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الشاملة المكتبة بواسطة آليا الملف هذا إعداد تم

1429-5- 7 حتى تعاميم من الموضوعي التصنيف مابعد : الكتاب

187/ت/8
1/569

26
12

1409
آبار
 إلى مؤخراً اتجهت قد األجهزة من وغيرها والبنوك والمؤسسات الشركات بعض أن «...

 هو الهجري التاريخ ألن ونظراً .الهجري التاريخ من بدالً الميالدي للتاريخ وفقاً العمل
 العمل والخاصة الحكومية األجهزة جميع على يجب البالد، هذه عليه تسير الذي التاريخ
 تعميم بذلك صدر وقد .2/664 الشركات في التعميم نص وينظر .و/ .»إلخ ... بموجبه

 في 1879/ت/13 رقم بالتعميم أكد .ك/هـ9/6/1406 في ت/12/112 رقم
هـ16/10/1422
3120/ت/13
1/5

17
5

1428
آبار
 وتاريخ ب م/2113 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 القاضي هـ8/10/1427وتاريخ 7254رقم األمر إلى نشير [ :ونصه هـ28/2/1428

 الفترة خالل الرياض بمدينة الخارج في سفرائنا لكافة العام االجتماع عقد على بالموافقة
 رقم الخارجية وزير سمو برقية إلى ونشير ، هـ8/11/1427ـ4من
 العام لالجتماع التنفيذي البرنامج توصيات بشأن هـ14/2/1428وتاريخ99/7/21404/1

 سموه برقية وإلى ، الدبلوماسي باألداء االرتقاء في ستساهم نتائج من إليه خلص وما للسفراء
 التوصيات من)13( رقم التوصية المتضمنة هـ20/2/1428وتاريخ97/25/24406/1رقم



 )المختلفة الدول مع الموقعة التفاهم مذكرات تفعيل( : على تنص السياسي المحور إطار في
 األخرى الدول مع تفاهم مذكرات لديها التي المختصة الجهات توجيه سموه وطلب ،

 المعنية الجهات على التأكيد إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا .يخصه فيما كل لتفعيلها
 من بنسخ الحكومية والمصالح الوزارات كافة زودنا وقد ، بمقتضاه والتقيد ذلك بمراعاة

 . موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا ].بموجبه يلزم ما فأكملوا..لالعتماد هذا أمرنا
و /،،، يحفظكم والله
ط/808/2

1/23
14
5

1387
ابتعاث

 1992 برقم إلينا المبلغة الموقر الرئيس سماحة مذكرة صورة طيه من لكم نبعث( :وبعد -
 قصر بشأن التعميمية الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس بصورة المشفوع الجاري 4 في

 بناء وذلك سواهم دون السعوديين الطلبة على العلمي والتحصيل للدراسة للخارج االبتعاث
.م /انتهى .)واإلحاطة لالطالع الشأن بهذا الصادر الوزراء مجلس قرار على

ت/105/2
1/23

21
11

1388
ابتعاث

 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 مجلس لقرار والمتضمن الداخلية وزير لسمو أصالً الموجه هـ3/11/1388 في 22610

 عليها المنصوص المكافأة منح عدم حول .هـ21/9/1388 ـ 20 في 1321 رقم الوزراء
 السادسة والمادة .هـ3/11/1387 في 890 رقم الوزراء مجلس قرار من الرابعة المادة في
 في للدراسة المبتعث السعودي الطالب لزوجة وذلك .به المشفوع )1( رقم الجدول من

 ونرغب لألبناء مخصص هو ما صرف يستمر أن على سعودية غير كانت إذا المملكة خارج
.م /انتهى .)وإنفاذه فيه جاء ما اعتماد

ت/3/2
1/23



7
1

1392
ابتعاث

 العام الموظفين ديوان ورئيس الدولة وزير معالي خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 وزير المعالي صاحب حضرة» :النص .هـ20/12/1391 في 4285/1/12 رقم التعميمي

 تاريخ عن الحكومية الدوائر مختلف من الواردة االستفسارات لكثرة نظراً /التحية بعد العدل
 ـ 1 :يلي ما نوضح فإننا الموظفين، بحق التدريب وأحكام االبتعاث أحكام من كل تطبيق
 في المؤرخ 17752 رقم السامي باألمر صدورها تاريخ من اعتباراً االبتعاث أحكام تطبق
 رقم السامي باألمر صدورها تاريخ من اعتباراً التدريب أحكام تطبق ـ 2 .هـ20/8/1391

 للتدريب والموفدون للدراسة المبتعثون ويعامل هذا .هـ13/10/1391 المؤرخ 21251
 تاريخ حتى.هـ6/2/1391 في العام الموظفين نظام نفاذ تاريخ بين ما الواقعة للفترة بالنسبة
 البدالت أحكام من )36( المادة بموجب الذكر اآلنفة والتدريب االبتعاث أحكام تطبيق

.ك/انتهى .)بذلك اإلحاطة نرغب .) هـ ا .تحياتي وتقبلوا
ت/128/2

1/24
16
8

1392
ابتعاث

 رقم التعميمي المعارف وزير معالي قرار من نسخة برفقه تجدون( :وبعد -
 هولندا من كل مساواة على الموافقة المتضمن هـ18/7/1392 في 32/1/19377/30

 الفئات من الرابعة الفئة بدول نيجيريا ومساواة الثانية الفئة بدول وبلجيكا واليونان والسويد
 ما الدول لهذه المبتعث للطالب يصرف وأن الخارجية البلدان إليها وزعت التي األربع

.ك/انتهى .)واإلحاطة االطالع نرغب .لزميله يصرف
ت/171/2

1/24
12
11

1392
ابتعاث



 رقم التعميمي المعارف وزارة وكيل سمو خطاب من نسخة هذا برفق تجدون( :وبعد -
 ديوان رئيس خطاب مشفوعه من نسخة وكذا .هـ13/10/1392 في 32/1/17/889/30

 الوزراء مجلس لقرار المتضمن هـ17/9/1392 في أ/18582/3 رقم الوزراء مجلس رئاسة
 الذين الموظفين أبناء ضم على بالموافقة القاضي هـ12/9/1392 ـ 11 في 946 رقم

 إحدى قبول على حصل إذا البعثة عضوية إلى الجامعية المرحلة في وهم الخارج في يعملون
.ك/انتهى .)واإلحاطة االطالع نرغب .إلخ...والده عمل مقر في الجامعات

ت/161/2
1/25

18
7

1393
ابتعاث

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة هذا بطي تجدون( :وبعد -
 في أ/3 /ـ9353 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه التعميمي

 هـ6/4/1393 في 437 رقم الموقر الوزراء مجلس لقرار والمتضمن هـ18/4/1393
 وزوجات الخارج في المبتعثين السعوديين الطالب لزوجات الدراسية الرسوم صرف بصدد

 .الخارج في والتجارية والعسكرية الثقافية والملحقات الممثليات في العاملين الموظفين
.و/انتهى .)اإلحاطة نرغب
ت/244/2

1/25
22
10

1393
ابتعاث

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة هذا بطي تجدون( :وبعد -
 لقرار المتضمن هـ13/9/1393 في 21802 برقم المعارف وزير لمعالي الموجه التعميمي
 المبتعث للطالب مكافأة صرف بشأن هـ8/9/1393 ـ7 في 1057 رقم الوزراء مجلس
 يطلب .و/انتهى .)اإلحاطة ونأمل .صرفها وكيفية ألبحاثه إجرائه أثناء تنقالته نفقات مقابل
.الوزارة من هـ8/9/1393ـ 7 في 1057 رقم الوزراء مجلس قرار

ت/216/2
1/25
5



11
1394
ابتعاث

 المكاتب على التعميمي المعارف وزير معالي خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 إلحاقاً» :بعدالمقدمة النص .هـ26/10/1394"في ت/32/1 "رقم"الخارج في"الثقافية
 مجلس قرار على المبني هـ3/6/1393"في 32/1/5/2129/30"رقم الوزاري للقرار

 بالسفارات للموظفين المادية الحوافز بتوفير الخاص هـ6/4/1393 في 437 رقم الوزراء
 المادية الحوافز وكذلك بالعمل قيامهم بجانب بالدراسة يلتحقون الذين بالخارج والملحقيات

 رقم الوزراء مجلس قرار صدر قد بأنه نفيدكم . . . المبتعثين والطالب الموظفين لزوجات
 الواردة العلوم إلى التربوية العلوم إضافة على الموافقة متضمنا هـ13/9/1394 في 1236
 نرغب ".لالعتماد هـ6/4/1393 في 437 رقم القرار من الثانية المادة من )د( بالفقرة

م / انتهى .)اإلحاطة
ت/222/2

1/26
18
11

1394
ابتعاث

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 في س/31453/3 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه التعميمي

 الصادر هـ24/9/1394 في 1705 رقم الوزراء مجلس لقرار والمتضمن هـ15/10/1394
 مبعوثي لزوجات الدراسية الرسوم دفع يتم بأن المعارف وزير معالي طلب على بالموافقة
 على كامالً الصرف وتتولى االبتعاث بنود لديها يوجد التي األخرى والمصالح الجامعات

.ك /انتهى .)واإلحاطة االطالع نرغب .يتبعونها التي والجهات الجامعات قبل من مبعوثيها
ت/227/2

1/26
24
11

1394
ابتعاث



 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 رقم الوزارء مجلس لقرار المتضمن هـ15/10/1394 في س/31451/3 رقم التعميمي
 خارج إلى المنتدب للموظف العالج نفقات بصرف الصادر هـ24/9/1394 في 1696
 تضمنه ومما .ك/انتهى .)واإلحاطة االطالع نرغب .به الموضحة الشروط توفرت إذا المملكة

 خارج إلى المنتدب للموظف العالج نفقات تصرف :نصه ما عنه المنوه الوزراء مجلس قرار
 خارج المنتدب وجود أثناء طارئاً المرض يكون أن ـ 1 :التالية الشروط توفرت إذا المملكة
 عالج تستلزم المرضية المنتدب الموظف حالة تكن أن ـ 2 .االنتداب مدة وفي المملكة
 انتهاء بعد المملكة إلى العودة حين إلى العالج تأجيل يتعذر بحيث االنتداب مدة أثناء المرض
 والفحوص والتجميل األسنان عمليات سبق فيما يدخل ال ـ 3 .أجلها من المنتدب المهمة
 عليه ينطبق مرض من العالج بسبب أجريت قد تكن لم ما المستشفى في أجريت ولو العامة

 توحيداً الصحة وزارة ميزانية من الصرف يتم ـ 4 .السابقتين الفقرتين في الوارد الوصف
 ذكر ولما .النظامية المسوغات وإكمال الشروط توفر من تأكدت إذا النظامية لإلجراءات

.» هـ ا.حرر
ت/145/5

1/27
5
7

1395
ابتعاث

 الوزراء مجلس لرئيس األول النائب الملكي السمو صاحب تعميم نص لكم نرفق( :وبعد -
 على «39» و «38» المادة أحكام بتطبيق الخاص هـ22/6/1395 في م/18551/3رقم

 العربية المملكة حكومة تتحمل الذين المملكة خارج للعمل المعارين السعوديين الموظفين
 5001 رقم السامي األمر تاريخ من اعتباراً وغيرهم والقضاة كالمدرسين رواتبهم السعودية

 الملكي السمو صاحب تعميم ونص .س /انتهى .)بذلك اإلحاطة فنأمل .هـ11/2/1395 في
 الدولة وزير الملكي السمو صاحب« :إليه المشار الوزراء مجلس لرئيس األول النائب

 رقم خطابه اإلداري لإلصالح العليا اللجنة رئيس نائب سمو رفع التحية بعد الداخلية للشئون
 في م/5001/3 رقم السامي األمر إلى مشيراً هـ18/5/1395 في 12/95
 هـ29/1/1395 في 62 رقم اإلداري لإلصالح العليا اللجنة لقرار المؤيد هـ11/2/1395

 الخاصة والتعويضات والمكافآت البدالت أحكام من )39 و 38( المادتين بتعديل القاضي
 وأن هـ1/5/1392 في 8180 رقم السامي باألمر والمعتمدة الدبلوماسي السلك بأعضاء



 مختلفة حقول في المملكة خارج للعمل معارين سعوديين موظفين هناك أن الحظت اللجنة
 العليا اللجنة قرار سموه أرفق وقد المذكورتين المادتين أحكام تشملهم لم وغيرهم كالقضاة
 المادة تعدل :أوال :يلي ما المتضمن هـ10/5/1395 بتاريخ 65 رقم اإلداري لإلصالح

 المعتمدة هـ29/1/1395 وتاريخ 62 رقم اإلداري لإلصالح العليا اللجنة قرار من )ثانياً(
 المادتين أحكام تطبق" :يلي كما لتقرأ هـ11/2/1395 بتاريخ 5001 رقم السامي باألمر

 حكومة تتحمل الذي المملكة خارج للعمل المعارين السعوديين الموظفين على "39و 38"
 من القرار هذا يطبق :ثانيا "وغيرهم والقضاة كالمدرسين رواتبهم السعودية العربية المملكة

 أكملوا ذلك على ولموافقتنا هـ11/2/1395 وتاريخ 5001 رقم السامي األمر نفاذ تاريخ
اهـ ".بموجبه يلزم ما

ت/151/12
1/28
6
8

1396
ابتعاث

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن هـ25/6/1396 في 3/1585/ع/3 رقم التعميمي

 داخل االبتعاث في مراعاتها يجب التي القواعد المتضمن هـ15/6/1396 في 978
 مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب تضمنه ومما .ك /انتهى .)اإلحاطة نرغب .المملكة
 في 978 رقم بقراره الموقر الوزراء مجلس قرر لقد» :نصه ما إليه المشار التعميمي الوزراء

 المملكة داخل للتدريب الدولة موظفي ابتعاث إن : أوالً .... :يلي ما هـ15/6/1396
 للحاالت بالنسبة هـ1381 لعام 289 رقم الوزراء مجلس قرار من «4» الفقرة تحكمه
 .هـ29/11/1377 في 42 رقم الملكي بالمرسوم الصادر الموظفين نظام ظل في الناشئة

 مدة فتعتبر أهلية أو حكومية لمنشأة بزيارة الموظف قيام التدريب برنامج تطلب إذا : ثانياً
 الزيارة كانت إذا للموظف يمنح الذي االبتعاث بدل ويتأثر التدريب مدة من جزءاً الزيارة

 أو مسكن من له يقدم بما التدريبية الدورة مقر خارج أو األصلي عمله مقر خارج التدريبية
 لقراري تفسيراً األحكام هذه تعتبر : ثالثاً .االنتداب بدل على قياساً كالهما أو مأكل

 وحيث .حرر ذكر ولما هـ1385 لعام 193 ورقم هـ1381 لعام 289 رقم الوزراء مجلس
.«هـ ا . بموجبه الالزم بإكمال التكرم أرجو .ذلك على موالي جاللة وافق
ت/180/12



1/29
22
9

1398
ابتعاث

 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 الحرس ورئيس الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه
 رقم الوزراء مجلس قرار من صورة ومشفوعه هـ22/8/1398 في 19663 رقم الوطني
 المبتعثين عودة على الموافقة الداخلية وزارة طلب بشأن هـ19/8/1398 في 515

 معالي خطاب نص .ش/انتهى .)واإلحاطة االطالع نرغب .مرة سنة كل للمملكة المتزوجين
 النائب الملكي السمو صاحب« عنه المنوه التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس
 أبعث واالحترام التحية بعد .الله حفظه الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس لرئيس الثاني

 القاضي هـ19/8/1398 وتاريخ 515 رقم الوزراء مجلس قرار من صورة طيه لسموكم
 في الحق لهم يكون أن على مرة سنة كل للمملكة المتزوجين المبتعثين عودة على بالموافقة
 ذلك على موالي جاللة وافق وحيث .ولعائالتهم لهم والذهاب اإلياب تذاكر على الحصول

.». هـ ا.بموجبه الالزم بإكمال التكرم أرجو
ت/111/5

1/30
15
8

1402
ابتعاث

 التدريب لجنة ورئيس المدنية للخدمة العام الديوان رئيس معالي تعميم للوزارة ورد( :وبعد -
 اجتماعها في التدريب لجنة ناقشت« :نصه والذي هـ10/6/1402 وتاريخ »24« رقم

 رسوم في الخارج في التدريب جهات بعض مبالغة موضوع هـ28/3/1402 يوم المنعقد
 المسئولين اكتراث بعدم منها اعتقاداً الدولة، موظفي تدريب نظير تتقاضاها التي التدريب
 الخارج في التدريب جهات إحدى أن ذلك على األمثلة ومن المستفيدة الحكومية بالجهات

 الحكومية الدوائر إحدى موظفي من الثنين التدريب تكلفة ريال، ألف »150« مبلغ طلبت
 اللجنة تأمل النوع، هذا من استغالل عملية ألي وتالفياً .فقط أسابيع 6 ـ 4 بين تتراوح لمدة

 في التدريب مراكز من االستفادة بحث عند األمر بهذا االهتمام الحكومية الجهات من



 من اإلدارات مديري بعض فيها يطلب التي الحاالت أيضاً اللجنة بحثت كما .الخارج
 المسئول يكون أن في اللجنة من ورغبة للتدريب، الموظفين بعض ابتعاث الحكومية األجهزة

 تكون أن على اتفقت فقد االتجاه، هذا في يتم ما كل على تام اطالع على الجهاز في األول
 في هو من أو المختص الوزارة وكيل أو األول المسئول من موقعة للتدريب االبتعاث طلبات
 .)العامة للمصلحة تحقيقاً بعاليه جاء ما مراعاة ً مستقبال نأمل عليه .هـ ا .»الوظيفي مستواه

.ش/انتهى
94/ت/8
1/31
6
6

1410
ابتعاث

 المتضمن هـ21/5/1410 في م/1109 رقم السامي المقام تعميم من نسخة تلقينا( :وبعد -
 ـ أ :حالتين بين التمييز يجب بالخارج، للدراسة المبتعثين ببند يتعلق فيما: أوالً : يلي ما

 ذلك في بما الحكومية اإلدارات وكل العالي التعليم وزارة تقوم :حالياً للدراسة المبتعثون
 الخارج، في للدراسة مبتعثون موظفون لها يوجد والتي والجامعات، العامة، المؤسسات

 أسرهم، من لهم المرافقين وعدد بها، يدرسون التي والبلدان المبتعثين عدد عن بيانات بإعداد
 مخصصاتهم ذلك في بما عليهم، للصرف الالزمة التكاليف ومقدار لهم المتبقية المدة وعن

 حتى وغيرها الدراسية، والرسوم السفر، وتذاكر العالج، ونفقات السنوية والبدالت الشهرية
 هو كما الكافية بالدقة ذلك إيضاح وينبغي الميزانية، في لذلك الالزمة االعتمادات تحديد يتم

 :القادمة السنة في ابتعاثهم المراد ـالموظفون ب «.أ» استمارة المرفقة باالستمارة موضح
 لالبتعاث، خطة بتقديم والجامعات العامة، المؤسسات ذلك في بما حكومية، جهة كل تقوم

 ومدة إليها، يبتعثون سوف التي والبلدان ابتعاثهم، المقترح الموظفين عدد فيها يحدد
 االبتعاث، سنة لهم الالزمة المالية والتكاليف أسرهم، أفراد من المرافقين وعدد الدراسة،

 موضح هو كما ذلك إيضاح وينبغي للتخرج، المتوقع التاريخ إلى لها التالية والسنوات
 بمراجعة الوطني واالقتصاد المالية وزارة تقوم : ثانياً «.ب» استمارة المرفقة باالستمارة

 ذات الجهات مع البعثة رأس على الموجودين »أ« للفئة المطلوبة االعتمادات ومناقشة
 إليه ينتهي حسبما الجهات تلك ميزانية في لذلك الالزمة االعتمادات إدراج ويتم العالقة،
 المراد »ب« للفئة االبتعاث خطة بمراجعة الوطني واالقتصاد المالية وزارة تقوم كما البحث،
 البحث عنه يسفر ما ضوء المبتعثين،ومرافقيهم،وعلى وعدد القادمة المالية السنة في ابتعاثهم



 وفق وواضح محدد بشكل الجهات تلك ميزانية في لذلك الالزمة االعتمادات إدراج يتم
.بذلك ترفق بيانات

 بند عن منفصل بند في بالخارج للدراسة المبتعثين مخصصات تعتمد أن ينبغي : ثالثاً
 توفر من والتأكد ذلك متابعة تسهل حتى «217» رقم الدراسية والرسوم الطلبة مخصصات
 تقوم الميزانية صدور بعد:? رابعاً? .الخارج في المبتعثين على للصرف الكافية االعتمادات

 فعالً المبتعثين لمخصصات المعتمدة المبالغ بنقل الوطني واالقتصاد المالية وزارة
 الخاص البند إلى حكومية جهة لكل السنة خالل ابتعاثهم المراد الموظفين ومخصصات

 المقرر، االعتماد مبلغ نفس حكومية جهة لكل يحدد أن على العالي، التعليم بوزارة بالمبتعثين
 على للذين المتبقية المدة ذلك في وتراعى الجهة، تلك مبتعثي على إال منه الصرف واليتم
 ابتعاثهم المراد للموظفين بالنسبة الدراسة لبدء المتوقعة المدة تراعى كذلك البعثة، رأس

 قبل من المبتعثين الموظفين على السابقة القواعد تطبيق يتم:? خامساً? .القادمة بالسنة
 طريق عن معاملتهم فتتم الموظفين غير من المبتعثين الطلبة بخصوص أما الحكومية الجهات

.«إلخ...مباشرة العالي التعليم وزارة
1858/ت/13
1/54
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ابتعاث

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا قد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ15/8/1422 في ر/7/15155

 البتعاث المجال فسح : أوالً : يلي بما القاضي هـ28/7/1422 وتاريخ 213 رقم الوزراء
 وعلوم والصحية الطبية المجاالت في البكالوريوس درجة على للحصول المدنيين الموظفين
 بند دعم : ثانياً . الحكومية األجهزة في العمل حاجة تقتضيه ما بحسب اآللي الحاسب
 ستمائة 600 له يعتمد بحيث القادمة الخمس السنوات خالل )211( والتدريب االبتعاث

 وزارة قيام : ثالثاً . هـ1422/1423 القادم المالي العام من اعتباراً سنوياً ريال مليون
 العاملة بالقوى يتعلق بما المدنية الخدمة موظفي وابتعاث تدريب لجنة بتزويد التخطيط
 واالقتصاد المالية وزارة قيام وكذلك ، الحكومية لألجهزة الخمسية بالخطط المحددة



 الجهات لجميع واالبتعاث التدريب لبنود تعتمد التي المالية بالمبالغ اللجنة بتزويد الوطني
 حيث من متكامل بشكل العلمي واإلعداد التدريب خطط دراسة تتم بحيث ، الحكومية
 للتدريب مبالغ من يعتمد وما التخطيط بوزارة المعتمدة الخطط حسب العمل متطلبات

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الوطني واالقتصاد المالية وزارة قبل من واالبتعاث
هـ8/11/1422 في 1892/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / ) موجبه

1892/ت/13
1/5
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)

 الموظفين ابتعاث بشأن هـ3/9/1422 في 1858/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 رقم البرقي التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..المدنيين

 العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصال الموجه هـ27/10/1422 وتاريخ 21676/ب/7
 إلى نشير" :ونصه منه صورة لنا المعطى الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب
 في الواردة التوصيات على بالموافقة الصادر هـ28/8/1401 وتاريخ 19851 رقم األمر

 قصر ضمنها من والتي الخارج في للدراسة المبتعثين أوضاع لدراسة المشكلة اللجنة محضر
 وتاريخ 21117/ف/7 رقم األمرين وإلى .العليا الدراسات على للخارج االبتعاث

 كما .ذلك على بالتأكيد الصادرين هـ6/8/1404 وتاريخ م/7/2522 ورقم ,هـ9/9/1402
 )األولى( فقرته في القاضي هـ28/7/1422 وتاريخ 213 رقم الوزراء مجلس قرار إلى نشير

 المجاالت في البكالوريوس درجة على للحصول المدنيين الموظفين البتعاث المجال بفسح
 .الحكومية األجهزة في العمل حاجة تقتضيه ما بحسب اآللي الحاسب وعلوم والصحية الطبية
 قرار على بالموافقة الصادر هـ22/4/1418 وتاريخ 5601/ب/7 رقم األمر إلى نشير كما

 إلحاق ضوابط بشأن هـ17/2/1418 وتاريخ 1/8/1418 رقم العالي التعليم مجلس
 ونرغب .التعليمية بالبعثة الخارج في الخاص حسابهم على يدرسون الذين والطالبات الطالب

 المنظمة والتعليمات والقرارات األوامر تضمنته ما بمراعاة المعنية الجهات على التأكيد إليكم
 والمصالح الوزارات كافة أعطينا وقد بها والتمشي والعمل المملكة خارج لالبتعاث

.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"لالعتماد هذا أمرنا من نسخة الحكومية
2443/ت/13



1/5
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ابتعاث

)

 وتاريخ 93/49059/1 برقم الخارجية وزارة من الصادرة البرقية نسخة تلقينا فقد
 األوروبي المقر لدى للملكة الدائم الوفد من الوزارة تلقت [ : ونصها هـ 21/3/1425

 السويسرية البعثة من صورته المرفق الخطاب تلقى بأنه يفيد ما جنيف في المتحدة لألمم
 لمصلحة المضافة للقيمة الضريبية اإلعفاءات تطبيق كيفية والمتضمن المقر لدى الدائمة
 باحترام االلتزام األجنبية البعثات من السويسرية البعثة وطلب سويسرا في األجنبية البعثات
 للبعثات فإن السويسري للقانون وفقا وأنه الشأن هذا في المطبق السويسري التشريع

 تقوم التي الرسمية الوفود وألعضاء وموظفيها والقنصليات الدائمة والبعثات الدبلوماسية
 ممثلة بصفتها جنيف في تعقد دولية مؤتمرات في المشاركة أو السويسرية الحكومة بزيارة

 من يستفيد ال بينما المضافة القيمة على الضريبة تخفيض من االستفادة في الحق لحكوماتها
 أو الحاكمة األسر أو الحكومات أعضاء المضافة القيمة ضريبة على اإلعفاءات تلك

 و ) فاصلة ( العالج بغرض اإلقامة أو السياحة بغرض سويسرا تزور التي العامة الشخصيات
 وتاريخ 13525/ب/5 رقم الكريم التوجيه صدر السامي للمقام ذلك عن بالرفع

 وزارة طريق عن الحكومية الجهات لجميع التعليمات هذه إبالغ يتم بأن هـ 14/3/1425
. و/ ) يلزم لمن موجبه وإبالغ االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ . ] مراعاتها ليتم الخارجية

3289/ت/13
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ابتعاث

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 الكريم البرقي السامي األمر من نسخة بها المرفق هـ11/11/1428 وتاريخ ب م/49427

 وزير الملكي السمو صاحب الى الموجه هـ16/10/1428 وتاريخ ب م/9141 رقم



 وتاريخ س/792/1 رقم المدنية الخدمة وزير معالي خطاب على اطلعنا:[ الخارجيةونصه
 القاضي هـ8/6/1426 وتاريخ ب م/7756 رقم األمر إلى فيه المشار هـ14/10/1426

 ,واإلعالم والثقافة ,العمل( وزراء المعالي أصحاب وعضوية معاليه برئاسة لجنة بتشكيل
 ممثليات ألوضاع الخارجية وزارة استعراض تضمنه ما لدراسة ) والتخطيط واالقتصاد

 تواجهها التي واإلدارية المالية والمعوقات ومسؤولياتها مهامها حيث من الخارج في المملكة
..

 الخدمة وزير نائب معالي من كل من تحضيرية لجنة تشكيل تمَّ أنه من معاليه أوضحه وما ,
 لإلعالم واإلعالم الثقافة وزارة ووكيل , والتطوير للتخطيط العمل وزارة ووكيل , المدنية

 عرضها تمََّ توصيات وأعدَّت , والتخطيط االقتصاد بوزارة التخطيط ومستشار , الخارجي
 بهذا المتخذ محضرها تضمنه ما حسب إليه التوصل تم ما أيّدت التي الوزارية اللجنة على

 الوظائف الئحة اعتماد بطلب تتعلّق التي )الوظيفية الجوانب( يخص ما ذلك ومن الشأن
 اللجنة ترى حيث, األبناء تعليم ورسوم والسكن التمثيل بدل مخصّصات ورفع , الدبلوماسية

 وزارات وهي المعنيّة الجهات من الدبلوماسية الوظائف الئحة بنود مناقشة إنهاء تمّ أنه
 أما , المدنية الخدمة مجلس على العرض قيد وأنها ) المدنية والخدمة , والمالية , الخارجية(

 وتاريخ 97/8 رقم باألمر المرفق )3( رقم التمثيل بدل جدول فإن التمثيل لبدل بالنسبة
 أما , الخارجية لوزارة المالية األوضاع لدراسة الدائمة اللجنة على معروض هـ19/2/1420

 تضمّنته ما ضمن من وهو محدودة سنوات إال إقراره على يمض فلم السكن بدل مخصّص
 في الموظفين أبناء تعليم رسوم مخصّص برفع يتعلق وفيما , الدبلوماسية الوظائف الئحة

 من )13( المادة بموجب المشكّلة اللجنة قبل من الوزارة طلب دراسة يمكن فإنه , الخارج
 والمالية , العالي والتعليم ,الخارجية( وزارات من الخارج في السعودية المدارس تنظيم الئحة

. الطلب حيال تراه بما بالرفع لتقوم ) والتعليم والتربية ,

 محضر به المرفق هـ4/12/1426 وتاريخ س/974/1 رقم معاليه خطاب على اطلعنا كما
 لدراسة هـ16/9/1425 وتاريخ 47259/ب/7 رقم باألمر المشكلة الدائمة اللجنة

 فيما : أوالً : يلي ما والمتضمن بدالت من بها يتعلق وما الخارجية لوزارة المالية األوضاع
 ,حالياً المعمول التمثيل لبدل المُعتمد التصنيف من الدول بعض فئات تصنيف بتعديل يتعلق

 المتحدة الواليات ـ1 : التالي النحو على الدول بعض تصنيف بتعديل اللجنة فتوصي
 ,البرتغال ,اليونان ,لبنان ـ2 . الصعبة الفئة إلى )أ( الفئة من )كونج هونج( الصين ),نيويورك(

 ,تركيا ,العراق , األردن ـ3 . )أ( الفئة الى )ب( الفئة من المكسيك ,الجابون ,استرّآليا
 الفئة الى )ج( الفئة من كينيا ,أذربيجان ,تركمانستان ,أوزبكستان,أفغانستان ,باكستان ,الهند



 , التمثيل بدل فئات من )ب( الفئة ضمن ماينمار اتحاد بتصنيف يتعلق فيما: ثانياً ).ب(
 ذلك على بالموافقة اللجنة فتوصي , اإلسكان مخصصات من الرابعة المجموعة فئات وضمن

 وتاريخ 97/8 رقم باألمر المرفق )3( رقم التمثيل بدل جدول بتطبيق يتعلق فيما : ثالثاً .
 في الموضحة للمبرّرات الجدول هذا تطبيق الخارجية وزارة ممثّل فيرى هـ19/2/1420

 الوقت في ـ االكتفاء )والمالية , المدنية الخدمة( وزارتي ممثال يرى حين في , المحضر
. المحضر في تفصيالً الواردة للمبّررات )2( رقم التمثيل بدل جدول بتطبيق ـ الحاضر

 الى فيها والمشار هـ23/6/1427 في المؤرخة المالية وزير معالي مذكرة على اطلعنا كما
 يتعلق وفيما , منها المدنية الخدمة مجلس انتهى فقد الدبلوماسية الوظائف لالئحة بالنسبة أنه

 وتاريخ 97/8 رقم باألمر المرفق )3( رقم التمثيل بدل جدول تطبيق على بالموافقة
 آنف باألمر المُعتمد )2( رقم الجدول بتطبيق االكتفاء يرى معاليه فإن هـ19/2/1420

 رقم األمرين بموجب المكوّنة الدائمة اللجنة قبل من التمثيل بدل تعديل اقتراح ألن الذكر
 هـ11/9/1417 وتاريخ 13693/س/7ورقم هـ21/4/1417 وتاريخ 5879/ب/7

 قبل كان خاص بشكل والدبلوماسيين الخارج في المملكة ممثليات منسوبي أوضاع لدراسة
 خاصة الئحة إيجاد على بالموافقة هـ23/5/1421 وتاريخ 6147 رقم األمر صدور

 الدبلوماسية الوظائف الئحة من المدنية الخدمة مجلس انتهى وقد , الدبلوماسية بالوظائف
 من %)10( عن تقل ال زيادة يتضمن رواتب سلم)أ :- منها عديدة مزايا تضمّنت والتي
 الخاص الوضع الالئحة راعت)ب . درجة عشرين إلى تصل إضافية ودرجات الحالي السلم

 في يعمل لمن %)20%-15( بين تتراوح بدالت تضمنت حيث الخارجية وزارة لمنسوبي
 بدل مع أشهر وأربعة ثالثة راتب( بين تتراوح أمتعة ونقل تهيؤ وبدالت , الصعبة الدول بعض

 سكن تأمين الالئحة تتضمن )ج . التمثيل بدل شامالً شهر راتب يعادل مظهر وبدل )التمثيل
 البعثة لرئيس %)25(بنسبة إضافي تمثيل بدل ) د . له نقدي بدل صرف أو البعثة لعضو

 المراتب خفض الالئحة تتضمن )هـ .مقيم غير سفيراً أخرى دول أو دولة لدى المُعتمد
 السادسة المرتبة من تبدأ مستويات عشر تشمل السابق في بينما مستويات سبع لتصبح
 حيث الترقية استحقاق مدة الجديدة الالئحة خفّضت )و . عشرة الخامسة بالمرتبة وتنتهي

. )وثاني ,أول( سكرتير لوظيفتي سنوات وثالث )ثالث سكرتير( لوظيفة سنتين أصبحت

 هـ27/12/1427 وتاريخ 95/45/159/149300/1 رقم سموكم برقية على اطلعنا كما
 . الموضوع حول هـ20/4/1427 وتاريخ 95/45/50235 رقم الوزارة خطاب وعلى ,

 بفئة خاصة هي مزايا من تضمنته وما الدبلوماسية الوظائف الئحة أن سموكم أوضحتم وحيث
 على تنطبق وال ,فقط الخارجية وزارة في الدبلوماسي السلك وظائف شاغلي الموظفين من



 سوف )3( رقم التمثيل بدل جدول تطبيق أن كما , الخارج في العاملين الدولة موظفي جميع
 . الحكومية الجهات موظفي كافة منها يُعاني التي المعيشة غالء مشكلة من جزءاً يعالج

 المشكلة الدائمة اللجنة توصيات من )وثانياً ,أوالً( على الموافقة : أوالً : يلي بما نخبركم
 الوزارية اللجنة مارأته على الموافقة : ثانياً . الخارجية لوزارة المالية األوضاع لدراسة

 رسوم مخصص رفع موضوع دراسة من هـ8/6/1426 وتاريخ 7756 رقم باألمر المشكّلة
 المدارس تنظيم الئحة من )13( المادة بموجب المشكّلة اللجنة قبل من األبناء تعليم

 ) والتعليم والتربية , والمالية ,العالي والتعليم , الخارجية( وزارات من الخارج في السعودية
 بدل جدول تطبيق وطلب الدبلوماسية الوظائف لالئحة بالنسبة : ثالثاً . ذلك عن والرفع
 الئحة ماتضمّنته الذكر سالفة مذكرته في المالية وزير معالي أوضح فحيث )3( رقم التمثيل

 مجلس عضو باإلنابة المدنية الخدمة وزير معالي بكتاب المرفوعة ـ الدبلوماسية الوظائف
 ما ضوء وفي , مزايا من - هـ29/6/1427 وتاريخ 638/427 رقم المدنية الخدمة

 )3( رقم التمثيل بدل جدول بتطبيق يتعلق ما دراسة فنرى , الصدد بهذا سموكم أوضحتموه
 المشكّلة الدائمة اللجنة قبل من بالخارج بالعمل الملحقين الوزارة موظفي جميع وشمول
 مذكرة تضمّنته وما سموكم ذكرتموه ما ضوء في الخارجية لوزارة المالية األوضاع لدراسة
 أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودنا وقد , بموجبه يلزم ما فأكملوا . المالية وزير معالي

و/ )يحفظكم والله .. واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ )لالعتماد هذا
ت/122/12

1/18
6

9
1397

آثار
 المتعاقدة األجنبية والشركات المؤسسات لتنبيه الحكومية الجهات كافة على التعميم (... -
 .)االستطالع أو بالكشف لها التعرض وعدم باآلثار المتعلقة األنظمة لمراعاة الجهات تلك مع
الوزارة من التعميم يطلب . و/

ت/153/12
1/18

11
11

1399
آثار



 هـ12/10/1399 في 22229 رقم السامي المقام خطاب من صورة وردنا ( :وبعد -
 األعلى المجلس ورئيس المعارف وزير معالي خطاب على اطلعنا » :المقدمة بعد ونصه
 نتيجة استعرض المجلس أن المتضمن هـ4/9/1399 في 26/1/15/2202/29 رقم لآلثار

 الواقعتين األثريتين البريكة وبركة قلعة على الحاصل التعدي قضية في التحقيق لجنة توصيات
 منسوبي من معه المشاركين وبعض ........ المقاول قبل من العال ضواحي من الحجر في

 والهيئات الوزارات لكافة الوزارة قبل من تعميم صدر أن سبق وأنه والمياه الزراعة وزارة
 اآلثار نظام على المبني هـ24/5/1398 في 36/1/15/12337 برقم الحكومية والمصالح

 على التأكيد معاليه وطلب هـ23/6/1392 في 26/م رقم الكريم الملكي بالمرسوم الصادر
 الشركات على التنبيه بوجوب االختصاص ذات الحكومية والمصالح والهيئات الوزارات
 االلتزام و األثرية والمباني المواقع حرمة على التعدي عدم مراعاة على معها المتعاقد

 الجهة وبين بينها التنسيق وضرورة اآلثار نظام في ورد ما وفق الملكي المرسوم بمضمون
 اإلنشاء أو بالتطوير خاصة جديدة مشاريع أية تنفيذ قبل بالمملكة اآلثار عن المسئولة
 تلك تقع ال حتى األثرية والمباني المواقع تكثر حيث المدن وحول النائية األماكن وبالذات

 نرغب معاليه لطلب ولتأييدنا .اآلثار نظام بها يقضي التي العقوبات طائلة تحت الشركات
 .«.اهـ.لالعتماد هذا من نسخة األخرى الجهات أعطيت وقد بموجبه، يلزم ما إكمال إليكم

 ت106/12 رقم التعميم بذلك صدر . و/ انتهى .يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد لإلحاطة
.ش/هـ10/6/1398 في
ت/80/12
1/19

17
5

1401
آثار

 5251/ح/3 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان خطاب من صورة هذا طي نبلغكم( :وبعد -
 الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو لصاحب الموجه هـ13/3/1401 في

 في )25( رقم الوزراء مجلس قرار من صورة ومشفوعه الوطني الحرس ورئيس
 والجهات الوزارات إلزام المعارف وزير معالي طلب على بالموافقة القاضي هـ15/2/1401

 وعدم القديمة واألحياء والمدن التاريخية المعالم على المحافظة بضرورة المعنية الحكومية
 انتهى .)واإلحاطة االطالع نرغب .التخطيط عند بها اإلضرار تفادي على والحرص إزالتها

. ش/



ت/12/17
1/20

23
1

1407
آثار

 الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب من صورة الوزارة لهذه ورد( :وبعد -
 ترتيب في المختصة الجهات بإبالغ القاضي هـ9/1/1407 وتاريخ أ/164/1 رقم بالنيابة

 زائر وفد أي لبرنامج اإلعداد عند الدرعية إمارة بإشعار وغيره الضيوف استقبال أو الزيارات
 أو رسمياً بذلك الدرعية إمارة تشعر أن الدرعية مدينة على إطالعهم في ويرغبون للمملكة
 وغيرها األثرية األماكن إلى ومرافقتهم الضيوف استقبال من الدرعية إمارة لتتمكن تلفونياً

. ش/ انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نرغب لذا .اهـ. عليكم والسالم
2604/ت/13
1/5
4
3

1426
آثار

)

 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 9 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة وبطيه ، هـ17/2/1426 وتاريخ ب/6337 برقم

 من السعوديين غير يمنع التي المسافة تحدد.1 : يلي بما القاضي ، هـ12/1/1426 وتاريخ
 الحدود خط بداية من متر كيلو بعشرة فيها االرتفاق أو االنتفاع حق اكتساب أو التملك

 العامة المصلحة اقتضت متى المسافة هذه تعديل الداخلية ولوزير ، المملكة داخل البرية
 نهاية من متر خمسمائة بمسافة العسكرية والمدن للقواعد األمني الحزام يحدد.2 . ذلك

 ، المجاورة والدول المملكة بين الحدود اتفاقيات به تقضي بما ذلك يخل ال.3 . حدودها
 وغيرها ، اآلثار ونظام ، التعدينية االستثمارات ونظام ، التنفيذية والئحته الحدود أمن ونظام

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الصلة ذات والتعليمات واللوائح األنظمة من
.و / ) يلزم لمن وإبالغه موجبه

م/25/3
1/43



5
1

1385
اإلعالة إثبات

 رقم الجيش حرب أركان هيئة رئيس سعادة خطاب في إلينا ورد ما على بناء( :وبعد -
 الدولة موظفي نقل إثبات بشأن المحاكم من الصادرة التصديقات حول 2/8420/م/ش

 من المتخذة اإلجراءات توحيد في منا ورغبة .التصديق سلبية من وتذمره أسرهم أفراد وعدد
 يتبع أن يجب فإنه وصريحة اإلثبات مستلزمات مستوفية وجعلها ذلك بصدد المحاكم قبل
 الجهة لدى مسجل شرعي صك بموجب التصديق يكون أن يجب ـ 1 :يلي ما ذلك في

 األسرة أفراد عدد يبين ـ 3 .وإليه منه نقل الذي والمكان العائل اسم يوضح ـ 2 .به القائمة
 يراها التي البينة على بناء منه يصدر ما بصحة القاضي يحكم ـ 4 .شرعاً المنهي يعولهم الذين
.ن/انتهى .)العتماده به إحاطتكم لزم ما هذا .لذلك مثبتة

م/2350/3
1/43

22
9

1386
اإلعالة إثبات

 محكمة أن يتضمن هـ10/3/1386 في 707/3 برقم تعميم منا صدر أن سبق( :وبعد -
 مقر إلى ونقلها الموظف عائلة أفراد إثبات عن المسئولة هي الموظف منها انتقل التي البلد
 4669/4 رقم خطابه في المراقبة ديوان توصية مع وتمشياً للمصلحة توخياً األخير عمله

 دراسة من وتبين ذلك اتباع من الناس من الكثير تضرر وحيث .هـ25/2/1386 في
 عنه النظر صرف فاعتمدوا التعميم بهذا التمسك بعدم تقضي العامة المصلحة أن الموضوع

.ن /انتهى .)الخصوص بهذا طلبات من إليكم يرد ما وإثبات
ت/158/3

1/43
21
11

1390
اإلعالة إثبات



 الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب الوزارة هذه تلقت أن سبق( :وبعد -
 األجانب بشأن هـ22/9/1390 في 1/ل/3467 رقم األجانب استقدام لجنة ورئيس

 درج وقد وأخواتهم كأمهاتهم أقاربهم بعض استقدام بطلب يتقدمون الذي بالمملكة المقيمين
 لهؤالء يوجد ال أنه إلثبات المملكة داخل المحاكم من شرعية صكوك تقديم على هؤالء

 هذه على الحصول بمبدأ األخذ سموه ارتأى وقد الطلب صاحب سوى يعولهم من المطلوبين
 الدائمة إقامته مكان من أو استقدامه المراد إليه ينتمي الذي األصلي الموطن من الصكوك

 .الرأي هذا حيال مرئياتنا إبداء سموه طلب وقد الرسمية الجهات من مصدقة تكون وأن
 في خ/3588/3 برقم لسموه فكتبنا سموه رآه ما وجاهة رأينا دراسته وبعد
 على التعميم ليجري إشعارنا الموافقة حالة وفي ذلك على بموافقتنا هـ23/10/1390

 جاء الذي سموه خطاب تلقينا هـ29/10/1390 في 1/ل/3030 وبرقم بذلك، المحاكم
 لخطابنا جواباً هـ23/10/1390 في خ/3588/3 رقم معاليكم خطاب إلى باإلشارة فيه
 بطلب ويتقدمون المملكة في المقيمين األجانب حول هـ22/9/1390 في 1/ل/3467 رقم

 ما على الحصول بمبدأ األخذ وموافثقتكم ذلك إلى وما وأخواتهم كأمهاتهم أقاربهم استقدام
 الدائمة إقامته مكان من أو المستقدم إليه ينتمي الذي األصلي الموطن من لهم إعالتهم يثبت

 سفارة من المختصة الجهات من التصديق على وحائزة الجهات تلك محاكم من صادرة
 المملكة داخل الشرعية المحاكم من شرعية صكوك إخراج من بدالً هناك الملك جاللة

 المحاكم على تعميميه من مانع وال اإلجراء هذا نؤيد بأننا نفيدكم .العامة المصلحة لضمان
 الخصوص بهذا صكوك إخراج وعدم اعتماده نرغب لذا العامة المصلحة ضمان من فيه لما

.و/انتهى .)ذكر ما األمر حيث
ت/260/12

1/44
28
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1393
اإلعالة إثبات

 رقم التقاعد معاشات مصلحة عام مدير سعادة خطاب الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 رقم خطابكم إلى نشير« :المقدمة بعد نصه ما المتضمن هـ9/11/1393 في 15338/2
 في 13163/3 رقم خطابنا على الجوابي هـ18/9/1393 في ج/ك/3732/2

 الشرعية الصكوك في اإلعالة بإثبات الشرعية المحاكم من يطلب ما بشأن هـ18/9/1393
 ما ضوء على الالزم ستجري المحاكم بأن وإفادتكم الموظف وفاة حالة في منها تصدر التي



 في 69 رقم المعاشات صندوق إدارة مجلس قرار لصدور ونظراً شرعياً، لديها يثبت
 بالمرسوم الصادر المدني التقاعد نظام من »25« المادة على المبني هـ27/9/1393

 الشرعية المحاكم بواسطة اإلعالة إثبات المتضمن هـ29/7/1393 في 41/م رقم الملكي
 على واثنين الورثة عن المحكمة أمام شهادة على بناء شرعي بصك اإلعالة تلك تثبت أن على

 المختصة الجهة إلى اإلشارة نأمل .حياته في يعولهم كان من أسماء بتحديد أقاربهم من األقل
 ذلك منه يطلب شخص أي مراجعة حالة في ذكر ما باعتماد الشرعية المحاكم عموم بتعميد

 المعاشات صندوق إدارة مجلس ارتآه حسبما شرعي صك في المعلومات تلك وتسجيل
 والسالم تعاونكم شاكرين التعميد من بصورة وتزويدنا فقط التقاعدية للحقوق بالنسبة
 في ت/48/12 رقم بالتعميم أكد .ك/انتهى .)بموجبه والتمشي االطالع نأمل .» هـ ا .عليكم

.ش/هـ28/4/1400
ت/144/12

1/45
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1394
اإلعالة إثبات

 أعذار بوجود تتعلق للجنود إثباتات إجراء بعدم تعليمات من تبلغتموه لما إلحاقاً( :وبعد -
 اإلثبات هذا بإجراء مرجعهم من طلب يرد لم ما لعوائلهم سواهم عائل وجود عدم أو لديهم

 في خ/ر/11 رقم بخطابه الوطني الحرس رئيس الملكي السمو صاحب أبداه لما وتحقيقاً
 ألسباب أعمالهم عن يتغيبون الوطني الحرس منسوبي من بعضاً أن المتضمن هـ2/5/1394

 تثبت بصكوك مطالبين الشرعية المحاكم إلى ويلجأون المقنع غير ومنها المقنع منها عديدة
 عليكم نؤكد فإننا لذا .إلخ..أخرى إلى جهة من نقلهم تتطلب أعذار على التصديق أو غيابهم
 /انتهى .)به يدعون ما صحة من التأكد بعد إال صكوكاً هؤالء مثل إعطاء وعدم بذلك بالتقيد

.و
ت/20/12
1/46
4
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1397
اإلعالة إثبات

 هـ28/12/1396 في 13580 رقم الداخلية وزير السمو صاحب خطاب وردنا( :وبعد -



 مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب رفعه ما إلى باإلشارة» :يلي ما المقدمة بعد ونصه
 المتعاقدين بعض أن لوحظ بأنه هـ23/11/1396 في 4301/5 رقم بخطابه المكرمة
 بأن تتضمن بالمملكة الشرعية المحاكم مختلف من إعالة شهادات باستخراج يقومون
 اإلقامة لها يطلب التي قريبته أو لقريبه الشرعي العائل أو الوحيد الشرعي المحرم هو المتعاقد

 اآلونة في كثرت قد الظاهرة هذه بأن المكرمة مكة منطقة أمارة وأشارت المملكة في معه
 السماح بطلب الشهادات هذه بموجب يتقدمون أخذوا قد هؤالء أن إلى ونظراً .األخيرة
 في الشرعية المحاكم عموم إبالغ نأمل .البالد في معهم لإلقامة وذويهم ألقربائهم بالبقاء

 للمتعاقدين إعالة شهادات على التصديق أو لإلعالة شرعية صكوك استخراج بعدم المملكة
 موجبه واعتماد لالطالع .« اهـ .العامة للمصلحة وخدمة للذريعة سداً المملكة في المقيمين
.و /انتهى .)يلزم لمن وإبالغه
ت/152/12

1/46
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1397
اإلعالة إثبات

 والوثيقة االغتراب إثبات وثيقة تسليم طريقة في المحاكم بعض الستشكال نظراً( :وبعد -
 في ت/139/12 رقم الوزارة تعميم في الواردة ..إلخ..اإلعالة وإثبات للتملك المؤقتة

 على التوقيع يكون أن لألصل المستفيد استالم عند ينبغي بأنه نفيدكم.هـ22/6/1395
 بعدد األوراق ترقيم يراعى أن على لألصل المستلم عبارة تحت الثابتة الصورة بظهر االستالم
.ش /انتهى .)متسلسل

1225/ت/13
1/5
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1419
اإلعالة إثبات

 ت/158/3ورقم هـ4/2/1397في ت/20/12رقم الوزارة لتعميمي الحاقاً
 المقيمين لالجانب اإلعالة صكوك إخراج منع المتضمنين هـ21/11/1390في

 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب فقدتلقينا وعليه (.. .الخ..بالمللكة
 وتاريخ 18/12285/18 رقم الوزارة لخطاب الجوابي هـ9/6/1419 ـ 8 في 39265



 739 رقم بجازان الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب على المعطوف هـ29/3/1418
 الذين األجانب من بالمتعاقدين المنع يختص هل فضيلته سؤال المتضمن هـ24/2/1418 في

 من يظهر ما حسب استقدامهم أجل من إعالة إثبات ويريدون المملكة خارج أسرهم
 إثبات ويريدون المملكة داخل أسرهم كانت من يشمل المنع أن أم المذكورين التعميمين

 استخراج عدم : أوال : باآلتي سموه أجاب وقد ذلك؟ أشبه وما الكفالة نقل أجل من اإلعالة
 استخراج عدم : ثانيا .المملكة خارج المقيمة ألسرته المملكة في المقيم لألجنبي إعالة صك
 .الزيارة أو العمرة أو الحج أجل من المملكة إلى وعائلته هو قدم الذي لألجنبي إعالة صك
 يعولهم لمن صك على مشروعة نظامية إقامة المملكة في المقيم األجنبي حصول يجوز : ثالثا

 والعمل االطالع نرغب لذا .انتهى.أيضا نظامية إقامة المملكة في يقيمون كانوا إذا شرعا
هـ26/12/1421 في 1694/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/يحفظكم والله .)بموجبه

1225/ت/13
1/5
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1419
اإلعالة إثبات

 ت/158/3ورقم هـ4/2/1397في ت/20/12رقم الوزارة لتعميمي الحاقاً
 المقيمين لالجانب اإلعالة صكوك إخراج منع المتضمنين هـ21/11/1390في

 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب فقدتلقينا وعليه (.. .الخ..بالمللكة
 وتاريخ 18/12285/18 رقم الوزارة لخطاب الجوابي هـ9/6/1419 ـ 8 في 39265

 739 رقم بجازان الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب على المعطوف هـ29/3/1418
 الذين األجانب من بالمتعاقدين المنع يختص هل فضيلته سؤال المتضمن هـ24/2/1418 في

 من يظهر ما حسب استقدامهم أجل من إعالة إثبات ويريدون المملكة خارج أسرهم
 إثبات ويريدون المملكة داخل أسرهم كانت من يشمل المنع أن أم المذكورين التعميمين

 استخراج عدم : أوال : باآلتي سموه أجاب وقد ذلك؟ أشبه وما الكفالة نقل أجل من اإلعالة
 استخراج عدم : ثانيا .المملكة خارج المقيمة ألسرته المملكة في المقيم لألجنبي إعالة صك
 .الزيارة أو العمرة أو الحج أجل من المملكة إلى وعائلته هو قدم الذي لألجنبي إعالة صك
 يعولهم لمن صك على مشروعة نظامية إقامة المملكة في المقيم األجنبي حصول يجوز : ثالثا

 والعمل االطالع نرغب لذا .انتهى.أيضا نظامية إقامة المملكة في يقيمون كانوا إذا شرعا
هـ26/12/1421 في 1694/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/يحفظكم والله .)بموجبه



2125/3
1/35
3
9

1381
إثباتات

 في 2310/2 رقم بخطابه التقاعد معاشات مصلحة عام مدير إلينا بعث( :وبعد -
 تقديم تتطلب ورثتهم أو المتقاعدين رواتب صرف إجراءات أن فيه يشير هـ8/8/1381

 تحديد وكذلك اإلناث من تزوج ومن الحياة قيد على منهم بقي من تتضمن شرعية إثباتات
 ممن التقاعدي الراتب من بحقه منتفعاً يزال ال من بموجبها ليصرف منهم الذكور أعمار
 أي بطلب إليكم التقدم عند المشروع الوجه على يلزم ما إيضاح فاعتمدوا .منهم حقه سقط
.ن/ انتهى .)منكم الصادرة الصكوك في ذلك ويضمن الشأن بهذا إثبات

م/1123/3
1/35

18
4

1384
إثباتات

 القاضي اقتصار المحاكم بعض من الصادرة اإلنهاءات صكوك بعض في الحظنا ( :وبعد -
 عنه المنهى إلثبات التعرض دون الصك وإنهاء المنهي بها تقدم التي والبينة اإلنهاء نص على

 واإلطالة الحقوق ضياع يسبب ومما وتفريط تقصير وفيه مخل االختصار هذا إن وحيث
 من البد : أوالً :مايلي مالحظة عليكم يجب فإنه لذلك والمصالح الحقوق أرباب وتكليف

 مستلزمات من االقتناع وبعد: ثانياً . شرعاً عنه المنهى إثبات يستدعيه ما جميع طلب
 عليكم: ثالثاً .الصك نفس في شرعاً لديه ذكر ما بثبوت القاضي يصرح أن يجب اإلثبات
. ر/ انتهى .) إليه أشرنا بما متصفاً يكن لم ما إنهاء صك أي إصدار وعدم ذكرناه ما مالحظة
م/2112/3

1/35
8
9

1384
إثباتات



 في وغيرها واإلفراغات والوكاالت بالطالق المتعلقة اإلثباتات جميع رصد وجوب -(...
.429/ص والسجل الضبط أنظمة في التعميم نص ينظر .ن/ .)الضبوط دفاتر

م/2500/3
1/36

22
11

1387
إثباتات

 الصكوك وإصدار النفوس حفائظ بشأن معلومات من منكم يطلب ما إثبات اعتمدوا . . . (
ر / .)بذلك الالزمة

ت/71/12
1/36

20
4

1394
إثباتات

 6/11118 رقم العام الموظفين ديوان رئيس نائب سعادة خطاب الوزارة هذه تلقت( :وبعد
 شرعية صكوك بإصدار تقوم المملكة في المحاكم بعض أن المضتمن هـ9/3/1394 وتاريخ
 الموظفين خدمات إثبات إن وحيث .شهود شهادة على بناء الموظفين بعض خدمات بإثبات

 في 59 رقم القرار بموجب الوزراء مجلس مقام قبل من وضعت إجراءات على بناء يتم
 كالسجالت الرسمية الوثائق تعتبر والتي هـ25/2/1391 في 184 ورقم هـ25/1/1382

 تعذر حالة في المباشرين الرؤساء وشهادات الموظف خدمات إلثبات أساسا األوامر وصور
 وفاة حالة في اإلدارة نفس في المعاصرين الزمالء شهادات وأخيراً .الرسمية الوثائق وجود

 إثبات في الشرعية الصكوك إصدار عدم بمراعاة المحاكم على التعميم ويرجو الرؤساء
 المشار الوزراء مجلس قرارات حددتها التي اإلدارية اإلجراءات من ذلك باعتبار الخدمة

 قد الشاهدين بأن المعاصرين الزمالء من الشهود شهادة على التصديق من مانع وال .إليها
 توقيعاتهم وأخذ الشاهدين تزكية وتم الورقة هذه في جاء ما بمضمونه القاضي لدى شهدا
 والتمشي االطالع نأمل ذلك على الوزير معالي ولموافقة .الشهادة ورقة ذيل في ذلك على

ك / انتهى .)بموجبه
ت/81/12
1/36



11
5

1394
إثباتات

 كثيراً أن األخيرة التفتيشية بالجولة قيامهم أثناء القضائيون المفتشون الحظ لقد( :وبعد -
 االجتماعي الضمان استحقاق إثبات حاالت اإلنهائية القضايا ضبوط في يدرجون القضاة من

 عدد من بذلك ليكثروا التقاعدية المعاشات استحقاق إثبات وحاالت الحياة إثبات وحاالت
 إن وحيث .العمل كثرة بحجة موظفين بزيادة المطالبة ثم ومن لديهم اإلنهائية القضايا

 فينبغي المحاكم جميع على الوزارة عممتها أن سبق خاصة استمارات لها المذكورة الحاالت
 في بإثباتها واالكتفاء اإلنهائية القضايا ضبوط عن الحاالت تلك أعمال فصل مالحظة

 من يطلب أن فعليه االستمارات تلك من شيء لديه يكن لم ومن بها الخاصة االستمارات
 هذا خطابنا من بصورة اإلداري التفتيش زودنا وقد .منها الالزمة بالكمية تزويده الوزارة
 . و/ انتهى .)موجبه واعتماد االطالع فنأمل .متساهل كل عن والرفع الموضوع هذا لمتابعة
ك/هـ25/10/1394 في ت203/12 رقم التعميم بذلك صدر وكما
ت/212/2

1/37
3

11
1394
إثباتات

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 هـ8/10/1394 في 30501 برقم البنات لتعليم العام الرئيس لفضيلة الموجه التعميمي
 العدل وزارة بتعميد الصادر هـ17/9/1394 في 1352 رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن

 .للفتيات العائدة الدراسية الوثائق تعديل إجراءات تتطلبه الذي الشرعي التوثيق بإصدار
 رئيس معالي خطاب تضمنه ومما . و/ انتهى .)يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع ونرغب
 بإصدار العدل وزارة تعميد ـ 1 :نصه ما عنه المنوه التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان

 الفرصة إتاحة ولعدم الطالبات لمصلحة حفظاً التعديل إجراءات تتطلبه الذي الشرعي التوثيق
 بين البنات لتعليم العامة الرئاسة تؤكد أن يجب ـ 2 .أصحابها لغير الدراسية الوثائق الستغالل

 تكون بحيث االستمارات تعبئة عند الدقة بمالحظة منسوباتها جميع على وآخر وقت
.»حرر ذكر ولما .بموجبه تعبأ الذي للمستند طبقا االستمارة

ت/139/12



1/38
22
6

1395
إثباتات

 وإثبات إعالة وإثبات لتملك مؤقتة ووثيقة اغتراب إلثبات نماذج طباعة بمناسبة( :وبعد -
 ونظراً السنوية، العوائد لقبض غائب وكالة وإثبات اسم أو لقب تعديل وإثبات وأوالد زوجة

 على التوقيعات أخذ المطلوب بأن نفيدكم .استعمالها طريقة في المحاكم بعض الستشكال
 أصل على بعملها يكتفى بل لتسجيلها داعي وال متسلسل برقم اإلنهاء حين القسيمتين

 اإلحاطة فنأمل .المحكمة لدى بوكها في الثابتة الصورة وتبقى للمنهي األصل ويسلم وصورة
.و/ انتهى .)بموجبه والتمشي

ت/199/12
1/38

30
11

1401
إثباتات

 الخدمة ديوان رئيس لمعالي الصادر الوزير معالي خطاب نص يلي فيما ترون ( :وبعد -
 26692 رقم خطابكم إلى فنشير » :المقدمة بعد هـ14/11/1401 في 1281 رقم المدنية

 في ق/م15032 رقم بخطابها التقاعد معاشات مصلحة أن المتضمن هـ17/9/1401 في
 إخراج عند صعوبات من للتقاعد المستحقون الورثة يالقيه ما رأت لما هـ19/8/1401

 التنسيق يتم أن ترى المحاكم، على األعمال لتزاحم نظراً.عام كل في حياتهم إلثبات وثائق
 للعمل العدل وزارة موظفي بعض بانتداب وذلك المهمة هذه لتسهيل والوزارة المصلحة بين
 30/7 حتى 1/5 من الفترة خالل وذلك الكبرى المدن في الماليات وفي المصلحة مقر في
 الوجهة هذه أن نخبركم .االقتراح هذا نحو نظرنا بوجهة اإلفادة وطلبكم .إلخ ..عام كل من
 والية له انعقدت قد شخص من إال صدوره يمكن ال هذه والحالة اإلثبات ألن واردة غير

 .اعتبارات لعدة سائغ غير المصلحة تتطلبه ما إلثبات ما مصلحة إلى القضاة وشخوص القضاء
 االستحقاق لصرف الزماً التقاعد معاشات مصلحة تطلبه ما بإثبات تقوم المحاكم وإن هذا
 التي والحاالت معدودة، دقائق سوى التستغرق بهذا وهي الغرض لهذا معدة نماذج في

 لدى وسيلته توفر ومدى اإلثبات بطلب المنهي إلى الغالب في تعود بشأنها التأخير يحصل



 لهذه اإلنجاز بسرعة االهتمام نرغب الوزير معالي توجيه وحسب «. هـ.ا. الشرعي القضاء
. ك/ انتهى .)وأمثالها اإلثباتات

ت/172/12
1/39

18
2

1402
إثباتات

 إن حيث اإلعاشة لبدل والطالبات الطلبة بحاجة الخاصة اإلثباتات إيقاف اعتمدوا( :وبعد -
 األمر على بناء وذلك الموضوع، هذا حول معين ترتيب إيجاد في ساعية الله وفقها الحكومة
. و/ انتهى.)واالعتماد لإلحاطة .السامي

772/ت/13
1/39

25
3

1416
إثباتات

 طلب من المحاكم قضاة الفضيلة أصحاب بعض من للوزارة ورد ما على بناء فإنه( :وبعد -
 وبمخاطبة .حياة شهادة بإثبات المطالبة من السنوية المخصصات ذوي األشخاص إعفاء
 في 8/1832 رقم معاليه خطاب تلقينا .ذلك عن الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي

 إن حيث الحاضر، على وليس الغائب على مطلوب الحياة إثبات أن المتضمن هـ6/2/1416
 وكالة أحداً وكَّل إذا الغائب على ذلك يُطلب وإنما بحضوره، نفسه أثبت قد الحاضر

.و/ .)ذُكر ما ومراعاة لالطالع .قديمة الوكالة كانت أو بشهود، غائب
2450/ت/13
1/5

11
5

1425
إثباتات

)



 لكتابنا الجوابي هـ 22/2/1425 وتاريخ 2/2884 برقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 ، العوائد بصرف المتعلقة التعليمات بشأن هـ 7/2/1425 وتاريخ 18/36643/24 برقم
 بصرف المختصة الجهات من السنوية العادة له خصصت لمن الحياة إثبات يطلب ال وأنه

 ب . فأكثر سنة عليها مضى إذا العامة الوكالة أ : وهي ، حاالت ثالث في إال السنوية العوائد
 سنة األولى الوكالة على ومضى ، ) الغير توكيل ( أخرى وكالة على مبنية كانت إذا الوكالة
 عليه مضى إذا السنوية العوائد لهم خصصت بمن الخاص الوصاية أو الوالية صك ت . فأكثر

 وزارة قبل من المختصة للجهات المبلغة السنوية العوائد صرف تعليمات وأن . فأكثر سنة
 الرسمية العمل جهة من عليه مصادق تفويض بموجب الصرف.1 : اآلتي أجازت المالية

 إلى الحاجة عدم.2 . الشرعية الوكالة بموجب التوكيل إلى الحاجة دون العادة لصاحب
 .يوكل ولم بنفسه الصرف جهة األب راجع إذا ، أبنائه عوائد األب استالم عند شرعي توكيل

 بإثبات خاص المالية وزارة قبل من نموذج استحداث تم ، بالمحاكم الحالة إثبات من بدال.3
 وجود حالة في لعائلته المتوفى عادة صرف لكون وذلك ، الورثة لجميع االجتماعية الحالة

 الخاصة التعليمات حسب المستحق غير من منهم المستحق معرفة يتطلب لها مستحقين
 أو ، الشرطة أو ، العمدة أو ، الشهود عمل جهة قبل من النموذج هذا توثيق يتم ثم . بذلك
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ذكر ما على وبناء . والمحافظة القبيلة شيخ

. و/ ) يلزم لمن وإبالغه
2462/ت/13
1/5

25
5

1425
إثباتات

)

 قرار اعتماد المتضمن ، هـ 28/4/1425 وتاريخ 2444/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقا
 القاضي ، هـ 5/4/1425 وتاريخ 1261 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب
 برقية تلقينا إننا وحيث . والمحلية الفرعية اللجان اختصاص وإيضاح محلية لجان بتشكيل

 وتاريخ هـ ج س 379 برقم المدنية لألحوال المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة
 للشؤون العدل وزارة وكيل فضيلة إلى الموجهة الصورة إلى فيها المشار ، هـ 10/5/1425

 9 /2316/ش أ برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب مستشار معالي برقية من القضائية
 لألحوال المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة برقية تضمنت وقد ، هـ22/2/1412 وتاريخ



 الميالد مكان إلثبات صكوك إصدار بعدم العدل وكتابات المحاكم على التعميم طلب المدنية
 نرغب فإننا لذا . الخ ... سنوات الخمس ذات ومرافقيهم والعمل التنقل بطاقات لحملة
 وذلك ، أعاله المذكورة الميالد وتاريخ مكان إثبات صكوك إصدار وعدم االطالع إليكم

. و/ ) المدنية األحوال نظام من ] 83 ، 82 [ المادتين على بناء
6878/4

1/49
9

10
1380

إجارة
 برقم الوزراء مجلس رئاسة من الصادر التعميم من نسخة هذا بطي إليكم نبعث( :وبعد -

 في 448 برقم الصادر الوزراء مجلس قرار نص المتضمن هـ14/9/1380 في 19469
 الحكومية المصالح قبل من المشغولة الدولة ممتلكات بصيانة التأكيد حول هـ8/9/1380

 انتهى .)واعتماده االطالع نرغب .الممتلكات تلك من تشغله ما بأجور مطالبتها عدم مقابل
.ن/

1489/4
1/49

19
5

1382
إجارة

 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب إلى باإلشارة( :وبعد -
 في 203 رقم الوزراء مجلس قرار على المبني هـ28/3/1382 في 5423

 المدن في حكومي لعمل مبنى أي استئجار عند اتباعه يجب ما بشأن هـ26/3/1382
 مكونة المستحقة األجرة لتقدير لجنة تشكيل ضرورة من بلديات فيها يوجد التي والملحقات

 المجلس أو اإلمارة من مندوب ـ 2 .لها التابعة اإلدارة أو الوزارة من مندوب ـ 1 :يلي مما
 بها يوجد ال التي الملحقات وفي .وجد إذا مباني مهندس البلدية من مندوب ـ 3 .اإلداري
 من مندوب ـ 2 . لها التابع اإلدارة أو الوزارة من مندوب ـ 1 :يلي مما لجنة تشكل بلديات
 ذلك فالعتماد .اإلمارة تختارهم أن على المباني بشئون الخبرة أهل من اثنان ـ 3 .اإلمارة

.ر/ انتهى .)والتجديد االستئجار حالة في بموجبه والتمشي
2627/4



1/49
17
6

1383
إجارة

 على المعطوف هـ19/5/1382 في 1489/4 رقم التعميمي لخطابنا إلحاقاً( :وبعد -
 هـ28/3/1382 في 5423 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب
 عند اتباعه يجب ما بشأن هـ26/3/1382 في 203 رقم الوزراء مجلس قرار على المبني

 هنا نشير أن ونحب .اتباعها يجب التي الطريقة فيه وضحت وقد حكومي مبنى أي استئجار
 من الدولة خزانة على التوفير في للرغبة هو الذكر سالف الوزراء مجلس قرار هدف أن إلى

 إال وتخفيفها األجور من التقليل دائما نتوقع كنا وقد سنوية كإيجارات تصرف التي المبالغ
 تقدير فرصة واستغاللهم اإليجارات رفع الدور أصحاب طلب في يتساهلون البعض نرى أننا

 الذي المذكور الوزراء مجلس قرار من بالمقصود عابئين غير الغرض لهذا تشكل التي اللجنة
 جاء وحيث .أمكن مهما األجور تخفيض محاولة األخرى القرارت ومن منه ويؤخذ يوصي
 من تلقيناه ما على وبناء .والتجديد االستئجار حالة في موجبه اعتماد المذكور تعميمنا بعجز
 إليها المشار اللجنة تكوين اعتماد فيقتضى .هـ27/3/1383 في 7973 برقم السامي المقام

 الجهة رأت إذا إال التجديد حالة في وليس مبنى أي استئجار حالة في إليه المشار بالتعميم
 يعود ما على الحرص ونرغب .المناسبة األجرة على تزيد عليها المتفق األجرة أن المستأجرة

 ما اعتماد فعليكم .باهظة أجور لقاء تصرف التي المبالغ وتوفير الدولة خزينة على بالفائدة
.ن/ انتهى .)ذكر

م/1600/4
1/50

29
6

1387
إجارة

 دأبوا قد والقضاة المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب بعض أن أخيراً الحظنا فقد( :وبعد -
 يكون وقد لها الدوائر أو المحاكم ونقل الستئجارها البيوت أصحاب بعض مع االتفاق على
 الرئاسة من مسبقة موافقة أخذ قبل أصحابها مع العقود وتنظيم اإليجار في بزيادة االتفاق هذا
 أن يجب الذي اإليجار له ويحدد موافقة له تصدر قد منهم اآلخر البعض أن الحظنا كما



 اإليجار عن يزيد بما العقد وينظم الدار صاحب وبين بينه االتفاق يتم هذا ومع بحدوده يبحث
 نقل أو المقررة األجرة عن أجرته تزيد فيما االتفاق بعدم عليكم نؤكد فإننا .إلخ...المحدد

 بضرورة عليكم نؤكد كما ذلك على مسبقة موافقة صدور بعد إال آلخر مكان من المحكمة
 ذكر لما مخالفاً يتم إجراء أي أن ونعلمكم الخصوص هذا في لكم تبلغ التي باألوامر التقيد

 تكون ال سوف الرئاسة وإن مسئوليته يتحمل سوف اإلجراء هذا اتخذ من فإن موافقة وبدون
 رقم بالتعميم أكد .ن/ انتهى .)يلزم من وتبليغه ذلك العتماد .اهـ .ذلك يخالف عما مسئولة

.م/هـ11/3/1389 في ت/30/4
ت/90/2
1/51

16
10

1388
إجارة

 التعميمي الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب مضمون يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 .هـ19/9/1388 في 20053 برقم الوطني واالقتصاد المالية وزير لسمو أصالً الموجه

 األجرة زيادة طلب ألسباب حكومية دائرة من أخلي قد يكون محل أي استئجار عدم....
 .)واعتماده فيه جاء بما اإلحاطة ونرجو .اهـ .بكم المرتبطة للجهات وأبلغوه ذلك فاعتمدوا

.م / انتهى
ت/94/4
1/51
3

11
1388

إجارة

 محتويات ذكر إلى اإلشارة دون الدور أجور عقود إلينا ترد ما كثيراً الحظنا لقد( :وبعد -
 المحتويات توضيح ولضرورة بالعقد مفصالً وموقعها الغرف ومساحة ومساحتها الدار

 عليها المتفق األجرة لصرف تسهيالً البيانات بتلك العقود جميع تضمين ينبغي الدار ومساحة
 أم حديثة مستأجرة الدار كانت سواء المطلوبة البيانات على يحتوي ال عقد كل بأن علماً

 نرغب .اإلجراءات الستكمال المعاملة وتعاد األجرة صرف على فسيؤثر .لألجرة تجديداً
 التعميم بذلك صدر .م./انتهى .)لكم التابعة الجهات على بموجبه والتعميم بذلك اإلحاطة

.ن/هـ2/5/1382 في 1090/4 رقم



ت/30/4
1/52

11
3

1389
إجارة

 بما هـ29/6/1387 في م/1600/4 برقم تعميماً القضاة رئاسة أصدرت فقد( :وبعد -
 بها يعملون التي للمحاكم دور باستئجار القيام من القضاة الفضيلة أصحاب بعض على لوحظ

 بالتعميم الرئاسة وطلبت الرئاسة من مسبق أذن بدون وذلك أخرى إلى دار من واالنتقال
 تحميل مع عليه الرئاسة بموافقة إال كان مهما مالي ارتباط بأي القيام عدم إليه المشار

 مرتفعة بأجور دور باستئجار الفضيلة أصحاب بعض قام وقد بموجبه يعمل لم من المسئولية
 أن دون هذا كل تم وقد حقوقهم صرف بطلب للرئاسة وتقدموا المالك مع العقود وأجروا
 يفيد ال المخابرة ووجود الرئاسة مع مخابرة بعضها في كان وربما به علم الرئاسة لدى يكون
 عدم في رغبة اتخذ ما على موافقتهم الرئاسة أرادت فقد هذا ومع .االرتباط أو بالتعاقد إذناً

 تقديم وعند إليه المشار التعميم مخالفتهم من بالرغم المسئولية تحميلهم وعدم إحراجهم
 اإلجراءات تلك على معارضته أبدى بالرئاسة المالي الممثل لسعادة الصرف مستندات
 خطاباً القضاة لرئاسة الوزارة كتبت وقد .المالية لوزارة عنها وكتب مالية مخالفة واعتبرها

 دارت وقد المالية االرتباطات تلك في السبب عن وتستفهم المالي الممثل إليه أشار ما تؤيد
.عنها غنى في والرئاسة المالية، ووزارة الرئاسة بين طويلة مخابرة

 القضاة رئاسة الوزارة ألزمت وقد النظام حدده أمر في يحرجوها أال منسوبيها كافة من وتود
 أصحاب بعض أن وبما مستقبالً المالية التعليمات تطبيق يضمن ما جانبها من تتخذ أن

 أخرى دور إلى المحاكم تشغلها التي السابقة الدور من العام هذا انتقلوا قد القضاة الفضيلة
 نهاية في المبلغة للتعليمات مخالفة هذا وفي المرجع من مسبقة موافقة دون األجرة في بزيادة

 تجاوزاً هذا تعتبر الرئاسة فإن المناسبة وبهذه هـ29/6/1387 في م/1600/4 رقم التعميم
 مسئول أي على خافية تعد لم التي المتبعة والنظم المالية للتعليمات ومخالفة للصالحيات

 حرج موقف في الرئاسة يجعل مما المخالفات هذه اتباع على االستمرار جداً المؤسف ومن
 عن المسئول الرئاسة لدى المالي الممثل في ممثلة المالية كوزارة المسئولة الجهات أمام

 .الصرف بعد مراقبتها عن المسئول العامة المراقبة وديوان .صرفها قبل المستندات مراقبة
 الموافقة أخذ دون يتم ارتباط أي تجيز ولن التصرفات هذه تقبل ال الرئاسة فإن ولهذا



 دار من االنتقال أو المستجد باالستئجار سواء تنظم التي العقود جميع وستعاد عليه الصريحة
 وبين الملك صاحب بين المالية العالقة وستكون عليها الموافقة لعدم منظمها إلى أخرى إلى

 ال التي الطارئة األحوال بعض ذلك من ويستثنى بها للرئاسة دخل ال خاصة عالقة معه المتفق
 كالسيول الدار تلك في البقاء معها يمكن ال بأضرار المستأجرة الدار كإصابة التأجيل تقبل

 دار باستئجار الدائرة عن المسئول يتخذه ما على توافق الرئاسة فإن يماثلها وما والحريق
 النظامية بالوجهة العمل سير يضمن فيما الرئاسة مع تعاونكم نرجو .فقط شهرية وبأجرة غيرها

.م / انتهى .)الصدد هذا في إلينا المبلغة التعليمات وحسب الصحيحة
ت/32/2
1/53
4
3

1390
إجارة

 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل سعادة خطاب نص يلي فيما إليكم( :وبعد -
 حضرة خطاب إلى نشير» :المقدمة بعد النص :التعميمي هـ15/2/1390 في 5/2862

 وتاريخ 2351 رقم التعميمي الوزراء مجلس ورئيس المعظم الملك الجاللة صاحب
 وبناء .الحكومية والمصالح الوزارات على المؤجرة األهالي دور بشأن هـ26/12/1388
 الحكومية والمصالح الوزارات لكافة التعميمي الوطني واالقتصاد المالية وزير سمو قرار على
 وزارات من المشكلة اللجان تأليف المتضمن هـ15/3/1389 وتاريخ 445/5/1 رقم

 مدن مسح ـ 1 :يلي ما لتنفيذ .العامة األشغال ومصلحة العامة، والمراقبة والداخلية، المالية،
 بلد كل في السائدة األجور حقيقة الستطالع حكومية أجهزة بها توجد التي وقراها المملكة
 هناك كان إذا ما معرفة لمسألة ميدانية بدراسة ـالقيام 2 .أجورها نسب لتحديد تمهيداً
 بلد كل في السائدة األجور مع ومقارنتها الحكومة تستأجرها التي الدور أجور في ارتفاع
 كافة في أعمالها باشرت قد إليها المشار اللجان كانت ولما .الموضوعة لالستمارة وفقاً
 إعطاء عن تمتنع الحكومية الجهات بعض أن من علينا عرض ما على وبناء .المملكة أنحاء

 بعدم متذرعة الغرض لهذا الموضوعة لالستمارة وفقاً معرفتها ترغب التي المعلومات اللجان
 قبلها من بمندوب اللجان تزويد عن يمتنع اآلخر والبعض اللجان هذه بحقيقة معرفتها
 هذه تأمل .له المستأجر الغرض سرية بحجة تستأجرها التي الدور على ميدانياً للوقوف
 وتزويدها اللجان لهذه المطلوبة التسهيالت كافة بتقديم لكم التابعة الجهات إشعار الوزارة
 اللجان مع التعاون نرغب .«اهـ.تحياتنا ولكم .عليها االطالع ترغب التي المعلومات بكافة



.ن/ انتهى .)إليه أشير ما حيال تطلبه فيما إليها المشار
ت/51/4
1/54

16
4

1390
إجارة

 في ومحاولة والتعليمات للنظم طبقاً المالية األمور سير في القضاة رئاسة من فرغبة( :وبعد -
 من أن الرئاسة رأت .االختصاص ذات المسئولة الجهات من المالية المالحظات تجنب
 قبل من المستأجرة الدور استعمال أن إلى نظرهم بإلفات منسوبيها لجميع الكتابة واجبها
 الموظفين قبل من العامة للمخزونات وأماكن العدل لكتاب دوائر أو شرعية كمحاكم الرئاسة

 مباشرة مسئولية مسئول ذلك من المستفيد أن وتعتبر الرئاسة تجيزه ال أمر كان شكل بأي
 الموضوع مالحظة الرئاسة ترجو لذا . ومعنوية مالية مسئوليات من ذلك على يترتب عما

 على جانبها من ستعمل الرئاسة بأن علما.العامة للمالحظات ودرءا المالية بالتعليمات والتقيد
 من الوقت نفس في تشكر ذلك تبدي إذ وهى بها والتقيد التعليمات تلك تنفيذ يضمن ما

 انتهى .)الخير فيه لما الجميع الله وفق .ذلك له وتقدر العامة المصلحة سبيل في معها يتعاون
.ن/

ت/15/4
1/55

24
1

1391
إجارة
 في 5/19813 رقم المالية وزارة من تعميماً العدل وزارة تلقت فقد( :وبعد
 بالمدارس إلشغالها مبانٍ واستئجار بشراء الدولة تقوم» :نصه هذا هـ21/12/1390

 والماء الكهرباء قيمة يسدد لم البائع أو المؤجر أن يتضح ثم المختلفة الحكومية والمرافق
 مكاتبات في الدولة دخول عليه يترتب مما المبنى استئجار أو لشراء السابقة الفترة كامل عن
 جميع على التنبيه نرجو فإننا وعليه .عليها مستحقة تكن لم مبالغ تحميلها أو لها موجب ال

 بتصفية المستأجر أو المشترى المبنى صاحب تكليف بضرورة لكم التابعين المسئولين
 والعمل بذلك اإلحاطة نرغب لذا «القيمة أو األجرة له تدفع أن قبل والماء الكهرباء استهالك
.ك/ انتهى .)بموجبه



ت/20/2
1/55
3
2

1391
إجارة

 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد
 والمتضمن .الوطني واإلقتصاد المالية وزير لسمو أصال الموجه هـ3/1/1391 في 81رقم

 سمو اقتراح على بالموافقة القاضي هـ25/12/1390 في 1156 رقم الوزراء مجلس لقرار
 تتم التي اإلستئجار عقود بإبرام الحكومية للجهات بالترخيص الوطني واإلقتصاد المالية وزير

 قابلة سنوات ثالث لمدة هـ26/12/1388 في 25351 رقم الكريم السامي لألمر بالتطبيق
 الالزم إكمال فأرجو تقرر، ما على موالي جاللة ووافق .حرر ذكر ولما واحدة مرة للتجديد

ك/انتهى.)واإلعتماد اإلحاطة نرغب .»اهـ.ودمتم
ت/91/4
1/56

22
5

1392
إجارة
 التابعة الدوائر تشغلها التي الدور أجور عقود بعض أن العدل وزارة الحظت فقد( :وبعد

 مع وتمشياً العامة المصلحة لمقتضيات ونظراً الغرف مساحة على تشتمل ال العدل لوزارة
 مجلس لقرار طبقاً حكومية لجنة تشكيل العدل وزارة ترغب باألجور المتعلقة التعليمات

 المحكمة عن ومندوب اإلمارة عن مندوب من مكونة هـ26/3/1382 في 203 رقم الوزراء
 التي الحالية الدار صالحية لتقرر الخبرة أهل من عضو أو وجدت إن البلدية عن ومندوب

 األجرة تستحق وإنها مناسبة الجديدة المالية للسنة أجرتها أن أيضاً وتقرر اإلدارة تشغلها
 على المحضر يشتمل أن على لتخفيضها مبرر يوجد وال السابقة المالية للسنة عليها المتفق

 ما اتخاذ وبعد ترميم أو إصالح أي إلى الدار حاجة وعدم ومساحتها غرفها وعدد الدار نوع
 المبنى صيانة أن االشتراط مع المتبع حسب الجديدة للسنة المالك مع العقد يجدد إليه أشير
 هي اإلجراءات هذه أن مالحظة مع األجرة لصرف للووزارة األوراق وترسل المالك على

 لنظر تخضع األجور تلك عن زاد ما أن إذ فقط ريال ألف عشرين عن تزيد ال التي للدور
 العامة المراقبة وديوان المالية وزارة من كل عن مندوبين من المشكلة الخماسية اللجنة



.و / انتهى .)بذلك لإلحاطة .الدار استئجار ترغب التي الجهة من ومندوب واإلمارة والبلدية
ت/135/4

1/56
10
9

1392
إجارة
 الشرقية المنطقة في القضاة يشغلها التي الدور بموضوع الخاصة المخابرة إلى إشارة( :وبعد

 على المشتمل هـ25/6/1392 في م/1986/4 رقم بتعميمنا المنتهية الشمالية والحدود
 على والمشتمل الغرض، لهذا المشكلة اللجنة قبل من حدة على بيت لكل المقدرة األجرة

 هـ30/11/1391 في 6/207 رقم بالنيابة الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب نص
 لها المقررة الشهرية األجور توريد باعتماد الدور تلك يسكنون الذين القضاة إبالغ المتضمن

 في م/1986/4 رقم العدل وزارة تعميم تضمن كما هـ1391 عام محرم شهر من اعتبارا
 منه صورة إليها المشار البيوت يسكنون الذين القضاة لجميع المبلغ هـ25/6/1392

 بعض تضمنت القضاة بعض من إجابات العدل لوزارة ورد وقد .قبله من العتماده
 لفضيلتكم نوضح أن ونود .يسكنه الذي للبيت المقررة األجرة بدفع مطالبته على المالحظات

 به ونرى عليه نوافق ال أمر التاريخ هذا إلى عليكم المستحقة األجور توريد في التأخر أن
 بأن إعالمكم -1 :يلي بما نبلغكم فإننا ولذا .إليه المشار المالية وزارة لخطاب مخالفة
 ويلزم عهدتكم في تعتبر هـ1391 عام محرم من اعتبارا تسكنونها التي للدور المقررة األجرة

 توريد بعهدتكم الذي البيت سكن في رغبتكم حالة في -2 .العدل وزارة لصندوق توريدها
 رغبتكم عدم حالة في -3 هـ1392 رمضان شهر من اعتبارا العدل لوزارة الشهرية أجرته

 ما تنفيذ عدم حالة وفي الشرقية المنطقة في المالية لمندوب تسليمه اعتماد به باالستمرار
 هـ1391 محرم شهر من عليكم المستحق المبلغ قيد إلى ستضطر العدل وزارة فإن إليه أشير
 من الشهرية األجور بحسم العدل بوزارة المسئولة الجهة وستبلغ التحصيل تحت عهدة

 المالية وزارة االعتبار بعين ستأخذ العدل وزارة أن مالحظة مع النظام، حسب رواتبكم
 / انتهى .)بذلك لإلحاطة .الخطاب هذا في إليه أشير ما تنفيذ بعد وذلك المسئولة والجهات

.و
ت/55/2
1/57

22



3
1393

إجارة

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة هذا بطي تجدون( :وبعد -
 واالقتصاد المالية وزير لسمو أصالً الموجه هـ19/2/1393 في ر3753/3رقم التعميمي
 يقتصر بأن القاضي هـ8/2/1393 في 104رقم الوزراء مجلس لقرار والمتضمن الوطني
 الرابعة المادة في عليها المنصوص الحكومة موظفي من األصناف شراء بحظر الحكم تطبيق

 لها التابع اإلدارة أو الوزارة فيها تكون التي الحاالت على والمزايدات المناقصات نظام من
.م / انتهى .)اإلحاطة نرغب .التعامل في طرفاً الموظف
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 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 .هـ14/1/1394 في 1584 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه

 الخاصة التعليمات بصدد .هـ14/1/1394 في 19 رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن
 معالي خطاب ونص .ك/ انتهى ) .فيه جاء بما واإلحاطة االطالع نرغب .العقارات بإيجار
 وتاريخ19 برقم الوزراء مجلس قرار صدر لقد« :عنه المنوه الوزراء مجلس ديوان رئيس
 في 1492 رقم الوزراء مجلس قرار تنفيذ في الوزراء مجلس إن :يلي بما هـ14/1/1394
 تسري ـ 1 :اآلتية التعليمات تتبع العقار في اإليجار تحديد بشأن الصادر هـ29/12/1393

 طريقة بأي المؤجر العقار ملكية إليه تنتقل من على إليه المشار الوزراء مجلس قرار أحكام
 اإليجار عقد عن المالك رضى بغير التنازل للمستأجر يجوز ال ـ 2 .الملكية انتقال طرق من
 من واستثناءا العقار إخالء يطلب أن للمؤجر يحق مخالفته حالة وفي الباطن من التأجير أو

 انتهاء عند للمؤجر ويحق آخر لمستأجر العقد مدة باقي عن التنازل للمستأجر يجوز ـ أ :ذلك
 على الباطن من التأجير للمستأجر يجوز ـ ب .األخير المستأجر من إخالئها طلب المدة

 ممن لخلفه فيحق المستأجر توفي إذا ـ 3 .والمدينة مكة في العمرة أو الحج لغرض القادمين
 الحق هذا يثبت وكذلك .المؤجر العقار في العقد شروط بنفس البقاء السكن يشاركه كان
 إفالسه أو المستأجر موت حالتي في البيع أو بالوراثة التجاري المحل ملكية إليه تنتقل لمن



 إخالء طلب للمؤجر يجوز ال ـ 4 .لبعضهم التجاري المحل في الشركاء بعض تنازل في أو
 عند باألجرة الوفاء عن المستأجر امتناع ـ 1 :اآلتية الحاالت في إال المستأجر من العقار

 على يوماً عشر خمسة مدة مضي بعد اإليجار شروط من آخر بشرط الوفاء أو استحقاقها
 أو العقد شروط يخالف بما استعماله أو المؤجر بالعقار المستأجر إضرار ـ 2 .بالوفاء إخطاره

.األمور هذه من أمر بأي لغيره سماحه أو المعتاد االستعمال حدود يجاوز بما

 يكون أن غير من شرعاً نفقته تلزمه بمن أو بنفسه المؤجر العقار سكنى إلى المالك حاجة ـ 3
 مسكن بوجود المؤجر للسكن المستأجر حاجة ـزوال 4 .لسكناه صالحة أخرى دار لديه

 ال ضروريين ترميم أو إصالح إلي المؤجر العقار احتاج إذا" - 5 .لسكناه ومناسب مملوك
 العقار لشغل يعود أن في الحق الحال هذه في للمستأجر ويكون بإخالئه إال إجراؤهما يمكن
 العقار هدم إلي المالك حاجة - 6 .والترميم اإلصالح بسبب قيمته في زاد وما يتناسب بأجر

 المحكمة لدي السالفة األسباب تثبت أن األحوال كل في ويشترط .بنائه وإعادة المؤجر
 فال »6 5، 3،« في المذكورة األسباب من بسبب المؤجر العقار إخالء تم وإذا .المختصة

 أبدى إذا إال إخالؤه تم الذي المستأجر لغير تأجيره التاليتين السنتين خالل في للمؤجر يجوز
 الجديد المستأجر من العقار فيخلى المؤجر خالف وإذا .االستئجار في رغبته عدم المستأجر

 هدم حالة في أنه على .العقار في البقاء حق السابق للمستأجر ويعود السابق المستأجر بطلب
 .السنتين مدة مضي قبل ولو يشاء من على تأجيره العقار لمالك يجوز بنائه وإعادة العقار
 ذكر ولما أعاله الموضحة التعليمات لتنفيذ الالزمة اإلجراءات اتخاذ الداخلية وزارة وعلى
.»مضمونه إنفاذ آمل فيه جاء ما على وافق قد موالي جاللة إن وحيث . حرر
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 3574/4/1رقم التعميمي والتأديب التحقيق هيئة رئيس معالي خطاب صورة تلقينا( :وبعد -
 1264 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار صدر« :المقدمة بعد ونصه هـ6/6/1398 في

 التي المستأجرة أو الحكومية الدور إخالء على بالموافقة القاضي هـ11/11/1397 وتاريخ
 لجنة ذلك بعد تقوم أن على المختص الوزير من بقرار وذلك فوراً السقوط لخطر تتعرض
 وحيث .الدار إخالء مبررات من بالتحقيق العامة المراقبة وديوان الهيئة هذه من مكونة



 األمر الوزير سلطة من أدنى سلطات من القرارات تلك بعض صدور والديوان الهيئة الحظت
 نظراً ـ وحده المختص بالوزير أناط والذي إليه المشار الوزراء مجلس قرار مع يتعارض الذي

 هو لمن التفويض حق إعطاء إلى اإلشارة دون القرارات تلك مثل إصدار ـ الموضوع ألهمية
 اإلخالء قرارات من بصورة العامة المراقبة وديوان بموافاتنا اإليعاز نأمل لذا .صالحية أقل

 إليه المشار الوزراء مجلس لقرار تنفيذاً المختص الوزير من معتمدة الدور تلك لمثل
 .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد لالطالع » .العامة المصلحة فيه لما تعاونكم لكم شاكرين

.ش/ انتهى
ت/190/12
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 مكة منطقة أمير لسمو الموجه الداخلية وزير سمو خطاب من صورة وردنا( :وبعد -
 سموكم لخطاب إشارة» :المقدمة بعد ونصه هـ8/10/1398 في 30718 برقم المكرمة

 ضد /.....شكوى بشأن مشفوعاته كامل المعادة هـ5/9/1398 في س/7/36/3/م أ رقم
 وأربعون اثنان اإليجار ومدة..... ورثة من اشتراه الذي الحوش من جزءاً استأجر ألنه .....
 التي النفقات جميع لدفع استعداده مع المذكور الحوش عن المستأجر يد برفع وطلب عاماً

 كاتب مخالفة من إليه أشير وما المستأجر الحوش في البناء عملية في المستأجر خسرها
 عقد بتوثيق صكاً أصدر حيث بالمملكة للعقار السعوديين غير تملك لنظام بجدة العدل

 سنة عن األجنبى على التأجير مدد زيادة عدم على النظام ينص بينما المذكورة للمدة التأجير
 أصدرت بحيث كذلك هي أخطأت جدة بلدية أن كما مماثلة لمدد تجديدها يجوز واحدة
 تجيز ال والتعليمات أجنبي أنه مع التأجير صك على بناء .........لـ دورين عمارة بناء رخصة

 بأن مرئياته أبدى قد لديكم القضائي المستشار أن من إليه أشير وما .الخاص لحسابه البناء له
 مع أعاله للمدة اإليجار عقد بتوثيق الصادر الصك إللغاء العدل وزارة مع التفاهم يجري

 مع بالبناء .....بالسماح الصادر التصريح بإلغاء جدة بلدية وتعميد سجله على التهميش
 أشير بما اإلحاطة جرت .البناء عملية في خسره شىء كل عن ..... بتعويض ..... تكليف

 وتاريخ 547 برقم قبله من الصادر الصك بإلغاء جدة عدل كاتب إشعار إليكم ونرغب إليه
 إللغائه الصك أصل بتسليم .... وتكليف باإللغاء سجله على والتهميش هـ11/3/1393
 الحالة هذه وفي األمر ولي من المعتمدة للتعليمات ومخالفة خاطئة بإجراءات صدر ألنه ذلك



 بسحب جدة بلدية وتعميد خطأ أنه له ظهر إذا قرره عما الرجوع العدل لكاتب يجوز
......و ..... بين فيما الخاص الحق وإنهاء وإلغائه التصريح

 من كل زودت وقد فيها للبت الشرعية المحكمة إلى القضية بإحالة أو الصلح بطريق إما
 البلديات على للتعميم الخطاب هذا من بنسخة العدل ووزارة والقروية البلدية الشئون وزارة

 لعدم تالفياً البناء رخص أو الصكوك إصدار عند التعليمات مالحظة بضرورة العدل وكتاب
.ش/ انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد واإلحاطة لالطالع .«اهـ.حصل ما مثل تكرار
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 تملك دون فقط باإليجار االستغالل أو بالسكن سواء االنتفاع على قاصراً يكون وأن (...

3/102 العقار في النص وينظر .ش/ .)العمائر لهذه بيعهم من خشية األرض
ت/122/4

1/62
14
7

1401
إجارة

 قبل من تستأجر التي الدور لعقود ضوابط إيجاد في العدل وزارة لرغبة فنظرا( :وبعد -
 قد ما لتالفي آخر غرض ألي أو للمستودعات أو الشرعية واإلدارات للمحاكم كمقر األهالي

 تنظم التي العقود على التعديالت بعض إدخال ضرورة الوزارة رأت فقد مشاكل، من ينشأ
 التعديل ويتضمن .مستقبال تستأجر التي أو حاليا المستأجرة الدور أصحاب مع مستقبال

 تاريخ من يبدأ كامل عام هي العقد هذا مدة ـ1« :العقود جميع على التعديل هذا إضافة
 هذا ويتجدد .التجديد في الرغبة حالة في السابقة المدة انتهاء تاريخ من أو المبنى استالم
 إخالء الوزارة رغبت وإذا أخرى، ألعوام أو آخر لعام بتجديده الوزارة رغبة حالة في العقد

 من جديد مبنى إلى انتقال بسبب سواء المالك مع المنظم العقد انتهاء بعد المستأجر المبنى
 المبنى في البقاء في الحق للوزارة فإن آخر، شخص من مستأجر مبنى أو العدل وزارة مباني

 الجديد المبنى إلى المستأجر المبنى من االنتقال إجراءات الستكمال الزمة تراها مدة أي



 بدفع المالك محاسبة وستتم .العدل وزارة إجراءات على اعتراض أي للمالك يكون أن دون
 أيا عليها المتفق السنوية األجرة بنسبة داره بها شغلت التي المدة عن له المستحقة األجرة
 وإبالغه ذلك اعتماد فنرغب .»رسمي بمحضر داره تسليمه يتم أن إلى المدة تلك كانت

.ش/ انتهى .)التعميم هذا تاريخ من اعتبارا الجديدة العقود جميع في بموجبه والعمل
ت/195/12
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 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 الحرس ورئيس الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو لصاحب أصال الموجه
 رقم الوزراء مجلس قرار من صورة ومشفوعهما هـ5/11/1401 في 2470 رقم الوطني
 في 448 رقم الوزراء مجلس قرار في النظر إعادة بشأن هـ18/10/1401 في 210
 بحظر القاضي هـ17/6/1396 في 1034 رقم المجلس بقرار المعدل هـ14/3/1396

 .)اإلحاطة نرغب .والمكاتب السكن لغرض الرئيسية المدن داخل للمباني الشركات استئجار
 في 2470 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب نص ينظر .ش/ انتهى

.2/638 الشركات في هـ5/11/1401
ت/64/4
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 الدور باستئجار الخاصة المعامالت رفع إجراءات توحيد في رغبة هناك إن حيث( :وبعد -
 ما لتالفي لها التابعة الشرعية والدوائر والمحاكم للفروع كمقر األهالي قبل من تستأجر التي
 الوزارة رأت فقد العامة، للمصلحة وتحقيقا المعامالت ورد أخذ أو مشاكل من ينشأ قد

 ريال ألف خمسين عن أجرتها تقل التي الدور الستئجار استكمالها المطلوب المراحل توضيح
 عن أجرتها تقل التي الدور استئجار ـ أ :التالية بالمراحل ريال الف خمسين عن تزيد أو

 المشكلة اللجنة محضر إرفاق ـ 2 .األصلية اإلعالن صورة إرفاق ـ 1 :ريال ألف خمسين



 4 .العدل لوزارة تابع لموظف ليس المبنى أن من التأكد ـ 3 .استئجاره المراد المبنى الختيار
 مبنى استئجار أسباب إيضاح ـ 5 .حكومية إدارة قبل من المبنى إخالء أسبقية عدم من ـالتأكد
 ويكون مرفق محضر بموجب لصاحبه القديم المبنى تسليم ـ 6 .السابق المبنى من بدال جديد

 من لجنة اشتراك ـ 7 .الضرورية الحاالت في إال أساسي شرط الجديدة الدار الستالم مطابقاً
 التملك صك يكون أن يجب ـ 8 .المناسب المبنى الختيار الخبرة وأهل والبلدية اإلمارة
 استالم محضر يكون أن يجب ـ 9 .استئجاره المراد المبنى ملكية يثبت بالمعاملة المرفق
 بواسطة وجدت إن السابق المبنى في األضرار تقدير ـ10 .بالمعاملة مرفقاً الجديد المبنى
 المرفق العقد بموجب الشروط كامل العقد يكون أن يجب ـ11 .لوحدها ورفعها لجنة

 والعقد األصلية الوزير معالي موافقة ـ12 .هـ20/11/1402 في ت/142/4 رقم بالتعميم
 الدور ـاستئجار ب . ـ وجدت إن ـ واإلدارية المالية للشئون الوزارة وكيل موافقة أو األصلي

 األشياء ترفق أعاله الموضحة الشروط إلى باإلضافة :ريال ألف خمسين عن أجرتها تزيد التي
 فمن تاسعة مرتبة يوجد لم وإذا تاسعة، مرتبة موظفين من األجرة باعتدال محضر ـ13 :التالية

 + المسح مقارنة يجب ـ15 .تقريبية بنسبة األرض قيمة تقدير ـ14 .العدل وكاتب القاضي
.لألجرة معقولة نسبة أقل أو %10 وتؤخذ األرض قيمة تقدير

 كامل األصلي العقد + ذلك على الوزير معالي موافقة ـ17 «.المبنى مسح» االستمارة ـ16
 هذا يولوا أن المحاكم ورؤساء الفروع مديري الفضيلة أصحاب من نأمل .الشروط

 من اعتباراً الدور استئجار معامالت جميع في بموجبه والعمل الشخصية عنايتهم الموضوع
 في ت/142/4 رقم التعميم في العقد شروط ينظر .ش/انتهى .)التعميم هذا صدور تاريخ
.اآلتي هـ20/11/1402

ت/142/4
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 كمقر الدور استئجار بشأن هـ12/5/1402 في ت64/4 رقم تعميمنا إلى إلحاقاً( :وبعد -
 المالية وزير معالي تعميم إلى وباإلشارة .لها التابعة الشرعية والدوائر والمحاكم للفروع

 األقصى الحد بتعديل القاضي هـ6/10/1402 في 5/2957 رقم الوطني واالقتصاد
 ريال ألف خمسين من الحكومية الجهات في للمسئولين المخولة االستئجار لصالحية



 بطلب الدولة أمالك مصلحة إلى الرجوع دون )100000( ريال ألف مائة إلى )50000(
 تبلغ التي الدور الستئجار النظامية اإلجراءات والستكمال المباني على والتقييم الكشف
 )16/ب( فقرة إلغاء الوزارة رأت فقد ريال ألف خمسين عن والتقل ريال ألف مائة أجرتها

 من المكونة اللجنة محضر يشمل بحيث هـ12/5/1402 في ت64/4 رقم تعميمنا من
 استئجاره المراد المبنى الختيار والفرع والمحكمة النظر وهيئة والبلدية اإلمارة مندوب
 المحيطة الشوارع سعة ـ 1 :اآلتى البيان حسب وذلك للمبنى المعمارية الحالة ووصف
 المستعملة المواد ـ 3 :......... »المربع بالمتر« األرض مساحة ـ 2 :......... بالمبنى
 المبنية المساحة ـ 5 :...................المبنى حالة ـ 4 »خالفه أو طين، مسلح،« بالمبنى

 الغرف عدد ـ 7 :............... المبنى طوابق عدد ـ 6 »:......المسطحة باألمتار«
 التقريبية التقديرات -9 :.......ـ وجدت إن ـ الملحقات مساحة ـ 8 :..................

 الملحقات - ب --- --- ---- الرئيسية المباني - أ اإلجمالي القيمة المساحة للمباني
- :فقط --- --- --- المجموع --- --- --- األسوار - ج --- --- ---

 المدرجة قبل من معد النموذج هذا---------------------------.
 / اإلمارة مندوب / البلدية مندوب :به جاء ما صحة عن مسئولون وهم أدناه أسماؤهم
 تقريبية بنسبة األرض قيمة تقدير ـ10 المحكمة أو الفرع من مندوب / النظر هيئة مندوب
.اللجنة اختارته الذي للمبنى بالنسبة

 في ت64/4 تعميمنارقم في ورد لما طبقا النظامية اإلجراءات استكمال مالحظة مع ـ11
 من نأمل .العامة للمصلحة وتحقيقا المعامالت في والرد األخذ من خوفا هـ12/5/1402

 الشخصية عنايتهم الموضوع هذا يولوا أن المحاكم ورؤساء الفروع مديري الفضيلة أصحاب
 رقم التعميم بذلك صدر .ش/ انتهى .)التعميم هذا صدور من اعتبارا دقة بكل بموجبه والعمل
.م/هـ3/11/1388 في ت/94/4 ورقم .ن/هـ2/5/1382 في 1090/4

ت/2/4
1/67
2
1

1403
إجارة

 أصحاب بعض مطالبة عند اتخاذه يجب ما حول ترد التي االستفسارات لكثرة نظرا( :وبعد -
 الحرية بإطالق العمل بعد اإلخالء أو اإليجارات بزيادة العدل وزارة على المؤجرة المباني



 رقم المالية وزارة تعميم صدر وقد هـ1403 عام غرة من ابتداء وذلك والمستأجر للمؤجر
 في 238 رقم الوزراء مجلس قرار على المبني هـ8/10/1402 في 5/2967

 رقم السامي األمر فصدر السامي المقام على الموضوع عرض تم وقد هـ26/12/1400
 : أوالً :التالية القواعد وفق المطالبات بمعالجة القاضي هـ17/9/1402 في 21790/هـ/7
 الوزراء مجلس قرار على بناء عقاره إخالء أو األجرة زيادة المستأجر العقار مالك طالب إذا

 طلبه إلى يلتفت فإنه الحالة هذه في هـ،1/1/1396 قبل مستأجرا العقار وكان الذكر سالف
 قبل من الحاضر، الوقت في المثل أجرة يمثل ال الغالب في اإليجار ألن األجرة زيادة وهي
 إذا أما : ثانياً .المناسب اإليجار لتقدير المحكمة أو والفرع والبلدية اإلمارة من مكونة لجنة
 الغالب في يكون اإليجار فإن هـ1/1/1396 من أي هـ1396 عام بعد مستأجراً العقار كان

 إلى فيستجاب ذلك على أصر إذا أما.عقاره بإخالء المالك مطالبة إلى اليلتفت ثم ومن مناسبا
 بعدم الحكومية األجهزة كافة على يعمم أن على عنه بديل واستئجار عقاره بإخالء طلبه

 وجوب : ثالثاً .هـ16/9/1388 في 50053 رقم السامي لألمر وفقاً عقاره استئجار
 هـ11/11/1397 في 1264 رقم الوزراء مجلس قرار في عليه المنصوص بالمبدأ التمسك

 لضيق أو للسقوط آيلة تكن لم ما ذلك مالكها يطلب لم إذا المستأجرة الدور إخالء عدم من
 تدعو أسبابا هناك أن من للتأكد لجنة تقوم أن البد األحوال كل وعلى كفايته، عدم أو المبنى

 نأمل .مناسباً يراه بما قراره إلصدار الوزير على اللجنة تقرير يعرض ثم جديد مبنى الستئجار
 عنايتهم الموضوع هذا يولوا أن المحاكم ورؤساء الفروع مديري الفضيلة أصحاب من

.ش /انتهى .)التعميم هذا صدور من اعتبارا وعناية دقة بكل بموجبه والعمل الشخصية
ت/20/4

1/68
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1403
إجارة

 كمقر الدور استئجار بشأن هـ12/5/1402 في ت/64/4رقم لتعميمنا الحاقا( :وبعد -
 لوزارة التابعة المباني تسليم عند ظهر يحيث لها، التابعة الشرعية والدوائر والمحاكم للفروع
 بالنسبة إشكاالت الغالب في يحصل فإنه األسباب من سبب ألي عنها االستغناء بعد العدل
 مصلحة ولضمان األولى فمن اإلشكاالت هذه ولتالفي بالمباني، الحاصلة األضرار لتقدير

 عدد ـ 1 :باآلتي ابتداء االستئجار عند المبنى استالم لجنة محضر في يوضح أن الطرفين
 ( القطع عدد من يتكون أفرنجي، / عربي :المياه دورات عدد ـ 2 .ومقاساتها واألفنية الغرف



 /نجف /ثريات ـ التركيب نوع :الكهربائية األجهزة ـ 3 .صالحة غير/صالحة :المجاري ،)
 :بالمبنى المركبة الشبابيك نوع ـ 4 .فريون مكيفات/صحراوي مكيفات/لمبات /مراوح

 نوع ـ 6 .ألمونيوم/ماجنو/سويدي :بالمبنى المركبة األبواب ـ 5 .حديد/خشب/ألمونيوم
 األضرار لجنة أن إذ .الخصوص هذا في إيضاحه مايلزم وكل حالته/طين/بلك/مسلح :المبنى
 الفضيلة أصحاب من نأمل هذا وعلى بها، وتستعين السابقة والمحاضر العقود إلى ترجع
 بموجبه والعمل الشخصية عنايتهم الموضوع هذا يولوا أن المحاكم ورؤساء الفروع مدراء
.ش/ انتهى .)التعميم هذا صدور من اعتبارا دقة بكل
ت/86/12
1/69

28
5

1403
إجارة

 الملكي السمو لصاحب أصال الموجه السامي المقام خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 هيئة مجلس قرره ما على الموافقة بشأن هـ8/5/1403 وتاريخ 10713 برقم الداخلية وزير
 عمال استقدام من البعض يفعله ما حول هـ28/3/1403 في 103 رقم بقراره العلماء كبار

 العلماء كبار هيئة قرار من صورة هذا طي وتجدون .شاءوا كيفما يعملون يتركونهم ثم
 خطاب من نسخة برفقه لكم نبعث» :المقدمة بعد السامي المقام خطاب نص :إليه المشار
 في 726/2 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة

 في 103 رقم العلماء كبار هيئة قرار نسخة على المشتملة ومشفوعاته هـ15/4/1403
 وبعد كفالتهم على عمال استقدام من الناس من كثير يفعله ما بشأن هـ28/3/1403

 مجلس أن المتضمن لهم يدفعونه أجر مقابل شاءوا كيفما يعملون يتركونهم البالد وصولهم
 وتاريخ 103 رقم قراره ذلك في وأصدر الموضوع في نظر العلماء كبار هيئة
 المستقدمون يأخذه الذي المبلغ وتحريم التعامل ذلك من المنع المتضمن هـ28/3/1403
 الجهات أعطينا وقد بموجبه يلزم ما إكمال إليكم نرغب .ذلك على ولموافقتنا العمال من

 اإلحاطة نرغب الوزير معالي توجيه وحسب « .هـ.ا .لالعتماد هذا أمرنا من نسخة المعنية
.ش/ انتهى .)موجبه واعتماد

ت/173/5
1/70

27



10
1403

إجارة

 الكثير يتأخر والمحاكم للفروع الدور إيجارات عقود تجديد أن الوزارة الحظت( :وبعد -
 والرد واألخذ الدور إيجارات صرف تعطيل ولتالفي طويلة بفترة العقد تجديد موعد عن منها
 يكن لم إذا السابق العقد انتهاء بداية من المالك مع العقد عمل مالحظة نأمل المعامالت في

 لصرف المطالبة خطاب مع للوزارة األصل وإرسال أخرى لسنة تنظيمه من مايمنع هناك
 استئجارها فترة تطول والتي الشهرية باألجرة المستأجرة الدور مالحظة وكذلك المستحق

 أصحاب من نأمل .الضرورة حاالت أقصى في إال التصرف هذا مثل في اليجيز والنظام
 والعمل الشخصية عنايتهم الموضوع هذا يولوا أن الفروع ومديري المحاكم رؤساء الفضيلة

.ش/ انتهى )التعميم هذا صدور من اعتبارا دقة بكل المالحظات هذه تالفي على
ت/189/5

1/70
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1403
إجارة

 والمصلحة الضرورة تستدعي من بعض أن بالوزارة المختصة الجهة الحظت لقد( :وبعد -
 النظام إن وحيث وحده لتقله كاملة سيارة باستئجار يقوم المهمات ببعض للقيام انتدابهم
 عن إركابه يكون وإنما كاملة سيارة العامل أو المستخدم أو الموظف يستأجر أن اليجيز
 لوائح من »27/6« المادة من » د « بالفقرة جاء لما وفقا وذلك الجماعي اإلركاب طريق

 أن أيضا بالوزارة المختصة الجهة الحظت كما العاشرة، دون مرتبته لمن المدنية الخدمة
 يقوم والمفتشين القضاة الفضيلة أصحاب من انتدابه والمصلحة الضرورة تستدعي من بعض

 الوزارة من ورغبة - .إلخ...الطريق ونوعية لمسافة نسبة جدا باهظة بأجرة سيارة باستئجار
 نموذج أعد فقد وإدارية مالية مخالفات في للوقوع وتجنبا واألنظمة التعليمات تطبيق في

 أي من للمنتدب للسفر وسيلة تأمين عدم حالة في وذلك الضرورة عند السيارة الستئجار
 تستدعي وحينما بموجبه التمشي االطالع بعد فنرغب للمالحظات تالفيا وذلك حكومية جهة

 التأكيد مالحظة مع االستئجار عند والمعقولية الدقة تحري ينبغي سيارة استئجار الضرورة
 بالنموذج جاء بما التقيد بوجوب بكم المرتبطة الجهات وعلى لديكم المختصة الجهة على

 اال النقل وسيلة أجرة صرف فيها بما االستحقاق صرف بطلب المكاتبة رفع وعدم المرفق



 القاضي مقر في بلدية توجد لم وإذا األجرة اعتدال على الداللين شيخ أو البلدية مصادقة بعد
 هذا تاريخ بعد للوزارة ترد مطالبة وأي ذلك على البلد إمارة فتصادق للداللين شيخ وال

 . االستحقاق صرف تأخير تبعة المتسبب ويتحمل المطالبة فستعاد النموذج يطبق ولم التعميم
.ش/ انتهى .)بموجبه للتمشي يلزم من وإبالغ ذكر ما فالعتماد

ت/12/95
1/71
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1405
إجارة

 ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه التعميمي السامي األمر نص يلي فيما نبلغكم( -
 هـ29/4/1405 في م/906 رقم الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد

 المواطنين من عقارات باستئجار الحكومية الجهات بعض قيام الحظنا» :المقدمة بعد النص .
 مخالفة من ذلك في ولما االعتداء بطريق حكومية أراضٍ على أقيمت أنها بعد فيما يتضح

 يستفيد ال وحتى الحكومية األراضي على االعتداء تمنع التي والتعليمات األوامر لمقتضى
 التعاقد بعدم المختصة الجهات تعميد إليكم نرغب . ذلك لمثل ومنعاً اعتدائه من المعتدي
 لذات تملكه يثبت ما اآلخر الطرف يقدم أن بعد إال خالفهما أو أرض أو مبنى أي الستئجار

 مايلزم فأكملوا ، التملك يخوله نظامي أو شرعي مستند بموجب العقد محل العين
.ش/انتهى ).موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب الوزير معالي توجيه وحسب .«اهـ.بموجبه

ت/5/2/154
1/72
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1405
إجارة

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة برفقه لكم نبعث( :وبعد -
 ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصال الموجه هـ30/7/1405 في د/13612

 الخدمة مجلس قرار من صورة ومشفوعه الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس
 المؤمن للسكن »المثل أجرة« تحديد المتضمن هـ19/7/1405 وتاريخ 959 رقم المدنية

 في »101« رقم الوزراء مجلس بقرار الملحق »أ« الجدول في عليها المنصوص عينا



 السكن من المستفيد يتقاضاه الذي الراتب من %»20« المائة في بعشرين هـ24/6/1405
 بعد حاليا المستأجرة العقود تجديد عدم وكذلك مستأجرا أو للدولة مملوكا كان سواء

 لهم تؤمن الذين البرية الحدود مراكز في العاملون السكن أجرة دفع من ويستثنى.انتهائها
 من »3« الفقرة في عليها المنصوص »المماثلة الجهات« تحديد مع.للسكن مرافق جهاتهم

 وزارة بين باالتفاق هـ24/6/1405 في »101« رقم الوزراء مجلس قرار من »أوال« البند
 االطالع نأمل .العالقة ذات والجهة المدنية للخدمة العام والديوان الوطني واالقتصاد المالية

.ش/ انتهى .)بموجبه والتمشي
ت/24/68
1/72

19
4

1407
إجارة

 على حديد شبابيك وجود بعدم المستأجرة الدور بعض على مالحظته تم لما نظرا( :وبعد -
 :يلي بما المالك قيام بعد إال الدور أجور عقود من عقد أي تجديد عدم يعتمد عليه.النوافذ

 غرفة وإقامة المكيفات وفتحات األرضي الدور نوافذ جميع على حديد شبك تركيب : أوالً
 كانت إذا حديد بأبواب المداخل أبواب استبدال : ثانياً .مقابل بدون السور داخل وحمام

 عمل ثم ومن مقابل، وبدون المبنى صاحب حساب على الماجنو أو األلمونيوم من األبواب
 المحضر ورفع هـ30/6/1407 أقصاه موعد في المطلوب بتركيب المالك قيام يثبت محضر
 العام األمن على حفاظا بموجبه فلالعتماد .األجرة صرف عملية إلتمام الالزمة األوراق ضمن

.ك/ انتهى .)األخرى الشرعية والدوائر للمحاكم
ت/24/81
1/72
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1407
إجارة

 والمرفق هـ12/4/1407 وتاريخ 5171/ب/3 رقم السامي المقام تعميم على بناء( :وبعد -
 أصحاب مع الحكومية والمصالح الوزارات لجميع الدور الستئجار الموحد العقد نموذج به

 التأكد بعد المرفق العقد بموجب الدور عقود جميع عمل ـ 1 :مايلي اعتمدوا عليه.العقارات
 للمبنى استئجار عقد أول رفع عند ـ 2 .الرسمي بالختم وختمه العقد لمدة المبنى صالحية من



 العقد مدة نهاية من اعتبارا العقد هذا بداية يكون ـ 3 .المؤجر نفوس حفيظة من صورة إرفاق
 هذا بصيغة تعمل أن بعد إال األجرة لصرف مطالبة أي رفع عدم يالحظ ـ 4 .للمبنى الحالي
 انتهى .)بموجبه للعمل بكم المرتبطة الجهات لجميع وإبالغه موجبه فالعتماد .الموحد العقد

 يوم في إنه « استئجار عقد » المؤقتة الصيغة :عنه المنوه اإليجار عقد وصيغة . و/
 هذا في ويمثله :»......« أول طرف ـ 1 :من كل بين االتفاق تم هـ / / الموافق............

 نفوس حفيظة ويحمل ........في المقيم :».........«ثاني طرف ـ 2 « »...... العقد
 الواقع العقار األول للطرف الثاني الطرف يؤجر :االولى المادة .هـ / / وتاريخ :.......رقم
 والتي هـ / / وتاريخ ............... رقم الشرعي الصك بموجب له المملوك ........ في

 ـ 4 .المبنى غرف عدد ـ 3 .مساحته ـ 2 .العامة وحالته المبنى نوع ـ 1 :يلي كما أوصافه
 الشوارع ـ 8 . المبنى ملحقات ـ 7 .األفنية عدد ـ 6 .المياه دورات عدد ـ 5 .طوابقه عدد

 العقد هذا مدة :الثانية المادة .....................لـ استعماله بقصد وذلك .به المحيطة
 به ومتوفر عوائق أية من وخاليا به لالنتفاع ومعدا كامال المبنى استالم تاريخ من تبدأ .......

 هـ / / في ذلك يتم أن على كاف بشكل به األنتفاع من األول الطرف تمكن التي الخدمات
.وأوصافه المبنى فيه وتحدد الطرفين من يوقع محضر بموجب المبنى استالم ويتم

 يخطر أن الثاني الطرف وعلى جديد بعقد الطرفين باتفاق أقل أو مماثلة مدة العقد تجديد يتم
 بهذا يقم لم فإذا تجديده في رغبته بعدم العقد نهاية تاريخ من يوما تسعين قبل األول الطرف
 التي المدة فيها البقاء له جاز المؤجرة العين في للبقاء حاجة األول للطرف وكان اإلخطار
 سنوي إيجار بدفع األول الطرف يلتزم :الثالثة المادة .يوما تسعين عن التزيد بحيث يحتاجها

 الماء استهالك تكاليف بدفع يلتزم كما سنة كل بداية في ويدفع رياال ........« » قدره
 الترميمات بعمل الثاني الطرف يلتزم :الرابعة المادة .بالمجاري واالرتفاق والهاتف والكهرباء

 ناتجة كانت إذا أجله من المؤجر للغرض بالمبنى االنتفاع الستمرار تلزم التي واإلصالحات
 أثناء اإليجار في زيادة أية أو عنه تعويضات بأية المطالبة له واليحق التنفيذ في فني خلل عن

 إذا العقد مدة انتهاء قبل المبنى إخالء األول للطرف يحق :الخامسة المادة .العقد سريان
 الطرف اليلتزم :السادسة المادة .لخطورته إخالؤه له يحق كما.لالستعمال صالح غير أصبح
 عن وال المبنى في الفنية العيوب عن الناتجة األضرار عن بالتعويض المبنى إخالء عند األول

 قد التي اإلضافية المباني أو التعديالت تكاليف أو العادي االستعمال عن الناتجة األضرار
 عن بالتعويض فقط يلتزم وإنما إزالتها تكاليف أو التعاقد عند الثاني الطرف من تطلب

 .الشأن بهذا الصادرة والقرارات األنظمة حسب العادي غير االستعمال عن الناتجة األضرار
 انتهاء أو العقد هذا من الخامسة المادة حسب إخالئه عند المبنى تسليم يتم :السابعة المادة



 العادي غير االستعمال نتيجة أضرار من أصابه وما حالته فيه تثبت محضر بموجب العقد مدة
 اعتراض وعند يمثله من أو الثاني والطرف األول الطرف عن ممثل من المحضر ويوقع

 يكتب أن فله المحضر في المثبتة نوعيتها أو األضرار حجم على يمثله من أو الثاني الطرف
.عليه ويوقع تحفظه

 العقد نهاية في أو إخالئه عند المبنى الستالم بالحضور الثاني الطرف يبلغ :الثامنة المادة
 االستالم موعد فيه ويحدد العقد هذا في الموضح عنوانه على يرسل مسجل خطاب بموجب

 المحدد الموعد في يحضر لم فإذا إرساله تاريخ من يوما عشر خمسة عن التقل مدة خالل
 إليه المشار المحضر بتوقيع البلدة إمارة من مندوب مع باالشتراك األول الطرف ممثل فيقوم

 فال منتهية األول الطرف مسئولية وتعتبر اإلمارة إلى المبنى مفاتيح وتسلم السابقة المادة في
 ولم المبنى تصيب أضرار أية عن اليسأل وكذلك التاريخ هذا بعد مدة أية عن أجرة يدفع

 :هو العقد هذا تنفيذ ألغراض الثاني الطرف عنوان :التاسعة المادة .المحضر في تسجل
 أو إشعار أو إخطار بكل ويعتد عنوانه تغيير عند األول الطرف إبالغ وعليه .................

 .العقد نص انتهى .»عنوانه بتغيير يخطر لم إذا العقد في المسجل العنوان على إليه يرسل تنبيه
 :االسم:.............................االسم الثاني الطرف األول الطرف
:التوقيع:...........................التوقيع

ت/12/121
1/76
3
7

1407
إجارة

 امتالك من التأكد بشأن هـ16/5/1405 في ت12/95 رقم للتعميم إلحاقا( :وبعد -
 التعميم نبلغكم.استئجاره قبل شرعي مستند بموجب عقاره استئجار المراد اآلخر الطرف
 ـ 1 :اآلتي اعتماد المتضمن هـ11/6/1407 في 7999/ب/4 رقم السامي المقام من البرقي
 قبل من المستأجرة العقارات أجرة صرف إجراءات باستكمال المختصة الجهات تعميد
 الجهات بعض قبل من صرفه تم ما وإجازة شرعية تملك صكوك أصحابها لدى وليس الدولة

 نهاية حتى وذلك هـ7/9/1404 في 4407/404 رقم وزارتكم تعميم مقتضى خالف على
 بعض قبل من حاليا المستأجرة العقارات أصحاب ـإعطاء 2 .هـ1407/هـ1406 المالية السنة

 سنوات ثالث وقدرها مهلة شرعية تملك صكوك أصحابها لدى وليس الحكومية الجهات



 .عقاراتهم على شرعية صكوك الستخراج وذلك هـ1408/هـ1407 المالية السنة من اعتبارا
 الذي العقار إخالء علي العمل العقارات لتلك المستأجرة الحكومية الجهات على ـ 3

 حالة في يجوز ـ 4 .المدة تلك خالل وذلك عليه شرعي صك استخراج صاحبه اليستطيع
 فيها يتعذر التي والهجر والقرى األحياء بعض في المباني بعض استئجار القصوى الضرورة

 من مسبقة موافقة على الحصول بشرط وذلك شرعية بصكوك مملوكة مبانٍ على العثور
 موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .هـ.ا .بموجبه مايلزم فأكملوا. الوطني واالقتصاد المالية وزارة

. و/ انتهى .)
ت/5/133
1/77

21
7

1407
إجارة

 سعوديين الغير للمتعاقدين بالنسبة الخدمة نهاية مستحقات صرف رفع عند عليكم( :وبعد -
 قيمة بتسديد قبلكم من مصدقة العقار صاحب أو عقاري مكتب من شهادة بالمعاملة ترفق أن

 ومخالصة السعودي الهاتف من ومخالصة السكن من طرف خالي وأنه سكناه لمقر اإليجار
. ك/ انتهى .)المياه من ومخالصة الكهرباء من
ت/8/199
1/77

24
12

1407
إجارة

 المبني هـ13/5/1407 في ت24/81 رقم التعميمي الوزير معالي لخطاب إلحاقا( :وبعد -
 به المرفق هـ12/4/1407 في 5171/ب/7 رقم السامي المقام من الصادر التعميم على

 أصحاب مع الحكومية والمصالح الوزارات لجميع الدور الستئجار الموحد العقد نموذج
 الحظت وحيث .االستئجار عقد عمل قبل المبنى صالحية من التأكد والمتضمن العقارات

 عدم بحجة جديدة دور عن بالبحث يطالبون العدل وكتاب المحاكم بعض أن الوزارة
 زيادة ذلك على يترتب مما االستئجار عقد إبرام من وجيزة فترة بعد وذلك مبانيها صالحية
 محضر إعداد بعد إال االستئجار عقد عمل عدم يعتمد لذا .الدور أجور بند عاتق على األعباء
 والكهربائية الصحية األدوات وصالحية العيوب من سالمته حيث من المبنى صالحية يثبت



 المختصة الجهة تعميد جرى وقد .المالك مع العقد عمل يتم المبنى صالحية من التأكد وبعد
 .النواحي جميع من المبنى صالحية يثبت محضر إرفاق يتم لم ما األجرة صرف بعدم

.ك/انتهى .)بموجبه للعمل بكم المرتبطة الجهات جميع وإبالغ موجبه فالعتماد
ت/8/135
1/78

20
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1408
إجارة

 محكمة عشرة إحدى ومنها المناطق من عدد في المحاكم إلغاء تم قد وحيث (... :وبعد -
 من أحد انتداب إلى الحال دعت إذا ـ :يلي ما فيعتمد ....القصيم منطقة في تشكيل لها ليس

 فيكون تشكيل ذات محكمة لها ليس هجرة أو بلدة إلى العدل كتاب أو الفضيلة أصحاب
.و/ ...)المناطق عامة في كالمتبع اإلمارة مبنى في قضاياهم نظر
ت/8/151
1/78

10
8

1408
إجارة
 عليه العثور يتم ولم المستأجر عن الالزمة التحريات وعملت انتهت إذا اإلجارة مدة إن(...

 في التعميم نص ينظر .و/ )إلخ ... المدعي يدعيه فيما للنظر المحكمة إلى الطلب يحال
.2/364 الغائب على الدعوى

ت/8/211
1/78

21
11

1408
إجارة

 لعقود التجديد عدم بشأن هـ20/7/1408 وتاريخ ت8/135 رقم لتعميمنا إلحاقا( :وبعد -
 التي المراكز أمراء بعض التصال ونظرا الوزارة ميزانية في تشكيل لها ليس التي الدور أجور
 من تذمرهم مبدين الندب بواسطة تشغل وإنما رسمي تشكيل لها ليس محاكم فيها يوجد



 المحاكم هذه لدى األثاث إبقاء ورغبتهم المحاكم هذه أثاث بنقل أخيرا الصادر األمر
 بهذه المشغولة المباني لهذه أجرة بأي الوزارة مطالبة بعدم الالزم التعهد بإعطاء واستعدادهم

 للمصلحة ومراعاة المناطق تلك أمراء ذكره لما وتقديرا العام للصالح خدمة وذلك المحاكم
 مع آخر إشعار لحين الحاضر الوقت في المحاكم هذه من األثاث نقل في التريث ينبغي العامة
 أجرة أي بصرف الوزارة مطالبتهم بعدم المباني تلك أصحاب من الالزمة اإلقرارات أخذ

 قبل التي األجرة صرف بخصوص وأما آخر إشعار وحتى هـ1/11/1408 من اعتبارا
 التاريخ هذا قبل تسليمها تم التي والمباني أصحابها مع عقود عمل يتم هـ1/11/1408

 المدة تلك خالل األجرة صرف تأخر أسباب عن اإلفادة مع معهم عقود عمل يتم ألصحابها
 مع العقود عمل قبل هـ10/7/1408 وتاريخ ت8/131 رقم لتعميمنا الرجوع وكذلك
. و/ انتهى .)المباني تلك أصحاب

22/ت/8
1/79

16
2

1411
إجارة

 هـ10/2/1411 وتاريخ 2492/ب/4 رقم السامي المقام تعميم من نسخة تلقينا( :وبعد
 هـ11/6/1407 وتاريخ 7999/ب/4رقم البرقي األمر إلى نشير « :المقدمة بعد نصه اآلتي

 أو مبنى أي استئجار بعدم الصادر هـ29/4/1405 وتاريخ م/906 رقم األمر إلى فيه المشار
 العقد محل العين لذات تملكه يثبت ما اآلخر الطرف يقدم أن بعد إال خالفهما أو أرض

 إعطاء«من منه الثانية الفقرة في البرقي األمر به قضى وما نظامي، أو شرعي مستند بموجب
 أصحابها لدى وليس الحكومية الجهات بعض قبل من حاليا المستأجرة العقارات أصحاب
 هـ1407/1408 المالية السنة من اعتبارا سنوات ثالث وقدرها مهلة شرعية تملك صكوك
 بنهاية انتهت قد المهلة هذه إن وحيث ».عقاراتهم على شرعية صكوك الستخراج وذلك
 رقم بخطابها الداخلية وزارة رفعته ما على االطالع وبعد هـ1409/1410 المالية السنة
 تلك أصحاب من كثير تمكن عدم بخصوص هـ14/8/1410 وتاريخ 17/64838

 بطريق إال المحاكم بعض في قضاة وجود عدم بسبب تملك صكوك استخراج من العقارات
 وتاريخ 5/8613 رقم خطابكم تضمنه ما على واالطالع معينة لفترات االنتداب

 المنصوص المهلة تمديد ـ أ :اآلتي اعتماد إليكم نرغب.الموضوع حول هـ22/12/1410
 بضرورة عليهم التأكيد يتم أن على سنتين مدة الذكر سالف األمر من الثانية الفقرة في عليها



 ـ ب .المهلة هذه خالل تملكهم صكوك استخراج إجراءات إلنهاء المختصة المحاكم مراجعة
 .المرعية والتعليمات لألنظمة وفقا التملك صكوك بإنجاز المحاكم إبالغ العدل وزارة على

 الذين العقارات ألصحاب العام هذا أجور من بصرفه الرياض منطقة إمارة قامت ما إجازة ـ ج
 واعتماد لإلحاطة .هـ.ا .)بموجبه يلزم ما فأكملوا لها تملك صكوك استخراج من يتمكنوا لم

. و/ هـ3/7/1407 في ت12/121 برقم عمم أن وسبق . و/ انتهى .)يخصكم فيما موجبه
97/ت/8
1/80

18
9

1411
إجارة

 توثيق إجراء كيفية حول واقتراحات استفسارات من الوزارة لهذه رفع لما فنظرا( :وبعد -
 منكم نرغب .اإلجراء ووحدة األداء لسالمة وضمانا الزراعية، لألراضي اإلجارات عقود
 بين عليها المتفق الشروط جميع لتستوعب مفتوحة، ضبط دفاتر في العقود هذه ضبط

 وصف وكذا ذلك، من شيء وجد إن شروط أو عالقة من الزراعي للبنك وما المتعاقدين،
 يخرج الضبط من االنتهاء وبعد ومعدات، منشآت من عليها وما دقيقا وصفا المؤجرة العين
 إيجار عقد من تم بما األرض ملكية وسجل صك على يهمش ثم تسجيله، يتم صك بذلك
 مستكمل صك بموجب للمؤجر األرض ملكية من التأكد كله ذلك يسبق أن على عليها،

. و/ انتهى .)المفعول وساري لإلجراءات
860/ت/13
1/81

21
10

1416
إجارة

 في 14135/ب/4 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد( :وبعد -
 على اطلعنا« :ونصه الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ15/9/1416

 29/58193 ورقم هـ9/8/1416 في ش29/1997/2 رقم سموكم برقيات تضمنته ما
 رغبة حول أثير ما بشأن هـ21/5/1416 في ش29/1215/2 ورقم هـ3/8/1416 ـ 2 فيي

 مكة في لحجاجها خاصة سكنية مجمعات إقامة أسيا شرق جنوب دول بعض حكومات
 للحصول تسعى الدول تلك بحكومات المختصة الجهات وأن المنورة والمدينة المكرمة



 غير تملك نظام أن وبما ... سنة )99( إلى تصل طويلة تأجير بعقود سكنية مجمعات على
 تملك اليجيز هـ12/7/1390 في 22/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر للعقار السعوديين

 .و./إلخ... محددة لمدة إال استئجاره وال المنورة والمدينة المكرمة مكة في للعقار األجانب
.213/ص الحرمين أراضي في التعميم نص ينظر
964/ت/13
1/81

16
9

1417
إجارة

 هـ27/8/1417 في 12658/ب/3 برقم للوزارة المبلغ السامي لألمر تنفيذاً (... -
 لذا .فأكثر %20 بنسبة لتخفيضها المالك مفاوضة بعد إال المباني عقود تجديد بعدم القاضي
 معهم العقود توقيع قبل التخفيض على المستأجرة الدور مالك مع التفاوض مراعاة اعتمدوا

 عنه ويرفع بذلك إقرار عليه يؤخذ التخفيض على المبنى صاحب موافقة عدم حالة وفي
.و/ )ذلك في يلزم ما فأكملوا .يلزم بما لتعميدكم للوزارة

1228/ت/13
1/54
5
7

1419
إجارة

 وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه التجارة وزير معالي خطاب من نسخة تلقينا لقد
 بيسون شركة أن المتضمن صورته المرفق هـ7/2/1419 في 209/11 برقم الداخلية
 مسجلة غير أنها كما ، بالمملكة بالعمل لها مرخص غير وأنها مسجلة غير األمريكية ترست
 صورته المرفق االستئجار عقد نموذج وأن اإلمريكية المتحدة الواليات في لها مرخص وغير

 الملكي بالمرسوم الصادر للعقار السعوديين غير تملك نظام على للتحايل أسلوب إال هو ما
 الشركة لصالح األرض ملكية صك رهن حقيقته في وهو هـ12/7/1390 وتاريخ 3/22 رقم

 الخ ... للغير وتأجيرها عليها البناء طريق عن األرض لقطعة الشركة استغالل مقابل األمريكية
 /يحفظكم والله ) التعليمات به تقتضي بما التقيد إليه أشير ما ومالحظة االطالع نرغب لذا .
. و

1581/ت/13



1/5
18
6

1421
إجارة

)

 العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصال الموجه الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 هـ5/6/1421 وتاريخ م/708 برقم الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس نائب
 المالية باالعتمادات تتقيد ال الحكومية الجهات بعض أن لوحظ" : التحية بعد ونصه

 التقيد دون مبان باستئجار الجهات هذه بعض قيام لوحظ كما ,الميزانية في المخصصة
 الوفاء يصعب تعاقدية التزامات الدولة على يترتب مما الشأن هذا في الصادرة بالتعليمات

 بالتقيد الحكومية الجهات جميع على التأكيد ـ 1 : يلي ما اعتماد إليكم نرغب لذا .بها
 أو استئجارها يتم التي المقرات ومساحات أحجام في التوسع وعدم المخصصة باالعتمادات

 العقارات مالكي بمفاوضة تقوم أن الحكومية الجهات كافة على ـ 2 .إيجاراتها في المبالغة
 يتالءم بما إيجاراتها تخفيض بهدف ـ العقد فترة تجديد في الرغبة عند ـ حاليا المستأجرة

 المالية ووزارة المعنية الجهة من ميدانية لجان تشكيل ـ 3 .السوق في السائدة واإليجارات
 دوري تفتيش بإجراء مكلفة الهيئة إن حيث والتحقيق الرقابة هيئة بمشاركة الوطني واالقتصاد

 ما عن زيادتها وعدم استعمالها صحة من للتأكد الحكومية لألجهزة المستأجرة الدور على
 رقم الوزراء مجلس قرار تضمنه لما وفقا واألجرة واالتساع العدد حيث من العمل يحتاجه
 التي المستأجرة الدور يوضح لنا يرفع تقريرا اللجنة وتقدم .هـ8/11/1392 وتاريخ 1164

 إيجاراتها كانت إذا ما يوضح كما ,األخرى المقرات مع دمجها يمكن والتي الحاجة عن تزيد
 وتاريخ م/295 رقم التعميمي األمر مقتضى مع تمشيا السائدة األسعار مع متفقة
 الحكومية والمصالح الوزارات كافة زودنا وقد .بموجبه يلزم ما فأكملوا .هـ20/3/1420

 ينظر .و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ".لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة
.هـ11/2/1422 في 1730/ت/13 رقم التعميم

1744/ت/13
1/5
5
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1422



إجارة
)

 هـ12/2/1422 في 1/7461 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 عليه المصادق هـ28/2/1419 وتاريخ 53 رقم الوزراء مجلس قرار إلى إشارة" :ونصه

 رسم فرض )1/أوال( المادة في القاضي هـ30/2/1419 وتاريخ 7/م رقم الملكي بالمرسوم
 تضمنت وحيث .مطاراتها عبر المملكة يغادر فرد كل على رياال خمسون )50( مقداره

 السعودية العربية الجوية للخطوط العامة المؤسسة قيام الرسم ذلك لتحصيل الالزمة الترتيبات
 عن المملكة خارج المغادرين جميع من الرسم ذلك بتحصيل األجنبية الطيران وشركات

 تاريخ من اعتبارا ذلك تطبيق في البدء وتم ,التذكرة قيمة إلى الرسم ذلك قيمة إضافة طريق
 وغيرهم السعوديين من الدولة موظفي إن وحيث .م1/3/2000 الموافق هـ24/11/1420

 فإن الدولة حساب على لهم سفر تذاكر تأمين يتم المملكة خارج رسمية بمهام يكلفون الذين
 يتبعها التي الحكومية الجهة تصدره الذي االركاب أمر قيمة ضمن ستكون الرسم ذلك قيمة

 المغادرة عند الرسم ذلك تحصيل يتم ذلك عدا وفيما ,رسمية مهمة في المنتدب الموظف
 لذا .بذلك المختصة الجهة إبالغ معاليه ورغب .إلخ..أعاله إليها المشار الترتيبات وفق

 1906/ت/13 رقم التعميم يراجع .و/يحفظكم والله)بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب
هـ29/11/1422 في
1821/ت/13
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إجارة

)

 وتاريخ 12284/ب/3 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا قد
 رقم البنات لتعليم العام الرئيس معالي خطاب على اطلعنا (( : ونصه هـ26/6/1422
 الرئاسة على المؤجرة المباني أصحاب بعض التماس بشأن هـ21/1/1422 وتاريخ 2/خ/34

 التنمية صندوق لدى حجزها وعدم مستحقاتهم صرف المعارف وزارة أو البنات لتعليم العامة
 أوضحه وما . استطاعتهم حسب عليها التي القروض تسديد وترك الزراعي البنك أو العقارية

 التنمية لصندوق المستحقة األقساط بحسم مرتبط المستحقات تلك صرف أن من معاليه



 اقتطاع ترتيب إمكانية الرئاسة ورأي الوطني واالقتصاد المالية وزارة تعليمات وفق العقارية
 على اطلعنا كما . المؤجرين مستحقات صرف ويسر حقوقه يضمن بما الصندوق أقساط
 أن المتضمن هـ26/2/1422 وتاريخ 58478/12 رقم المعارف وزير معالي خطاب
 أن ورأيه معه المبرم العقد حسب المالك من دورية صيانة إلى تحتاج المستأجرة المباني
 األخرى المالية بالتزاماته ويفي بصيانته ليقوم العقار لصاحب المبنى أجرة من %50 يصرف

 وزير معالي خطاب على اطلعنا كما . العقارية التنمية صندوق لحساب الباقي يصرف أن على
 الصندوق أن المتضمن هـ16/4/1422 وتاريخ 123/5199 رقم الوطني واالقتصاد المالية
 يتم ما على لديه االنتظار قوائم على هم الذين للمواطنين جديدة قروض تقديم في يعتمد

 المقترضين جميع لحمل الجهود جميع تظافر يتطلب مما السابقين المقترضين من تحصيله
 التسديد على غيرهم من أقدر باعتبارهم دورهم يؤجرون من خاصة بالتسديد االنتظام على

 الحالي المالي العام خالل صرفها يتم التي لإليجارات بالنسبة-1 : اآلتي معاليه ويرى
 منها يتبقى ما ألصحابها ويصرف الصندوق مستحقات جميع تحسم هـ1421/1422
 منها وحسمت صرفت قد المتحققة اإليجارات معظم ألن نظراً العدالة لمبدأ تحقيقاً

. الصندوق مستحقات

 بعده وما هـ1422/1423 القادم المالي العام خالل صرفها يتم التي اإليجارات أما-2
 التنمية لصندوق المستحقة األقساط لتسديد اإليجارات قيمة من %50 بحسم يكتفى

 لدى المباني إيجارات على اإلجراء هذا يطبق-3 . ألصحابها يصرف يتبقى وما العقارية
 الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي ذكره ما على ولموافقتنا . الحكومية اإلدارات جميع
. و / ) موجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .هـ.ا )) بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب

1885/ت/13
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 وتاريخ 20529/ب/3 رقم البرقي التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 القاضي هـ11/6/1407 وتاريخ 4/7999 رقم األمر إلى نشير " : ونصه هـ15/10/1422
 األحياء بعض في المباني بعض استئجار القصوى الضرورة حالة في يجوز بأنه )4( الفقرة في



 بشرط وذلك ، شرعية بصكوك مملوكة مبان على العثور فيها يتعذر التي والهجر والقرى
 خطاب إلى نشير كما . الوطني واالقتصاد المالية وزارة من مسبقة موافقة على الحصول

 طلب بشأن هـ12/2/1422 وتاريخ 6/2/2052 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي
 الموافقة هـ20/11/1421 وتاريخ 47889/5/1 رقم بخطابها البنات لتعليم العامة الرئاسة

 ليس الخانق مدارس لمجمع مبنى باستئجارها بنجران التعليم إدارة اتخذته الذي اإلجراء على
 هـ20/4/1422 في 6/2/5434 رقم معاليه خطاب وكذلك ، شرعي صك صاحبه لدى
 صرف هـ21/1/1422 وتاريخ 19941 رقم بخطابها المعارف وزارة طلب بشأن

 أصحابها لدى يوجد ال التي القرى بعض في المستأجرة المباني عن المتأخرة اإليجارات
 بأن معاليه ورأى ، تخطيطها عدم وبالتالي ، فيها البلدية الخدمات توفر لعدم شرعية صكوك

 الدولة أمالك ( مع التنسيق يتم بحيث إليه المشار األمر مقتضى تطبيق الحكومية الجهات على
 يفيد صك صاحبه لدى يتوفر ال مبنى أي استئجار قبل الوطني واالقتصاد المالية بوزارة )

 اهـ " بموجبه يلزم ما فأكملوا . بذلك لديكم المختصين على التأكيد إليكم ونرغب . التملك
. و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .

1906/ت/13
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 وزير معالي خطاب على المبني هـ5/3/1422 في 1744/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 رسم قيمة إضافة المتضمن هـ12/2/1422 في 1/7461 رقم الوطني واالقتصاد المالية

 المملكة خارج رسمية بمهام يكلفون الذين وغيرهم السعوديين من الدولة لموظفي المغادرة
 في المنتدب الموظف يتبعها التي الحكومية الجهة تصدره الذي االركاب أمر قيمة ضمن
 المشار الترتيبات وفق المغادرة عند الرسم ذلك تحصيل يتم ذلك عدا وفيما ,رسمية مهمة
 هـ19/11/1422 في 9/2/54522 رقم معاليه خطاب تلقينا فقد عليه .إلخ..أعاله إليها

 نقدا الرسم تحصيل عن السعودية العربية الجوية للخطوط العامة المؤسسة توقف المتضمن
 خارج المنتدب للموظف المغادرة رسم قيمة إضافة معاليه ويرغب م1/1/2002 من اعتبارا

 لذا .السعودية العربية الجوية للخطوط قيمته وسداد االركاب ألمر رسمية مهمة في الممكلة
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
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 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصله الموجه
 نسخة طيه الكريم لسموكم أبعث" :ونصه هـ8/3/1423 وتاريخ 6225/ب/7 برقم الوطني

 فيه المشار هـ17/2/1423 وتاريخ 526 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب من
 الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو صاحب برقية على المشتملة المعاملة إلى

 بشأن هـ17/4/1422 وتاريخ 1/1/4/5637 رقم العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير
 اإلدارة معهد طلب حول السعودية العربية الجوية الخطوط عام مدير معالي لسموه عرضه ما

 على اإلركاب تذاكر تخفيض بميزة فيهما الدارسين شمول للسياحة سلطان األمير وكلية
 هـ9/3/1402 وتاريخ 56 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة الداخلية للرحالت الطائرات

 الخطوط ترى حيث هـ2/4/1402 وتاريخ 7882هـ/7 رقم الديوان بخطاب تعميما المبلغ
 )ثانيا( البند تفسير في النظر سموه وطلب ..ذلك على الموافقة عدم السعودية العربية الجوية

 المذكورين الطلبة يشمل كان إذا عما واالفادة الذكر سالف الوزراء مجلس قرار من
 الموقر الوزراء مجلس أن من الوزراء لمجلس العام األمين معالي أوضحه وما .ال أم وأمثالهم

 الحرمين خادم برئاسة هـ16/2/1423 بتاريخ المنعقدة جلسته خالل المعاملة هذه على اطلع
 405 رقم االجتماع محضر على اطلع كما ـ الله حفظه ـ الوزراء مجلس رئيس الشريفين

 العامة اللجنة توصية وعلى ,الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في المعد هـ24/9/1422 وتاريخ
 قرار في الوارد النص أن الموقر المجلس رأى وقد..الصدد هذا في المتخذة الوزراء لمجلس
 وبنات بنين والعسكريين المدنيين السعوديين الطلبة جميع يشمل ذكره اآلنف الوزراء مجلس

 أم حكومية كانت سواء ,استثناء دون والجامعات والكليات والمعاهد المدارس جميع في
 سلطان األمير كلية وطلبة العامة اإلدارة بمعهد اإلعدادية البرامج طلبة فيهم بمن أهلية

.إلخ..للسياحة



.و)/بموجبه يلزم ما وإكمال االطالع إليكم نرغب لذا
2426/ت/13
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 السامي األمر على المبني هـ8/7/1422 في 1821/ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً (
 الثانية فقرته في نص والذي هـ26/6/1422 وتاريخ 12284 /ب /3 رقم التعميمي البرقي

 بعده وما هـ1423-1422 القادم العام خالل صرفها يتم التي اإليجارات ( :يلي ما على
 التنمية لصندوق المستحقة األقساط لتسديد اإليجارات قيمة من % 50 بحسم يكتفى

 صندوق من مشهد إرفاق مالحظة نأمل عليه .إلخ )..ألصحابها يصرف تبقى وما العقاري
 ضمن المشهد هذا ويرفق تاريخه حتى المستحقة األقساط قيمة تحديد أو العقاري التنمية

 كامل سداد يتم حتى سيستمر الحسم بأن الدار صاحب ويبلغ بالصرف المطالبة مسوغات
م/ ) بموجبه الالزم فيكمل .العقاري للصندوق األقساط

2491/ت/13
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 على بالتأكيد القاضي هـ11/4/1408 وتاريخ ت/8/66 الرقم ذي الوزارة لتعميم فإلحاقا
 وعدم للدولة عاماً ملكاً الجانبين كال على الحديدية السكك خط مركز من متر مائتي اعتبار

 وتاريخ 33867/ب/3 الرقم ذي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . له التعرض
 العامة المؤسسة إدارة مجلس ورئيس النقل وزير معالي إلى أصال الموجه ، هـ2/7/1425

 هـ2/8/1423 وتاريخ 30476/ب/3 رقم األمر إلى نشير [ : ونصه ، الحديدية للخطوط
 الوزراء بمجلس الخبراء وهيئة المالية وزارة من لجنة تشكيل على بالموافقة القاضي

 على المؤجرة المؤسسة أراضي جميع أوضاع لدراسة ، الحديدية للخطوط العامة والمؤسسة
 وضع أجل من حكومية مبان أو منشآت عليها المقام وخصوصا ، الحكومية الجهات
 6/2/6961 رقم المالية وزير معالي خطاب إلى نشير كما . لمعالجتها الالزمة الضوابط



 كافة من الموضوع بدراسة قامت إليها المشار اللجنة أن المتضمن ، هـ11/6/1424 وتاريخ
 محضرها في وتوصلت ، الحكومية المنشآت مواقع وخرائط بيانات على واطلعت ، جوانبه
 المادة من ) أ ( الفقرة في ورد بما االلتزام ضرورة.1 : اآلتية التوصيات إلى صورته المرفقة
 وتاريخ 21/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر الحديدية السكة خطوط حماية نظام من األولى

 ملكا الجانبين كال على الحديدية السكك خط مركز من ) متر مائتي ( باعتبار هـ3/4/1382
 عليها والمقام ، فعال المشغولة الحكومية المنشآت أراضي جميع إخراج.2 . للدولة عاما
 على الحكومية الجهات لصالح الحديدية للخطوط العامة المؤسسة تبعية من حكومية مبان

 الجهات تستغلها لم التي الحكومية والمنشآت األراضي إعادة.3 . بالمحضر الموضح النحو
 بين الدمام مدينة في الواقعة البيضاء األراضي إبقاء.4 . المؤسسة إلى المستأجرة الحكومية
.5 . للمؤسسة تابعة والجديدة القديمة المحطتين

 غير المساحات واستغالل األراضي أوضاع لتصحيح الجهود بذل في المؤسسة استمرار
 تقوم أن.6 . هـ24/6/1423 وتاريخ ) 169 ( رقم الوزراء مجلس لقرار وفقا المؤجرة
 البلدية الشؤون وزارة مع بالتنسيق مساحية رفوعات بإعداد والمؤسسة الحكوميِة الجهات
 العدل كتابات مخاطبة ثم ومن ، هـ15/8/1422 وتاريخ 16149 رقم لألمر وفقا والقروية
. المستفيدة الجهة لمصلحة الدولة أمالك باسم لتسجيلها

 المحضر به المرفق هـ1/6/1425 وتاريخ 1/8140 رقم معاليه خطاب إلى أيضا نشير كما
 أنه المتضمن ، معاليه ومن والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب من الموقع

 على المؤجرة المؤسسة بأراضي يتعلق األول ، جانبين للموضوع أن تبين المراجعة بعد
 فيتعلق الثاني الجانب أما ، الذكر سالفة اللجنة بتوصيات معالجته تمت وقد ، حكومية جهات

 المجلس بموافقة معالجته تمت وقد ، حكومية جهات على المؤجرة غير المؤسسة بأراضي
 الئحة باعتماد الحديدية للخطوط العامة المؤسسة إدارة مجلس قيام على األعلى االقتصادي

 ( المادة وتقضي ، المؤسسة إدارة مجلس من اعتمادها تم وقد ، المؤسسة عقارات استثمار
 غير العقارات بيع في الحق – اإلدارة مجلس موافقة بعد – العام للرئيس ( بأنه منها ) 8

 والتعليمات األنظمة وفق الرئيس المؤسسة نشاط في لالستغالل المحتملة غير أو المستغلة
 لدى المؤسسة لصالح خاص حساب في البيع إيرادات وتودع الشأن هذا في الصادرة
 المجلس قرار شملها التي للمشاريع الحكومي المالي الدعم توفير أجل من النقد مؤسسة

 إدارة مجلس بين بالتنسيق وذلك ، هـ23/3/1423 وتاريخ 3/23 رقم األعلى االقتصادي
 أن المؤمل من وأنه المذكورة اللجنة توصيات مناسبة سموه ويرى ) المالية ووزارة المؤسسة

 ، اإليجار أو بالبيع سواء المالية المؤسسة موارد لتعزيز العامة المصلحة اإلجراءات هذه تخدم



 التمويل إلى تحتاج كبيرة حديدية سكك مشاريع تنفيذ على مقبلة المؤسسة وأن سيما ال
 يحقق بما التمويل هذا من مهما جزءا األراضي تلك دخل يسد أن ويمكن ، ضخمة بمبالغ

 بموافقتنا ونخبركم . الحكومي المالي الدعم على اعتمادها من ويخفض ، المؤسسة أهداف
 ما فأكملوا . المالية وزير ومعالي ومعاليكم سموه بموافقة إال البيع يتم ال أن على ذلك على
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم
2618/ت/13
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 ذات الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 من نسخة.1 : يلي ما طيه لكم نبعث [ : ونصها ، هـ8/3/1426 والتاريخ ب/9037 الرقم
 معالي خطاب رفق الوارد - هـ2/3/1426 وتاريخ ) 57 ( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار

 على بالموافقة والقاضي - هـ3/3/1426 وتاريخ 419 رقم الوزراء لمجلس العام األمين
 ( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة.2 . بالقرار المرفقة بالصيغة بالتقسيط البيع نظام

 ، بموجبه الالزم إكمال ونأمل . ذلك على بالمصادقة الصادر هـ4/3/1424 وتاريخ ) 13/م
 فيما أنه إلى الذكر سالف خطابه في أشار قد الوزراء لمجلس العام األمين معالي بأن علماً
 وتاريخ ) 106/73 ( رقم الشورى مجلس قرار من ) ثانيا ( البند في ورد بما يتعلق
 ... بالتمليك المنتهي باإليجار الخاصة الدراسة إنهاء في اإلسراع ونصه ، هـ24/1/1425
 283 ( رقم المحضر وعلى إليه المشار الشورى مجلس قرار على الوزراء مجلس اطلع فقد

 الخبراء هيئة رئيس معالي خطاب وعلى ، الخبراء هيئة في المعد هـ6/8/1425 وتاريخ )
 لمجلس العامة اللجنة توصية وعلى ، هـ6/1/1426 وتاريخ 109 رقم الوزراء بمجلس
 التجارة وزارة تقوم بأن الموقر المجلس وجهّ وقد ، الصدد هذا في المتخذة الوزراء

 ورفعه بالتمليك المنتهي لإليجار نظام مشروع بإعداد المعنية الجهات مع باالشتراك والصناعة
 . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... السامي للمقام

 . و/ ) بعاليه إليهما المشار الملكي والمرسوم الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون
. الوزارة من المرفقات تطلب

2936/ت/13
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 المتعلقة العاجلة للقضايا تحدد التي المواعيد تقليص آلية حول تمت التي الدراسة على فبناءً
 عقود ( عمل ورشة انتهت وحيث . الخ ... باألجرة والمطالبة المستأجرة الدور بإخالء
 الصناعية التجارية الغرفة مع بالتعاون عقدت التي - ) المساكن بإخالء يتعلق وما اإليجار

 على التأكيد [ : منها ، ذلك حول توصيات بعدة الموضوع هذا لدراسة المشكّلة - بجدة
 إنقاص مثل الشرعية المرافعات نظام من بالموضوع المتعلقة المواد تفعيل بضرورة المحاكم
 إليكم نرغب فإننا ، ذكر ما على ولموافقتنا . ] المعجل بالنفاذ الحكم وتضمين المواعيد
 أنه على تنص التي الشرعية المرافعات نظام من ) 40 ( المادة في ورد ما ومراعاة االطالع

 في الواردة للشروط وفقاً الضرورة حالة في المحكمة أمام الحضور ميعاد إنقاص يجوز
.و ) المذكورة المادة

2973/ت/13
1/5

18
9

1427
إجارة

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد(
 العهد ولي الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه ، هـ16/9/1427 وتاريخ ر/42030

 أبعث [ : ونصه ، العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس رئيس ونائب
 وتاريخ 1796 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب من نسخة طيه لسموكم

 الجلسة خالل وجه الله حفظه الشريفين الحرمين خادم سيدي أن المتضمن هـ15/9/1427
 الموافق األربعاء يوم دوام نهاية تكون بأن هـ9/9/1427 بتاريخ الوزراء لمجلس األخيرة

 بإكمال باألمر التكرم أرجو . الدولة لموظفي المبارك الفطر عيد إجازة بداية هـ18/9/1427
 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] وتقديري تحياتي أطيب سموكم وتقبلوا . بموجبه الالزم

و/ )موجبه واعتماد
2984/ت/13



1/5
14
10

1427
إجارة

 ر/42865 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 ( رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما به المرفق ، هـ22/9/1427 وتاريخ
 للعقار الدولة استئجار نظام على بالموافقة القاضي ، هـ16/9/1427 وتاريخ ) 234

 ) 61/م (رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً . بالقرار المرفقة بالصيغة وإخالئه
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على بالمصادقة الصادر هـ18/9/1427 وتاريخ
و)./المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه

3236/2
1/85
1
3

1377
إجازات

 الدولة موظفي لعموم السنوية اإلجازة تتجاوز أن يمكن ال أنه يقضي النظام أن فبما( :وبعد -
 بدون عملهم مقر مغادرة اعتادوا أن سبق القضاة بعض أن وبما واحداً شهراً القضاة فيهم بما
 عمله مقر مغادرة قبل مرجعه من إذن على المجاز يستحصل أن البد فإنه طويلة ولمدة إذن
 فلمرجعه مباشرة اإلجازة انتهاء بعد إليه يعود ال أو عمله مقر فيغادر ذلك في يتساهل من وأن

 قدوة نكون وأن ذلك مراعاة فنأمل . راتبه من العمل عن تغيبه مدة حسم في الواضح العذر
. ن/انتهى .)وواجبنا مركزنا به يقضي لما لغيرنا

3574
1/85
4

11
1378
إجازات

 نرغب ذلك على الرئاسة موافقة وصدور كان موظف أي إجازة طلبكم حالة في( :وبعد -
 فيه واإلشارة إياها بمنحه القرار إصدار ليجري باإلجازة الموظف تمتع بتاريخ رسمياً اإلفادة



 بتاريخ أيضاً اإلفادة نرغب لعمله الموظف عودة وبعد ونهايتها، ومدتها ابتدائها تاريخ إلى
 عودة تاريخ ومن لعمله، بعودته آخر أمر إلصدار نائية الجهة كانت إذا ـ برقياً ولو ـ ذلك

 شرح من البد الحالة هذه وفي له الممنوحة المدة تجاوز قد كان إذا ما يتبين لعمله الموظف
 وأمر اإلجازة قرار وصورة .طبي بتقرير إلثباته فيحتاج مرضياً العذر كان وإذا التأخر، أسباب
 كافة في الحال هو كما »الموظفين شئون« الوزراء مجلس رئاسة لديوان ترفع العودة

 هو التعميم هذا سبب ولكن األوامر من لديكم معلوم بعاليه شرحناه وما .األخرى القرارات
 الرئاسة تخبر ولم بها بالتمتع للموظف أذنت باإلجازة الموافقة تلقت إذا الجهات بعض أن

 بتاريخ الرئاسة تخبر ال الجهات بعض .إجازته انتهاء أو لعمله الموظف عودة بعد إال بذلك
 ن/انتهى .)مستقبالً ذكر ما مالحظة نرغب لذا .لالستفهام يضطرها مما لعمله الموظف عودة

.
3813/5

1/86
22
11

1378
إجازات

 حول هـ24/10/1378 في 156 برقم الوزراء مجلس رئاسة من قرار صدر لقد( :وبعد -
 تقارير بموجب مرضياً ويمددونها الخارج إلى إدارية إجازات يمنحون الذين الموظفين

 من الواردة لهذا المرفقة المعاملة على اطالعه بعد الوزراء مجلس إن« :نصه وهذا..طبية
 الذين الموظفين موضوع على المشتملة هـ7/8/1378 في 7375 برقم الرئاسة ديوان

 طبية تقارير بموجب مرضياً تمديدها يطلبون ثم الخارج إلى إدارية إجازات يمنحون
 في 89 رقم بقراره الشورى مجلس من والمنتهية هناك أطباء من عليها يتحصلون

 في 89 رقم بقرارها الوزراء مجلس في المشتركة اللجنة ومن هـ2/8/1377
 بإجازة اإلدارية اإلجازة تمديد على عام كمبدأ الموافقة بعدم يقضي وهو هـ11/10/1378

 في يقضيها أن المفروض من اإلدارية إجازته يأخذ الذي السعودي الموظف ألن مرضية
 مجلس قرر أن سبق وقد . قليل نفر الخارج إلى يسافر والذي وذويه أهله عند المملكة
 مصدق عليا طبية هيئة من صادر طبي تقرير بموجب إال الخارج في المعالجة عدم الوزراء

 تخصم عاد فإذا مرضية بإجازة تمديدها يمكن فال المتعاقدون وأما الصحة وزارة من عليه
 رئاسة على فتعرض االستثنائية الحاالت أما العادية، إجازته على زيادة قضاها التي المدة

 ذكر ولما أعاله الموضح المشتركة اللجنة قرار على الموافقة يقرر.فيها للبت الوزراء مجلس



.ن/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه بمقتضاه اإلحاطة نرغب لذا .».اهـ.الوزراء مجلس رئيس .حرر
1415/2

1/86
11
6

1381
إجازات

 في 10654 رقم الوزراء مجلس خطاب من نسخة طيه لكم نبعث( :وبعد -
 الذين للموظفين المرضية باإلجازات الخاصة الترتيبات اعتماد بشأن هـ23/5/1381

 مذكرة من ونسخة المملكة، بداخل المدن إحدى إلى عملهم مكان من الخارج إلى يسافرون
 في 1207 برقم الرئيس سماحة مذكرة رفق إلينا الواردتين الشأن بهذا التحضيرية اللجنة

 مذكرة وكذلك الوزراء، مجلس خطاب ويطلب .ن/انتهى .)العتماده .هـ25/5/1381
الوزارة عنهمامن المنوه التحضيرية اللجنة
719/2

1/87
13

2
1383
إجازات

 2327 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 والذي هـ24/1/1383 في 83 رقم الوزراء مجلس قرار والمتضمن هـ26/1/1383 في

 بكل إليه يشير ما بموجب التمشي واعتماد لالطالع .االعتيادية اإلجازات طلب كيفية يشرح
 المكرم حضرة« :عنه المنوه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب نص . ن/انتهى .)دقة

 وتاريخ 11262/4 رقم خطابكم إلى باإلشارة : التحية بعد الموظفين ديوان عام مدير
 83 رقم بقراره الموقر الوزراء مجلس قرر لقد االعتيادية اإلجازة بشأن هـ1/9/1381

 من الواردة المعاملة على اطالعه بعد الوزراء مجلس أن : يلي ما هـ24/1/1383 وتاريخ
 محكمة كاتب /......به تقدم ما بشأن هـ8/9/1381 وتاريخ 17924 برقم الرئاسة ديوان
 استثنائية تكون أن أساس على له يسمح لم بينما كامل براتب اعتيادية إجازة لمنحه الليث
 لجنة توصية على اطالعه وبعد . واحد عام في شهور ثالثة إجازة على حصل ألنه مرتب بدون

 بقية في المطالبة للموظف يحق ال : يقرر هـ23/11/1382 وتاريخ 277 رقم األنظمة
 التي اإلضافي الشهر مأذونية تكون وعليه كاملة وظيفية سنة انقضاء بعد إال المتراكمة إجازاته



 إكمال فأرجو .حرر ذكر ولما .راتب بال استثنائية مأذونية المذكور الموظف عليها يستحصل
الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس .»يلزم ما

1339/2
1/88

18
3

1383
إجازات

 ـ 12 في 447 برقم الصادر الوزراء مجلس قرار من صورة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة مذكرة رفق إلينا والوارد هـ13/9/1382

 مدتها في تزيد عادية بإجازة التمتع الموظف استحقاق بعدم هـ15/9/1382 في 17395
.ن/انتهى .)بموجبه والعمل لالطالع . واحدة سنة خالل أشهر ثالثة على

929/3
1/88

26
4

1383
إجازات

 وغيرها األعياد لمناسبة أعمالهم مقر مغادرة على وموظفيهم القضاة بعض دأب قد:(وبعد -
 بحجة طويلة مدة األعياد عطل بعد أعمالهم إلى الحضور عن ويتأخرون مرجعهم إشعار بدون

 : يأتي بما نخطركم فإننا ذلك أجل ومن.... والمراجعة طائرة وجود وعدم الطريق في التعطل
 التي بجهته الرئاسة هذه إشعار بعد إال األعياد وقت عمله مغادرة موظف ألي يسوغ ال ـ 1

 على ـ 2 . المحدد الوقت في العطلة انتهاء فور عمله بمباشرة والتعهد إليها الذهاب يريد
 إدارية إجازة مجازاً كان إذا إال موظف أو قاضٍ أي مراجعة تقبل ال أن الرئاسة أقسام عموم
 أو القاضي طلب إذا ـ 3 . المسئولين من خاص بإذن أو مرضية أو العمل ترك له تبيح

 أن الحظنا وقد الموافقة إليه ترد حتى عمله مغادرة له يجوز فال خاصة بإجازة اإلذن الموظف
 أو قاضٍ كل فعلى إليه الموافقة ورود قبل عمله ويترك باالستئذان يكتفي القضاة بعض

 ال وسوف بالواجب وقياماً العامة للمصلحة مراعاة بموجبه والتقيد ذكرنا ما اعتماد موظف
.ر/انتهى .)والمهملين المتقاعسين نهمل
م/884/2

1/89



8
4

1387
إجازات

 رقم االجتماعية والشئون العمل وزير معالي خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 في 256 رقم الوزراء مجلس قرار صورة ومشفوعه هـ1/3/1387 في 40/4/4/60/1
 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة بخطاب لمعاليه المبلغ هـ22/2/1387

 بالتغيب الخاصة والمؤسسات الدولة لموظفي بالسماح الخاص هـ26/2/1387 في 4848
 نأمل . والخارج بالداخل الرياضية والدورات والمعسكرات المباريات لحضور العمل عن

.ن/انتهى .)ذلك واعتماد االطالع
م/2406/5

1/89
6

11
1387
إجازات

 20351 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 في 813 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار المتضمن هـ21/10/1387 في
 اآلتي الوطني واالقتصاد المالية وزير السمو صاحب إلى أصله الموجه هـ14/10/1387
 كيفية بشأن هـ14/10/1387 في 813 رقم بقراره الموقر الوزراء مجلس قرر لقد« :نصه

 المعاملة على اطالعه بعد الوزراء مجلس أن : مايلي .إلخ... اإلجازات رواتب عن التعويض
 9876 ورقم هـ16/2/1383 وتاريخ 4198 برقم الرئاسة ديوان من الواردة لهذا المرافقة
 وزارة استيضاح بشأن هـ20/10/1386 وتاريخ 24220 ورقم هـ18/4/1384 وتاريخ
 ظل في الواقعة للسنوات بالنسبة اإلجازات رواتب عن التعويض كيفية عن والطيران الدفاع
 عليه حصل الذي األخير بالمرتب العبرة أن من العام الموظفين ديوان ارتآه وما القديم النظام

 توصية على اطالعه وبعد..تستنفد لم التي اإلجازات رواتب عن التعويض كيفية في الموظف
 بإجازاته الموظف تمتع عند ـ 1 : مايلي يقرر :هـ18/2/1387 وتاريخ 29 رقم األنظمة لجنة

 عنها تعويضه عند أو هـ1/5/1378 وتاريخ 30 رقم الوزراء مجلس قرار حسب المتراكمة
 فإن الوفاة أو التقاعد على اإلحالة أو العمل عن العجز بسبب الموظف خدمة انتهاء عند

 يستحق التي السنة في ومرتبته الموظف راتب نسبة حسب تدفع المتراكمة اإلجازات راتب
 التاريخ ذلك بعد مرتبته ترفيع لسبب زيادة من راتبه على طرأ ما نسبة ال اإلجازة تلك عنها



 تاريخ من اعتباراً التنفيذي القرار هذا أحكام تطبق ـ 2 . حالياً الجاري العرف حسب
 فأرجو تقرر ما على موالي جاللة وافق وحيث . حرر ذكر ولما رجعي أثر دون صدوره
. .»اهـ .يلزم ما إكمال

 التعميم نص في هـ1/5/1378 وتاريخ 30 رقم الوزراء مجلس قرار ذكر جاء وحيث
 اإلجازات مدد ضم يجوز« : يلي ما على نص قد المذكور القرار فإن لذا أعاله المذكور

 بشرط بعض إلى بعضها العام الموظفين نظام من )50ـ49( المادتين في إليها المشار العادية
 التمشي نرغب لذا .»أشهر ثالثة الواحدة السنة في عليها يحصل التي المدة تتجاوز أال

.ر /انتهى .)واعتماده بموجبه
ت/45/2
1/90
4
6

1388
إجازات

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 وزير السمو صاحب« : النص..اإلجازات عن التعويض بصدد هـ5/4/1388 في 6831
 وتاريخ 813 رقم الوزراء مجلس قرار إلى باإلشارة الوطني واالقتصاد المالية

 نقاط بعض عن استفسارات جهات عدة رفعت لقد اإلجازات حول هـ14/10/1387
 : نصه هذا هـ30/3/1388 وتاريخ 399 برقم قراراً اتخذ الموقر المجلس على وبعرضها

 بعض باستفسار والمتعلقة لهذا المرافقة المعاملة على اطالعه بعد الوزراء مجلس أن«
 وتاريخ 813 رقم الوزراء مجلس قرار في جاء ما بعض عن الحكومية والمصالح الوزارات

 مستشاري محضر على اطالعه وبعد .اإلجازات عن بالتعويض الخاص هـ14/10/1387
 قد المالحظات هذه أن : فيه جاء والذي العام الموظفين ديوان خبير مع باالشتراك المجلس
 هذا أحكام تطبق :تنص التي المذكور القرار من الثانية الفقرة تفسير صعوبة عن صدرت

 واضحة الصيغة هذه أن ومرئياتها .رجعي أثر دون صدوره تاريخ من اعتباراً التنفيذي القرار
 القرار صدور تاريخ من تبدأ الوزراء مجلس قرار من األولى الفقرة أحكام تطبق بأن صريحة
 لصدور السابقة للمدة المتراكمة اإلجازات أن بمعنى هـ14/10/1387 لتاريخ الموافق

 وتاريخ 30 رقم اإلجازات تجميع في الوزراء مجلس لقرار خاضعة تظل القرار
 الذي أو المدة تلك من المتراكمة باإلجازات يتمتع الذي الموظف ويتناول هـ1/5/1378



 المتراكمة اإلجازات أما - . هـ14/10/1387 بتاريخ يتقاضاه كان راتب آخر عنها يعوض
 813 رقم الوزراء مجلس قرار من األولى الفقرة ألحكام تخضع فإنها التاريخ هذا بعد

 فيها استحق التي السنة في الموظف راتب بنسبة تصرف أنها أي هـ14/10/1387 وتاريخ
 يصرف اإلجازة راتب أن المجتمعون فيرى األخرى االستفسارات بخصوص أما . اإلجازة

 يتمتع الذي الموظف ويعامل اإلجازة تلك بموجبه استحقت التي السنة راتب آخر أساس على
. والتقاعد للبدالت بالنسبة األخير راتبه أساس على سابقة لسنوات المتجمعة بإجازاته

 الموافقة : يقرر : هـ19/2/1388 وتاريخ 8 رقم األنظمة لجنة توصية على اطالعه وبعد
 موالي جاللة وافق وقد .حرر ذكر ولما .إليه المشار المستشارين محضر في جاء ما على
 .)بمقتضاه والتمشي فيه بما اإلحاطة فنرغب .».اهـ.ودمتم يلزم ما إكمال فأرجو تقرر ما على

.م /انتهى
ت/124/2

1/92
8

10
1389
إجازات

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب من نسخة طيه من لكم نبعث( :وبعد -
 ـ16 في 778 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار المتضمن هـ21/9/1389 في 18701

 .)موجبه واعتماد لالطالع .المبتعث للموظف العادية السنوية اإلجازة حول هـ17/9/1389
 صاحب« :عنه المنوه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب ونص .م /انتهى

 15446/7/2رقم خطابكم إلى باإلشارة : التحية بعد الوطني واالقتصاد المالية وزير السمو
 مجلس قرر لقد.المبتعث للموظف العادية السنوية اإلجازة حول هـ29/11/1388في

 االطالع بعد الوزراء مجلس إن : يلي ما هـ17/9/1389 ـ 16 في 778 رقم بقراره الوزراء
 الوطني واالقتصاد المالية ووزارة المعارف وزارة بين الناشىء بالخالف المتعلقة المعاملة على

 للدراسة المبتعث الموظف أحقية في هـ1383 لعام 73 رقم الوزراء مجلس قرار تطبيق حيال
.العادية اإلجازة في

 مجلس مستشاري أحد مع باالشتراك الوزارتين من مكونة لجنة الغرض لهذا شكلت حيث
 اللجنة محضر صورة هـ21/9/1386 في 412 رقم بمذكرتها الشعبة رفعت وقد الوزراء

 العادية اإلجازة بأن القول اتجه إذا أنه اللجنة ترى ـ أ : فيه جاء ومما إليه توصلت الذي



 لهذا إقراره ـ الوزراء مجلس أي ـ واعتبر وظيفي عمل سنة عن تستحق للموظف المستحقة
 سيترتب رجعي بأثر إعماله أن وبما رجعي بأثر به يعمل أن األصل فإن للنظام تفسيراً الرأي
 مجلس قرار في ينص أن ترى اللجنة فإن الماضي في سويت التي باألوضاع مساس عليه

 إقرار اعتبر إذا أما فوري بأثر إعمال على التأثير في الرأي هذا باختيار سيصدر الذي الوزراء
 إلى الرأي اتجه ما وإذا فوري بأثر إعمال ذلك على فسيترتب جديدة لقاعدة إنشاء الرأي هذا

 منها جزء في أو فيها الموظف يؤد لم وإن خدمة سنة عن تستحق العادية اإلجازة بأن القول
 أثر أي يرتب لن جديدة لقاعدة وإنشاء للنظام واعتباره الرأي ذلك إقرار فإن وظيفياً عمالً
 تسويتها على جرى الماضي في يكون أن والمفروض الماضية باألوضاع بالمساس يتعلق فيما
 الموقر الوزراء مجلس على األمر يعرض أن اللجنة ترى األحوال كل وفي الرأي هذا وفق

 عن لتعويضه /.....بطلب المتعلقة المعاملة على االطالع وبعد ـ ب . فيه قراره إلصدار
 أشهر عشرة مدتها مرتب بال إجازة منحه سبق إنه حيث يستحقها التي العادية اإلجازة

 احتساب إمكانية أن وأوضحت موضوعه المستشارين شعبة درست والذي .يوماً وعشرين
 المجلس يقرره ما على متوقف ؟ ال أم اإلجازة لغرض فعلية خدمة المذكور خدمات

 وتاريخ 3 رقم األنظمة لجنة توصية على اطالعه وبعد .أعاله عنها المنوه المعاملة بخصوص
 لمدة التدريب أو للدراسة المبتعث الموظف يستحق ال ـ 1 : مايلي يقرر : هـ16/1/1388
 ولما ..رجعي بأثر المبتدأ هذا يسري ال ـ 2 . ابتعاثه مدة عن سنوية عادية إجازة أكثر أو سنة
الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس ». .الالزم إكمال فأرجو .حرر ذكر
ت/75/5
1/94
7
6

1390

إجازات
 تدرج الموظفين بعض أن الجهات بعض من ترد التي الرواتب مسيرات على لوحظ( :وبعد -

 يضطر مما الرسمية اإلجراءات تحت وتكون إجازة بطلب معاملة لهم أن حين في رواتبهم
 التي األشهر أو للشهر العموم مسير من اإلجازة راتب تنزيل إلى بالرئاسة المختصة الجهة
 والختالف ذلك نتيجة اإلجازة عن يستحقه ال راتب له يصرف وقد اإلجازة هذه بها وقعت
 قبل من اإلجازة طلبات على التحرير يكون أن نرى فإننا لذا.العادي الراتب عن اإلجازة راتب

 يتمكن ولكي اإلجازة من علم على ليكون المسيرات إعداد يتولى الذي أو لديكم المحاسب
 فنأمل . اإلجازة بها قضى التي األشهر أو للشهر العموم مع المجاز راتب إدراج عدم من



.ن /انتهى .)مستقبالً الرواتب لتأخر تفادياً الالزم واتخاذ بذلك اإلحاطة
ت/78/5
1/94
9
6

1390
إجازات

 من إجازة بطلب تختص التي المعامالت من الكثير الرئاسة هذه إلى يرد إنه حيث( :وبعد -
 اإلجازات وإيضاح زمالئه أحد من اإلجازة طالب الموظف عمل تأمين ذكر دون الموظفين

 تتأثر ال العمل مصلحة وهل .طلبه حول المباشر رئيسه ومرئيات بها تمتع أن سبق التي
 للرئاسة الرفع من قريب بوقت باإلجازة التمتع يحدد الموظفين من البعض أن كما بإجازته؟

 بطلب إليها الرفع قبل ترغب الرئاسة فإن لذا .لإلجازة أحقيته عن للبحث يكفي ال بحيث
 التعهد وإرفاق زمالئه أحد من اإلجازة طالب الموظف عمل تأمين ـ 1 : مايأتي مراعاة اإلجازة
 من السابقة األعوام في الموظف منحها أن سبق التي اإلجازات عدد ذكر ـ 2 . بذلك الالزم
 أن أو المطلوبة إجازته عنها تكون أن يرغب التي األعوام وإيضاح عمله، مقر في ملفه واقع
 الجهات في إجازات له كان وإذا بالرئاسة، تعيينه تاريخ من متسلسالً اإلجازة منحه يكون
 يكون أن على باإلجازة التمتع تحديد ـ 3 .وإثباته طلبه في ذلك إيضاح فعليه منها نقل التي
 أحقيته عن البحث من الرئاسة بهذه المختصة الجهة لتتمكن شهر أقلها كافية مدة هناك

 إال اإلجازة بدء قبل اإلدارية إجراءاتها المعامالت وتستكمل الالزمة الكتابة وإعداد لإلجازة
 من إجازته على بالموافقة المباشر رئيسه مرئيات إبداء ـ 4 . الطارئة الضرورية الحاالت في

 ـ 5 . الالزم إكمال من الرئاسة هذه تتمكن حتى بإجازته تتأثر ال العمل مصلحة وهل .عدمها
 بعد إفرادي سند في لصرفه اإلجازة ألشهر العمومي المسير من المجاز الموظف راتب تنزيل

.م/انتهى .)المستقبل في وإنفاذه حرفياً بعاليه جاء بما التقيد ونأمل . الالزم القرار صدور
ت/89/2
1/95
8
7

1390
إجازات



 المعظم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 في ر/11661/3 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه التعميمي

 تمتع من الحظناه لما نظراً الداخلية وزير الملكي السمو صاحب« : النص :هـ21/6/1390
 تتعلق معامالت لديهم يوجد الذي الوقت في الرسمية بإجازاتهم بالدولة المسئولين بعض

 فإننا .نقره وال الذمة به التبرأ تأخير ذلك جراء من ويترتب الموظفين بعض بمحاكمات
 إجازة بأية يتمتع أن يمكن ال مرتبته كانت مهما محاكمات قضايا لديه موظف كل بأن نبلغكم

 يخالف من نجازي وسوف محاكمات، من لديه ما إنهاء بعد إال أخرى مهمة بأية يقوم وال
.ن /انتهى .)واعتماده تضمنه بما اإلحاطة ونأمل .».اهـ . ذلك
ت/91/2
1/96
9
7

1390
إجازات

 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد
 الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ27/6/1390 في 12133 رقم

 العطل اعتبار بصدد هـ22/6/1390 في 748 رقم الموقر الوزراء مجلس لقرار المتضمن
 واعتماد فيه جاء بما واإلحاطة االطالع ونرغب . عادية إجازة وليست رسمية إجازة الرسمية
.ن /انتهى .)موجبه
ت/122/2

1/96
9
9

1390
إجازات

 باالرتباط تتقيد ال الغربية بالمنطقة الوزارة لفرع التابعة المحاكم بعض أن لوحظ فقد( :وبعد
 فإنه المسئوليات وتركيز األعمال تنظيم في الوزارة هذه من ورغبة اإلدارية أعمالها في بالفرع
 اإلدارية األعمال جميع في به المباشر باالرتباط التقيد بالفرع المرتبطة المحاكم على ينبغي

 تحتاج لوازم ألي المحاكم طلبات أو وترفيعهم اإلداريين للموظفين اإلجازات منح كطلب
 ترفع ال الطلبات هذه جميع إن بحيث األخرى اإلدارية األعمال من ذلك إلى وما إليها

 طلب من أنفسهم القضاة يخص ما أما بوجاهتها القناعة بعد الفرع طريق عن إال للوزارة



 التي المحكمة طريق عن الوزارة إلي رأساً رفعه من مانع فال نقل أو ترقيات أي إجازات
 /انتهى .)تجاوزه وعدم ذكر بما التقيد فنرغب .بوجاهته القناعة بعد القاضي ذلك بها يعمل

.ك
ت/166/2

1/97
4

12
1390
إجازات

 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد
 بشأن العام الموظفين ديوان رئيس لمعالي اصال الموجه هـ14/11/1390 في 20853 رقم

-7 في 1042 رقم الوزراء مجلس لقرار والمتضمن باإلجازات يتعلق ما تفسير
 ديوان رئيس سعادة خطاب ونص .ك / انتهى .)واالعتماد اإلحاطة ونرغب هـ8/11/1390

 بعد العام الموظفين ديوان رئيس المعالي صاحب" :عنه المنوه التعميم الوزراء مجلس رئاسة
 ما تفسير بشأن هـ20/11/1389 وتاريخ 25633/12 رقم خطابكم إلى باإلشارة التحية
 1042 رقم بقراره موالي جاللة برئاسة الموقر الوزراء مجلس قرر لقد..باإلجازات يتعلق

 المرافقة المعاملة على بعداطالعه الوزراء مجلس إن : يلي ما هـ8/11/1390 ـ 7 وتاريخ
 المتعلقة هـ5/6/1389 في ر/11380/3 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الواردة لهذا

 ( عبارة تفسير هـ28/5/1389 في 11870/12 رقم بخطابه العام الموظفين ديوان بطلب
 يقصد وهل هـ30/3/1388 في 399 رقم الوزراء مجلس قرار في الواردة ) األخير راتبه
 رقم الوزراء مجلس قرار صدور تاريخ( هـ14/10/1387 قبل يتقاضاه كان راتب آخر منها

 عند الموظف يتقاضاه الذي الراتب بها يقصد أو الديوان يحبذه الذي الرأي وهو )813
 المتخذ هـ18/8/1389 في 380رقم االجتماع محضر على اطالعه وبعد .باإلجازة تمتعه

 الذي العام الموظفين ديوان وخبير الوزراء مجلس مستشاري من المكونة اللجنة قبل من
 الوزراء مجلس قرار في الواردة »األخير راتبه« بعبارة المقصود أن إلى فيه انتهوا

 هـ14/10/1387 قبل الموظف يتقاضاه كان راتب آخر هو هـ30/3/1389 في399رقم
 المدة عن المستحقة المتجمعة لإلجازات بالنسبة وذلك 813 رقم القرار صدور تاريخ وهو

 ألن االنتقال بدل وكذلك عنها التقاعد بحسميات يتعلق وفيما القرار، هذا لصدور السابقة
 للمادة مخالفة توجد فال وبالتالي تخفض ال التاريخ هذا قبل المستحقة اإلجازات رواتب

. المدني التقاعد نظام من عشر الخامسة



 813 رقم الوزراء مجلس قرار لصدور التالية المدد عن المستحقة المتجمعة اإلجازات أما
 فيها تستحق التي السنة راتب أساس على عنها الموظف فيعامل هـ14/10/1387 وتاريخ
 لجنة توصية على اطالعه وبعد . االنتقال وبدل التقاعد لحسميات بالنسبة وذلك اإلجازة
 راتبه « بعبارة المقصود أن ـ 1 : يلي ما يقرر : هـ14/2/1390 وتاريخ 7 رقم األنظمة
 كان راتب اخر هو هـ30/3/1388 في 399 رقم الوزراء مجلس قرار في الواردة » األخير

 813 رقم الوزراء مجلس قرار صدور تاريخ وهو هـ14/10/1387 قبل الموظف يتقاضاه
 ذلك لصدور السابقة المدد عن المستحقة المتجمعة لإلجازات بالنسبة وذلك هـ1387 لعام

 المتجمعة اإلجازات ـ 2 . االنتقال بدل وكذلك عنها التقاعد بحسميات يتعلق وفيما القرار،
 وتاريخ 813 رقم الوزراء مجلس قرار لصدور التالية المدد عن المستحقة

 اإلجازة فيها يستحق التي السنة راتب أساس على عنها الموظف يعامل هـ14/10/1387
 .يلزم ما إكمال فأرجو .حرر ذكر ولما .االنتقال وبدل التقاعد لحسميات بالنسبة وذلك
الوزر مجلس رئاسة ديوان رئيس
ت/26/2
1/99

24
2

1391
إجازات

 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 والمتضمن هـ27/1/1391 في 1902 برقم المعدنية والثروة البترول وزير لمعالي الموجه

 األوراق طيه« : المقدمة بعد النص .. هـ20/1/1391 في 99 رقم الوزراء مجلس لقرار
 على المحال أو تأديبية غير ألسباب المفصول الموظف معاملة كيفية عن باالستعالم المتعلقة
 الوارد هـ20/1/1391في 99رقم بقراره الوزراء مجلس قرر لقد..اإلجازة بدل في التقاعد

 بعد الوزراء مجلس إن :مايلي هـ24/1/1391 في 587 رقم العام األمين مذكرة رفق
 24042 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الواردة لهذا المرافقة المعاملة على اطالعه

 خطاب على عطفاً المعدنية والثروة البترول وزارة رفعته ما بشأن هـ21/11/1385 في
 في 5875 برقم بالوزارة المالي للممثل الموجه الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل
 بسبب خدماته تنتهي لمن بالنسبة اإلجازات عن التعويض صرف بعدم هـ11/5/1384

 لما وأنه..التقاعد معاشات مصلحة من التقاعدية عائداته تصفية بعد إال الوفاة أو االستقالة
 تستفسر فإنها باستقاالتهم تقدموا ممن موظفيها من بعض خدمات أنهت قد الوزارة كانت



 التي اإلجازات عن الوفاة أو االستقالة بسبب قيده طوي من يعوض هل ـ 1 : يلي عما
 الوزراء مجلس وقرار العام الموظفين نظام من )55( المادة عليه نصت لما طبقاً يستحقها

 خطاب عليه نص بما يعامل أم ـ 2 ؟ المادة لهذه التفسيري هـ22/11/1380 في 639 رقم
 رهناً عنها وتعويضه يستحقها التي إجازاته تصفية وتبقى أعاله إليه المشار المالية وزارة وكيل

 المرفق المحضر على اطالعه وبعد .التقاعدية؟ العائدات من استحقاقاته بتصفية
 وزارة من ومستشار الوزراء مجلس مستشاري من المتخذ هـ13/11/1385في420رقم

.الموضوع في العام الموظفين ديوان من ومستشار الوطني واالقتصاد المالية

 يصرف : يلي ما يقرر :هـ4/4/1390 في 38 رقم األنظمة لجنة توصية على اطالعه وبعد
 إجازاته أو إجازته راتب التقاعد على المحال أو تأديبية غير ألسباب المفصول للموظف

 من )55( المادة أوردته لما وفقاً التقاعد على اإلحالة أو الفصل قرار صدور فور المستحقة
.ك /انتهى .)واعتماده فيه جاء بما اإلحاطة نرغب .».اهـ.حرر ذكر ولما العام الموظفين نظام

ت/115/5
1/100

11
7

1391
إجازات

 على الموافقة المتضمن هـ15/6/1391في 806 رقم الوزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد
 حق اإلجازة طالب رئيس إعطاء مع بطلبها الرفع عند العادية اإلجازة بدء تحديد ضرورة عدم

 منح مع ذلك على الوزارة موافقة تلقي بعد يرغبه الذي الوقت في اإلجازة بدء في له اإلذن
 حق المستديمة السلف ذات الرئيسية المحاكم ورؤساء بمكة الوزارة فرع مدير من كل

 على الوزارة من بذلك الالزم القرار يصدر لبينما كسلفة مقدماً الموظف إجازة راتب صرف
 /انتهى .)بموجبه والتمشي ذلك فالعتماد . بدئها بتاريخ المباشر الموظف رئيس إفادة أساس

.ك
ت/115/5

1/100
11
7

1391
إجازات

 على الموافقة المتضمن هـ15/6/1391في 806 رقم الوزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد



 حق اإلجازة طالب رئيس إعطاء مع بطلبها الرفع عند العادية اإلجازة بدء تحديد ضرورة عدم
 منح مع ذلك على الوزارة موافقة تلقي بعد يرغبه الذي الوقت في اإلجازة بدء في له اإلذن

 حق المستديمة السلف ذات الرئيسية المحاكم ورؤساء بمكة الوزارة فرع مدير من كل
 على الوزارة من بذلك الالزم القرار يصدر لبينما كسلفة مقدماً الموظف إجازة راتب صرف
 /انتهى .)بموجبه والتمشي ذلك فالعتماد . بدئها بتاريخ المباشر الموظف رئيس إفادة أساس

.ك
ت/171/2

1/100
25
9

1391
إجازات

 مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة ـ 1 : يلي ما هذا بطي تجدون( :وبعد
 الوزراء مجلس لقرار المتضمن هـ27/8/1391 في ف/18211/3رقم التعميمي الوزراء

 المراتب في والتعيين للترقية المقترحة الضوابط بصدد هـ21/8/1391 ـ 20في629 رقم
 الموظفين ديوان ورئيس الدولة وزير معالي خطاب من نسخة ـ 2 ».14و13و12و11«

 . واستدعائه الموظف إجازة قطع بصدد هـ24/8/1391 في 2106/1/4 رقم التعميمي
 العام الموظفين ديوان ورئيس الدولة وزير معالي خطاب ونص .ك /انتهى .)اإلحاطة نرغب

 العدل وزير المعالي صاحب حضرة« : هـ24/8/1391 في 2106/1/4 رقم التعميمي
 .إجازاتهم وقطع الموظفين باستدعاء الجهات بعض قيام الديوان الحظ : التحية بعد الموقر
 إشعار أرجو واستدعائه، الموظف إجازات قطع يجيز ال العام الموظفين نظام ألن ونظراً

 تعاميم بذلك وصدر .».اهـ.تحياتي وتقبلوا ذلك بمالحظة بكم والمرتبطة المختصة الجهات
.ك/هـ12/6/1391 في ت/106/5 ورقم .ك/هـ25/3/1393 في ت/63/5 رقم الوزارة
ت/189/2

1/101
19
10

1391
إجازات



 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد
 في 795 رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن هـ27/9/1391 في ر/20351/3

 . ك /انتهى .)واإلحاطة االطالع ونرغب . إجازاته الموظف تعويض حول هـ16/9/1391
 ولي سمو ديوان رئيس سعادة« :هـ27/9/1391 في ر/20351/3 رقم معاليه خطاب نص

 إن : مايلي هـ16/9/1391 في 795 رقم بقراره الوزراء مجلس قرر لقد : التحية بعد العهد
 مجلس رئاسة ديوان من الواردة لهذا المرافقة المعاملة على االطالع بعد الوزراء مجلس
 الرفع العهد ولي بديوان المحاسب بطلب المتعلقة هـ29/2/1391 في 4668 برقم الوزراء
 ألن ونظراً بإجازته، بالتمتع له يسمح ال عمله إن حيث إجازاته عن لتعويضه الوزراء لمجلس

 إجازة تأجيل استثنائية ظروف أوجبت إذا : يلي ما فيها جاء الموظفين نظام من )52( المادة
 ديوان خطاب على االطالع وبعد .إلخ..الوزراء مجلس من بقرار تعويضه جاز الموظف
 عن المذكور تعويض طلب أن المتضمن هـ12/4/1391 في 7104/3/12 رقم الموظفين

 الموظفين أحد يعين أن الديوان ويرى النظام يجيزه ال أمر عمله رأس على وهو إجازته
 لجنة توصية على االطالع وبعد . باإلجازة تمتعه أثناء العمل يتوقف ال حتى له مساعداً
 ال النظام بحكم الموظف تعويض أن : يلي ما يقرر :هـ18/6/1391 في 73رقم األنظمة
 في وذلك باإلجازة بالتمتع له اإلدارة تمكن عدم على سنوات ثالث مضي بعد إال يكون

 للموظف الفرصة تهيىء أن الحالة هذه مثل في لإلدارة ينبغي فإنه ولذا االستثنائية، األحوال
 يقوم من يندب اإلدارة موظفي من مقامه يقوم شخص توفر تعذر حالة وفي باإلجازة بالتمتع
 الموظفين تمتع على حرص من النظام توخاه لما استجابة وذلك أخرى جهة من مقامه

 نأمل ذلك على موالي جاللة وافق وحيث . حرر ذكر ولما..العمل لمصلحة رعاية بإجازاتهم
.».بموجبه يلزم ما إكمال

ت/53/5
1/102

21
3

1392
إجازات

 وتاريخ 978 /5 رقم العام الموظفين ديوان رئيس نائب خطاب الوزارة لهذه ورد( :وبعد
 المشتركين الموظفين منح بشأن: الموضوع« :المقدمة بعد نصه يلي وفيما .هـ3/1392/؛

 كيفية عن االستفسارات بعض تلقى الديوان أن أفيدكم .اضطرارية إجازة المسابقات في
 لالشتراك عمله مقر خارج للسفر يضطر الذي الموظف يقضيها التي المدة احتساب



 المدرسية باالختبارات المقصودة ليست المدة هذه إن وحيث الحكومية، الوظائف بمسابقات
 وتاريخ 17120/3 رقم التعميمي السامي األمر من )5( بالفقرة إليها المشار

 إجازة بإعطائهم المذكورة بالمسابقات هؤالء الشتراك تسهيالً أرى فإنني هـ12/8/1391
 إجراء من حالياً يتمكن ال الديوان ألن العام الموظفين نظام عليه نص لما وفقاً اضطرارية
.ك/انتهى .)بذلك اإلحاطة فنأمل .».اهـ.المناطق كل في الوظائف مسابقات

ت/73/2
1/103
2
5

1392
إجازات

 التعميمي العام الموظفين ديوان رئيس الدولة وزير معالي خطاب الوزارة لهذه ورد( :وبعد
 الستفسار نظراً« : المقدمة بعد النص يلي وفيما .هـ12/4/1392 وتاريخ 4/15007 رقم

 االمتحان سيؤدون الذين الموظفين معاملة كيفية عن الحكومية والمصالح الوزارات بعض
 الموظفين لهؤالء يسمح بأنه أفيدكم . اإلجازات أحكام من الخامسة للمادة وفقاً الدراسي
 من فالبد تتخللها التي األيام أما فعالً، االمتحان فيها يؤدون التي األيام عملهم عن بالتغيب
.ك /انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.اإلحاطة أرجو.وظائفهم أعمال لتأدية الحضور

ت/295/2
1/103

13
8

1392
إجازات

 إلجازات بالنسبة المطلوب التنسيق فيه يراعى ال األقسام بعض أن الحظنا لقد( :وبعد
 عدم عليها الحصول شروط من أن إال الموظف حقوق من حق اإلجازة أن وبما منسوبيه

 ال بحيث قسم كل موظفي بين فيما باإلجازات التمتع ترتيب باإلمكان إن وحيث العمل تضرر
 الوحدة أو القسم كل موظفي عدد حسب ثالثة أو اثنين أو واحد من أكثر واحد آن في يجاز
 مدروس برنامج عمل فصاعداً اآلن من ينبغي فعليه أعمال من الموظفين بأولئك منوط هو وما

 ال بحيث العام أول من بها التمتع ألوقات مناسب تنسيق وعمل قسمكم منسوبي إلجازات
 يضر مما واحد آن في الموظفين من كبير عدد قبل من بها التمتع يطلب أو اإلجازات تتكدس

 /انتهى .)مستقبالً الموظفين إدارة في المختصة الجهة قبل من ذلك ويراعى العمل بمصلحة



. م
ت/152/2

1/104
11
7

1393
إجازات

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة هذا بطي تجدون( :وبعد
 في أ/10251/3 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه التعميمي

 القاضي هـ17/4/1393 في 494 رقم الوزراء مجلس لقرار والمتضمن هـ26/4/1393
 بصدد هـ8/11/1390 ـ 7 في1042رقم الوزراء مجلس قرار تطبيق اعتبار على بالموافقة
 .ك /انتهى .)اإلحاطة ونرغب .رجعي أثر دون فقط صدوره تاريخ من المتجمعة اإلجازات

 في أ/10251/3 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب نص
 مجلس قرر لقد : التحية بعد الداخلية وزير الملكي السمو صاحب« : هـ26/4/1393

 على االطالع بعد الوزراء مجلس إن : مايلي هـ17/4/1393 في 494 رقم بقراره الوزراء
 من الوارد هـ18/3/1392 في 4979 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير سمو خطاب
 قرار بصدور أنه المتضمن هـ4/4/1391 في 7706 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان

 اإلجازات رواتب صرف لطريقة المنظم هـ8/11/1390 ـ 7 في 1042 رقم الوزراء مجلس
 399 رقم الوزراء مجلس قرار في الواردة )األخير راتبه( بيان أن إلى فيه والمشار المتراكمة

 تاريخ وهو هـ14/10/1387 قبل الموظف كان راتب آخر هو هـ30/3/1388 وتاريخ
 عن المتجمعة لإلجازات بالنسبة وذلك هـ1387 لعام 813 رقم الوزراء مجلس قرار صدور
 .االنتقال بدل وكذلك منها التقاعد بحسميات يتعلق وفيما القرار ذلك لصدور السابقة المدد
 تطبيق بشأن الحكومية والمصالح الوزارات من استفسارات عدة للوزارة ورد أنه سموه ويفيد

 السابقة للقرارات مفسراً صدر القرار أن إلى الرأى اتجه الموضوع بحث وعند القرار،
 عليه يترتب رجعي بأثر القرار إعمال أن وبما .رجعي بأثر بإعماله القول ذلك على ويترتب
 من عليهم حسم بما لهم العودة وأيضاً التنقالت بدل من استلموه بما الموظفين على العودة

 حصر يصعب وربما القيود وإرباك إدارية مشاكل يسبب سوف أمر وهذا التقاعدية العائدات
. القرار بمخالفة لهم صرف الذين الموظفين سجالت إلى بالرجوع صرف ما



 اعتباراً هـ8/11/1390 ـ 7 وتاريخ 1042 رقم القرار تطبيق على الموافقة سموه يرجو لذا
 :هـ6/11/1392 في 196 رقم األنظمة لجنة توصية على االطالع وبعد . صدوره تاريخ من

 الوزراء مجلس قرار بتطبيق الوطني واالقتصاد المالية وزير سمو طلب على الموافقة : يقرر
 أثر دون فقط صدوره تاريخ من اعتباراً هـ8/11/1390 ـ 7 وتاريخ 1042 رقم

 يلزم ما إكمال أرجو ذلك على خالد/األمير سيدي سمو وافق وحيث .حرر ذكر ولما..رجعي
».تحياتي،،، وتقبلوا.بموجبه
ب/1864/2

1/105
30
11

1393
إجازات

 الخامس الفصل في جاء حيث العام الموظفين نظام لوائح تضمنته ما إلى نشير( :وبعد -
 من الخامس اليوم ببداية األضحى عيد عطلة تبدأ« : نصه ما منه الثانية وبمادة »اإلجازات«

 موجبه اعتماد فينبغي .».نفسه الشهر من عشر الخامس اليوم بنهاية وتنتهي الحجة ذي شهر
.ك /انتهى .)يلزم لمن وإبالغه

ت/46/5
1/106

26
3

1397
إجازات

 في 9/10 رقم العام الموظفين ديوان رئيس سعادة تعميم إلى نشير( :وبعد -
 منح لعملية تنظيم من العامة المصلحة تقتضيه لما نظراً« : ومضمونه هـ16/3/1397

 اعتماد بعدم لكم التابعة الجهات جميع إبالغ نأمل فإننا للمتعاقدين المرضية اإلجازات
 أثناء بمرض المتعاقد إصابة حالة وفي الخارج من المتعاقدون يحضرها التي الطبية التقارير
 عن الالزم التقرير وتقديم لعالجه الحكومية المستشفيات أحد إلى إحالته يمكن فإنه خدمته
 في عالجه يمكن ال بمرض إصابته ثبت فإذا المتبعة األصول وفق لمرجعه الصحية حالته

 ويمكن المختص المستشفى يصدره الذي الطبي التقرير في ذلك إيضاح يلزم فإنه المملكة
 يقررها التي المرضية اإلجازة ومنحه المملكة خارج بالسفر للمتعاقد السماح حينئذ

.ش /انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع ». الطبية التقارير لالئحة وفقاً المستشفى



ت/78/5
1/106

14
6

1397
إجازات

 في ل/9662/2/304/444 رقم التدقيق عام مراقب سعادة مالحظة إلى نشير( :وبعد -
 عن تعويضه عند للمتعاقدين %12 مكافأة صرف جواز بعدم والخاصة هـ30/5/1397

 في 9/19254 برقم العام الموظفين ديوان من خطاب صدر قد إنه وحيث السنوية إجازته
 مكافأة يستحق ال فإنه إجازته عن المتعاقد تعويض حالة في بأنه يقضي هـ25/4/1396
 تم التي الحاالت حصر أيضاً تتطلب التدقيق عام مراقب سعادة مالحظة إن وحيث 12%

 عن المتعاقد تعويض عن %12 الـ نسبة صرف عدم اعتمدوا فعليه .للمتعاقدين صرفها
 تعويض عن لهم صرفها تم الذين للمتعاقدين صرفت التي المبالغ واستعادة المستحقة إجازته

 تم للذين %12 الـ نسبة استعادة عن مسئوالً الرواتب محاسب يكون وسوف إجازاتهم
 .)العامة المراقبة ديوان إلفادة بإبالغنا ملزم أنه كما المعوضة إجازاتهم لرواتب إضافتها

.ش /انتهى
ت/154/5

1/107
17
11

1397
إجازات

 رقم المدنية للخدمة العام الديوان رئيس تعميم من نسخة طيه من لكم أبعث( :وبعد -
 اإلجازات قرارات بصور الديوان تزويد بعدم القاضي هـ19/7/1397 وتاريخ 27/ن/4

 المستخدم أو للموظف العادية اإلجازات بكامل صورتين من ببيان بتزويده واالكتفاء العادية
 لالطالع . تأديبية غير ألسباب العالقة انتهاء عند وذلك له والباقي به المتمتع الرصيد ويشمل

 « : عنه المنوه المدنية للخدمة العام الديوان رئيس تعميم نص .ش /انتهى .)بموجبه والتمشي
 اإلجراءات تبسيط في الديوان من رغبة : التحية بعد /الموقر العدل وزير السماحة صاحب
 انتهاء عند بيان في به والمتمتع الممنوح حصر وكذلك العادية اإلجازات بمنح الخاصة
 لغرض العادية اإلجازات بيان على والتصديق التدقيق يسهل تأديبية غير ألسباب العالقة



 كان السابق في عليه العادة جرت ما أن إلى ونظراً للنظام، وفقاً منها المتبقي عن التعويض
 رصيد له الموظف أن من التأكد ـ 1 : التالية لألهداف اإلجازات من النوع هذا متابعة لغرض

 بها المسموح المدة تجاوز قد يكون ال أن ـ 2 . اإلجازة منح عند العادية اإلجازات من
 في الحقة بصورة يأتي الرقابة هذه في الديوان ودور . السنة خالل شهور ثالثة وهي نظاماً
 مسئوليتها على المصلحة أو بالوزارة الموظفين شئون إدارة به تقوم الرئيسي الدور أن حين
 اإلجازات منح قرارات بصور الديوان تزويد عدم ـ أ : يلي ما اتباع الديوان قرر فقد لهذا

 اإلجازات بكامل )صورتين من( ببيان الديوان تزويد ـ ب . هـ1/8/1397 من اعتباراً العادية
 انتهاء عند وذلك )الباقي والرصيد به المتمتع الرصيد يشمل( المستخدم أو للموظف العادية
. المرفق النموذج بموجب األسباب من سبب ألي الوظيفة من العالقة

 أن منها المنقول الجهة على أخرى إلى جهة من المستخدم أو الموظف نقل حالة في ـ ج
 تاريخ إلى )له والباقي به المتمتع( الموظف ذلك بإجازات ببيان إليها المنقول الجهة تزود
 المستخدم أو الموظف خدمة انتهاء عند للديوان يقدم الذي النهائي البيان إلى ليضم النقل

 بالتصديق بالديوان المدنية للخدمة العامة اإلدارة وستقوم ).ب/الفقرة في مطلوب هو كما(
 بقية أما . بموجبه المستحق عن التعويض ليمكن األصل وإعادة للنظام بمطابقته البيان على

 غير الحاالت في( مسبقاً فيها الديوان رأي فيؤخذ النظام في عليها المنصوص اإلجازات
 العادية اإلجازات( عدا فيما اإلجازات قرارات بصور الديوان ويزود )الواضحة

 على لالطالع ميدانية بزيارات المختصة إدارته في ممثالً الديوان وسيقوم هذا ).واالضطرارية
 فيما المتخذة اإلجراءات عن المسئولين ومناقشة أعمالهم بجهات الموظفين بعض ملفات
 بما األوضاع لتصحيح ـ وجد إن ـ الخطأ وتدارك اإلرشاد بقصد إليها المشار بالمواضيع يتعلق
 شاكرين.المرجوة األهداف تحقيق في الجميع تعاون يسهم أن ونرجو هذا . األنظمة مع يتفق

. الوزارة من النموذج يطلب ».تحياتنا،،، وتقبلوا تعاونكم حسن
ت/197/2

1/109
20
11

1398
إجازات

 في 56/ت/4 رقم المدنية الخدمة ديوان رئيس تعميم نص أدناه نبلغكم( :وبعد -
 إلى أشير« : النص . العمل عن صحياً الموظف عجز إثبات بكيفية الخاص هـ9/10/1398



 خدمة تنهى« بأن تقضي والتي المدنية الخدمة لنظام التنفيذية الالئحة من )30/11( المادة
 طرق المدنية للخدمة العام الديوان ويحدد العمل، عن صحياً عجزه ثبت الذي الموظف

 للقيام صحياً الموظف قدرة عدم من وللتأكد المادة، لهذه وإنفاذاً ».العجز هذا إثبات
 أوالً : يلي ما اتباع نرى فإننا.قيده طي قبل نظاماً المطلوب النحو على الوظيفية بواجباته

 كانت إذا ما اآلتية الحاالت في المريض للموظف الصحية للحالة العامة الطبية الهيئة تحدد:
 ذلك على قدرته عدم أو المجهود هذا نوعية تحديد مع معين بمجهود القيام على القدرة لديه

 مع نظاماً المستحقة المرضية إجازاته واستنفد عضوية أمراض من يعالج الذي ـالموظف 1 :
 منه خطأ ودون العمل بسبب مرض أو بجرح يصاب الذي ـالموظف 2 .عالجه استمرار
 وكذلك التنفيذية الالئحة من )28/11( المادة في عليها المنصوص المرضية إجازاته واستنفد

 ـالموظفون 3 . الالئحة من )28/13( المادة من »ب« القفرة على بناء اإلضافية المدة
 ولم المستحقة واالستثنائية المرضية إجازاتهم واستنفدوا وعصبية نفسية بأمراض المصابون

 . عالجهم الستمرار الوظيفية واجباتهم يباشروا ولم العادية إجازاتهم من رصيد لديهم يوجد
 الهيئة إخطار المريض الموظف يتبعها التي الجهات في الموظفين شئون إدارة تتولى: ثانياً

 أوضاعهم لتحديد السابقة الثالث الفقرات في إليها المشار المدد انتهاء بمجرد العامة الطبية
.اإلخطار هذا من بصورة المدنية للخدمة العام الديوان ويخطر الصحية

 ليضع الطبي التقرير من بصورة األحوال جميع في المدنية للخدمة العام الديوان يبلغ: ثالثاً
 االستثنائية أو العادية اإلجازات بمنحه وذلك المريض للموظف بالنسبة الالزمة الترتيبات
 قيده طي أو شفائه في أمل ثمة كان إن األحوال حسب اإلضافية المدة تمديد أو المستحقة

 به جاء ما اتباع نأمل .».اهـ.بموجبه للتمشي لكم التابعة اإلدارات توجيه أرجو ذلك، تعذر إن
.ش /انتهى .)مستقبالً بموجبه والتمشي

ت/160/12
1/110

25
11

1399
إجازات

 في 16/5/386 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب وردنا( :وبعد -
 سبب ألي بغيابهم القضاة قبل من اإلمارات إشعار عدم من لوحظـ ما بشأن هـ28/10/1399
 قضاة قيام ضرورة سموه ويرى .السجناء قضايا وخاصة للقضايا بالنسبة اإلمارة تتصرف حتى

 يريد عندما البلدة إمارة بإشعار واحد قاضٍ من أكثر فيها اليوجد التي البلدان في المحاكم



 .السجناء قضايا حيال يلزم ما لتتخذ سيمكثها التي والمدة ما ألمر المحكمة عن الغياب
 السجناء بقضايا االهتمام من التعليمات به تقضي وما سموه ارتآه ما لوجاهة ونظراً

 يتسبب من ومجازاة المختص القسم لدى أيام ثالثة من أكثر تتأخر ال بحيث فيها واالستعجال
 سوى فيها اليوجد التي المحاكم جميع على نؤكد فإننا النظام، به يقضي حسبما يتساهل أو

.و/انتهى .)المحكمة من الغياب يريد عندما البلدة إمارة إشعار بضرورة واحد قاضٍ
ت/71/5
1/111

23
5

1400
إجازات

 إجازات تنظيم بشأن هـ18/10/1393 وتاريخ ت/242/5 رقم للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 إجازات تنظيم كيفية حول اتباعها الواجب بالخطوات التذكير في ترغب الوزارة فإن القضاة

 رئاسة تقوم ـ 1 : التالي النحو على وذلك السنوية القضائي السلك أعضاء الفضيلة أصحاب
 مشروع وإعداد بالقضاة االتصال بشأن إجراءات من يلزم ما باتخاذ بالمنطقة المحاكم
 القاضي اسم ـ المحكمة : يلي ما أساساً يتضمن أن على بالمنطقة الموجودة للمحاكم متكامل

 وجهة ـ غيابه أثناء المجاز بعمل سيقوم الذي القاضي اسم ـ نهايتها ـ بدايتها ـ اإلجازة ـ الدرجة ـ
 يقدم . المحكمتين بين المسافة ـ المجاز بعمل يقوم من النتداب الالزمة األيام عدد ـ محكمته

 وفي العملية بتنظيم يضر فيه تأخير أي أن مالحظة مع عام كل من محرم أول في المشروع
 لتوزيع القضاة الفضيلة أصحاب مع التفاهم يتم المشروع إعداد عند ـ 2 . العمل صالح غير

 متقارب وقت في اإلجازات طلبات تتكدس ال لكي اإلمكان بقدر السنة مدار على إجازاتهم
 العمل رأس على الموجودين القضاة إرهاق عليه يترتب أو البديل تدبير معه يتعذر الذي األمر

 المحكمة إلى يكون ما أقرب المجاز القاضي بعمل القائم القاضي مقر يكون أن يراعى ـ 3 .
 أصحاب انتباه بالمنطقة المحاكم رئاسة تلفت ـ 4 . اإلمكان قدر بها بالعمل سيقوم التي

 المشروع ضمن مقدماً يكن لم ما لإلجازة طلب أي تتقبل لن الوزارة أن إلى القضاة الفضيلة
 عن الطلب يكون أن شريطة إجازته موعد القاضي يعدل أن يجوز االستثنائية الحاالت وفي

 المشروع لتعديل الالزمة اإلجراءات المحاكم رئاسة وتتخذ .المنطقة محاكم رئاسة طريق
 هناك يكن لم إذا التعديل ترفض أن المحاكم لرئاسة أن كما الوزارة، وإخطار ذلك ضوء على

.ككل المشروع بتنظيم اإلخالل عليه يترتب كان أو للتعديل، ملحة ضرورة



 بصورة اإلجازات على الموافقة عملية تنظيم في الفرصة للوزارة يتيح التنظيم هذا إن وحيث
 الذي األمر كثيرة أحيان في يحدث كما وتعطيلها المحاكم أعمال في بالخلل تسمح ال

 من للكثير ونظراً واألفراد الرسمية الجهات بعض من الشكاوي من كثير عليه يترتب
 البديل بتدبير الغالب في تسمح ال وبصورة القضاة الفضيلة أصحاب من المفاجئة الطلبات

 وقضاة رؤساء الفضيلة أصحاب من فنأمل . أوضحنا أن سبق كما العمل سمعة إلى يسيء مما
 الطلبات على الموافقة تبد لم إذا حل في الوزارة وستكون موجبه وإنفاذ به التقيد المحاكم

 مالحظة مع التعديل به قصد أو أصلياً كان سواء الذكر سالف المشروع ضمن تأتي ال التي
 . البديل باقتراح بدورها ستقوم التي المنطقة محاكم رئاسة طريق عن دائماً الطلب يكون أن

 لم التي المناطق في المحاكم ورئاسات الوزارة فروع بأن للتنويه المناسبة هذه ننتهز كما
 قضاة من لمنسوبيها االضطرارية اإلجازات منح صالحية منحت قد اآلن حتى فروع بها يفتتح

 وقضاة رؤساء ذلك من ويستثنى مراتبهم اختالف على الموظفين وعموم العدل وكتاب
 وذلك كالمتبع الوزارة من تصدر االضطرارية إجازاتهم فتبقى المحاكم ورؤساء التمييز

 رقم التعميم ينظر .و /انتهى .)هـ4/6/1399 وتاريخ 3547 رقم قرارنا بمقتضى
122/ص هـ25/12/1414 في 217/ت/8

ت/75/5
1/112
1
6

1400
إجازات

 مجلس قرار على بناء العمال بتصنيف لكم المبلغة الوزارية للقرارات إلحاقاً( :وبعد -
 . هـ1/7/1399 من التصنيف واعتبار هـ27/5/1399 وتاريخ 141 رقم المدنية الخدمة
 .. الجديدة الالئحة لهذه وفقاً العمال معاملة كيفية حول االستفسارات من عدد ولورود
 واإلجازات الترحيل من :المستخدمون منه يستفيد مما يستفيدون العمال جميع أن نفيدكم
 نظام من التنفيذية اللوائح من »9« المادة نص إلى استناداً وذلك واالضطرارية العادية
 الخدمة مجلس بقرار الصادرة الجديدة العمال الئحة من »11« والمادة المدنية الخدمة
.ش /انتهى .)بموجبه والتمشي ذلك العتماد .بعاليه إليها المشار المدنية
ت/155/5

1/113
23



12
1400
إجازات

 الوزارة لهذه الموجه بالنيابة العامة المراقبة ديوان عام مدير خطاب إلى باإلشارة( :وبعد -
 المتعاقد إركاب تذاكر بأن سعادته إفادة المتضمن هـ15/11/1400 في 19047/1 برقم
 إركاب تذاكر أما المخفضة السياحية بالدرجة تكون السنوية بإجازته المتمتع السعودي غير

 ذلك العتماد . ذلك في المتعاقد رغب إذا السياحية الدرجة أساس على فتصرف عائلته
.ش /انتهى .)بموجبه والتمشي

ت/171/5
1/113

21
9

1401
إجازات

 هـ22/7/1401 في 514 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار من نسخة إليكم( :وبعد -
 في 20701/س/7 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب رفق إلينا الوارد

 قبل إجازاته من أي من المستخدم أو الموظف تعويض جواز عدم بشأن هـ10/9/1401
. ش /انتهى .)واإلحاطة االطالع نأمل . خدمته انتهاء
ت/170/5

1/113
20
10

1403
إجازات

 المادة تضمنت الذي هـ1400/ 10/3 في 87 3 رقم الوزير معالي قرار على بناء( :وبعد -
 االستثنائية اإلجازة حالة في المتعاقد على التي للحقوق الالزمة الضمانات أخذ منه الثانية

 بعض أن لوحظ وقد .وصورة أصل من بشاهدين موثقة معروفين كفيلين بشكل والعادية
 سالف التعميم تطبيق مسئولة جهة كل يلزم لذا نظامي، بشكل التعميم هذا تطبق لم الجهات

 المتعاقد بها يعمل التي الجهة من مصدقة معروفين كفيلين من للمتعاقد كفالة بعمل الذكر
 أو اضطرارية أو عادية كانت سواء اإلجازة طلب مع منها صورة ورفع باألصل واالحتفاظ

 سبب وألي طويلة أو قصيرة السفر مدة كانت سواء بالسفر شخص ألي يسمح وال استثنائية



 هو فسيكون ذكر بما يتقيد لم من وكل .المطلوبة الكفالة يقدم أن بعد إال األسباب من
 .)األفراد أو للدولة كانت سواء مالية التزامات وعليه عمله إلى المتعاقد يعد لم إن المسئول

.ش /انتهى
ت/5/1/113
1/114

29
6

1404
إجازات

 رقم الوزراء مجلس ديوان رئيس معالي خطاب من بصورة إليكم نبعث( :وبعد -
 ونائب العهد ولي الملكي السمو صاحب إلى الموجه هـ15/6/1404 وتاريخ ر/7/10651

 وتاريخ 857 رقم الوزراء مجلس قرار بشأن الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس
 عن عجزه بسبب خدمته تنتهي الذي الموظف تعويض بجواز والقاضي هـ14/4/1404

 كان إذا خدمته انتهاء تاريخ حتى له المستحقة العادية إجازاته جميع من قطعية بصورة العمل
 تحدث التي تلك العمل أثناء اإلصابات وتعتبر العمل أدائه أثناء وفي العمل عن ناشئاً العجز
 وافق وحيث .عمله أداء ولغرض منه عودته أو عمله منطقة أو محل إلى الموظف ذهاب أثناء

.ش /انتهى .)بموجبه بالتمشي التكرم نأمل ذلك على ـ الله حفظه ـ الملك جاللة
ت/5/8/161
1/114
2
9

1405
إجازات

 هـ12/3/1405 وتاريخ 936 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار على بناء( :وبعد -
 يعطي العامة الوظائف في السعوديين غير توظيف الئحة إلى جديد نص إضافة المتضمن
 دخوله الصحية حالته تستدعي حينما المريض البنها المرافقة إجازة في الحق المتعاقدة

 على . راتب بدون يوماً 40 . كامل براتب يوماً 15 : يلي كما مدتها وتكون المستشفيات
 أعمارهم تقل الذين المتعاقدة أبناء أحد المريض يكون أن ـ 1 : التالية للضوابط تخضع أن
 من ذلك من ويستثنى المملكة داخل حدثت اإلصابة تكون أن ـ 2 . عشرة الثانية سن عن

 وجود ضرورة على التقرير في ينص أن ـ 3 . المملكة خارج بمعالجته الطبية الهيئة توصي
 اللوائح من »28/17« المادتين لنص وفقاً وذلك .للمرافقة الالزمة والمدة للمريض مرافق



 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب على وبناء . المدنية الخدمة لنظام التنفيذية
 اعتمدوا.ذلك على موالي جاللة موافقة المتضمن هـ2/7/1405 في د/7/12517 رقم

.ش /انتهى .)بموجبه التمشي
ت/5/2/179
1/115

23
9

1405
إجازات

 بشأن هـ23/5/1405 في 10173/2 رقم التدقيق عام مراقب خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 من البريد وتوزيع إحضار مكافأة من المستفيدين للموظفين الممنوحة اإلجازة يقابل ما حسم
 في 1356 رقم المدنية الخدمة مجلس تعميم على بناء وذلك المكافأة قيمة
 /انتهى .)المذكورة المكافأة من اإلجازة قيمة وحسم بموجبه التمشي نأمل .هـ21/1/1403
.ش
ت/8/183
1/115

10
10

1406
إجازات

 تأجيل بشأن السعوديين غير توظيف الئحة من »29« المادة نص إلى إشارة( :وبعد -
 الجديدة السنة من أشهر خمسة التأجيل مدة تتجاوز أال على للمتعاقدين العادية اإلجازة

 التقيد يلزم لذا . نظامي بشكل المادة نص تطبق لم الجهات بعض أن لوحظ وقد للمتعاقد،
 منح طلب بشأن الرفع وعدم األنظمة اتباع مسئولة جهة كل وعلى المادة بصدر ورد بما

 التمتع يجوز أنه بمعنى الجديد عقده بداية من أشهر خمسة من أكثر عليها مضى متعاقد إجازة
 عن وذلك الجديد العقد بداية من األولى أشهر الخمسة بداية من الفترة خالل باإلجازة
 مع ذلك من أكثر التأجيل يجوز ال لذلك المنصرم للعام نظاماً المستحقة لإلجازة رصيده
 الفروع جميع على الالزمة، الكفالة إرفاق مالحظة على التأكد بعد إال الرفع عدم مراعاة

 صدر .ك /انتهى .)هذا بتعميمنا جاء بما التقيد التابعة الشرعية والدوائر المحاكم ورئاسات
.ش/هـ5/4/1399 في ت/52/5 برقم تعميم فيه
ت/8/95



1/116
30
5

1408
إجازات

 هـ9/5/1408 وتاريخ 12/16 رقم المدنية للخدمة العام الديوان لتعميم إشارة( :وبعد -
 الديوان رئيس الدولة وزير لمعالي الممنوحة الصالحيات على بناء« : المقدمة بعد نصه اآلتي
 هـ20/4/1401 في 440 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار بموجب المدنية للخدمة العام
 رئيس من بقرار يتم أن على تنص التي القرار هذا من األولى المادة من )ج( الفقرة على وبناء

 وظيفية فئة لكل المناسبة والعملية العلمية المؤهالت تحديد المدنية للخدمة العام الديوان
 تستدعي التي الحكومية الوظائف في الخدمة أوضاع على طرأت التي للمستجدات ونتيجة
 تختلف ومعطيات ظروف ظل في أوجدت والتي سابقاً بها المعمول الضوابط في النظر إعادة

 الديوان رئيس الدولة وزير معالي قرار صدر فقد الحاضر الوقت في الوظيفية الظروف عن
 عدم ـ 1 : يلي ما المتضمن هـ23/3/1408 في 5668/45 رقم المدنية للخدمة العام

 الوظائف شغل ذلك في وبما والترقية المسابقة لغرض االستثنائية اإلجازة مدة احتساب
 المعنيين من نأمل لذا . هـ1/4/1408 من اعتباراً القرار بهذا العمل يتم ـ 2 .المستثناه

 الترقية لغرض المحتسبة الخدمة من اإلجازات من النوع هذا واستبعاد مالحظة لديكم
.ك /انتهى .)موجبه اعتماد االطالع بعد نأمل .انتهى .بأنواعها

ت/8/109
1/117

13
6

1408
إجازات

 448: رقم الوزاري والقرار23/5/1400 في 71/5 رقم التعميم إلي إشارة:"(وبعد -
 واالضطرارية واالستثنائية العادية اإلجازات تنظيم بشأن الصادرين هـ13/11/1403"في

 الصالحية، صاحب من عليها الموافقة صدور قبل نوعها كان مهما إجازة بأي التمتع وعدم
 منحهم بطلب يتقدمون قطاعاتها كافة في الوزارة منسوبي بعض أن يفيد ما وردنا وحيث

 من ذلك على الموافقة تردهم أن قبل المطلوبة باإلجازة يتمتعون ثم اضطرارية إجازات
 . نظاماً اليستحقها وهو االضطرارية باإلجازة تمتع بعضهم أن وتبين الصالحية صاحب



 عدم إلى ويؤدي الشأن هذا في الصادرة والتعليمات األنظمة مع يتعارض هذا ألن ونظراً
 قبل باإلجازة التمتع تعتبر سوف أنها إلى األنظار تلفت الوزارة فإن العمل، في االنضباط

 ضوئه على ويتخذ إذن دون العمل عن تغيباً مستقبالً الصالحية صاحب من الموافقة صدور
 »56« والمادة المدنية الخدمة نظام من »28/10« بالمادة جاء لما لمخالفته نظاماً الالزم

 .و /انتهى ).العتماده يلزم لمن مضمونه وتبليغ بموجبه والتقيد لالطالع . القضاء نظام من
 رقم التعميم حسب هـ4/6/1399 وتاريخ 3547 هو أعاله عنه المنوه القرار صحة

.و/هـ27/12/1408 في ت/8/220
68/ت/8
1/117
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 في د/7/4313 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم صورة تلقينا( :وبعد -
 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ8/4/1410

 إجازات تنظيم بموضوع المتعلقة المعاملة إلى أشير« : المقدمة بعد نصه اآلتي الوزراء
 العامة األمانة بخطاب والمنتهية حكمهم في ومن الممتازة المرتبة وموظفي ونوابهم الوزراء
 العامة اللجنة أن إلى اإلشارة المتضمن هـ26/2/1410 وتاريخ 510 رقم الوزراء لمجلس
 الموضوع هذا على هـ23/2/1410 بتاريخ المنعقد اجتماعها خالل اطلعت الوزراء لمجلس

 للجهات تعميماً أصدر أن سبق أنه من المدنية للخدمة العام الديوان به أفاد ما وعلى
 يقوم الديوان وأن المذكورين، إجازات على الموافقة من بصورة تزويده فيه طلب الحكومية
 بالموافقة الصادر األمر وصول يتطلب تسجيلها وضمان اإلجازات هذه من يرده ما بتسجيل

 العامة اللجنة رأت وقد .وبدايتها اإلجازة مدة متضمناً الديوان إلى اإلجازات هذه مثل على
 لمراعاة الحكومية الجهات على قبله من للتأكيد الديوان لهذا ذكر ما إحالة الوزراء لمجلس

 الحرمين خادم وجه وحيث . ـ الذكر سالف ـ المدنية للخدمة العام الديوان تعميم في ورد ما
 والتمشي لمالحظته المعنية للجهات ذلك بإبالغ الله حفظه الوزراء مجلس رئيس الشريفين

 الالزم إلكمال المختصة الجهة على لألمر ذلك عن الكريم لسموكم الكتابة أحببت .بموجبه
.و /انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ.إليه أشير ما ضوء على

23/ت/8
1/118
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 وتاريخ 16/70 رقم بخطابه والخدمات الصيانة إدارة مدير إلينا رفعه ما إلى إشارة( :وبعد -
 هـ9/2/1411 وتاريخ بدون رقم الحركة إدارة مدير خطاب على المعطوف هـ9/2/1411

 إلى سيارته بتسليم يبادر ال بإجازة يتمتع حينما المراسلين بعض أن من لوحظ ما بشأن
 لغير اإلجازة مدة استعمالها الحتمال التعليمات مقتضى بذلك مخالفاً لديه تبقى وقد الحركة،
 التمتع من مراسل أي تمكين عدم اعتمدوا لذا . لألضرار السيارة تتعرض وقد العمل، مصلحة
 .)له تسلم اإلجازة من عودته وبعد الحركة، إلى بعهدته التي السيارة تسليم بعد إال بإجازته
.ش /انتهى

28/ت/8
1/119
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 تنظيم بشأن هـ18/10/1393 في ت/242/5 رقم الوزارة تعميم إلى إشارة( :وبعد -
 ما الثانية فقرته في جاء الذي هـ23/5/1400 في ت/71/5 رقم والحقه القضاة إجازات

 على إجازاتهم لتوزيع القضاة الفضيلة أصحاب مع التفاهم يتم المشروع إعداد عند« :نصه
 الذي األمر متقارب وقت في اإلجازات طلبات تتكدس ال لكي اإلمكان بقدر السنة مدار
 .».اهـ .العمل رأس على الموجودين القضاة إرهاق عليه يترتب أو البديل تدبير معه يتعذر

 إجازة منح على الموافقة يجوز ال فإنه العمل مصلحة تقتضيه وما هذا على بناء أنه نفيدكم
 بعمل ستكلف التي المتقاربة المحاكم وكذلك مجازين المحكمة قضاة ثلث كان إذا لقاض

 لإلحاطة .واحد آن في قضاتهما يجاز متجاورتان محكمتان تكون ال بحيث المجاز القاضي
.و /انتهى .)موجبه واعتماد

128/ت/6/5
1/119
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 ت/242/5 رقم التعاميم وعلى القضاء نظام من الثاني الفصل على االطالع فبعد( :وبعد -
 في ت/12/163 ورقم هـ،23/5/1400 في ت/71/5 ورقم هـ،18/10/1393 في
 في 28/ت/8 ورقم هـ،13/6/1408 في ت/8/109 ورقم هـ،18/8/1406
 المتضمنة هـ23/6/1412 في ب5/6/610 رقم البرقي والتعميم هـ20/2/1411

 للمصلحة تحقيقاً القضاة الفضيلة أصحاب إجازات تنسيق ضرورة على التأكيد بمجموعها
 مع يتالقى ال الفضيلة أصحاب من قليل عدد بقاء أو القضاة من المحاكم لخلو وتفادياً العامة
 وزير سمو برقية صورة على االطالع تم كما بالمحكمة المناطة والمهام األعمال كثافة

 عسير منطقة أمير سمو خطاب وصورة هـ6/5/1412 في س16/1708/2 رقم الداخلية
 في 34/25364/أس رقم نائبه سمو خطاب صورة وعلى هـ12/1/1408 في 2128 رقم
 في 736/ع/5 رقم تبوك منطقة إمارة وكيل سعادة خطاب وعلى هـ7/5/1412

 تعطل خشية القضاة الفضيلة أصحاب بين اإلجازات بتنسيق المطالبة بشأن هـ27/5/1412
 رئيس فضيلة خطاب على االطالع تم كما التأجيل تقبل ال التي والقضايا السجناء قضايا

 كيفية عن االستفسار المتضمن هـ9/8/1410 في 1954 رقم بالطائف الكبرى المحكمة
 جمع بها يوجد التي المحكمة في القضاة الفضيلة أصحاب أحد يجاز حينما األعمال وضع

 تحقيق بين وجمعاً العامة المصلحة تقتضيه وما تقدم ما على فبناء .فأكثر اثنان القضاة من
 التقيد نرغب القضايا، بأصحاب اإلضرار عدم وبين اإلجازة طالبي الفضيلة أصحاب رغبة

 تحت القضاة الفضيلة أصحاب إجازات بين السنوي التنسيق ـ أ : أوالً : التالية بالخطوات
 كامل تعبأ أن على المرفقة االستمارة ضوء على ويكون المحاكم رئيس فضيلة إشراف
 المسافة تحديد أو البديل ذكر عدم بسبب األوراق إعادة إلى الوزارة تضطر لئال حقولها
. القرار صدور تأخير في أثر له مما نحوه أو الطريق ونوعية

 دون المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب قبل من مباشرة للوزارة التنسيق مشروع يقدم ـ ب
 ترسل ـ ج . المناسب الوقت في المشروع وصول يؤخر إجراء زيادة ألنه الفرع إلى الكتابة

 الجهة لتتمكن إجازة أول تاريخ من شهرين قبل الوزارة إلى التنسيق مشروع استمارة
 خالفه أو اإلجازة هذه يستحق من معرفة نحو يخصها ما إكمال من الوزارة في المختصة
 المنتدب أو والمكلف إجازتهم على الموافق ـ الفضيلة أصحاب وتبليغ القرارات وإصدار
 عليها واالرتباط المالية المستحقات وحصر ـ وجد إن ـ االنتداب إجراءات وإكمال ـ بموجبها

 المحكمة رئيس لفضيلة أكثر أو قاضيان تقدم إذا والخاصة العامة للمصلحة مراعاة ـ د .



 سالمة على حرصاً ـ هـ . بإجازة عهد بعيد كان من المشاحة عند منهما يقدم إجازة بطلب
 بإجازة مطالبة أي في ينظر لن العامة المصلحة يكفل ما مع وتمشياً الذكر سالفة المجريات

 .العمل لتأمين المقترح القاضي باسم الخاص الحقل يعبأ لم أو المشروع هذا ضمن تكن لم ما
 هذه من محكمة قاضي كل على فإن برئاسة مرتبطة ليست التي للمحاكم بالنسبة :ثانياً

 المختصة الجهة لتقوم للوزارة بعثها ويتم االستمارة من تخصه التي الحقول تعبئة المحاكم
 التي للمحكمة بالنسبة :ثالثاً . »جـ/ب« الفقرتين في ورد ما مراعاة مع الالزم التنسيق بعمل
 توقف ـ أ : يلي بما التمشي يتعين إجازة القاضي منح حالة في فإنه فأكثر قاضيان بها يعمل
 على الموافق القاضي فضيلة عن »المحكمة في بذلك المختصة الجهة قبل من« القضايا إحالة

 السيما أعمال من لديه ما إنجاز من خاللها ليتمكن التمتع حلول تاريخ قبل كافية مدة إجازته
 السجناء كقضايا تأجيلها من ضرر أصحابها يلحق أو التأخير تقبل ال التي والمعامالت القضايا
. اإلجازة من فضيلته مباشرة حتى اإليقاف هذا ويستمر

 والمعامالت نظرها من »إجازته على الموافق« القاضي فضيلة يتمكن لم التي المعامالت ـ ب
 نظر يتولى المنتدب أو المكلف خلفه فضيلة فإن قبله من انهاؤها يتم ولم فضيلته نظرها التي

 ألسباب وتفادياً األعمال سير على حرصاً :رابعاً . المنظور استكمال ومواصلة منها الجديد
 28/ت/8 "رقم"التعميم في ورد بما التقيد نرغب وتعطيلها تراكمها

 قضاة منح أو المحكمة قضاة ثلث من أكثر منح جواز عدم"المتضمن"هـ30/2/1412"في
 .)ودقة بعناية بموجبه والتمشى واإلحاطة لالطالع .واحد آن في إجازة متجاورتين محكمتين

.و /انتهى
124/ت/8
1/122
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.و)/للمصلحة ضماناً عملهم يؤمن من تحديد بعد إال إجازة العدل كتاب منح عدم (... -
217/ت/8
1/122
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 ورؤساء الكبرى المحاكم ورؤساء التمييز، محاكم رؤساء الفضيلة أصحاب تفويض( -
 فيها يوجد التي المناطق في قاضيين من أكثر فيها التي المحاكم ورؤساء المستعجلة المحاكم

 والمالزمين القضاة الفضيلة ألصحاب االضطرارية اإلجازات منح صالحية للوزارة فروع
.ك)/موجبه واعتماد لالطالع .المحاكم هذه في القضائيين

233/ت/5/6
1/122
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 ضرورة استثنائية أو عادية إجازة بطلب الرفع حالة في ـ 1 :يلي بما التقيد نرغب(... -
 ضرورة مع بينهم فيما قاض من أكثر فيها يوجد التي المحكمة قضاة بين المسبق التنسيق

 بها يوجد ال المحكمة كون حالة في ـ 2 .االستمارة في المجاز بعمل سيقوم من اسم ذكر
 مع األخرى المحاكم من عمله بتأمين سيقوم من وبين بينه التنسيق فيتم واحد قاض سوى

 خطية موافقة إرفاق أو ـ أمكن إن ـ التنسيق استمارة على العمل لتأمين المقترح توقيع ضرورة
 أي مع إليها المشار االستمارة إرفاق ضرورة ـ 3 .المجاز القاضي فضيلة بعمل القيام على منه

 رئيس من توقيعها ذلك في بما حقولها جميع استكمال بعد استثنائية أو عادية إجازة طلب
 بالصالحيات وعمالً للوقت وكسباً للجهد وتوفيراً لإلجراء اختصاراً ـ 4 .المحكمة
 مباشرة فضيلته باسم مكتملة اإلجازات طلبات ترفع الوزارة وكيل الفضيلة لصاحب الممنوحة

 كافٍ بوقت اإلجازة بداية قبل وذلك »العدل وكتاب القضاة شعبة« باسم الظرف ويعنون
 لالطالع .اإلجازة بداية قبل وتبليغه اإلجازة قرار إصدار من المختصة الجهة لتتمكن

 أكد .و/ انتهى )بموجبه للتمشي يلزم لمن وإبالغه ودقة بعناية موجبه وإنفاذ واإلحاطة
ك/هـ4/1/1418 في 1009/ت/13 رقم بالتعميم

1177/ت/13
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 ر/1155رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد
 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالٍ الموجه هـ27/1/1419في

 المدنية الخدمة مجلس قرار إلى أشير( :المقدمة بعد ونصه الوطني الحرس ورئيس الوزراء
 السفر إلى السعودية الموظفة اضطرار حالة في بأنه القاضي هـ15/1/1400وتاريخ 215رقم

 زادت فإذا ، النظامية القواعد وفق استثنائية إجازة تمتح شرعاً يعولها من أو زوجها لمرافقة
 جاز للخدمة العودة رغب ومتى ، المستقيلة حكم في اعتبرت نظاماً به المسموح القدر عن

 المدنية الخدمة مجلس قرار وإلى ... مسابقة بدون النظامية القواعد حسب إعادتها
 مرافقة السعودية الموظفة رغبة حالة في بأنه القاضي هـ14/1/1413وتاريخ 260م1رقم

 بقدر وذلك ، راتب بدون استثنائية إجازة تبعها التي الجهة من بقرار تمنح الخارج إلى زوجها
 من نسخة طيه الكريم لسموكم وأبعث ...سنوات أربع اليتجاوز أقصى وبحد المرافقة مدة

 المدنية الخدمة مجلس وعضو المدنية للخدمة العام الديوان رئيس معالي خطاب
 بحث قد المدنية الخدمة مجلس أن إلى فيه المشار هـ9/1/1419وتاريخ م/24/419رقم

 بخطابه الخارجية وزير سمو طلب هـ19/11/1418بتاريخ المنعقد اجتماعه خالل
 لفترة األقصى الحد من الوزارة موظفي زوجات استثناء هـ9/6/1414وتاريخ 990/61رقم

 1/260رقم المدنية الخدمة مجلس قرار في عليها المنصوص االستثنائية افجازة
 لتعليم العامة الرئاسة وطلب ،.. أربع بدال سنوات ست ليصبح هـ14/1/1413وتاريخ
 الحد زيادة صالحية الرئاسة تفويض هـ23/2/1418وتاريخ 2/خ/86رقم بخطابها البنات

 المجلس واتخذ ـ سنوات أربع من بدالً سنوات خمس لتكون اإلجازة هذه لمدة االقصى
 مجلس قرار يلغى : أوالً :يلي بما القاضي هـ19/11/1418وتاريخ 1/530رقم قراره ذلك

.أعاله إليه المشار هـ1/1400م15وتاريخ 215 رقم المدنية الخدمة

 نصه ليصبح هـ14/1/1413وتاريخ 1/260رقم المدنية الخدمة مجلس قرار يعدل : ثانياً
 إلى شرعا يعولها من أو زوجها مرافقة السعودية رغبةالموظفة حالة في( :كمايلي التعديل بعد

 مدة بقدر وذلك راتب بدون استثنائية إجازة تتبعها التي الجهة من بقرار تمنح الخارج
 ما على الكريمة الموافقة تمت وحيث .)إلخ..سنوات ست يتجاوز ال أقصى وبحد ,المرافقة

 )بموجبه الالزم بإكمال باألمر التكرم فأرجو الشأن بهذا المدنية الخدمة مجلس إليه انتهى
 مجلس وعضو المدنية للخدمة العام الديوان رئيس معالي خطاب من نسخة وبرفقه .انتهى

 موجبه واعتماد لالطالع .إليه المشار هـ9/1/1419في م/24/419رقم المدنية الخدمة
هـ11/9/1420 في 1464/ت/13 رقم التعميم ينظر يحفظكم،،، والله
1273/ت/13
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 وتاريخ 39510 رقم المدنية للخدمة العام الديوان رئيس معالي خطاب تلقينا لقد
 الثالثاء بيوم ستبدأ هـ1419 العام لهذا المبارك الفطر عيد إجازة إن المتضمن هـ4/9/1419

 يوم بنهاية وتنتهي ] الجدي22 الموافق [ القرى أم تقويم حسب هـ25/9/1419 الموافق
 األحد يوم يكون بحيث ]الدلو 3 الموافق [ القرى أم تقويم حسب هـ6/10/1419 السبت

 االطالع نرغب لذا . المباركة العطلة هذه بعد العمل أيام من يوم أول هـ7/10/1419
.و /يحفظكم والله) موجبه واعتماد

1284/ت/13
1/5
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 لصاحب أصال الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة لقدتلقينا(
 برقم الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو

 إليه انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ27/8/1419 في ر/7/12287
 إجازة منح جواز المتضمن هـ14/7/1419 في 1/563 رقم بقراره المدنية الخدمة مجلس

 الحكومية الجهات في للعمل السعوديات المواطنات من معهن التعاقد يتم لمن الوفاة عدة
 والله واالحاطه لالطالع الخ..لها المنظمة والشروط القواعد وفق "105" البند على

و)/يحفظكم
1464/ت/13
1/54
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 ديوان رئيس معالي تعميم على المبني هـ2/4/1419 في 1177/ت/13 رقم للتعميم إلحاقاً
 الموافقة تمت أنه المتضمن هـ27/1/1419 في ر/1155 رقم الوزراء مجلس رئاسة

 هـ19/11/1418 في 1/530 رقم بقراره المدنية الخدمة مجلس إليه انتهى ما على الكريمة
 وتاريخ 1/260 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار يعدل : الثانية فقرته في القاضي

 السعودية الموظفة رغبة حالة في ( : يلي كما التعديل بعد نصه ليصبح هـ14/1/1413
 إجازة تتبعها التي الجهة من بقرار تمنح الخارج إلى شرعاً يعولها من أو زوجها مرافقة

 ) سنوات ست يتجاوز ال أقصى وبحد المرافقة مدة بمقدار وذلك راتب بدون استثنائية
 في 7/12600 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان معالي تعميم من نسخة تلقينا فقد وعليه

 الخدمة مجلس إليه انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ28/8/1420
 إلى التالية العبارة تضاف بأن القاضي هـ14/7/1420 وتاريخ 1/628 رقم بقراره المدنية

 وتاريخ 1/530 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار من ] ثانياً [ الفقرة عجز
 أحد أو الخارج في للدراسة المبتعثة زوج ويعامل ... (( : يلي كما وهي هـ19/11/1418

 تعميم من نسخة وبرفقه )) الخ ... المدنية الخدمة موظفي من كان إذا الشرعيين محارمها
 وعضو المدنية للخدمة العام الديوان رئيس معالي خطاب من ونسخة إليه المشار معاليه

 واعتماد لالطالع هـ20/8/1420 وتاريخ خ م/513/420 رقم المدنية الخدمة مجلس
. و / .) موجبه
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 448 رقم الوزاري والقرار هـ23/5/1400في ت/71/5رقم للتعميم إلحاقاً
 تنظيم بشأن الصادرة هـ13/6/1408في ت/8/109رقم والتعميم هـ13/11/1403في

 قبل نوعها كان منهما إجازة بأي التمتع وعدم واالضطرارية واالستثنائية العادية اإلجازات
 في الوزارة منسوبي بعض أن لوحظ وحيث( .الصالحية صاحب من عليها الموافقة صدور

 الموعد قبل استثنائية أو عادية أو اضطرارية إجازات منحهم بطلب يتقدمون قطاعاتها كافة
 عدم ذلك بعد لنا يتبين ثم الموافقة قرار صدور قبل بها ويتمتعون قصيرة بفترة المحدد

 موانع لوجود أو الصالحية صاحب موافقة لعدم أو رصيده في لنقص لإلجازة استحقاقه
 إلى ويؤدي الشأن هذا في الصادرة والتعليمات األنظمة مع يتعارض ذلك ألن ونظرا .نظامية



 قبل باإلجازة التمتع أن على وتؤكد األنظار تلفت الوزارة فإن العمل في االنضباط عدم
 على ويتخذ عذر بدون العمل عن تغيبا يعتبر مستقبال الصالحية صاحب من الموافقة صدور
 المدنية الخدمة نظام من )30/8(و )21( المادة عليه نصت حسبما نظاما الالزم ضوئه

 اإلجازة لطالب السماح عدم مالحظة مع لمنسوبيكم وإبالغه لإلحاط .التنفيذية ولوائحه
 بالتعميم )30/8( المادة تصويب جرى .و)/منحها قرار من صورة تصله أن قبل بها بالتمتع

 في 2156/ت/13 رقم التعميم ينظر .ك/هـ12/3/1424 وتاريخ 2202/ت/13 رقم
. هـ12/3/1424 في 2202/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/ هـ5/1/1424
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 رقم والدراسات للمراجعة المساعد المدنية الخدمة وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا لقد
 رقم المدنية الخدمة وزير معالي قرار من نسخة ومشفوعه هـ21/10/1421 في 49102
 الئحة من السادسة المادة من "أ" الفقرة بتعديل والقاضي هـ24/9/1421 في 47030/15

 الئحة من السادسة المادة من )أ( الفقرة نص يعدل /أوالً :التالي بالنص وذلك الطبية التقارير
 النحو على اإلجازات منح في األطباء اختصاص يكون" :يلي كما ليكون الطبية التقارير

 أو الصحي المركز أو المستشفى لطبيب أقصى كحد االنقطاع تاريخ من أيام ثالثة ـ أ :التالي
 بإجراء لها المصرح األهلية المجمعة العيادات أو الصحية أوالوحدة الحكومي المستوصف

 ثالثة حدود في تمديدها ويجوز ,العمليات تلك لهم تجرى لمن الواحد اليوم جراحة عمليات
 المجمعة والعيادات المستوصفات في األطباء صالحية فتقتصر ذلك عدا ما أما ,أخرى أيام

 القرار بهذا يعمل /ثانياً "فقط واحد يوم على المرضية اإلجازة منح عند األهلية
.م..)/يحفظكم والله هـ1/11/1421من
1695/ت/13
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 الخاصة هـ1412 لعام 2215 ورقم ,2211 برقم الصادرين القرارين في جاء ما إلى إشارة
 الصالحيات بعض فروع فيها ليس التي الجهات في المحاكم ورئاسات الفروع مدراء بمنح
 والسجالت الوزارة في القضاة ملفات وتزويد العادية اإلجازة بعد بالمباشرة التأشير ومنها

 أصول إرسال عدم فيعتمد -أمكن ما -اإلدارية اإلجراءات اختصار في ورغبة .منها بصورة
 الوقت في العودة حال في وذلك اإلجازة من العودة بعد للقضاة المباشرة إثبات صور أو

 ورئاسات الفروع لدى ملفاتهم في أصولها بحفظ واالكتفاء اإلجازة انتهاء بعد المحدد
. و / )الحاجة عند إليها للرجوع فروع فيها ليس التي الجهات في المحاكم

1811/ت/13
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 (( :ونصه هـ14/3/1422 وتاريخ 5359/ب/8 رقم البرقي الكريم السامي األمر تلقينا لقد
 رقم األمر إلى فيه المشار هـ24/8/1421 في ص/س/742 رقم خطابكم على اطلعنا
 األمن قوات شمال صلبوخ طريق على الواقعة األرض بشأن هـ1/6/1420 في 299/8

 سعود / األميرين لسمو – الله رحمه – عبدالعزيز بن محمد / األمير سمو وهبها التي الخاصة
 عام الرياض عدل كتابة من بصك ذلك وأثبت عبدالعزيز بن ناصر ابني وعبدالرحمن

 العدل وزارة بين تنسيق إلى يحتاج إليه المشار األمر تنفيذ أن من أوضحتموه وما هـ1396
 مزيد إلى يحتاج والثانية األولى فقرتيه في ورد ما أن كما والقروية البلدية الشؤون ووزارة

 صكوك بموجب للغير مملوك هو ما وكذا ( : األولى الفقرة في ورد حيث اإليضاح من
 إجازة معناه بما الثانية الفقرة في وورد ) والنظامية الشرعية إلجراءاتها مستكملة ثابته شرعية

 باألمر صدر ما إن وحيث . حدوده داخل تصرفات من إليه المشار الصك على بناء ابرم ما
 نصت ما استبعاد بعد األرض من بقي ما لملكية إجازة وإنما للصك إجازة ليس إليه المشار

 المعنية الجهات مع التنسيق من مانع ال بأنه نخبركم . األمر ذلك من األولى الفقرة عليه
 المقصود فإن والثانية األولى الفقرتين في ورد وأماما .التنفيذ موضع إليه المشار األمر لوضع
 الفقرة عليه نصت ما استبعاد بعد األرض من المتبقي على المقصورة اإلجازة تكون أن منهما

 من نسخة برفقه تجدون ولذا .أهـ ) بموجبه يلزم ما فأكملوا . إليه المشار األمر من األولى
 والله ) يخصكم فيما موجبها اعتماد إليكم ونرغب بعاليه إليهما المشار الساميين األمرين

. الوزارة من المرفقات تطلب . و /يحفظكم
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 اإلجازات تنظيم بشأن هـ12/7/1421 وتاريخ 1591 / ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 من عليها الموافقة صدور قبل نوعها كان مهما إجازة بأي التمتع وعدم واالستثنائية العادية

 يتقدمون قطاعاتها كافة في الوزارة منسوبي بعض أن لوحظ وحيث . الصالحية صاحب
 قبل بها ويتمتعون قصيرة بفترة المحدد الموعد قبل استثنائية أو عادية إجازات منحهم بطلب
 لعدم أو رصيده في لنقص لإلجازة استحقاقه عدم ذلك بعد يتبين ثم الموافقة قرار صدور
 األنظمة مع يتعارض ذلك ألن ونظراً . نظامية موانع لوجود أو الصالحية صاحب موافقة

 تلفت الوزارة فإن العمل في االنضباط عدم إلى ويؤدي الشأن هذا في الصادرة والتعليمات
 مستقبالً الصالحية صاحب من الموافقة صدور قبل باإلجازة التمتع أن على وتؤكد األنظار

 عليه نصت حسبما نظاما الالزم اإلجراء ضوئه على ويتخذ عذر بدون العمل عن تغيباً يعتبر
 وإبالغه لإلحاطة . التنفيذية ولوائحه المدنية الخدمة نظام من )30/8 (و )21 ( المادة

 قرار من صوره تصله أن قبل بها بالتمتع اإلجازة لطالب السماح عدم مالحظة مع لمنسوبيكم
 رقم التعميم انظر هـ12/3/1424 في 2202/ت/13 رقم التعميم ينظر . و/ ) منحه
. هـ17/3/1427 في 2852/ت/13
2456/ت/13
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 وتعميم ، هـ27/7/1419 وتاريخ 1233/ت/13 برقم العدل وزير معالي تعميم إلى إشارة
 أصول جمع بشأن هـ4/12/1419 وتاريخ 1319/ت/13 برقم العدل وزارة وكيل فضيلة

 لكتابنا وإلحاقا . الخ ... تكليف أو نقل أو تعيين قرار من أسبوع خالل للموظفين يصدر ما



 أصول ببعث لديكم المختصين تعميد حول هـ8/5/1422 وتاريخ 28605/22 برقم
 الوثائق لمركز أسبوع كل نهاية حصرها بعد الحسميات وقرارات ، اإلجازات قرارات
 بهذا السابقة التعليمات أن الحظت قد الجهات بعض إن وحيث . الموظفين وشؤون

 يلي ما اعتماد نأمل فإننا ، ذلك إيضاح في ورغبة ، النظر وهيئة المؤقتين تشمل لم الخصوص
 النظر هيئة وأعضاء والمؤقتين الموظفين يخص كان ما الوثائق لمركز يحال .1 :

 التقاعد قرارات أما ، والحسميات اإلجازات قرارات أصول من والعمال والمستخدمين
 إلى يحال .2 . الموظفين شؤون عام مدير سعادة إلى فتحال والنقل والمباشرة والتعيين

 وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب يخص كان ما العدل وكتاب القضاة شعبة مدير سعادة
. م/ ) أعاله ذكر مما العدل
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 قرار بموجب المعدلة التنفيذية ولوائحه المدنية الخدمة نظام من ) 9/1 ( المادة على فبناء
 السامي باألمر المعتمد هـ7/9/1424 وتاريخ ) 1/921 ( رقم المدنية الخدمة مجلس
 مدة [ أن على نصت التي ، هـ23/3/1425 وتاريخ 15301/ب/7 الرقم ذي البرقي

 وظيفة بعمل أو وظيفته مقر خارج بعمل خاللها الموظف تكليف يجوز ال كاملة سنة التجربة
 ولم بغيره أو نظامي بسبب التجربة فترة أثناء عمله عن الموظف تغيب وإذا ، أخرى فئة من

 من ) هـ ( الفقرة على وبناء ، ] غابها التي الفترات بقدر الفترة تمتد خدمته إنهاء عليه يترتب
 ( رقم المدنية الخدمة مجلس قرار بموجب الصادرة الترقيات الئحة من األولى المادة

 6437/ب/7 الرقم ذي البرقي السامي باألمر المعتمد هـ15/3/1421 وتاريخ ) 1/686
 الفعلية بالمزاولة خطياً الموظف يتعهد أن [ على نصت التي ، هـ1/6/1421 وتاريخ

 المادة من ) أ ( الفقرة على وبناء ، ] مقرها في لها يرشح التي الوظيفة ألعمال والمستمرة
 الوظيفة أعمال مزاولة الموظف على يجب [ أنه على نصت التي الترقيات الئحة من الثالثة

 الفعلية المزاولة تاريخ من إال نافذة الترقية تكون وال فعلية بصفة مقرها في لها المرقى
 المادة من ) ج ( الفقرة على وبناء ، ] الترقية قرار صدور بعد لها المرقى الوظيفة ألعمال
 إلى المرقى الموظف نقل في النظر يجوز ال [ أنه على نصت التي الترقيات الئحة من الثالثة



 ال مدة مضي قبل لها المرقى الوظيفة مقر خارج تقع وظيفة بأعمال تكليفه أو أخرى وظيفة
 وال ، مقرها في لها المرقى الوظيفة ألعمال والمستمرة الفعلية مزاولته تاريخ من سنة عن تقل

. ] راتب بدون الغياب أو االستثنائية اإلجازة مدة إليها المشار الفترة ضمن تحتسب

 الموظف يتعهد بأن الترقيات الئحة من األولى المادة من ) هـ ( الفقرة في ورد ما إن وحيث
 شروط من شرطا أصبح مقرها في لها يرشح التي الوظيفة ألعمال المستمرة بالمزاولة خطيا

 وزارة إن وحيث ، للترقية الترشيح استمارة في عليه الموظف توقيع يتم الذي ، الترقية
 المباشرة استمرار من التحقق يتم لم ما سجالتها في الترقية تسجيل عن تمتنع المدنية الخدمة
 جهاتهم وتقوم ، ترقيتهم تمت ممن الموظفين بعض للوزارة يتقدم أنه إلى ونظراً ، الفعلية
 ترقيته تمت الذي الموظف إن وحيث ، الندب طريق عن السابق عملهم لمقر إعادتهم بطلب

 الفعلية بالمباشرة التزم وقد ، لها المرقى أو عليها المعين الوظيفة بمقر سابق علم لديه
 لذا . تكليفه أو ندبه خاللها يجوز وال ، سنة عن تقل ال مدة بمقرها الوظيفة عمل ومزاولة

 وال تعيينه تم من تكليف بطلب الرفع وعدم ، بذلك التقيد مراعاة الجميع على نؤكد فإننا
 وأنظمة لوائح عليه نصت ما حسب ، ترقيته تمت الذي الموظف أو التجربة سنة في زال

. و/ ) الترقية عن التنازل بمثابة إليها يرد طلب أي الوزارة وستعتبر ، المدنية الخدمة
2553/ت/13
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 صالحية منحهم بخصوص الوزارة فروع بعض من استشكال من للوزارة ورد ما إلى إشارة
 ، العدل كتاب الفضيلة أصحاب إجازات قرارات من بصور القضاة الفضيلة أصحاب تزويد
 من الثامنة المادة في ورد ما حيال وكذلك. الخ ... أجازته مدة العدل كاتب بعمل للقيام

 الخ ... المحكمة قضاة تعدد حال في ذلك وكيفية العدل كتاب الختصاص التنفيذية الالئحة
 على بأن اللجنة رأت فقد العدل وكتاب كتابات لجنة اجتماع في الموضوع هذا وبدراسة .

 بعمل تقوم التي المحكمة قاضي فضيلة تزويد العدل لكاتب اإلجازة بمنح المختصة الجهة
 بمثابة اإلجراء هذا ويعتبر ، العدل كاتب إجازة من بصورة إجازة منحه حال العدل كاتب

 حال وفي ، العدل كتاب اختصاص الئحة من الثامنة المادة في إليه المشار الرسمي التعميد



 من تكليف فضيلته ويتولى ، بذلك المحكمة رئيس فضيلة يزود ، المحكمة في القضاة تعدد
 ولموافقتنا العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناءً . العدل كاتب بعمل للقيام ، القضاة من يراه
. و/ ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب ذلك على
2609/ت/13
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 صاحب تعميم على المبني ، هـ6/7/1421 وتاريخ 1587/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقا
 وتاريخ ر/7/11900 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو

 المدنية الخدمة مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ19/6/1421
 الخ ... ) الترقيات الئحة ( على الموافقة المتضمن ، هـ15/3/1421 وتاريخ 1/686 برقم

 هـ25/2/1426 وتاريخ ب/7309 برقم البرقي السامي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه .
 1/1007 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ،

 الئحة من الثالثة المادة من ) ج ( الفقرة بتعديل القاضي ، هـ21/10/1425 وتاريخ
 ، هـ15/3/1421 وتاريخ 1/686 رقم المدنية الخدمة مجلس بقرار الصادرة الترقيات

 وظيفة إلى المرقى الموظف نقل في النظر يجوز ال [ : يلي كما ) ج ( الفقرة نص ليصبح
 عن تقل ال مدة مضي قبل لها المرقى الوظيفة مقر خارج تقع وظيفة بأعمال تكليفه أو أخرى

 تحتسب وال مقرها في لها المرقى الوظيفة ألعمال المستمرة الفعلية مزاولته تاريخ من سنة
 ذلك من ويستثنى ، راتب بدون الغياب أو االستثنائية اإلجازة مدة إليها المشار الفترة ضمن

 جهة إلى النقل : وهي النقل الئحة من الثالثة المادة من األولى الفقرة في الواردة الحاالت
 خارج آخر إلى مقر من أو العكس أو خارجها إلى المملكة داخل من النقل أو أخرى حكومية
 أخذ يتم الحاالت جميع وفي اإلدارية الجهة تقدرها التي الضرورة حالة في أو المملكة
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ] النقل قرار صدور قبل المدنية الخدمة وزارة موافقة
. و/ ) يخصكم فيما موجبه
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 الفروع في األداء مستوى برفع تُعنى التي الوزارة لهذه العامة األهداف من فانطالقاً
 التطلعات وفق دورها وتفعيل ، لها التابعة واإلدارات الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات

 ومدراء الفروع لمدراء الرابع اللقاء نتائج من الوزارة وكيل فضيلة عرضه ما على وبناءً ،
 شهر من 15-14 يومي بالرياض الوزارة ديوان في المنعقد ، المحاكم رئاسات في اإلدارات

 مدراء منح : الصالحيات : أوالً :- التالية التوصيات والمتضمن ، هـ1425 لعام القعدة ذي
 ، إضافية صالحيات الفروع بعمل القائمة المحاكم رئاسات في المحاكم ورؤساء الفروع

 الحسم إجراء عدم على التأكيد .1 : والمتابعة الرقابة : ثانياً . مستقل قرار بذلك نظم وقد
 قبل من سابقاً يتم لم الحسم أن من التأكد بعد إال والتحقيق الرقابة هيئة طريق عن الوارد

 والطريقة وتوحيدها الدوام بيانات نماذج بدراسة للمتابعة العامة اإلدارة تكليف .2 . الوزارة
 بإعداد اآللي للحاسب العامة اإلدارة تكليف .3 . الموظفين تأخّر ساعات لحسم النظامية
 المحاكم ورئاسات الفروع على التأكيد .4 . بالحسميّات خاص اآللي الحاسب في برنامج
 المالحظات تالفي على والعمل ، لديها المركزي المفتش قبل من السيارات على بالرقابة
 على يحتوي سيارة لكل خاص ملف بإيجاد وذلك ، والتحقيق الرقابة هيئة من الواردة
 أقسام دعم .5 . الصيانة وبطاقة ومهماتها السيارات حركة بطاقة وتفعيل ، الثبوتية األوراق
 والمفاجئة المتكررة الزيارات في دورهم لتفعيل األكفاء بالموظفين الفروع في المتابعة

 إلى المسيّرات إعادة سرعة على العمل .1 : المالية الشؤون : ثالثاً . لهم التابعة لإلدارات
 أقرب أيهما للفرع وصولها تاريخ من شهر بمضي أو الصرف بعد ، بالوزارة المالية اإلدارة

 .2 . النظام حسب األمانات حساب في يصرف لم ما إليداع وذلك ، الشيك يصرف لم ولو
 النظامية مسوغاتها استكمال من والتأكد ، المختصين قبل من الصرف معامالت دراسة أهمية

.3 . المعامالت لتأخر تالفياً للوزارة رفعها قبل

 ورئاسات الفروع وعلى ، لالستثمار الراجحي شركة مع الموقعة االتفاقية بنود تفعيل
 من والعشرين الرابع اليوم في شهري كشف على الحصول الفروع بعمل القائمة المحاكم

 الشركة فتبلغ تصرف ولم مدتها انتهت شيكات وجود تبين وإذا ، للمطابقة وذلك شهر كل
 توجيه .4 . )األمانات( حساب في إليداعها المالية اإلدارة إلى مبالغها وتعاد صرفها بإيقاف

 البريدية المراسالت بترشيد المحاكم ورئاسات الفروع لدى اإلدارية باالتصاالت المختصين
 فروع تكليف .1 : وصيانتها السيارات : رابعاً . الضرورية العمل متطلبات حدود في



 م1991 موديل قبل ما - السيارات بحصر الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الوزارة
 ، استخداماتها وإيضاح الفنية حالتها إيضاح بعد بالوزارة المخزون مراقبة إلدارة ورفعها -

 بمشاركة الوزارة من عمل فريق تكوين .2 . استبدالها أو بيعها إمكانية في للنظر وذلك
 نظام في اآللي الحاسب في المدخلة السيارات بيانات تحديث لمتابعة الفروع مدراء

 عليها يطرأ ما كل وتسجيل أشهر ستة أقصاها مدة خالل المخزون ومراقبة المستودعات
 إصالح على اإلشراف شاغلها ويتولى ، ) سيارات ميكانيكي ( وظيفة إيجاد .3 . الحقاً

 وظيفة توجد لم وإذا ، عنها دورية تقارير وإعداد الورش لدى صيانتها ومتابعة السيارات
 ببطاقة العمل على التأكيد .4 . األجور بند على مناسبة وظيفة تخصيص يتم فإنه رسمية
 إصالح عقود إبرام إمكانية دراسة .5 . بأول أوالً بياناتها وتدوين بالسيارات الخاصة الصيانة

 مدراء مع وبالتنسيق ، بالوزارة الخدمات إدارة قبل من وذلك ، الخاصة الورش مع السيارات
.1 : والمباني اآلالت صيانة : خامساً . الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع

 الصيانة مؤسسات أداء على الرقابي بدورها المحاكم ورئاسات الفروع قيام على التأكيد
 مستوى عن دورية تقارير رفع مع المسؤولية بهذه لديهم المختص القسم وتكليف ، المتعاقدة

 محاكم ورئاسة فرع كل في ) باآلالت متخصص فني ( إيجاد على والعمل للوزارة األداء
 العاملة القوى دراسة تظهره ما حسب األجور بند وظائف من الغرض لهذا وظائف وتخصيص

 لألنظمة وفقاً شهر كل في بالصيانة المتعهدين مستحقات صرف على التأكيد .2 .
 تعميمه سبق ما وفق الصرف تعوق مالحظة بأي بالوزارة الخدمات إدارة وإشعار ، والتعليمات

 على والتركيز األداء في المقصرة المؤسسات مع الالزمة التعليمات مقتضى تطبيق .3 .
 أو المحاكم من األداء شهادة وصول تأخر حال في الوزارة لفرع .4 . األولى األشهر الستة

 خدمات من المباشر المستفيد مع بالتنسيق الشهادة إلعداد يراه من تكليف العدل كتابات
 للحاسب العامة اإلدارة تتولى .1 : اآللي الحاسب أجهزة تأمين : سادساً . الصيانة مؤسسات

 مع بالتشاور وذلك التطبيقية لألنظمة المخصصة األجهزة من االحتياجات تحديد اآللي
 االستغناء يتم التي لألنظمة المخصصة األجهزة من االستفادة .2 . المحاكم ورئاسات الفروع

 خزنة بتهيئة الفرع يقوم أن .3 . إليها الحاجة عند نسخ أجهزة إلى بتحويلها وذلك عنها
 في اآللي الحاسب ببيانات الخاصة االحتياطية النسخ لحفظ وذلك ، آمن مكان في خاصة

 العامة اإلدارة تكليف .1 : التنظيمية المواضيع : سابعاً . بالمنطقة العدل وكتابات المحاكم
 االختيار يتم التي العناصر تتضمن المثالي الموظف الختيار استمارة بإعداد اإلداري للتطوير
 العتمادها تمهيداً مرئياتهم ألخذ المحاكم ورؤساء الفروع مدراء إلى وترسل ، بموجبها
.2 .لذلك المناسبة اآللية ووضع



 الفروع مدراء مع للتنسيق الموظفين شؤون وإدارة الميزانية إدارة من عمل فريق إيجاد
 مدراء إلى باإلضافة الفروع في القياديين من العاملة القوى مراجعة حول المحاكم ورؤساء

 تفتقد التي للجهات إدارات مدراء إيجاد وضرورة العدل وكتابات المحاكم في اإلدارات
 اإلشراف يتولى الفروع في خاص قسم إنشاء بدراسة اآللي الحاسب إدارة تقوم .3 . ذلك
 احتياج ببحث اإلداري للتطوير العامة اإلدارة تقوم .4 . بالمنطقة اآللي الحاسب مشاريع على

 أن على التأكيد .5 . المناسبة الدورات واقتراح والمالية اإلدارية التدريب لبرامج الفروع
 في بذلك الخاص البرنامج خالل من التعليمات حسب للموظفين العمل بطاقات منح يكون

 . المحاكم بفتح يتعلق فيما المنطقة مجلس مع التنسيق ضرورة .6 . اآللي الحاسب
. و / ) . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ذكر ما على ولموافقتنا
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 وزير معالي قرار على المبني ، هـ9/8/1419 وتاريخ1246/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 ورئاسات الفروع مديري بمنح القاضي ، هـ28/7/1419 وتاريخ )3892( رقم العدل

 قرار من نسخة برفقه تجدون عليه . الخ ... والمالية اإلدارية الصالحيات بعض المحاكم
 فروع مدراء تفويض المتضمن ، هـ27/4/1426 وتاريخ 3490 رقم العدل وزير معالي

 ، الفروع لمدراء الثالث اللقاء توصيات على بناء إضافية صالحيات المحاكم ورئاسات
 لذا . الخ .. هـ1425 الهجري للعام القعدة ذي شهر في ، بالرياض الوزارة جهاز في المنعقد
.ك ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب
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 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو لصاحب البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ15/5/1426 وتاريخ ب/18507 رقم الوزراء



 يأتي بما القاضي ، هـ16/2/1426 وتاريخ 1/1037 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار على
 يسري : ثانياً . بالقرار المرفقة للصيغة وفقاً ) اإلجازات الئحة ( على الموافقة : أوالً :

 إليكم نرغب لذا . الوزراء مجلس رئاسة ديوان قبل من تبليغها تاريخ من الالئحة بهذه العمل
 الخدمة مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع
. هـ17/3/1427 في 2852/ت/13 رقم التعميم انظر . و / ) بعاليه إليه المشار المدنية
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 وتاريخ ) 3490 ( رقم العدل وزير معالي قرار من ) أوالً ( من ) 1 ( الفقرة على فبناء
 منح بشأن ، هـ7/5/1426 وتاريخ 2652/ت/13 رقم بتعميمنا المبلغ ، هـ27/1/1426

 اإلجازات منح صالحية فروع بها يوجد ال التي المناطق في المحاكم ورؤساء الفروع مدراء
 أصحاب باستثناء ، حكمهم في ومن دون فما الثامنة المرتبة شاغلي للموظفين االستثنائية

 ما مجموع يزيد وأالّ ، السنة في ) شهرين ( يتجاوز ال أقصى بحد ، العدل كتاب الفضيلة
 اإلجراءات الموظفين شؤون إدارة وتحدد ، ) أشهر ستة ( عن سنوات الثالث في يمنح

 اإلجراءات االستثنائية اإلجازة منح في يُراعى أن إليكم نرغب فإننا وعليه . لذلك الالزمة
 الجهة اقتناع بعد - جائزاً أمراً يعتبر االستثنائية اإلجازة منح أنّ : أوالً : التالية والضوابط

 حقاً وليست اإلجازات الئحة من ) 20 ( المادة بموجب - اإلجازة هذه الموظف بمنح
 إجازات لوجود دراسية ألغراض االستثنائية اإلجازة منح عدم مالحظة مع ، للموظف الزماً
 عليها بالموافقة القرار صدور قبل االستثنائية باإلجازة التمتع عدم : ثانياً . بالدراسة خاصة

 رفع يتم : ثالثاً . إليه المشار اإلجازة قرار نموذج وبرفقه ، اآللي الحاسب في وتسجيله
 ومبررات أسباب به ويوضح ، الفرع مدير أو المحاكم لرئيس الموظف عمل جهة من الطلب
 لصاحب ويعرض ، االختصاص جهة قبل من الطلب ويدرس ، االستثنائية اإلجازة طلب

 أنّ من التأكد .1 : التالي اتخاذ بعد وذلك ، ) المرفق النموذج ( حسب للتوجيه الصالحية
 من ذلك من التأكد ويتم ، الممنوحة الصالحية ضمن تدخل المطلوبة االستثنائية اإلجازة مدة

 اإلدارة إلى الكتابة خالل من أو اآللي الحاسب أو المحاكم رئاسة أو الفرع سجالت واقع
.2 . بالوزارة الموظفين لشؤون العامة



 العامل أو المستخدم أو الموظف لدى العادية اإلجازات من رصيد وجود عدم من التأكد
 الحاسب في المسجلة اإلجازات عن باالستعالم وذلك ، االستثنائية اإلجازة يطلب الذي
 وجود عدم حال في - باإلجازات الخاصة اليدوية السجالت إلى بالرجوع أو ، لديكم اآللي

 لشؤون العامة اإلدارة إلى بالرجوع أو ، - المحاكم رئاسة أو الفرع لدى آلي حاسب
 رصيده من اإلجازة منحه فيتم ، العادية اإلجازات من رصيد للموظف وجد فإن ، الموظفين

 المدة لتغطية كافية العادية اإلجازة تكن لم فإذا ، االستحقاق حسب العادية اإلجازات من
 المستخدم أو الموظف مُنح حال في : رابعاً . استثنائية كإجازة المدة بقية مُنح ، المطلوبة

 في اإلشارة يتم فإنه ، التجربة سنة في زال وال ، استثنائية إجازة حديثاً المعيّن العامل أو
 ( المدنية الخدمة وزارة تزود : خامساً . اإلجازة مدة بقدر التجربة سنة تمديد إلى القرار
 الموظف وملف بالوزارة الموظفين لشؤون العامة باإلدارة الترقيات وشعبة ) المعلومات مركز

 المتبعة اإلجراءات حسب االستثنائية اإلجازة قرار أصل يحال : سادساً . القرار من بصورة ،
 . الوثائق مركز إلى يحال ثم ، بموجبه للتسجيل بالوزارة الموظفين لشؤون العامة اإلدارة إلى

 بعودة يؤشر : ثامناً . الموظفين معاملة األمر هذا في والعمال المستخدمون يعامل : سابعاً
.ك / .) مباشرته عند استثنائية إجازة المجُاز
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 تمت أنه المتضمن ، هـ25/5/1426 وتاريخ 2662/ت/13 رقم الوزارة لتعميم فإلحاقاً
 ، هـ16/2/1426 وتاريخ 1/1037 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار على الكريمة الموافقة
 سعادة تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... ) اإلجازات الئحة ( على بالموافقة القاضي
 ورد أنه المتضمن ، هـ13/9/1426 وتاريخ 11/302 رقم المدنية الخدمة وزارة وكيل
 ، المذكورة لالئحة التطبيقية الجوانب بعض حول االستفسارات بعض المدنية الخدمة لوزارة
 بعض على اإلجابة إلى الوصول وتم ، الالئحة تضمنته ما ضوء على دراستها وتمت

 ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ... بالتعميم مرفق هو حسبما االستفسارات
. و / ) الخصوص بهذا المذكورة االستفسارات من نسخة برفقه وتجدون

2783/ت/13
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 البرقي التعميم على المبني ، هـ25/5/1426 وتاريخ 2662/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وتاريخ ب/18507 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو لصاحب

 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ15/5/1426
 . الخ ... ) اإلجازات الئحة ( على بالموافقة القاضي ، هـ16/2/1426 وتاريخ 1/1037

 المباشر رئيسه موافقة بعد للموظف يجوز [ أنه على الالئحة من ) 10 ( المادة نصت وحيث
 . ] الواحدة المالية السنة خالل أيام خمسة أقصاها مدة طارئة ألسباب كامل براتب يتغيب أن

 لمدة اضطرارية بإجازات القضاة الفضيلة أصحاب تمتع كثرة من مؤخراً لوحظ لما ونظراً
 على تمت التي للتعديالت مخالف وهذا ، الواحدة المالية السنة في أيام خمسة عن تزيد

 ، إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب فإننا . أعاله موضح هو ما وفق اإلجازات الئحة
 بإجازة يتمتع ومن ، باإلجازة التمتع قبل له كافٍ رصيد وجود من التحقق الجميع وعلى
 التنفيذية الالئحة من ) 21 ( المادة وفق يعامل فسوف رصيد ودون المحددة المدة من أكثر
 التقيد ومراعاة اإلحاطة إليكم نرغب . الغياب أيام بحسم وذلك ، المدنية الخدمة لنظام

. و / ) بذلك واالهتمام التعليمات بمقتضى
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 ، هـ25/4/1425 وتاريخ 14/60 رقم المدنية الخدمة وزارة وكيل سعادة تعميم إلى فإشارة
 من برصيده بالتمتع له السماح أجل من للمريض الموظف مرافقة يثبت نموذج إعداد التضمن

 من ) 28/17 ( للمادة وفقاً للمرافقة الالزمة المدة كامل براتب الغياب أو العادية اإلجازات
 . ) للمريض الموظف مرافقة نموذج ( به والمرفق ، المدنية الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح



 شهر عن الواحدة المرة في المرافقة مدة تزيد أال .1 : بذلك المتعلقة التعليمات أهم من وأنّ
 المرافقة مدة كانت إذا .2 . أخرى مدد أو لمدة التجديد يتم فإنه ذلك األمر اقتضى وإذا ،

 على المذكور النموذج يطبق .3 . للمراجعة الالزمة األيام التقرير يحدِّد أن فيجب متقطعة
 الئحة من ) 15 ( المادة على االطالع وبعد . فقط المملكة داخل المرافقة حاالت

 يتمتع أن للعالج أقاربه أحد لمرافقة المضطر للموظف يُسمح أنه المتضمنة ، اإلجازات
 من يستحقه ما على للمرافقة الالزمة المدة زادت فإذا ، العادية اإلجازات من برصيده

 المرضية اإلجازات بأحكام الزائدة المدة على ويعامل ، بالغياب له فيسمح العادية اإلجازات
 الستة وفي ، كامل براتب األولى األشهر الستة في ، سنوات أربع كل في سنتان ومدتها
 األشهر الستة وفي ، الراتب بربع الثالثة األشهر الستة وفي ، الراتب بنصف الثانية األشهر
 رصيده كامل الموظف منح إليه أشير ما تطبيق مقتضيات من أن كما . راتب بدون األخيرة

 نرغب لذا . يليه الذي الشهر في المرافقة إجازة منحه قبل شهر كل عن العادية اإلجازات من
 من نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغها المذكورة بالتعليمات والتقيد االطالع إليكم

.و ) المذكور النموذج
2852/ت/13
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1427
إجازات

)

 البرقي التعميم على المبني ، هـ25/5/1426 وتاريخ 2662/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 وتاريخ ب/18507 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو لصاحب

 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ15/5/1426
 . الخ ... ) اإلجازات الئحة ( على بالموافقة القاضي ، هـ16/2/1426 وتاريخ 1/1037

 ( لمدة العادية اإلجازة مع التعامل كيفية حول االستفسارات بعض للوزارة ورد إنه وحيث
 فإننا . االضطرارية أو العادية باإلجازة الخاصة التعليمات تطبيق عليها يتم وهل ) أيام خمسة
 اإلجازات الئحة حسب أيام خمسة لمدة العادية اإلجازة كون واعتماد االطالع إليكم نرغب

 قصرت أو المدة طالت سواء ، العادية باإلجازة المتعلقة التعليمات نفس عليها يطبق الجديدة
 2156/ت/13 رقم بالتعميم عمال قرارها صدور بعد إال بها التمتع يتم ال أن ويراعى ،

 التعليمات وفق عمله ترتيب اإلجازة بهذه التمتع يرغب من وعلى ، هـ5/1/1424 وتاريخ



.و ) اضطرارية وليست عادية إجازة باعتبارها المبلغة
3076/ت/13
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إجازات

)

 255/1 رقم المدنية الخدمة وزير معالي من العاجل البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 بن عبدالله الملك الشريفين الحرمين خادم لتوجيه إشارة [ :ونصه هـ6/3/1428 وتاريخ

 إجازة هـ9/3/1428-8 واألربعاء الثالثاء يوما يكون بأن -الله حفظه– سعود آل عبدالعزيز
 بمدينة التعليمية المراحل بجميع والطالبات والطالب والموظفات الموظفين لجميع خاصة

 العربية الدول قادة والسمو والفخامة الجاللة أصحاب وصول لتزامن نظراً ، الرياض
 يومي -الله بإذن– الرياض بمدينة ستعقد التي عشر التاسعة العربية القمة في للمشاركة

 وقد والطالبات والطالب الموظفين خروج موعد مع هـ9/3/1428-8 واألربعاء الثالثاء
 أن سبق وحيث .السير حركة في ارتباك من يحدث قد ما لتفادي الكريم التوجيه هذا صدر
 وتاريخ هـ23/2/1428 بتاريخ السعودية األنباء لوكالة تصريح في ذلك عن أعلن

 لذا ، ذلك عن مستفسرة الوزارة بهذه اتصلت الجهات من عدداً أن إال ، هـ5/3/1428
 ] ،،، تحياتي وافر وتقبلوا .الرياض مدينة في بكم المرتبطة الجهات وإبالغ ذلك مراعاة آمل

و ,-،، يحفظكم والله .موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ .أ
3168/ت/13
1/5
8
7

1428
إجازات

 البرقي التعميم على المبني ، هـ25/5/1426 وتاريخ 2662/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقاً
 وتاريخ ب/18507 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب من
 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ15/5/1426
 إلخ ... )اإلجازات الئحة( على بالموافقة القاضي هـ16/2/1426 وتاريخ 1/1037



 سعادة تعميم على المبني ، هـ11/11/1426 وتاريخ 2775/ت/13 رقم للتعميم وإلحاقاً
 ورد أنه المتضمن ، هـ23/9/1426 وتاريخ 14/302 رقم المدنية الخدمة وزارة وكيل
 ، المذكورة لالئحة التطبيقية الجوانب بعض حول االستفسارات بعض المدنية الخدمة لوزارة
 بعض على اإلجابة إلى الوصول وتم ، الالئحة تضمنته ما ضوء على دراستها وتمت

 2911/ت/13 رقم للتعميم وإلحاقاً .إلخ ... بالتعميم مرفق هو حسبما االستفسارات
 بوزارة والنشر اإلعالم إدارة مدير سعادة كتاب على المبني ، هـ28/6/1427 وتاريخ
 قامت الخدمة وزارة أن المتضمن هـ14/3/1425 وتاريخ 16023 رقم المدنية الخدمة
 الخدمة وزارة إلى قبلنا من الكتابة تمت وحيث .إلخ ... ) النظامية اآلراء دليل ( بإعداد
 اإلجازة بتمديد يتعلق فيما تباين لوجود هـ13/5/1428 وتاريخ 35465/28 برقم المدنية
 المدنية الخدمة وزارة وكيل سعادة تعميم في ورد وما النظامية اآلراء دليل بين العادية

. المذكورَين

 6675/802 رقم للمراجعة المساعد المدنية الخدمة وزارة وكيل سعادة كتاب وردنا فقد
 النظامية اآلراء دليل في المنشورة اآلراء أن إلى اإلشارة المتضمن هـ26/5/1428 وتاريخ
 الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح في تنظمها التي القواعد وفق كانت اإلجازات موضوع حول

 اعتباراً بها العمل بدأ التي اإلجازات الئحة بموجب القواعد هذه تنظيم أعيد وأنه ، المدنية
 من حولها أثير ما بدراسة قامت المدنية الخدمة وزارة وأن ، هـ15/5/1426 من

 دليل تحديث إعادة عند ستُراعى وأنها ، لها التطبيقية الجوانب ببعض تتعلق استفسارات
 سعادته أشار كما . العادية اإلجازات منح بتمديد المتعلق الرأي ذلك ومن ، النظامية اآلراء

 الشيء أمد إطالة يعني فالتمديد ، التعارض زال العادية اإلجازة تمديد مفهوم اتضح إذا أنه إلى
 اليوم من اعتباراً يكون اإلجازة تمديد فإن وعليه ، انقطاع دون ومتواصلة مستمرة بصفة
 طبقاً أخرى مرة تمديدها يجوز ال فإنه الحالة هذه وفي ، فيه انتهت الذي لليوم التالي

 فال جديدة إجازة منحه الموظف رغب إذا أما ، اإلجازات الئحة من األولى المادة لمقتضى
 المعتمد للرأي وفقاً ، الجديدة اإلجازة منحه قبل عمله يباشر أن عليه ولكن تمديد يعتبر
 ثم ومن هـ23/9/1426 وتاريخ )14/302( رقم تعميمها في ورد حسبما الوزارة لدى

 لمن وإبالغه موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .أخرى إجازة منحه في النظر يمكن
م /،،، يحفظكم والله .يلزمه
3186/ت/13
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1428
إجازات

 الئحة بشأن هـ25/5/1426 وتاريخ 2662/ت/13 رقم العدل وزير معالي لتعميم إلحاقاً
 المساعد المدنية الخدمة وزارة وكيل سعادة كتاب الوزارة تلقت فقد عليه إلخ .. اإلجازات
 رقم الوزارة لكتاب فيه المشار هـ23/6/1428 وتاريخ 31410/800 رقم للمراجعة
 مستشفى استثناء استمرار عن باإلفادة الرغبة بشأن هـ27/5/1428 وتاريخ 60641/28

 وأفاد .المرضية اإلجازة منح تقارير الئحة في الواردة المواد من التخصصي فيصل الملك
 اإلجازات منح تقارير الئحة تطبيق من التخصصي فيصل الملك مستشفى استثناء أن سعادته

 المدنية الخدمة وزارة خطاب بموجب هـ1/2/1419 بتاريخ به العمل أوقف قد المرضية
 في الواردة القواعد كافة بتطبيق المستشفى يقوم بحيث هـ12/2/1419 وتاريخ 6011 رقم

 مدتها تقل التي اإلجازات أما يوماً )30( عن مدتها تزيد التي المرضية اإلجازات على الالئحة
 بالئحة الملحق )2( النموذج من بدالً منه صورة المرفق النموذج عليها فيطبق ذلك عن

 يحفظكم والله .. بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا .المرضية اإلجازات منح تقارير
ك /،،،
3346/ت/13
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إجازات

)

 البرقي التعميم على المبني , هـ25/5/1426 وتاريخ 2662/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وتاريخ ب/18507 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب من
 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار على الكريمة الموافقة إلى فيه المشار , هـ15/5/1426
 عليه . الخ .. )اإلجازات الئحة( على بالموافقة القاضي هـ16/2/1426 وتاريخ 1/1037

 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 ولي الملكي السمو صاحب إلى الموجه هـ15/3/1429 وتاريخ ب/11382 رقم الوزراء

 أبعث :[ونصه العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس رئيس نائب العهد
 الخدمة مجلس وعضو المدنية الخدمة وزير معالي خطاب من نسخة طيه الكريم لسموكم
 الخدمة مجلس أن إلى فيه المشار هـ10/3/1429 وتاريخ خ م/276/429 رقم المدنية



 الئحة( مواد من عدد على التعديالت بعض إدخال المدنية الخدمة وزارة اقتراح بحث المدنية
 حيال واتخذ .. هـ16/2/1429 وتاريخ )1/1037( المجلس بقرار الصادر )االجازات

 تعدَل :أوالً : يلي ما المتضمن هـ17/1/1429 وتاريخ )1/1285( رقم قراره ذلك
 )1/1037( رقم المجلس بقرار الصادرة اإلجازات الئحة من )الثانية(و )األولى( المادتان
 عن يوماً )36( لتصبح للموظف العادية اإلجازة مدة تزاد بحيث هـ16/2/1426 وتاريخ

 للصيغة وفقاً المادتين نص يصبح بحيث يوماً )35( من بدالً خدمته سنوات من سنة كل
 اإلجازات الئحة من )والعشرين الثانية( المادة من )أ( الفقرة تعدل :ثانياً . القرار في الواردة
 يوماً ستون مدتها الراتب بكامل وضع إجازة الموظفة تستحق /أ ( :يلي كما نصها ليصبح

 المادة من )ب( الفقرة نص إلى – بالقرار الموضحة – الضوابط تضاف :ثالثاً . ) يوماً )60(
 . القرار في الواردة للصيغة وفقاً الفقرة نص ليصبح اإلجازات الئحة من )والعشرين الثانية(

 وفقاً التعديل بعد نصها ليصبح اإلجازات الئحة من )والعشرون التاسعة( المادة تعدل :رابعاً
. بالقرار الواردة للصيغة

 اقتراح بدراسة )والتعليم التربية وزارة( مع باالشتراك )المدنية الخدمة وزارة( تقوم :خامساً
 هـ24/1/1421 وتاريخ )1/667( رقم المجلس قرار وفق البديلة المعلمة مع التعاقد شمول

 للوظائف القرار شمول وكذلك , األخرى اإلجازات من أي أو أمومة إجازة تمنح لمن
 . المدنية الخدمة لمجلس الدراسة نتيجة وترفع , التعليمية الوظائف إلى باإلضافة األخرى
 وحيث . الوزراء مجلس رئاسة ديوان قبل من تبليغه تاريخ من القرار بهذا يعمل :سادساً

 التكرم فأرجو .. الشأن بهذا المدنية الخدمة مجلس إليه انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت
 يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا أهـ ]بموجبه الالزم بإكمال باألمر

و/ )يحفظكم والله .المذكور المدنية الخدمة مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ,
3373/ت/13
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إجازات

)

 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ7/4/1429 وتاريخ ب/14809 رقم الوزراء



 رقم المدنية الخدمة مجلس وعضو المدنية الخدمة وزير معالي خطاب في ماورد
 بحث المدنية الخدمة مجلس أن إلى فيه المشار هـ1/4/1429 وتاريخ خ م/369/429

 تعديل هـ18/7/1428 وتاريخ 35989/800 رقم بكتابها المدنية الخدمة وزارة اقتراح
 )ب( الفقرة )الخامسة( المادة في ماورد مع بمايتفق المستخدمين الئحة من )العاشرة( المادة

 )90( من المستخدم عنها يعوض التي اإلجازات مدة بزيادة وذلك اإلجازات الئحة من
 نفاذ تاريخ من رجعي بأثر التعديل يكون أن على , يوماً وثمانين مائة )180( إلى يوماً تسعين
 قبل خدماتهم انتهت الذين المستخدمون يضار ال حتى هـ15/5/1426 في اإلجازات الئحة
 هـ29/10/1428 وتاريخ )1/1257( رقم قراره ذلك حيال واتخذ .. التعديل صدور
 بقرار الصادرة المستخدمين الئحة من )10( رقم المادة تعدل :أوالً : يلي بما القاضي

 حالة في( : يلي كما التعديل بعد نصها ليكون هـ20/9/1397 وتاريخ )3( رقم المجلس
 على أو العادية اإلجازات من يوماً )180( من أكثر عن يعوَض فال المستخدم خدمة انتهاء
 التعويض سبيل على له ويدفع أكثر أيهما الالئحة هذه نفاذ وقت يستحقها التي اإلجازة مدة

 قبل من تبليغه تاريخ من القرار هذا يطبق :ثانياً . )تقاضاه راتب آخر حسب المدة هذه راتب
 . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الوزراء مجلس رئاسة ديوان

و/ )يحفظكم والله . المذكور المدنية الخدمة مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون
2684/4
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أجانب

 على عطفا هـ25/4/1380 بتاريخ 5730 رقم بخطابها الداخلية وزارة لنا كتبت( :وبعد -
 رغبة المتضمن هـ6/4/1380 وتاريخ 3/2/25/7951 رقم الخارجية وزارة خطاب

 إليها بالمملكة المتوفين اليمنيين الرعايا جوازات تسليم اليمنية المتوكلية المملكة مفوضية
 تعميد الداخلية وزارة وطلب الوفاة بحادث وإشعارهم المتوفين ذوي إلى االهتداء إلمكان
 إجراءاتها انتهت إذا الرعايا لهوالء جوازات من لديهم ما بتقديم المال بيوت مأموري
 مأموري إلشعار لكم التابعة للجهات وتبليغه العتماده هذا إبالغكم جرى لذا . المطلوبة

.ن/ انتهى .)المتبع بموجب هو الجوازات تسليم يكون وأن بذلك المال بيوت
3122/3
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أجانب

 في 10752 رقم الوزراء مجلس رئيس سمو أمر من نسخة هذا برفق إليكم نبعث( :وبعد -
 عليهم أو لهم المحاكم تحكم الذين األجانب معاملة كيفية بشأن الصادر هـ13/5/1380

 سمو أمر ونص . ن/ انتهى .)المماثلة األحوال في به والتقيد الكريم باألمر اإلحاطة ونود
 رئاسة خطاب إلى باإلشارة« :هـ13/5/1380 في 10752 رقم الوزراء مجلس رئيس

 المفوضية طلب حول هـ22/11/1379 وتاريخ 4613 رقم الغربية المنطقة في القضاة
 مارس/27 في جدة محكمة من الصادر الحكم من لها نسخة استخراج جدة في اإليطالية
 إن : مايلي هـ9/5/1380 وتاريخ 163 رقم بقراره الموقر الوزراء مجلس قرر لقد م1958
 برقم الرئاسة ديوان من الواردة لهذا المرافقة المعاملة علي اطالعه بعد الوزراء مجلس
 من نسخة استصدار بجدة االيطالية السفارة بطلب المتعلقة هـ25/4/1380 في 9245
 كانت التي المدنية القضية في م27/3/1958 في جدة محكمة من الصادر الشرعي الحكم
 الحكم من صورة السودانية السفارة طلب وكذلك ، ........ و .......بين لديها منظورة
 صدم والذي السودانية الحج لبعثة التابع السوداني .......... السائق قضية في الصادر

 بمجلس األنظمة لجنة قرار على اطالعه وبعد . ....... المدعو يقودها كان التي بالسياره
 :مايأتى على الموافقة يقرر هـ29/4/1380 وتاريخ 43بعدد الموضوع في المتخذ الوزراء

 في طرفا كان لمن األجانب بحق الصادرة األحكام من صور باستصدار يسمح : أوالً
 باألحكام يبلغ األجنبي غياب حالة في : ثانياً . رسمية وكالة بمقتضى يوكله لمن أو الدعوى
 غائبا األجنبي كان إذا : ثالثاً . بالده ممثلية طريق عن ضده أو لصالحه كانت سواء الصادرة
 بذلك اإلحاطة فنأمل .حرر ذكر ولما .بالده ممثلية طريق عن الحكم صورة تبليغه وطلب
.» بموجبه للعمل المحاكم إلى وإبالغه
1302/3

1/128
17
3

1383
أجانب



 أننا نفيدكم هـ9/4/1381 في 978/3 برقم منا الصادر التعميم في جاء لما إلحاقا( :وبعد -
 وزير لسمو الموجه الوزراء مجلس رئيس الملكي السمو صاحب خطاب صورة تلقينا

 إلثبات للمدعي المعطاة المهلة بتحديد القاضي هـ15/2/1383 في 3965 برقم الداخلية
 شهر بمدة الهوية ومجهولي والزوار الحجاج من المتخلفين من ترحيله يراد من قبل حقه

 يثبت لم أو الحق ثبت وإن بالمغادرة المكلف األجنبي يرحل المدة انتهت فإذا أقصى كحد
 .البالد في عليه المدعى إقامة مدة لتطويل البعض اليه يلجأ الذي التالعب لدابر قطعا

. ر/ انتهى .)موجبه وإنفاذ ذلك فاعتمدوا
2322/3

1/129
27
5

1383
أجانب

 لكم نعيد « :يلي ما هـ5/5/1383 في 4990 برقم الداخلية وزارة من جاءنا( :وبعد -
 الصادر السامي األمر بشأن هـ16/4/1383 في 2493 رقم بخطابكم المشفوعة األوراق

 إللزامه الخطية كفيله موافقة استحصال بدون األجنبي مع المالي التعامل منع على بالموافقة
 في مفرطا الدائن يعتبر أن على أدائها عن عجزه حالة في مكفوله على المترتبة الحقوق بأداء

 هـ8/7/1382 في 12632 رقم السامي األمر لصدور األجنبي مع تعامله حالة في حقوقه
. ن/ انتهى .)ومالحظته بذلك فإلحاطتكم .».أهـ.بذلك

م/2581/2
1/129

22
11

1384
أجانب

 من الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة من وردنا مما نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 برقم الوطني واالقتصاد المالية وزير السمو صاحب إلى أصال الموجه التعميمي خطابه

 هـ12/8/1384 في 369 رقم الوزراء مجلس قرار المتضمن هـ20/8/1384 في 19651
 بطلب الخاصة المعامالت في بالبت المعظم الملك الجاللة صاحب حضرة تفويض بشأن

 فيه جاء بما واإلحاطة فلالطالع . ريال آالف ثالثة من بأكثر األجانب الخبراء مع التعاقد
. ن/ انتهى .)بموجبه والتمشي



ط1279/2
1/129

23
11

1384
أجانب

 الوزراء مجلس رئيس نائب سمو لخطاب األصل طبق صورة طيه من لكم نبعث( :وبعد -
 عند اتباعها يجب التي الطريقة بشأن هـ24/7/1384 في 17422 برقم الصادر التعميمي

 رئيس نائب سمو خطاب ونص . م/ انتهى .)بذلك لإلحاطة . وإلغائها األجانب عقود إنهاء
 بعد الوطني واالقتصاد المالية وزير السمو صاحب« :عنه المنوه التعميمي الوزراء مجلس
 بعض قيام حول هـ13/7/1384 في جـ1871/1 برقم خطابا الداخلية وزارة رفعت :التحية

 بمخابرة إلغائها أو معها األجانب المتعاقدين عقود إنهاء عند الحكومية والمصالح الوزارات
 الجهة بتلك الجوازات إدارة إلى المخابرة تلك من صورة وبعث بذلك لديها المختصة الجهة
 بدون الزمن من مدة يمكثوا ال حتى عليهم والتعقيب المتعاقدين عن البحث في بواجبها لتقوم
 من تتطلب الطريقة هذه أن وبما المفروض، الوقت في النظامي وضعهم ولتصحيح إقامة

 مراجعة انتظار في المخابرة على الزمن من مدة تمضي وقد الكثير الشيء والجهد الوقت
 بإيضاح يقوموا أن إلغائه أو األجانب المتعاقدين مع العقد انتهاء حين عليكم ينبغي المتعاقدين

 أداء يتسنى حتى الجوازات إدارة إلى سفره جواز وبعث كامال األجنبي المتعاقد عنوان
.»ممكن وقت أسرع وفي المطلوب الوجه على واجبها
م/264/4

1/130
21
1

1386
أجانب

 المتضمن هـ30/7/1385 وتاريخ م/1859/4 برقم لكم الصادر لتعميمنا إلحاقا( :وبعد -
 مع االتفاق يتم أن إلى المملكة من التركية الجمهورية رعايا حقوق بإخراج السماح عدم

 بهذا الدائرة المخابرة على وبناء .إلخ ... الحكومتين رعايا حقوق تسليم تبادل على الحكومة
 المرقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة عام مدير سعادة بخطاب والمنتهية الشأن

 الكريم الملكي األمر صدر أن سبق أنه فيها جاء والتي هـ27/12/1385 في 14920/4/3



 القضاة لرئيس المبلغ هـ16/1/1367 وتاريخ 20/2/107 رقم السياسية الشعبة خطاب في
 تركات تسليم على بالموافقة هـ1/3/1367 في 505 برقم السامي المقام من آنذاك

 بقية على مقصور الحظر فإن وعليه .إلخ .. بجدة مفوضيتهم إلى المتوفين األتراك الحجاج
 .المتبع على جريا بجدة المفوضية إلى مخلفاتهم تسليم فينبغي الحجاج أما األتراك الرعايا
 م/1859/4 رقم التعميم نص ينظر . ن/ انتهى .)طرفكم المال بيت إدارة مدير بذلك فعمدوا

.628/ص المال بيوت في .ن/ هـ30/7/1385في
ط/1204/2

1/131
21
7

1387
أجانب

 12486 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب من نسخة تبلغنا( :وبعد -
 :نصها وإليكم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصلها والموجه هـ26/6/1387 في
 هـ19/6/1387 في 200/2/2/7489/3 رقم بخطابها الخارجية وزارة لطلب نظرا«

 والمصالح الوزارات تطلب الذين األجانب باألشخاص المتعلقة البيانات من بنسختين تزويدها
 المعلومات بها موضحة البيانات تلك تكون وأن لديها للعمل بالقدوم لهم السماح الحكومية

 وأن نسخ خمس من الشأن هذا في منكم ترفع التي البيانات تكون أن نأمل فإننا .الالزمة
 في بالكامل كعنوانه فيها اسمه مذكور شخص كل عن الالزمة المعلومات لكافة شاملة تكون
 والدته ومكان األصلي بلده غير في يقيم كان إذا فيه يقيم الذي البلد وفي األصلي بلده

 بعد نرغب .».اهـ.ودمتم عنه والتحري إليه االهتداء يسهل حتى ذلك غير إلى وجنسيته
. م/ انتهى .)فيه جاء ما مراعاة االطالع

ت/60/5
1/131

18
7

1388
أجانب

 ـ الله حفظه ـ الوزراء مجلس ورئيس المعظم الملك الجاللة صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 صرف الرئاسة طلب حول الدائرة المعاملة على الصادر هـ22/4/1388 في 8530 برقم

 الواقعة للفترة الضبط بكتابة بالعمل نجران قاضي تكليف لقاء ...... للمدعو شهرية مكافأة



 الرئاسة إلى الرجوع قبل لديه كاتب وجود لعدم هـ25/2/1381 إلى هـ17/2/1378 من
 تكليف أن السامي الخطاب ويتضمن تعيينه يتم ولم أجنبي أنه بعد فيما تبين وقد ذلك في

 وعليه الخزينة من له مكاقأة صرف يستحق فال ولذا للنظام مخالف القاضي قبل من المذكور
 يمكنوا ال بأن القضاة جميع على التعميم اعتماد مع عينه الذي السابق نجران قاضي مطالبة
. م/ انتهى .)مستقبال فالعتماده .ذلك في الرئاسة إلى الرجوع بعد إال العمل من أحدا
ت/131/2

1/132
29
10

1389
أجانب

 في 11940 رقم التعميمي بالنيابة اللجنة ورئيس الداخلية وزير سمو خطاب تلقينا( :وبعد -
 عوائل استقدام طلبات األجانب استقدام لجنة إلى ترد ما كثيرا « :نصه اآلتي هـ7/9/1389

 األفراد أو معها المتعاقدة األجنبية الشركات أو الحكومية والمصالح الوزارات مع المتعاقدين
 اسمها أن أساس على غيره أو سفرها جواز وثيقة في سواء زوجها اسم الزوجة وتحمل

 اسم إيضاح اللجنة هذه رأت وقد.سفرها جواز في زوجها باسم مقرونا يأتي الشخصي
 يرغب من إفهام نود وعليه .زوجها اسم تحمل كانت إذا األصلية وعائلتها أبيها واسم الزوجة

 .»زوجها اسم تحمل كانت إذا ثالثيا األصلي اسمها إيضاح عليه بأن زوجته استقدام في
. م/ انتهى .)فيه جاء ما واعتماد اإلحاطة فنرغب .انتهى
ت/40/9
1/132
3
3

1392
أجانب

 هـ19/2/1392 في 30/2/1/2858/3 رقم الخارجية وزارة وكيل خطاب تلقينا( :وبعد -
 مخلفات بيع على موافقتها فيها تبدي والتي بجدة المصرية السفارة مذكرة تلقى أنه يتضمن

 التعميم نص ينظر .ك/ .) الثمينة المخلفات عدا بالمملكة يتوفون الذين المصريين المواطنين
.639/ص المال بيوت في

ت/194/12
1/133



19
8

1393
أجانب

 صرف حالة في حتى األجانب مراقبة إلدارة األنموذج هذا بعث سرعة المحاكم على(... -
 وكذلك .الوزارة من التعميم يطلب . و/ .)منها انسحابه أو األجنبي هذا دعوى عن النظر
 األنموذج يطلب .عليه واالطالع .ك/ هـ21/3/1394 في ت46/12 رقم التعميم طلب
.بالوزارة المختصة الجهة قبل من عنه المنوه

ت/2/2
1/133
7
1

1395
أجانب

 ودفاتر السفر كجوازات حامليها شخصيات تثبت التي الصحيحة بالوثائق االكتفاء(... -
. ك/ .) اإلقامة
ت/132/5

1/133
8
6

1395
أجانب

 بخطاب المبلغ هـ3/5/1395 وتاريخ 529 رقم الوزراء مجلس قرار على بناء( :وبعد -
 المتضمن هـ15/5/1395 وتاريخ 14303 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي
 في العاملون األجانب األفراد عليه يحصل الذي الشخصي الدخل على المقررة الضريبة إلغاء

 هذا صدور بعد صرفها يستحق التي الدخل على ذلك ويسري السعودية العربية المملكة
 واعتبار طرفكم المتعاقدين مرتبات من حسمها وعدم الضريبة إلغاء اعتمدوا لذا . المرسوم

. ك/ انتهى .)هـ4/5/1395 بتاريخ الكريم الملكي المرسوم صدور من ذلك
ت/58/5
1/133

22
4



1397
أجانب

 يقدم أن بعد القصوى الضرورة حالة في إال سفره جواز متعاقد أي تسليم عدم اعتمدوا(... -
 في الجواز يعيد وأن األفراد وتجاه الدولة تجاه حقوق من عليه لمايترتب الالزمة الكفالة
.2/93 والجوازات الجنسية في التعميم نص ينظر . و/ .)المحدد الوقت

ت/18/12
1/134

22
1

1398
أجانب

 في 160 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم أدناه نبلغكم( :وبعد -
 اإلشكال عن اإلمارات بعض استفسرت أن سبق « : المقدمة بعد ونصه هـ14/11/1397

 رقم السري التعميمي خطابنا من »12« المادة من » ز« الفقرة في الوارد والغموض
 يوقع الذين المملكة في المقيمين األجانب جلد بخصوص هـ2/9/1396 وتاريخ س/7735
 العدل ووزارة الوزارة، ديوان من لجنة شكلت وقد . ونحوه كالتعزير شرعية أحكام عليهم
 بالشرب المتعلقة الجرمية أوصافها وسائر شاملة بصورة الخمور موضوع دراسة إليها أوكل
 الحد تطبيق وإمكانية ، وصف لكل عقوبة واقتراح والتهريب والترويج والصنع والبيع

 عقوبة إلى فيه انتهت الذي تقريرها اللجنة هذه فقدمت المسلمين األجانب على الشرعى
 كانت أيا بالمملكة مقيم مسلم كل على التطبيق واجبة وهى حدا جلدة ثمانين شرعا الشرب

 غير األخرى األوصاف أما . وآخر جنس بين التفرق اإلسالمية الشريعة ألن جنسياتهم
 عن وبالعرض العلماء كبار هيئة الي التعازير موضوع إحالة وارتأت تعزيرية فعقوبتها الشرب

 بدراسة قام الذي األعلى القضاء بمجلس الدائمة الهيئة إلى األوراق أحال السامي للمقام ذلك
 وجاهة ـ 1 : مايلي المتضمن هـ25/8/1397 وتاريخ153 رقم القرار فيه واتخذ الموضوع

 أيا المملكة في المقيمين المسلمين كافة على الشرعية الحدود تطبيق تعين من اللجنة مارأته
 سيادة إن ـ 2 .وآخر جنس بين التفرق اإلسالمية الشريعة ألن المسلمين من جنسياتهم كانت
 صنف واستثناء دخلها من كل على فيها السائدة األحكام إنفاذ يحتم سلطانها وكمال الدولة

 راجع أمرها أن المجلس يرى التعزيرية بالعقوبات يتعلق ما ـ 3 . سيادتها من يضعف الناس من
 بين يفرق الذى هو والقاضى ، المجرم حال تختلف كما تختلف الجرائم ألن القضاء إلي

 بما ليعالجوها القضاة الي التعازير أمر ترك المجلس يرى لذا . وآخر ومجرم وأخرى جريمة



 انتشارها من يقلل أو يزيلها بما معالجتها على والعمل الفساد أسباب وتقصي النظر من لديهم
.

 على بالموافقة هـ21/9/1397 وتاريخ 23728/ص/4 رقم الكريم السامي االمر وصدور
. و/ انتهى .) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد لالطالع .».اهـ. ذلك
ت/11/5
1/135

15
2

1398
أجانب

 ا غير من بمتعاقدين بالجمهور الصلة ذات أو الحساسة اإلدارية المراكز إشغال عدم(... -
 وقصر إليهم الحاجة تفرضه الذي بالقدر إال المتعاقدين استقدام في التوسع وعدم لسعوديين

 اعتماده االطالع بعد نرغب عليه .إلخ... أجلها من استقدموا التي األغراض على استخدامهم
الوزارة من التعميم يطلب .ش/ .) بموجبه للتمشي يلزم لمن وابالغه

ت/63/12
1/135

28
3

1398
أجانب

 في 3462 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 المرفق هـ6/2/1398 في 205 رقم الوزراء مجلس قرار ومشفوعه هـ13/2/1398

 مجلس قرار تضمنه ومما .و/انتهى .) يلزم لمن وابالغه موجبه واعتماد لالطالع . صورته
 مواجهة في الديات قضايا نظر قبول عدم « : مانصه هـ6/2/1398 في 205 رقم الوزراء

.2/424 الديات في التعميم ينظر .»أجنبيا المتسبب كان إذا المال بيت
ت/98/5
1/135
2
6

1398
أجانب



 26/1/16/1411/3 رقم الخارجية وزارة وكيل سعادة خطاب صورة إلى إشارة( :وبعد -
 سعادة مالحظة والمتضمن بجدة الجوازات مدير سعادة إلى والموجه هـ1/2/1398 في

 وما الشرعية الدوائر لدى باألجانب الخاصة المعامالت تأخر على الخارجية وزارة وكيل
 األجهزة عن سيئا انطباعا يعطي أنه كما الخارجية، لوزارة إحراج من ذلك يسبب

 يتعلق فيما خصوصا خاصة أولوية القضايا من النوع هذا إعطاء سعادته وطلب.الحكومية
 الشرعية الدوائر لدى موكليهم دعاوي إنهاء بقصد الخارج من القادمين الشرعيين بالوكالء

 ولموافقة .مشروعة غير بطريقة المملكة في بقائهم على ثانية جهة من ذلك يساعد ال وحتى
 الشرعية، الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم نظام من األولى المادة عليه تنص ما مع هذا

.ش/ انتهى .)يلزم لمن وإبالغه ذلك ومالحظة االطالع نرغب
ت/107/12

1/136
10
6

1398
أجانب

 رئيس أو المسئول الوزير من بإذن رسمية لجهات إال معلومات أي إعطاء عدم(... -
الوزارة من التعميم يطلب . و/ .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب . .)اهـ.إلخ.المصلحة

ت/13/5
1/136

27
1

1399
أجانب

 نقلها وقبل موقعها في المخلفات جرد يجب األجانب المتوفين لمخلفات بالنسبة(... -
.714/ص التركات في التعميم نص ينظر . و/ .)إلخ..رسمية لجنة بحضور وذلك

ت/21/12
1/136

19
2

1399
أجانب



 سجن عن برقيا إبالغها يكون أن ويحسن الخارجية وزارة بإبالغ الداخلية وزارة تقوم(... -
.2/425الديات في التعميم نص ينظر .و/ )إلخ .أسبوع على تزيد لمدة أجنبي أي
ت/13/12
1/136

12
2

1400
أجانب

 أو الجامعات أو المدارس أو بالمساجد سواء واإلرشاد الوعظ مزاولة يتولى من بشأن(... -
 من استقدموا الذي العمل تأدية على يقتصروا أن منهم للمتعاقدين وبالنسبة غيرها أو النوادي

الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)أجله
ت/14/12
1/137

18
2

1400
أجانب

 ولهذا معها وتتمشى الحنيف اإلسالمي الدين تعاليم من مستمدة وتقاليد عادات البلد لهذا( -
. و/ انتهى .)بموجبها التمشي مقصده كان أيا إليها وافد كل على يتحتم
ت/147/12

1/137
21
11

1400
أجانب

 أساتذة :األولى الفئة :القصر وأوالدهم زوجاتهم باستقدام لهم المسموح األشخاص( -
.2/97 والجوازات الجنسية في التعميم نص ينظر .و/ )إلخ.. الجامعات

ت/144/12
1/137

13
8

1401
أجانب



 التعميم نص ينظر ك )/إلح. . . معالجتها في واإلسراع األجانب السجناء قضايا متابعة . . . (
2/534 السجناء في
ت/36/9
1/137

16
3

1402
أجانب

 إن حيث بالده إلى الجثمان نقل مصاريف من أيا األجنبي المتوفى تركة تحميل عدم(... -
 نص ينظر . ش/ .)إلخ.وزارة أو شركة أو فردا سواء كفيله ذلك يتحمل بأن تقضي التعليمات

.713/ص التركات في التعميم
ت/35/5
1/137

13
3

1403
أجانب

 في 30/8929 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم تلقينا( :وبعد
 هذه بتعاليم بالتقيد للعمل المملكة إلى القادمين جميع على التأكيد المتضمن هـ23/2/1403

 أنظمتها وتستمد النبوية، والسنة الكريم القرآن هو البالد هذه دستور وأن ونظمها البالد
 أن إلى الجميع تنبه الداخلية وزارة فإن لذا .اإلسالمي التشريع من والشخصية الجنائية
 معالي أمر على وبناء .تمييز بدون الجميع على تطبق سوف البالد في بها المعمول األنظمة
 هذه بتعاليم التقليد على وحثهم بذلك بالتقيد والمتعاملين معكم للعاملين بتوجيهكم الوزير

 فالعتماد .المخالفين من أحد على التستر أو شروطها من شرط بأي اإلخالل وعدم المملكة
ش / انتهى .)موجبه

ت/86/12
1/138

28
5

1403
أجانب



 الناس من كثير يفعله ما بشأن هـ28/3/1403 في 103 رقم العلماء كبار هيئة قرار(... -
 مقابل شاؤا كيفما يعملون يتركونهم البالد وصولهم وبعد كفالتهم على عمال استقدام من

 ذلك في وأصدر الموضوع في نظر العلماء كبار هيئة مجلس أن المتضمن لهم يدفعونه أجر
 المبلغ وتحريم التعامل ذلك من المنع المتضمن هـ28/3/1403 وتاريخ 103 رقم قراره
 التعميم نص ينظر . ش/ .)إلخ.. ذلك على ولموافقتنا العمال من المستقدمون يأخذه الذي

.69/ص اإلجارة في
ت/12/191
1/138

11
11

1404
أجانب

 المنازعات حسم هيئة من حكم يصدر لم ما تجاري بدين المدين األجنبي إبعاد عدم . . (.
ك / .)به غارم كفيل تقديم أو بالدين بالوفاء المدين يقوم أو السفر من بتمكينه التجارية

ت/12/34
1/138

20
2

1405
أجانب

 ورقم هـ19/2/1399 في ت21/12 برقم لكم المبلغة الوزارة لتعاميم إلحاقا( :وبعد
 ت12/191 ورقم هـ3/1/1404 في ت/2/12 ورقم هـ23/8/1403 في ت149/12

 هـ20/1/1399 في 16/2697 رقم الداخلية وزير سمو تعميم حول هـ11/11/1404 في
 من صورة هذا بطي لكم نرفق .خاصة حقوق ذمة على الموقوفين األجانب السجناء بشأن
 هـ25/12/1404 في 67378 رقم الداخلية وزير نائب الميك السمو صاحب تعميم

 هـ2/1/1405 في 17/260 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من وصورة
 ق / انتهى .)يخصكم فيما موجبهما واعتماد االطالع نرغب .الموضوع بشأن مؤخرا الصادر

 ألحاقا" هـ2/1/1405 في 17/260 رقم الداخلية وزير الملكي المسو صاحب تعميم نص
 بين جرت التي المكاتبات على المبني هـ20/1/1399 في 16/2697 رقم الوزارة لتعميم

 بها تتقدم التي االستفسارات بشأن العدل ووزارة الخارجية ووزارة الوزارة هذه من كل
 الحظت .مختلفة قضايا في رعاياها من المسجونين عن الخارجية لوزارة األجنبية السفارات



 في يبقون المرورية والحوادث الخطأ الدهس قضايا في المسجونين بعض أن الوزارة هذه
 - الثاني الطرف - الورثة حضور بانتظار العام الحق في المقررة المدة على تزيد مدة السجن
 حضور لطلب للوزارة ترفع التي القضايا من كثيرا إن وحيث .الخاص الحق دعوى إلقامة
.شرعا اإلدانة تركيز من خالية الخاص الحق إلنهاء الورثة

 فور المحكمة إلى القضية إحالة بضرورة المعنية الجهات على بالتأكيد اإليعاز نأمل لذا
 بموجب فيعامل شرعا إدانته ثبتت وإذا ايام ثالثة تتجاوز ال مدة في التحقيقات من االنتهاء
 في مدانا السجين الشخص كون حالة في بأنه( القاضية إليه المشار التعميم من الرابعة المادة
 عنه الدفع تضمن غرمية كفالة أو بدفعه تكليفه المتوقع بالمبلغ ضمانا يقدم ولم العام الحق
 الورثة به ويبلغ الخاص الحق دعوى في للنظر موعد بتحديد المحكمة تقوم الحالة هذه ففي
 في( النص مع والحضور لإلبالغ الالزم الوقت الموعد تحديد عند االعتبار في يؤخذ أن على
 متابعته ولهم عنه سيفرج السجين على بها المحكوم المدة انتهاء حالة في بأنه )التبليغ ورقة
 تثبت لم إذا أما ).منه وصورة سفره جواز وتاريخ ورقم بلده في عنوانه أخذ مع وجد حيث
 ال التي الحالة في بأنه القاضية إليه المشار التعميم من السادسة المادة حسب فيعامل إدانته
 مستوفيا المحكمة من حكم وصدور الحادث في المتهم مسئولية التحقيقات واقع من يثبت

 وصورة الحكم من صورة مع بذلك المتوفى ورثة ويبلغ المتهم عن يفرج النظامية إجراءاته
 هذا، رغبتهم حالة في متابعته لهم ليتسنى بلده في الشخص ذلك وعنوان التحقيق فذلكة من

 إن حيث موعد بتحديد المحاكم إبالغ بأمل هذا تعميمنا من صورة العدل وزارة أعطينا وقد
."تحياتنا ولكم .المدعي حضور بعد إال الموعد تحديد عن يتوقف منها البعض

ت/12/165
1/140
7
9

1405
أجانب

 المنح صكوك في باسمهم تسجل التي األنصبة بيع على اليجبرون األجانب الورثة إن( -
.720/ص التركات في التعميم ينظر . و/ .)إلخ.إخراجها قبل أصحابها يتوفى التي السامية

ت/12/26
1/140

14
2



1406
أجانب

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة برفقه لكم نبعث( :وبعد -
 ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصال الموجه هـ22/1/1406 وتاريخ ر/1100

 العامة األمانة قرار من صورة ومشفوعه الوطني، الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس
 الفقرة في الوارد االستثناء بإلغاء القاضي هـ16/1/1406 في 17 رقم الوزراء لمجلس
 الصيغة تصبح بحيث هـ13/4/1391 وتاريخ 278 رقم الوزراء مجلس قرار من الرابعة
 المتعهدين أو المقاولين أو األجنبية الشركات مع تبرم التي العقود تضمين عدم :التالية

 نأمل .عنهم أدائها أو الضرائب من موظفيهم دخول أو أرباحهم بإعفاء نصاً ونحوهم األجانب
.ك/ انتهى .)بموجبه والتمشي االطالع

ت/12/191
1/141

23
10

1406
أجانب
 المنظورة القضية على أحكامهم تقتصر أن مالحظة القضاة الفضيلة أصحاب إبالغ -(...
 يوجب ما للقاضي بدا وإذا.شيء عليه يثبت لم من ترحيل ألمر التعرض دون فقط أمامهم
 ينظر .و.)/يلزم بما للتوجيه لنا لرفعه مستقل بكتاب لمعاليكم عنه فيكتب الترحيل في النظر
.2/252 الحكم في التعميم نص
ت/12/202
1/141

12
11

1406
أجانب

 األولى الفقرة في إليها المشار الوثائق على فيعتمد االعترافات لتصديق بالنسبة أما(... -
 نص ينظر . ك/ .)إلخ ... واإلقامة السفر جواز على فيعتمد األجانب أما للسعودي بالنسبة
.2/108 والجوازات الجنسية في التعميم

ت/12/146
1/141



7
8

1407
أجانب

 الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصال
 على االجتماعية التأمينات نظام تطبيق إلغاء بشأن هـ17/7/1407 في ر/7/10440 رقم

 الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه المعاشات لفرع بالنسبة األجانب العمال
 وتاريخ 43/م رقم الكريم الملكي المرسوم من ونسخة هـ9/7/1407 وتاريخ 154 رقم
 لمن وإبالغه اإلحاطة نرغب الوزير معالي توجيه وحسب .بذلك الصادر هـ10/7/1407
. ك / انتهى .)موجبه العتماد يلزم

ت/8/164
1/141

13
9

1407
أجانب

 غير أو سجينا األجنبي جواز أو اإلقامة بطاقة سحب العامة المصلحة اقتضت إذا (... -
 طلب على بناء الجوازات إدارة من تصريح له فيعطى المحاكمة أو التحقيق لمصلحة سجين
.2/544 السجناء في التعميم نص ينظر . ك/ .)سحبتها التي الجهة

ت/8/1
1/142
1
1

1408
أجانب

 اتفاقيات على بناء للمملكة دخولها كان ما فإن األجنبية األجرة لسيارات بالنسبة أما(... -
 والسعودية الوطنية المصلحة فيه ما على فالعمدة اشتبه وما الواضحة نصوصها وفق فيطبق
 والشاحنات السيارات في التعميم نص ينظر . ك/ .)إلخ ... المهم هو واألمن األحق

2/610.
ت/8/31



1/142
8
3

1409
أجانب

 )الحكومية المباني بعض مداخل عند واألجنبية المحلية والمجالت الصحف بيع بشأن( -
الوزارة من التعميم يطلب .ش/
94/ت/8
1/142

14
9

1411
أجانب

 إقامته مشروعية تثبت التي به الخاصة اإلقامة لرخصة مقيم كل حمل ضرورة أوالً(... -
 وجود ضرورة :ثانياً .أفراد أو خاصة منشأة أو حكومية دائرة سواء بها الكفيل احتفاظ وعدم

 طالما كان أيا الكفيل لدى بها االحتفاظ وعدم األسرة رب لدى المقيمين أسر سفر جوازات
 في التعميم نص ينظر . و/ .)إلخ..األسرة لرب كتابعين لإلقامة قدموا األسرة هذه أفراد أن

.2/116 والجوازات الجنسية
104/ت/8
1/142

14
10

1411
أجانب

...)

 ومنحها أجنبي عامل فيها طرفا يكون التي الجنائية الدعاوي في البت سرعة على التأكيد
 . و/ .)إلخ..العمالية القضايا في النظر على تأثير من فيها التأخير يحدثه لما تالفيا األولوية

.3/376 المحاكم في التعميم نص ينظر
243/ت/8
1/142

12
2



1415
أجانب

 يطلب .و)/الالجئين عن والمسئولة المختصة للجهات لالجئين اإلبعاد أحكام ترك بشأن( -
الوزارة من التعميم

452/ت/8
1/143

20
8

1415
أجانب

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد( :وبعد -
 رقم البرقي الكريم السامي األمر إلى نشير« : ونصه هـ23/7/1415 في ت/1/1/301/ح
 30 رقم الوزراء مجلس قرار على الموافقة المتضمن هـ12/4/1415 وتاريخ 4986/ب/7

 والقاضي المملكة في األجانب تخلف مشكلة معالجة بشأن الصادر هـ1/3/1415 وتاريخ
 نظامية إقامة بدون المملكة في المتواجدين المتخلفين األجانب أوضاع معالجة تتم بأن

 على ـ 1 : يلي ما القواعد تلك تضمنت وقد لذلك الموضوعة القواعد وفق والمخالفين
 أو لديها العاملين األجانب جميع أن من التأكد العامة والمؤسسات الحكومية األجهزة جميع

 المفعول سارية باإلقامة تصاريح لديهم اختصاصاتها ضمن تدخل التي والحقول المجاالت في
 الشركات جميع على ـ 2 ).والمؤسسات األجهزة هذه لدى( بالعمل لهم ومصرح

 لعمالهم العمل ورخص اإلقامات على بالحصول االلتزام واألفراد الخاصة والمؤسسات
 مكفوليهم ترك أو كفالتهم، على ليسوا الذين األجانب استخدام وعدم موعدها في وتجديدها

 الجهات مع األجانب المتعاقدين انتقال يجوز ال ـ 3 .الخاص لحسابهم أو الغير، لدى يعملون
 التي الجهة من تصريح بموجب إال ألخرى مدينة من العامة والمؤسسات والهيئات الحكومية

. و)/موجبه واعتماد لإلحاطة .إلخ..الجهة ختم ويحمل المتعاقد لديها يعمل
939/ت/13
1/144

25
6

1417
أجانب



 يترتب سوف ارتكبها التي والجريمة الوافدين من عليه المحكوم كان إذا السجن تخفيف( -
 ينظر الوزارة من التعميم يطلب .و/ )بالجلد السجن زيادة عن واالستعاضة اإلبعاد عليها

هـ26/8/1421 في 1625/ت/13 رقم التعميم
1220/ت/13
1/5
4
7

1419
أجانب

 في ر/7/7913 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 المدنية الخدمة مجلس إليه انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ6/6/1419

 غير المتعاقد يعامل : يلي ما المتضمن هـ17/10/1414 وتاريخ 1/332 رقم بقراره
 يعامل بما العمل أداء من تمنعانه ال مستديمة عاهة أو جزئي بعجز اإلصابة حالة في السعودي

 ولوائحه المدنية الخدمة نظام في عليها المنصوص لألحكام وفقا السعودي الموظف به
 نرغب لذا .هـ أ.العمل بسبب ناشئين العاهة أو الجزئي العجز يكون أن بشرط ,التنفيذية
.و/يحفظكم والله)موجبه واعتماد االطالع

1225/ت/13
1/5
4
7

1419
أجانب

 ت/158/3ورقم هـ4/2/1397في ت/20/12رقم الوزارة لتعميمي الحاقاً
 المقيمين لالجانب اإلعالة صكوك إخراج منع المتضمنين هـ21/11/1390في

 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب فقدتلقينا وعليه (.. .الخ..بالمللكة
 وتاريخ 18/12285/18 رقم الوزارة لخطاب الجوابي هـ9/6/1419 ـ 8 في 39265

 739 رقم بجازان الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب على المعطوف هـ29/3/1418
 الذين األجانب من بالمتعاقدين المنع يختص هل فضيلته سؤال المتضمن هـ24/2/1418 في

 من يظهر ما حسب استقدامهم أجل من إعالة إثبات ويريدون المملكة خارج أسرهم
 إثبات ويريدون المملكة داخل أسرهم كانت من يشمل المنع أن أم المذكورين التعميمين

 استخراج عدم : أوال : باآلتي سموه أجاب وقد ذلك؟ أشبه وما الكفالة نقل أجل من اإلعالة



 استخراج عدم : ثانيا .المملكة خارج المقيمة ألسرته المملكة في المقيم لألجنبي إعالة صك
 .الزيارة أو العمرة أو الحج أجل من المملكة إلى وعائلته هو قدم الذي لألجنبي إعالة صك
 يعولهم لمن صك على مشروعة نظامية إقامة المملكة في المقيم األجنبي حصول يجوز : ثالثا

 والعمل االطالع نرغب لذا .انتهى.أيضا نظامية إقامة المملكة في يقيمون كانوا إذا شرعا
هـ26/12/1421 في 1694/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/يحفظكم والله .)بموجبه

1226/ت/13
1/5
4
7

1419
أجانب

)

 : ونصه هـ10/6/1419 وتاريخ م/7/455 رقم التعميمي السامي األمر من نسخة لقدتلقينا
 هـ23/4/1419 وتاريخ 1224 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب على اطلعنا

 هـ18/4/1419 بتاريخ المنعقدة جلسته خالل الحظ الوزراء مجلس أن إلى فيه المشار
 مستندات أصول فقدان نتيجة مستحقة مبالغ لصرف صور اعتماد إجازة بطلب يرفع ما كثرة

 فقدانها في السبب يكون ما غالبا والتي متعددة حكومية جهات لدن من األصلية الصرف
 وجه فقد ذلك على وبناء .الجهات تلك لدى سعوديين غير متعاقدين لدى حفظها عن ناتجا

 تكون أن على يؤكد الحكومية والمؤسسات األجهزة لجميع تعميم بإصدار الوزراء مجلس
 المختصة الجهات على التأكيد إليكم ونرغب .سعوديين موظفين لدى المستندات تلك مثل
 فأكملوا .سعوديين موظفين لدى المالية المستحقات بصرف المتعلقة المستندات تكون بأن
.و/يحفظكم والله.)بموجبه العمل واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ.بموجبه يلزم ما

2195/ت/13
1/5
3
3

1424
أجانب

)



 في 9/2/52 رقم التعميمي الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 األجهزة بعض من الوزارة لهذه الواردة االستفسارات إلى إشارة (( : ونصه هـ1/1/1424

 التي السعودية غير العاملة القوى بعض على المترتبة الرسوم قيمة يتحمل من حول الحكومية
 رقم الملكي المرسوم من )ثالثاً( البند في عليه المنصوص الحكومية األجهزة كفالة على

 أم الرسوم تلك قيمة المتعاقدة الحكومية الجهة تتحمل وهل هـ25/7/1415 وتاريخ )8/م(
 وتاريخ )90( رقم الوزراء مجلس قرار به صدر ما ضوء على معها المتعاقدين

 من كل في المختصين قبل من الموضوع هذا بحث تم أنه اإلفادة نود . هـ14/5/1418
 ووزارة ، االجتماعية والشؤون العمل ووزارة ، ) للجوازات العامة المديرية ( الداخلية وزارة

 من حالياً به معمول هو ما أنَّ ووجد الوطني واالقتصاد المالية ووزارة ، المدنية الخدمة
 أو اإلقامة رخصة إصدار رسوم قيمة الحكومية الجهات مع السعوديين غير المتعاقدين تحميل

 للعقود تنفيذاً الصحيح النظامي الوضع هو بأنواعها السفر تأشيرات رسوم وقيمة تجديدها
 الصادرة السعوديين غير توظيف الئحة من )49 ( المادة ألحكام وتطبيقاً معهم المبرمة

 رقم بالخطاب والمبلغة هـ1/8/1398 وتاريخ 45 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار بموجب
 ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع نرغب عليه )). هـ9/9/1398 وتاريخ20701/د/7
.و/

2199/ت/13
1/5
6
3

1424
أجانب

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 المرسوم و األجنبي االستثمار نظام من نسخة ومشفوعه هـ25/2/1424 في 8945/ب/3

 نسخة تلقينا كما . الخ ... عليه بالموافقة القاضي هـ5/1/1421 وتاريخ )1( رقم الملكي
 51173/ب/3 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من
 )17/23( رقم األعلى االقتصادي المجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ18/12/1423 في

 االستثمار من المستثنى النشاط أنواع قائمة على الموافقة بشأن هـ1/12/1423 وتاريخ
 والمرسوم النظام من نسخة برفقه تجدون عليه ) بالقرار الموضح النحو على ( األجنبي
 فيما العتمادها بعاليه إليها المشار األعلى االقتصادي المجلس قرار من ونسخة الملكي



.و/ ) يخصكم
2833/ت/13
1/5

14
2

1427
أجانب

 101/2/10/92520 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد (
 رقم الرياض منطقة جوازات مدير سعادة كتاب به المرفق ، هـ22/11/1426 وتاريخ
 بالرياض الوافدين إدارة مدير سعادة كتاب إلى فيه المشار ، هـ4/11/1426 وتاريخ 4723

 من ومنهم ، لديهم الموقوفين الوافدين كثرة بشأن ، هـ28/10/1426 وتاريخ 8312 رقم
 الدعوى إلنهاء للمحكمة إحالتهم يستوجب مما الغير أو الكفيل مع مالية مطالبات لديه يوجد
 طول بسبب الموقوفين وتأخر الحقوقية القضايا كثرة من يعانون الوافدين إدارة وأن ، لديهم

 لدى النظر في األولوية الموضوع هذا إعطاء سموّه ويطلب . المحاكم في المواعيد مدة
 تقتضيه ولما ، سمّوه إليه أشار ما وألهمية . التوقيف في بقاؤهم يطول ال حتى ، المحاكم
 فإننا ) 40 ( المادة في الشرعية المرافعات نظام في ورد ما على وبناء ، العامة المصلحة

 وفق إليها المشار القضايا من النوع هذا إنجاز سرعة على والعمل االطالع إليكم نرغب
.و ) النظام

2858/ت/13
1/5

25
3

1427
أجانب

)

 وتاريخ 97/25/29384/1 رقم الخارجية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 معاملة بسوء المتعلقة األحكام عن بمعلومات موافاته سموه طلب المتضمنة ، هـ5/3/1427

 أعمال نتيجة األجنبية والعاملة العامل لصالح صدرت التي ، المملكة في األجانب العمال
 نرغب لذا . الخ ... الماضية العشرة األشهر خالل ، االغتصاب أو البدني اإليذاء عن ناجمة
 بالوزارة للمستشارين العامة اإلدارة وتزويد . عاجلة بصفة بموجبه والعمل االطالع إليكم

 ( المدة خالل وذلك ، وجدت إن قبلكم من صدرت التي المذكورة األحكام عن بمعلومات



.و ) ) هـ1427 لعام صفر شهر - هـ1426 لعام األولى جمادى شهر
م/1014/3

1/147
22
4

1387
أحداث

 :هـ9/4/1387 في 2062 برقم اآلتي التعميم صورة الداخلية وزير سمو من جاء( :وبعد -
 في توقيفهم يجري وسعوديين أجانب من الصغار واألحداث القاصرات بعض أن ولوحظ«

 المصلحة مع يتنافى اإلجراء هذا مثل إن وحيث مخالفات، أو بسيطة جنايات في السجون
 اإلهانة من بشيء الضرورة عند بأمرهم يكتفى هؤالء أمثال بأن يالحظ أن فنأمل العامة

 تكون التي الحاالت وفي ألوليائهم وتسليمهم والشرطة اإلمارة قبل من معقولة وجلدات
 المحكمة من حكم استصدار من فالبد التوقيف تستدعي الصغير أو الحدث من الجناية
 الصغار أمر في النظر يعاد وأن مسئوليتها على التوقيف ليكون بذلك يمكن ما بأسرع

 .» هـ ا .تحياتنا ولكم .ذلك ضوء على جميعها السجون في حالياً الموجودين واألحداث
.ر /انتهى .)تنفيذه نرغب ذلك في جاء مما ولقناعتنا

ت/46/2
1/147

29
4

1389
أحداث

 إلى يوجه أو انحراف أو هفوة أحدهم من يحصل عندما الشباب أن يخفى ال( :وبعد -
 على تساعد تربوية طريقة إلى محاكمتهم عند يحتاجون ذلك من شيء بارتكاب تهمة أحدهم

 نظر يكون ـ 1 :اآلتية األمور محاكمتهم في تتبع أن نرى ولذا سلوكهم، وتقويم توجيههم
 الذي الشاب أمر ولي من حضوره القاضي يرى من إال يحضرها ال خاصة جلسة في القضية

 به ويكتفى ذلك إلى الحال دعت إذا التحقيق متولي وكذا والشهود الضبط وكاتب يبلغ لم
 بالشاب الرفق ـ 3 .اإلمكان حسب القضية في البت بسرعة العناية ـ 2 .عام مدعٍ حضور عن

 هو محاكمته من الهدف بأن ويشعره نفسه في الطمأنينة يبعث ما على والعمل استجوابه حال
 الشاب حضور قبل القضية أوراق دراسة القاضي على ـ 4 .الصالحة الوجهة وتوجيهه تقويمه

 في يكون أن يالحظ بسجنه الحكم يصدر عندما ـ 5 .معلومات من تضمنته بما لالستنارة لديه



 الحكم صدر إذا ـ 6 .معه باجتماعه يفسده أن يخشى بمن يختلط ال وأن سنه مع يتالءم سجن
 في القاضي عليه فينص ذلك المصلحة تقتض لم ما علناً يكون ال أن فيالحظ تعزيراً بضربه
 األحكام بتمييز الخاصة للتعليمات خاضعة بحقهم الصادرة األحكام أن يالحظ ـ 7 .حكمه

.ر /انتهى .)الشرعية
ت/12/197
1/148

18
11

1404
أحداث

 بالنيابة المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب برقية من صورة تلقينا( :وبعد -
 هـ24/10/1404 في 9497/أم برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه

 جميع في البت بسرعة العدل لوزارة التابعة المختصة الجهات حث سموه رغبة المتضمن
 .المالحظة بدار الموجودين األحداث السجناء تشمل التي وخصوصاً المتأخرة القضايا
 صغار األحداث ذلك في بما اإلنجاز في األولوية السجناء معامالت إعطاء ينبغي إنه وحيث
 بشأنهم أحكام إصدار دون طويالً وقتاً االجتماعية المالحظة دور في يمضون الذين السن

 .)جميعاً عوننا في الله كان به واالهتمام ذلك مالحظة فنرغب .الدراسي مستقبلهم يضر مما
.و /انتهى
ت/12/211
1/148

28
12

1404
أحداث

 السمو صاحب تعميم من الوزير لمعالي المعطاة الصورة نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 المتضمن .. ... هـ24/11/1404 في 4781/س/16 رقم الداخلية وزير نائب الملكي

 التوقيف أمر صدور وقت ـ سنة 18 عن سنه يقل من هو ـ حدث إيقاف يتم ال ـ أ :اآلتي اتباع
 أحداث قاضي يوجد لم إذا المستعجلة المحكمة قاضي أو األحداث قاضي من بأمر إال

 إيداع ـ ب .التوقيف بدور الحدث إيداع ومكان ومبرراته التوقيف مدة القاضي بقرار ويحدد
 قدر الكبار عن وعزلهم االجتماعية المالحظة بدور جنسياتهم اختالف على الذكور األحداث
 قاضي على األمر عرض يعاد بالمنطقة اجتماعية مالحظة دار وجود عدم حالة وفي اإلمكان



 مالحظة دار بها يوجد منطقة ألقرب نقله أو الحدث توقيف أمر في للنظر األحداث
 فوراً أمرهم يعرض حالياً العامة بالسجون المودعون أو الموقوفون األحداث ـ ج .اجتماعية

 أو بالكفالة باإلفراج أو بالتوقيف باألمر سواء بشأنهم يتبع ما لتقرير األحداث قاضي على
 وذلك للمنطقة اجتماعية مالحظة دار أقرب في التوقيف مكان ويحدد يقرره حسبما بدونها

 التقيد نرغب ـ 4 .المملكة مناطق جميع في كافية اجتماعية مالحظة دور تعميم يتم أن إلى
 الوزير معالي توجيه وحسب .». هـ ا .مخالفة أية عن والرفع بدقة وتنفيذها التعليمات بهذه

.ق/هـ8/4/1412 في 47/ت/8 رقم التعميم بذلك صدر .ك/انتهى )بذلك اإلحاطة نرغب
ت/8/49
1/149

18
4

1409
أحداث

 في 18/7625 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا( :وبعد -
 والمعطى المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجهة هـ26/1/1389
 2809 برقم العام األمن مدير لنا أبرق« :المقدمة بعد نصها واآلتي منها نسخة الوزارة لهذه

 قضايا نظر عن الخرمة محكمة قاضي فضيلة اعتذار بشأن هـ11/11/1408 وتاريخ
 وبأنه بجدة االجتماعية المالحظة بدار األحداث قاضي اختصاص من ذلك أن بحجة األحداث

 أوضحت /فاصلة / اإلمارة من ثانية إليه إحالتها بعد القضايا هذه نظر من لسموكم اعتذر
 خاصة لقضاياهم وتأخيراً ولألحداث للشرطة مشاكل يسبب فضيلته اعتذار أن طرفكم شرطة

 بالمنطقة يوجد ال أنه وأوضح أيام ثالثة الشفاء ومدة بسيطة مضاربات في القضايا أغلب أن
 بحوالي الخرمة عن تبعد والتي جدة بمدينة سوى المخالفين األحداث إليداع دار الغربية
 األحداث قضايا تنظر بأن تقضي تعليمات إصدار العام األمن مدير ورأى /فاصلة/كيلو 580

 عقبات على للتغلب المحاكم قضاة من اجتماعية مالحظة دور بها توجد ال التي المناطق في
 من بصورة العدل وزير معالي زودنا فقد ذلك لمناسبة /فاصلة/األحداث نقل توصيل ونفقات

 بالتوقيف لبقائهم تالفياً األحداث قضايا بنظر عموماً المحاكم قضاة تعميد بأمل الخطاب هذا
 محل من نقلهم على يترتب لما اجتماعية مالحظة دار بها يوجد مدينة أقرب إلى نقلهم أو

 دور إيجاد يتيسر أن إلى ونفقات مخاطر من مالحظة دور بها يوجد التي للمدينة إقامتهم
 واعتماد االطالع نأمل .» هـ ا .تحياتنا ولسموكم /.فاصلة/المدن غالب في اجتماعية مالحظة
.و /انتهى .)موجبه



142/ت/8
1/150

12
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1410
أحداث

 على المبني هـ28/12/1404 في ت12/211 رقم الوزارة هذه لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 توقيف إجراءات بشأن هـ24/11/1404 في 4781/س/16 رقم الداخلية وزارة تعميم

 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم صورة تلقينا فقد .إيداعهم ومكان األحداث
 معالي لنا رفع أن سبق« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ22/8/1410 في 67106 رقم بالنيابة
 األحداث سجن بصدد هـ27/2/1408 وتاريخ 4016 /11 رقم بخطابه العام األمن مدير

 للمصلحة مراعاة المملكة مناطق مختلف في الموجودة االجتماعية المالحظة بدور األجانب
 ومندوبين الوزارة هذه من لجنة شكلت وقد .حميدة غير تصرفات حدوث من وخشية العامة

 الحلول ووضع شاملة دراسة إلجراء االجتماعية والشئون العمل ووزارة العام األمن عن
 السجناء عن بعيداً ولو بالسجن األحداث إيداع أن ومنها توصياتها اللجنة وقدمت المناسبة
 والتوجيه والرقابة اإلشراف غياب في سوياً اختالطهم ألن المفاسد إلى يؤدي أمر البالغين
 من الضعيفة النفوس ذوي يمكن قد الكبار مع انعزالهم حالة وفي للفساد سيدفعهم السليم
 رقم الوزراء مجلس لقرار فقرة إلضافة الكريم السامي للمقام الكتابة واقترحت بهم التغرير
 بدور جنسياتهم اختالف على األحداث قبول على تنص هـ13/5/1395 وتاريخ 611

 لشئون الوزارة وكالة /االجتماعية والشئون العمل وزارة أبلغتنا وقد .االجتماعية المالحظة
 ح/2205 هـ،3/7/1410 في ح/3173 رقمي بخطابيها األحداث رعاية االجتماعية الرعاية

 هـ18/2/1408 في 19258 رقم السامي المقام موافقة صدرت بأنه هـ5/7/1410 في
 والشئون العمل وزارة عمدت وقد االجتماعية المالحظة بدور األجانب األحداث بقبول

.هـ21/2/1408 في ح/184 رقم بتعميمها بذلك االجتماعية المالحظة دور االجتماعية

 إيداع المتضمن هـ24/11/1404 في 4781/س16 رقم الوزارة هذه لتعميم وإلحاقاً
 قاضي من بأمر االجتماعية المالحظة بدور جنسياتهم اختالف على الذكور األحداث
 القاضي بقرار ويحدد أحداث قاضي يوجد لم إذا المستعجلة المحكمة قاضي أو األحداث

 دار وجود عدم حالة وفي التوقيف بدور الحدث إيداع ومكان ومبرراته التوقيف مدة
 ألقرب نقله أو الحدث توقيف أمر في للنظر القاضي فضيلة على األمر عرض يعاد بالمنطقة



 رقم الوزراء مجلس بقرار ورد وبما التعليمات بهذه التقيد نأمل .مالحظة دار بها يوجد منطقة
 معالي بقرار الصادرة التنفيذية وبالئحته االجتماعية المالحظة دور بإنشاء الخاص 611/95
 الحدث إيداع بضرورة هـ3/8/1395 وتاريخ 1354 رقم االجتماعية والشئون العمل وزير
 من ويستثنى داخلها والمحاكمة التحقيق وإجراء االجتماعية المالحظة بدور عليه القبض فور

 العامة الشرعية المحاكم فتنظرها والسطو الخطف جرائم في الحدث محاكمة حالة ذلك
 والقطع والرجم القتل قضايا وكذلك هـ13/8/1402 في 1894/8 رقم السامي لألمر وفقاً

 هـ ا .القضاء نظام من 23 المادة ألحكام طبقاً وذلك النظام يحددها التي القضايا من وغيرها
.و /انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .».
916/ت/13
1/152
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1417
أحداث

 في 1/1125 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد -
 في 218/43 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ9/5/1417

 األحداث قضايا في ينظرون الذين القضاة على : أوالً :يلي ما المتضمن هـ20/4/1417
 فيها يعملون التي المحاكم باسم صكوك من يصدرونه ما على التوقيع الرعاية ودار

 ثانياً .مستعجلة هناك يكن لم إذا فقط المحكمة أو مستعجلة فيها التي البلد في كالمستعجلة
 تناوب يتم وإنما الرعاية دار قضايا أو األحداث قضايا لنظر معين قاضٍ تخصيص ينبغي ال :

 آخر يخلفه ثم فترة قاضٍ الرعاية دار وقضايا األحداث قضايا في ينظر بحيث المحكمة قضاة
 ويستثنى قاضٍ من أكثر فيها يكون التي المحكمة قضاة كافة ذلك يشمل حتى أخرى فترة
 العمل وإدارة المحكمة بأمور ـ القضائي عمله إلى إضافة ـ النشغاله المحكمة رئيس ذلك من

.و)/موجبه واعتماد لالطالع .اهـ. »فيها
1544/ت/13
1/5
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1421
أحداث

)



 ر/3025 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ18/2/1421 وتاريخ
 :أوال : يلي بما والقاضي .....صورته المرفق هـ26/1/1421 وتاريخ 25 رقم الموقر

 سنوات سبع عن أعمارهم تقل ال الذين األحداث بقضايا المتعلقة اإلجراءات على الموافقة
 الحاجة عند الثالثين على أعمارهن تزيد ال الالتي والفتيات سنة عشرة ثماني تتجاوز وال

 وذلك .الفتيات لرعاية مؤسسة أو االجتماعية للمالحظة دور بها توجد ال مناطق في إليقافهم
 تاريخ من سنوات خمس لمدة اإلجراءات هذه تطبق :ثانيا .القرار في الموضح النحو على
 لرعاية مؤسسات أو مالحظة دور فيها يوجد ال التي المناطق في وذلك القرار هذا نفاذ

 والشؤون العمل وزارة تقوم أن على كيلومترا وخمسين مائة من أكثر عنها وتبعد الفتيات
 هذا بنتيجة الوزراء مجلس إلى والرفع فيها ورد ما تنفيذ بتقويم الفترة هذه خالل االجتماعية

 بافتتاح االجتماعية والشؤون العمل وزارة دعم :ثالثا .المذكورة المدة انتهاء بعد التقويم
 ومؤسسات أحداث دور بافتتاح والتوجيه ميزانيتها مشروع في المعتمدة والمؤسسات الدور
 موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ.ذلك مثل بها يوجد ال التي المدن في الفتيات رعاية
.و)/يحفظكم والله يخصكم فيما
1723/ت/13
1/5
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1422
أحداث

)

 في 16/85886 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 على الشرعية المحاكم بعض من أحكام صدور إلى اإلشارة المتضمن هـ6/11/1421

 .المساجد أو كاألسواق العامة باألماكن الجلد دفعات بعض إنفاذ على فيها نص وقد أحداث
 عليهم يصدر ما وتنفيذ محاكمتهم توجب األحداث قضايا لنظر المنظمة التعليمات أن وبما
 بما بالعمل المحاكم جميع على التأكيد الكريم سموه وطلب .إلخ..االجتماعية المالحظة بدار
 المادة من "ب" الفقرة عليه نصت ما على وبناء إليه أشير لما ونظرا .بالتعليمات محدد هو

 وتاريخ 611 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة االجتماعية المالحظة دار الئحة من العاشرة
 لذا .إلخ"..المالحظة دار داخل ومجازاتهم األحداث محاكمة تتم" :بأن هـ13/5/1395

 والله)التعليمات به تقضي بما بالتقيد المحاكم قضاة الفضيلة أصحاب جميع على نؤكد



.و/يحفظكم
2442/ت/13
1/5

28
4

1425
أحداث

)

 وتاريخ 16/49504 برقم بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 هـ 29/3/1421 وتاريخ خ/261 برقم المعارف وزارة لكتاب فيه المشار هـ 8/7/1421

 تلقينا كما ، هـ 24/7/1420 في 25/630/46-7-32 رقم التعميم صورة به المرفق
 وتاريخ ر/4/18117 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب

 المذكور بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب لكتاب فيه المشار ، هـ 6/9/1421
 وتاريخ 2558/1 برقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا كما ، أعاله

 وقد ، هـ 13/9/1421 وتاريخ ص/س/812 رقم لكتابنا الجوابي هـ 3/12/1421
 المدارس داخل الطالب على العقوبات بتنفيذ يتعلق ما أعاله إليها المشار المكاتبات تضمنت

 دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على عرض وأن سبق الموضوع هذا وأن ،
 العقوبات تنفيذ محل المدرسة تكون أن ينبغي كان ما أنه المجلس ورأى ، واألربعين التاسعة

 داخل المرتكبة الجناية تكن لم ما الحكم في ذلك على ينص وال تعزيرات و حدود من
 تكون أن ينص أن تقتضي المصلحة أن للقاضي وظهر الطالب فيها يدرس التي المدرسة
 إلى بالرجوع أنه األعلى القضاء مجلس رئيس معالي ذكر كما ، المدرسة داخل العقوبة
 رآه ما مع تتعارض ال أنها وجد االجتماعية المالحظة دور الئحة من ) ب/10 ( المادة

 رأي بينما ، المالحظةاالجتماعية دار في بالمقيمين تختص المذكورة فالمادة ، أعاله المجلس
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الجنح من المدارس داخل حصل بما يتعلق المجلس
. و/ ) وإنفاذه موجبه واعتماد

2678/ت/13
1/54

12
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1426



أحداث
)

 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو لصاحب البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ3/6/1426 وتاريخ ب/21078 رقم الوزراء

 : أوالً : يأتي بما القاضي ، هـ20/5/1426 وتاريخ ) 134 ( رقم الوزراء مجلس قرار
 الوزراء مجلس بقرار الصادرة ، االجتماعية المالحظة دور الئحة من ) األولى ( المادة تعديل

 المالحظة دور تهدف [ : اآلتي بالنص لتصبح هـ13/5/1395 وتاريخ ) 611 ( رقم
 على تزيد وال ، سنة عشرة اثنتي عن أعمارهم تقل ال الذين األحداث رعاية إلى االجتماعية

 التحفظ في المصلحة من التحقيق جهة تراه ما أو القاضي يقرّره ما عدا ، سنة عشرة ثمان
 االجتماعية الشؤون وزارة قيام : ثانياً . ] االجتماعية المالحظة دور في األحداث على

 وكذلك ، شأنهم في المتبعة اإلجراءات تقويم تتضمن ، األحداث جنوح عن دراسة بإجراء
 ووضع ، لرعايتهم المخصصة والدور المؤسسات في لهم تقدّم التي الرعاية وجوانب البرامج

 واإلصالح الرعاية برامج تحديد على تشتمل ، والعالجية الوقائية الجوانب تتناول شاملة خطة
 ذات الجهات دَور وبيان ، تنفيذها آليات تحديد وكذلك ، المجتمع في االندماج وإعادة
 لذا . واإلناث الذكور من والجانحين لالنحراف المعرَّضين األحداث مع التعامل في العالقة
 المشار الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب

. و .)/ بعاليه إليه
2888/ت/13
1/5
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أحداث

)

 1/5/5/37186 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 وتاريخ 3130 رقم الوزاري القرار من نسخة به المرفق ، هـ25/4/1427 وتاريخ

 بشأن هـ3/9/1408 وتاريخ 3130 رقم الوزاري القرار إلى فيه المشار ، هـ25/3/1427
 من )3( المادة تعديل : أوالً : يلي ما المتضمن ، االعتبار رد وإجراءات السوابق تسجيل
 تكون أن -أ :التالي النحو على لتكون هـ3/9/1408 وتاريخ 3130 رقم الوزاري القرار



 العقوبة تكون أن -ب .الشرعي للوجه وفقاً تجري محاكمة بعد نهائي حكم على بناء العقوبة
 )3 .الرابعة للمرة السكر حد )2 .المسكر حد غير شرعياً حداً )1 : إما بها المحكوم

 الذي الجلد ( : اآلتية العقوبات من عقوبتان اجتمعت إذا )4 .سنتين عن تقل ال مدة السجن
 خمسة عن تقل ال التي الغرامة ، سنة عن يقل ال الذي السجن ، جلدة ثمانين عن يقل ال

 ثانياً .مجتمعان هما أو نظاماً أو شرعاً يتقرر ما العقوبات باجتماع والمقصود ). ريال آالف
 يبلغوا لم الذين األحداث ( :- التالي النحو على لتكون القرار ذات من )4( المادة تعديل :

 إبالغه سموه ويطلب ). بحقهم يصدر ما تسجيل يجري ال الجرم ارتكابهم حين عشرة الثامنة
.و )يخصكم فيما بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا إلخ ... بموجبه للعمل يلزم لمن
2919/ت/13
1/5
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 صاحب تعميم على المبني ، هـ17/5/1422 وتاريخ 1779/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 موافقة المتضمن ، هـ23/4/1422 وتاريخ 6/2137هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 العام االدعاء ألعمال الدوائر هذه وممارسة ، العام واالدعاء للتحقيق دوائر افتتاح على سموه

 والرقابة الجزائية األحكام تنفيذ على واإلشراف األحكام تمييز وطلب القضائية الجهات أمام
 صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... التوقيف ودور السجون على والتفتيش

 نشير [ : ونصه ، هـ20/6/1427 وتاريخ 6/10281هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 تحقيق دوائر افتتاح المتضمن هـ23/4/1422 وتاريخ 6/2137 هـ قم البرقي تعميمنا إلى

 أمام العام االدعاء أعمال وممارستها المملكة بمناطق المحافظات بعض في عام وادعاء
 على والتفتيش والرقابة األحكام تنفيذ على واإلشراف األحكام تمييز وطلب القضائية الجهات
 استعداد عن العام واإلدعاء التحقيق هيئة رئيس علينا عرض وحيث . التوقيف ودور السجون

 بالمنطقة الخبر ومحافظة عسير بمنطقة مشيط خميس بمحافظة العام واالدعاء التحقيق دائرتي
 حسب الشرطة حالياً بها تقوم التي واألخالق العرض قضايا في التحقيق لمباشرة الشرقية
 العام واالدعاء التحقيق هيئة نظام.1 : الخصوص وجه وعلى السارية والتعليمات األنظمة
 الصادر المناطق نظام.2 . هـ24/10/1409 وتاريخ 56/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر
 الصادر الجزائية اإلجراءات نظام.3 . هـ27/8/1412 وتاريخ 92/أ رقم الملكي باألمر



 والنهي بالمعروف األمر هيئة نظام.4 .هـ28/7/1422 وتاريخ 39/م رقم الملكي بالمرسوم
 والتعليمات هـ26/10/1400 وتاريخ 37/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر المنكر عن

 وتاريخ 2008/ب -4 رقم الكريم السامي األمر به قضى ما ضوء على به المتعلقة
 رقم الوزراء مجلس بقرار عليها الموافق الفتيات رعاية مؤسسة الئحة.5 . هـ26/2/1408

.6 . هـ19/7/1395 وتاريخ 868

 وتاريخ 611 رقم الوزراء مجلس بقرار عليها الموافق االجتماعية المالحظة دور الئحة
 بتعديل القاضي هـ20/5/1426 وتاريخ 134 رقم الوزراء مجلس وقرار هـ13/5/1395

 وقرار هـ26/1/1421 وتاريخ 25 رقم الوزراء مجلس قرار.7 . الالئحة من األولى المادة
 دائرتا تباشر : أوالً : يلي لما وفقاً وذلك . هـ2/12/1423 وتاريخ 274 رقم المجلس
 على االعتداء قضايا في التحقيق والخبر مشيط خميس بمحافظتي العام واالدعاء التحقيق
 ، الجزائية اإلجراءات لنظام وفقاً – أخرى جرمية بأوصاف المقترنة غير – واألخالق العرض
 االعتداء وقضايا دواعيهما وجميع واللواط الزنا جرائم العرض على االعتداء بقضايا والمراد

 األنظمة تراعى : ثانياً . الشرعية واآلداب والعبادة بالعقيدة الماسة الجرائم األخالق على
 التعليمات وكذلك والنساء والفتيات األحداث مع للتحقيق المنظمة والتعليمات واللوائح
 : ثالثاً . بشأنها إجراء أي اتخاذ قبل السامي للمقام القضايا بعض رفع توجب التي السارية

 بالجرائم متهم أي على القبض عند إليهما المشار المحافظتين في الجنائي الضبط رجال على
 الواردة بهم المناطة االستدالل بإجراءات القيام عنها اإلبالغ أو أوالً الفقرة في إليها المشار

 27/31/33/34/35 ( المواد في ورد ما الخصوص وجه وعلى الجزائية اإلجراءات بنظام
 أو القطع أو بالقتل الحكم فيها يطلب التي االتهام قرارات : رابعاً .المذكور النظام من )

 من الرابعة المادة في عليها المنصوص الرئيس بالمقر الهيئة إدارة لجنة قبل من تراجع الرجم
 بالفقرة ورد ما مراعاة مع : خامساً .اختصاصها بحكم العام واالدعاء التحقيق هيئة نظام

 من أعلى بمرتبة وعضوين الدائرة رئيس من تتكون لجنة قبل من االتهام قرارات تراجع رابعاً
.واحدة مرتبة من كانوا إذا األقدمية في له سابقين أو المحقق مرتبة

 ما كل في العام واالدعاء التحقيق دائرة طلبات تنفيذ السجون وإدارة الشرطة على : سادساً
 الدعوى وأطراف الشهود أو المتهم إحضار أو قبض أو تبليغ من التحقيق إجراءات تتطلبه

 إليهما المشار الدائرتان تبدأ : سابعاً . ذلك ونحو السوابق وبحث والخبراء والمترجمين
 وتستمر هـ4/8/1427 بتاريخ واألخالق العرض على االعتداء قضايا في التحقيق بمباشرة
 ويجري كالمتبع التاريخ هذا قبل وقعت التي القضايا في التحقيق إجراءات باستكمال الشرطة
 وإعداد الالزمة اإلجراءات لترتيب المنطقة وشرطة الهيئة فرع في المختصين بين التنسيق



 بقية في العام واالدعاء التحقيق دوائر تقوم : ثامناً . المنطقة ألمير عنه والعرض بذلك محضر
 هذه وفق استعدادها استكمال حين واألخالق العرض قضايا في التحقيق بمباشرة المحافظات

 بكل العمل بداية تاريخ تحديد بطلب المنطقة ألمير فرع كل رئيس يعرض أن على الضوابط
 منه بصورة المعنية الجهات تزويد جرى وقد اعتماده نرغب ذلك على ولموافقتنا .دائرة
.و ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] يخصه فيما كل بموجبه للعمل

2920/ت/13
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 صاحب تعميم على المبني ، هـ17/5/1422 وتاريخ 1779/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 موافقة المتضمن ، هـ23/4/1422 وتاريخ 6/2137هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 العام االدعاء ألعمال الدوائر هذه وممارسة ، العام واالدعاء للتحقيق دوائر افتتاح على سموه

 والرقابة الجزائية األحكام تنفيذ على واإلشراف األحكام تمييز وطلب القضائية الجهات أمام
 صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... التوقيف ودور السجون على والتفتيش

 نشير [ : ونصه ، هـ20/6/1427 وتاريخ 6/10275هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 تحقيق دوائر افتتاح المتضمن هـ23/4/1422 وتاريخ 6/2137 هـ قم البرقي تعميمنا إلى

 أمام العام االدعاء أعمال وممارستها المملكة بمناطق المحافظات بعض في عام وادعاء
 على والتفتيش والرقابة األحكام تنفيذ على واإلشراف األحكام تمييز وطلب القضائية الجهات
 استعداد عن العام واإلدعاء التحقيق هيئة رئيس علينا عرض وحيث . التوقيف ودور السجون

 بمنطقة ينبع ومحافظة الرياض بمنطقة الدوادمي بمحافظة العام واالدعاء التحقيق دائرتي
 حالياً بها يقوم التي العقلية والمؤثرات المخدرات قضايا في التحقيق لمباشرة المنورة المدينة
 : الخصوص وجه وعلى السارية والتعليمات األنظمة حسب المخدرات مكافحة قسما

 وتاريخ 56/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر العام واالدعاء التحقيق هيئة نظام.1
 39/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر الجزائية اإلجراءات نظام.2 . هـ24/10/1409

 بالمرسوم الصادر العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام.3 .هـ28/7/1422 وتاريخ
 رقم الملكي باألمر الصادر المناطق نظام.4 . هـ8/7/1426 وتاريخ 39/م رقم الملكي



 مجلس بقرار عليها الموافق الفتيات رعاية مؤسسة الئحة.5 . هـ27/8/1412 وتاريخ 92/أ
.6 . هـ19/7/1395 وتاريخ 868 رقم الوزراء

 وتاريخ 611 رقم الوزراء مجلس بقرار عليها الموافق االجتماعية المالحظة دور الئحة
 بتعديل القاضي هـ20/5/1426 وتاريخ 134 رقم الوزراء مجلس وقرار هـ13/5/1395

 وقرار هـ26/1/1421 وتاريخ 25 رقم الوزراء مجلس قرار.7 . الالئحة من األولى المادة
 دائرتا تباشر : أوالً : يلي لما وفقاً وذلك . هـ2/12/1423 وتاريخ 274 رقم المجلس
 والمؤثرات المخدرات قضايا في التحقيق وينبع الدوادمي بمحافظتي العام واالدعاء التحقيق
 ومكافحة الجزائية اإلجراءات لنظامي وفقاً – أخرى جرمية بأوصاف المقترنة غير – العقلية

 للتحقيق المنظمة والتعليمات واللوائح األنظمة تراعى : ثانياً .العقلية والمؤثرات المخدرات
 للمقام القضايا بعض رفع توجب التي السارية التعليمات وكذلك والفتيات األحداث مع

 المحافظتين في الجنائي الضبط رجال على : ثالثاً .بشأنها إجراء أي اتخاذ قبل السامي
 عنها اإلبالغ أو أوالً الفقرة في إليها المشار بالجرائم متهم أي على القبض عند إليهما المشار
 وجه وعلى الجزائية اإلجراءات بنظام الواردة بهم المناطة االستدالل بإجراءات القيام

 قرارات : رابعاً .المذكور النظام من ) 27/31/33/34/35 ( المواد في ورد ما الخصوص
 الهيئة إدارة لجنة قبل من تراجع الرجم أو القطع أو بالقتل الحكم فيها يطلب التي االتهام
 بحكم العام واالدعاء التحقيق هيئة نظام من الرابعة المادة في عليها المنصوص الرئيس بالمقر

 لجنة قبل من االتهام قرارات تراجع رابعاً بالفقرة ورد ما مراعاة مع : خامساً .اختصاصها
 األقدمية في له سابقين أو المحقق مرتبة من أعلى بمرتبة وعضوين الدائرة رئيس من تتكون

 تنفيذ السجون وإدارة المخدرات مكافحة قسم على : سادساً .واحدة مرتبة من كانوا إذا
 أو قبض أو تبليغ من التحقيق إجراءات تتطلبه ما كل في العام واالدعاء التحقيق دائرة طلبات
 ونحو السوابق وبحث والخبراء والمترجمين الدعوى وأطراف الشهود أو المتهم إحضار

.ذلك

 والمؤثرات المخدرات قضايا في التحقيق بمباشرة إليهما المشار الدائرتان تبدأ : سابعاً
 إليهما المشار بالمحافظتين المخدرات مكافحة قسم ويستمر هـ4/8/1427 بتاريخ العقلية

 التنسيق ويجري كالمتبع التاريخ هذا قبل وقعت التي القضايا في التحقيق إجراءات باستكمال
 اإلجراءات لترتيب المنطقة في المخدرات مكافحة وإدارة الهيئة فرع في المختصين بين

 التحقيق دوائر تقوم : ثامناً . المنطقة ألمير عنه والعرض بذلك محضر وإعداد الالزمة
 العقلية والمؤثرات المخدرات قضايا في التحقيق بمباشرة المحافظات بقية في العام واالدعاء

 المنطقة ألمير فرع كل رئيس يعرض أن على الضوابط هذه وفق استعدادها استكمال حين



 جرى وقد اعتماده نرغب ذلك على ولموافقتنا .دائرة بكل العمل بداية تاريخ تحديد بطلب
 إليكم نرغب لذا . أهـ ] يخصه فيما كل بموجبه للعمل منه بصورة المعنية الجهات تزويد

.و ) واإلحاطة االطالع
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجلة السرية البرقية من نسخة تلقينا فقد
 رقم برقيتنا إلى إشارة [ : ونصها ، هـ18/8/1427 وتاريخ س1/5/5/468062/2
 ببرقية والمنتهية الدائرة المكاتبات إلى فيها المشار هـ19/4/1427 في 1/5/5/23771/2

 المشكلة اللجنة إليه توصلت ما بشأن هـ15/1/1427 في 3/270 رقم العام األمن مدير
 وما إطالقهن تأخر وأسباب عام بشكل والوافدات السعوديات/السجينات وضع لدراسة

 رعاية ومؤسسة النساء سجون في تحقيق وحدات بإنشاء المتعلقة التوصية حول ارتأيتموه
 إمكانية عدم من اتضح لما نظراً .الساعة مدار على الشرطة من محققون بها يتواجد الفتيات
 ال الوحدات تلك إنشاء إلى باإلضافة بالمناطق الشرط مديرو به أفاد حسبما ذلك تحقيق

 من )65( المادة حسب الهيئة اختصاص من االستجوابات الن السجينات تأخر مشكلة تحل
 )24( خالل للمحقق المتهمة بإرسال ملزم الجنائي الضبط وأن الجزائية اإلجراءات نظام
 باإلمكانيات المتعلقة األخرى الصعوبات إلى إضافة النظام ذات من )34( المادة حسب ساعة

 تستمر بأن برقيتنا تضمنت فقد . العام األمن مدير ذكر حسبما واآللية والبشرية المادية
 ضمن من إن وحيث والتعليمات األنظمة يخالف ال فيما حالياً به معمول هو ما وفق المعالجة
 التأكيد-1 :- والمحاكمة والتحقيق القبض بجهات يتعلق فيما-أ :يلي ما اللجنة توصيات

 بتوقيف يتعلق فيما الجزائية اإلجراءات بنظام بالتقيد والتحقيق القبض جهات جميع على
 اللجوء عدم والتحقيق القبض جهات على فيجب الكبيرة غير للجرائم بالنسبة-2 .المتهمات

 البحث القبض جهات على-3 .اإلقامة محل كضمان البديلة بالوسائل واألخذ التوقيف إلى
 جواز بإحضار الكفيل وتكليف سعودية غير كانت إذا الكفيل أو الموقوفة المتهمة ذوي عن

 تاريخ من أسبوع أقصاها مدة في كفيلها وبين بينها مخالصة وعمل مستحقاتها وجميع سفرها
.إيقافها



 مكفولته وضع إلنهاء األمنية الجهات مع تعاونه وعدم تهربه أو الكفيل مماطلة حالة في-4
 على التأكيد-5 .النظام بقوة مكفولته وضع بإنهاء يلزم ومستحقاتها سفرها جواز وإحضار
 األهمية وإعطائها فيها اإلسراع بضرورة السجينات قضايا بمعالجة العالقة ذات الجهات
 وزارة ومخاطبة بالمحكومية الخاص اإلشعار باستعمال السجون على التأكيد-6 .القصوى

 ناظر فضيلة قبل من بها الخاص الجزء تعبئة بضرورة المحاكم على التأكيد بطلب العدل
 تزيد الذين واألحداث األطفال بتسليم والتحقيق القبض جهات على التأكيد-7 .القضية

 ذويهم إلى )السعوديين( عليهن القبض أثناء أمهاتهم من يوجدون والذين سنتين عن أعمارهم
 اإلجراءات اختصار-8 .بلدانهم ممثليات إلى ) واألجانب ( االجتماعية الحضانة دار أو

 التوقيف بأماكن يتعلق فيما-ب . عام بشكل النزيالت معامالت بها تمر التي الروتينية
 السجون في الموجودة للشُرَط التابعة األمني التنسيق مكاتب تفعيل-1 :- والسجن

 .عنهن اإلفراج حلول قبل إنجازها وسرعة النزيالت بقضايا المتعلقة اإلجراءات الستكمال
 التأكيد-3 .رجال القضية في معهن كان إذا النزيالت بمعامالت الخاصة األوراق فصل-2

 توصيات-ج .تاماً فصالً الكبيرة السجون في الرجال عنابر عن النساء عنابر فصل على
 استالمهن أمورهن أولياء يرفض الالتي السعوديات من عدد وجود تبين حيث-1 :- أخرى

 : يلي ما اللجنة فترى السبب لهذا السجن في طويلة مدداً وبقين يستلمهن من يوجد وال
 ذوي على باالتصال السعودية والسجون التوقيف ودور القبض جهات على التأكيد)أ

 على وحثهم بها اتصالهم إجراءات وتسهيل زيارتها من وتمكينهم توقيفها بداية من الموقوفة
 على وتعاون للرحم صلة من ذلك في لما عنها التخلي أو نبذها وعدم بها االتصال مواصلة

 .االجتماعية الشئون لوزارة تابعة الفئة لهذه خاصة ضيافة أو إيواء دار إيجاد)ب .والتقوى البر
.ومساعدتهن إليوائهن خاصة أماكن إليجاد الخيرية الجمعيات حث)ج

 من للجنة اتضح حيث-2 .تزويجهن أو عمل عن لهن والبحث االجتماعي وضعهن معالجة)د
 أنهن السعودية الجنسية على الحاصالت السعوديات السجينات ملفات على اطالعها خالل
 ويتم السعودية الجنسية اكتسابهن من األولى السنوات خالل األخالقية الجرائم في يقعن

 الستالمهن لهن محرم وجود لعدم طويلة فترات السجن في ويبقين أزواجهن من تطليقهن
 المدنية األحوال بين تنسيقاً هناك أن للجنة اتضح وكما األصلية بالدهن إلى ترحيلهن ولتعذر
 منح في االستعجال عدم ترى اللجنة فإن لذا الخصوص هذا في الوطني المعلومات ومركز

 األجنبية المواطن زوجة بيانات طباعة إمكانية بدراسة ذلك عن ويستعاض الفئة لهذه الجنسية
 المدنية لألحوال العامة المديرية بين التنسيق ومواصلة األجنبي برقمها األسرة سجل في

 نأمل . التوصيات لتلك ولتأييدنا .لذلك المناسبة اآللية إليجاد الوطني المعلومات ومركز



 للشؤون مساعدنا سمو تزويد تم وقد يخصه فيما كل تحقيقها نحو يلزم ما واتخاذ اإلطالع
 ما أما الغرض لنفس البرقية هذه من بصورة ) والجوازات والسجون العام األمن ( األمنية
 المتزوجات لألجنبيات السعودية الجنسية منح في االستعجال عدم من اللجنة ارتأته بما يتعلق

 من بصورة )المدنية األحوال( األمنيّة للشئون مساعدنا سمو تزويد تم فقد سعوديين من
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] مرئياتهم وإبداء ذلك لدراسة هذه برقيتنا

.و ) يخصكم فيما
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية الخطية البرقية من نسخة تلقينا فقد
 اإلمارة خطاب إلى إشارة[ : ونصها ، هـ11/9/1427-10 وتاريخ س1/5/2/50626/2

 رقم الوزارة لبرقية الجوابي ومشفوعاته المعاد هـ29/7/1427 في س 4278 رقم
 -مكسر محمد بن محمد / مقتل قضية بشأن هـ13/1/1427 في ش1/5/2/2783/2

 أربعة العمر من البالغ عسيري يحيى بن محمد بن غرامة / الحدث قبل من - الجنسية يماني
 هـ19/9/1423 في 37544 /ب /4 رقم البرقي السامي األمر بشأنها الصادر عاماً عشر

. والعام الخاص الحقين حيال فيها للبت المختصة المحكمة إلى القضية بإحالة القاضي

 المتضمن هـ18/12/1424 في 19/305 رقم الشرعي بالصك الخاص الحق انتهى وحيث
 الدعوى عن الوكيل وتنازل الشرعي حقهم كامل المتوفى ورثة عن الشرعي الوكيل استالم

 إحالة أعاله البرقية وتضمنت المذكور غرامة السجين سراح أطلق أن بعد القضية حفظ وتم
 العام الحق لقاء المذكور غرامة بحق المناسبة العقوبة لتقرير الشرعية المحكمة إلى القضية

 تثبت من حيال الالزم اتخاذ مع األوراق رفع ثم ومن األحداث محكمة الختصاصات وفقا
 رئيس فضيلة مخاطبة تم أنه من إليه أشير وما المذكور سراح إطالق في للتعليمات مخالفته

 تعزيرية بعقوبة المذكور غرامة على والحكم العمد القتل صفة إلثبات الجزئية المحكمة
 بالنسبة أما القطعية الصفة الحكم اكتساب بعد األوراق ورفع الخصوص بهذا الئحة وإعداد
 وشرطة اإلمارة من مندوبين تكليف فتم العام للحق محاكمته قبل المذكور سراح إلطالق



 تقريرها اللجنة وقدمت ذلك وتم الجانب هذا في للتحقيق االجتماعية والشؤون المنطقة
 في 9/305 رقم الصك بموجب الخاص الحق في انتهت القضية أن إلى فيه خلصت الذي
 في 91/305/6 رقم الشرعي القرار بموجب العام الحق وفي هـ11/2/1424
 عليه المجني قتل العام المدعي دعوى ثبوت بعدم الحكم والمتضمن هـ18/12/1424

 من والمصدق شرطه تحقق لعدم المذكور غرامة عليه المدعى قبل من غيلة المذكور محمد
 لهم وسلمت التحقيق لجنة قبل من المحكمة من القضية أوراق طلب تم وأنه ,التمييز محكمة

 المنطقة محاكم رئيس إبالغ ورأت التحقيق عن اللجنة توقفت األوراق على إطالعها وبعد
 فيما كل اللجنة تحقيق نتائج في جاء ما بمالحظة بالمنطقة العام واالدعاء التحقيق وهيئة
 سابقا السجين أن اللجنة أوضحت كما مستقبال ذلك ومالحظة القضية هذه حيال يخصه
. الشرعي التكليف سن دون أوقف المذكور غرامة

 أن من اللجنة إليه أشارت ما أن -1 :- يلي ما تبين اللجنة أوراق على باالطالع إنه وحيث
 غير فهذا هـ18/12/1424 في 91/305/6 رقم الشرعي القرار بموجب انتهى العام الحق

 عليه المدعى قتل عن النظر صرف وهو العام الحق من جزءً تضمن الحكم إن حيث صحيح
 سحب إن -2 . ارتكبه ما لقاء الجاني يستحقها التي والعقوبة القتل صفة تحديد وبقي غيلة

 )5( المادة نصت حيث للتعليمات مخالف اللجنة طلب على بناء المحكمة من األوراق كامل
 في للنظر المحكمة إلى األوراق إعادة نرغب لذا . ذلك على الجزائية اإلجراءات نظام من

 أشير بما اللجنة أعضاء على التنبيه مع إليه المشار السامي األمر به قضى ما وفق العام الحق
 والرفع المذكور غرامة سراح إطالق في للتعليمات مخالفته تثبت من حيال الالزم واتخاذ إلية

 المحاكم لتوجيه اإلجراء هذا من بصورة العدل وزير معالي تزويد تم وقد للوزارة بذلك
 بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] عنها المنوه المادة تضمنته ما بمراعاة
و/ ).يلزم لمن وإبالغه
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 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ20/11/1427 وتاريخ ب/56101 رقم

 هـ4/4/1425 وتاريخ ش16/18777/2 رقم سموكم برقية الى أشير [ونصه الداخلية
 أبها في االجتماعية المالحظة بدور المودعين الهوية مجهولي األحداث موضوع بشأن

 توصلت وما , معامالتهم إجراءات لطول الدور على عبء من يشكلونه وما ونجران وجازان
 وما , الشأن بهذا المتخذ محضرها في توصيات من موضوعهم لدراسة المشكلة اللجنة اليه

 )و,ب( الفقرتين من الثالث المناطق في الهوية مجهولي األحداث استثناء من سموكم ترونه
 لسموكم وأبعث . االجتماعية المالحظة دور لالئحة التنفيذية التعليمات من )2( المادة من

 هـ21/11/1427 في 2143 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب نسخة
 بتاريخ المنعقدة جلسته خالل الموضوع على اطلع الموقر الوزراء مجلس أن المتضمن

 كما -الله حفظه– الوزراء مجلس رئيس الشريفين الحرمين خادم برئاسة هـ20/11/1427
 هـ4/8/1427 في )342( ورقم هـ30/11/1427 في )437( رقم المحضرين على اطلع

 في )67/49( رقم الشورى مجلس قرار وعلى الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في المعدين
 وجه وقد الشأن بهذا المتخذة الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية وعلى هـ2/11/1426

 الهوية مجهولي األحداث استثناء الى الحاجة عدم : أوال :- يلي بما الموقر المجلس
 من )و,ب( الفقرتين حكم من ونجران وجازان أبها في االجتماعية المالحظة بدور المودعين

 حرس على التأكيد مع االجتماعية المالحظة دور لالئحة التنفيذية التعليمات من الثانية المادة
 – المهرب أو المتسلل الحدث على القبض إلقاء عند األخرى المعنية والجهات الحدود
 تسليمه ثم ومن سنه وتقدير إيقافه تستلزم أسباب وجود من للتأكد فورية إجراءات باتخاذ

. المختصة االجتماعية المالحظة لدار السرعة وجه على

 ونجران وأبها جازان في االجتماعية المالحظة دور من دار كل في خاص قسم إيجاد :ثانياً
 الخدمات وتوفير والمهربين المتسللين األحداث إليداع أخرى مواقع من الوزارة تراه وما

 تناقش أن على .لذلك الالزمة والمالية البشرية اإلمكانات توفير مع ألوضاعهم المناسبة
 . الميزانية إعداد في المتبعة للقواعد وفقاً المالية وزارة مع والوظيفية المالية االعتمادات

 قضايا في النظر االجتماعية المالحظة دار في األحداث قاضي تولي على التأكيد :ثالثاً
 فيتواله معهم للتحقيق وبالنسبة حقهم في يجب ما وتقرير المتسللين أو المهربين األحداث

 مع التحقيق يكون أن على -االختصاص بحسب – األخرى المعنية والجهات الحدود حرس
 المالحظة دور الئحة من )أ/10( للمادة تنفيذاً فيها مختصين وبحضور الدار داخل الحدث

 به وجه لما وفقاً الالزم بإكمال المختصة الجهة على باألمر التكرم وأرجو . االجتماعية



و/ )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا هـ أ ] الخصوص بهذا الموقر الوزراء مجلس
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 ، هـ3/7/1428 وتاريخ 2452/1 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا فقد
 رقم والستين الخامسة دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار به المرفق
 218/43 رقم المجلس قرار على االطالع بعد [ :ونصه هـ29/6/1428وتاريخ 239/65

 دار وقضايا األحداث قضايا في للنظر القضاة أحد تخصيص حول هـ20/4/1417وتاريخ
 هـ3/5/1428 وتاريخ 44872/28 رقم العدل وزير معالي كتاب على واالطالع . الرعاية
 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية به المرفق

 اللجان به أوصت ما تحقيق سموه طلب المتضمنة هـ20/4/1428وتاريخ1/5/37662رقم
 بأعمال بالرياض المالحظة دار في األحداث من مجموعة قيام من حدث ما لدراسة المشكلة

 الخ..األسبوع أيام طيلة المالحظة دار في للعمل قاضٍ تفريغ توصياتها ضمن ومن فوضى
 كتاب ومشفوعه هـ26/5/1428وتاريخ55984/28 رقم معاليه كتاب على االطالع وبعد
 من نسخة به المرفق هـ16/5/1428وتاريخ 47383رقم االجتماعية الشئون وزير معالي
 هـ5/3/1428 وتاريخ 5005 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب

 المجلس فإن ذلك على وبناءً المذكورة اللجنة به أوصت ما على سموه موافقة المتضمن
 دار وقضايا األحداث قضايا في للنظر الجزئية المحكمة قضاة أحد يكلف _1 :اآلتي يقرر

 المحكمة قضاة جميع التكليف يشمل أن على األسبوع ولكامل أشهر أربعة لمدة المالحظة
 إلكمال المختصة للجهات ذلك يبلغ _2 .نحوه أو بالندب المحكمة في يعمل من ماعدا
و/ )يحفظكم والله . يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .].الالزم
ت/139/3
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 بعد شهر كل نهاية فور كالمتبع للتفتيش شهريا الدوام وبيانات القضايا بيانات بعث(... -
 مستقل كشف وبعث الرسمية المطبوعات في الواقع لحقيقة طبقا تنظيمها سالمة من التأكد

 أداء عن يتقاعس أو يتغيب موظف أي عن واإلفادة السابقة األشهر من المتأخرة بالقضايا
. 3/193 القضاة في التعميم نص ينظر .و/ .)إلخ ...بحقه النظام لتطبيق الرسمي واجبه
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 ودوام أعمالها نتائج بيانات ترسل ال العدل كتاب إدارات بعض أن الحظنا فقد( :وبعد -
 أمر هذا إن وحيث »شهر كل نهاية« المحدد الوقت عن إرساله يتأخر والبعض موظفيها
 تتمكن وبالتالي إدارة كل عمل بواقع مستمر علم على الوزارة كون من العمل مصلحة تقتضيه

 البد الذي اإلدارة عمل صميم من ذلك أن عِلما إليه ماتحتاج كل في اإلدارة طلب تلبية من
 شهر كل بنهاية الموظفين دوام وبيان بأنواعها العمل نتائج بعث ضرورة عليكم نؤكد لذا .منه
 خاصة بيانات عدل كاتب لكل يكون أن على بالوزارة اإلداري للتفتيش العامة اإلدارة إلى

 رئيس طريق عن وترفع واحد عدل كاتب من أكثر فيها يوجد التي لإلدارات بالنسبة بعمله
. ك/ انتهى .)مالحظاته لرفع هذا خطابنا من بصورة اإلداري التفتيش زودنا وقد دائرته
ت/151/12
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 في 24/29309 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا( :وبعد -
 الخبراء ( تيم شركة قيام الداخلية وزارة الحظت « : المقدمة بعد ونصه.. هـ16/7/1401

 بدراسة للقيام باحثين طلب عن المحلية الصحف في باإلعالن ) واإلدارة الهندسة في العرب
 دون المواصالت وزارة لصالح المملكة مدن من تسع في النقل لنظام ميدانية إحصائية
 تلك بمثل عالقتها بحكم معها والتنسيق العامة اإلحصاءات لمصلحة ذلك في الرجوع
 .هـ11/6/1401 وتاريخ 12/1443/2 رقم بخطابها المصلحة به أفادت كما األبحاث

 التعليمات به تقضي بما وإفهامها المذكورة بالشركة باالتصال الوزارة قامت ذلك على وبناء



 الخصوص بهذا تعليمات من ماسبق تأكيد في الداخلية وزارة من ورغبة األمور، هذه مثل في
 بحوث بأية قيامها حالة في الحكومية والمصالح والمؤسسات الوزارات كافة من الوزارة تود
 مصلحة مع مسبقا التنسيق ـ 1 :التالية الخطوات مراعاة ميدانية إحصائية دراسات أو

 المجال هذا في خبرات من لديها بما لالسترشاد للبحث اإلعداد عند العامة اإلحصاءات
 مسبق إذن على الحصول ـ 2 . المملكة داخل األبحاث هذه بمثل المباشرة عالقتها وبحكم

 األمنية باألمور مساس لها التي والبحوث الدراسات بجميع يتعلق فيما الداخلية وزارة من
 ألمراء ذلك إبالغ ليمكن وغيرها والمؤسسات واألفراد األسر على تجرى التي كالبحوث

 الجهات تبليغ عدم حالة في الباحث له يتعرض قد لما تالفيا البحث سيشملها التي المناطق
 المعنية الجهة إلى انتماءه يثبت لما باحث أي اصطحاب ضرورة ـ 3 . بذلك مسبقا المعنية

 نرغب ».اهـ. بموجبه والتمشي اإلحاطة فنود . المطلوبة المعلومات نوعية به موضحا بالبحث
. و/ انتهى .) يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما واعتماده االطالع
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 العمل أهمية من هـ14/4/1410 في 61/ت/8 رقم تعميمنا في سبق لما تأكيداً( :وبعد -
 في وذلك والمستقبل الحاضر في العمل وخطط المشاريع بإعداد الوثيق وارتباطه اإلحصائي

 إلى المسارعة معه يتعين مما أدائها وحسن الوزارة بهذه المنوطة الخدمات أفضل تقديم سبيل
 إحصائيات برفع الدائم االهتمام منكم فنأمل .إلخ .. حينها في تباعاً اإلحصائية الكتب إصدار

 تأخير في الجسيمة بالمسئولية الجميع على والتأكيد تأخير دون العدل وكتابات المحاكم
.و/ انتهى .)ذلك
9/ت/14
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 في م/1712 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 وتاريخ خ/14/3198 برقم كتابكم وردنا فقد« :نصه وهذا هـ28/11/1412
 عشر الرابع اإلحصائي الكتاب على واطلعنا عليه انطوى بما علماً وأحطنا هـ29/10/1412
 نظرتها التي القضايا ومجموع المحاكم أعمال عن العدل وزارة من الصادر هـ1410 لعام

 منسوبي وكافة القضاة الفضيلة وأصحاب لمعاليكم وتقديرنا شكرنا ومع .هـ1410 عام خالل
 التي القضايا بعدد إيضاحاً الكتاب تضمن لو نود فإننا .الطيبة الجهود هذه على العدل وزارة

 كل أول في االحصائية تقديم يكون وأن .للمحاكم وصولها كان ومتى النظر تحت تزال ما
 إلى وإرسالها المحاكم قبل من اإلحصائية تعبئة يتم وأنه خاصة قبلها التي السنة عن سنة

 مالحظة على المحاكم تُحث لو وحبذا .المقدمة في ذلك إلى أشير كما شهرياً الوزارة
 ويدون بسرعة فيها النظر يجري بحيث األولوية وإعطائها والجنائية الحقوقية القضايا أهمية
 في تأخير أي هناك يكون ال حتى فيها البت بعد منها وخروجها للمحاكم وصولها تاريخ
 .اهـ.».بحفظه يتوالكم وأن والسداد الخير فيه لما الجميع يوفق أن نسأل والله .الناس قضايا
 تزال ما التي القضايا أعداد إضافة مالحظة مع سموه توجيهات وإنفاذ موجبه اعتماد فنأمل
 الكتاب في إلدراجها اإلحصائية البيانات ضمن المحاكم إلى وصولها كان ومتى النظر تحت

 الكتاب إصدار ليتم تأخيرها وعدم شهرياً اإلحصائية البيانات برفع المبادرة مع اإلحصائي
.و /انتهى )تعالى الله شاء إن قبلها التي السنة عن سنة كل أول في اإلحصائي
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 ، الشرعية الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى والتي للوزارة العامة األهداف مع تمشياً فإنه
 المحاكم رئاسات في اإلدارات ومديري الفروع لمديري الثالث اللقاء عقد جرى فقد

 ربيع لشهر 6-4 الفترة في بالمنطقة الوزارة فرع برعاية المكرمة مكة منطقة في المنعقد
 الدورات عقد على العمل -1 : يلي بما التوصية اللقاء هذا عن وانبثق هـ1420 لعام الثاني

 جانب في قدراتهم مستوى من للرفع الفروع في اإلداريين للمفتشين الالزمة والندوات
 لشئون العام البرنامج في الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع ربط -2 . المتابعة

 العمل يتم -3 .الوزارة قبل من التنفيذية اإلجراءات اتخاذ يتم أن على الوزارة في الموظفين



 لسرعة تحقيقاً وذلك الفاكس طريق عن الوزارة مع اإلركاب أوامر قيمة على باالرتباط
 تؤلف الفرع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع لدى صيانة وحدة أيجاد -4 . اإلنجاز

 بتخصيص العمل مع العقد نصوص حسب المقاول يؤمنهم الذين والمشرفين الفنيين من
 طريق عن تزويدهما يتم وجوده عدم حالة وفي المحاكم ورئاسة الفرع في صيانة مشرف
 من تعد لها متابعة بطاقة وضع خالل من المكتبية واألجهزة اآلالت صيانة متابعة -5 . الوزارة
 . فقط الفروع في السيارات لصيانة متخصصة ورش وتجهيز إنشاء على العمل -6 . الوزارة

 البيانات رفع متابعة مسئولية الفرع بعمل القائمة المحاكم ورئاسة الوزارة فرع يتولى -7
 -8 . ذلك في العدل وكتابات المحاكم مع والتنسيق المحددة المدة في للوزارة اإلحصائية

 للعمل الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع قبل من الموظف غياب متابعة يتم
 -أ :التالية الخطوات وفق هـ2/8/1418 وتاريخ 1/510 رقم المدنية الخدمة مجلس بقرار
. بحقه الصادرة الحسم قرارات حسب خاصة بطاقة في الموظف غياب رصد

 وإبالغ الموظف مع المباشر التحقيق يتم متفرقة يوماً عشر خمسة الغياب مدة بلغت إذا-ب
 يوماً ثالثين الغياب مدة بلغت إذا -ج عنه المنوه المدنية الخدمة مجلس قرار الموظف

 الفروع على -9 . النظام مقتضى لتطبيق للوزارة الرفع يتم بعاليه أشير ما استيفاء وبعد متفرقة
 من بصورة الوزارة جهاز في المتابعة إدارة تزويد الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات

 – 10 الموظف حق في النظام تطبيق تم أنه من التأكد المتابعة إدارة وعلى الحسم قرار
 فرع مدير فضيلة من المقدمة العمل ورقة في إليها المشار األهداف تحقيق على العمل

 يحقق بما به المرتبطة والجهات الفرع داخل العاملة القوى توعية حول عسير بمنطقة الوزارة
 سنوية خطة رفع-11 . الشرعية الدوائر لمنسوبي والمالي اإلداري األداء مستوى رفع

 العامة الوزارة خطة في لمراعاتها وذلك المالية السنة خالل إنجازها يراد التي لألعمال
 وتبادل التعاون مبدأ لتعزيز بينهم فيما الفروع مديري بين زيارات تنظيم -12 . وميزانيتها
 وجه الوزير لمعالي ذلك عن بالعرض إنه وحيث . الوزارة قبل من يعد برنامج وفق الخبرات

 ك / ) . بموجبه العمل واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا ذلك على بالموافقة – الله حفظة –
.
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 المتضمن هـ19/8/1420 والتاريخ 1449/ت/13 الرقم ذي الوزارة لتعميم إلحاقا( :وبعد
 أنجزها التي األعمال جميع يبين واحد نموذج في العدل بكتابات الخاصة النماذج توحيد
 والمطبوعات للنماذج مراجعة من الوزارة به تقوم لما وإكماال .شهر خالل العدل كاتب

 مع ليتناسب العدل كاتب يومية نموذج تطوير تم فقد الشرعية الدوائر في المستخدمة
 الصادر ]1 ـ 05 ـ 02[ الرقم ذي اإلحصائي النموذج على تدوينها المطلوب المعلومات

 كاتب يومية خالصة دفتر اعتماد ـ 1 : يلي ما إليكم نرغب فعليه .أعاله إليه المشار بالتعميم
 حقول تعبئة يتم أن ـ 2 .أخرى صكوك وحقل الكفاالت حقل إليه يضاف أن على العدل
 ـ 05 ـ 02[ اإلحصائي النموذج على وينقل حقل كل يجمع شهر كل نهاية وفي يوميا الدفتر

 قائمة محاكم رئاسة كل وعلى ـ القديمة ـ عدل كاتب يومية بنموذج العمل إيقاف ـ 3 . ]1
 عنها والرفع ذلك من متبقية أرصدة من لديهم يوجد ما حصر الوزارة وفروع الفروع بعمل

.ك)/النظام حسب عليها التوجيه إلصدار
1888/ت/13
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 والتعميم ، هـ19/8/1420في 1449/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 النماذج لدراسة المشكلة اللجنة توصية على وبناء ، هـ20/9/1420في 1471/ت/13رقم

 قضاة الفضيلة أصحاب ماينجزه جميع على مشتملة اإلحصائية البيانات تكون بأن اإلحصائية
 لواقع سنوياًمرآة الوزارة تصدرها التي المعلومات لتكون أعمال من العدل وكتاب المحاكم

 بالوزارة القضائي التفتيش من المرفوع االقتراح على وبناء ، الشرعية بالدوائر الفعلي العمل
 وبعد .الحقوقية الدعاوي قيد لدفتر بديالً تكون بالمحاكم القضايا حركة متابعة نماذج إيجاد
 النماذج وطباعة اعتماد تم فقد بالوزارة المختصة الجهة قبل من إليه أشير ما دراسة

 ولتحقيق . القضايا حركة لمتابعة جديدة نماذج وطباعة اعتماد وكذلك المعدلة اإلحصائية
 بالنماذج العمل اعتماد :أوال :اآلتي إليكم نرغب النماذج تلك من المبتغاة األهداف

 ]1ـ05ـ 05[ ورقم ]1ـ05ـ 04[ ورقم ]1ـ05ـ 03[ ورقم ]1ـ05ـ01[ رقم اإلحصائية
 بعث :ثانيا .هـ1/1/1423 من اعتبارا ]1ـ11ـ06[ ورقم ]1ـ11ـ04[ رقم المتابعة ونماذج
 قيدى بدفتر العمل وايقاف بالوزارة القضائي التفتيش إلى أشهر ثالثة كل المتابعة نماذج



 العمل ايقاف :ثالثا .التعليمات حسب منه تستخدم لم التي الكمية واتالف الحقوقية الدعاوى
 بتزويد والخاصة هـ19/8/1420 في 1449/ت/13 رقم الوزارة تعميم من األخيرة بالفقرة

 كتابة بعمل تقوم التي المحاكم على :رابعا .اإلحصائية النماذج من بنسخة اإلداري التفتيش
 . ]1ـ05ـ 02[ رقم النموذج في العدل بكتابة الخاصة اإلحصائية البيانات تسجيل العدل
 لمتابعة المطلوبة بالمعلومات والعناية الجهد بذل اختصاصه حدود في كل الجميع وعلى
 محكمة كل وعلى الوزارة إلى وإرسالها جلبها ومتابعة اإلحصائية والبيانات القضايا حركة
.و)/بها الشهري الصادر وإجمالي الوارد إجمالي كتابة عدل وكتابة
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 العمل حجم بها يعرف التي والمعلومات البيانات توفير في اإلحصاء أهمية من انطالقاً
 ويساعد اليومي عملهم في العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب يبذله الذي والجهد
 لما ونتيجة العاملة القوى من الفعلية احتياجاتها وتحديد المستقبلية خططها وضع في الوزارة

 على وبناء المحاكم ورئاسات الوزارة بفروع اإلحصاء لباحثي األول الملتقى في بحثه تم
 ما مراعاة فعليكم لإلجراء وتوحيد النموذج تعبئة حول اللقاء أثناء طرحت التي االستفسارات

 عن تجرى التي الزواج عقود إحصائيات وجمع المختصةمتابعة المحكمة تتولى :أوال :يلي
 تتولى كما ,المحاكم رئاسات أو للفروع وبعثها إلشرافها الخاضعين المأذونين طريق

 وثائق من سابقا لهم صرفه تم ما على المأذونين من الواردة اإلحصائيات تطبيقات المحاكم
 الفروع وعلى استخدامه تم بما ببيان ومطالبتهم الجديدة الوثائق صرف قبل األنكحة عقود

 :ثانيا .للمحكمة المصروفة الوثائق عدد على الواردة اإلحصائيات مطابقة المحاكم ورئاسات
 النماذج حقول تعبئة عند ويراعى النموذج حقول استخدام تعليمات من محدثة نسخة برفقه

 المحكمة سجالت في ضبطت التي التصديقات فقط فيه يوضح ]تصديقات[ حقل ـ : يلي ما
 فيها حكم فإن القضايا إجمالي حقل في فتسجل استحكام حجة وردت إذا ـ .جلسة لها وفتح

 المدورة حقل في فتسجل فيها الحكم يتم لم وإذا ]والقرارات الصكوك[ حقل في فتسجل
 أطرافها جميع يكون التي القضايا ]سعودي غير أو سعودي[ حقل ـ ].تنته ولم منظورة[

 في فتوضع أجنبي أطرافها أحد كان إذا أما ]سعودي[ حقل في إحصائياتها توضع سعوديين



 اختصاصه حدود في كل بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا ].سعودي غير[ حقل
 للعمل وتفريغهم وقتها في اإلحصائيات استخالص من اإلحصاء على القائمين وتمكين

 إدارة[ للوزارة وإرسالها جلبها ومتابعة بالبيانات والعناية الجهد وبذل أمكن ما اإلحصائي
.ك])/اإلحصاء
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 رفع سرعة بضرورة القاضي ، هـ14/4/1410 بتاريخ 61/ت/8 رقم للتعميم فإلحاقاً
 بعض تأخر استمرار لوحظ أنه إلى ونظراً . الخ ... العدل وكتابات المحاكم إحصائيات

 مما ، لهم التابعة الجهات عن اإلحصائية الخالصة رفع في الوزارة وفروع المحاكم رئاسات
 بخافٍ ليس إنه وحيث . للوزارة السنوي اإلحصائي الكتاب إصدار تأخر إلى – تبعاً – أدى

 الخطط ووضع ، االحتياجات وتقدير ، األهداف تحديد في اإلحصائي الكتاب أهمية عليكم
 : أوال : يلي ما إليكم نرغب لذا . لها إعالمية واجهة كونه إلى باإلضافة ، للوزارة المستقبلية

 تخصيص : ثانيا . شهر كل نهاية في العدل وكتابة المحكمة قبل من اإلحصائية الخالصة رفع
 ورفعها ومتابعتها اإلحصائيات إعداد يتولى عدل وكتابة محكمة كل في اإلحصاء عن مسؤول

 فروع في العاملين – االقتضاء عند – اإلحصائيين الباحثين جوالت وتفعيل تكثيف : ثالثا .
 مع العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب تعاون : رابعا . العدل وكتابات والمحاكم الوزارة

 ومتابعتهم الجميع باهتمام الموضوع هذا يحظى أن نرغب .ذلك في اإلحصائيين الباحثين
.و / ) ألهميته
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 الفروع في األداء مستوى برفع تُعنى التي الوزارة لهذه العامة األهداف من فانطالقاً
 التطلعات وفق دورها وتفعيل ، لها التابعة واإلدارات الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات

 ومدراء الفروع لمدراء الرابع اللقاء نتائج من الوزارة وكيل فضيلة عرضه ما على وبناءً ،
 شهر من 15-14 يومي بالرياض الوزارة ديوان في المنعقد ، المحاكم رئاسات في اإلدارات

 مدراء منح : الصالحيات : أوالً :- التالية التوصيات والمتضمن ، هـ1425 لعام القعدة ذي
 ، إضافية صالحيات الفروع بعمل القائمة المحاكم رئاسات في المحاكم ورؤساء الفروع

 الحسم إجراء عدم على التأكيد .1 : والمتابعة الرقابة : ثانياً . مستقل قرار بذلك نظم وقد
 قبل من سابقاً يتم لم الحسم أن من التأكد بعد إال والتحقيق الرقابة هيئة طريق عن الوارد

 والطريقة وتوحيدها الدوام بيانات نماذج بدراسة للمتابعة العامة اإلدارة تكليف .2 . الوزارة
 بإعداد اآللي للحاسب العامة اإلدارة تكليف .3 . الموظفين تأخّر ساعات لحسم النظامية
 المحاكم ورئاسات الفروع على التأكيد .4 . بالحسميّات خاص اآللي الحاسب في برنامج
 المالحظات تالفي على والعمل ، لديها المركزي المفتش قبل من السيارات على بالرقابة
 على يحتوي سيارة لكل خاص ملف بإيجاد وذلك ، والتحقيق الرقابة هيئة من الواردة
 أقسام دعم .5 . الصيانة وبطاقة ومهماتها السيارات حركة بطاقة وتفعيل ، الثبوتية األوراق
 والمفاجئة المتكررة الزيارات في دورهم لتفعيل األكفاء بالموظفين الفروع في المتابعة

 إلى المسيّرات إعادة سرعة على العمل .1 : المالية الشؤون : ثالثاً . لهم التابعة لإلدارات
 أقرب أيهما للفرع وصولها تاريخ من شهر بمضي أو الصرف بعد ، بالوزارة المالية اإلدارة

 .2 . النظام حسب األمانات حساب في يصرف لم ما إليداع وذلك ، الشيك يصرف لم ولو
 النظامية مسوغاتها استكمال من والتأكد ، المختصين قبل من الصرف معامالت دراسة أهمية

.3 . المعامالت لتأخر تالفياً للوزارة رفعها قبل

 ورئاسات الفروع وعلى ، لالستثمار الراجحي شركة مع الموقعة االتفاقية بنود تفعيل
 من والعشرين الرابع اليوم في شهري كشف على الحصول الفروع بعمل القائمة المحاكم

 الشركة فتبلغ تصرف ولم مدتها انتهت شيكات وجود تبين وإذا ، للمطابقة وذلك شهر كل
 توجيه .4 . )األمانات( حساب في إليداعها المالية اإلدارة إلى مبالغها وتعاد صرفها بإيقاف

 البريدية المراسالت بترشيد المحاكم ورئاسات الفروع لدى اإلدارية باالتصاالت المختصين
 فروع تكليف .1 : وصيانتها السيارات : رابعاً . الضرورية العمل متطلبات حدود في

 م1991 موديل قبل ما - السيارات بحصر الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الوزارة
 ، استخداماتها وإيضاح الفنية حالتها إيضاح بعد بالوزارة المخزون مراقبة إلدارة ورفعها -

 بمشاركة الوزارة من عمل فريق تكوين .2 . استبدالها أو بيعها إمكانية في للنظر وذلك



 نظام في اآللي الحاسب في المدخلة السيارات بيانات تحديث لمتابعة الفروع مدراء
 عليها يطرأ ما كل وتسجيل أشهر ستة أقصاها مدة خالل المخزون ومراقبة المستودعات

 إصالح على اإلشراف شاغلها ويتولى ، ) سيارات ميكانيكي ( وظيفة إيجاد .3 . الحقاً
 وظيفة توجد لم وإذا ، عنها دورية تقارير وإعداد الورش لدى صيانتها ومتابعة السيارات

 ببطاقة العمل على التأكيد .4 . األجور بند على مناسبة وظيفة تخصيص يتم فإنه رسمية
 إصالح عقود إبرام إمكانية دراسة .5 . بأول أوالً بياناتها وتدوين بالسيارات الخاصة الصيانة

 مدراء مع وبالتنسيق ، بالوزارة الخدمات إدارة قبل من وذلك ، الخاصة الورش مع السيارات
.1 : والمباني اآلالت صيانة : خامساً . الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع

 الصيانة مؤسسات أداء على الرقابي بدورها المحاكم ورئاسات الفروع قيام على التأكيد
 مستوى عن دورية تقارير رفع مع المسؤولية بهذه لديهم المختص القسم وتكليف ، المتعاقدة

 محاكم ورئاسة فرع كل في ) باآلالت متخصص فني ( إيجاد على والعمل للوزارة األداء
 العاملة القوى دراسة تظهره ما حسب األجور بند وظائف من الغرض لهذا وظائف وتخصيص

 لألنظمة وفقاً شهر كل في بالصيانة المتعهدين مستحقات صرف على التأكيد .2 .
 تعميمه سبق ما وفق الصرف تعوق مالحظة بأي بالوزارة الخدمات إدارة وإشعار ، والتعليمات

 على والتركيز األداء في المقصرة المؤسسات مع الالزمة التعليمات مقتضى تطبيق .3 .
 أو المحاكم من األداء شهادة وصول تأخر حال في الوزارة لفرع .4 . األولى األشهر الستة

 خدمات من المباشر المستفيد مع بالتنسيق الشهادة إلعداد يراه من تكليف العدل كتابات
 للحاسب العامة اإلدارة تتولى .1 : اآللي الحاسب أجهزة تأمين : سادساً . الصيانة مؤسسات

 مع بالتشاور وذلك التطبيقية لألنظمة المخصصة األجهزة من االحتياجات تحديد اآللي
 االستغناء يتم التي لألنظمة المخصصة األجهزة من االستفادة .2 . المحاكم ورئاسات الفروع

 خزنة بتهيئة الفرع يقوم أن .3 . إليها الحاجة عند نسخ أجهزة إلى بتحويلها وذلك عنها
 في اآللي الحاسب ببيانات الخاصة االحتياطية النسخ لحفظ وذلك ، آمن مكان في خاصة

 العامة اإلدارة تكليف .1 : التنظيمية المواضيع : سابعاً . بالمنطقة العدل وكتابات المحاكم
 االختيار يتم التي العناصر تتضمن المثالي الموظف الختيار استمارة بإعداد اإلداري للتطوير
 العتمادها تمهيداً مرئياتهم ألخذ المحاكم ورؤساء الفروع مدراء إلى وترسل ، بموجبها
.2 .لذلك المناسبة اآللية ووضع

 الفروع مدراء مع للتنسيق الموظفين شؤون وإدارة الميزانية إدارة من عمل فريق إيجاد
 مدراء إلى باإلضافة الفروع في القياديين من العاملة القوى مراجعة حول المحاكم ورؤساء

 تفتقد التي للجهات إدارات مدراء إيجاد وضرورة العدل وكتابات المحاكم في اإلدارات



 اإلشراف يتولى الفروع في خاص قسم إنشاء بدراسة اآللي الحاسب إدارة تقوم .3 . ذلك
 احتياج ببحث اإلداري للتطوير العامة اإلدارة تقوم .4 . بالمنطقة اآللي الحاسب مشاريع على

 أن على التأكيد .5 . المناسبة الدورات واقتراح والمالية اإلدارية التدريب لبرامج الفروع
 في بذلك الخاص البرنامج خالل من التعليمات حسب للموظفين العمل بطاقات منح يكون

 . المحاكم بفتح يتعلق فيما المنطقة مجلس مع التنسيق ضرورة .6 . اآللي الحاسب
. و / ) . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ذكر ما على ولموافقتنا

2652/ت/13
1/5
7
5

1426
إحصاء

 وزير معالي قرار على المبني ، هـ9/8/1419 وتاريخ1246/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 ورئاسات الفروع مديري بمنح القاضي ، هـ28/7/1419 وتاريخ )3892( رقم العدل

 قرار من نسخة برفقه تجدون عليه . الخ ... والمالية اإلدارية الصالحيات بعض المحاكم
 فروع مدراء تفويض المتضمن ، هـ27/4/1426 وتاريخ 3490 رقم العدل وزير معالي

 ، الفروع لمدراء الثالث اللقاء توصيات على بناء إضافية صالحيات المحاكم ورئاسات
 لذا . الخ .. هـ1425 الهجري للعام القعدة ذي شهر في ، بالرياض الوزارة جهاز في المنعقد
.ك ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب
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 في 1471/ت/13 ورقم هـ2/11/1422في 1888/ت/13رقم الوزارة إلحاقاًلتعاميم
 ... اإلحصائية النماذج بشأن هـ19/8/1420 في 1449/ت/13 ورقم هـ20/9/1420
 والطالق الزواج وقائع عن تفصيلية دراسات بطلب والدارسين الباحثين لحاجة ونظراً إلخ
 المرفقين النموذجين تصميم تم فقد للزواج السابقة النماذج كفاية ولعدم المملكة في

 الجديدة النماذج واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .اإلحصائي النظام ضمن وأدرجت



ك/ ).يحفظكم والله .والطالق بالزواج الخاصة القديمة النماذج بدل التعميم بهذا المرفقة
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 رقم السامي األمر على المبني هـ9/7/1424 وتاريخ 2276/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 إلخ ... األموال غسل مكافحة نظام على بالموافقة القاضي هـ25/6/1424 في 39/م

 صاحب برقية على المبني هـ17/8/1426 وتاريخ 2724/ت/13 رقم لتعميمنا وإلحاقاً
 الالئحة بشأن هـ1/8/1426 وتاريخ ش19/46391/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو

 السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ... األموال غسل مكافحة لنظام التنفيذية
 إلى إشارة[ :- ونصها هـ3/7/1428 وتاريخ 44007/ش الرقم ذات الداخلية وزير الملكي

 نظام على بالموافقة القاضي هـ25/6/1424 وتاريخ 39/م رقم الكريم الملكي المرسوم
 القاضي هـ1/8/1426 وتاريخ ش19/46391/2/2 رقم وتعميمنا األموال غسل مكافحة
 نسخة لمعاليكم المعطى األموال غسل مكافحة لنظام التنفيذية الالئحة بموجب العمل باعتماد

 ومضمونها للنظام التنفيذية الالئحة من )د-1( الفقرة رابعاً )11/4( المادة تضمنته وما منه
 غسل قضايا في اإلدانة لحاالت معلومات قاعدة بإنشاء المالية التحريات وحدة تقوم أن

 اإلقمونت لمجموعة االنضمام ومفاوضات العاجلة الدولية للمتطلبات ونظراً ، األموال
 اإلرهاب تمويل مكافحة مجال في المملكة إجراءات تقييم وإعادة )المالية التحريات وحدة(

 في اإلدانة أحكام توفر تتطلب والتي ، م2008 عام خالل إجراءه المزمع األموال وغسل
 جميع عن اإلفادة معاليكم إطالع بعد نود .التقييم سنة قبل لعامين األموال غسل قضايا

 بيان وفق )هـ1427-1426( األعوام خالل الصادرة األموال غسل قضايا في اإلدانة حاالت
 في تكون القادمة واألعوام هـ1428 لعام بالنسبة ، قضية لكل الرئيسية المعلومات يوضح
.أهـ ] عام كل نهاية

 جميع عن )للمستشارين العامة اإلدارة( الوزارة تزويد وسرعة اإلطالع إليكم نرغب لذا
 ما وفق )هـ1426/1427( األعوام خالل الصادرة األموال غسل قضايا في اإلدانة حاالت

 من شهر خالل اإلفادة تكون أن على ، بعاليه إليها المشار الداخلية وزير سمو برقية في جاء
 /،،، يحفظكم والله .عام كل نهاية في تكون القادمة واألعوام هـ1428 لعام وبالنسبة تاريخه
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 [ : ونصه هـ20/2/1429 وتاريخ 739 رقم المظالم ديوان رئيس معالي كتاب تلقينا فقد(
 بإعداد -الله حفظهما– األمين عهده ولي وسمو الشريفين الحرمين خادم توجيهات ضوء في

 الدقيقة البيانات إلى واستناداً العلمية األساليب على اعتماداً وقصيرتها األجل طويلة الخطط
 فيه الموضح المرافق الجدول وإخراج بترتيب -الحمد ولله– المظالم ديوان قام فقد ،

 ومسافات ، محافظة كل سكان وعدد ، المملكة مناطق مختلف في المحافظات جميع أسماء
 للسكان العام التعداد بيانات على اعتماداً وذلك ، منطقة كل في المحافظات بين الطرق

 العام في والمعلومات العامة اإلحصاءات مصلحة مشكورة به قامت الذي والمساكن
 هـ1428 العام في المحافظات بين للطرق متر بالكيلو المسافات وعلى ، جهة من هـ1425

 الكبيرة للفائدة ونظراً .أخرى جهة من بها المظالم ديوان مشكورة النقل وزارة زودت التي
 وتحديد خططه وضع في الديوان عليها اعتمد حيث الجدول في المدونة للمعلومات

 صورة في الجدول من نسخة إرفاق تم فقد الفائدة ولتعم ، مشروعاته تنفيذ أولويات
 منها لالستفادة بها لديكم المعنية الجهات وتزويد استنساخهما يمكن ورقية واخرى إلكترونية

 أدام– األمر والة رسمها التي السامية األهداف تحقيق في اإلسهام وفي األولويات تحديد في
 نرغب لذا هـ.أ ] الدول مختلف بين المراتب أفضل إلى الغالية ببالدنا للوصول -عزهم الله

ك/ )يحفظكم والله .واإلحاطة االطالع إليكم
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 وكتاب ووكالئهم القضاة أختام شأن في بمقتضاها للسير تعليمات وضعنا كنا فقد( :وبعد -
 عليها وجرت الرسمية واألختام واإلكليشات المال بيوت ومأموري األقالم ورؤساء العدل

 في 5838 برقم المعظم الملك جاللة نائب سمو من وتلقينا الالزمة المعاملة



 بعض لها الشورى مجلس تعديل بعد المذكورة التعليمات من صورة هـ26/4/1361
 هـ14/6/1360 في 86 رقم المذكور، المجلس قرار حسب مندوبنا مع باالتفاق التعديالت

 أمرنا قد وحيث ذلك على هـ20/9/1360 في 222 رقم بقراره الوكالء مجلس وموافقة
 فإنا مقتضاه، على للسير العدل وكتاب المحاكم لعموم وإبالغه ذلك باعتماد المذكور المقام
 جاء بما دائرتكم موظفي وإبالغ بمقتضاها للسير المذكورة التعليمات من صورة إليكم نبعث
 أختام تعليمات :عنها المنوه التعليمات نص . ر / انتهى .)هـ27/5/1361 في حرر بها،

 أو المحاكم وقضاة وهيئته القضاة رئيس ذلك في سواء القضاة من يتوفى من كل ـ 1 :القضاة
 سريعا يبادر المال بيوت مأمورو أو األقالم رؤساء أو المسجلين أو العدل كتاب أو وكالؤهم

 والصكوك الرسمية المعامالت في المذكور الموظف يستعمله كان الذي الختم باستحصال
 المذكور الختم باستحصال يقوم ـ 2 .عليه الحجز وإلقاء يده تحت هو ممن والسجالت

 واثنين المتوفى الموظف إليها المنتمي الدائرة موظفي أكبر من مؤلفة لجنة عليه الحجز وإلقاء
 عدم معها يؤمن مضبوطة بصفة المتوفى الموظف ختم على الحجز يوضع ـ 3 .الموظفين من

 ظرف باطن يوضع أو ورق أو قماش من لفات في يوضع بأن وذلك منه واالستفادة استعماله
.الثانية المادة في إليها المشار اللجنة قبل من بالرصاص أو األحمر بالشمع عليه ويختم

 المادة عليها نصت التي اللجنة قبل من المتوفى الموظف ختم على الحجز وضع بعد ـ 4
 اإلمارة من مندوب من أخرى هيئة بتشكيل الموظف هذا إليها ينتمي التي الدائرة تبادر الثانية

 وتطبيقه المذكور الختم عن الحجز بفك للقيام المحكمة من ومندوب المالية من ومندوب
 وجد فإن والصكوك المعامالت على المتوفى الموظف بها يختم كان التي األختام صور على

 آخر هذه بأن تحتها وتوقع أوراق أربعة على منه صورة المذكورة الهيئة تأخد لذلك مطابقا
 ـ 5 .الحاجة مساس عند إليها للرجوع الهيئة بمعرفة ختمت.المتوفى الموظف لختم صورة
 وتعمل للكتابة، أثر فيه اليبقى بحيث وإتالفه الختم بتكسير ذلك بعد المذكورة الهيئة تقوم

 لختم صورة آخر فيها أخذت التي األربعة األوراق نفس على صور أربعة على محضرا بذلك
 حضور المحضر وعمل الختم بتكسير الهيئة قيام حين يشترط ـ 6 .المتوفى الموظف
 ـ 7 .المحضر ذلك على توقيعه وأخذ يده تحت المتوفى الموظف ختم كان الذي الشخص

 الثانية الصورة وترفع القضاة رئاسة إلى الختم صورة مع المحضر من األولى الصورة ترفع
 الحاجة عند إليها للرجوع الموظف منها توفي التي الدائرة ملفات في الثالثة وتحفظ لإلمارة
 هذه نفس في تتخذ ـ 8 .يده تحت الختم كان الذي للشخص الرابعة الصورة وتسليم

 في مستعمال كان ما وكل واالكليشات الرسمية األختام في بعاليه المذكورة اإلجراءات
 الموظف يستعملها كان التي الرسمية األختام ـ 9 .بغيره إبداله أو إبطاله وجري الدوائر



 حجزها يجري المال بيت مأمورية أو العدل كتابة أو المحكمة اسم عليها المبصوم المتوفى
 آخر شخص يعين أن إلى الموظف ذلك إليها المنتمي الدائرة موظفي أكبر قبل من الوفاة حين
 سواء له تسليمها يجري حيث لديه، المذكورة االختام بقاء اختصاصه من كان الذي عنه بدال
.باألصالة أو بالوكالة كان

 يوقعوا أن المال بيت ومأموري األقالم ورؤساء والمسجلين العدل وكتاب القضاة على ـ 10
 العادة جرت التي أختامهم بجانب الرسمية المعامالت وجميع والسجالت الصكوك في

 .الختم تزوير من خشية الرسمية والمعامالت والسجالت الصكوك في سواء عليها بختمهم
العامة النيابة ديوان رئيس

3520/2
1/163
3
4

1377
أختام

 على بها يوقعون التي وأختامهم القضاة توقيعات معرفة من التثبت ألهمية بالنظر( :وبعد -
 نأمل فإننا وتوقيعهم ختمهم تحت المحكمة من الصادرة والمعامالت السجالت و الصكوك

 ـ 2 .الرسمية المعامالت على التوقيع في واحد ختم من أكثر استعمال عدم ـ 1 :اآلتي اتباع
 بعث مع بذلك الرئاسة هذه إشعار يجب فإنه فقدانه أو الختم تغيير إلى ما ضرورة تدعو عندما
 موقعة ترد التي المستندات عليه تقابل مرجعا ليبقى الجديد الختم تطبيق من »نموذج« صورة

 عنهما ينجم اللذين واالرتباك التشويش من تفاديا بدقة ذلك مالحظة نود ـ 3 .المحاكم من
 ن/هـ22/5/1377 في 4055/2 برقم أكد . ن / انتهى .)الرئاسة إشعار دون األختام تغيير

 ورقم . ن/هـ4/5/1382 في 1408/3 ورقم . ن/هـ28/11/1377 في 5623/2 ورقم .
" " " .م/هـ8/5/1392 في ت/83/2

5595/2
1/164

24
11

1377
أختام

 وأختام توقيعات من صورة الرئاسة هذه من المختصة الجهات طلب على بناء( :وبعد -
 وأعمال والسجالت الشرعية الصكوك على بها يوقع التي وهي الذاتية العدل وكتاب القضاة



 العدل وكتاب والقضاة فضيلتكم من كل من ذلك بعث منكم نود الرسمية المحكمة
 ما مطابقة من لنتأكد والتوقيع الختم وضوح فيها تالحظون صور ثالث على بكم المرتبطين

 في ذلك منتظرين وتجدوننا األصول حسب ختمكم أو توقيعكم تحت المحكمة من يرد
. ن/ انتهى .)ممكنة فرصة أقرب

3616/4
1/164

17
10

1379
أختام

 في 5757/1 رقم العامة المراقبة ديوان رئيس سمو خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 رئاسة ومقام المالية وزارة بين الدائرة المخابرة نتيجة في« :نصه وهذا هـ22/9/1379

 من االستحقاقات تسليم في المتبعة النظامية الكيفية تشريع وضع طلبها من الوزراء مجلس
 هـ1/12/1377 في 11772 رقم السامي المقام خطاب صدر أصحابها إلى المالية الدوائر

 المالية النظم أن ويتضمن هـ28/11/1377 في 151 رقم الوزراء مجلس قرار ومشفوعه
 تأكيد في وكافية سليمة تعتبر بها العمل والجاري ألصحابها االستحقاقات صرف في المتبعة
 في وضعه يختلف الحقوق تسليم في المتبع الترتيب إن وحيث لمستحقيها الحقوق تسليم
 والكتابة القراءة يحسن ال لمن الحقوق هذه يسلم من فمنها أخرى عن مصلحة أو وزارة

 إلى الحقوق تسليم ولضمان فقط بالختم يكتفي من ومنها إبهامه وبصمة ختمه بموجب
 والمصالح الوزارات عموم في الوضع ولتوحيد رجعيا أثرا عنها تترك ال بصورة أصحابها

 أن والكتابة القراءة يحسن ال وكان حق لصاحب مبلغ تسليم حالة في أنه نرى الحكومية
 اعتماد فينبغي .»اهـ.الترتيب هذا على العمل فنرجو إبهامه بصمة ختمه إلى باإلضافة يؤخذ
 ورقم . ر/هـ1/11/1382 في 3401 رقم التعميم بذلك صدر وكما . ن/ انتهى .)موجبه

.ن/هـ26/10/1382 في 3308/2
ت/105/4

1/165
25
6

1401
أختام

 بضرورة هـ18/8/1400 في 839/4 برقم لكم المبلغ العدل وزارة لتعميم إلحاقا( :وبعد -



 النفقات وعموم الرواتب مسيرات جميع بختم والمحاسبين الصرف مأموري على التأكيد
 الفعلي الصرف إتمام بعد وذلك »صرف بختم ختمها« والفواتير كالمسيرات األخرى

 هو ومن الصرف ومأموري المحاسبين من كل على بشدة التأكيد نأمل عليه .للمستحقين
.ش/ انتهى .)الوزراة وإبالغ اليه أشير بما التقيد بضرورة الصرف عن مسئول

ت/12/32
1/165

20
2

1407
أختام

 في التعميم نص ينظر . و/ )إلخ...محكمة بكل الخاصة األختام في التسمية كامل إيضاح( -
.3/369 المحاكم

ت/12/125
1/165

11
7

1407
أختام

 لتعدد العدل وكتابات المحاكم في األختام تعدد بشأن الدائرة المخابرة إلى فنشير( :وبعد -
 وما الواحدة العدل كتابة في أو الواحدة المحكمة في العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب

 اعتماد المتضمن هـ2/7/1407 في ص/500 رقم بأمرنا انتهت دراسة من ذلك حول جرى
 والتي منها تفرع وما الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من »66« الفقرة عليه نصت ما

 الصكوك في به يختم الذي الشرعية للمحكمة العائد الرسمي الختم حفظ:66 « :نصها هذا
 إعمال ـ 1 ـ:مايلي يعتمد وعليه .».اهـ .وغيرها السجالت في به ويختم القاضي ختم بجانب
 أو المحكمة في األختام تعدد منع ـ 2 .العدل وكتابات المحاكم في المذكورة المادة مقتضى

 تعدد كان أو الواحدة المحكمة في القضاة الفضيلة أصحاب عدد كان مهما العدل كتابة
 األختام بعث عدل كتابة أو محكمة أي على ـ 3 .الواحدة العدل كتابة في العدل كتاب

 رقم بالتعميم وأكد . و/ انتهى .)حرر ولموجبه .لحفظها الوزارة إلى لديها المتعددة
.و/ هـ15/8/1412 في 100/ت/8 وبرقم هـ9/2/1410 في 17/ت/8
ت/8/80
1/166



10
5

1408
أختام

 اإلدارات على بموجبها والعمل وإخراجها عملها يقتصر الرسمية األختام فإن( :وبعد -
 تأمينها ويتم.. العدل وكتابات بأنواعها كالمحاكم الرسمي التشكيل ذات بالوزارة المرتبطة
 خالف على رسمي ختم أي عمل األحوال من بحال واليسوغ بها المعمول التعليمات حسب

 أو بلدة في لمهمة العدل كتاب أو القضاة الفضيلة أصحاب أحد انتداب حال وفي ذلك
 الختم انتدابه مدة يجريه فيما يستعمل أن المنتدب العدل كاتب أو القاضي فضيلة فعلى هجرة

 .عدل كتابة أو محكمة من »األصلي عمله محل« منها المنتدب اإلدارة من الرسمي
. و/ انتهى .)حرر بموجبه التقيد والعتماده

77/ت/12
1/166
2
8

1411
أختام

 وزير لمعالي الموجه هـ9/1/1411 في خ/12/107 رقم خطابنا إلى إشارة( :وبعد -
 دور إبالغ طلب والمتضمن منه صورة الداخلية وزير الملكي السمو ولصاحب اإلعالم
 ما أو اكلشيه أو ختم أي صنع بعدم واالكليشات األختام بصنع المختصة والجهات الطباعة

 تلقت قد وحيث .موظفيها أحر ومناولة العدل وزارة دوائر من دائرة أية باسم ذلك حكم في
 اإلمارات عموم على الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب تعميم من صورة الوزارة

 هذا تضمن وقد إليه المشار خطابنا على المبني هـ9/4/1411 في 1510 س16 برقم
 من شيء فعل بعدم األفراد من األختام صانعي على بالتنبيه المختصة الجهات تعميد التعميم

 م/519 رقم اإلعالم بوزارة المطبوعات عام مدير تعميمي من صورة الوزارة تلقت كما.ذلك
 في م/565 ورقم للوزارة التابعة المطبوعات لمدراء الموجه هـ22/1/1411 في
 نرغب .إليه المشار بخطابنا ذكر ما العتماد المطابع ألصحاب الموجه هـ23/1/1411

. و/ انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة
1010/ت/13
1/167
4



1
1418

أختام
 .عنها بدالً تأمين وطلب األختام بعض فقد من الوزارة الحظته ما على بناء فإنه( :وبعد -

 ما على وبناء يده تحت هي من ومعرفة عليها المحافظة وضرورة األختام ألهمية ونظراً
 وتسجيلها بيده هي لمن وتسليمها بها العناية الجميع من نرغب لذا العامة المصلحة تقتضيه
 لتسجيلها بها الخاصة التسلم بيانات بأصول المحاكم ورئاسات الفروع وتزويد عليه عهدة
.و/ انتهى.)مايلزم فأكملوا .له سلمت من على عهد
1354/ت/13
1/54

15
2

1420
أختام

 الشئون بوزارة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير سعادة تعميم من صورة الوزارة تلقت لقد(
 الخاص السري الصادر ختم فقد المتضمن هـ29/1/1420 في 4738 رقم والقروية البلدية

 به المعمول الختم واعتماد المفقود الختم اعتمادا عدم وطلب بطريب القروي بالمجمع
. ك / ) موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . للختمين نموذج برفقه و حالياً
1410/ت/13
1/54
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1420
أختام

)

 الشئون بوزارة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير سعادة تعميم من صورة الوزارة تلقت لقد
 إلدارة الرسمي الختم فقد المتضمن هـ26/5/1420 في 22804 رقم والقروية البلدية
 وبرفقه الجديد الختم واعتماد المفقود الختم اعتماد عدم وطلب ينبع ببلدية الموظفين شئون

. ك / ) موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا للختمين نموذج
1430/ت/13
1/5



15
7

1420
أختام

 هـ28/4/1420 في م/352 رقم التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد( :وبعد
 الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصال والموجه
 23 وتاريخ 29/65843 رقم الداخلية وزارة برقية على اطلعنا" : المقدمة بعد ونصه الوطني

 هـ25/9/1418 وتاريخ 14225/ب/7 رقم األمر إآل فيها المشار هـ24/9/1419 ـ
 وهيئة ],الوطني واالقتصاد والمالية ,واإلعالم ,الداخلية[ وزارات من لجنة بتشكيل القاضي
 الرسمية األختام عمل قصر يتم أن والتحقيق الرقابة هيئة اقتراح لدراسة والتحقيق الرقابة

 وما .الصدد هذا في إليه التوصل يتم ما ورفع الحكومة مطابع على الحكومية للجهات
 الموضوع بدراسة قامت التي المذكورة اللجنة تشكيل تم أنه من الداخلية وزارة أوضحته
 الخاصة األختام تصنيع عملية قصر )1 : التالية التوصيات تضمن محضرا حياله واتخذت
 التي الحكومية الجهات )2 .أختام ومعامل مطابع لديها التي جهاتها في الحكومية بالجهات

 الوطني واالقتصاد المالية بوزارة الحكومة بمطابع تستعين أختام معامل أو مطابع لديها ليس
 المالية بوزارة الحكومة مطابع تقوم )3 .ذلك إمكانية لديها التي الحكومية الجهات او

 للجهات األختام عمل دراسة عملية في المساندة الفنية بالمشاركة الوطني واالقتصاد
 وفق أختامها بتصميم حكومية جهة كل تقوم )4 .أختامها تصنيع في ترغب التي الحكومية

 التوصيات تلك على ولموافقتنا .والمقاس الشكل حيث من محددا تميزا يعطي دقيق تنظيم
 من بنسخة الحكومية والمصالح الجهات كافة زودنا وقد .بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب
 معمال أقامت قد الوزارة بأن اإلحاطة مع ,بموجبه والعمل لالطالع .اهـ).لالعتماد هذا امرنا

 القضاة الفضيلة وأصحاب العدل وكتابات للمحاكم األختام لعمل الوزارة جهاز في لألختام
 رسمي ختم أي وتصنيع تأمين عدم الجميع من ونرغب ,واألختام المطبوعات لجنة بإشراف

هـ26/8/1420 في 1462/ت/13 رقم التعميم ينظر .و.)/الوزارة طريق عن إال
1438/ت/13
1/54

30
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1420
أختام



 البلدية الشئون بوزارة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد(
 محافظة لبلدية الرسمي الختم فقد المتضمن هـ15/7/1420 في 30695 رقم والقروية
 وطلب . صورته المرفق هـ3/6/1420 بتاريخ العام الصادر بقسم والخاص وتوابعها النعيرية
 نرغب لذا . الخ ... هـ3/6/1420 تاريخ من اعتباراً إليه المشار الختم إلغاء سعادته

. ك / ) بذلك واإلحاطة االطالع
1440/ت/13
1/5
1
8

1420
أختام

 هـ15/7/1420 في 1ع/4490 رقم والتحقيق الرقابة هيئة رئيس معالي خطاب تلقينا لقد(
 العدل وكتابات الشرعية المحاكم من عدد على رقابية بجوالت قامت الهيئة أن المتضمن

 وقصر استالمها تنظيم حيث من األختام على بالمحافظة الجهات تلك قيام من للتأكد
 األختام تسليم عن الجوالت أسفرت وقد ، للجهة الرسمية األعمال على استخدامها
 رقم للتعميم مخالفة فيه إليه أشير ما إن وحيث إلخ ... رسمي استالم بدون للموظفين

 هي من ومعرفة األختام على المحافظة ضرورة المتضمن هـ4/1/1418 في 1010/ت/13
 ورئاسات الفروع وتزويد عليه عهدة وتسجيلها بيده هي لمن وتسليمها بها والعناية يده تحت

 لذا .إلخ .. له سلمت من على عهد لتسجيلها بها الخاصة التسلم بيانات بأصول المحاكم
و/ )يحفظكم والله .. التعليمات به تقضي بما بالتقيد الجميع على نؤكد
1462/ت/13
1/54

26
8

1420
أختام

 على المبني هـ15/7/1420 وتاريخ هـ1430/ت/13 الرقم ذي الوزارة تعميم إلى إشارة
 تصنيع عملية قصر المتضمن هـ28/4/1420 والتاريخ م/352 الرقم ذي السامي األمر

 والتاريخ1440/ت/13 الرقم ذي الوزارة وتعميم بالوزارة األختام معمل على األختام
 الرقم ذي الوزارة تعميم في جاء ما على التأكيد المتضمن هـ1/8/1420

 تحت هي من ومعرفة األختام على المحافظة بضرورة هـ1/8/1418 والتاريخ1010/ت/13



 األختام عن المعلومات كافة إدخال بصدد الوزارة أن إلى ونظراً . الخ ... بها والعناية يده
 والغرض الختم اسم فيه يوضح بيان إعداد تم فقد لمراقبتها آلية وإيجاد اآللي الحاسب في
 من شهر خالل للوزارة وإعادته المرفق النموذج تعبئة منكم فنرغب . عهدته في هو ومن منه

. ك / ) تاريخه
1463/ت/13
1/54

10
9

1420
أختام

 بإعادة القاضي هـ30/8/1420 وتاريخ 4450 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه(
 اختصاصاتها وتحديد القرار في إليه المشار النحو على واألختام المطبوعات لجنة تأليف

 وبيانات معلومات من تطلبه بما وتزويدها لها والمادية البشرية اإلمكانات كافة وتوفير
 اللجنة هذه من اعتماده بعد إال جديد مطبوع أو نموذج أي وطباعة تأمين وعدم ، ومرئيات

. ك / ) موجبه واعتماد لالطالع . الخ ...
1553/ت/13
1/54
8
4

1421
أختام
 المركزية اإلدارة تتولى بأن بالوزارة اإلداري التطوير إدارة من المرفوع االقتراح إلى إشارة

 تواقيع و أختام باعتماد الخارجية لوزارة الكتابة بالوزارة واألختام المطبوعات لجنة أو للتوثيق
 إلى وإشارة .الخ...الوكاالت بإصدار المخولين العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب
 المتضمن هـ20/2/1421 في8433/21 رقم القضائية للشئون الوزارة وكيل فضيلة خطاب

 ما والحل لذا .للتوثيق المركزية اإلدارة اختصاص إلى أقرب هو اقتراح من إلية أشير ما بأن
 للتوثيق المركزية اإلدارة إلى الخصوص هذا في إليكم يرد ما وإحالة االطالع نرغب ذكر
. ك / )يحفظكم والله
1666/ت/13
1/54

18
11



1421
أختام

)

 البلدية الشئون بوزارة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير سعادة تعميم من نسخة تلقينا لقد
 لبلدية الرسمي الختم فقد المتضمن هـ10/11/1421 وتاريخ 52222 رقم والقروية
 من اعتباراً مفعوله وإبطال بالصورة الموضح هـ21/9/1421 بتاريخ الجندل دومة محافظة

 المذكور بالختم ممهورة مشتندات أو مكاتبات أي اعتماد وعدم هـ21/9/1421 تاريخ
 في بذلك الوزارة إشعار بحوزته توجد من وعلى به ممهورة تقدم التي األوراق على والتحفظ

. م / )بذلك واإلحاطة االطالع نرغب لذا . حينه
1682/ت/13
1/54

27
11

1421
أختام

 رقم القنصلية الشعبة رئيس الخارجية وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد
 الخارجية وزارة تزويد طلب المتضمن هـ3/11/1421 وتاريخ 94/73/121385/1

 النماذج بعض قدم إلى ونظراً .إلخ... العدل وكتاب القضاة وأختام تواقيع من بنماذج
 أصحاب من نرغب المصلحة تقتضيه ما على وبناء تحديثها في ورغبة الوزارة لدى الموجودة

 توقيعاتهم من بنماذج ]للتوثيق المركزية اإلدارة [الوزارة تزويد العدل كتاب الفضيلة
 / )تاريخه من شهر خالل ذلك ويكون والتوقيع الختم وضوح فيها يالحظ الذاتية وأختامهم

. ك
1783/ت/13
1/54

18
5

1422
أختام

 الشئون بوزارة والمالية اإلدارية الشئون العام المشرف سعادة تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 العامة باإلدارة الختم فقدان المتضمن هـ15/5/1422 في 26633 رقم والقروية البلدية

 إبطال سعادته وطلب . صورته المرفق المنورة المدينة بأمانة الخدمات لوكالة التابع لألسواق



 الختم بهذا ممهورة مستندات أو أوراق أي اعتماد وعدم هـ18/2/1422 من اعتباراً مفعوله
. م /يحفظكم والله ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .

1876/ت/13
1/54

15
10

1422
أختام

)

 بوزارة والمالية اإلدارية للشئون العامة اإلدارة على العام المشرف تعميم من نسخة تلقينا لقد
 النسخ ختم فقدان المتضمن هـ20/9/1422 في 49700 رقم والقروية البلدية الشئون
 أي اعتماد وعدم هـ6/8/1422 تاريخ من اعتباراً مفعوله إبطال وتم ، عفيف ببلدية الخاص

 . بذلك المختصة الجهات إبالغ سعادته وطلب . الختم بهذا ممهورة مستندات أو مكاتبات
. م / ) واإلحاطة لالطالع

1882/ت/13
1/54

18
10

1422
أختام

 البلدية الشئون بوزارة المكلف واإلدارية المالية الشئون عام مدير تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 لبلدية الرسمي الختم فقدان المتضمن هـ7/10/1422 في 13253/29 رقم والقروية
 الغياً واعتباره هـ24/9/1422 تاريخ من اعتباراً مفعوله إبطال وتم ، صورته المرفق منفوحة

. م / ) بذلك واإلحاطة لالطالع .
2327/ت/13
1/54

17
9

1424
أختام

 في 1010/ت /13 ورقم هـ25/3/1393 وتاريخ 10/ت /62 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(



 على المحافظة بأهمية تقضي التي هـ11/8/1408 في ت /8/153 ورقم هـ4/1/1418
 والمحافظة االهتمام عدم أخيراً لوحظ وحيث . بها والعناية الموظف يد تحت هي التي العهد
 . الماصات استبدال عند باإلدراج وجدت حيث الهامة واألوراق األختام وخاصة العهد على
 عهد من لديهم بما التامة بالعناية منسوبيكم جميع على والتوكيد االطالع إليكم نرغب لذا

 عن والرفع طرفه إخالء قبل الموظف على المسجلة العهد جميع إرجاع من التأكد وعليكم
. ك / ) بحقه النظام لتطبيق بيده التي العهدة على الحفاظ في يتساهل من كل
2347/ت/13
1/53
7

11
1424

أختام
)

 وتاريخ 21/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر الشرعية المرافعات نظام في ورد ما على بناء
 والمحاكم ),32( المادة في جاء كما ـ العامة المحاكم ـ المحاكم تسمية من هـ20/5/1421

 جاء ما حسب أحكام من معه يتعارض ما يلغي النظام هذا وأن )31( المادة في كما الجزئية
 به أوصى ما على وبناء القضاء نظام من )5,22,24( المواد على وبناء )265( المادة في

 من الفترة خالل المنورة المدينة في المنعقدة الندوة في المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب
 نظام في ما مع يتفق ما إلى ومطبوعاتها المحاكم مسميات تعديل من هـ24/8/1424 ـ 23

 "العامة المحكمة" مسمى إلى الكبرى المحكمة مسمى يعدل بحيث الشرعية المرافعات
 المحاكم" إلى المتخصصة والمحاكم "الجزئية المحكمة" مسمى إلى المستعجلة والمحكمة

 تعديل على والعمل المتخصصة بالمحاكم يتعلق فيما ذلك ونحو "واألنكحة للضمان الجزئية
 وفق على القديمة المسميات على اشتمل ما وكل والمكاتبات والنماذج اللوحات جميع

 اإلدارية والجهات القضاة بعض من االستفسارات بعض لورود ونظراً ,الجديدة المسميات
 وبناء ذكر ما والحال لذا .النظامية المسميات عن الواقع اختالف تستشكل المواطنين وبعض

 على ولموافقتنا إليها المشار األنظمة مقتضى مع وتمشياً العامة المصلحة تقتضيه ما على
 إليكم نرغب لذا بعاليه إليها المشار التوصية ذلك الرابعةومن المحاكم رؤساء ندوة توصيات

 الكبرى المحكمة بتسمية وذلك النظام مع يتفق بما المحاكم مسميات تعديل اعتماد
 من لذلك يلزم ما كل وتعديل الجزئية بالمحكمة المستعجلة والمحكمة العامة بالمحكمة

.و)/لذلك يلزم ما فأكملوا ونحوها ومطبوعات ومكاتبات ولوحات أختام



2427/ت/13
1/54

30
3

1425
أختام

)

 البلدية الشئون بوزارة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير سعادة تعميم من نسخة تلقينا لقد
 بأمانة القانونية الشئون ختم فقد المتضمن هـ20/3/1425 وتاريخ 18024 رقم والقروية
 أو مكاتبات أي اعتماد عدم سعادته ورغب .إلخ ...له نموذج المرفق المقدسة العاصمة

 الختم بذلك مختومة تقدم التي األوراق على والتحفظ المذكور بالختم مصدقة مستندات
 التعميم من صورة برفقه وتجدون .إلخ ..بذلك سعادته وإشعار بحوزته توجد من وعلى

. الوزارة من المرفقات تطلب . م/ )واإلحاطة لالطالع المذكورين الختم ونموذج
2439/ت/13
1/5

25
4

1425
أختام

 بإعادة القاضي هـ11/4/1425 وتاريخ 2512 العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (
 . الخ ... أعاله المذكور القرار في إليه المشار النحو على واألختام المطبوعات لجنة تأليف

. الوزارة من القرار يطلب . ك/ ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا
2439/ت/13
1/54

25
4

1425
أختام

 بإعادة القاضي هـ11/4/1425 وتاريخ 2512 العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (
 . الخ ... أعاله المذكور القرار في إليه المشار النحو على واألختام المطبوعات لجنة تأليف

الوزارة من المرفقات تطلب . ك/ ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا



2463/ت/13
1/5

25
5

1425
أختام

)

 789 برقم إلينا المرفوعة العدل وكتاب كتابات بلجنة الخاصة التوصية محاضر إلى نشير
 سير آلية بتنظيم المتعلقة ، هـ 7/11/1424 وتاريخ 750 ورقم هـ 23/2/1425 وتاريخ

 والتي ، الحكومية والمصالح المرافق في المكلفين العدل كتاب الفضيلة أصحاب عمل
 مدة الحكومية الدوائر في بالعمل العدل كاتب فضيلة تكليف .1 : التالية القواعد تضمنت

 ال أن على لعمله الجهة وحاجة العدل كاتب بكفاءة القناعة بعد آخر بقرار تجديدها يتم سنة
 تكليف قرار في ينص .2 . سنوات ثالث عن الواحد العدل لكاتب جميعا التكليف مدة تزيد

 في المكلف العدل كاتب يتولى .3 . تكليفه فترة إليه المسندة بالمهام العدل كاتب
 بإصدار القيام الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الوطني كالحرس العسكرية القطاعات
 والسجناء المرضى فيهم بمن القطاع ولمنسوبي لها الفسخ صكوك وإصدار الوكاالت

 أو االستثماري القطاع في بالعمل يكلف من وأما ، العدل لكاتب الحضور عن والعاجزون
 وإصدار الوكاالت وإصدار الشركات عقود توثيق على مقتصرا عمله فيكون التجاري القطاع
 شركاء من القطاع نشاط من المستفيدين من العالقة لذوي وذلك ، لها الفسخ صكوك

 القطاعات من ذلك عدا وما ، فقط والتجاري االستثماري الجانب نطاق في ومستثمرين
 لها الفسخ وصكوك الوكاالت إصدار على مقتصرا المكلف العدل كاتب عمل فيكون

 التوجيه طلب في بالوزارة العدل كاتب يرتبط .4 . عمله مقر وفي الجهاز ولمنسوبي
 المعامالت في مباشرة العالقة ذات الجهات مخاطبة وله معامالت من لديه فيما واالسترشاد
 والسجالت الضبوط من حاجاته تأمين في العدل كاتب يرتبط .5 . عليه المعروضة
 .6 . جهته في بعمله يقوم من أو الوزارة بفرع المكتبية والمستلزمات والدفاتر والصكوك

 حال وفي ، الوزارة فرع قبل من والمرضية والعادية االضطرارية اإلجازة قرارات تصدر
 موافقة بعد إال اإلجازة في البت يتم فال إجازته خالل بعمله يقوم من تكليف األمر استدعى
.7 . الوزارة



 . والصادرة الواردة المعامالت ختم ب . الرسمي الختم أ : التالية األختام العدل لكاتب تسلم
 في األختام هذه وتكون . ذلك عمله يقتضي لمن الشركات عقود على التصديق ختم ت

 العدل كاتب على .8 . واستعمالها حفظها عن كاملة مسؤولية مسؤوال و العدل كاتب عهدة
 الهدف لتحقيق عمله يخص فيما العقبات وتذليل الحكومي الجهاز مسؤولي مع التعاون

 أعمال من به يقوم عما شهر كل عن إحصائية العدل كاتب يرفع .9 . تكليفه من المنشود
 إجراءاتها استكمال بعد وسجالته ضبوطه حفظ العدل كاتب على .10 . الوزارة فرع إلى

 ذات العدل لكتابة سنويا المنتهية والسجالت الضبوط تسلم أن على والشرعية النظامية
 ولم اإلجراء تحت التي والسجالت الضبوط تسليم يتم .11 . لعمله النوعي االختصاص

 العدل لكتابة تسليمها ثم ومن بها العمل بإكمال ليقوم الخلف العدل لكاتب صفحاتها تكتمل
 انتظامه يشمل أن على تكليفه نهاية قبل للتفتيش العدل كاتب يخضع .12 . اكتمالها بعد

 ومحافظته عمله في والتعليمات باألنظمة وتقيده وانصرافا حضورا الرسمي الدوام بأوقات
 نرغب فإننا ذلك على ولموافقتنا . مكتبه في العمل وسير وأختامه وسجالته ضبوطه على

. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم
2485/ت/13
1/5
9
7

1425
أختام

 ذو الدقيق ومطاحن الغالل لصوامع العامة المؤسسة عام مدير نائب سعادة كتاب تلقينا فقد (
 العامة للمؤسسة الرسمي الختم فقدان المتضمن ، هـ5/7/1425 وتاريخ 4162/10 الرقم

 تاريخ من اعتباراً مفعوله إبطال وتم ، صورته المرفقة الدقيق ومطاحن الغالل لصوامع
. م/ ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الغياً واعتباره هـ5/6/1425

2487/ت/13
1/5

12
7

1425
أختام

)



 والقروية البلدية الشؤون بوزارة والمالية اإلدارية الشؤون عام مدير سعادة كتاب تلقينا فقد
 الخاص الرسمي الختم فقدان المتضمن ، هـ1/7/1425 وتاريخ 41776 الرقم ذو

 من اعتباراً مفعوله إبطال تم وأنه ، صورته المرفقة القديح لبلدية التابع ، الصحية بالشهادات
. م/ ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الغياً واعتباره هـ15/5/1425 تاريخ
2507/ت/13
1/54

15
8

1425
أختام

 برقم النقل بوزارة والمالية اإلدارية للشؤون المساعد الوزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد (
 العامة باإلدارة الخاصة الرسمية األختام فقدان المتضمن ، هـ7/8/1425 وتاريخ 31821

 إبطال تم وأنه ، صورها المرفقة ، السادسة الزراعية الفرقة الرياض بمنطقة والنقل للطرق
 االطالع إليكم نرغب لذا . الغية واعتبارها هـ22/6/1425 تاريخ من اعتباراً مفعولها

الوزارة من المرفقات تطلب . م/ ) واإلحاطة
2564/ت/13
1/5

12
1

1426
أختام

 الشؤون بوزارة والمالية اإلدارية الشؤون عام مدير سعادة كتاب من نسخة تلقينا فقد (
 كتاب لسعادته ورد أنه المتضمن ، هـ26/12/1425 وتاريخ 71980 برقم والقروية البلدية
 وتاريخ ب /2585 برقم المقدسة العاصمة بأمانة والمالية اإلدارية الشؤون عام مدير سعادة

 إلغاء تقرر وأنه ، ) باألمانة اإلدارية االتصاالت مركز( ختم فقد بشأن ، هـ5/12/1425
 بالختم مصدقة مستندات أو مكاتبات أي اعتماد وعدم مفعوله وإبطال المذكور الختم

 الختم صورة برفقه وتجدون ، موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا الخ ... المذكور
. الوزارة من المرفقات تطلب . م/ ) بعاليه المذكور

2564/ت/13
1/1

12
1



1426
أختام

)

 البلدية الشؤون بوزارة والمالية اإلدارية الشؤون عام مدير سعادة كتاب من نسخة تلقينا فقد
 سعادة كتاب لسعادته ورد أنه المتضمن ، هـ26/12/1425 وتاريخ 71980 برقم والقروية

 وتاريخ ب /2585 برقم المقدسة العاصمة بأمانة والمالية اإلدارية الشؤون عام مدير
 إلغاء تقرر وأنه ، ) باألمانة اإلدارية االتصاالت مركز( ختم فقد بشأن ، هـ5/12/1425

 بالختم مصدقة مستندات أو مكاتبات أي اعتماد وعدم مفعوله وإبطال المذكور الختم
 الختم صورة برفقه وتجدون ، موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا الخ ... المذكور
م/ )يحفظكم والله . بعاليه المذكور

2676/ت/13
1/54

10
6

1426
أختام

 معالي قرار على المبني ، هـ25/4/1425 وتاريخ 2439/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 المطبوعات لجنة تأليف بإعادة القاضي ، هـ11/4/1425 وتاريخ 2512 رقم العدل وزير

 وتاريخ 4751 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه تجدون عليه . الخ ... واألختام
 اإلدارة تتولى وأن ، واألختام المطبوعات لجنة تشكيل بإعادة القاضي ، هـ29/5/1426

 أعمالها لمتابعة اإلدارة من لها سكرتير تسمية ويتم ، اللجنة سكرتارية اإلداري للتطوير العامة
. و / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... لها يلزم وما
2697/ت/13
1/54

16
7

1426
أختام
 والقروية البلدية الشؤون بوزارة والمالية اإلدارية الشؤون عام مدير سعادة كتاب تلقينا فقد
 منطقة بلدية رئيس سعادة كتاب إلى فيه المشار ، هـ8/7/1426 وتاريخ 44736 رقم

 الخاص الرسمي الختم فقد المتضمن ، هـ18/6/1426 وتاريخ 650/2666 رقم نجران



 تاريخ من اعتباراً مفعوله إبطال تم وأنه ، صورته المرفق ، جازان وادي ببلدية
. و / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... هـ29/5/1426
2698/ت/13
1/54

16
7

1426
أختام

 بيان بإصدار - تعالى الله بإذن - ستقوم واألختام المطبوعات لجنة سكرتارية أن فنفيدكم
 تمهيداً وذلك ، الوزارة وأقسام إدارات جميع في بها والمعمول المعتمدة األختام بجميع

 فإننا وعليه . المستودعات إدارة تصنيف ضمن وتصنيفها ، اآللي الحاسب في إلدخالها
 اإلداري للتطوير العامة اإلدارة في واألختام المطبوعات لجنة سكرتارية تزويد إليكم نرغب

 إرفاق مع لديكم بها والمعمول ، المعتمدة األختام جميع بمسميات مفصل ببيان بالوزارة
 صدور تاريخ من أسبوعين تتجاوز ال مدة في ، المرفق النموذج بحسب وذلك ، لها نماذج

. و / ) التعميم هذا
2718/ت/13
1/54

13
8

1426
أختام
 البلدية الشؤون بوزارة بالنيابة والمالية اإلدارية الشؤون عام مدير سعادة كتاب تلقينا فقد

 منطقة أمين سعادة كتاب إلى فيه المشار ، هـ30/7/1426 وتاريخ 48754 رقم والقروية
 تنومة بلدية رئيس سعادة كتاب على المبني ، هـ19/7/1426 وتاريخ 18738 رقم عسير

 ، تنومة ببلدية الخاص الرسمي الختم فقد المتضمن ، هـ5/7/1426 وتاريخ 1458 رقم
 نرغب لذا . الخ ... هـ2/7/1426 تاريخ من اعتباراً مفعوله إبطال تم وأنه ، صورته المرفق
. و / ) واإلحاطة االطالع إليكم
2805/ت/13
1/5
5
1



1427
أختام

 ، هـ20/10/1426 في 347 رقم رماح محافظة عدل كاتب فضيلة كتاب تلقينا قد (
 الذاتي والختم الدائرة وختم ) 247 ( رقم المفتوحة الوكاالت ضبط سرقة تم أنه المتضمن

 من تصدر وكالة أي على االعتماد وعدم االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... بفضيلته الخاص
 برفقه وتجدون - ) 2268 ( رقم الوكالة بعد - ) 247 ( رقم المفتوحة الوكاالت ضبط

.ك ) المذكورة األختام من نماذج
2837/ت/13
1/5

21
2

1427
أختام

)

 رقم جدة محافظة بأمانة المكلف والمالية اإلدارية الشؤون عام مدير سعادة كتابي تلقينا فقد
 نماذج بهما المرفق ، هـ6/2/1427 وتاريخ 3590 ورقم ، هـ1/2/1427 وتاريخ 3249
 العمل وأن ، جدة محافظة أمين معالي ومكتب جدة محافظة ألمانة والمغاة الجديدة األختام
 إليكم نرغب لذا . الخ ... هـ4/2/1427 تاريخ من اعتباراً سيكون الجديدة باألختام
 ) المذكورة والملغاة الجديدة األختام نماذج من نسخة برفقه وتجدون . واإلحاطة االطالع

.م
2872/ت/13
1/5

22
4

1427
أختام

 بوزارة والمالية اإلدارية الشؤون على العام المشرف سعادة تعميم من نسخة تلقينا فقد (
 كتاب إلى فيه المشار ، هـ15/4/1427 وتاريخ 22300 رقم والقروية البلدية الشؤون

 فقد المتضمن ، هـ9/4/1427 وتاريخ م2773/612/2 رقم الباحة منطقة أمين سعادة
 الختم إلغاء تقرر وأنه . صورته المرفق الباحة منطقة أمين بمكتب الخاص الرسمي الختم

 على والتحفظ المذكور بالختم مصدقة مستندات أو مكاتبات أي اعتماد وعدم المذكور



 ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الختم بذلك مختومة وهي تقدم التي األوراق
.م

3148/ت/13
1/5

11
6

1428
أختام
 المياه بوزارة والمالية اإلدارية الشؤون على العام المشرف سعادة تعميم من نسخة تلقينا فقد

 الخاص الرسمي الختم فقد المتضمن ، هـ1/6/1428 وتاريخ 12342 رقم والكهرباء
 أو مكاتبات أي اعتماد وعدم المذكور الختم إلغاء تقرر وأنه المكاتب تغيير أثناء باإلدارة

 .الخ....والكهرباء المياه وزارة إلى تسليمه فيتم عليه العثور حالة وفي به مصدقة مستندات
م/يحفظكم،،، والله . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا
3155/ت/13
1/5
1
7

1428
أختام

 رقم الرياض منطقة بأمانة واإلدارية المالية الشؤون عام مدير سعادة تعميم من نسخة تلقينا فقد
 الرياض مدينة بأمانة الخاص الختم فقد المتضمن ، هـ10/6/1428 وتاريخ 12308/27

 أي اعتماد وعدم المذكور الختم إلغاء تقرر وأنه ، هـ6/6/1428 بتاريخ )السلي بلدية(
 ختمت وقد للوزارة تقدم التي األوراق على والتحفظ ، به مصدقة مستندات أو مكاتبات

م / ،،، يحفظكم والله . واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب لذا .بذلك وإشعارنا الختم بذلك
3226/ت/13
1/5

21
9

1428
أختام

 بوزارة بالنيابة والمالية اإلدارية الشئون على العام المشرف سعادة تعميم من نسخة تلقينا فقد(



 اإلدارة ختم أن المتضمن هـ6/9/1428 وتاريخ 59993 رقم والقروية البلدية الشئون
 الشكل دائري ختم وهو ، فقد قد جدة محافظة بأمانة االجتماعية والخدمات للسالمة العامة
 سعادته وطلب هـ19/8/1428 من اعتباراً مفعوله إبطال تقرر وأنه . المرفقة للصورة طبقاً
 التي األوراق على والتحفظ المذكور بالختم مصدقة مستندات أو مكاتبات أي اعتماد عدم
 . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ...حينه في بذلك وإشعارهم به مختومة لكم تقدم
م/ )يحفظكم والله
3265/ت/13
1/5
2

12
1428

أختام
 بوزارة والمالية اإلدارية الشئون على العام المشرف سعادة تعميم من نسخة تلقينا فقد(

 الختم فقد المتضمن هـ21/11/1428 وتاريخ 73136 رقم والقروية البلدية الشئون
 وأنه .له نموذج المرفق المقدسة العاصمة بأمانة اآللي بالحاسب االستثمارات بنظام الخاص

 أو مكاتبات أي اعتماد عدم سعادته وطلب هـ29/10/1428 من اعتباراً مفعوله إبطال تقرر
 وإشعارهم به مختومة تقدم التي األوراق على والتحفظ المذكور بالختم مصدقة مستندات

م/ ).واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... حينه في بذلك
3303/ت/13
1/5

19
1

1429
أختام

)

 وتاريخ 9766 رقم تبوك منطقة محاكم رئيس فضيلة كتاب من نسخة تلقينا فقد
 بتبوك العامة بالمحكمة القاضي بفضيلة الخاص الختم فقد المتضمن ، هـ27/12/1428

 المذكور الختم إلغاء تقرر وأنه ، هـ19/12/1428 بتاريخ المفلح عبدالله بن ماجد /الشيخ
 للوزارة تقدم التي األوراق على والتحفظ ، به مصدقة مستندات أو مكاتبات أي اعتماد وعدم
 اإلطالع إليكم نرغب لذا .بذلك وإشعارنا المذكور التاريخ بعد الختم بذلك ختمت وقد

م/ )يحفظكم والله . المذكور الختم من نسخة برفقه وتجدون . واإلحاطة



3303/ت/13
1/5

19
1

1429
أختام

 وتاريخ 9766 رقم تبوك منطقة محاكم رئيس فضيلة كتاب من نسخة تلقينا فقد(
 بتبوك العامة بالمحكمة القاضي بفضيلة الخاص الختم فقد المتضمن ، هـ27/12/1428

 المذكور الختم إلغاء تقرر وأنه ، هـ19/12/1428 بتاريخ المفلح عبدالله بن ماجد /الشيخ
 للوزارة تقدم التي األوراق على والتحفظ ، به مصدقة مستندات أو مكاتبات أي اعتماد وعدم
 اإلطالع إليكم نرغب لذا .بذلك وإشعارنا المذكور التاريخ بعد الختم بذلك ختمت وقد

م/ )يحفظكم والله . المذكور الختم من نسخة برفقه وتجدون . واإلحاطة
3320/ت/13
1/5
9
2

1429
أختام

 لمأذون يكون أن المتضمن هـ5/7/1406 وتاريخ ت12/132 رقم الوزارة لتعميم فإلحاقاً(
 على المصادقة تتولى التي بالمحكمة الختم هذا من ونموذج باسمه خاص ختم األنكحة عقود

 بالوزارة المختصة الجهة من المعدة الدراسة على وبناء . إلخ ... منه الصادرة الوثائق
 ذاتي المأذون ختم يكون أن إلى خلصت والتي األنكحة عقود مأذوني أختام توحيد بخصوص

 سم2×سم2 يتجاوز ال صغير بحجم يكون وأن الشخصي االسم غير عبارات أي يحمل وال
 إليكم نرغب فإننا العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء . )الجديدة الوثيقة حجم مع ليتناسب
ك/ ).يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع

3322/ت/13
1/5

10
2

1429
أختام

)



 وتاريخ 17/2 رقم البنين لتعليم والتعليم التربية وزير نائب معالي تعميمي من نسخة تلقينا فقد
 االستالم إيصاالت فقد المتضمنة ، هـ24/1/1429 وتاريخ 28/2 ورقم هـ17/1/1429

 المذكورة اإليصاالت إلغاء تقرر وأنه ).31350( إلى )31301( رقم من )2( رقم نموذج
 نرغب لذا .بذلك واإلشعار تقديمها حالة في عليها والتحفظ ، الغية واعتبارها قبولها وعدم
م/ ).يحفظكم والله . واإلحاطة اإلطالع إليكم

ج/3455/3
1/171
1
9

1383
أراض

 التأكيد بخصوص هـ11/5/1383 في 1891 برقم منا الصادر للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 في 7941 رقم السامي واألمر المبلغة الملكية اإلرادة به صدرت بما المحاكم على
 صك بموجب إال تملكها إثبات يمكن ال واألراضي اآلبار بأن القاضي هـ14/10/1368

 مقام قام ما اعتبار فاعتمدوا .الشرعي اإلحياء أحيي قد كان ما اعتبار يالحظ وأن شرعي
.ن / انتهى .)الواضحة الشرعية البينات من الشرعي اإلحياء
م/1442/3

1/171
30
5

1386
أراض
 ضمن إدخالها بطلب الهجر أمراء ويتقدم إحياؤها يسبق لم التي األخرى األراضي أما -(...
 البور الحكومية األراضي ضمن فتبقى بملكيتها حجة ذلك من يتخذوا لكي هجرهم حدود

 أو ملكه على زيادة منحة الهجرة سكان أحد رغب وإذا الزراعة وزارة عليها تشرف التي
 المدن في المتبع هو كما الزراعة وزارة بواسطة المنح فيكون جديدة أرض قطعة منحه

 بموجب البور األراضي توزيع عن مسئولة المذكورة الوزارة بوصف وذلك األخرى والقرى
.228/ص االستحكام في التعميم نص ينظر .ن / ...) الزراعي االستثمار نظام
ت/24/3
1/171

18
2



1391
أراض

 يصدق أن بعد إال للسكنى قطع عدة إلى ومقسمة مخططة ألرض بيع أي توثيق عدم (... -
.3/258 العدل كتاب في التعميم نص ينظر .و/ .)إلخ ... األرض لهذه التعميمي المخطط

ت/150/3
1/171
7
9

1391
أراض

 لألراضي المعتمدة المخططات من نسخ ثالث للبلدية يرسل أن العادة جرت (... -
 المذكورة النسخ في التصرف اعتمدوا ولهذا بتخطيطها أصحابها يطالب التي والممتلكات

 ـ 2 .تردكم التي النسخ الثالث من نسخة مدينتكم في العدل كاتب إعطاء ـ 1 :يلي كما
 البلدية لدى الثالثة بالنسخة االحتفاظ ـ 3 .الثانية النسخة العقار أو األرض مالك إعطاء

.3/259 العدل كتاب في التعميم نص ينظر .ك/ .)الحاجة عند إليها للرجوع
ت/165/2

1/172
23
7

1393
أراض

 رقم التعميمي سابقاً القضاة رئاسة بخطاب تبلغتموه أن سبق لما تأكيداً( :وبعد -
 وبناءاً .هجرهم تحديد الهجر أمراء بعض طلب بصدد .هـ30/5/1386 في م/1442/3

 في 346/س/1 رقم بخطابه الداخلية وزير الملكي السمو صاحب رغبة على
 بموجب بالتقيد مجدداً المحاكم جميع على بالتأكيد مؤخراً إلينا الوارد هـ15/5/1393

 ض1/1/1/4 ورقم هـ1/5/1393 في 5793 رقم السابقة التعميمية سموه خطابات
 نسخة هذا بطي تجدون .هـ6/7/1387 في 8765 ورقم هـ26/2/1387 في 563/3
 وزير الملكي السمو صاحب خطاب نص .و /انتهى .)بموجبها والتقيد لالطالع منها لكل

 المعظم الملك جاللة أمر تلقينا« هـ26/2/1387 في 563/3 ض1/1/1/4 رقم الداخلية
 بالمدينة الكبرى بالمحكمة الموظف ادعاء على الصادر .هـ1/1/1387 في 652 رقم

 له، منحها والتماسه الشرقية الحرة في الواقعة األرض على اليد وضع ............ /المنورة



 الصادرة لألوامر وفقاً للبلديات ملك جميعها البيضاء األراضي إن ـ :يلي بما جاللته أمر وقد
 بالمدينة المنح إن ـ .البيضاء األراضي على اليد بوضع المتعلقة الدعاوي سماع عدم ـ .بذلك

 وإبالغ بموجبه والتمشي الملكي األمر في جاء ما اعتماد نأمل .بوقفه أوامر صدرت قد
».تحياتنا ولكم .الشرعية المحاكم

ت/204/2
1/173
5
9

1393
أراض

 الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 على للنزاع تخرج هيئة لكل اإليعاز طلب بشأن .هـ11/7/1393 في24813رقم التعميمي

 بواسطة وذلك عقوما أو واألسمنت بالحصى رسوماً الخطي تقريرها مع تضع أن أراضٍ
 في لجنة تلي لجنة انتداب األمر يستدعي ال وحتى النزاع ينقطع حتى الزراعة وزارة مندوب
.و /انتهى .)بموجبه والتمشي اإلحاطة نرغب .واحد موضوع

ت/250/2
1/173
1

11
1393
أراض

 طلب بشأن هـ5/9/1393 في ت/204/2 رقم ومرفقاته التعميمي لخطابنا إلحاقاً( :وبعد -
 بالحصى رسوماً الخطي تقريرها مع تضع أن أراضٍ على للنزاع تخرج هيئة لكل اإليعاز

 وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة هذا بطي وتجدون .عقماً أو واألسمنت
 سبق لما إلحاقاً هـ27/9/1393 في 17/34075 رقم اإلمارات على التعميمي الداخلية

 خطاب نص .و / انتهى .)فيه جاء بما واإلحاطة لكم سبق بما ربطه نرغب الموضوع بشأن
 في 17/34075 رقم التعميمي الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب

 وتاريخ 17/24813 رقم التعميمي بخطابنا لكم سبق لما إلحاقاً« :هـ27/9/1393
 هـ18/6/1393 وتاريخ 1445 رقم الكريم السامي األمر على المبني هـ11/7/1393

 سمو رفعه ما بشأن هـ24/5/1393 وتاريخ 17/18848 رقم بخطابنا رفع ما على عطفاً



 أحكام أو أوامر تصدر ما كثيراً بأنه الدوادمي أمير به أبرق ما بصدد الرياض منطقة أمير
 عمل بعد ثم عليها متنازع أراضٍ على األحيان بعض في قاضٍ معها يشترك النظر هيئة بوقوف
 مراسيم أو بالحدود عقوم وضع عدم لسبب أخرى مرة القضية تعود والتقسيم بالحدود القرار

 وزير لمعالي الرياض منطقة أمير سمو به أبرق أن سبق وما الطبيعة، على عليه المتنازع بين
 رسوماً الخطي تقريرها مع تضع أن أراضٍ على للنزاع تخرج هيئة لكل اإليعاز بطلب العدل

 بأس ال أنه بعاليه إليه المشار الكريم التوجيه تضمنه وما . إلخ ..عقم أو واألسمنت بالحصى
 والمياه الزراعة وزير معالي خطاب تلقينا ذلك ضوء وعلى .عقوم أو ببتر تحدد أن على بذلك

 مار السامي األمر أن إلى معاليه فيه أشار الذي هـ22/5/1393 وتاريخ 11/5909 رقم
 يقوم أن ترى الزراعة وزارة وأن العقوم أو البتر إقامة تكاليف يدفع من إلى يتطرق لم الذكر

 المختصة اإلمارة من بتكليف الالزمة العقوم أو البتر بوضع األرض من المستفيدون األشخاص
 بإقامة يقوم أن من مانع ال وحيث العمل، بهذا اإلمكانيات لديها كانت إذا اإلمارة تقوم أن أو

.األرض من المستفيدون ذلك

).بموجبه والتمشي ذلك واعتماد اإلحاطة نأمل
ت/126/2

1/174
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1394
أراض

 لما تجنباً أصحابها من شراؤها يرغب التي لألراضي االستحكام حجج توفر وجوب (... -
 من اعتراضات ظهور الحتمال استحكام حجة إخراج الوزارة تولي في تأخير من ينشأ قد

 في التعميم نص ينظر .و/ .)المشروعات تنفيذ في تأخير ذلك على يترتب وبالتالي الغير
.382/ص الدولة أمالك
ت/182/12

1/174
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1394
أراض



 على التعميمي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة طيه تجدون( :وبعد -
 المعطى هـ22/4/1387 وتاريخ 1246/3/ق/1/1/1/4/1 رقم والبلديات اإلمارات
 .أعاله موضوعه والمبين المحاكم على لتعميمه منه صورة ـ الله رحمه ـ القضاة رئيس لسماحة
 خطاب نص .و/ .)موجبه اعتماد ينبغي سابقاً القضاة رئاسة قبل من يعمم لم إنه وحيث
 كثرة من لمسناه ما نتيجة« .عنه المنوه التعميمي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب

 رقم تعميمنا أصدرنا .المملكة مدن أغلب في البيضاء األراضي على والمنازعات الدعاوي
 إقطاع لديه وليس األرض على استولى شخص كل بأن( قاضياً هـ12/1/1385 في ف/79
 منه تسحب مسئولة حكومية جهة من صادر لها تملكه يثبت شرعي صك أو الحكومة من

 بطريقة بإحداثها قام التي خسارته عن المعتدي يعوض وال للبلدية ملكاً وتصبح فوراً األرض
 هـ8/5/1386 في 11003 رقم الكريم السامي األمر صدر وقد .إلخ .. مشروعة غير

 والتي إليه المشار لتعميمنا السابقة التعديات لعالج قدمناها التي االقتراحات على بالموافقة
 آخر سكن له وليس للغير مملوكة أرض على مقاماً سكناً له أن يثبت من ـ أ :اآلتي مقتضاها

 للمعتدي وتعطى قيمة بدون للسكن المخصصة الحكومية األراضي من أرض قطعة له فتعطى
 يعوض وال إليها أنقاضه لنقل للسكن المخصصة الحكومية األرض تسليمه بعد محددة مهلة

 اتفق إذا إال أدوار عدة من مسلحة عمارة كانت ولو حتى أحدثها التي األنقاض عن المعتدي
 خطوط مراعاة الحالة هذه في ويالحظ بينهما فيما حل على األرض مالك مع المعتدي
 يعترض قد ما إزالة مع له فتعطى حكومية أرض على مقام سكنه أن يثبت من ـ ب .التنظيم
 مقابل أي يعطى وال فيزال ذلك خالف سكناً له أن يثبت من ـ ج .مقابل وبدون منها التنظيم

 رغب إن عليه فتباع حكومية أرض على كانت إذا أما الغير أرض على مقاماً سكنه كان إذا
.التنظيم خطوط مراعاة مع لها المقررة بالقيمة

 بشهادة األرض تملك إلثبات المحاكم لدى تقام التي بها الشبيهة أو الصورية الدعاوي ـ د
 في الصادرة الملكية اإلرادة بموجب تعامل الشرعية الصفة تكتسب لم عادية بوثائق أو شهود

 األراضي بأن تقضي والتي هـ15/9/1365 في 8/6/1607 رقم العالي الديوان خطاب
 ومن للحكومة ملكاً تكون ألحد ملكيتها يثبت صك لها وليس بناء فيها ليس التي البيضاء

 منح ـ هـ .عليها يسار قاعدة هذه وتكون له تعطى منها لشيء ملكيته يثبت صك بيده كان
 مناطق تحديد ذلك يسبق أن على للسكنى قطعاً المعتدين غير من المحدود الدخل ذوي

 يكون ال أن شريطة مربع متر أربعمائة )400( الممنوحة القطعة مساحة وتكون لهؤالء سكنية
 األشخاص على للسكن المنح ويقتصر منزل أو أرض في شريكاً أو مالكاً له الممنوح
 والحرس الجيش مندوبي من مؤلفة لجنة لدى يكون سلف ما وإثبات البلدة في المقيمين



 مندوبي اشتراك يكون أن على واإلمارة والشرطة المدن تخطيط ومكتب والبلدية الوطني
 كما منتسبيهم من أطرافها أحد يكون التي القضايا في والشرطة الوطني والحرس الجيش
 للفرد واحدة قطعة بمعدل المخططة السكنية المناطق بيع في االستمرار البلديات على يجب
 وفق وتلك هذه لبيع ذلك تستكمل لم التي السكنية المناطق تخطيط في واالستعجال البالغ
 ذلك فالعتماد المشكلة حل في جدية بصورة يساهم ذلك ألن المعتمدة األسعار الئحة

».بموجبه والتمشي
ت/29/12
1/176
3
2

1396
أراض

 رقم والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 المظالم ديوان رئيس معالي خطاب إلى فيه المشار هـ17/12/1395 وتاريخ جـ/ز/و/74
 هـ22/4/1395 وتاريخ 186 رقم القرار به المرفق هـ3/12/1395 وتاريخ 502 رقم

 .البلديات أراضي على اليد وضع حاالت يعالج والذي العليا القضائية الهيئة عن الصادر
 يعتبر حتى هـ22/4/1395 وتاريخ 186 رقم العليا القضائية الهيئة قرار تعميم سموه ولرغبة

 وتاريخ 186 رقم المذكور الهيئة قرار نص فإليكم . إلخ .. عليها يسار قاعدة تضمنه ما
 على يده وضع ـمن 1 :يلي ما العليا القضائية الهيئة ترى«... :المقدمة بعد هـ22/4/1395

 كالشارع عام مرفق أي أو كمدرسة عليها حكومي مبنى أو مسجد إلقامة معدة غير أرض
 تكن ولم فقط الورق على ال األرض نفس على واقعاً فعلياً تخطيطاً مخططة تكن ولم مثالً

 األمر صدور قبل بناؤه وكان التنظيم مع بناؤه يتعارض ولم لها إحيائه قبل ألحد مقطعة
 وقع فإن عليه، للبلدية سبيل وال ملكه تكون فإنها هـ9/11/1387 في 21679 رقم السامي
 طبقت التنظيم مع إحياؤه وتعارض إليه المشار األمر قبل وكان مخططة أرض على إحياؤه
 كان ـإذا 2 .مقابل بدون التنظيم مع يتعارض ما وأزيل الشأن بهذا الصادرة التعليمات بحقه

 وال التخطيط مع يتعارض ما أزيل التخطيط مع وتعارض أعاله إليه المشار األمر بعد إحياؤه
 الذي المؤكد األمر ولي منع بعد حصل هذا عمله ألن عنه يده رفعت عما تعويضاً يستحق

 ألن معدة أرض على ووقع المذكور األمر بعد إحياؤه كان ـإذا 3 .فصاعداً اآلن من فيه جاء
 األمر بعد إحياؤه كان ـإذا 4 .له تعويض وال بناؤه يزال فإنه عاماً مرفقاً أو مسجداً تكون

 ألحد اقتطعت أو لمشروع عينت أرض على يكن ولم التخطيط مع يتعارض ولم إليه المشار



 .اهـ .محمد نبينا على الله وصلى التوفيق وبالله .التعليمات حسب بالقيمة عليه تباع فإنها
.و / انتهى .)بموجبه والتمشي واالعتماد االطالع نأمل

ت/150/12
1/178
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 والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب خطاب صورة برفقه تجدون( :وبعد -
 الصادر اإلعالن ومشفوعه هـ4/7/1396 في 6/5 برقم اإلعالم وزير لمعالي أصالً الموجه

 قد العدل وزارة أن منه الرابعة الفقرة في جاء والذي والقروية البلدية الشئون وزارة من
 اإلحاطة فنأمل .ثابت شرعي تملك إلى تستند ال التي المبايعات قبول لعدم منه بصورة زودت

 البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب خطاب نص .ك / انتهى .)واالعتماد بهذا
 بخصوص الوزارة هذه من الصادر اإلعالن بطيه لمعاليكم نرفق« :عنه المنوه والقروية

 بين وتداولها فيها واإلحداث بالمدن المحيطة البيضاء الحكومية األراضي على االعتداءات
 أنها أو اليد وضع طريق عن إما سابق تملك بحجة والشراء بالبيع واألفراد المؤسسات

 والتلفزيون اإلذاعة في نشره آملين .االدعاءات من ذلك غير إلى ألمالك محارم أو مساييل
 .العامة المصلحة يخدم فيما تعاونكم لكم شاكرين منه علم على المواطنون ليكون مرات لعدة

».تحياتنا ولكم

 اآلونة في الحظت أنها والقروية البلدية الشئون وزارة تعلن« :إليه المشار اإلعالن نص
 والقرى بالمدن المحيطة البيضاء الحكومية األراضي على االعتداءات كثرة األخيرة

 طريق عن إما سابق تملك بحجة واألفراد العقارية المؤسسات بين وتداولها فيها واإلحداث
 األراضي إن وحيث االدعاءات من ذلك غير إلى أمالك محارم أو مساييل أنها أو اليد وضع

 رقم الملكية اإلرادة بموجب للبلديات ملك والقرى بالمدن المحيطة البيضاء الحكومية
 األمر لهذا وسابق التملك يثبت شرعي صك عليه كان ما إال هـ17/6/1375 وتاريخ 1009
 األراضي على تقع التي اإلحداثات وإزالة التعديات بمنع القاضية السامية األوامر مع وتمشياً

 الوزارة فإن اليد وضع على تستند التي الدعاوى سماع وعدم المعتدي ومجازاة الحكومية
 البيضاء الحكومية األراضي أن : أوالً :يأتي ما إلى العقارية والمؤسسات المواطنين نظر تلفت

 ملكاً تعتبر األمر ولي من إقطاع أو شرعي تملك عليها ير لم التي والقرى بالمدن المحيطة



 أن : ثانياً .عليها تقام دعوى ألية يلتفت وال إليها المشار الملكية اإلرادة بموجب للبلديات
 وتاريخ 1323 رقم الوزراء مجلس قرار عليه نص حسبما األراضي تملك ال المساييل

 ال القبيل هذا من إنهاء أي وأن تملك حق ال اختصاص حق المسيل ألن هـ15/11/1392
 يملك وال االختصاص حق بها متعلق حكومية أراضٍ تعتبر األمالك محارم أن : ثالثاً .به يعتد

 منها الملك مصلحة زالت ومتى بها واالختصاص االرتفاق حق له لكن الملك صاحب رقبتها
 إلى االلتفات عدم : رابعاً .فيها ألحد حق ال حكومية وعادت بها اختصاصه زال اندثر أو

 هذا من بصورة والبلديات العدل وزارة زودت وقد فقط اليد وضع على تستند التي الدعاوي
».ثابت شرعي تملك إلى تستند ال التي المبايعات قبول لعدم اإلعالن

ت/90/12
1/179
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أراض

 في 1184/8 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب صورة تلقينا( :وبعد -
 هـ30/5/1397 بتاريخ الصادر الملكي البيان من نسخة بها ومرفق هـ19/6/1397

 أو كانت زراعية حكومية أرض أية في يقع إحداث أي إزالة ـ 1 :يأتي ما اتباع المتضمن
 من ومعاقبة .السامي المقام من مسبق بإذن ذلك يكن لم ما تعويض أي دفع دون سكنية
 مالك غير من تتم التي المبايعات أوراق إلى االلتفات عدم مع رادعة عقوبة ذلك يخالف
 أوراق على التصديق صفته كانت مهما شخص ألي يجوز ال ـ 2 .شرعاً بملكيته معترف
 يخالف ومن .نظاماً المقررة اإلجراءات استكمال وبدون الشخصية بصفته األراضي مبايعات

 وزير وسمو والقروية البلدية الشئون وزير سمو من كل على ـ 3 .للجزاء نفسه يعرض ذلك
 األوامر وتطبيق هذا أمرنا تنفيذ والمياه الزراعة وزير ومعالي العدل وزير ومعالي الداخلية
 الجهات وكافة واإلمارات والبلديات المحاكم على والتعميم يخصه فيما كل فيه إليها المشار

 رقم بالتعميم أكد .و / انتهى )يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد لالطالع .اهـ .المختصة
.هـ26/4/1419 في 1187/ت/13

ت/123/12
1/180
6
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أراض
 من البيع طريق عن ذلك كان سواء البيضاء األراضي على صك أي إخراج عدم (... -

 من غيرها أو زبيدة عين طريق عن أو العاصمة أمانة قبل من البيع طريق عن أو األفراد
 بملكية شرعياً صكاً يحمالن المصلحة أو األرض صاحب يكن لم ما الحكومية المصالح

 في التعميم نص ينظر .و/ .)إلخ .. السامي المقام موافقة استصدار بعد إال األرض تلك
.2/736 الصكوك

ت/130/12
1/180
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 حكومية إنها حيث العباء المسماة األرض إفراغ بعدم عامة العدل كتاب على التنبيه بشأن( -
الوزارة من التعميم يطلب .ك/ )إلخ...فيها حق أي خاطر آلل وليس
ت/149/3

1/181
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11

1397
أراض

 321 برقم بالبدائع أرض على استحكام حجة أصدرت قد عنيزة محكمة أن حيث( :وبعد -
 على بالتأكيد هـ15/9/1397 في 22834 رقم السامي األمر صدر فقد هـ1/4/1394 في

 يخالف قاضٍ وأي اختصاصها خارج تقع التي األراضي على صكوك إخراج بعدم المحاكم
 سبق ما المحاكم على عمم وأن سبق وحيث والمجازاة بل للمساءلة نفسه يعرض سوف ذلك

 .اختصاصها خارج تقع أراض على استحكام حجج إخراج عدم من السامي األمر به صدر أن
.و/ انتهى .)بموجبه والتمشي ذلك التزام عليكم فنؤكد
ت/164/12

1/181
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 الموجه الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -

 في 28314/ع/4 برقم والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو لصاحب أصالً
 لديهم التي األوامر تطبيق ملتمساً الثعالبة األشراف وكيل به تقدم ما بشأن هـ21/11/1397
 األوراق برفقه سموكم إلى نبعث :نصه يلي وفيما .جدة مدينة جنوب الواقعة أراضيهم على

 وكيل به تقدم عما هـ11/7/1397 في 4013/3082/3 رقم خطابكم مع الواردة
 جدة مدينة جنوب الواقعة أراضيهم على لديهم التي األوامر تطبيق ملتمساً الثعالبة األشراف

 األرض الثعالبة األشراف من شرائه عن ........ األمير به تقدم ما معها سموكم إلى نبعث كما
 ما على اطلعنا وقد صورها المرافقة اإلقطاعات بموجب جدة منطقة جنوب الواقعة الزراعية
 على يشتمل ألنه يمنع أن ويجب اإلقطاع هذا مثل يجوز ال بأنه ونخبركم .ذلك عن أوضح

 البيع إيقاف يجب بل أمثاله تكاثر أهمل ولو مسكناً أو مزرعة وليس الكيلومترات عشرات
 العدل ووزارة الداخلية وزارة من كل زودت وقد األراضي هذه مثل بيع عن البائع ومنع

 نحو يلزم ما فأكملوا ـ بموجبه المختصة الجهات وإبالغ لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة
.ك / انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد لالطالع .اهـ.ذلك
ت/93/12
1/182
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أراض

.الوزارة من التعميم يطلب و.)/بجده الجوي الدفاع أراضي بشأن ( -
ت/1/12
1/182
4
1

1399
أراض

 البناء القرى في الخاصة األمالك أصحاب من يرغب لمن عملي حل اعتماد قررنا فقد (... -
 مساح بواسطة إعماره المراد الخاص الملك موقع يرفع ـ 1 :التالي باتباع وذلك أرضه على
 الشئون من مساح فيشخص لديهما مساح يتوفر لم إذا أو مدن تخطيط أو بلدية أقرب من

 ـ 3 .بذلك كروكي ويعمل الطبيعة على الملك صك المساح يطبق ـ 2 .بالوزارة القروية



 بها التي القرية تقع التي البلدية على ـ 4 .بلدية ألقرب الصك وصورة الموقع خريطة يسلم
 ـ الوزارة تكون الحل هذا وباعتماد .لطالبه بناء تصريح إعطاء منطقتها في الخاص الملك

 التجاوز أو عليها التعدي أو الخاصة األمالك تداخل عدم على حافظت قد ـ القروية الشئون
 أن في الخاصة األمالك ألصحاب المجال أفسحت أنها ،كما العامة المرافق أو الشوارع على

 وتقدمه البناء على اإلشراف أما .التنمية صندوق من واالقتراض اإلعمار في فرصتهم يأخذوا
 إلدارة راجع فهذا القرض أقساط بمقتضاها سيصرف التي األسس من ذلك وغير وتنفيذه

 في المعنية الجهات جميع فعلى .وتعليمات لوائح من لديها بما ستنظمه التي الصندوق
 ذلك اعتماد عالقة له من وكل البلديات ـ المدن تخطيط ـ القروية الشئون ـ وفروعها الوزارة

 في التعميم نص ينظر .ش / .) إلخ .. المواطنين ومصالح خدمة وتسهيل ـ بموجبه والتمشي
.531/ص البلديات

ت/116/12
1/183
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أراض

 رقم المدن لتخطيط والقروية البلدية الشئون وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا( :وبعد -
 مخطط بموجب إال المفرزة األراضي قطع توثيق عدم بشأن هـ7/7/1399 في 2921
 أو المدن في تقع كانت سواء ألرض مخطط أي أن«...... :المقدمة بعد نصه وهذا معتمد
 والمباني الطرق نظام من 21 المادة به تقضي ما حسب معتمداً كان إذا إال به يعتد ال القرى

 يجوز وال هـ12/11/1392 في 1270 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار بموجب المعدلة
 مخطط بموجب إال األرض من مفرزة قطعة ملكية توثيق العدل لكتاب وال الشرعية للمحاكم

 رقم الوزاري التعميم في إليها المشار اإلجراءات وأما .إليها المشار للمادة وفقاً معتمد
 إنما القرى أراضي تقسيم أو بتخطيط لها عالقة فال هـ12/4/1396 في 222و/1572

 على البناء في تخطيطها يتم لم التي بالقرى الخاصة األمالك أصحاب مساعدة بها قصد
 انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع ».إلخ.. العقاريه التنمية صندوق بقروض واالنتفاع أمالكهم

.ش /
ت/135/12

1/183
4
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1400
أراض

 في 4236/6 رقم بالنيابة والقروية البلدية الشئون وزير سمو خطاب تلقينا( :وبعد -
 صكوك إصدار على المحاكم من الكثير دأب« :المقدمة بعد ونصه هـ7/10/1400

 البيضاء الحكومية باألراضي متعلقة شهادات أو مصالحات أو مبايعات على بالتصديق
 اتباع ودون الشأن هذا في الواردة والتعليمات واألوامر األنظمة لمقتضى بالمخالفة

 والمحمل ثادق محكمة أصدرت فقد الحصر ال المثال سبيل وعلى .بها المقررة اإلجراءات
 من كل عليها تنازع أن سبق والتي بثادق الرويضة بقرية البيضاء األراضي على صكوك عدة

 الصلح بتوثيق والقاضي هـ19/2/1390 في )42( رقم الصك بينها من والدغالبة السهول،
 منهما لكل اآلبار من وعدد األرض من مساحة وبتخصيص المذكورتين القبيلتين بين تم الذي

 والواقعة البيضاء األراضي على بالقرن حجاز محكمة من الصكوك من العديد صدر كذلك
 اإلحياء إلى استناداً لها األهالي بملكية المحكمة قضت حيث العالية سبت منطقة بقرى

 صدر وأيضاً اآلن حتى بيضاء مازالت األراضي هذه أغلب أن والواقع الحقيقة بينما الشرعي
 نشب الذي النزاع خصوص في هـ21/3/1391 في المؤرخ الصك الخاصرة محكمة من
 من وصدرت عليهما، بيضاء أراض وبقسمة صلحاً بتسويته والقاضي ...... وآل ........بين

 هـ20/12/1387 في )402( رقم الصك منها للنظام مخالفة صكوك عدة الكامل محكمة
 وغيرها ........ ضد ............. دعوى بخصوص هـ24/3/1399 في المؤرخ والصك

 الحكومية األراضي جميع البلديات بتمليك قضت قد والتعليمات األوامر إن وحيث .كثير
 أو رسمية وثيقة بموجب للغير ثابتاً كان ما إال والقرى المدن وحول داخل الواقعة البيضاء

.والنظامية الشرعية اإلجراءات مكتمل شرعي صك

 هـ،1/12/1388 في /4540/ هـ،17/6/1375 في /1009/ أرقام الملكية األوامر
 هـ8/11/1387 في /1619/ هـ،6/2/1387 في /3117/ هـ،9/1/1387 في /652/

 إنهاء دعوى في يصدر الذي هو األوامر لهذه طبقاً التملك يفيد الذي الصك فإن ثم ومن
 ـ 85( المادتين في عليها المنصوص لإلجراءات وفقاً واألوقاف والمالية البلدية فيها تختصم

 الواردة اإلجراءات فيها تتبع أو الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم الئحة من )86
 فيها توجد ال التي للمدن بالنسبة وذلك هـ8/6/1390 في )569( رقم الوزراء مجلس بقرار

 البلدة أمير إلى المحكمة من سؤال بتوجيه الحالة هذه في يكتفي حيث الدولة وأمالك أوقاف
 في الواقع العقار بملكية االستحكام حجة إخراج على اعتراض لديه كان إذا عما القرية أو



 إذا المحكمة على بأنه تقضي المذكورة )86( المادة فإن ذلك عن وفضالً اختصاصه نطاق
 ذلك في رأيها ألخذ العالية للمراجع األمر ترفع أن الفضاء لألرض استحكام عمل منها طلب

.إلخ ..

 السامي واألمر هـ26/2/1387 في 563/3 برقم المعمم الملك جاللة أمر يقضي كذلك
 البيضاء األراضي على اليد وضع دعاوي سماع بعدم هـ6/2/1387 في 3117 رقم

 األراضي هذه على االستحكام حجج طلب عند واألوقاف والمالية للبلدية الكتابة وبوجوب
 7384 ورقم هـ5/2/1387 في 2966 رقم السامي واألمر خارجها أو البلدة داخل سواء

 بعدم هـ30/5/1397 في المؤرخ الملكي الديوان بيان قضى وأخيراً هـ11/4/1387 في
 دون وبإزالته سكنية أم كانت زراعية الحكومية األراضي كافة في اليد وضع أو اإلحياء جواز

 مالك غير من تتم التي المبايعات أوراق إلى االلتفات وبعدم ذلك يخالف من ومعاقبة تعويض
 أوراق على التصديق صفته كانت مهما شخص ألي يجوز ال وأنه شرعاً بملكيته معترف
 ولي أن أي نظاماً المقررة اإلجراءات استكمال وبدون الشخصية بصفته األراضي مبايعات

 األراضي صيانة ـ للمصلحة ومسايرة الناس بين والخالفات للفتن دفعاً ارتأى هنا األمر
 الالزمة بالمرافق ومدها تخطيطها ثم عامة أمواالً باعتبارها عليها االعتداء من البيضاء

 سداً بلوغه على القروية والمجمعات البلديات توشك ما وهو لها المحتاجين على وتوزيعها
.والنظام للشرع مخالفا األمر ولي إذن دون اإلحياء أصبح ولذا .الملحة السكن لحاجات

 الدعاوي سماع يجيز مازال المحاكم من الكثير فإن واألوامر األنظمة تلك صدور رغم أنه إال
 الجشعين من الكثير شجع الذي األمر األوامر هذه عن ملتفتاً البيضاء باألراضي المتعلقة

 صكوك الستصدار المحاكم إلى اللجوء ثم عليها االعتداء على األراضي هذه في والطامعين
 جهود وعرقلة إليها استناداً المختصة الجهات ومعارضة مبايعات أو شهادات توثيق أو

 والمشاكل الفتن إثارة ذلك واستتبع للسكن وإعدادها وتنظيمها تخطيطها في البلديات
 تلك بمنع كفيل إليها المشار والسامية الملكية األوامر مقتضى إجراء أن حين في والمنازعات

 وأولها الجهات كافة على واجب أنه عن فضالً مهدها في المنازعات على والقضاء الفتن
 بإعادة يلزم لمن واإليعاز االطالع نأمل لذا .غيرها قبل األوامر بتلك المعنية ألنها المحاكم
 البيضاء األراضي على صكوك إصدار عن والكف ذلك بمراعاة المحاكم على التأكيد

 لالطالع . اهـ. إليها المشار اإلجراءات اتباع ودون والتعليمات األنظمة ألحكام بالمخالفة
.و / انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد

ت/139/12
1/186
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 في 3246 رقم والطيران الدفاع وزير السمو صاحب خطاب من صورة وردنا( :وبعد -
 المنطقة قائد خطاب من صورة بطيه لسموكم نرفق« :المقدمة بعد ونصه هـ14/10/1400

 تاريخ 475 رقم عسير منطقة أمير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه الجنوبية
 المنطقة في والطيران الدفاع وزارة ممتلكات له تتعرض ما فيه يوضح والذي هـ2/8/1400

 وعدم الحكومية الجهات من أمالكها على التعديات من خاصة مشيط خميس وفي الجنوبية
 الوزارات مشاريع تنفيذ وتأخير تعطيل يسبب مما الجنوبية المنطقة قيادة مع التنسيق

 الحكومية المراجع جميع منح لهم تطبق الذين المواطنين وإشغال المنطقة هذه في الحكومية
 أو عليها الشرعية الصكوك بإخراج وبادروا بالمنحة اكتسبوها التي أراضيهم عن الحجز بفك

 ذلك ولتالفي .الدفاع بوزارة خاصة عسكرية أراضٍ األساس في وهي عنها مادياً تعويضهم
 أراضٍ بها يوجد التي المملكة مناطق كافة في البلديات تعميد سموكم من نأمل مستقبالً

 ندخل ال حتى عطاء أي قبل المناطق بتلك العسكرية القيادات مع ينسقوا بأن الدفاع لوزارة
 وزير ومعالي والمياه الزراعة وزير معالي من كال زودنا وقد .حلها يصعب مشاكل في

 المناطق في وزارتهم فروع في المسئولين على التنبيه برجاء خطابنا من بصورة المواصالت
 أراضي داخل لهم التابعة المشاريع مواقع يخصصوا بأال الدفاع لوزارة أراضٍ بها يوجد التي

 .المناطق تلك في العسكرية القيادة مع المسبق التنسيق بعد إال منها وبالقرب الدفاع وزارة
 على صكوك إعطاء بعدم المحاكم إبالغ رجاء .هذا من بصورة العدل وزير معالي زودنا كما

 .عنها سؤالنا قبل العسكرية والمستودعات المعسكرات حرم في تقع أو الدفاع تخص أراضٍ
 سموه يعلم عندما هذا من صورة عسير منطقة أمير الملكي السمو صاحب أعطينا وكذلك
 سؤال أو المنطقة قيادة سؤال هناك الدفاع أراضي حول أراضٍ من بعطاء أوامر بصدور
.والحدود المواقع في تداخل وجود عدم من للتأكد اإلعطاء تنفيذ قبل الدفاع وزارة

 .العامة المصلحة خدمة شأنه من فيما الجميع من التعاون تحقيق هو ذلك من المراد وإن هذا
.ش/انتهى.)يلزم لمن وإبالغه يخصكم ما وتنفيذ واإلحاطة لالطالع .هـ أ

ت/3/12
1/187
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 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب نص أدناه نبلغكم( :وبعد -
 ونصه منه صورة لنا والمعطى المالية وزير لمعالي الموجه هـ4/12/1400 في 27952/و/3

 تشيرون الذي هـ4/11/1400 وتاريخ 5/19316 رقم خطابكم على اطلعنا« :المقدمة بعد
 على المواطنين بعض أقامها ألنقاض تنفيذها عند تتعرض الدولة مشاريع بعض أن إلى فيه

 إزالتها عند األنقاض تلك عن بالتعويض مطالبتهم عليه يترتب مما أصالً يملكونها ال أراضٍ
 يعوض محياة أنها على المنشآت تلك بحصر المشاريع بتنفيذ تقوم التي الجهات دأبت وقد

 تتدرج األنقاض وأن المناطق من العديد في النوع هذا من كثيرة حاالت وهناك عنها مالكها
 المراقبين من غفلة في حكومية أراضٍ على أقيمت أنقاض :األولى الفئة :فئتين تحت

 االعتداء يزال أن ويجب الدولة أمالك من ملك على االعتداء صفة لها وهذه والمختصين
 اإلحياء صفة ولها رحمانية أراضي على أقيمت أنقاض :الثانية الفئة .أصحابها يعوض أن دون

 .الكافية المستندات توفر لعدم استحكام حجج على الحصول من يتمكنوا لم أصحابها أن إال
 هذه مثل على تطبق قاعدة ويكون فقط الثانية الفئة على التعويض يقتصر أن وتقترحون
 . لالعتماد الجهات لكافة هذا من نسخة أعطي وقد ذلك على بموافقتنا ونخبركم الحاالت

.و/ انتهى .)يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد واإلحاطة لالطالع ».اهـ
ت/22/12
1/188
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 البلدية العتراض مظنة وهي موروثة أرض قسمة توثيق منها يطلب التي المحكمة على (... -
 موافقتها وحصول رأيها استطالع في البلدية إلى ترجع حتى التقسيم إثبات في تبت أال

 القسمة في التعميم نص ينظر .و/ .)إلخ ... األراضي بتجزئة الخاصة التعليمات مع تمشياً
3/179.

ت/24/12
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 .و/ .)إلخ ... سابقاً المكرمة مكة منطقة أمير من أمر ببيعه صدر ما جميع إلغاء (... -
.الوزارة من التعميم يطلب

ت/28/12
1/188
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 في 5/133 رقم التعميمي الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 في 27952/و/3 رقم السامي األمر صدر لقد« :المقدمة بعد ونصه هـ8/1/1401
 من تنفيذها عند الدولة مشاريع بعض يعترض بما المتعلقة القواعد بإقرار هـ4/12/1400

 تلك عن بالتعويض مطالبتهم عليه يترتب مما األراضي تلك على المواطنين بعض أقامها أنقاض
 أنقاض : األولى الفئة :فئتين تحت تندرج األنقاض تجعل القواعد وهذه إزالتها عند األنقاض
 على االعتداء صفة لها وهذه والمختصين المراقبين من غفلة في حكومية أراضٍ على أقيمت

 أنقاض : الثانية الفئة .أصحابها يعوض أن دون االعتداء يزال أن ويجب الدولة أمالك من ملك
 على الحصول من يتمكنوا لم أصحابها أن إال األحياء صفة ولها رحمانية أراضٍ على أقيمت
.لديهم الكافية المستندات توفر لعدم استحكام حجج

 باألراضي المقصود أن ـ 1 :التالية األمور إيضاح نرغب فإننا تقدم ما تطبيق يتيسر ولكي
 يعوض ال وبالتالي االعتداء، حكم في عليها المنشآت إقامة أو البناء يكون التي الحكومية
 حددت أو لها الدولة بتملك شرعي صك عليها حكومية أرض كل هي عنها األنقاض أصحاب

 حكومياً مرفقاً تكون ألن وأعدت البلديات قبل من تخطيطها جرى أو حكومية لمشروعات
 هذه على تقام منشآت فأي والتعليمات األنظمة وفق تخطيطه يجري ما وكذلك عاماً أو

 أصحاب يعوض أن دون وتزال االعتداء صفة لها يعتبر التخطيط مع تتعارض أو األراضي
 ومع هـ9/11/1387 في 21679 رقم السامي األمر مع أيضاً يتمشى وهذا عنها األنقاض

 األراضي أما ـ 2 هـ22/4/1395 في 186 رقم بقرارها العليا القضائية الهيئة رأته ما
 تخصيصها أو تخطيطها يتم لم والتي العمران عن البعيدة البيضاء األراضي فهي الرحمانية
 األراضي هذه فمثل لها الدولة بتملك صك عليها يصدر ولم الحكومة مشاريع من لمشروع

 تحري للمشاريع المنفذة الحكومية الجهات على ـ 3 .الثانية الفئة مفهوم في تدخل التي هي
 وجدت فإذا هـ4/12/1400 في 27952/و/3 رقم السامي األمر تطبيق في التامة الدقة

 األنقاض هذه أصحاب بحصر التقدير لجان تقوم أن الثانية الفئة تحت ينطوي مما أنقاض



 وذلك وأقيامها ومقايساتها ومسطحاتها األنقاض نوعية إيضاح مع لذلك تعد بيانات بموجب
 فيما موجبه واعتماد واإلحاطة لالطالع اهـ.المشروع تنفيذ بعد يظهر ادعاء ألي منعاً

.و / انتهى .)يخصكم
ت/78/12
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 لصاحب أصالً الموجه التعميمي السامي المقام خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 4/9951 برقم الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو

 في التصرف بعدم لها التابعين والمقاولين الحكومية الجهات إبالغ حول هـ2/5/1401 في
 االطالع نرغب .الملك صاحب من سابقة ومعرفة مسبق نظامي إذن بدون الغير أمالك

 السمو صاحب( عنه المنوه التعميمي السامي المقام خطاب نص .ش/ انتهى .)واإلحاطة
 على اطلعنا :التحية بعد .الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي
 بشأن هـ28/2/1401 في 898/401 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب
 تملكهم بدعوى حكومية لجهات أعمال بتنفيذ تقوم التي للشركات األشخاص معارضة

 أن والمتضمن بعضهم مع شرعية صكوك ووجود الشركات تلك فيها تعمل التي لألراضي
 على باالستيالء الحكوميين المسئولين أحد بقيام السماح المناسب من أن ترى ال الوزارة

 أوضاع نشوء إلى سيؤدي ذلك ألن نظامي إذن بدون استغالله أو استخدامه أو الغير ملك
 جهة كل على أن والمفروض تفاديها يحسن وشكاوى ومطالبات ونظاماً شرعاً شائكة

 مسبق نظامي إذن بدون المواطنين بأمالك يتصرفوا ال أن لها التابعين المقاولين أو حكومية
 على يجب بأنه ونخبركم .ذلك على الموافقة معاليه وطلب الملك صاحب هو من ومعرفة

 مسبق نظامي إذن بدون الغير أمالك في التصرف عدم لها تابع مقاول أو حكومية جهة كل
 هذا أمرنا من بنسخة الحكومية الجهات زودنا وقد .الملك صاحب هو من ومعرفة

الوزراء مجلس رئيس نائب ).لالعتماد
ت/101/12
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 المقام خطاب على عطفاً هـ27/7/1400 في ت/99/12 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 أو أرض ملكية نزع جواز عدم بشأن هـ12/7/1400 في 17151 رقم التعميمي السامي

 أو الميزانية في معتمد مشروع لتنفيذ إال استغاللها أو بها التصرف من مالكها منع أو عقار
 الصادر التعميمي السامي المقام خطاب نص يلي فيما نبلغكم إلخ ....سامٍ أمر على بناء

 والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو لصاحب والموجه ذلك على بالتأكيد مؤخراً
 التعميمي أمرنا إلى نشير« :المقدمة بعد النص هـ13/5/1401 في 11051 برقم بالنيابة
 أوالً :التالية القواعد باتباع القاضي هـ12/7/1400 في 17151 برقم إليكم أصالً الموجه

 لتنفيذ إال استغاللها أو بها التصرف من مالكها منع أو عقار أو أرض ملكية نزع يجوز ال :
 أو الملكية نزع قرارات تصدر : ثانياً .سام أمر على بناء أو الميزانية في معتمد مشروع

 جميع القرار ويتضمن والقروية البلدية الشئون وزير بتوقيع العامة للمرافق األراضي تخصيص
 وملكيتها وموقعها األرض بمساحة المتعلقة العقار أو األرض عن الضرورية المعلومات

 هذا من بصور العالقة ذات الحكومية األجهزة وتزود أجله من ستخصص الذي والغرض
 يجوز ال : ثالثاً .القرارات هذه بموجب إال عليها التهميش أو الصكوك توثيق يتم وال القرار

 بعد إال العامة للمرافق استخدامها لغرض للغير مملوكة أراضٍ تسليم أو تخصيص للبلديات
 والعقارات األراضي تعاد : رابعاً .القواعد ولهذه للنظام طبقاً ملكيتها نزع إجراءات اتخاذ

 الى القواعد هذه مقتضى غير علي بها التصرف من أصحابها منع أن سبق التي أو المحجوزة
 هذا بإبالغ والقروية البلدية وزارة تقوم : خامساً .يرونه حسبما بها للتصرف فورا أصحابها

 والمؤسسات واإلمارات والمصالح القروية والمجمعات والبلديات الفروع جميع إلي األمر
 الموظفين تأديب نظام يسري : سادساً .ومراكزها فروعها لجميع وإبالغه باعتماده العامة
.األمر هذا مقتضى غير على إجراءات اتخاذ في يشتركون الذين المخطئين على

 لغرض شامل تفتيش بإجراء والتأديب التحقيق وهيئة العامة المراقبة ديوان يقوم : سابعاً
 إليكم ونرغب .ذلك عن دورية تقارير لنا وترفع التنفيذ موضع األمر هذا وضع من التأكد
 كل أعطينا وقد .تنفيذه على والحرص به التقيد بضرورة لكم التابعة الجهات على التأكيد
 اإلحاطة نرغب »اهـ .العتماده هذا أمرنا من نسخة عامة ومؤسسة حكومية ومصلحة وزارة

.و/ انتهى .)يلزم من وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد
ت/103/12
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 الشئون لوزارة أصالً الموجه السامي المقام تعميم من نسخة مؤخراً الوزارة تلقت( :وبعد

 إلحاقاً :المقدمة بعد نصه يلي وفيما هـ10/6/1401 في 13401 برقم والقروية البلدية
 عليه المؤكد هـ12/7/1400 وتاريخ 17151 برقم إليكم أصله الموجه التعميمي بأمرنا
 الثانية المادة نصت والذي الملكية نزع قواعد حول هـ13/5/1401 وتاريخ 11051 برقم
 وزير بتوقيع العامة للمرافق األراضي تخصيص أو الملكية نزع قرارات تصدر« بأن منه

 في ينزع ما هو بذلك المقصود بأن نوضح أن نرغب .».إلخ .. والقروية البلدية الشئون
 الحكومية الجهات تقوم بما يتعلق وال فقط والقروية البلدية الشئون وزارة أعمال نطاق

 ونزع العقار في التعميم نص ينظر .ش / .)قبلها من ملكيته نزع إجراءات باتخاذ األخرى
.3/104 الملكية
ت/113/12
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 في 14758 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 القضاء مجلس قرار من نسخة برفقه إليكم نبعث« :المقدمة بعد ونصه هـ24/6/1401

 منع الداخلية وزارة طلب بشأن هـ1/6/1401 في 94/4/22 رقم الدائمة بهيئته األعلى
 القضاء مجلس أن والمتضمن حكومي تحقيق فيها يبدأ التي واألراضي األمالك في التصرف

 ليس أرض كل ـ 1 :يلي ما اتخاذ الداخلية وزارة اقترحته ما لتأييد يرى الدائمة بهيئته األعلى
 وثار األمر ولي من األرض عين على إقطاع على معتمدة شرعية صكوك أو قديم إحياء عليها
 المحكمة لدى خصومة حولها قامت أو حكومية لجان قبل من تحقيقاً استوجب نزاع عليها
 األمالك من ذلك ماعدا ـ 2 .عليها اإلفراغات إجراء من ممنوعة والمحاكم العدل كتابات فإن

 فينبغي األمر ولي من األرض عين على إقطاع على بناء شرعية صكوك عليها التي أو القديمة
 عليه متنازع هو لما ـ المتنازعين أي ـ إفراغهما قبول من الشرعية والمحاكم العدل كتاب منع

 جميع على وتعميمه مقتضاه وإنفاذ اعتماده إليكم نرغب ـ تقرر ما على ولموافقتنا .بينهما
 الداخلية وزارة أعطينا وقد بموجبه والعمل العتماده التمييز وهيئة العدل وكتاب المحاكم



 اإلحاطة نرغب ».اهـ .بموجبه يلزم ما فأكملوا واالعتماد لإلحاطة هذا أمرنا من نسخة
.و / انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد

ت/196/1
1/194
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 4/24217 برقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد
 وكتاب القضاة بعض إخراج لدينا تأكد حيث« :المقدمة بعد ونصه هـ27/10/1401 في

 صدر ما أن وبما المرعية والتعليمات األنظمة به تقضي لما بالمخالفة شرعية لصكوك العدل
 الحكومية األراضي على الحفاظ بها يقصد االستحكام بحجج تتعلق وتعليمات أنظمة من

 األراضي على صكوك إخراج من تمنع األوامر ألن المواطنين من المحتاجين على لتوزيعها
 نرغب لذا .المقام هذا من االستئذان بعد إال البيضاء األراضي على اليد وضع بدعوى البيضاء

 ال وأن وتعليمات أنظمة من صدر بما بالتقيد العدل وكتاب القضاة جميع على التأكيد إليكم
 زمالئكم لجميع وإبالغه بمضمونه التمشي اعتمدوا عليه فبناء .اهـ »اآلن بعد حدث ما يتكرر

 .السامية التوجيهات حسب بها وموافاتنا به بالعلم تواقيعهم وأخذ العدل وكتاب القضاة من
 برقم وهي الموضوع هذا حول لكم بتعاميمنا التقيد ضرورة أخرى مرة عليكم نؤكد كما

.و/ انتهى )هـ5/7/1401 في ت113/12 ورقم هـ،4/11/1400 في ت135/12
ت/15/12
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 بجدة التعاوني للسكن العزيز عبد بن فواز األمير سمو مشروع أرض بيع إجازة (... -
 لصالح والمفرغة مربع متر 455774 مساحتها والبالغة جدة لبلدية سموه بأمر الصادر

 استثناء وذلك هـ19/2/1398 في 42 برقم جدة عدل كتابة من الصادر بالصك المشروع
 من التعميم يطلب .و/ .)إلخ .. بموجبه يلزم ما فأكملوا .أعاله إليها المشار األوامر من

الوزارة
ت/60/12
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 في 578/1 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 المعطوف هـ23/10/1401 في خـ/3035/12 رقم خطابنا على الجوابي هـ9/4/1402

 ما حول هـ6/8/1401 في 3273 رقم عسير بمنطقة الوزارة فرع مدير خطاب على
 مدة بشأن هـ26/7/1401 في 2901 رقم بخطابه محايل محكمة قاضي فضيلة عنه استفسر
 في 94/4/22 رقم األعلى القضاء مجلس قرار من األولى المادة في الواردة اإلحياء

 رقم هذا على صورته المرفقة الموضوع في قراره المجلس اتخذ وقد هـ1/6/1401
 مجلس قرار نص .ق/ انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .هـ7/4/1402 في 15/م/74

 والصالة وحده لله الحمد« هـ7/4/1402 في 15/م/74 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء
 الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس اطلع فقد :وبعد وصحبه وآله محمد نبينا على والسالم

 رقم القضائية للشئون العدل وزارة وكيل فضيلة بخطاب الواردة األوراق على
 عسير بمنطقة الوزارة فرع مدير خطاب على عطفاً هـ23/10/1401 في خـ/3035/12

 2901 رقم محائل محكمة قاضي فضيلة خطاب به المرفق هـ6/8/1401 في 3273 رقم
 قرار من األولى المادة في الواردة اإلحياء مدة عليه أشكل أنه المتضمن هـ26/7/1401 في

 المقام من المؤيد هـ1/6/1401 في 94/4/22 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس
 العدل وكتابات المحاكم على عنه والمعمم هـ24/6/1401 في 14758 برقم السامي
 المادة نصت وقد .هـ5/7/1401 في ت113/12 برقم العدل وزير معالي من التمييز وهيئة
 على إقطاع على معتمدة شرعية صكوك أو قديم إحياء عليها ليس أرض كل( :يلي ما على
 قامت أو حكومية لجان قبل من تحقيقاً استوجب نزاع عليها وثار األمر ولي من األرض عين

 )فيها اإلفراغ إجراء من ممنوعة والمحاكم العدل كتابات فإن المحكمة لدى خصومة حولها
 قاعدة ليكون قديماً بها اإلحياء يعتبر التي المدة إيضاح المذكور خطابه في فضيلته وطلب
.عليها يسار

 إلى أشار هـ22/4/1395 في 186 رقم العليا القضائية الهيئة قرار إن وحيث تقدم ما وبتأمل
 من كل :«نصه بما اليد وضع عن صرح هـ9/11/1387 في 21679 رقم السامي األمر أن

 العليا القضائية الهيئة قررت عليه وبناء »فصاعداً اآلن من لدعواه يلتفت ال اليد وضع يدعي



 فإن التنظيم مع بناؤه يتعارض ولم إليه المشار السامي األمر صدور قبل إحياؤه كان من أن
 منع السامي المقام وألن .الخ ... سبيل عليه للبلدية وليس ملكه تكون أحياها التي األرض

 التاريخ هذا وجعل هـ29/11/1387 تاريخ من األمر والي اذن بدون واإلحياء اليد وضع من
 رقم السامي األمر أن يرى الدائمة بهيئته األهلي القضاء مجلس فإن لذا .يعتبر ما نهاية

 التوفيق وبالله .يعتبر ال الذي واإلحياء القديم اإلحياء حدد قد هـ9/11/1387 في 2167؛
.وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصلى
ت/107/12
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 وتاريخ 45745 رقم والمياه الزراعة وزير معالي خطاب الوزارة تلقت( :وبعد
 نظام أن المتضمن هـ16/4/1402 وتاريخ 1/ب/404 رقم لخطابنا الجوابي 19/7/1402

 ولوائحه هـ6/7/1388 وتاريخ 26/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر البور األراضي توزيع
 متر ألف يساوي الدنم وأن مربع متر آالف عشرة يساوي الهكتار وأن والدنم الهكتار هي

.و/ انتهى .)بموجبه والتمشي ذلك واعتماد لالطالع .مربع
ت/120/12
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 كان مهما كان من كائن أي من البيضاء األراضي على اليد وضع دعوى قبول عدم (... -
 األراضي على المبايعات قبول وعدم السامي المقام من إذن على الحصول بعد إال مركزه
 أو المبايعات تلك كاتب صفة كانت مهما مصدقة كانت ولو حتى العادية بالوثائق البيضاء
 بعقوبة هذا يخالف من ومعاقبة تعويض أي دفع دون عليها يقع إحداث أي وإزالة مصدقها

.275/ص االستحكام في التعميم نص ينظر .و/ .)إلخ .. رادعة
ت/61/12
1/197
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 الملكي السمو لصاحب الموجه الكريم السامي المقام خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 :المقدمة بعد نصه هذا هـ8/4/1403 في 8585 برقم بالنيابة والقروية البلدية الشئون وزير

 رقم الملكي األمر بإنفاذ القاضي هـ6/7/1397 وتاريخ 16005 رقم لألمر نشير«
 بعدم عليهم والتأكيد المختصة الجهات إبالغ المتضمن هـ4/7/1397 وتاريخ 2519/4

 ومن سدير طريق الغرب من يحدها التي المنطقة في األراضي منح أو التعرض أو اإلحداث
 التنهات بعد ما إلى الخناصر إلى متجهة والخفس والطوقى بويب على المطلة العرمة الشرق

 إنفاذ على واحرصوا التنهات، بعد ما إلى الشمال ومن الجنادرية فيضة نهاية الجنوب ومن
 مباشراً تأثيراً يؤثر المنطقة هذه في يجري حفر أي بأن يؤكد الخبراء تقرير ألن بدقة ذلك
 وزير ومعالي الداخلية وزير سمو من لكل منه نسخة والمعطى الرياض مدينة مياه مصادر على

 إليكم ونرغب .يخصه فيما كل موجبه واعتماد لإلحاطة العدل وزير ومعالي والمياه الزراعة
 باستمرار المنطقة هذه ومراقبة دقة بكل الذكر سالف األمر بتنفيذ المختصة الجهات إبالغ
 لالعتماد هذا أمرنا من نسخة المذكورة الجهات أعطينا وقد فوراً فيها يحدث ما وإزالة

 .)ودقة عناية بكل يخصكم فيما واالعتماد اإلحاطة نرغب لذا ».اهـ .بموجبه يلزم ما فأكملوا
هـ20/7/1397 في ت/99/12 برقم تعميم بذلك صدر .و/ انتهى
ت/12/50
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 رقم المعظم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب نص يلي فيما نبلغكم (... -
 لحاجة نظراً :التحية بعد العدل وزير المعالي صاحب« :النص هـ9/3/1404 في 520/8
 ما وتخصيص عليها المشاريع بعض إلقامة وثول ذهبان بين ما الواقعة المنطقة إلى الدولة

 األوامر إن وحيث بيضاء أراضٍ تزال ال المنطقة تلك ألن ونظراً منها العامة المرافق تحتاجه
 بعد إال كبيرة بمساحات الفضاء األراضي على استحكام حجج إخراج من تمنع والتعليمات
 إصدار بعدم العدل وكتاب الشرعية المحاكم إبالغ إليكم نرغب .المقام هذا من االستئذان

 إال ـ وثول ذهبان بين ما ـ المنطقة بتلك تقع أرض أي على كانت وسيلة بأي تملك صك أي
 .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب ).اهـ .بموجبه يلزم ما فأكملوا بذلك منا أمر صدور بعد



.و/ انتهى
ت/12/84
1/198

14
5

1404
أراض

 صاحب لدى يكن لم ما البيضاء األراضي على الزراعية القروض منح باتاً منعاً يمنع (... -
 األمر ولي من إقطاع أو والنظامية الشرعية اإلجراءات لجميع مستوفية استحكام حجة األرض
 ... البور األراضي توزيع نظام بموجب صادر توزيع قرار أو المتبعة لإلجراءات وفقاً صادر

.480/ص والوثائق األوراق في التعميم نص ينظر .و/ .)إلخ
ت/12/135
1/199
1
8

1404
أراض

 الموجه هـ4/2/1404 في ق م/295 رقم السامي المقام خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 على بالتأكيد السامي المقام رغبة فيه جاء والذي الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصله
 يعود ذلك وأن التوسع بقصد األرض من بمساحة ألحد التقرير لها ليس بأنه المحاكم عموم
 عممته أن سبق ما يؤكد وهذا .إلخ .التعليمات تقتضيه حسبما المختصة وللجهات األمر لولي

 هـ19/4/1404 في 12/73 رقم والحقه هـ6/10/1403 في ت/165/3 برقم الوزارة
.و/ انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة فنرغب

ت/12/183
1/199
3

11
1404
أراض

 بالتأكيد القاضي هـ5/8/1404 في 1705/8 رقم السامي المقام خطاب تلقينا( :وبعد -
 من التأكد بعد إال األراضي على االستحكام حجج صكوك إخراج عن باالمتناع المحاكم على



 واالدعاء واإلحياء اليد وضع حظرت التي األوامر صدور قبل الشرعي اإلحياء إحيائها
 بحجة الصادر الصك صلب في ذلك يثبت أن على األمر ولي من بإذن إال بالتملك

 من صدر أن سبق ما بمراعاة المحاكم على التأكيد السامي المقام رغب وقد االستحكام
 وإزالة البيضاء األراضي على اليد وضع ومنع االستحكام حجج بشأن وتعليمات أوامر

 األحكام تدقيقها لدى بذلك المحكمة تقيد من التأكد التمييز محكمتي على وأن التعديات
 ووزارة والمياه الزراعة ووزارة والقروية البلدية الشئون وزارة من كل على وأن الصادرة

 الحقيقة يكشف بما المحكمة مع التعاون المواصالت ووزارة الوطني واالقتصاد المالية
 على المبني هـ25/5/1402 في ت73/12 برقم تعميمه سبق لما وتأكيداً .الواقع ويثبت
 القضاء مجلس قرار على المعطوف هـ14/4/1402 في 9011 رقم السامي المقام خطاب
 مقتضى تطبيق بوجوب القاضي هـ21/1/1402 في 17/4/5 رقم الدائمة بهيئته األعلى

 من بهما ألحق وما الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من 86 و 85 المادتين
 اإلحياء بها المدعى المنطقة في إحياء وجود والمخطط الجوي التصوير نفى إذا وأنه تعليمات

 في ت29/12 رقم للتعميم أيضاً وتأكيداً .إلخ..ذلك من التثبت القاضي على تعين
 إلى اإلشارة بضرورة هـ12/8/1396 في ت/162 رقم بالتعميم المؤكد هـ3/2/1396

 هـ20/9/1402 في ت120/12 رقم للتعميم وتأكيداً االستحكام صكوك في اإلحياء تاريخ
 إذن بعد إال عليها صكوك واستخراج الفضاء األراضي على اليد وضع دعوى قبول منع بشأن
 حول هـ27/8/1404 في ت12/160 رقم لتعميمنا وإلحاقاً .السامي المقام من مسبق

.و/ انتهى .)وعناية دقة بكل وإنفاذه موجبه واعتماد ذكر بما اإلحاطة نرغب الموضوع
ت/12/203
1/200
1

12
1404
أراض

 أوضحتموه وما وثول ذهبان بين ما الواقعة األرض على استحكام حجج إخراج منع «... -
 التحديد اعتماد يمكن التي البدء ونقطة المراد الموقع تحديد المحكمة على أشكل أنه من

.الوزارة من التعميم يطلب .و/ .»إلخ ... وشرقه ذهبان شمال فيها
ت/12/70
1/200

15



4
1405
أراض

 الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه السامي المقام خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 بعد النص هـ26/3/1405 في ن/4/571 برقم منه صورة الوزارة ولهذه الداخلية وزير

 ما وإزالة األراضي على التعدي منع بشأن وقرارات أوامر من صدر ما إلى نشير« :المقدمة
 واألمر هـ28/8/1399 في 1909 رقم األوامر تلك ومن المعتدين ومعاقبة عليها يحدث

 هـ12/9/1404 في 206 رقم الوزراء مجلس وقرار هـ1/7/1402 في 15547 رقم
 المطلوب الوجه على بعملها التعديات وإزالة األراضي مراقبة لجان قيام عدم الحظنا وحيث

 وسكنهم يملكونها ال أراضٍ على لهم منازل وإقامة اإلحداث من المواطنين بعض مكن مما
 تدور المختصة للجهة األمر ورفع آخر وطرف المنزل أقام من بين إشكال حدوث وعند بها

 السبب إن وحيث اعتداء، أنه بدعوى إحداثه تم الذي المنزل إزالة طلب حول مخابرة
 مراقبة ولجان والبلديات اإلمارات وخاصة المختصة الجهات تفسير هو ذلك في الرئيسي
 ولمراجعة األمر بادىء في وإزالته اإلحداث منع إلى تبادر لم التي التعديات وإزالة األراضي

 للمصلحة وتحقيقاً اإلزالة أمر في النظر إعادة وطلبهم الموضوع بشأن المواطنين من عدد
 اإلمارات وهي المختصة الجهات على التأكيد ـ 1 :اآلتي اعتماد إليكم نرغب .العامة

 المطلوب الوجه على بواجبها بالقيام التعديات وإزالة األراضي مراقبة ولجان والبلديات
.بها اإلحداث من شخص أي تمكين وعدم بأول أوالً عليها التعدي ومنع األراضي ومراقبة

 لذلك حاجته وثبت مملوكة غير أرض في له منزل إقامة من المواطنين أحد تمكن إذا ـ 2
 معترضاً يكن لم فإن المنزل ذلك أمر في فينظر سواه لديه سكن وجود وعدم المنزل

 خطر أو ضرر بقائه في وليس إليها بحاجة العامة المرافق أرض في يكن ولم التنظيم لخطوط
 لصاحبه فيبقى جديدة هجرة إحداث منه القصد يكن ولم جماعية المشاكل إثارة أو أحد على

 البلديات على ـ 3 .التقدير عند لها الفعلية القيمة حسب مضاعفة األرض قيمة منه وتؤخذ
 حسبما المواطنين من المستحقين على وتوزيعها الالزمة المخططات إيجاد في اإلسراع

 .سكن إيجاد إلى الحاجة بحجة األراضي على التعدي من للحد والتعليمات األنظمة به تقضي
 ».اهـ .بموجبه يلزم ما فأكملوا .لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودنا وقد

.و/ انتهى .)يخصكم فيما واالعتماد اإلحاطة نرغب
ت/12/91
1/202

13



5
1405
أراض

 صاحب خطاب على المبني هـ30/7/1397 في ت/99/12 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 هـ6/7/1397 في 16005 رقم الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو

 بعدم التأكيد المتضمن هـ4/7/1397 في 2519/4 رقم الكريم الملكي األمر على والمبني
 ومن سدير طريق الغرب من يحدها التي المنطقة في األراضي منح أو التعرض أو اإلحداث

 بعد ما إلى الخناصر إلى متجهة والخفس والطوقي بويب على المطلة العرمه الشرق
 .إلخ ..التنهات بعد ما إلى الشمال ومن الجنادرية فيضة نهاية الجنوب ومن .إلخ...التنهات

 في 4588 رقم المعظم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب برقية مؤخراً تلقينا
 األمر صدر أن سبق حيث« :المقدمة بعد نصها يلي وفيما الموضوع، بصدد هـ16/4/1405

 هـ6/7/1397 في 16005 رقم باألمر المبلغ هـ4/7/1397 في 2519/4 رقم الملكي
 طريق الغرب من يحدها التي المنطقة في األراضي منح أو التعرض أو اإلحداث بعدم القاضي

 التنهات بعد ما إلى متجهة والخفس والطوقى بويب على المطلة العرمة الشرق ومن سدير
 أكثر ذلك على وأكد .التنهات بعد ما إلى الشمال ومن الجنادرية فيضة نهاية الجنوب ومن
 هذه في لهم واستراحات مزارع بإقامة العائلة أفراد من لبعض مضى فيما سمح وألنه .مرة من

 السماح وعدم صدر أن سبق بما بالتقيد المعنية الجهات على التأكيد إليكم نرغب .المنطقة
 نرغب ».اهـ .بموجبه يلزم ما فأكملوا .سكنية مناطق إلى واالستراحات المزارع هذه بتحويل
.و/ انتهى .)يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلحاطة

ت/12/200
1/203
9

11
1406
أراض

 هـ19/6/1406 في 495 رقم البجادية محكمة قاضي فضيلة خطاب إلى إشارة( :وبعد
 حول استفسارهم بشأن هـ27/7/1406 في 1105 رقم تربة عدل كاتب فضيلة وخطاب

 استيفاء بعد منازلهم أراضي على المواطنين لبعض صكوك بإخراج منهم كل طرف بلدية طلب
 هـ26/3/1405 في م/571 رقم الكريم السامي األمر على استناداً مضاعفة منهم قيمتها
 كتابة قبل من يكون ذلك توثيق بأن نفيدكم هـ8/5/1405 في 109/5 رقم بالتعميم المبلغ



 واألطوال والحدود الموقع حسب باإلفراغ البلدية مندوب إقرار بتسجيل وذلك العدل
 وال المختصة الجهة من ذلك في عليه المستند واألمر القيمة واستالم المساحة ومجموع

 نأمل .أعاله إليه المشار السامي األمر تعميم عليه ينطبق فيما استحكام حجة إخراج إلى حاجة
.و/ انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة

118/ت/8
1/203
4
8

1409
أراض

 رقم األمرين بتنفيذ المعنية االختصاص لجهات والمضباع العارمية بأرض يتعلق ما ترك(... -
 في م/19 ورقم العارمية قضية في بالفصل الخاص هـ2/7/1405 في م/1459

 الوطني واالقتصاد المالية وزارة وحث المضباع قضية في بالفصل الخاص هـ8/1/1406
 استعادة من تنفيذه على يترتب لما هـ2/7/1405 في م/1459 رقم األمر تنفيذ متابعة على
الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)إلخ .. الدولة لخزينة المبالغ بعض

171/ت/8
1/203
3

11
1409
أراض

 شرعية صكوك إخراج بعدم الساحلية المدن في الشرعية المحاكم على التنبيه (... -
 أقرب نظر وجهة أخذ وبعد حكومية ألغراض كانت إذا إال ساحلية أرض أي على مستقبالً

 متر مائة وهي البحر حرم حدود في واقعة األراضي تلك كانت إذا الحدود لسالح قيادة
.الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)إلخ ... خارجها متر ومائتا المدن داخل

189/ت/8
1/204
4
8

1414
أراض



 في 54559 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد( :وبعد
 عن منفكة أرض ببقاء تقتضي المصلحة أن إمارة أي رأت إذا ...المتضمن هـ13/7/1414

 البلدية أو الزراعة :المختصة الجهة مع التنسيق فعليها العام للصالح واالختصاص الملكية
 المنوه الملكية لألوامر وفقاً األرض تلك حيال الالزم باتخاذ منهما االختصاص جهة لتقوم
 في 26 رقم الملكي المرسوم به الصادر البور األراضي لنظام وتطبيقاً بالمحضر عنها

.و/ )هـ6/7/1388
204/ت/8
1/204

22
10

1414
أراض

 هـ19/10/1414 في 16213 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد( :وبعد -
 الواقعة الحكومية األراضي جميع بأن المختصة الجهات على التأكيد إليكم نرغب« : ونصه
 أي قبول وعدم عليها، بالمحافظة وتعميدها للبلديات ملك والقرى المدن حدود داخل

 المكرمة مكة أراضي وخاصة الشأن هذا في تعليمات من لديها لما مخالف فيها تصرف
 فيما موجبه واعتماد لالطالع .اهـ»بموجبه يلزم ما فأكملوا حولهما وما المنورة والمدينة
.و/انتهى .)يخصكم

336/ت/8
1/204

25
6

1415
أراض

 هـ14/4/1415 في 5117/ب/4 رقم السامي المقام برقية من نسخة وردنا( :وبعد -
 من كبيرة مساحات على البعض استيالء ظاهرة استمرار من الحظناه لما نظراً« :ونصها

 اليد وضع بدعوى مشروعة غير بطرق ذلك خالف أو زراعية أو سكنية كانت سواء األراضي
 رقم الوزراء مجلس قرار صدر أن سبق وألنه .عادية ووثائق مبايعات وبموجب واإلحياء

 بوضع هـ25/9/1404 في 17750 رقم الديوان بخطاب المبلغ هـ12/9/1404 في 206
 على اليد وضع ادعاء قبول عدم على وأكد الظاهرة هذه على للقضاء الالزمة القواعد

 صكوك أو استحكام حجج إخراج وعدم مبايعات من عنها ينشأ وما العادية بالوثائق األراضي



 التأكيد ـ 1 : اآلتي اعتماد إليكم نرغب .الشهود وشهادة العادية الوثائق إلى باالستناد عليها
 وضع على تستند دعوى أي قبول وعدم بمقتضاه والتقيد ذلك بمراعاة المعنية الجهات على
.و»/إلخ...كان من كائن أي من عادية مبايعات أو اليد
364/ت/8
1/205

16
7

1415
أراض

 : ونصه هـ4/7/1415 في 4/1007 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا( :وبعد -
 الجهات على بالتأكيد القاضي هـ19/10/1414 في 16213 رقم البرقي ألمرنا إلحاقاً«

 للبلديات ملك والقرى المدن حدود داخل الواقعة الحكومية األراضي جميع بأن المختصة
 أن يجب التي الدولة ألمالك التابعة األراضي يشمل ال ذلك أن مالحظة إليكم نرغب .إلخ..

.و/انتهى )موجبه واعتماد لالطالع .اهـ.».بموجبه يلزم ما فأكملوا .للدولة ملكيتها تظل
816/ت/13
1/205

13
6

1416
أراض

 هـ28/5/1416 في 7399/ب/4 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد( :وبعد -
 على العقارات تملك موضوع بشأن هـ2/4/1410 في م/722 رقم أمرنا إلى نشير« : ونصه

 أكيال عشرة إلى الحدود خط من الممتدة المسافة في والسكن اإلقامة بمنع القاضي الحدود
 الحدود حرس على وأن .. الحدود أمن ونظام الجمارك نظام لمقتضى وفقاً المملكة داخل
 .. زراعياً أو سكنياً فيها اإلحداث من شخص أي تمكين وعدم دقيقة مراقبة المنطقة مراقبة

 »واعتماده إليه المشار أمرنا به قضى بما بالتقيد المعنية الجهات على التأكيد إليكم ونرغب
.و/ انتهى )يخصكم فيما موجبه واعتماد لالطالع .اهـ

1144/ت/13
1/5
2
1



1419
أراض

 في 1270 رقم الوزراء مجلس لقرار المخالفة المبايعات كثرة من لوحظ ما على بناء فإنه(
 هـ7/2/1393 في ت/21/1 برقم العدل وكتابات المحاكم على المعمم هـ12/11/1392

 العدل لكتاب وال الشرعية للمحاكم يجوز ال" نصه بما أوال المادة من "ز" الفقرة في القاضي
 مخطط بموجب إال المادة هذه ألحكام الخاضعة األراضي من مفرزة قطعة ملكية نقل توثيق
 المحاكم إلى المتبايعان يتقدم ذلك إثبات عن التوثيق جهات امتناع حال وفي .اهـ"معتمد

 اإلفراغ ولزوم بالبيع بااللزام أحكام وصدور المبيع إثبات منها القصد صورية بدعاوى
 القضاء مجلس على الموضوع هذا بعرض إنه وحيث .القضية أطراف بقناعة للقطعية مكتسبة
 مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا هـ16/3/1417 في خـ/13/8516 رقم بكتابنا األعلى
 األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ25/11/1418 في 1/2375 رقم األعلى القضاء
 أال القضاة على" :أن المتضمن هـ17/11/1418 وتاريخ 416/46 الرقم ذي العامة بهيئته

 والتعليمات المتبعة اإلجراءات وفق لإلفراغ قابال كان إذا إال صك أي من باإلفراغ يحكموا
.و)/العدل وكتابات للمحاكم المبلغة

1647/ت/13
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 وزير الملكي السمو لصاحب أصال الموجه الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 مجلس قرره لما وفقا يلزم ما باتخاذ القاضي هـ9/9/1421 في م/1144 برقم الداخلية
 ـ 1 : يلي ما فيه يقرر الذي هـ8/5/1421 في 323/5 برقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء
 ملك لها ليس القبائل أن تضمن هـ26/1/1415 في 72/5 برقم المجلس من الصادر القرار

 صيانتها على والمحافظة عليها اإلشراف يتولى للدولة األرض لموات العام التصرف وإنما عام
 ولم واضح القرار ـ 2 .وزراعة بلديات من إليه ذلك إسناد تم من األمر ولي إقطاعات وتنفيذ
 رضاه بعد ليكلف األمر لولي صدر بل يفهم لم أنه تقول حتى القبائل من أحد ليتسلمه يصدر

 اليعوزه بنفذه فالذي يعجبه لم ألنه فهمه أحد يرد لم وإذا محتواه بتنفيذ االختصاص جهات به
 في واعتبر سابق وقت في سائرا كان ما أن مماثلة قرارات في المجلس أوضح وقد .فهمه



 االستئثار على يتسابقون الناس صار أن بعد اآلن صالحا يعد لم إليه تدعو المصلحة ألن حينه
 السلطة حقوق لتخطي اإلقدام أحد أراد وإذا ,والجبال الرمال على بل البيضاء باألراضي

 أي منع في والحزم القبلية االستئثارات رغبات قطع المجلس يرى ـ 3 .مراده عن أوقف
 عليه التعدي ومنع بحمايته قائمة فالدولة خاص حق له ومن الدولة سلطات يتجاوز تصرف

 حدود في كل المختصة السلطات مراجعة فله بوسائله صحيحا له تملكه كان وإذا
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ.كله ذلك وراء من األمر وولي اختصاصها
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 أصال الموجه هـ10/9/1422 في م/887/خ رقم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 أن الحظنا لقد" :نصه ما الثانية فقرته في والمتضمن الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب
 وهدفا مطمعا أصبحت وخالفها والمسايل والمراعي والزراعية السكنية الحكومية األراضي

 المبررات مختلف وتحت ,واألشكال والحجج الصور بمختلف واالدعاءات للتعديات سهال
 العامة الممتلكات هذه على والمحافظة الحماية وسائل ضعف بسبب إال ذلك وما ,والمزاعم

 الحالل بين يفرقون ال الذين الناس بعض لدى واألخالقي الديني الوازع وضعف ,ناحية من
 حصانة وأقوى حرمة أشد المال أن متناسين ,يدك في حل ما الحالل أن ويعتبرون والحرام

 وتعالى سبحانه الله توعده حق وجه بدون األرض من شبرا أخذ من وأن ,الخاص المال من
 الدولة أجهزة عاتق على تقع ذلك في المسئولية أن والحقيقة .القيامة يوم العقاب بأشد

 والتهاون التفريط وهذا ,والالمبااله للتهاون نتيجة إال يحصل لم هذا وأن ,األمور بهذه المعنية
 لذا .الحقوق على والحفاظ العدالة قواعد أبسط مع يتعارض ألنه إطالقا مقبول غير واإلهمال

 األمر بهذا االهتمام ـ األمر هذا من نسخا لها المعطى ـ المعنية الجهات وإلى سموكم إلى نعهد
 على واإلدعاءات التعديات دابر وقطع ,السيئة الظاهرة هذه من الحد على التام والحرص
 التهاون وعدم ,المتعدي الشخص كان ومهما والمبرر الحجة كانت مهما الحكومية األراضي

 ,وخالفه مبان عليها ينشأ أو ,األرض في يحدث أن قبل تعد أي إزالة إلى والمبادرة ,ذلك في
 بمنتهى القضايا هذه في البت على الحرص مع ,الرادع بالعقاب ذلك على يتجرأ من وتأديب
 يلزم ما فأكملوا .واألمنية اإلدارية األجهزة من أو المحاكم من سواء والحسم السرعة



.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"بموجبه
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 هـ15/8/1422 وتاريخ 16149 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 ومشكلة الموانئ أوضاع لدراسة المشكلة الوزارية اللجنة توصيات على بالموافقة القاضي

 التوصيات من نسخة برفقه تجدون لذا . الخ .. حكومية منشآت عليها تقام التي األراضي
 من التوصيات نسخة تطلب . و/ ) يخصكم فيما موجبها واعتماد لالطالع إليها المشار
. هـ17/12/1423 في 2144/ت/13 رقم التعميم ينظر . الوزارة
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 أصال الموجه هـ10/9/1422 في م/887/خ رقم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 أن الحظنا لقد " : نصه ما الثانية فقرته في والمتضمن الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب
 وهدفا مطمعا وخالفهاأصبحت والمسايل والمراعي والزراعية السكنية الحكومية األراض

 المبررات مختلف وتحت ، واألشكال والحجج الصور بمختلف واالدعاءات للتعديات سهال
 من الممتلكات هذه على والمحافظة الحماية وسائل ضعف بسبب إال ذلك ،وما والمزاعم

 الحالل بين يفرقون ال الذين الناس بعض لدى واألخالقي الديني الوازع وضعف ، ناحية
 وأقوى حرمة أشد العام المال أن متناسين ، يدك في حل ما الحالل أن ويعتبرون والحرام
 سبحانه الله توعده ، حق وجه بدون األرض من شبرا أخذ من وأن ، الخاص المال من حصانة
 أجهزة عاتق على تقع ذلك في المسؤولية أن والحقيقة ، القيامة يوم العقاب بأشد وتعالى
 التفريط وهذا ، والالمباالة للتهاون نتيجة إال يحصل لم هذا وأن ، األمور بهذه المعنية الدولة



 على والحفاظ ، العدالة قواعد أبسط مع يتعارض ألنه ، إطالقا مقبول غير واإلهمال والتهاون
 - األمر هذا من نسخا لها المعطى -المعنية الجهات وإلى سموكم إلى نعهد لذا . الحقوق
 التعديات دابر وقطع ، السيئة الظاهرة هذه من الحد على التام والحرص األمر بهذا االهتمام

 الشخص كان ومهما والمبرر الحجة كانت مهما الحكومية األراضي على واالدعاءات
 ، األرض في يحدث أن قبل تعد اي إزالة على والمبادرة ، ذلك في التهاون وعدم ، المتعدي

 على الحرص مع ، الرادع بالعقاب ذلك على يتجرأ من وتأديب ، وخالفه مبان عليها ينشأ أو
 اإلدارية األجهزة من أو المحاكم من سواء ، والحسم السرعة بمنتهى القضايا هذه في البت

 و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . " الخ .. بموجبه يلزم ما فأكملوا ، واألمنية
.
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 وزير الملكي السمو لصاحب أصال الموجه الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 أوامر من صدر بما إلحاقا" : ونصه هـ29/12/1422 في م/1069/خ رقم الداخلية
 التعدي بمنع تقضي والتي هـ10/9/1416 وتاريخ م/1513 رقم األمر آخرها كان وقرارات

 مع التهاون وعدم ,بأول أوال التعديات إزالة إلى المبادرة وضرورة ,الحكومية األراضي على
 أو إهمال من يحدث عما جهة كل ومساءلة ذلك ومتابعة ,العمل من تمكينهم أو المحدثين

 وتأكيدا .النظام حسب والمجازاة للمساءلة يتعرض سوف ذلك في يقصر من وأن ,تقصير
 إقرارها وعدم ,المعتدية اليد على األخذ وجوب من الحنيف شرعنا مبادئ في تقرر ما على
 من وإن ",حق ظالم لعرق ليس" :وسلم عليه الله صلى المصطفى بقول وعمال ,ظلمها على
 أوقع مما فيها واإلحداث الجميع مصلحة بها تتعلق عامة حقوق على االستيالء االعتداء أشد

 المعنيين على يجب ولما .وضعها تسوية أو إزالتها تصعب قائمة منشآت مع حرج في الدولة
 الكامل واإلحساس بمسؤوليته واالضطالع األمر هذا نحو بواجبهم النهوض من هذا في

 أخذ عدم الحظنا وحيث .فيها التساهل من والحذر بهم المناطة لألمانة أداء وأهميته بأبعاده
 ,المعنية الجهات قبل من تطبيقها في المباالة وعدم ,واهتمام جدية من يجب بما األوامر تلك

 حدا مما منها المأمول الوجه على بعملها "التعديات وإزالة األراضي مراقبة" :لجان قيام وعدم



 وإقامة فيها مساكن وبناء الحكومية األراضي على التعدي إلى النفوس ضعاف من بكثير
 من وحازمة جادة متابعة وال مباالة وعدم وبإهمال شرعي مسوغ أو حق وجه بدون مزارع
 إيجاد في صعوبة من الحقا ذلك على يترتب وما ",التعديات وإزالة األراضي مراقبة" لجان

 أصبحت أن بعد المزارع تلك إزالة أو المساكن لهذه هدم أو التعديات هذه إلزالة المبرر
.إزالتها حيال حرجا الدولة موقف وأصبح واقعا

 ولجان اإلمارات وخاصة الجهات تلك على التأكيد ـ 1 : يلي ما إتخاذ إليكم نرغب لذا
 ووضعها األوامر لتلك الحرفي والتطبيق الجاد بالعمل "التعديات وإزالة األراضي مراقبة"

 ومعاقبته ,وشدة حزم بكل معتد كل مع التعامل ـ 2 .تطبيقها في التهاون وعدم التنفيذ موضع
 الجهود ومضاعفة والمتابعة واليقظة الرقابة تشديد ـ 3 .والتعليمات األنظمة به تقضي لما وفقا
 بمراقبة بواجباتها للقيام "التعديات وإزالة األراضي مراقبة" ولجان المعنية الجهات قبل من

 يحدث ما وإزالة اإلحداث منع ـ 4 .المناطق كافة في وخارجها المدن محيط في األراضي
 المزارع وتزيل المنازل الدولة تهدم أن مقبوال فليس ,بعده وليس اإلحداث فور بأول أوال

 تامة مسؤولية مسؤولة جهة كل أن ـ 5 .واجبهم أداء عن وتقاعسهم موظفيها إهمال بسبب
 شخصيا المناطق أمراء وعلى ,عليها تشرف التي المنطقة حدود في مخالفات من يحصل عما

 لجان أعضاء ومساءلة وواجباتها لمسؤولياتها اللجان هذه أداء من التحقق في المسؤولية
 لديهم فيما تجاوز أو تهاون أو تقصير أي حيال ومجازاتهم "التعديات وإزالة األراضي مراقبة"

 شخصيا الوزير أمام مسؤول لوزارته ممثال اللجان هذه في عضو كل أن ـ 6 .تعليمات من
 لن هذا بعد الدولة أن كما .األعضاء بقية مع تعاون عدم أو إهمال أو تقصير أي حيال

 وقد ,الموظف قبل المسؤول ومجازاة محاسبة وستجري إهمال أو تقصير أي مع تتساهل
 ما فأكملوا ,بدقة ذكر ما بكل والتقيد لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة المعنية الوزارات زودنا
.و)/واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"يخصه فيما كل مقتضاه وإنفاذ بموجبه يلزم
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 : يلي بما القاضي هـ24/6/1420 وتاريخ 105 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار إلى إشارة
 تعد لم التي الحكومية الجهات لبعض المخصصة للدولة المملوكة األراضي بيع يجوز : أوال

 وزارة من لجنة تكوين ـ 1 : التالية اإلجراءات وفق وذلك ,عليها مشروعاتها إلقامة صالحة
 التقديرية أقيامها وتحديد األراضي تلك لحصر المعنية والجهة الوطني واالقتصاد المالية
 طريق عن البيع يكون ـ 2 .للبيع األراضي تلك طرح عند اتباعها سيتم التي اإلجراءات ووضع

 بتقديم سبعة عن عددهم يقل ال العقار تجار من عدد إعالن طريق عن أو العامة المزايدة
 لما وفقا عرضا يقدم أو المزاد في يشترك من كل يقوم ـ 3 .مختومة ظروف داخل عروضهم

 باسم مصرفي بشيك التقديرية العقار قيمة من %)10( عن قيمته تقل ال عربون بدفع سبق
 لجنة قبل من العروض في والبت المظاريف فتح يتم ـ 4 .الوطني واالقتصاد المالية وزارة
 رسا من مع بيع عقد يوقع ـ 5 .المعنية والجهة الوطني واالقتصاد المالية وزارة من مكونة

 وزارة باسم مصرفي شيك تقديم ـ أ : اآلتي على ينص عرضه اختيار تم من أو المزاد عليه
 في ـ ب .العقد في تحدد معينة مدة خالل األرض قيمة من تبقى بما الوطني واالقتصاد المالية
 ويصبح بإلغائه أعاله )4( الفقرة في إليها المشار اللجنة تقوم العقد بتنفيذ االلتزام عدم حالة

 الذي العرض صاحب مع التفاوض ويتم ,الوطني واالقتصاد المالية وزارة حق من العربون
 في مقابلها ويرصد الخزينة لصالح عامة كإيرادات األراضي تلك أقيام توريد يتم ـ 6 .يليه

.مشروعاتها على منها للصرف خاللها التوريد تم التي المالية السنة في المعنية الجهة ميزانية

 من جزء باستثمار واالقتصاد المالية وزارة مع التنسيق بعد التعليمية للجهات السماح : ثانيا
 أو تجارية محالت إنشاء مثل الرئيسية الشوارع على الواقعة المدرسية والمباني األراضي

 وتخصيص ,المتبعة التخطيط ومعايير النظامية اإلجراءات وفق وذلك إعالنية لوحات وضع
 تلقينا فقد وعليه .التعليمية الجهات ميزانيات في المدرسية المباني صيانة بند لتعزيز ريعها
 ر/19800 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة

 رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ21/11/1422 في
 مجلس قرار تطبيق على الموافقة ـ 1 : يلي بما القاضي هـ7/11/1422 وتاريخ 275

 والشئون العمل ووزارة الصحة وزارة على هـ24/6/1420 وتاريخ 105 رقم الوزراء
 بموجب المشكلة اللجنة عضوية إلى والقروية البلدية الشئون وزارة إضافة ـ 2 .االجتماعية

 وقيام هـ24/6/1420 وتاريخ 105 رقم الوزراء مجلس قرار من "أوال" البند من )1( الفقرة
 البلدية الشئون وزارة مع بالتنسيق المذكور القرار من "ثانيا" بالبند المشمولة الجهات
 موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .الوطني واالقتصاد المالية وزارة جانب إلى والقروية
.و)/يخصكم فيما وذلك تطلبه فيما القرارات بهذه المعنية الجهات مع والتعاون
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 في 52/3723 رقم الخطية الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا لقد
 في 1/36 رقم الخطية والمياه الزراعة وزير معالي برقية ومشفوعها هـ13/1/1423ـ12
 إنهاءات بتقديم بالقيام بدأوا المواطنين بعض أن إلى معاليه فيه أشار التي هـ5/1/1423

 والسمكي الزراعي لالستثمار اختيارها تم التي المواقع داخل أراض على الشرعية للمحاكم
 مكة ,عسير ,الباحة مناطق من كل في اإلمارات مع بالتنسيق والمياه الزراعة وزارة من

 تم التي المواقع على المواطنين من المقدمة اإلنهاءات إيقاف معاليه وطلب .جازان ,المكرمة
 إليكم نرغب لذا .ذلك بمالحظة الشرعية للمحاكم اإليعاز سموه رغب وقد .اختيارها
.و)/الشرعية المرافعات نظام عليه نص ما ضوء في ذلك ومالحظة االطالع
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 من الشرعية الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه
 فيما الخبرات وتبادل للتباحث قطاعاتها اختالف على الوزارة منسوبي بين لقاءات عقد خالل
 واألنظمة ,الشرعية األصول مقتضى ضوء في اإلنجاز وسرعة واتقانه العمل سير حول بينهم

 في والثانية األولى العدل كتابات لرؤساء الرابع الملتقى عقد جرى فقد ,المرعية والتعليمات
 كتابة اختصاص ـ 1 : التالية التوصيات اللقاء هذا عن وانبثق هـ19/1/1423ـ17 الفترة
 التراضي وقسمة العقارات في المشاعة اإلرثية الحصص عن التنازل بتوثيق األولى العدل
 ويصدر عوض بغير أو بعوض ذلك أكان وسواء خارجها أم المكانية الوالية داخل سواء
 للتهميش مصدره إلى يبعثه ثم الملكية صك على أجراه بما ويهمش بذلك صكا العدل كاتب



 العقار برهن المتعلقة الحجزية الكفالة بإقرار األولى العدل كتابة اختصاص ـ 2 .سجله على
 وعدم األحوال ببطاقة االكتفاء إيجابيات في النظر بعد ـ 3 .لها المكانية الوالية حدود في

 في 150/ت/8 رقم بالتعاميم استثنيت التي الوكاالت في معرفين إلى الحاجة
 1218/ت/13 ورقم ,هـ25/10/1418 وتاريخ 1124/ت/13 ورقم ,هـ20/4/1414

 المدنية األحوال ببطاقة االكتفاء يشمل أن المجتمعون أوصى فقد هـ23/6/1419 وتاريخ
 الجهات أمام الترافع ووكاالت البيوع كوكاالت الوكاالت كافة معرفين إلى الحاجة وعدم

 ما الوكاالت من وغيرها الحكومية الجهات ومراجعة واالستالم القبض ووكاالت القضائية
 الصياغة في ماثله ما أو الوزارة قبل من المطبوع النموذج في المعدة العامة الوكاالت عدا
 في المدنية األحوال ببطاقة واالكتفاء المعرفين عن االستغناء وكذلك .معرفين من بد فال

 العقارات عن الدولة وتنازل ,الملكيات ونزع ,الجنسية عن والتنازل ,األسماء تغيير أقارير
 الحال اقتضى إذا العدل لكاتب ويحق .واألطوال الحدود تعديل أو الدولة أمالك لمصلحة

.بعاليه ذكر فيما معرفين طلب

 المرسوم صدر والتي بعده أو هـ1/2/1395 تاريخ قبل البلدية باعتها التي األراضي ـ 4
 للمقام والقروية البلدية الشؤون وزارة من الرفع بعد إال البيع أوامر تنفيذ بعدم الملكي
 السامي المقام قبل من بيعها إجازة بعد إال توثيقها إمكانية بعدم أصحابها فيفهم ,السامي
 أراد إذا ـ 5 .االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة المحكمة إلى التقدم أو الكريم
 وأطواله المتبقي الجزء وكذلك المفرغ الجزء تحديد فعليه صك من جزء إفراغ العدل كاتب

 إلى الكتابة العدل كاتب فعلى المتبقي يحدد ولم منها أجزاء أفرغ التي الصكوك أما ومساحته
 الحاجة دون تصدر الزراعية الكفاالت وثائق ـ 6 .المتبقية األجزاء لتحديد المختصة الجهة

 ـ 7 .المنطقة إلمارة اإلداري النطاق حدود ذلك يتعدى أال على المكانية بالوالية ربطها إلى
 التأسيس لعقد الموثق العدل كاتب يتولى الشركات عقود في الواردة التملك صكوك

 رسميا بعثه فيتم خارجها كان وما لعمله المكانية الوالية حدود في صكوكها على التهميش
 داخل من الصادرة بالعقار المتعلقة الوكاالت ـ 8 .سجله وعلى عليه للتهميش جهته إلى

 ,ومصدرها وتاريخها الحفيظة ورقم المدني السجل رقم بين فيها يجمع خارجها أو المملكة
 أوصى الوكالة بفسخ يتعلق فيما ـ 9 .فقط المدني السجل برقم فيكتفى ذلك عدا وما

 معه وليس فسخها في الموكل ورغب خاصة الوكالة كانت إذا : أوال : يلي بما المجتمعون
 النموذج حسب الوكالة بفسخ إقرار أخذ فيتم يده في هي ممن إحضارها وتعذر أصلها

 إذا ـ أ : ثانيا .اإللغاء هذا من بنسخة العالقة ذات الجهة وتزود األصل له يسلم به المعمول
 كاتب فعلى الفسخ بطلب أصدرتها التي الجهة إلى بأصلها الموكل وتقدم عامة الوكالة كانت



 وسجلها الوكالة أصل على والتهميش الفسخ أصل وإعطاؤه الفسخ على إقراره أخذ العدل
.بذلك

 إقراره فيؤخذ معه وأصلها الوكالة أصدرت التي الجهة غير إلى الموكل تقدم حال في ـ ب
 الجهة إلى الملغى األصل بعث يتم ثم لديه صدر بما الوكالة أصل على ويهمش الفسخ على
 من الوكالة فسخ بطلب الموكل تقدم إذا ـ جـ .بذلك سجلها على للتهميش أصدرتها التي

 بالفسخ إقرار فيؤخذ الوكيل من إحضارها لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة
 أصلها على التهميش رغب وإذا .باإللغاء سجلها على ويهمش له ويسلم صك بذلك ويصدر
 الموكل تقدم إذا ـ د .الوكالة تسليم الوكيل رفض حال في األمنية الجهة بمراجعة فيفهم
 ذكر ما فيتخذ ذلك لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة غير من الوكالة فسخ بطلب

 سجلها على للتهميش فسخ من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "ج" الفقرة في
 إقراره فيؤخذ الوكالة منها صدرت التي الجهة إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ هـ .بذلك
 أصل على ويهمش موكله إلى بتسليمه يقوم لكي له ويسلم صك بذلك ويصدر بالعزل
 منها صدرت التي الجهة غير إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ و .بذلك وسجلها الوكالة
 الوكيل عزل من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "هـ" فقره في ذكر ما فيتخذ الوكالة
 التي الخيرية الجمعيات إلى ترد التي الهبات توثيق مناسبة ـ 10 .سجلها على للتهميش لنفسه

 الجهة موافقة فالبدمن البيع أو الشراء ألغراض اإلفراغ أما ,بنشاطها ترخيصا تحمل ال
 أن وكالة بطلب شخص له يتقدم عندما العدل كاتب على ـ 11 .بنشاطها باإلذن المختصة

 في ذلك على والنص تخصيصا أو تعميما فيه التوكيل يرغب فيما حاجته تحديد منه يطلب
.مخصوص ألمر حكومية إدارة مراجعة الوكالة لهذه الباعث كان إذا سيما ال الوكالة

 يتعين فإنه التوكيل في الوكيل ورغب التوكيل حق للوكيل أن فيها ينص التي الوكاالت ـ 12
 كانت وإذا ,العقار ببيع خاصة أو عامة كانت إذا وسجلها األصلية الوكالة على الشرح
 رسمية بمذكرة وترسل عليها الشرح بعد منها صورة فتؤخذ أخرى جهة من خارجة الوكالة

 عند العائلة دفتر أصل إحضار تعذر إذا ـ 13 .بذلك سجلها على للتهميش صدورها جهة إلى
 التملك صك أن حال وفي .لها المدني السجل من نسخةمصدقة فيطلب المرأة هوية إثبات

 من فيطلب الراهن الوقت في تحملها التي غير هوية وتاريخ رقم يحمل بالمرأة الخاص
 التي والهوية الصك في المدونة الهوية بين فيها الربط يتم بذلك مشهد المدنية األحوال
 بشأن السابق األولى العدل كتابات رؤساء ملتقى عن صدر ما على التوكيد ـ 14 .تحملها
 عن فيها اإلحالة تتم التي العدل كتابات عدا ما اإلحالة ورقة على العدل كتابة رئيس توقيع
 العدل كاتب خروج على التعليمات تنص التي االقتضاء وكاالت ـ 15 .اآللي الحاسب طريق



 .إقراره بعد به للعمل العدل كتابات وتبلغ الوزارة تحدده ترتيب ضمن تتم مقرها في إلجرائها
 دون ما حسب" :بعبارة يكتفى مشموله جميع بانتقال الصك ظهر على الشرح حال في ـ 16
 مكتمل الصك يكون أن شريطة الضبط في والمساحة واألطوال الحدود ذكر عند "الصك في

 الجهة من معتمد مخطط وفق العقار يكون أن بينها من والتي والنظامية الشرعية اإلجراءات
 واعتماد االطالع نرغب ذلك على ولموافقتنا العامة المصلحة مقتضى على وبناء .المختصة

.و)/بموجبها العمل
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 الثاني النائب الملكي السمو لصاحب أصال الموجه الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 325/2 رقم العام والمفتش والطيران الفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس

 األراضي على بالمحافظة تقضي التي السامية األوامر إلى نشير (( :- ونصه هـ5/6/1423
 ، التعليمات به تقضي لما وفقا إال أخرى جهة ألي عنها التنازل أو بيعها وعدم ، الحكومية

 وتاريخ م/428 رقم واألمر ، هـ21/3/1411 وتاريخ م/624 رقم األمر ذلك ومن
 988/8 رقم واألمر ، هـ19/10/1414 وتاريخ 16213 رقم واألمر ، هـ1/3/1414

 رقم واألمر ، هـ12/7/1416 وتاريخ م/1335 رقم واألمر ، هـ20/11/1415 وتاريخ
 التصرف من الحكومية الجهات بعض قيام من الحظناه ولما . هـ4/5/1421 وتاريخ م/700

 مجلس لقرار الصريحة بالمخالفة أخرى جهات لصالح لها المخصصة والمنشات األراضي في
 وحماية ، الصلة ذات األخرى والتعليمات هـ24/6/1420 وتاريخ 105 رقم الوزراء

 واإلهمال والتجاوزات االعتداءات أنواع بشتى استنزافها جرى التي الحكومية لألراضي
 مجلس بقرار الجاد التقيد وعدم ، التعديات وإزالة األراضي مراقبة لجان قبل من المتكرر
 كل مصلحة هي التي العامة للمصلحة وتحقيقا ، هـ12/9/1404 وتاريخ 206 رقم الوزراء
 أخرى جهة ألى الحكومية والمنشات األراضي من أي بيع عدم إليكم نرغب لذا . مواطن
 أو المنح وعدم ، التعليمات به تقضي لما وفقا إال حكومية غير أو حكومية كانت سواء

. حياله التوجيه ألخذ ذلك عن الرفع بعد إال األفراد أو الجهات من ألي منها أي عن التنازل



 رقم األمر ذلك ومن ، سابقة وتعليمات أوامر من معه يتعارض ما لكل ناسخا األمر هذا ويعتبر
 بذلك التقيد يخصه فيما كل العدل وكتابات المحاكم وعلى هـ5/2/1376 وتاريخ 2924
 كان ما إال الحكومية األراضي من أي عن تنازل أو المنح بأوامر االعتداد عدم و ، حرفيا
 األمر هذا يخالف تجاوز أو تقصير أي عن المساءلة وستجري ، الديوان من سام بأمر صادرا

 أي اعتذار األحوال من حال بأي يقبل ولن ، والشخصية الوظيفية المسؤولية طائلة تحت ،
 ما فأكملوا . التعليمات هذه يخالف بما مرجعه بتوجيه واإلهمال التجاوز تبعة عن موظف

 رقم التعميم انظر . و / ) . بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا .)) بموجبه يلزم
. هـ8/9/1426 في 2733/ت/13
2045/ت/13
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 على التأكيد المتضمن هـ19/12/1420 وتاريخ 1508/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 األراضي في اإلفراغ بعدم المملكة مناطق مختلف في العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب
 تلقت فقد وعليه .إلخ..الزراعة لوزارة الرجوع بعد إال غيره أو للمشاع سواء الزراعية
 51616 رقم األراضي لشئون المساعد والمياه الزراعة وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة
 تقضي الزراعة وزارة لدى بها المعمول التعليمات بأن المتضمن هـ9/7/1423 وتاريخ

 قطع إلى المتوفرة المائية اإلمكانات ذات المناطق في الزراعية األراضي تجزئة على بالموافقة
 المائية اإلمكانات ذات المناطق أما )مربعا متراً ألف خمسون( دونم 50 عن تقل ال زراعية

 الرواسب سماكة أو والشقوق الفجوات على فيها المياه على العثور يعتمد والتي الضعيفة
 )مربعا مترا آالف عشرة( دونم 10 عن الواحدة القطعة مساحة تقل ال قطع إلى الوديانية

 ).مربعا مترا ألفي(دونم 2 عن التقل قطع إلى فقط األمطار على تعتمد التي الجبلية والمناطق
 ذات المناطق في الورثة بين األرض تجزئة يمكن فإنه الورثة بين القسمة بخصوص أما

 المناطق وفي )مربعا مترا آالف عشرة( دونم 10 عن يقل ال بما الجيدة المائية اإلمكانات
 الجيرية الصخور في والشقوق والفجوات الشقوق مصادفة على المياه على العثور يعتمد التي

 للوريث )مربعا مترا ألفي( دونم 2 عن يقل ال الجبلية المناطق أو العربي الدرع مناطق أو



 الوزارة هذه فإن به المسموح الحد من أقل المجزئة القطع مساحات كانت إذا أما .الشرعي
.التجزئة على توافق ال

 في ذكروا من غير مشاعا آخرين أشخاص من العقار تملك حالة في الناس لمصالح وتسهيال
 آخرين أشخاص باسم الصك مشمول إفراغ وكذلك مشتركين أو وارثين أكانوا سواء الصك
 منه جزء إفراغ دون مشاعا يبقى الملك دام ما عليه تعارض ال الوزارة هذه فإن بينهم مشاعا

 الصك من جزء إفراغ األمر تطلب إذا إال حاله كل على الوزارة هذه موافقة ألخذ يحتاج وال
 وتطبيقها الوزارة هذه لدى بها المعمول التجزئة لضوابط وفقا الطلب دراسة يلزم فإنه
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ..عليه
2144/ت/13
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 السامي األمر على المبني ، هـ20/11/1422 في 1895/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 اللجنة توصيات على بالموافقة القاضي هـ15/8/1422 وتاريخ 16149 رقم البرقي

 حكومية منشآت عليها تقام التي األراضي ومشكلة الموانئ أوضاع لدراسة المشكلة الوزارية
 رقم التعميمي الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ..
 16149 رقم البرقي السامي األمر إلى إشارة" :ونصه هـ14/9/1423 في 1/47839

 برقية في الواردة الوزارية اللجنة توصيات على بالموافقة القاضي هـ15/8/1422 وتاريخ
 السامي للمقام المرفوعة هـ16/4/1422 وتاريخ 1163/1 رقم التخطيط وزير معالي

 المقام األراضي ومعالجة الحكومية الجهات تحتاجها التي األراضي تخصيص بشأن الكريم
 على التأكيد ـ 1 :يلي فيما المتمثلة ,عليها صكوك إخراج ومطلوب حكومية منشآت عليها

 البلدية الشؤون وزارة بمخاطبة تقوم بأن أراض على الحصول في ترغب التي الجهات
 صاحبة الحكومية للجهات األراضي تلك تخصيص قرارات إصدار تتولى التي والقروية
 على منشآت أو مبان أقامت التي الحكومية الجهات تقوم ـ 2 .التعليمات حسب الطلب
 الشؤون وزارة مع بالتنسيق يدها تحت ما على مساحية رفوعات بإعداد حكومية أراض
 في المبينة األراضي بتخصيص والقروية البلدية الشؤون وزارة تقوم ـ 3 .والقروية البلدية



 ومخاطبة طلبتها التي الحكومية للجهات أعاله )2( الفقرة في إليه المشار المساحي الرفع
 المالية وزارة باسم الالزمة الشرعية الصكوك وإصدار إلفراغها المختصة العدل كتابة

 في دعوى له ولمن المستفيدة الجهة لصالح )الدولة أمالك مصلحة( الوطني واالقتصاد
.التعليمات حسب المحكمة إلى التملك صك صدور بعد بدعواه التقدم الموقع

 حجج إخراج بطلبات الشرعية للمحاكم تقدمت أن سبق التي الحكومية الجهات تقوم ـ 4
 في ورد لما طبقاً لمعالجتها إعادتها بطلب حكومية منشآت عليها مقام أراض على استحكام
 .المحكمة في اإلدارية إجراءاتها في تزال ال الطلبات هذه دامت ما أعاله )3( ),2( الفقرتين

 للجهات تعميماً والقروية البلدية الشؤون وزير ومعالي العدل وزير معالي من كل يصدر ـ 5
 وألهمية إليه المشار السامي األمر لمقتضى وإنفاذاً .ذلك بمضمون منهما بكل المرتبطة

 تلك بتطبيق لديكم المختصة الجهة تقوم أن نأمل وتوثيقها الدولة أمالك على المحافظة
 أراض على صكوك إخراج أو الرسمية لألغراض حكومية أراض إلى تحتاج عندما الضوابط

 الوطني واالقتصاد المالية وزارة في المختصة الجهة وتزويد حكومية منشآت عليها أقيم
 تنفيذاً خطابات من لكم التابعة الجهات عن يصدر مما بصورة )الدولة أمالك مصلحة(

 نرغب لذا ".أعاله الموضحة )4(و )3(و )2( الفقرات في عليها المنصوص لإلجراءات
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم
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 رقم السامي األمر على المبني هـ15/4/1405 في ت /12/70 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً (
 األراضي بمراقبة المختصة الجهات على بالتأكيد القاضي هـ26/3/1405 في م/4/571

 فقد وعليه . الخ .. األراضي هذه على المقامة المنازل معالجة وكيفية عليها التعدي ومنع
 بمراعاة القاضي هـ8/7/1423 في 27129 /ب /4 رقم البرقي الكريم السامي األمر تلقينا

 أوضاع معالجة قصر من هـ17/10/1407 في14867 / ب /4 رقم األمر به قضى ما
 ذات واألحوشة البيضاء األراضي دون الحاجة وبقدر الفعلي السكن على المحدثة المساكن
. و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الكبيرة المساحة

2254/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد
 الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة-1 :- ومشفوعها هـ13/3/1424 وتاريخ 12148

 توزيع نظام من ) العاشرة ( المادة بتعديل القاضي هـ12/2/1424 وتاريخ )37( رقم
 بالنص لتكون هـ6/7/1388 وتاريخ )26/م( رقم الملكي بالمرسوم الصادر البور األراضي

 ووزارة ، العدل ووزارة ، الوزارة لهذه ممثلين من الزراعة وزارة في لجنة تشكل ( :- اآلتي
 جميع في للنظر ، نظامياً مستشاراً أحدهم يكون ، والكهرباء المياه ووزارة ، الداخلية

 وزير من اللجنة هذه قرارات وتعتمد ، النظام هذا أحكام تطبيق عن الناشئة المنازعات
 خالل المظالم ديوان أمام منه التظلم اللجنة هذه من قرار ضده صدر لمن ويجوز الزراعة

 وتاريخ )10/م( رقم الملكي المرسوم من نسخة-2 ).بالقرار إبالغه تاريخ من يوماً ستين
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... ذلك على بالموافقة الصادر هـ10/3/1424

. و/ ) إليه أشير مما صوراً برفقه وتجدون موجبه
2308/ت/13
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 السامي األمر على المبني هـ1/4/1423 وتاريخ 1977 /ت /13 الرقم ذي لتعميمنا إلحاقاً
 واحرام مسارات بتحديد المتعلق هـ20/3/1423 وتاريخ 93/8/خ الرقم ذي الكريم

 نطاقها ضمن الداخلية لألراضي ملكية صكوك إصدار المحاكم والتأكيد الحديدية الخطوط
 التي الجهة عن االستفهام من الفضيلة أصحاب بعض من الوزارة تلقته ما على وبناءً . الخ ..

 األراضي من قريب أو داخل موقع على استحكام حجة بطلب أحد تقدم حال في لها يكتب
 النقل وزير لمعالي الكتابة جرت فقد وعليه . الخ .. الحديدية الخطوط لشبكة المخصصة

 الرقم ذي معاليه كتاب وتلقينا هـ7/6/1424 والتاريخ 18/33607/24 الرقم ذي بكتابنا



 أي أو المواطنين أحد تقدم حالة في أنه المتضمن هـ20/7/1424 والتاريخ 1/14380
 لمسارات االمخصصة األراضي أو القريبة المواقع على استحكام حجة بطلب أخرى جهة

 الطلب المختصة المحكمة فعلى نطاقها داخل تقع التي االراضي أو الحديدية الخطوط شبكة
 العامة المؤسسة مع التنسيق يتم أن وعلى فروعها في ممثلة الوزارة هذه مخاطبة الطلب ناظرة

 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. الطلب على المحكمة إجابة قبل الحديدية للخطوط
. و / ) موجبه واعتماد
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 للبنك رسمياً بالكتابة القاضي هـ18/5/1411 وتاريخ 57/ت/8 رقم للتعميم إلحاقاً
 إنه وحيث.إلخ..اإلفراغ إجراء قبل للغير مزرعته ملكية نقل يرغب شخص كل عن الزراعي
 االكتفاء حول هـ21/12/1423 في 12/78276/23 برقم الزراعة وزير لمعالي بالكتابة
 مرهونة ملكيتها نقل المراد الزراعية األراضي صكوك كانت إذا فيما الزراعي للبنك بالكتابة
 وتاريخ 18793 الرقم ذي معاليه خطاب ورد وحيث .إلخ..فقط الزراعي للبنك

 إفراغ قبل الزراعي للبنك الكتابة ضرورة ترى الزراعة وزارة أن المتضمن هـ28/2/1424
 يكون أن يحتمل القرض ألن يرهن لم أو للبنك مرهوناً الصك كان سواء زراعية أرض أي

 صدور قبل تمليك أو توزيع قرار بموجب أو الزراعي البنك من اقتراض وثيقة بموجب أخذ
 إليكم نرغب معاليه إليه أشار ما وألهمية ذكر ما الحال وحيث .إلخ..األرض على الصك

.و)/بعاليه إليه المشار التعميم به قضى بما منسوببيكم على والتوكيد االطالع
2389/ت/13
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 وزارة من إليها ترد التي المنح حول العدل وكتابات المحاكم بعض من ورد ما على بناءً (
 بعمل تقوم التي المحكمة أو العدل كتابة إلى ورد إذا أنه نفيدكم .والقروية البلدية الشئون



 وزير الملكي السمو صاحب إلى موجهة سامية أوامر على مبنية منح معامالت العدل كتابة
. و/ ) المنح هذه صكوك إصدار حول يلزم ما إجراء الجميع فعلى والقروية البلدية الشئون

2407/ت/13
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 رقم البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد (
 /3 رقم الكريم السامي األمر من نسخة ومشفوعه هـ2/2/1425 في 6265/ب/3
 ..البلدية بالعقارات التصرف الئحة على بالموافقة القاضي هـ24/9/1423 في 38313/ب
 لالطالع بعاليه إليهما المشار والالئحة السامي األمر من نسخة برفقه تجدون لذا .إلخ

. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) بذلك واإلحاطة
2491/ت/13
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 على بالتأكيد القاضي هـ11/4/1408 وتاريخ ت/8/66 الرقم ذي الوزارة لتعميم فإلحاقا
 وعدم للدولة عاماً ملكاً الجانبين كال على الحديدية السكك خط مركز من متر مائتي اعتبار

 وتاريخ 33867/ب/3 الرقم ذي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . له التعرض
 العامة المؤسسة إدارة مجلس ورئيس النقل وزير معالي إلى أصال الموجه ، هـ2/7/1425

 هـ2/8/1423 وتاريخ 30476/ب/3 رقم األمر إلى نشير [ : ونصه ، الحديدية للخطوط
 الوزراء بمجلس الخبراء وهيئة المالية وزارة من لجنة تشكيل على بالموافقة القاضي

 على المؤجرة المؤسسة أراضي جميع أوضاع لدراسة ، الحديدية للخطوط العامة والمؤسسة
 وضع أجل من حكومية مبان أو منشآت عليها المقام وخصوصا ، الحكومية الجهات
 6/2/6961 رقم المالية وزير معالي خطاب إلى نشير كما . لمعالجتها الالزمة الضوابط

 كافة من الموضوع بدراسة قامت إليها المشار اللجنة أن المتضمن ، هـ11/6/1424 وتاريخ
 محضرها في وتوصلت ، الحكومية المنشآت مواقع وخرائط بيانات على واطلعت ، جوانبه



 المادة من ) أ ( الفقرة في ورد بما االلتزام ضرورة.1 : اآلتية التوصيات إلى صورته المرفقة
 وتاريخ 21/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر الحديدية السكة خطوط حماية نظام من األولى

 ملكا الجانبين كال على الحديدية السكك خط مركز من ) متر مائتي ( باعتبار هـ3/4/1382
 عليها والمقام ، فعال المشغولة الحكومية المنشآت أراضي جميع إخراج.2 . للدولة عاما
 على الحكومية الجهات لصالح الحديدية للخطوط العامة المؤسسة تبعية من حكومية مبان

 الجهات تستغلها لم التي الحكومية والمنشآت األراضي إعادة.3 . بالمحضر الموضح النحو
 بين الدمام مدينة في الواقعة البيضاء األراضي إبقاء.4 . المؤسسة إلى المستأجرة الحكومية
.5 . للمؤسسة تابعة والجديدة القديمة المحطتين

 غير المساحات واستغالل األراضي أوضاع لتصحيح الجهود بذل في المؤسسة استمرار
 تقوم أن.6 . هـ24/6/1423 وتاريخ ) 169 ( رقم الوزراء مجلس لقرار وفقا المؤجرة
 البلدية الشؤون وزارة مع بالتنسيق مساحية رفوعات بإعداد والمؤسسة الحكوميِة الجهات
 العدل كتابات مخاطبة ثم ومن ، هـ15/8/1422 وتاريخ 16149 رقم لألمر وفقا والقروية
. المستفيدة الجهة لمصلحة الدولة أمالك باسم لتسجيلها

 المحضر به المرفق هـ1/6/1425 وتاريخ 1/8140 رقم معاليه خطاب إلى أيضا نشير كما
 أنه المتضمن ، معاليه ومن والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب من الموقع

 على المؤجرة المؤسسة بأراضي يتعلق األول ، جانبين للموضوع أن تبين المراجعة بعد
 فيتعلق الثاني الجانب أما ، الذكر سالفة اللجنة بتوصيات معالجته تمت وقد ، حكومية جهات

 المجلس بموافقة معالجته تمت وقد ، حكومية جهات على المؤجرة غير المؤسسة بأراضي
 الئحة باعتماد الحديدية للخطوط العامة المؤسسة إدارة مجلس قيام على األعلى االقتصادي

 ( المادة وتقضي ، المؤسسة إدارة مجلس من اعتمادها تم وقد ، المؤسسة عقارات استثمار
 غير العقارات بيع في الحق – اإلدارة مجلس موافقة بعد – العام للرئيس ( بأنه منها ) 8

 والتعليمات األنظمة وفق الرئيس المؤسسة نشاط في لالستغالل المحتملة غير أو المستغلة
 لدى المؤسسة لصالح خاص حساب في البيع إيرادات وتودع الشأن هذا في الصادرة
 المجلس قرار شملها التي للمشاريع الحكومي المالي الدعم توفير أجل من النقد مؤسسة

 إدارة مجلس بين بالتنسيق وذلك ، هـ23/3/1423 وتاريخ 3/23 رقم األعلى االقتصادي
 أن المؤمل من وأنه المذكورة اللجنة توصيات مناسبة سموه ويرى ) المالية ووزارة المؤسسة

 ، اإليجار أو بالبيع سواء المالية المؤسسة موارد لتعزيز العامة المصلحة اإلجراءات هذه تخدم
 التمويل إلى تحتاج كبيرة حديدية سكك مشاريع تنفيذ على مقبلة المؤسسة وأن سيما ال

 يحقق بما التمويل هذا من مهما جزءا األراضي تلك دخل يسد أن ويمكن ، ضخمة بمبالغ



 بموافقتنا ونخبركم . الحكومي المالي الدعم على اعتمادها من ويخفض ، المؤسسة أهداف
 ما فأكملوا . المالية وزير ومعالي ومعاليكم سموه بموافقة إال البيع يتم ال أن على ذلك على
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم
2513/ت/13
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 السامي األمر إلى فيه المشار هـ16/2/1425 وتاريخ 2407/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 التصرف الئحة على بالموافقة القاضي هـ24/9/1423 وتاريخ 38313/ب/3 رقم

 الشؤون وزير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... البلدية بالعقارات
 السامي األمر إلى إشارة [ : ونصه هـ16/7/1425 وتاريخ 44795 برقم والقروية البلدية
 الئحة على بالموافقة القاضي ، هـ24/9/1423 في 38313/ب/3 رقم الكريم البرقي

 الشؤون وزير من بقرار يجوز بأنه الثالثة المادة قضت والتي البلدية بالعقارات التصرف
 وزوائد التنظيم وزوائد المنح وزوائد للسكن المخصصة األراضي بيع والقروية البلدية

 والمحاكم العدل كتابات على التأكيد معاليكم من آمل ، الكريم لألمر وإنفاذاً . التخطيط
 العدل كتابات إلى تحال التي إليها المشار البيع لحاالت الالزمة اإلجراءات استكمال بعدم
 . أهـ . ] ... حالة لكل للبيع إجازتنا قرار وجود من التأكد بعد إال والبلديات األمانات من
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
2532/ت/13
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 ورقم هـ13/1/1423 وتاريخ 1927/ت/13رقم األرقام ذات للتعاميم إلحاقاً
 ....الحكومية األراضي على التعدي بمنع القاضية هـ20/11/1422 وتاريخ 1896/ت/13



 وتاريخ ب/م/645 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا وحيث . الخ
 وتاريخ م/644 رقم باألوامر مرات عدة إبالغكم سبق (( ونصه هـ10/10/1425
 وتاريخ م/1069 ورقم هـ3/6/1423 وتاريخ م/461 ورقم هـ11/10/1423
 وتاريخ م/1255 ورقم هـ10/9/1422 وتاريخ م/887 ورقم هـ29/12/1422
 الحكومية األراضي على التعدي بمنع المعنية الجهات على بالتأكيد هـ25/6/1416

 من تمكينهم أو المحدثين مع التهاون وعدم بأول أوالً التعدي إزالة إلى المبادرة وضرورة
 في يقصر من وأن ، تقصير أو إهمال من يحدث عما جهة كل ومساءلة ذلك ومتابعة ، العمل
 الجهات على التأكيد إليكم ونرغب . النظام حسب والمجازاة للمساءلة يتعرض سوف ذلك

 قبل األراضي على التعديات لمنع المراقبة في والتشديد ودقة حزم بكل ذلك بإنفاذ المختصة
 سوف عمله في يقصر من بأن الجميع على والتأكيد ، ذلك في التهاون وعدم ، حصولها
 االهتمام نلمس لم الشديد األسف ومع أننا حيث النظام حسب والمجازاة للمساءلة يتعرض

 وتعليمات أوامر من صدر ما كل تطبيق ضرورة على والتأكيد الحرص فالواجب ، المطلوب
 ... دقة بكل المختصة الجهات في المسوؤلين من التنفيذ يتابع وأن ، الخصوص هذا في

 مقتضاه وإنفاذ موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ )) . بموجبه يلزم ما فأكملوا
. و/ ) يخصكم فيما
2543/ت/13
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 السامي األمر على المبني ، هـ18/10/1425 وتاريخ 2532/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقا
 المختصة الجهات على بالتأكيد القاضي ، هـ10/10/1425 وتاريخ ب/م/645 رقم البرقي
 من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... ذلك في التهاون وعدم ، األراضي على التعديات بمنع
 ، هـ11/10/1425 وتاريخ 52/86734 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية

 كتاب بها والمرفق ، هـ10/9/1422 وتاريخ م/887 رقم السامي األمر إلى فيها المشار
 المتضمن هـ28/8/1425 وتاريخ 20413 برقم حائل منطقة أمير الملكي السمو صاحب

 الجبال بهذه ويوجد ، وسلمى أجا جبال هي أمنية أهمية ذات مواقع حائل بمنطقة يوجد أنه
 ويالحظ ، العشائر أو القبائل لبعض أمالك بأنها يشار والتي القديمة البناء وآثار النخيل بعض



 والتي ، القديمة األمالك هذه وداخل جانب الجبال هذه في باإلحداث المواطنين بعض قيام
 على استحكام حجج بطلب الشرعية للمحاكم التقدم ثم ، لقدمها نظرا أصحابها يعرف ال قد

 بذلك مخالفين ذلك على حصولهم ويتم ، القديمة الممتلكات أو الجديدة اإلحداث مواقع
 بمالحظة المحاكم وقضاة رؤساء الفضيلة أصحاب على التأكيد سموه ويطلب ، التعليمات

. و/ ) أعاله ذكر ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا الخ ... ذلك
2546/ت/13
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 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد (
 الوزراء مجلس قرار من نسخة.1 : به المرفق ، هـ21/8/1425 وتاريخ 43092/ب/7

 بالصيغة التعديني االستثمار نظام على بالموافقة القاضي ، هـ28/7/1425 وتاريخ 216 برقم
 الصادر هـ20/8/1425 وتاريخ 47/م رقم الملكي المرسوم من نسخة.2 . بالقرار المرفقة

 من نسخة برفقه وتجدون ، ذلك ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على بالمصادقة
 47/م رقم الملكي والمرسوم ، هـ28/7/1425 وتاريخ 216 برقم الوزراء مجلس قرار

. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) هـ20/8/1425 وتاريخ
2557/ت/13
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 هـ4/12/1425 وتاريخ ب م/3335 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 ورئيس الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصال الموجه ،

 ظهر وما السعودية العربية المملكة لشعب العامة المصلحة تقتضيه لما نظرا ( الوطني الحرس
 الحالية باحتياجاتها تفي أراض تخصيص من الحكومية والمصالح العامة المرافق حاجة من

 العائدة األراضي جميع في التصرف بعدم المختصة الجهات تعميد إليكم نرغب . والمستقبلية
 األنظمة به تقضي لما وفقا إال كان من كائن ألي العامة للمرافق المخصصة واألراضي للدولة



 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. والتعليمات منا واألوامر
. هـ8/9/1426 في 2733/ت/13 رقم التعميم انظر . موجبه
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 ، هـ12/1/1426 وتاريخ ب م/533 برقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد (
 أو التكرير مصافي إلقامة المخصصة األراضي صكوك جميع إفراغ على الموافقة المتضمن

 وتسجيلها ) السعودية أرامكو ( العربية الزيت شركة باسم البترولية المنتجات توزيع مرافق
 في ) بترومين ( مبنى مساحة تسجل أن على ، الصكوك تلك أصول وتسليمها مباشرة
 رقم بالصك المشمول ) 2م 4.910 /78 ( مساحتها أرض على الواقع ، جدة محافظة

 لألمر وفقاً ، المعدنية والثروة البترول وزارة لصالح ، هـ19/10/1386 وتاريخ 361/2
 لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ5/6/1423 وتاريخ 325/2 رقم
. و/ ) يلزم
2597/ت/13
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 الموجه ، هـ3/2/1426 وتاريخ ب م/1574 برقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 خطابكم تضمنه ما على اطلعنا [ : ونصه ، المعدنية والثروة البترول وزير معالي إلى أصال
 بتوسعة ترغب السعودية أرامكو شركة أن من ، هـ13/11/1425 وتاريخ ع/1525 رقم

 شمال العمق منطقة في ، غرب / شرق األنابيب خط على الواقعة ) 10 ( رقم الضخ محطة
 الرسم على األخضر باللون المعلمة المنطقة حجز التوسعة هذه أعمال وتتطلب ، الذهب مهد

 الموافقة وطلبكم . ) 2م 161.403 ( مساحتها البالغة ) 276 – س إي ر ( رقم المرفق
 ملكية مواطن أي ادعى وإذا ، السعودية أرامكو شركة لصالح إليه المشار الموقع حجز على
 المعمول لإلجراءات وفقا األمر بتسوية ستقوم الشركة فإن يدعيه ما صحة وثبت منه جزء أي



 المتبع حسب ذلك من مانع ال بأنه ونخبركم . الشرقية المنطقة في لمحجوزاتها بالنسبة بها
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... والتعليمات األنظمة به تقضي لما وفقا
. و/ ) يخصكم فيما
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 بأن القاضي ، هـ19/2/1426 وتاريخ 1554 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (
 هذه تربط وأن ، ) للعقار العيني للتسجيل العامة اإلدارة ( بمسمى عامة إدارة الوزارة في تنشأ

 العامة اإلدارة تقوم وأن ، بذلك الخاصة الوكالة إنشاء حين إلى الوزارة بوكيل اإلدارة
 االطالع إليكم نرغب لذا .الخ... اإلدارة لهذه التنظيمي الهيكل بإعداد اإلداري للتطوير

. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) واإلحاطة
2604/ت/13
1/5
4
3

1426
أراض

)

 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 9 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة وبطيه ، هـ17/2/1426 وتاريخ ب/6337 برقم

 من السعوديين غير يمنع التي المسافة تحدد.1 : يلي بما القاضي ، هـ12/1/1426 وتاريخ
 الحدود خط بداية من متر كيلو بعشرة فيها االرتفاق أو االنتفاع حق اكتساب أو التملك

 العامة المصلحة اقتضت متى المسافة هذه تعديل الداخلية ولوزير ، المملكة داخل البرية
 نهاية من متر خمسمائة بمسافة العسكرية والمدن للقواعد األمني الحزام يحدد.2 . ذلك

 ، المجاورة والدول المملكة بين الحدود اتفاقيات به تقضي بما ذلك يخل ال.3 . حدودها
 وغيرها ، اآلثار ونظام ، التعدينية االستثمارات ونظام ، التنفيذية والئحته الحدود أمن ونظام

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الصلة ذات والتعليمات واللوائح األنظمة من
.و / ) يلزم لمن وإبالغه موجبه
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 الفقرة تضمنته ما بشأن العدل وكتابات المحاكم بعض من الواردة االستفسارات إلى فإشارة
 التي األراضي [ : ونصها ، هـ17/5/1423 وتاريخ 1995/ت/13 رقم تعميمنا من الرابعة
 تنفيذ بعدم الملكي المرسوم صدر والتي ، بعده أو هـ1/3/1395 تاريخ قبل البلدية باعتها
 أصحابها فيفهم السامي للمقام والقروية البلدية الشؤون وزارة من الرفع بعد إال البيع أوامر
 المحكمة إلى التقدم أو الكريم السامي المقام قبل من بيعها إجازة بعد إال توثيقها إمكانية بعدم

 وزارة مع الدائرة المكاتبات إليه انتهت وما . ] االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة
 تنفذ لم التي البيع لطلبات هو اإللغاء بأن والمتضمنة الخصوص بهذا والقروية البلدية الشؤون

 فيتم إفراغه يتم ولم ، هـ1/3/1395 قبل بيعه تم ما أما ، اإليقاف أمر بعد بيعه تم ما وهي
 شموله بعدم يفيد والذي ، هـ30/4/1405 وتاريخ م / 975 رقم الملكي األمر وفق معاملته

 وتاريخ 38313/ب/3 برقم أخيرا الصادر الملكي األمر على وبناء . باإليقاف
 هـ16/2/1425 وتاريخ 2407/ت/13 رقم تعميمنا بموجبه صدر الذي ، هـ24/9/1423

 معها يتعارض ما جميع تلغي وأنها ، البلدية بالعقارات التصرف الئحة على الموافقة بشأن ،
 ، ملغاة تعد ذلك ضوء على أعاله عنه المنوه التعميم من الرابعة الفقرة فإن ، أحكام من

 وتاريخ 38313/ب/3 رقم السامي األمر تضمنه ما وفق على العمل ويكون
 والتي ، شروط من فيه ورد ما وفق البلدية من الصادرة البيوع وتعامل ، هـ24/9/1423
 يتم ال قديم بيع وكل . هـ25/8/1425 وتاريخ 2513/ت/13 رقم تعميمنا به صدر ما منها

 التقدم أو إلجازته السامي للمقام رفعه بضرورة المشتري يفهم الالئحة هذه ضوء على إجازته
 والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة للمحكمة

. و/ ) بموجبه
2622/ت/13
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 ذي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 به المرفق ، الزراعة وزير معالي إلى أصال الموجه ، هـ7/3/1426 والتاريخ ر/8764 الرقم

 ، هـ18/2/1426 وتاريخ ) 42 ( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة ) أ : يلي ما
 مجلس لدول الزراعي الحجر ) قانون ( نظام على الموافقة.1 : أوالً : يلي بما القاضي
 المرفقة العقوبات على الموافقة.2 . بالقرار المرفقة بالصيغة العربية الخليج لدول التعاون
 التعاون مجلس لدول الزراعي الحجر ) قانون ( نظام أحكام مخالفي على تطبّق التي بالقرار
 بعد له المرافقة والعقوبات بالنظام يُعمل.3 . للنظام مرافقة وتكون ، العربية الخليج لدول
 الزراعة وزير يُصدر : ثانياً .الرسمية الجريدة في نشرهما تاريخ من يوماً تسعين مضي

 الئحة تُلغى : ثالثاً . عليه الموافقة تاريخ من يوماً تسعين خالل للنظام التنفيذية الالئحة
 ، هـ26/1/1396 وتاريخ ) 207 ( رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة ، الزراعي الحجر
 المصادرة حيال النظامية اإلجراءات تُتخذ : رابعاً . النظام تطبيق تاريخ من اعتباراً وذلك

 لدول التعاون مجلس لدول الزراعي الحجر ) قانون (نظام من ) الثامنة ( المادة في الواردة
 األساسي النظام من ) عشرة التاسعة ( المادة به تقضي لما وفقاً وذلك ، العربية الخليج
 مجلس لدول الزراعي الحجر ) قانون ( نظام أحكام تنفيذ في تُراعى : خامساً . للحكم
 به تقضي لما وفقاً وصالحيتها المعنيّة الجهات اختصاصات العربية الخليج لدول التعاون
 الزراعي التعاون لجنة بتزويد الزراعة وزارة تقوم : سادساً . الصلة ذات والقرارات األنظمة
 أخرى ملحوظات من يستجدّ وما المملكة بملحوظات العربية الخليج لدول التعاون بمجلس

 دول في العقوبات توحيد إمكانية دراسة فيها بما ، تعديله عند إياها لتضمينه النظام تطبيق عند
. الشأن هذا في الالزمة النظامية اإلجراءات اتخاذ بعد وذلك ، المجلس

 الصادر هـ27/2/1426 وتاريخ ) 9/م ( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة ) ب
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . القرار هذا من ) أوالً ( البند في ورد ما على بالمصادقة

 الوزراء مجلس قرار من نسخه برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه
. الوزارة من المرفقات تطلب .و/ ) بعاليه إليهما المشار الملكي والمرسوم

2733/ت/13
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 في 2557/ت/13 ورقم هـ12/6/1423 في 2007/ت/13 رقم الوزارة لتعاميم إلحاقاً
 ألي عنها التنازل أو بيعها وعدم الحكومية األراضي على بالمحافظة القاضية هـ5/1/1426

 األمر من نسخة الوزارة تلقت فقد . الخ ... التعليمات به تقضي لما وفقاً إال أخرى جهة
 السمو لصاحب أصالً الموجه هـ5/9/1426 وتاريخ م/10623 الرقم ذي الكريم السامي
 ( ونصه العام والمفتش والطيران الدفاع وزير الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي الملكي

 السامية األوامر إلى فيه المشار هـ5/6/1423 وتاريخ 325/2 رقم التعميمي أمرنا إلى نشير
 أخرى جهة ألي عنها التنازل أو بيعها وعدم ، الحكومية األراضي على بالمحافظة تقضي التي
 هـ21/3/1411 وتاريخ م/624 رقم األمر ذلك ومن ، التعليمات به تقضي لما وفقاً إال

 هـ19/10/1414 وتاريخ16213 رقم ،واألمر هـ1/3/1414 وتاريخ م/428 رقم واألمر
 وتاريخ م/1335 رقم واألمر هـ20/11/1415 وتاريخ 988/8 رقم واألمر

 قيام من الحظناه ما والمتضمن . هـ4/5/1421 وتاريخ م/700 رقم واألمر هـ12/7/1416
 جهات لصالح لها المخصصة والمنشآت األراضي في التصرف من الحكومية الجهات بعض

 هـ24/6/1420 وتاريخ 105 رقم الوزراء مجلس لقرار الصريحة بالمخالفة أخرى
 بشتى استنزافها جرى التي الحكومية لألراضي وحماية ، الصلة ذات األخرى والتعليمات

 وإزالة األراضي مراقبة لجان قبل من المتكرر واإلهمال والتجاوزات االعتداءات أنواع
. هـ12/9/1404وتاريخ 206 رقم الوزراء مجلس بقرار الجاد التقيد وعدم ، التعديات

 من أي بيع عدم أمرنا قضى فقد ، مواطن كل مصلحة هي التي العامة للمصلحة وتحقيقاً
 إال حكومية غير أو حكومية كانت سواء أخرى جهة ألي الحكومية والمنشآت األراضي

 األفراد أو الجهات من ألي منها أي عن التنازل أو المنح عدم ، التعليمات به تقضي لما وفقاً
 معه يتعارض ما لكل ناسخاً األمر ذلك واعتبار حياله، التوجيه ألخذ ذلك عن الرفع بعد إال
 فيه وأكدنا . هـ5/2/1376 وتاريخ 2924 رقم األمر ذلك ومن ، سابقة وتعليمات أوامر من

 بأوامر االعتداد وعدم ، حرفياً بذلك التقيد يخصه فيما كل العدل وكتابات المحاكم على
 ، الديوان من سام بأمر صادراً كان ما إال الحكومية األراضي من أي عن التنازل أو المنح
 المسؤولية طائلة تحت ، األمر ذلك يخالف تجاوز أو تقصير أي عن المساءلة ستجرى وأنه

 تبعة عن موظف أي اعتذار األحوال من حال بأي نقبل لن وأننا ، والشخصية الوظيفية
 السامي األمر إلى نشير كما . التعليمات هذه يخالف بما مرجعه بتوجيه واإلهمال التجاوز



 برقم – الله رحمه – عبدالعزيز بن فهد الملك الشريفين الحرمين خادم بتوقيع الكريم
 في التصرف بعدم المختصة الجهات بتعميد القاضي ، هـ4/12/1425 وتاريخ ب م/3335

 إال كان من كائن ألي العامة للمرافق المخصصة واألراضي للدولة العائدة األراضي جميع
. والتعليمات منه الصادرة واألوامر األنظمة به تقضي لما وفقاً

 أمرنا به قضى بما حرفياً التقيد على التأكيد إليها المشار والجهات سموكم إلى ونرغب
 المشار – الله رحمه – عبدالعزيز بن فهد الملك الشريفين الحرمين خادم وأمر ، التعميمي

 إليهما المشار األمرين تاريخ بعد إليهم ورد إذا عما يخصه فيما كل لنا والرفع ، أعاله إليهما
 التنازل أو المنح بأوامر االعتداد عدم مع ، يجب بما حياله للتوجيه به قضت بما بالمخالفة

 تجاوز أو تقصير أي عن المساءلة وستجرى ، شخصياً منا موقع بأمر صادراً كان ما إال
 فيما كل بموجبه يلزم ما فأكملوا ، والشخصية الوظيفية المسؤولية طائلة تحت ذلك يخالف
 نرغب لذا .أهـ ..)،،.. بذلك بها والمرتبطة لها التابعة الجهات إبالغ جهة كل وعلى يخصه
.و )بموجبه والعمل االطالع إليكم
2757/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ27/9/1426 وتاريخ ر/39276

 العامة المؤسسة حل -1 : يلي بما القاضي ، هـ21/9/1426 وتاريخ ) 245 ( رقم الوزراء
 من أو - المعدنية والثروة البترول وزير معالي تفويض -2 . نظامها وإلغاء والمعادن للبترول

 والمعادن للبترول العامة المؤسسة باسم المسجلة األراضي ملكية نقل إجراءات بإنهاء - ينيبه
 االطالع إليكم نرغب لذا . ) السعودية أرامكو ( السعودية العربية الزيت شركة إلى ،

.و / ) المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة
2906/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 [ : ونصها ، الصحة وزير معالي إلى أصالً الموجهة ، هـ21/5/1427 وتاريخ ب/22969

 وتاريخ 997 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب من نسخة طيه لكم نبعث
 وتاريخ 1722/1 رقم خطابكم على المشتملة المعاملة به المرفق هـ17/5/1427
 االستثمار الصحية للتخصصات السعودية للهيئة السماح معاليكم طلب بشأن هـ3/4/1426

 أوضحه وما .العقارات وشراء بيع ذلك في بما وباسمها المتاحة االستثمار أوجه كافة في
 مندوبين بمشاركة الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في الموضوع هذا دراسة تمّت أنه من معاليه

 هـ11/2/1427 وتاريخ ) 36 ( رقم المحضر المجتمعون وأعدّ ، العالقة ذات الجهات من
 السعودية الهيئة نظام من ) الخامسة ( المادة من ) السابعة ( الفقرة أن فيه أوضحوا الذي

 نصّت هـ6/2/1413 وتاريخ ) 2/م ( رقم الملكي بالمرسوم الصادر الصحية للتخصّصات
 الهيئة لواردات المالي االستثمار سياسة إقرار األمناء مجلس مسؤوليات من ( أن على

 ، معيّن بمجال مقيّد وغير ومطلق عام نص الذكر سالف النص إن وحيث ) ومدخراتها
 األمناء مجلس يقرّها التي االستثمارية المجاالت جميع في االستثمار في الحق الهيئة وأعطى

 لذا ، الدولة ميزانية من مخصّص لها وليس مالياً مستقلة اعتبارية شخصية للهيئة أن وبخاصة
 كما ، ذلك في عليها قيد ال حيث وبيعها العقارات شراء مجال في االستثمار للهيئة يحق فإنه
 حق للهيئة العام األمين أعطى الهيئة نظام من ) الرابعة ( المادة من ) الرابعة ( الفقرة نص أن

 ( رقم قراره في األمناء مجلس فوّض كما ، والفنية واإلدارية المالية أمورها تصريف
 % 50 ( على يزيد ال ما استثمار صالحية العام األمين هـ8/10/1424 وتاريخ ) 24/أ/11

.للهيئة العام االحتياطي من بالمائة خمسين )

 لها المتاحة االستثمار أوجه بجميع القيام للهيئة يجوز أنه المجتمعون رأى سبق ما على وبناءً
 من )7( للفقرة وفقاً األمناء مجلس يقرّها والتي – وبيعها العقارات شراء ذلك في بما –

 العدل كتّاب إلشعار العدل وزير معالي بتوجيه وأوصوا ، الهيئة نظام من ) الخامسة ( المادة
 أن إلى معاليه مشيراً ،.. الصحية للتخصصات السعودية الهيئة باسم العقارات بتسجيل
 هـ16/5/1427 بتاريخ المنعقدة جلسته خالل الموضوع هذا على اطّلع الوزراء مجلس
 على اطّلع كما – الله حفظه – الوزراء مجلس رئيس الشريفين الحرمين خادم برئاسة

 الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية وعلى ، الذكر سالف الخبراء هيئة في المعدّ المحضر
 في إليه التوصّل تم ما على الموافقة الموقّر المجلس رأى وقد ، الشأن بهذا المتخذة



 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] تحياتنا وتقبلوا .. آنفاً إليه المشار الخبراء هيئة محضر
.و ) يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل

2935/ت/13
1/5

25
7

1427
أراض

)

 السامي األمر على المبني ، هـ11/6/1424 وتاريخ 2263/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 السمو لصاحب يوكل أن المتضمن ، هـ29/4/1424 وتاريخ 20013/ب/خ رقم البرقي

 يتعلق ما كل في المباشرة المسئولية الشخصية بصفته العزيز عبد بن متعب األمير الملكي
 مشروع من المتبقية التنظيمية الزوائد وكذلك ، المملكة مناطق مختلف في اإلسكان بأراضي
 م/5093 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... منى تطوير

 عبد بن متعب األمير الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه ، هـ11/7/1427 وتاريخ ب
 بأن القاضي هـ29/4/1424 وتاريخ 20013/ب/خ رقم ألمرنا نشير [ : ونصه ، العزيز
 في اإلسكان بأراضي يتعلق ما كل في المباشرة المسؤولية الشخصية بصفتكم لسموكم يوكل

 نشير كما .منى تطوير مشروع من المتبقية التنظيمية الزوائد وكذلك المملكة مناطق مختلف
 أرض أن المتضمنة هـ28/12/1426 وتاريخ ز ب ص/74372 رقم سموكم لبرقية

 على عبّارة توجد وأنه الفحل وادي فيها يجرى )الثانية القطعة( المنورة بالمدينة اإلسكان
 الوادي ومياه منبسطة اإلسكان أرض وأن ، الطريق تحت المجرى لتمرير الثاني الدائري أرض
 المدينة أمانة وأن ، واألطفال الوالدة مستشفى وتهدد ، الصحة وزارة أرض في ثم فيها تنتشر

 األرضين هاتين لحماية الوادي مسار وتحديد لتهذيب اإلعداد في شرعت المنورة
 األودية مجاري تهذيب مشروع ضمن المبعوث وادي بمجرى المجرى وربط والمستشفى

 ضرورياً يعتبر الفحل وادي في السيول مسار لتحديد قناة إنشاء وأن ، المنورة بالمدينة
 مستشفى لحماية وكذلك ، لها الغربية الجهة في القاطنين والمواطنين اإلسكان أرض لحماية
 تقرير حسب وذلك .السيول مخاطر من النفسية الصحة ومستشفى واألطفال الوالدة

 على وقوفهم بعد األمانة مع بالتنسيق المنورة بالمدينة اإلسكان أراضي بإدارة المختصين
.الطبيعة



 تحويل إلى يؤدي واقع أمر ذلك أن دام ما ذلك على الموافقة مناسبة ترى الوزارة وأن
 المالية وزير معالي لكتاب نشير كما .العامة المصلحة ولتحقيق اإلسكان أرض عن السيول

 الجهة قبل من الموضوع بتقصي أنه المتضمن هـ11/5/1427 وتاريخ 6/2/4720 رقم
 اإلسكان أرض لحماية ضرورياً يعتبر القناة هذه إنشاء أن لها تبين بالوزارة المختصة

 الصحة ومستشفى واألطفال الوالدة مستشفى وكذلك الغربية الجهة من لها والمجاورين
 أهـ ] بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب . ذلك على ولموافقتنا .السيول مخاطر من النفسية

.و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .
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 وتاريخ ع/3069 رقم المعدنية والثروة البترول وزير معالي كتاب تلقينا فقد (
 أعمال في البدء – الله بمشيئة – تنوي السعودية أرامكو شركة أن المتضمن هـ،4/9/1427

 ، مدركة محجوزات داخل يقع والذي ، العاجل القريب في للغاز مدركة حقل تطوير
 . " مدركة محجوزات " المعنون ) 277 سي أي ر ( رقم المرفق الرسم بموجب المحددة

 تعترض التي الزراعية المواقع من عدد فيها ينتشر أعاله إليها المشار المنطقة إن وحيث
 على التأكيد يرغب معاليه فإن ، السعودية أرامكو شركة بها تقوم التي الحيوية األعمال
 بعد إال المذكورة المنطقة داخل صكوك أي إصدار بعدم المختصة العدل وكتابات المحاكم

 ، والتعليمات لألنظمة مراعاة ، المعدنية والثروة البترول وزارة قبل من المسبقة الموافقة أخذ
 ولما ، إليه أشير ما ولوجاهة . الخ ... ذلك عن تنجم قد التي والمطالبات للتعديات وتجنباً
 الشرعي الوجه وفق بموجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ، العامة المصلحة تقتضيه

.و ) والتعليمات
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 نشير [ ونصه هـ5/11/1427 وتاريخ س م/7892/خ رقم الكريم السامي األمر تلقينا فقد
 رقم الملكي بالمرسوم الصادر ، الشرعية المرافعات نظام من )255 ، 254( المادتين على

 ، 27 ، 26 ، 17 ، 16 ، 15 ، 11 ، 9 ( المواد وإلى ، هـ20/5/1421 وتاريخ )21/م(
 العدل كتاب الختصاص التنفيذية الالئحة من )52 ، 37 ، 36 ، 34 ، 30 ، 29 ، 28

 من )93( المادة على بناء ، هـ17/5/1425 وتاريخ )3740( رقم الوزاري بالقرار الصادرة
 مجلس وقرار ، هـ14/7/1395 وتاريخ )64/م( رقم الملكي بالمرسوم الصادر القضاء نظام

 يردنا ما لكثرة ونظراً .هـ16/3/1425 وتاريخ )199/58( رقم العامة بهيئته األعلى القضاء
 المحاكم من الصادرة الصكوك بعض بشأن األفراد أو الجهات من سواء ، شكاوى من

 للمصلحة ورعاية ، والتعليمات لألوامر الصريحة بالمخالفة ، العدل وكتابات ، الشرعية
 الجهات وأشغلت ، التعقيدات من كثيراً سببت التي المتكررة التجاوزات من وحداً ، العامة

 تسوية أجل من المواطنين ومتاعب ، المحاكم أعباء من وزادت ، ومكاتباتها بتبعاتها الرسمية
.إشكاالتها ومعالجة أوضاعها

 بوجوب العدل وكتابات المحاكم في منسوبيكم جميع على الشديد التأكيد إليكم نرغب لذا
 البلديات سؤال ذلك في بما ، لها الحرفي والتطبيق ، والتعليمات األوامر به تقضي بما العمل

 كل وسيكون ، إجابتها تلقي قبل إجراء أي اتخاذ وعدم ، استحكام حجة أي إخراج قبل
 المسؤولية طائلة تحت نظامية غير إجراءات من يتخذه عما كاملة مسؤولية مسؤوالً موظف

 األوامر يخالف بما مرجعه بتوجيه االعتذار أحد أي من يقبل ولن ، والوظيفية الشخصية
 لديها ما وفق العدل وكتابات المحاكم استطالعات على اإلجابة البلديات وعلى ، والتعليمات

 التعديات من العام المال ويحفظ ، الذمة ويبرؤ المصلحة يحقق وبما ، وتعليمات أوامر من
 وعلى ، المالحظة محل الصكوك أو العادية والمبايعات بالوثائق التملك بادعاءات المتكررة
 كل في الذمة وإبراء ، والنظامي الشرعي المقتضى وإعمال ، والحذر الدقة توخي الجميع
 وتطبيقه واعتماده اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ..]،،.. بموجبه يلزم ما فأكملوا ، إجراء
 الرابع الباب في التنفيذية والئحته الشرعية المرافعات بنظام وردكم ما جميع وتطبيق حرفياً
 بهذا وتعليمات سامية أوامر من به تبلغتم ما وكذلك ، )االستحكام( الثاني الفصل عشر

 1927/ت/13 ورقم هـ20/11/1422 في 1896/ت/13 رقم التعاميم ومنها الخصوص
 في 2532/ت/13 ورقم هـ25/5/1425 في 2460/ت/13 ورقم هـ13/1/1423 في
 سيكون ذلك يخالف من وكل هـ8/9/1426 في 2733/ت/13 ورقم هـ18/10/1425

و/ ).،،، يحفظكم والله .إجراء من يتخذه عما كاملة مسؤولية مسؤوالً
3044/ت/13
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 في 1755/ت/13 ورقم هـ11/9/1427 في 2967/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً
 أي إصدار بعدم المختصة العدل وكتابات المحاكم على التأكيد بشأن هـ13/4/1422

 وزارة قبل من المسبقة الموافقة أخذ بعد إال والزيت الغاز حقول تطوير مناطق داخل صكوك
 رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد إلخ .. المعدنية والثروة البترول
 لصاحب أصالً الموجه هـ1/1428 /7 وتاريخ ر/1060 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان
 من نسخة طيه الكريم لسموكم أبعث [ونصه والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو

 عند : أوالً :- بمايلي القاضي هـ3/1/1428 وتاريخ )10( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار
 البترول وزارة من رسمية إفادة تطلب , الشرقية المنطقة حدود ضمن تقع أرض تخطيط طلب

 محجوزات أو امتيازات مناطق ضمن داخلة ليست األرض أن توضح المعدنية والثروة
 وعلى , التعدين ورخص ومحجوزات امتيازات مناطق ضمن أو , الغاز أو الزيت شركات
 ثانياً . الطلب تقديم تاريخ من يوماً )تسعين( تتجاوز ال مدة خالل اإلفادة تلك تقديم الوزارة

 ووزارة والقروية البلدية الشئون وزارة تزويد المعدنية والثروة البترول وزارة على -1 :
 مناطق وخرائط والغاز الزيت شركات امتيازات مناطق بخرائط الزراعة ووزارة العدل

 . دوري بشكل وتحديثها , المملكة مناطق جميع في التعدين ورخص ومحجوزات امتيازات
 مناطق ضمن تقع أرض ألي ابتداءً صكاً تصدر أال العدل وكتابات المحاكم على -2

 على -3 . البند هذا من )1( الفقرة في الواردة التعدين ورخص والمحجوزات االمتيازات
 االمتيازات مناطق ضمن تقع أرض أي تخطيط تعتمد أال والقروية البلدية الشئون وزارة

 ذلك في التنسيق بعد إال البند هذا من )1( الفقرة في الواردة التعدين ورخص والمحجوزات
 أرجو .. القرار على الكريمة الموافقة تمت وحيث . المعدنية والثروة البترول وزارة مع

و/ ).موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا هـ أ ] بموجبه الالزم بإكمال باألمر التكرم
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 1755/ت/13 ورقم هـ11/9/1427 في 2967/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً
 أي إصدار بعدم المختصة العدل وكتابات المحاكم على التأكيد بشأن هـ13/4/1422في

 وزارة قبل من المسبقة الموافقة أخذ بعد إال والزيت الغاز حقول تطوير مناطق داخل صكوك
 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد إلخ .. المعدنية والثروة البترول
 المعدنية والثروة البترول وزير لمعالي أصالً الموجه هـ1/1428 /8 وتاريخ ب م/384
 أن المتضمن , هـ28/11/1427 في ع/3958 رقم خطابكم مشفوع لكم نعيد [ونصه
 والتي )كساب محجوزات( مسمى تحت جديدة منطقة حجز تنوي السعودية أرامكو شركة

 س ي آ ر ( المرفق الرسم في األخضر باللون موضح هو كما الغوار محجوزات جنوب تقع
 والغاز الزيت حقل لتطوير وذلك , مربعاً متراً كيلو )440( مساحتها تبلغ والتي )283 –

 هـ28/11/1427 في ع/3957 رقم خطابكم مشفوع لكم نعيد كما . المنطقة تلك في
 الوقر محجوزات ( تسمى الوقر لمحجوزات إضافية منطقة حجز الشركة رغبة بشأن

 في األخضر باللون موضح هو كما الغوار محجوزات جنوب تقع التي ) 1 رقم اإلضافية
 متراً كيلو )0439/303( مساحتها البالغة )1 – أ – 246 – س ي آ ر( المرفق الرسم
 هاتين حجز على الموافقة وطلبكم , المنطقة تلك في زملة حقل لتطوير وذلك , مربعاً

 وثبوت منها جزء أي ملكية مواطن أي ادعى وإذا . السعودية أرامكو شركة لصالح المنطقتين
 بها المعمول لإلجراءات وفقاً األمر بتسوية ستقوم الشركة فإن االدعاء هذا مثل صحة

 حسب ذلك من مانع ال بأنه ونخبركم . الشرقية المنطقة في الشركة لمحجوزات بالنسبة
 إليكم نرغب لذا هـ أ .] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. والتعليمات لألنظمة ووفقاً المتبع

و/ ).موجبه واعتماد االطالع
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 وتاريخ 2967/ت/13 ورقم هـ23/1/1428 وتاريخ 3045/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 المحاكم على التأكيد بشأن هـ13/4/1422 وتاريخ 1755/ت/13 ورقم هـ11/9/1427



 إال والزيت الغاز حقول تطوير مناطق داخل صكوك أي إصدار بعدم المختصة العدل وكتابات
 تلقينا فقد عليه إلخ ... المعدنية والثروة البترول وزارة قبل من المسبقة الموافقة أخذ بعد

 :ونصه هـ12/5/1428 وتاريخ ع/1782 رقم المعدنية والثروة البترول وزير معالي كتاب
 نجيمان حقل تطوير أعمال في الله بمشيئة ستبدأ السعودية أرامكو شركة بأن معاليكم أفيد[

 الرسم بموجب والمحددة نجيمان محجوزات داخل يقع والذي العاجل القريب في للغاز
 المشار المنطقة أن إلى ونظراً "نجيمان مجوزات" المعنون )284 – س إي ر( رقم المرفق

 بها تقوم التي الحيوية األعمال تعترض التي الزراعية المواقع من عدد بها ينتشر أعاله إليها
 العدل وكتابات المحاكم على التأكيد معاليكم من آمل فإنني ، السعودية أرامكو شركة

 قبل من المسبقة الموافقة أخذ بعد إال المذكورة المنطقة داخل صكوك إصدار بعدم المختصة
 التي والمطالبات للتعديات وتجنباً والتعليمات لألنظمة مراعاة المعدنية والثروة البترول وزارة

 الشرعي الوجه وفق موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ]ذلك عن تنجم قد
و /،،، يحفظكم والله .والتعليمات
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 وتاريخ 2557/ت/13 ورقم هـ8/9/1426 وتاريخ 2733/ت/13 رقم للتعاميم إلحاقاً
 واألراضي للدولة العائدة األراضي بجميع التصرف بعدم تقضي التي هـ5/1/1426

 وتاريخ 162/ت/12 رقم الوزارة لتعميم وإلحاقاً .إلخ ... العامة للمرافق المخصصة
 هـ12/11/1392 وتاريخ 1270 رقم الوزراء مجلس قرار إلى فيه المشار هـ4/9/1398

 للمرافق تخصيصه سبق موقع أي على صكوك أو فسوحات أو تصاريح إعطاء بعدم القاضي
 عليه .إلخ ... العامة للمرافق المخصصة األراضي باستعمال شخص ألي السماح وعدم العامة

 وتاريخ 1407/1 رقم بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة خطاب للوزارة ورد فقد
 ب/5ق/123 رقم بالرياض التمييز محكمة قرار من نسخة به المرفق هـ15/2/1428

 في 601/2 ورقم 17/8/1398 في 32/12 رقم بالصكوك المتعلق هـ8/2/1428 وتاريخ
 األولى العدل كتابة من الصادرة هـ19/11/1423 في 6109/8 ورقم 8/9/1398

 ما لتقرير التمييز محكمة على بعرضها وجهنا التي ، عامة حدائق على والمخرجة ، بالرياض
 صور وعلى مصدرها من المصدقة الصكوك هذه صور على اإلطالع بعد وأنه ، بشأنها يلزم



 إليها المشار الصكوك هذه إفراغ أن وبما ، عامة حدائق على مخرجة أنها ظهر ضبوطها
 والذي هـ12/11/1392 في 1270 رقم الوزراء مجلس قرار ومنها للتعليمات مخالف

 قررت لذا .التخطيط نسبة من لألمانة ملكيتها وأن ، المخططات في الحدائق تملك يمنع
 على الوزارة تعمم وأن بذلك وضبوطها سجالتها على والتهميش الصكوك هذه إلغاء الدائرة
 إليكم نرغب لذا . اإللغاء بهذا الصكوك هذه بأيديهم من ويفهم بذلك الشرعية الدوائر

 والله . بذلك والتقيد الشأن بهذا الصادرة والتعليمات األنظمة بموجب والعمل اإلطالع
و /،،، يحفظكم
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 مجلس قرار على المبني ، هـ23/1/1428 وتاريخ 3044/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 المعدنية والثروة البترول وزارة على أن المتضمن هـ3/1/1428 وتاريخ )10(رقم الوزراء
 امتيازات مناطق بخرائط الزراعة ووزارة العدل ووزارة والقروية البلدية الشؤون وزارة تزويد

 جميع في التعدين ورخص ومحجوزات امتيازات مناطق وخرائط والغاز الزيت شركات
 البترول وزير معالي كتاب تلقينا فقد عليه .إلخ ... دوري بشكل وتحديثها المملكة مناطق

 خريطة من ورقية نسخة به المرفق ، هـ2/7/1428 وتاريخ ع/2337 رقم المعدنية والثروة
 وجداول ، المملكة مناطق بمختلف التعدينية لألنشطة المحجوزة المجمعات مواقع توضيح
 مع موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .المواقع لتلك الجغرافية اإلحداثيات بيانات
 الكتابة ذلك ومن االستحكام حجج باستخراج الخاصة بالتعليمات التقيد ضرورة على التأكيد

 الخرائط من نسخة برفقه وتجدون ، المعدنية والثروة البترول وزارة ومنها المعنية للجهات
و/ )يحفظكم والله .المذكورة البيانات وجداول
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 السامي األمر على المبني ، هـ19/11/1427 وتاريخ 3014/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 بما العمل على بالتأكيد القاضي , هـ5/11/1427 وتاريخ س م/7892/خ رقم الكريم
 سؤال ذلك في بما , االستحكام وحجج باألراضي الخاصة والتعليمات األوامر به تقضي

 رقم البرقي السامي األمر تلقينا فقد عليه . الخ .. استحكام حجة أي إخراج قبل البلديات
 رقم خطابكم مشفوعات لكم نبعث :[ ونصه هـ28/9/1428 وتاريخ ب م/8688

 في س م/7892/خ رقم األمر إلى فيه المشار هـ29/2/1428 في 18/1483/28
 لوزارة والمعطى األعلى القضاء مجلس رئيس ولفضيلة لمعاليكم الموجه هـ5/11/1427

 في منسوبيكم جميع على الشديد بالتأكيد القاضي ,منه نسخة والقروية البلدية الشؤون
 الحرفي والتطبيق والتعليمات األوامر به تقضي بما العمل بوجوب العدل وكتابات المحاكم

 تلقي قبل إجراء أي اتخاذ وعدم استحكام حجة أي إخراج قبل البلديات سؤال ذلك بما لها
 نظامية غير إجراءات من يتخذه عما كاملة مسؤولية مسؤوالً موظف كل وسيكون ,إجابتها
 مرجعه بتوجيه االعتذار احد أي من يقبل ولن , والوظيفية الشخصية المسؤولية طائلة تحت

 وكتابات المحاكم استطالعات على اإلجابة البلديات وعلى , والتعليمات األوامر يخالف بما
 المال ويحفظ , الذمة ويبرئ المصلحة يحقق وبما , وتعليمات أوامر من مالديها وفق العدل
 محل الصكوك أو العادية والمبايعات بالوثائق التملك بادعاءات المتكررة التعديات من العام

 , والنظامي الشرعي المقتضى وإعمال , والحذر الدقة توخي الجميع وعلى , المالحظة
. إجراء كل في الذمة وإبراء

 يوما ستون مضى إذا أنه المتضمنة الشرعية المرافعات نظام من )256(المادة إلى وإشارتكم
 عليه نصت حسبما النشر أو المختصة الرسمية الجهات إبالغ من اإلجراءين آخر على

 مانع ثمة يكن لم إذا االستحكام إجراء إكمال فيجب معارضة دون )255, 254( المادتان
 إحدى تجب لم إذا أنه المتضمنة ,النظام الئحة من )256/1( الفقرة والى , نظامي أو شرعي

 فعلى تبلغها من التحقق مع المادة هذه في المحددة المدة في عدمها أو بالمعارضة الجهات
 . التوجيه وطلبكم . التمييز محكمة إلى يقرره ما ورفع االستحكام إجراء إكمال القاضي
 الواردة )259( إلى )251( من بالمواد منظم االستحكام حجج إخراج موضوع إن وحيث

 , التنفيذية والئحته الشرعية المرافعات نظام من عشر الرابع الباب من الثاني الفصل في
 المذكور النظام من )255 , 254( المادتين إلى فيه أشير قد إليه المشار األمر إن وحيث
 والرفع الحجج إخراج قبل الجهات وسؤال الصحف في االستحكام عن اإلعالن بشان



 بوجوب الذكر سالف األمر وقضى , فضاء أرض على االستحكام كان إذا السامي للمقام
 البلديات سؤال ذلك في بما لها الحرفي والتطبيق , والتعليمات األوامر به تقضي بما العمل

 على باإلجابة البلديات على التأكيد تضمن كما , إجابتها وورود الحجة إخراج قبل
 يشير ما يتضمن ولم , وتعليمات أوامر من مالديها وفق العدل وكتابات المحاكم استطالعات

. الخصوص بهذا جديدة أحكام ترتيب إلى

 على التأكيد هو إليه المشار األمر مقتضى بأن المعنية الجهات على التأكيد إليكم نرغب
 سؤال ذلك ومن االستحكام حجج بإخراج يتعلق فيما والتعليمات األنظمة به تقضي بما التقيد

 على وأن , الشرعية المرافعات نظام بموجب المحددة المدة خالل إجاباتها وورود البلديات
 اإلجراءات واتخاذ , وتعليمات أوامر من مالديها وفق بذلك التقيد والبلديات المحاكم
 تتجاوز أال ينبغي والتي النظام حددها التي المدة خالل اإلجابات وورود بالسؤال الكفيلة
 البلدية الشؤون وزارة تزويد تم وقد . البلدية فيها بما للجهات الكتابة تاريخ من يوماً الستين

 بموجبه يلزم ما فأكملوا . بذلك المعنية الجهات على للتأكيد األمر هذا من بنسخة والقروية
و/ )يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ]
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 :[ ونصه هـ1/2/1429 وتاريخ ب م/788 رقم البرقي السري السامي األمر تلقينا فقد
 توفير متطلبات لتلبية الرئيسية والقرى المدن ضواحي من االستفادة أهمية من انطالقاً

 لمساكن والمستقبل الحاضر في لتكون المناطق كافة في , األراضي من الالزمة المساحات
 التوظيف أولوياتها من والتي , االستشرافية والخطط البرنامج وفق , المحدود الدخل ذوي

 , فيه التصرف يجوز ال , الجميع بين مشروعاً حقاً باعتبارها , الحكومية لألراضي األمثل
 بالعهد وفاءً ومواطنينا وطننا أمام ثم وتعالى سبحانه الله أمام أعناقكم في أمانة األمر وهذا

 . عاتقكم على الملقاة المسئولية تجاه والوطني الشرعي االستحقاق يمثل الذي والواجب
 من أي في التصرف عدم إليكم نرغب , إياها الله أوالنا التي لألمانة وأداءً سبق ما على وبناء

 كما , كان من كائن وألي , التصرف أنواع من نوع بأي , الرئيسية والقرى المدن ضواحي



 والقرى المدن لضواحي استحكام بحجة أرض ألية إنهاء أي سماع عدم إليكم نرغب
 , تاريخه حتى نهائي حكم فيها يصدر لم التي الطلبات كافة هذا أمرنا ويشمل , الرئيسية

 من التأكد إليكم نرغب كما , عليها النزاع خلفية على قضائية بأوامر الموقفة واألراضي
 بموجبه يلزم ما فأكملوا , وسالمتها الرئيسية والقرى المدن ضواحي في التي الصكوك جميع

و/ ).يحفظكم والله.يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ أ ..]
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 النطاق تحديد قواعد بشأن هـ23/5/1428 وتاريخ 3129/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 صاحب برقية تلقينا فقد عليه إلخ ... بها المتعلقة والوثائق هـ1450 عام حتى العمراني

 ونصها هـ22/3/1429 وتاريخ 21868 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو
 القاضي هـ11/5/1428 وتاريخ )157( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على بناءاً [ :

 .بها المتعلقة والوثائق هـ1450 عام حتى العمراني النطاق تحديد قواعد على بالموافقة
 بالضوابط الخاصة النطاق قواعد من الثالثة المادة من 3/5 ، 3/4 الفقرتين تضمنت وحيث
 المختلفة باستعماالتها األراضي تنمية أو تخطيط أو تجزئة يتم ال – 3/4 : يلي ما العامة
 بعد إال جهة أي قبل من خارجها أو التنمية حماية ومنطقة العمرانية التنمية مراحل داخل
 على يجب – 3/5 .اعتمادها قبل المخططات على والقروية البلدية الشئون وزارة موافقة

 تحديد -أ :يلي ما الستكمال والقروية البلدية الشئون وزارة مع التنسيق الحكومية الجهات
 إصدار ليتم معتمدة أنظمة أو سامية أوامر بموجب جهة أي تصرف تحت التي األراضي
 قائمة حكومية منشآت عليها التي األراضي تحديد -ب .المستفيدة للجهة تخصيص قرارات

 وفق المستفيدة الجهة لصالح الدولة ألمالك وإفراغها لها تخصيص قرارات إصدار ليتم
 ، المياه أنابيب ، الحديدية السكك ، الطرق شبكات مسارات تحديد -ج .المتعبة األنظمة
 تم وحيث .مساراتها اعتماد ليتم شابهها وما العالي الضغط كهرباء خطوط ، البترول أنابيب
 الجهات وإشعار اإلطالع آمل .إليها المشار العمراني النطاق لقواعد التنفيذية الالئحة اعتماد

 لذا هـ.أ]إليها المشار 3/5 ، 3/4 الفقرات تضمنته ما تنفيذ باستكمال لديكم المختصة
 الالئحة من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب



 )يحفظكم والله .هـ1450 عام حتى المملكة وقرى لمدن العمراني النطاق لقواعد التنفيذية
و/
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 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ26/3/1429 وتاريخ ب/13451 رقم الوزراء

 الموافقة -1 :- يلي بما القاضي هـ23/3/1429 وتاريخ )93( رقم الوزراء مجلس قرار
 يملكها التي التعليمية المرافق أراضي من األهلية المدارس باستفادة الخاصة الضوابط على

 تكليف والتعليم التربية وزارة على -2 .بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك ، الخاص القطاع
 الخاص القطاع يملكها التي التعليمية المرافق لجميع شامل بحصر بالقيام متخصّصة شركة

 بعد الرئيسية للمدن األولوية وتكون سنة تتجاوز ال مدة خالل النمو مكتملة األحياء في
 والقروية البلدية الشؤون وزارة على -3 .لذلك الالزمة المبالغ المالية وزارة اعتماد

 القطاع على الحكومية األراضي تأجير في رغبت إذا – األخرى الحكومية والجهات
 وذلك )والصحية التعليمية المنشآت إقامة( في لالستثمار األولوية تعطي أن -الخاص

 بحسب لالستثمار المقترحة األراضي ضمن من المنشآت لتلك مناسبة أراضي بتخصيص
 يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .المعتمدة التخطيطية المعايير

و/ )يحفظكم والله .المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون
م/1182/3

1/209
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الحرمين أراضي

 في 3790/4 وبرقم هـ22/1/1386 في 67/4/1 برقم المالية وزارة من وردنا فقد( :وبعد
 وزارة وأن الحرام المسجد لتوسعة إزالتها تمت التي الغيب عقارات بشأن هـ25/3/1386



 الوزارة وتطلب السامي، األمر بموجب وصيانتها وحفظها تأجيرها على القائمة هي المالية
 الموجودة والفسجالت األوراق على استنادا إزالته ستتم أو إزالته تمت ما ملكيات إفراغ
 اإلقامة ومقر الهوية مجهولي العقار أصحاب بيد الملكية صكوك ألن الدولة أمالك بفرع

 ثبوت عند لمستحقه وتسلمه أجور من عنها تجمع لما وضمه التعويض استالم من لتتمكن
 التي المستمسكات عن النظر صرف مع ذكر بما العمل فاعتمدوا عليه وبناء شرعا استحقاقه

ن/ انتهى .)الوزارة طلب حسب اإلقامة ومقر الهوية مجهول العقار صاحب بيد
ت/159/2
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الوزارة من التعميم يطلب ).األتراك الحجاج ومخلفات التركية الرعايا أمالك بشأن(
ت/8/12
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الحرمين أراضي

 هـ14/11/1393 في 27047 برقم السامي المقام خطاب صورة الوزارة هذه تلقت( :وبعد
 على االطالع جرى أنه . . المتضمن الوطني واالقتصاد المالية وزير لسمو أصال الموجه
 مجلس نظام وعلى األتراك الرعايا بممتلكات المتعلقة السامية واألوامر المخابرة أوراق

 قضى لقد .األتراك بالرعايا الخاصة للمتلكات بالنسبة :أوال :يلي ما فتبين األعلى األوقاف
 على بالحجز الخارجية لوزارة المبلغ هـ13/8/1366 في 163/3/4 رقم الملكي األمر

 الرعايا أموال عن اإلفراج يتم أن إلى المملكة في الموجودة األتراك الرعايا ممتلكات
 الحكومة كانت ولما .تركيا في الموجودة الشريفين الحرمين أوقاف غالل وعن السعوديين

 ما تعد ولم الشريفين الحرمين أوقاف وغالل السعوديين الرعايا أموال عن تفرج لم التركية
 إليه المشار لألمر تطبيقا فإنه كريمة، أحجار من الشريفة النبوية الحجرة في موجودا كان

 الرعايا من فرد أي به يتقدم طلب ألي االستجابة عدم نرى بالمثل المعاملة بمبدأ وأخذا
 العدل وزارة على يؤكد أن نرى كما .غلته على الحصول أو له مملوك عقار لبيع األتراك
 بعقارات تتعلق قضية أي وتمحيص تدقيق بضرورة العدل وكتاب المحاكم على بالتعميم



 من األفراد بعض وقفه بما يتعلق فيما :ثانيا .الحجاز منطقة في كان ما منها وخاصة الغيب
 مجلس نظام بحكم عليه النظارة فإن خيريا األوقاف هذه من كان ما أن نرى األتراك الرعايا

 من تدخل دون النظارة حق وحده فله ولذلك .واألوقاف الحج بوزارة مناطة األعلى األوقاف
 أي يمكن أال فنرى واألوقاف، الذرية على موقوفا منها كان ما أما .ذريته أو الواقف قبل

 موافقة حين إلى يحجز وأن األوقاف هذه غالت على الحصول من التركية الرعية من شخص
 عن وكذلك تركيا، في الموجودة السعوديين الرعايا أموال عن اإلفراج على التركية الحكومة

 مجوهرات من الشريفة النبوية الحجرة في موجودا كان وما الشريفين، الحرمين أوقاف غالل
.كريمة وأحجار

 األمر إصدار المحضر هذا في ورد ما على المعظم الملك جاللة موافقة حال في ونستنسب
 يتعلق طلب أي في النظر وعدم به التقيد بضرورة العالقة ذات الوزارات لجميع الكريم

 - الله حفظه - الملك ولجاللة الموضوع، ينتهي أن إلى األتراك الرعايا وأوقاف بممتلكات
 وأنه المحضر بهذا جاء ما على المعظم الملك جاللة وافق حيث ".اهـ .السديد الصائب الرأي
.و / انتهى.)بموجبه والعمل بذلك اإلحاطة نأمل .ضوئه على الالزم إكمال ينبغي
ت/111/12
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 17139 ص/4 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد
 وزير سمو برقية صورة برفقه لمعاليكم نبعث" :المقدمة بعد ونصه هـ12/7/1397 في

 منح تطبيق منع طلبه بشأن هـ10/7/1397 وتاريخ 1/177 رقم واإلسكان العامة األشغال
 واإلسكان العامة األشغال وزارة إلى الرجوع بعد إال شرعية صكوك أي إصدار أو األراضي

 ومنطقة األربع الجهات من العزيزية على المطلة الجبال لسفوح بالنسبة وذلك )منى مشروع(
 ونرغب .منى مشاريع مع ذلك تعارض عدم من للتأكد عليها المشرفة والمنطقة الجن محبس
 على اطالعنا بعد إال صكوك تستخرج ال وأن بذلك المحاكم عموم على التعميم إليكم

 ذلك على واحرصوا يلزم، بما متعب /األمير سمو نبلغ ونحن بذلك علم لدينا ليكون الطلب
 السامي للمقام لرفعه الخصوص بهذا طلب بكل تبليغنا واعتماد لالطالع ".وأفيدونا دقة بكل

ك / انتهى )التعميم لهذا اإلشارة مع رغبته حسب
ت/123/12



1/211
6
9

1397
الحرمين أراضي

 ز/و/4377 رقم والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد
 هـ20/7/1397 في 561 رقم برقيته العاصمة أمين لنا رفع" :نصه هذا هـ2/8/1397 في

 على صكوك بإخراج يقومون زالوا ال المكرمة بمكة والقضاة المحكمة رئيس أن المتضمنة
 رقم بخطابه مكة عدل كاتب أبلغ أن سبق المحكمة رئيس أن من بالرغم بيضاء أراض
 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو صاحب بأمر هـ23/5/1397 في 233/4

 البيع طريق عن ذلك كان سواء البيضاء األراضي على صك أي إخراج بعدم القاضي الوزراء
 من غيرها أو زبيدة عين طريق عن أو العاصمة أمانة قبل من البيع طريق عن أو األفراد من

 تلك بملكية شرعيا صكا يحمالن المصلحة أو األرض صاحب يكن لم ما الحكومية المصالح
 ما مع تتنافى التصرفات هذه مثل إن وحيث .السامي المقام موافقة استصدار بعد إال األرض
 إليه المشار سموه أمر ومع هـ30/5/1397 بتاريخ الملكي الديوان عن الصادر البيان تضمنه
 المحكمة رئيس على التأكيد معاليكم من نأمل .لها حصر ال مشاكل من ستوجده ما مع بعاليه
 نرغب ".اهـ .ذكر بما التقيد باعتماد العدل وكتاب المحاكم رؤساء وكافة المكرمة بمكة

و/انتهى.)بموجبه التمشي واعتماد االطالع
ت/24/12
1/212

16
2

1401
الحرمين أراضي

 والبالغة المكرمة بمكة العابدية بطريق العزيزية بحي الواقعتين األرض قطعتي بشأن( :وبعد
 /األمير سمو تملكهما وقد ،2م1972375 واألخرى، 2م1850550 إحداهما مساحة

 هـ،11/11/1395 في 2719/أم رقم سموه بأمر األمانة من بالشراء العزيز عبد بن فواز
 يطلب .و / .)هـ8/3/1396 في 379/1و 378/1 رقم بالصكين لسموه أفرغتا وقد

الوزارة من التعميم
835/ت/13
1/212



23
8

1416
الحرمين أراضي

 في 9109/ب/9 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا( :وبعد
 جميع على بالتأكيد والقاضي الحكومية، الدوائر من منى إخالء بشأن هـ28/6/1416

 أو مواقعها في المنشآت بناء أو إنشاء أو إحداث بعدم االلتزام بضرورة الحكومية الجهات
 منعا ممنوع ذلك وأن فيه، المستخدمة اإلنشاء ومواد إنشائه وطرق نوعه كان أيا مراكزها

 لالطالع .إلخ . .ثابتة أو متحركة غرفة أو أسوار عن عبارة المنشآت كانت سواء باتا
.و / )موجبه واعتماد

860/ت/13
1/213

21
10

1416
الحرمين أراضي

 هـ15/9/1416 في 14135/ب/4 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد( :وبعد
 برقيات تضمنته ما على اطلعنا" :ونصه الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصال الموجه
-2 في 29/58193 ورقم هـ9/8/1416 في ش29/1997/2 رقم سموكم

 رغبة حول أثير ما بشأن هـ21/5/1416 في ش29/1215/2 ورقم هـ3/8/1416
 مكة في لحجاجها خاصة سكنية مجمعات إقامة آسيا شرق جنوب دول بعض حكومات
 للحصول تسعى الدول تلك بحكومات المختصة الجهات وأن المنورة والمدينة المكرمة

 سبق ما على تؤكدون وأنكم .سنة )99( إلى تصل طويلة تأجير بعقود سكنية مجمعات على
 الطلبات هذه بمثل التقدم حال في لهم باالعتذار الخارجية وزير سمو إبالغ من رأيتموه أن

 هذه تسجيل بعدم والقروية البلدية الشئون وزير ومعالي التجارة وزير معالي إبالغ ترون كما
 رقم ببرقيته أوضح قد الخارجية وزير سمو إن وحيث .المشاريع هذه مثل قيام أو الشركات

 إبالغ تم قد أنه منها نسخة لسموكم المعطى هـ13/1/1416 في 94/71/1496/1
 غير تملك نظام أن وبما . . الطلبات هذه بمثل التقدم حال في باالعتذار المملكة سفارات

 تملك يجيز ال هـ12/7/1390 في 22/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر للعقار السعوديين
 عن تزيد ال محددة لمدة إال استئجاره وال المنورة والمدينة المكرمة مكة في للعقار األجانب



 زودنا وقد رأيتموه ما على بموافقتنا نخبركم .مماثلة مدد أو لمدة تمديدها يجوز سنة
 الطلبات هذه مثل عن واالعتذار بذلك التقيد العتماد هذا أمرنا من بنسخ المعنية الجهات

 توثيق أو المنورة والمدينة المكرمة بمكة والمشاريع الشركات هذه مثل بقيام السماح وعدم
.و / انتهى )موجبه واعتماد لالطالع .اهـ." .عقودها

969/ت/13
1/214

10
10

1417
الحرمين أراضي

 أعمالها من اللجنة تنتهي أن إلى مطلقا العزيزية للعين التابعة األراضي إفراغ عدم بشأن( :وبعد
.الوزارة من التعميم يطلب .و / )بشأنها توجيه وصدور السامي المقام إلى توصياتها ورفع
1142/ت/13
1/5
2
1

1419
الحرمين أراضي

)

 الموجه هـ8/12/1418 في 18335/ب/3 رقم البرقي السامي األمر من لقدتلقينانسخة
 الوزارة خطاب على اطلعنا( : ونصه واإلسكان العامة األشغال وزير الملكي السمو لصاحب

 نزعت منى تطوير مشروع إدارة أن إلى فيه المشار هـ1/7/1418 وتاريخ ص م/22/1 رقم
 وقدباتت المشروعات من عدد لتنفيذ المقدسة والمشاعر المكرمة مكة في الملكيات بعض

 األشخاص بعض لطلب أو لها المجاورين المالك من إلعتداءات المتبقية الزوائد تتعرض
 الغرض عن خروجها عليه يترتب الذي األمر عليها منح تطبيق أو استحكام حجج استخراج

 الزوائد في المتبقية العامة الدولة بأمالك التصرف عدم الوزارة واقتراح ,له المخصصة
 ترخيص أي إصدار وعدم منى تطوير مشروع إدارة قبل من المستملكة األراضي من التنظيمية

 ينقص عليها اعتداْء أي وجود أو غيرها مع الزوائد تداخل عدم من للتأكد إليها الرجوع قبل
 وأن ذلك على بموافقتنا ونخبركم .العام للنفع مخصصا للدولة ملكا باعتبارها العامة منفعتها

 يتم وأال .منه بقيت الذي والمشروع ومساحاتها مواقعها ومعرفة الزوائد هذه حصر يتم
 إلى الرجوع بعد إال األماكن هذه في منح تطبيق أو بناء تراخيص أو استحكام حجج إصدار



 بذلك واخبارنا ذلك في رأيها وأخذ فيها المشاريع تنفيذ على والمشرفة المختصة الجهات
 موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا ).إلخ...بموجبه يلزم ما فأكملوا .فيها تصرف أي قبل

.و/هـ11/6/1424 في 2263/ت/13 رقم بالتعميم أكد .و)/يحفظكم والله
1701/ت//13
1/5

29
12

1421
الحرمين أراضي

)

 لصاحب أصال الموجه هـ9/12/1421 في م/1366 رقم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 لكم نبعث" :التحية بعد ونصه العليا الحج لجنة ورئيس الداخلية وزير الملكي السمو

 األمر إلى فيها المشار هـ24/8/1421ـ23 في 29/62117 رقم سموكم برقية مشفوعات
 ورئيس للمملكة العام المفتي سماحة رفعه ما بشأن هـ8/9/1420 في 14341/ب/4 رقم
 هـ1/6/1420 في 2629/2 رقم بخطابه واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء كبار هيئة

 من الغربية الناحية من منى مشعر حمى موضوع بحث العلماء كبار هيئة مجلس أن المتضمن
 أن المتضمن المرفق هـ11/4/1420 في 196 رقم القرار بشأنه وأصدر المكرمة مكة جهة

 من يقابله وما وسفوحه أعاله القاعد جبل أراضي جميع على البناء كافة منع يرى المجلس
 سطحه األنفاق وطريق المشاة طريق بين الواقع الجبل وكذا ,الجبل سفح من الصابح جبل

 فهد الملك وأنفاق ثبير وجبل القاعد جبل بين ما وكذا ,الصابح جبل من وهو وسفوحه
 ودفعا منى لمشعر حماية ,العقبة جمرة وبين المسميات هذه بين وما ,منى إلى المؤدية
 ويقرر ,ضررا يوجد قد مما الحجاج على التأثير وعن ,المشاعر عن والبعيدة القريبة لألضرار
 تلك في وغيرها البناء أنواع كافة من أحد أوتمكين إفراغ أو إقطاع أي منع المجلس
 خطاب من نسخة لكم نبعث كما .الخصوص بهذا سموكم أوضحه وما .عنها المنوه المواقع

 .الموضوع بشأن هـ10/4/1421 في 18762 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي
 ,الذكر سالف بقراره العلماء كبار هيئة مجلس قرره ما إنفاذ من بأس ال أنه ونخبركم
 الثانية الفقرة في ورد لما وفقا الحمى هذا حدود ضمن الواقعة الخاصة الملكيات ومعالجة

 رقم األمر صدر الذي هـ18/2/1412 في 169 رقم العلماء كبار هيئة مجلس قرار من
 هذا أمرنا من بنسخ المعنية الجهات تزويد تم وقد ,بإنفاذه هـ11/11/1413 في 729/8

.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"بموجبه يلزم ما فأكملوا .لالعتماد



1701/ت/13
1/54

29
12

1421
الحرمين أراضي

)

 لصاحب أصالً الموجه هـ9/12/1421 في م/1366 رقم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 لكم نبعث (( : التحية بعد ونصه العليا الحج لجنة ورئيس الداخلية وزير الملكي السمو

 األمر إلى فيها المشار هـ24/8/1421-23 في 29/62117 رقم سموكم برقية مشفوعات
 ورئيس للمملكة العام المفتي سماحة رفعه ما بشأن هـ8/9/1420 في 14341/ب/4 رقم
 هـ1/6/1420 في 2629/2 رقم بخطابه واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء كبار هيئة

 من الغربية الناحية من منى مشعر حمى موضوع بحث العلماء كبار هيئة مجلس أن المتضمن
 أن المتضمن المرفق هـ11/4/1420 في 196 رقم القرار بشأنه وأصدر المكرمة مكة جهة

 من يقابله وما وسفوحه أعاله القاعد جبل أراضي جميع على البناء كافة منع يرى المجلس
 سطحه األنفاق وطريق المشاة طريق بين الواقع الجبل وكذا ، الجبل سفح من الصابح جبل

 فهد الملك وأنفاق ثبير وجبل القاعد جبل بين ما وكذا ، الصابح جبل من وهو وسفوحه
 ودفعاً منى لمشعر حماية ، العقبة جمرة وبين المسميات هذه بين وما ، منى إلى المؤدية
 ، ضررا يوجد قد مما الحجاج على التأثير وعن ، المشاعر عن والبعيدة القريبة لألضرار

 تلك في وغيرها البناء أنواع كافة من أحد تمكين أو إفراغ أو إقطاع أي منع المجلس ويقرر
 و نسخة لكم نبعث كما . الخصوص بهذا سموكم أوضحه وما . عنها المنوه المواقع

 هـ22/5/1421 في 955/1 رقم واإلسكان العامة األشغال وزير سمو خطاب مشفوعات
 في 18762 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب ومشفوعات ونسخة

 كبار هيئة مجلس قرره ما إنفاذ من بأس ال بأن ونخبركم . الموضوع بشأن هـ10/4/1421
 الحمى هذا حدود ضمن الواقعة الخاصة الملكيات ومعالجة ، الذكر سالف بقراره العلماء
 في 169 رقم العلماء كبار هيئة مجلس قرار من الثانية الفقرة في ورد لما وفقاً
 تم وقد ، بإنفاذه هـ11/11/1413 في 729/8 رقم األمر صدر الذي هـ18/2/1412

. لالعتماد هذا أمرنا من بنسخ المعنية الجهات تزويد



.و / .)موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ )) بموجبه مايلزم فأكملوا
2263/ت/13
1/5

11
6

1424
الحرمين أراضي

 رقم السامي األمر على المبني هـ2/1/1419 وتاريخ 1142/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً (
 في المتبقية العامة الدولة بأمالك التصرف عدم بشأن هـ8/12/1418 في 18335/ب/3

 وعليه . الخ ... منى تطوير مشروع إدارة قبل من المستملكة األراضي من التنظيمية الزوائد
 هـ29/4/1424 وتاريخ20013/ب/خ رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد

 إلى نشير (( :- ونصه والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه
 األراضي على بالمحافظة القاضي هـ20/3/1418 وتاريخ 4066/ب/7 رقم أمرنا

 فيها التصرف أو بها المساس ،وعدم المملكة مناطق جميع في اإلسكان لمشاريع المخصصة
 بهذا إجراءات من يتخذ بما وإفادتنا ، المستقبلية واالحتياجات والمرافق للمشاريع وإبقائها ،

 الزوائد بخصوص هـ18/12/1418 وتاريخ 18335/ب/3 رقم ألمرنا نشير كما . الشأن
 وتحديد الزوائد هذه حصر من األمر به قضى وما ، منى تطوير مشروع من المتبقية التنظيمية
 رخص أو ، استحكام حجج إصدار وعدم ، منه بقيت الذي والمشروع ومساحاتها مواقعها

 على المشرفة و المختصة الجهات إلى الرجوع بعد إال المواقع هذه على منح تطبيق أو ، بناء
 . فيها تصرف أي قبل بذلك لنا الرفع ثم ومن ، ذلك في رأيها وأخذ ، فيها المشاريع تنفيذ
 وتاريخ ص م/3 برقم ) سابقاً ( واإلسكان العامة األشغال وزارة كتاب إلى نشير كما
 .منى تطوير مشروع في التنظيمية الزوائد ومخططات بيانات به المرفق هـ19/1/1424

 المحافظة وضرورة ، التنظيمية والزوائد األراضي هذه وأهمية ، الموضوع هذا ألهمية ونظراً
 مع السيما ، المستقبلية والمرافق واالحتياجات للمشاريع وإبقائها ، العامة للمصلحة عليها

. باهضة مبالغ الدولة فيها دفعت بعضها وكون قيمتها ارتفاع

 فإننا والحيثيات االعتبارات لهذه األراضي هذه عن المسئولة الجهة توحيد لضرورة ونظراً
 في اإلسكان بأراضي يتعلق ما كل في المباشرة المسئولية الشخصية بصفتكم لسموكم نوكل

 وقد . منى تطوير مشروع من المتبقية التنظيمية الزوائد وكذلك ، المملكة مناطق مختلف
 هذا أمرنا من بنسخ المالية ووزارة ، العدل ووزارة ، والقروية البلدية الشؤون وزارة زودنا

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .)) بموجبه يلزم ما فأكملوا . يخصه فيما كل لالعتماد



. هـ25/7/1427 في 2935/ت/13 رقم التعميم انظر . و/ ) موجبه
2598/3

1/217
11
8

1382
أروش

 الشجاج من إصابات بحدوث المتعلقة القضايا حول تدور مكاتبة تلقينا أن سبق( :وبعد -
 عدم يقرر األحوال بعض في المصاب وأن البرء بعد أرشها تقدير إلى تحتاج والتي والجروح

 من اإلجابة صدرت وقد .إلخ..ذلك من برءه يؤكد الرسمي الطبيب أن حين في إصاباته برء
 في الرسمي الطبيب بقول يعمل بأن هـ15/7/1382 في 1016/1 برقم الرئيس سماحة

 .بها عمل ذلك على ببينة أتى فإن برئه عدم على تشهد ببينة عليه المجني يأت مالم ذلك
.ن /انتهى .)حرر بذلك وإلحاطتكم

ت/121/1
1/217

17
7

1391
أروش

 في 782/2 رقم خطابه جازان محاكم رئيس مساعد فضيلة رفع فقد( :وبعد -
 في 342 رقم عريش أبي قاضي فضيلة خطاب على المعطوف هـ16/4/1389
 المصابين بصدد عريش أبي بمحكمة الشجاج مقدر رفعه ما ومشفوعه هـ10/4/1389

 .الطبيب عند معالجتها قبل أرشها لتقدير الشجاج مقدر على عرضهم واقتراحه بجنايات،
 قرار وإعطاء لدراسته الوزارة بهذه العليا القضائية الهيئة على الموضوع هذا عرض تم وحيث
 هـ11/7/1391 وتاريخ 177 رقم قرارها وأصدرت القضائية الهيئة فدرسته .بشأنه

 اإلصابة حدوث عند الشجاج مقدر استدعاء ينبغي أنه رأت تقدم لما بدراستها أنه المتضمن
 مقدر استدعاء وفي التأخير تقبل ال خطرة المصاب حالة كانت إذا إال األروش بتقدير ليقوم

 بتقارير يكتفى فإنه المصاب على مضاعفات لحصول احتمال حضورة وانتظار الشجاج
 رقم بخطابه المستشفيات على عمم قد الصحة وزارة وكيل سعادة وأن السيما األطباء

 يسموا أن طبية تقارير يكتبون الذين األطباء بتكليف هـ28/4/1388 في 67/107/26
 القضاة الحظه ما على بناء إليه المشار التعميم كان وقد الفقهية بأسمائها والشجاج الجراح



 تسميتها عن تختلف ألنها لديهم مفهومة غير طبية تعابير التقارير في يستعملون األطباء أن من
 السمو لصاحب بعثنا وقد .مقتضاه إنفاذ فاعتمدوا .» هـ ا .الفقهي االصطالح في عرفوه فيما

 مؤملين التعميم هذا من صورة الصحة وزير المعالي وصاحب الداخلية وزير نائب الملكي
.و /انتهى .)العتماده المختصة الجهات على تعميمه

ت/78/3
1/218

28
4

1394
أروش

 48/م/9 رقم المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب برقية على فبناء( :وبعد -
 ممارستها واقع من المكرمة مكة منطقة إمارة الحظته ما المتضمنة هـ4/1/1394 وتاريخ
 تنظرها شاكلها وما واألروش كالديات خاصة بحقوق مطالبات هناك أن بها تمر التي للقضايا

 اآلخر البعض عن والتنازل البعض، دفع على المتنازعة األطراف بين التوفيق يتم ثم المحاكم
 المدعي يتقدم وعندما بذلك شرعية صكوك بتنظيم المحاكم وتقوم بها المدعى الحقوق من

 وعليه .إلخ...واحتياالً مماطلة واإلعسار الفقر يدعي خصمه طرف له به حكم بما بالمطالبة
 فوافتنا فيه، الرأي وإبداء لدراسته العليا القضائية الهيئة إلى الموضوع إحالة جرى فقد

 بين التوفيق كان إذا أنه ترى الهيئة أن المتضمن هـ28/3/1394 وتاريخ 138 رقم بقرارها
 على يشترط بأن الحق لصاحب يحتاط أن عليه فينبغي القضية، حاكم قبل من الطرفين
 ذلك يفعل لم إذا وأنه معين، موعد في أو حاالً عليه المتفق المبلغ دفع مثالً عليه المدعى

 وساطة بغير الطرفين بين االتفاق كان إذا وأما حقه، بكامل المطالبة الحق لصاحب يكون
 ما ذلك في للقاضي دخل وال حقه، يضمن بما لنفسه يحتاط الذي هو الحق فصاحب القاضي

 في العليا القضائية الهيئة رأته ما على ولموافقتنا .شرعي محظور عليه اتفقا فيما يكن لم
.و /انتهى .)بموجبه التقيد يعتمد المذكور قرارها

ت/82/2
1/221

11
5

1394
استثمار



 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 الداخلية وزير لسمو أصالً الموجه التعميمي هـ9/4/1394 في ف/10151/3 رقم

 مستقبالً الحكومة قيام بشأن هـ2/4/1394 في 508 رقم الوزراء مجلس لقرار والمتضمن
 المقدرة ذوي أو المحدود الدخل ذوي المواطنين من كبير قطاع حصول إمكانية بتوفير

 /انتهى .)اإلحاطة نرغب .المساهمة الشركات في االستثمار فرص على المحدودة االدخارية
 في ف/10151/3 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب نص .ك
 الوزراء مجلس قرر لقد :التحية بعد الداخلية وزير الملكي السمو صاحب« :هـ9/4/1394

 ما على بناء الوزراء مجلس أن :يلي ما هـ2/4/1394 وتاريخ 508 رقم بقراره الموقر
 مقبلة البالد ألن ونظراً الوزراء، مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو صاحب عرضه

 أو الصناعية المساهمة الشركات من أعداد بسببها ستنشأ كبيرة وزراعية صناعية نهضة على
 القطاع يؤسسها التي الشركات سواء الخدمات قطاع في تعمل التي أو التجارية أو الزراعية
 بين التكامل تحقيق الواجب من ألن ونظراً .العامة المؤسسات أو الحكومة تنشئها أو األهلي
 .للدخل العادل للتوزيع أكبر اهتمام صرف يوجب مما االجتماعية والتنمية االقتصادية التنمية
 المواطنين من كبير قطاع حصول إمكانية بتوفير الحكومة تقوم أن المالئم من إن وحيث
 في االستثمار فرص على المحدودة االدخارية المقدرة ذوي أو المحدود الدخل ذوي

 وتوثيق االدخار على تعويدهم دخولهم تحسين جانب إلى ذلك في المساهمة،ألن الشركات
 تدخل عدم في باالتجاه إخالل غير من ذلك وكل الوطنية اإلنتاجية بالمؤسسات صلتهم
 متى الحكومة تشترك ـ 1 :يأتي ما يقرر .الخاص االستثمار مجال في مباشرة بصفة الدولة
 إدارة مجلس ويقرر المستقبل في تؤسس التي المساهمة الشركات في مناسباً ذلك رأت

.فيها تشترك التي النسب ومقدار الحكومة اشتراك العامة االستثمارات صندوق

 أرباح على فعالً األسهم وحصول إدارج في الحكومة فيها تساهم التي الشركات بدء بعد ـ 2
 ميسرة وبطريقة االسمية بقيمتها منها جزء أو كلها أسهمها ببيع الحكومة تقوم مجزية

 وذلك المحدودة االدخارية المقدرة ذوي أو المحدود الدخل ذوي السعوديين للمواطنين
 العامة األمانة تتولى ـ 3 .الوزراء مجلس من الئحة بها تصدر التي واإلجراءات للقواعد وفقاً

 على واإلشراف بها يتعلق فيما الحكومة وتمثيل األسهم هذه إدارة االستثمارات لصندوق
 بإدارة المتعلقة الترتيبات في النظر يعاد ـ 4 .القرار لهذا طبقاً األسهم إجراءات قواعد تنفيذ
 مؤسسة أو مستقل جهاز تأسيس المالئم من كان إذا لتقرير اآلن من سنتين بعد األسهم هذه

 ذلك، على موالي جاللة وافق وحيث .حرر ذكر ولما .ذلك غير أو األسهم هذه إلدارة
تحياتي،،، ولسموكم .بموجبه يلزم ما إكمال أرجو
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 في ، 1/748/م رقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 فهيد / األستاذ سعادة االستثمار لخدمات المحافظ وكيل تفويض المتضمن هـ7/7/1422
 على التوقيع وكذلك األجانب للمستثمرين التراخيص قرارات على التوقيع الشريف فهد بن

 وطلب . النظام وفق للعقارات األجانب المستثمرين تملك على بالموافقة الصادرة القرارات
 العدل كتابات على االستثمار لخدمات المحافظ بوكيل الخاص التوقيع نموذج تعميم سموه

 إليكم نرغب لذا . الخ ... إليها المشار التراخيص قرارات على توقيعه العتماد المملكة في
 ينظر . و / )إليه المشار التوقيع نموذج من نسخة برفقه وتجدون موجبه واعتماد االطالع
هـ20/8/1423 في 2050/ت/13 رقم التعميم

2199/ت/13
1/5
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1424
استثمار

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 المرسوم و األجنبي االستثمار نظام من نسخة ومشفوعه هـ25/2/1424 في 8945/ب/3

 نسخة تلقينا كما . الخ ... عليه بالموافقة القاضي هـ5/1/1421 وتاريخ )1( رقم الملكي
 51173/ب/3 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من
 )17/23( رقم األعلى االقتصادي المجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ18/12/1423 في

 االستثمار من المستثنى النشاط أنواع قائمة على الموافقة بشأن هـ1/12/1423 وتاريخ
 والمرسوم النظام من نسخة برفقه تجدون عليه ) بالقرار الموضح النحو على ( األجنبي
 فيما العتمادها بعاليه إليها المشار األعلى االقتصادي المجلس قرار من ونسخة الملكي

.و/ ) يخصكم
2495ت/13
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)
2495/ت/13
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)

 وتاريخ 1/9375 الرقم ذي بالنيابة المالية وزير معالي كتاب من نسخة تلقينا فقد
 30/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر المالية السوق نظام إلى فيه المشار هـ 24/6/1425

 في تنشأ بأن ) أ ( فقرة ، منه ) الرابعة ( المادة في يقضي الذي هـ 2/6/1424 وتاريخ
 وتتمتع ، الوزراء مجلس برئيس مباشرة ترتبط ) المالية السوق هيئة ( تسمى هيئة المملكة

 الالزمة الصالحيات جميع لها وتكون ، واإلداري المالي واالستقالل االعتبارية بالشخصية
 التي والتسهيالت باإلعفاءات الهيئة وتتمتع ، النظام هذا بموجب ووظائفها مهامها ألداء
 أشار وقد . الخ ... ) العمل ( لنظام فيها العاملون ويخضع ، العامة المؤسسات بها تتمتع
 منه صورة المرفق هـ13/5/1425 وتاريخ 114/أ رقم الملكي األمر صدر أنه إلى معاليه

 المنوه النظام من ) السابعة ( المادة في عليه المنصوص ، المالية السوق هيئة مجلس بتشكيل
 وتاريخ هـ د/45 رقم الهيئة مجلس رئيس معالي كتاب تلقت المالية وزارة وأن ، أعاله عنه
 به قضت بما العالقة ذات الجهات على التعميم معاليه فيه يطلب الذي هـ23/6/1425

 وأن ، بها المنوطة مهامها أداء في للهيئة تسهيال ، المذكور النظام من إليها المشار المادة
 لذا . الخ ... هـ 22/6/1425 وتاريخ ) 7001465314 ( هو للهيئة اآللي الحاسب رقم

. و/ ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
2531/ت/13
1/5
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 في 1/2840/م برقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد (
 لالستثمار العامة بالهيئة المتعلقة االستراتيجية ملخص من نسخة به المرفق ، هـ22/8/1425
 ملخص من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ...

. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) لالستثمار العامة بالهيئة المتعلقة االستراتيجية
2542/ت/13
1/5
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)

 سعادة تفويض المتضمن ، هـ20/8/1423 وتاريخ 2050/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 للتوقيع زرعة بن محمد بن الرحمن عبد / المهندس لالستثمار العامة الهيئة محافظ وكيل
 عليه . الخ ... للعقارات األجانب المستثمرين تملك على بالموافقة الصادرة القرارات على
 وتاريخ 1/3649/م برقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد
 لشؤون المحافظ وكيل لسعادة المرفقة التواقيع نماذج اعتماد المتضمن ، هـ29/10/1425

 .م / االستثمار خدمات عام مدير وسعادة ، العواد صالح بن عواد .د / والدراسات األنظمة
 نرغب لذا . المملكة في العدل كتابات مخاطبة بصالحية وذلك ، عاشور عمر بن حسن
 المنوّه التواقيع من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم
. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) أعاله عنها
2546/ت/13
1/5
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 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد (
 الوزراء مجلس قرار من نسخة.1 : به المرفق ، هـ21/8/1425 وتاريخ 43092/ب/7

 بالصيغة التعديني االستثمار نظام على بالموافقة القاضي ، هـ28/7/1425 وتاريخ 216 برقم



 الصادر هـ20/8/1425 وتاريخ 47/م رقم الملكي المرسوم من نسخة.2 . بالقرار المرفقة
 من نسخة برفقه وتجدون ، ذلك ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على بالمصادقة

 47/م رقم الملكي والمرسوم ، هـ28/7/1425 وتاريخ 216 برقم الوزراء مجلس قرار
. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) هـ20/8/1425 وتاريخ

2566/ت/13
1/5
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 الجامعي العالي التعليم صندوق إدارة مجلس رئيس العالي التعليم وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 العالي التعليم صندوق تنظيم إلى استنادا أنه المتضمن ، هـ4/1/1426 وتاريخ 1116 برقم

 القاضي ، هـ8/9/1421 وتاريخ 216 برقم الوزراء مجلس قرار بموجب الصادر ، الجامعي
 باالستثمار يقوم الصندوق إن وحيث . الجامعي العالي التعليم صندوق إنشاء على بالموافقة

 وأمام الجهات من بغيره عالقته في الصندوق يمثل الذي وأن ، العقارات وبيع شراء في
 معاليه فإن ، الصندوق تنظيم حسب وذلك ، يفوضه من أو اإلدارة مجلس رئيس هو القضاء
 سعادة إلى معاليه من الصادرة التفويض خطابات باعتماد الفضيلة أصحاب على التعميم يرغب

 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الشأن هذا في الصندوق عام أمين
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه

2566/ت/13
1/1
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 العالي التعليم صندوق إدارة مجلس رئيس العالي التعليم وزير معالي كتاب تلقينا فقد (
 صندوق تنظيم إلى استنادا أنه المتضمن ، هـ4/1/1426 وتاريخ 1116 برقم الجامعي

 وتاريخ 216 برقم الوزراء مجلس قرار بموجب الصادر ، الجامعي العالي التعليم
 إن وحيث . الجامعي العالي التعليم صندوق إنشاء على بالموافقة القاضي ، هـ8/9/1421

 عالقته في الصندوق يمثل الذي وأن ، العقارات وبيع شراء في باالستثمار يقوم الصندوق



 تنظيم حسب وذلك ، يفوضه من أو اإلدارة مجلس رئيس هو القضاء وأمام الجهات من بغيره
 التفويض خطابات باعتماد الفضيلة أصحاب على التعميم يرغب معاليه فإن ، الصندوق
 إليكم نرغب لذا . الخ ... الشأن هذا في الصندوق عام أمين سعادة إلى معاليه من الصادرة
. و/ ) يحفظكم والله . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع

2579/ت/13
1/5
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 سعادة تفويض المتضمن ، هـ17/11/1425 وتاريخ 2542/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وسعادة ، العواد صالح بن عواد .د/ والدراسات األنظمة لشؤون العامة الهيئة محافظ وكيل
 كتابات مخاطبة بصالحية وذلك ، عاشور عمر بن حسن .م / االستثمار خدمات عام مدير

 برقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... المملكة في العدل
 رئيس لسعادة المرفق التوقيع نموذج اعتماد المتضمن ، هـ18/1/1426 وتاريخ 1/217/م

 بصالحية وذلك ، اليحيى صالح بن وليد / األستاذ المستثمرين وخدمات التسويق قطاع
 لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . المملكة في العدل كتابات مخاطبة

. و/ ) أعاله عنه المنوّه التوقيع من نسخة برفقه وتجدون . يلزم
2624/ت/13
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 ذات الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 ، المالية وزير معالي إلى أصالً الموجهة ، هـ21/3/1426 والتاريخ ب/11069 الرقم

 والتاريخ ) 47 ( الرقم ذي الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .1 : يأتي ما بها والمرفق
 ( دورته في الصادر التعاون لمجلس األعلى المجلس قرار بشأن المتخذ ، هـ25/2/1426



 مجال في المجلس دول مواطني بين التامة المساواة بتطبيق الخاص ، ) والعشرين الثالثة
 ) 48 ( الرقم ذي الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .2 . األهلية القطاعات في العمل

 في الصادر التعاون لمجلس األعلى المجلس قرار بشأن المتخذ ، هـ25/2/1426 والتاريخ
 في المجلس دول مواطني بين التامة المساواة بتطبيق الخاص ، ) والعشرين الثالثة ( دورته
 ( الرقم ذي الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .3 . والتقاعد االجتماعي التأمين مجال

 التعاون لمجلس األعلى المجلس قرار بشأن المتخذ ، هـ25/2/1426 والتاريخ ) 49
 دول مواطني بين التامة المساواة بتطبيق الخاص ، ) والعشرين الثالثة ( دورته في الصادر

 أنه سموه برقية تضمنت وقد . الشركات وتأسيس وتداولها األسهم تملك مجال في المجلس
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . القرارات هذه على الكريمة الموافقة تمت

 الوزراء مجلس قرارات ومن ، سموه برقية من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه
 تطلب . و/ ) الخصوص بهذا الموقر الوزراء مجلس ورأي بعاليه إليها المشار الموقر

. الوزارة من المرفقات
2738/ت/13
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استثمار

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 ، والصناعة التجارة وزير معالي إلى أصالً الموجه ، هـ2/9/1426 وتاريخ ر/35269
 وتاريخ ) 220 ( رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن

 ، العقارية المساهمات بطرح المتعلقة الضوابط على بالموافقة القاضي ، هـ22/8/1426
 . موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . القرار هذا في الواردة للصيغة وفقا وذلك

. و / ) إليه المشار الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون
2795/ت/13
1/5
4
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1426
استثمار

 كتاب على المبني ، هـ20/8/1423 وتاريخ 2050/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (



 ، هـ2/8/1423 وتاريخ 1/1327/م رقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ السمو صاحب
 بن الرحمن عبد / المهندس االستثمار لتشجيع المحافظ وكيل سعادة تفويض المتضمن

 األجانب المستثمرين تملك على بالموافقة الصادرة القرارات على للتوقيع زرعة بن محمد
 رقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... للعقارات

 السعادة أصحاب توقيع اعتماد معاليه طلب المتضمن ، هـ16/11/1426 وتاريخ 398/10
 : للعقارات األجانب المستثمرين تملك على بالموافقة الصادرة القرارات على أسماؤهم اآلتية

 / المهندس · المستثمرين وخدمات التسويق قطاع رئيس - اليحيا صالح بن وليد / األستاذ ·
 الله عبد محمد / األستاذ · المكلف الشاملة الخدمة مراكز مدير - ياسين إبراهيم ياسر

 مدير - العتيبي عايض بن مسعف / األستاذ · بجدة الشاملة الخدمة مركز مدير - خشيم
 األنظمة وفق بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا بالدمام الشاملة الخدمة مركز

 انظر .و ) هـ19/6/1423 وتاريخ 2013/ت/13 رقم تعميمنا ذلك ومن ، والتعليمات
. هـ2/8/1427 في 2940/ت/13 رقم التعميم

2906/ت/13
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1427
استثمار

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 [ : ونصها ، الصحة وزير معالي إلى أصالً الموجهة ، هـ21/5/1427 وتاريخ ب/22969

 وتاريخ 997 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب من نسخة طيه لكم نبعث
 وتاريخ 1722/1 رقم خطابكم على المشتملة المعاملة به المرفق هـ17/5/1427
 االستثمار الصحية للتخصصات السعودية للهيئة السماح معاليكم طلب بشأن هـ3/4/1426

 أوضحه وما .العقارات وشراء بيع ذلك في بما وباسمها المتاحة االستثمار أوجه كافة في
 مندوبين بمشاركة الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في الموضوع هذا دراسة تمّت أنه من معاليه

 هـ11/2/1427 وتاريخ ) 36 ( رقم المحضر المجتمعون وأعدّ ، العالقة ذات الجهات من
 السعودية الهيئة نظام من ) الخامسة ( المادة من ) السابعة ( الفقرة أن فيه أوضحوا الذي

 نصّت هـ6/2/1413 وتاريخ ) 2/م ( رقم الملكي بالمرسوم الصادر الصحية للتخصّصات
 الهيئة لواردات المالي االستثمار سياسة إقرار األمناء مجلس مسؤوليات من ( أن على



 ، معيّن بمجال مقيّد وغير ومطلق عام نص الذكر سالف النص إن وحيث ) ومدخراتها
 األمناء مجلس يقرّها التي االستثمارية المجاالت جميع في االستثمار في الحق الهيئة وأعطى

 لذا ، الدولة ميزانية من مخصّص لها وليس مالياً مستقلة اعتبارية شخصية للهيئة أن وبخاصة
 كما ، ذلك في عليها قيد ال حيث وبيعها العقارات شراء مجال في االستثمار للهيئة يحق فإنه
 حق للهيئة العام األمين أعطى الهيئة نظام من ) الرابعة ( المادة من ) الرابعة ( الفقرة نص أن

 ( رقم قراره في األمناء مجلس فوّض كما ، والفنية واإلدارية المالية أمورها تصريف
 % 50 ( على يزيد ال ما استثمار صالحية العام األمين هـ8/10/1424 وتاريخ ) 24/أ/11

.للهيئة العام االحتياطي من بالمائة خمسين )

 لها المتاحة االستثمار أوجه بجميع القيام للهيئة يجوز أنه المجتمعون رأى سبق ما على وبناءً
 من )7( للفقرة وفقاً األمناء مجلس يقرّها والتي – وبيعها العقارات شراء ذلك في بما –

 العدل كتّاب إلشعار العدل وزير معالي بتوجيه وأوصوا ، الهيئة نظام من ) الخامسة ( المادة
 أن إلى معاليه مشيراً ،.. الصحية للتخصصات السعودية الهيئة باسم العقارات بتسجيل
 هـ16/5/1427 بتاريخ المنعقدة جلسته خالل الموضوع هذا على اطّلع الوزراء مجلس
 على اطّلع كما – الله حفظه – الوزراء مجلس رئيس الشريفين الحرمين خادم برئاسة

 الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية وعلى ، الذكر سالف الخبراء هيئة في المعدّ المحضر
 في إليه التوصّل تم ما على الموافقة الموقّر المجلس رأى وقد ، الشأن بهذا المتخذة
 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] تحياتنا وتقبلوا .. آنفاً إليه المشار الخبراء هيئة محضر
.و ) يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل

2940/ت/13
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 معالي كتاب على المبني ، هـ4/12/1426 وتاريخ 2795/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 طلب المتضمن ، هـ16/11/1426 وتاريخ 398/10 رقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ
 تملك على بالموافقة الصادرة القرارات على السعادة أصحاب بعض توقيع اعتماد معاليه

 العامة الهيئة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... للعقارات األجانب المستثمرين
 توقيع اعتماد معاليه طلب المتضمن ، هـ22/7/1427 وتاريخ 1279/20 رقم لالستثمار
 بالموافقة الصادرة القرارات على - منها نسخة المرفق – أسماؤهم اآلتية السعادة أصحاب



 كتابات رؤساء الفضيلة أصحاب إلى والكتابة للعقارات األجانب المستثمرين تملك على
 خدمات قطاع رئيس - الطوخي أحمد بن عماد / األستاذ· : ذلك يخص فيما األولى العدل

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . طلبه العزيز عبد بن محمود / المهندس· . المستثمرين
 وتاريخ 2013/ت/13 رقم تعميمنا ذلك ومن ، والتعليمات األنظمة وفق بموجبه

.و ) هـ19/6/1423
2982/ت/13

1/5
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 وتاريخ ب م/6722 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد(
 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب على اطلعنا [ : ونصه ، هـ11/9/1427

 السمو صاحب خطاب على المشتملة المعاملة إلى فيه المشار هـ3/9/1472 وتاريخ 1731
 معالي وخطاب ، هـ16/3/1424 وتاريخ 1198 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي

 بعض ترسية إمكانية مدى بشأن هـ10/8/1424 وتاريخ 42/9398 رقم المالية وزير
 يحملون أجانب مستثمرين على عامة منافسة في تطرح التي الحكومية واألعمال المشروعات

 للمجلس الدائمة اللجنة توصية وعلى ، لالستثمار العامة الهيئة من بترخيص سعودية سجالت
 أوضحه وما . الشان بهذا المتخذة هـ25/1/1426 وتاريخ )6/26(رقم األعلى االقتصادي

 خالل الموضوع هذا على اطلع الوزراء مجلس أن من الوزراء لمجلس العام األمين معالي
 وتاريخ )278( رقم المحاضر على اطلع كما ، هـ2/9/1427 بتاريخ المنعقدة جلسته

 وتاريخ )175( ورقم هـ20/3/1427 وتاريخ )104 ( ورقم هـ19/8/1472
 وعلى الصدد هذا في الوزراء بمجلس الوزراء الخبراء هيئة في المعدة هـ25/4/1427

 توصية على اطلع كما ، هـ20/3/1427 وتاريخ 1265 رقم الوزراء الخبراء هيئة خطاب
 لمجلس العامة اللجنة توصية وعلى ، الذكر سالفة األعلى االقتصادي للمجلس الدائمة اللجنة

 له المرخص األجنبي للمستثمر أن الوزراء مجلس رأى وقد ، الشأن بهذا المتخذة الوزراء
 . الحكومية المنافسات في الدخول األجنبي االستثمار لنظام طبقاً المملكة في بالعمل

 ] .. بموجبه يلزم ما فأكملوا .. الخصوص بهذا الوزراء مجلس رآه ما إنفاذ إليكم ونرغب
و/ ).يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ

3003/ت/13
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 الهيئة محافظ معالي طلب بشأن هـ4/12/1426 وتاريخ 2795/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 على بالموافقة الصادرة القرارات على السعادة أصحاب بعض تواقيع اعتماد لالستثمار العامة
 العامة الهيئة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد . الخ... للعقارات األجانب المستثمرين تملك

 توقيع اعتماد معاليه طلب المتضمن هـ5/11/1427 وتاريخ 1889/20 رقم لالستثمار
 الخطابات على بجدة الشاملة الخدمة مركز مدير الخرس الرسول رب عبد محمد /األستاذ

 مدير خشيم محمد / األستاذ من بدالً أعاله المذكورة بالمواضيع تختص التي الصادرة
 ).والتعليمات األنظمة وفق موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. سابقاً المركز

و/
3085/ت/13
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)

 صاحب خطاب على المبنى , هـ6/3/1424 وتاريخ 2199/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وتاريخ 8945/ب/3 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو

 )1( رقم الملكي والمرسوم األجنبي االستثمار نظام من نسخة به المرفق , هـ25/2/1424
 صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه .الخ ..عليه بالموافقة القاضي هـ5/1/1421 وتاريخ
 هـ7/3/1428 وتاريخ ب/11185 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو
 هـ5/3/1428 وتاريخ )1/28( رقم األعلى االقتصادي المجلس قرار من نسخة به المرفق
 االستثمار نظام من ) الثانية ( المادة به تقضي بما اإلخالل عدم مع : أوالً :- يلي بما القاضي
 على وذلك ( األجنبي االستثمار من المستثنى النشاط أنواع قائمة على الموافقة األجنبي

 القطاعات بعض فتح أجل من عام كل القائمة هذه تراجع’ : ثانياً ) بالقرار الموضح النحو



 المادة به تقضي لما تنفيذاً : ثالثاً . بها الخاصة التنظيمات إصدار عند األجنبي لالستثمار
 للمستثمر الالزم الترخيص لالستثمار العامة الهيئة تصدر األجنبي االستثمار نظام من )الثانية(

 العامة الهيئة وتوضّح , القائمة هذه في يرد لم الذي النشاط أنواع من نوع أي في األجنبي
 في بما النشاط هذا تحكم التي األنظمة متطلبات الترخيص في األجنبي للمستثمر لالستثمار

 والمطلوبة المعنية الجهات من الالزمة التراخيص على والحصول اإلجراءات استيفاء ذلك
 في المعنية الجهات ممثلو يقوم أن على , كافة المستثمرين قبل من النشاط هذا لممارسة

 لذا . ممكن وقت أسرع في اإلجراءات هذه إنهاء على بالمساعدة الشاملة الخدمة مركز
 قرار من نسخة برفقه وتجدون .يخصه فيما كل موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

و./ يحفظكم والله .. إليه المشار األعلى االقتصادي المجلس
3207/ت/13
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)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما بها المرفق هـ26/7/1428 وتاريخ ب/33576

 بين اتفاقية على بالموافقة القاضي هـ23/7/1428 وتاريخ )244( رقم الموقر الوزراء
 ، لالستثمارات المتبادلة والحماية التشجيع حول الهند وجمهورية السعودية العربية المملكة
 وذلك ، م25/1/2006 الموافق هـ25/12/1426 بتاريخ نيودلهي مدينة في عليها الموقّع
 وتاريخ )67/م( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً .بالقرار المرفقة بالصيغة

 فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .ذلك على بالمصادقة الصادر هـ24/7/1428
 .المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون .والتعليمات األنظمة وفق يخصكم

و/ )يحفظكم والله
1795/3
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 في 4961رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب على بناء( :وبعد -
 التي األراضي تسجيل عدم حول اقتراح من الخبر بلدية به تقدمت ما بشأن هـ23/4/1381

 وقاضي النماص محكمة قاضي من وقع لما نتيجة وذلك فيها المسجلة المنطقة في ليست
 االقتراح لوجاهة ونظراً الشمالية الخبر في توجدان أرضين بتسجيل قاما حيث أحدرفيده
 كان ما سواء عملكم مقر حدود خارج تقع أرض أي تسجيل بعدم نخطركم فإننا المذكور

 حفظاً ذلك غير أو الرهن أو الهبات أو المبيعات في للحكومة أو لألفراد يعود منها
 به وللعمل ذلك غير أو عبث أو مغالطات من ذلك عن ينتج قد لما وتفادياً العامة للمصلحة

 ورقم و/هـ8/3/1396 في ت/58/12 رقم التعاميم بذلك صدرت .ن /انتهى .)حرر
.و/هـ19/10/1402 في ت /130/12 ورقم .و/هـ10/11/1397 في ت/149/3

2798/3
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 : ونصه هـ17/5/1383 في5515رقم الداخلية وزير سمو خطاب على فبناء( :وبعد -
 قبل من البلدة خارج الواقعة األراضي على الكشف بلجرشي في المحكمة لطلب نتيجة

 يكلفها ذلك بأن البلدية أبدت .لها استحكام حجج إخراج بعضهم طلب أثناء هناك البلدية
 اإلداري المجلس قبل من الموضوع دراسة جرى وقد لها مبرر ال التي السفرية النفقات بعض
 مهمة بأن هـ14/4/1383 في 3454 رقم اإلمارة بخطاب المقدم المدرج بقراره فقرر

 األمور في المحكمة قبل من البت وارتأى البعيدة األماكن في ال البلدة في تنحصر البلدية
 إحداث يتم ريثما وذلك بلديات بها التوجد التي القرى في الواقعة البعيدة باألراضي المتعلقة
 على بالعمل المحاكم لسائر التعميم ذلك على موافقتكم حالة في نأمل لهذا .بها بلديات
 به العمل يجب ذكر ما وجاهة على وبناء .إلخ..بموجبها للعمل عامة قاعدة واعتباره ماذكر

.ر /انتهى .)واعتماده
م/1123/3
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 القاضي اقتصار المحاكم بعض من الصادرة اإلنهاءات صكوك بعض في الحظنا( :وبعد -
 عنه، المنهى إلثبات التعرض دون الصك وإنهاء المنهي بها تقدم التي والبينة اإلنهاء نص على

 واإلطالة الحقوق ضياع يسبب ومما وتفريط تقصير وفيه مخل االختصار هذا إن وحيث
 من البد : أوالً : يلي ما مالحظة عليكم يجب فإنه لذلك والمصالح الحقوق أرباب وتكليف

 مستلزمات من االقتناع بعد : ثانياً . شرعاً عنه المنهى إثبات يستدعيه ما جميع طلب
 عليكم : ثالثاً . الصك نفس في شرعاً لديه ذكر ما بثبوت القاضي يصرح أن يجب اإلثبات
. ر /انتهى .)إليه أشرنا بما متصفاً يكن لم ما إنهاء، صك أي إصدار وعدم ذكرناه ما مالحظة
م/1450/3
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 يدعون األراضي تملكهم إثبات طلبهم بخصوص الناس من بعض به تقدم لما نظراً( :وبعد -
 القديم التملك حيال يجب ما اتخاذ اعتمدوا .ذلك تثبت شرعية صكوك لديهم وليس ملكيتها

.ن /انتهى .)نظر محل فهو ذلك غير أما فيه شبهة ال الذي الشرعي واإلحياء
م/421/3

1/226
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1385
استحكام

 لهذه رفع وما الزراعي البنك إدارة مجلس رئيس معالي من وردنا ما على فبناء( :وبعد -
 ملكية إثبات صكوك إنجاز في المحاكم بعض تأخر حول متكررة استدعاءات من الرئاسة

 الشرع حدود في المذكور البنك مع التعاون اعتمدوا وعليه.إلخ...ألمالكهم الفالحين بعض
 .)الفالحين مصالح تعطيل وعدم الناس أمور إنجاز من العامة المصلحة تقتضيه وما الحكيم

.ن /انتهى
م/1820/3

1/226
27
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1385
استحكام

 حجج بشأن المالية وزارة وبين الرئاسة هذه بين الدائرة المكاتبات على فبناء( :وبعد -
 برئاسة نائبنا فضيلة:من مكونة بأمرنا لجنة تشكلت فقد الدولة بأمالك الخاصة االستحكامات

 محكمة رئيس وفضيلة المالية وزارة وكيل الخيل أبا محمد/األستاذ من كل وعضوية القضاة
 وزارة على ـ أ : يلي ما فقرروا الرياض عدل وكاتب القضاة برئاسة العام والمفتش الرياض
 حجج استخراج على عزمها عن المحلية الصحف في تعلن أن الوطني واالقتصاد المالية

 معارضة له من كل على ـ ب . مجملة بصفة المملكة أنحاء جميع في الدولة ألمالك استحكام
 تزيد ال فترة خالل بذلك المالية وزارة وإخطار معارضته إلثبات طرفه محكمة يراجع ذلك في
 المحاكم فعلى معارضة دون المدة هذه مضت إذا ـ ج . الوزارة إعالن تاريخ من شهر عن

 جهة أية أو إخراجها المالية وزارة تطلب التي لألمالك الالزمة الحجج إخراج الشرعية
 موضوع اللجنة استعرضت ـ د . السابق باإلعالن مكتفية ذلك عن يعلن أن بدون حكومية

 أو المالية وزارة وبمعارضة بطلبها المحاكم إلى الجمهور يتقدم التي االستحكام حجج
 المالية وزارة اعتراض حالة في ـ 1 : يلي ما وتقرر.بذلك المعنية األخرى الحكومية الدوائر

 في البت تؤجل أن المحكمة على فإن باالعتراض المعنية المحكمة إلى والكتابة ذلك على
 القضاة رئاسة خطاب في عليها المنصوص اإلعالن مدة انتهاء تاريخ من شهر لمدة القضية
 شهر مدة وفي هـ23/8/1384 في 2053/3 رقم الكبرى المحكمة رئيس لفضيلة الموجه

 الجهة تقدم دون المدة هذه مضت إذا ـ 2 . العقار عن المحكمة استفسار استالم من
 في جاء ما على موافقتنا على وبناء . الشرعي بالوجه تنهيها أن للمحكمة بدعوى المعارضة

.ر /انتهى .)بموجبه التمشي فاعتمدوا المذكور القرار
م/2333/3

1/228
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1385

استحكام

 في 10941/5/2 رقم المالية وزارة وكيل سعادة خطاب طيه من لكم نبعث( :وبعد -
 الدولة أمالك عقارات عن اإلعالن بشأن الصحفية للمؤسسات الموجه هـ8/9/1385

 عند الالزم وإجراء االطالع نأمل .بذلك الخاص اإلعالن نص وبرفقه منه صورة لنا المعطى
 يتقدم من معارضة في يلزم ما واتخاذ أمالكها لبعض استحكام حجة إخراج الدولة طلب



.ن /انتهى .)إليكم
م/1442/3

1/228
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1386
استحكام

 5793 برقم لإلمارات الموجه الداخلية وزير سمو من الصادر التعميم صورة تلقينا( :وبعد -
 جرى وما هجرهم تحديد الهجر أمراء بعض بطلب الجارية المخابرة بشأن هـ1/5/1386 في
 تحديدها عدم طلب بصدد الداخلية وزارة رفعته ما على السامي المقام موافقة من ذلك في

 كما شاسعة أراضٍ على تشتمل لهم تحديدها أمراؤها يطالب التي الهجر أن تبين حيث
 للدوائر أمرها يترك وأن .يقطنونها الذين للمواطنين العائدة الخاصة األمالك على أيضاً تشتمل

 األمالك ـ 1 : يلي ما يتخذ وأن المتبعة األنظمة حسب يلزم بما لتقوم المختصة الحكومية
 المحاكم قبل من العادة به جرت ما بشأنها يعمل فهذه مزارع أو مساكن كانت سواء الخاصة
 األراضي أما ـ2 .لذلك الالزمة الشروط توفر بعد عليها االستحكام حجج إعطاء في الشرعية
 لكي هجرهم حدود ضمن إدخالها بطلب الهجر أمراء ويتقدم إحياؤها يسبق لم التي األخرى
 عليها تشرف التي البور الحكومية األراضي ضمن فتبقى بملكيتها حجة ذلك من يتخذوا
 جديدة أرض قطعة منح أو ملكه على زيادة منحة الهجر سكان أحد رغب وإذا الزراعة وزارة

 بوصف وذلك األخرى والقرى المدن في المتبع هو كما الزراعة وزارة بواسطة المنح فيكون
 أما ـ3 . الزراعي االستثمار نظام بموجب البور األراضي توزيع عن مسئولة المذكورة الوزارة

 خشية هو هجرهم تحديد بطلب لهم الدافع أن من الهجر أمراء بعض يدعيه بما يتعلق فيما
 مما جوارهم في النازلة األخرى القبائل بعض قبل من السكن أو أراضيهم على اعتداء وقوع
 بواسطة الحكومية األراضي على تحافظ التي للحكومة مرده األمر هذا فإن بمصالحهم يضر

 ذلك يكن لم ما جهة أية في الزراعة أو بالسكن ألحد يسمح ال بحيث التنفيذية السلطات
 رقم بالتعميم أكد .ن/انتهى .)يجب ما وإكمال بذلك اإلحاطة فنأمل . حكومي بأمر

.و/هـ23/7/1393 في ت165/2
م/754/3

1/229
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1387
استحكام

 في 2966 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب سمو خطاب صورة طيه من تجدون( :وبعد -
 في 29 رقم الوزراء بمجلس المستشارين مذكرة صورة ومشفوعه هـ5/2/1387

 الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »86و85« المادتين مفهوم حول هـ20/1/1387
 مجلس رئيس نائب سمو خطاب نص .ن /انتهى .)بذلك واإلحاطة لالطالع . الشرعية
 رقم خطابكم إلى نشير : التحية بعد القضاة رئيس السماحة صاحب : عنه المنوه الوزراء
 الرياض بمحكمة القاضي فضيلة عرضه ما على المعطوف هـ30/11/1386 في 2451/3
 في اإلدارية األعمال تنظيم من )85/86( المادتين مفهوم بشأن عتيق بن عبدالرحمن /الشيخ
 البيضاء باألراضي خاص أنه أم المدينة داخل كان ما ذلك يشمل كان إذا مما الشرعية الدوائر
 29 رقم الوزراء بمجلس المستشارين مذكرة من نسخة طيه وتجدون ـ المدينة خارج الواقعة

 أم الرياض مدينة داخل الفضاء األرض كانت سواء بأنه المتضمنة هـ20/1/1387 في
 .».اهـ.بموجبه الالزم إكمال إليكم ونرغب.الخصوص هذا في التطبيق واجب فالنص خارجها

الوزراء مجلس رئيس نائب
م/2394/3

1/230
1

11
1387

استحكام
 رقم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب من لنا المعطاة الصورة في جاء:(وبعد-

 عن والمالية والبلدية لألوقاف تكتب أن المحاكم على أن« : هـ11/4/1387 في 7384
 هذه من اعتراض أي المحكمة يرد لم وإذا ألراضيهم استحكام حجج األشخاص بعض طلب

 هو كما مقتضاه إنفاذ فاعتمدوا .».المتبع حسب ألصحابها الالزمة الحجج فتعطى الدوائر
.ن /انتهى .)نظاماً المتبع

هـ/ت/43/2
1/230
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1388
استحكام



 في 6705 رقم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 الوطني الحرس رئيس سمو من إلينا الواردة المكاتبة طيه« : نصه وهذا هـ4/4/1388

 معسكرات بشأن هـ14/3/1388 وتاريخ خ/1228 رقم صورته المشفوعة خطابه بموجب
 عام منذ وسلطانة علي وأبيار المطار طريق في المنورة المدينة في تعسكر التي الوطني الحرس
 تلك في بطلبها يتقدم لمن استحكام حجج تمنح المنورة المدينة محكمة وأن.هـ1374
 التي الجهات في المحاكم وعموم بالمدينة الكبرى المحكمة إبالغ في إليكم نرغب.الجهات

 فيها يعسكر التي األراضي على استحكام حجج إخراج بعدم الوطني للحرس معسكرات فيها
 العتماد .».اهـ.يراجعنا األشياء هذه من شيء في دعوى له ومن.إطالقاً الوطني الحرس
 ت103/12 رقم التعاميم بذلك صدرت .ر /انتهى .)الكريم األمر مقتضى

 في ت/16/3 ورقم .و/هـ5/4/1401 في ت/55/12 ورقم ك/هـ30/7/1402في
.و/هـ4/8/1396 في ت/148/12 ورقم .و/هـ4/3/1400

ت/92/2
1/231
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1390
استحكام

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 واالقتصاد المالية وزير لسمو أصالً الموجه هـ19/6/1390 في 11461 رقم التعميمي
 على بالموافقة هـ8/6/1390 في 569رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن الوطني

 في اإلدارية األعمال تنظيم من »86 ـ 85« المادتين لتطبيق بالنسبة المقترحة التعديالت
 جاء بما واإلحاطة االطالع ونرغب .االستحكام حجج الستخراج المتضمن الشرعية الدوائر

 : التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب نص .ن/انتهى .)موجبه واعتماد فيه
 900 رقم خطابكم إلى باإلشارة : التحية بعد الوطني واالقتصاد المالية وزير السمو صاحب«

 في اإلدارية األعمال تنظيم من »86 ـ 85« المادتين تعديل بشأن هـ26/5/1390 وتاريخ
 569 رقم بقراره الموقر الوزراء مجلس قرر لقد االستحكام بحجج الخاصة الشرعية الدوائر
 لهذا المرافقة المعاملة على اطالعه بعد الوزراء مجلس إن : يلي ما هـ8/6/1390 وتاريخ
 على المشتملة هـ5/6/1390 وتاريخ 10338 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الواردة
 هـ26/5/1390 وتاريخ 900 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير السمو صاحب خطاب

 هـ15/8/1389 وتاريخ 15993 رقم المعظم الملك جاللة أمر على بناء أنه المتضمن



 من »86 ـ 85« المادتين لتطبيق المقترحة التعليمات حول القضاة رئيس سماحة مع باالتفاق
 فقد االستحكام، حجج الستخراج المنظمتين الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم
 القضاة رئيس نائب بخطاب اإلجابة وردت وقد الغرض لهذا القضاة برئاسة االتصال جرى
 من المذكورة التعليمات دراسة تمت أنه المتضمن هـ26/3/1390 وتاريخ 1029/3 رقم
 المالحظة عدم على الرأي واتفق بالرئاسة التفتيش ومدير العام والمدير الرئاسة أعضاء قبل
 المعارضة إلبداء الضرورية المدة تحديد من منها ورد ما سوى إليها المشار التعليمات على
. شهرين إلى تقصيرها المجتمعون رأى إذ أشهر بثالثة الحكومية والدوائر األهالي قبل من

 فجرى بالنيابة واألوقاف الحج وزير ومعالي الداخلية وزير سمو مع تذاكر بأنه وإفادته
 لما طبقاً وذلك القضاة رئاسة مالحظة مع يتفق بما المذكورة التعليمات تعديل على االتفاق
 هـ1/5/1390 في د/ت/333 برقم المالية لوزارة الموجه الداخلية وزير سمو خطاب تضمنه

 وطلبه هـ9/5/1390 تاريخ و /1166 رقم بالنيابة واألوقاف الحج وزير معالي وخطاب
 على الموافقة : يقرر :المرفقة المعدلة بصورتها إليها المشار التعليمات على الموافقة

 في اإلدارية األعمال تنظيم من »86 ـ 85« المادتين لتطبيق بالنسبة المقترحة التعديالت
 ـ 85« للمادتين تنفيذاً : يلي كما االستحكام حجج الستخراج المنظمتين الشرعية الدوائر

 ال التي والقرى للبالد بالنسبة وذلك الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »86
 المختصة المحكمة تخطر ـ 1 : يلي ما يراعى والبلدية واألوقاف للمالية فروع فيها توجد
 المذكورة القرى أو البالد إحدى في واقع عقار على استحكام حجة طلب إليها يقدم التي

 كان إذا عما لالستفسار إليها المقدم بالطلب والبلدية واألوقاف المالية من لكل فرع أقرب
 في المحكمة استفسار على تجيب أن المذكورة الجهات فروع وعلى إجابته، من مانع لديها
 استالم المختصة المحكمة لدى يثبت أن بعد ـ 2 . المحكمة إخطار تسليمها من يوماً ستين

 الجهات تسلم على يوماً ثالثين ومرور إلخطارها السابقة المادة في المذكورة الجهات
 يكثر أماكن ثالثة خالل في االستحكام حجة طلب عن المحكمة تعلن لإلخطار المذكورة

.لها القرية أو البلدة جمهور ارتياد

 إلى المطلوبة االستحكام حجة إصدار على اعتراض له من لتقدم الرسمية الجريدة وفي
 فترة مرور بعد إال االستحكام حجة إصدار طلب في المحكمة تبت وال باعتراضه، المحكمة

 إلى أعاله المذكورة الجهات إجابة وصول وبعد إليه، المشار اإلعالن على يوماً ثالثين
 مرور أو المطلوبة، الحجة إصدار في إحداها لدى أو لديها معارضة وجود بعدم المحكمة

 وزير من كل يعين ـ 3 . منها إجابة وصول دون المحكمة إخطار استالم على يوماً ستين
 لهم المشهود المسنين من عنه مندوباً شهرية بمكافأة بالنيابة واألوقاف الحج ووزير المالية



 تابعة عقارات بها والموجود .التعليمات لهذه الخاضعة والقرى البالد في واالستقامة بالخبرة
 تعيين عند أحدهما أو المندوبان وينضم القرية أو البلدة مرافق أو األوقاف أو الدولة ألمالك
 نفي مهمتها تكون لجنة في الداخلية وزارة عن مندوباً بوصفه القرية أو البلدة أمير إلى اآلخر

 وعلى المذكورة، الجهات إلحدى له االستحكام حجة إصدار المطلوب العقار تبعية إثبات أو
 بإخطار أعضائها طريق عن اللجنة هذه إبالغ األولى المادة في إليها المشار الجهات فروع

 في رأيها عن شهر فترة خالل المذكورة الفروع إجابة اللجنة وعلى تسلمه، فور المحكمة
 ذكر ولما . القرية أو البلدة لمرافق أو لألوقاف أو للدولة المعني العقار تبعية نفي أو ثبوت
 رئاسة ديوان رئيس ودمتم،،.يلزم ما إكمال فأرجو تقرر، ما على موالي جاللة ووافق .حرر

.و/هـ1/3/1421 في 1542/ت/13 رقم التعميم يراجع الوزراء مجلس
ت/135/2
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1390
استحكام

 المادة في جاء وقد هـ3/4/1382 وتاريخ 21 برقم ملكي مرسوم صدر أن سبق( :وبعد -
 ملكاً الجانبين كال على الحديد سكة خط مركز من متر مئتا تعتبر ـ أ : يلي ما منه األولى
 بناء الوزراء مجلس من بقرار ويجوز ـ ب . حديد سكة أراضي منطقة وتسمى للدولة عاماً
 تقتضيه لما وفقاً المناطق بعض في المسافة هذه إنقاص المواصالت وزير من اقتراح على

 بطلب المواطنين من أحد يتقدم عندما ذلك مالحظة ينبغي لذا .انتهت ./العامة المصلحة
 وأما .الجانبين من الحديد سكة خط بمحاذاة تقع التي األراضي من شيء على استحكام حجة

 المواصالت وزارة طالبت فإذا المرسوم، لصدور سابقة بصكوك تملكها الثابت األمالك
 .)واالعتماد لإلحاطة .مالكها تعويض في للنظر السامي للمقام العرض فيجرى ملكيتها بانتزاع
.و /انتهى
ت/38/3
1/234
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1391
استحكام



 يفيد هـ4/2/1391 في 1138 برقم أبها محكمة رئيس فضيلة من خطاب وردنا( :وبعد -
 عمل خارج من المقر كان إذا كفالة أخذ أو إقرار إثبات من يعتذر العدل كتاب بعض أن

 القضاة رئيس نائب فضيلة عممه وأن سبق مما المقصود غير فهم البعض ولعل العدل كاتب
 وزير الملكي السمو صاحب خطاب على المبني .هـ14/6/1382 في 1795/3 برقم آنذاك

 أرض أي تسجيل بعدم نخطركم :«فيه جاء والذي هـ23/4/1381 في 4961 رقم الداخلية
 أو الهبات أو المبيعات في للحكومة أو لألفراد تابعة أكانت سواء عملكم مقر حدود خارج
.».إلخ...ذلك غير أو الرهن

 بالتصديق المتوج الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من » 190« المادة إن وحيث
 الصكوك من التثبت « :يلي ما على تنص هـ 24/1/1372 في 109 رقم العالي

 كونها من اإلقرار في إليها المستند الطرفين أحد أو المتعاقدين من المبرزة والمستندات
 ذلك وغير كوقف انتقال من مفعولها إلغاء يوجب ما عليها يطرأ ولم إليها لالستناد صالحة

 عليه االستناد والمراد لديه المبرز الصك كان وإذا التزوير شبهة من خالية كونها من والتحقق
 أن فعليه تزوير، من المذكور الصك خدش يوجب ما فيه له يظهر ولم دائرته غير من صادراً
 إذا عما منها لالستفسار المذكور الصك منها الصادر الدائرة إلى رسمية مذكرة مع به يبعث
 الصك منها الصادرة الدائرة وعلى بطالنه يوجب ما عليه طرأ أو مفعوله سارياً الصك كان

 أن لها ظهر فإذا عميقاً دقيقاً بحثاً الصك عن والقيودات السجالت في والتحري البحث
 بالصك مصحوبة رسمية بمذكرة بذلك العدل كاتب أفادت حاله على باق الصك مفعول
 على السابق في الشرعية والمحاكم العدل كتاب جميع لدى جارياً يزل لم العمل إن وحيث
 التمشي نرى فإننا الجمهور لمعامالت تسهيل ذلك وفي المذكورة المادة مقتضى تطبيق

 إخراج على مقتصراً أعاله عنه المنوه القضاة رئيس نائب تعميم مفعول ويكون ذلك بموجب
 ذلك من إال يخرج ال االستحكام صك بأن تقضي المصلحة إن حيث االستحكام صكوك

.و /انتهى .)ذلك فالعتماد العقار فيها التي البلد
ت/96/2
1/235
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 يلي فيما وإليكم هـ28/4/1391 وتاريخ 9527 رقم السامي المقام خطاب تلقينا( :وبعد -
 رقم بخطابها الزراعة وزارة طلب على بناء العدل وزير المعالي صاحب« : نصه

 حجج إخراج بعدم المحاكم على التعميم هـ10/3/1391 وتاريخ 295/1889/18
 وزارة رأي أخذ بعد إال والمدن القرى حدود خارج الواقعة الزراعية األراضي على استحكام
 على األشخاص بعض استيالء جراء من تحدث التي المشاكل في الوقوع من تفادياً الزراعة

 كافة على التعميم يقتضي ذلك على ولموافقتنا . مشروعة غير بطريقة البور األراضي
 استحكام حجج استخراج لطلب بالنسبة الزراعة وزارة إلى بالرجوع المملكة في المحاكم
 « المادة لتطبيق تفسير مجرد التعميم هذا واعتبار والقرى المدن خارج الزراعية لألراضي

 وزارة هذا من بنسخة أبلغت وقد الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال نظام من » 86
 بما اإلحاطة ونرغب الوزراء مجلس رئيس .»اهـ.واالعتماد لإلحاطة الزراعة ووزارة الداخلية

 ورقم و،/هـ25/4/1401 في ت/67/13 رقم بالتعاميم أكد .و /انتهى .)واعتماده فيه جاء
.ك/هـ19/6/1403 في ت/99/12 ورقم و،/هـ16/2/1402 في ت18/12

ت/112/2
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 رقم الزراعية للشئون الزراعة وزارة وكيل سعادة خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 الله ورحمة عليكم السالم العدل وزارة وكيل سعادة« : هـ22/6/1391 في 4680/18
 في ت/96/2 رقم تعميمكم صدور بعد بدأت المحاكم بعض بأن سعادتكم أفيد ، وبركاته

 القاضي هـ28/4/1391 في 9527 رقم السامي األمر على المعطوف هـ24/5/1391
 حدود خارج الواقعة لألراضي االستحكام حجج طلبات في والمياه الزراعة وزارة رأي بأخذ

 إلى بدورها تحيلها التي الوزارة إلى الشأن بهذا المتعلقة المعامالت إحالة على والقرى المدن
 قد إنه وحيث .المعامالت تلك إنجاز تأخير ذلك عن وينتج بخصوصها الالزم إلجراء الفروع

 عليها تعترض التي األراضي توضح واضحة بتعليمات الوزارة هذه فروع جميع على عمم
 سعادتكم من نأمل لذا . حالة لكل بالنسبة اتخاذه يجب وما عليها تعترض ال والتي الوزارة
 مقر إلى االستحكام بحجج المتعلقة المعامالت إحالة عدم بطلب المحاكم على التعميم
 بجمع الفروع هذه وستقوم منطقته في كل الوزارة لفروع إحالتها للمحاكم يمكن بل الوزارة

 ذلك ضوء على الطلبات حيال بمرئياتها المحاكم وإجابة األراضي عن الالزمة المعلومات



 وفروعها الوزارة بين والرد األخذ بسبب المعامالت تلك تأخير عدم ضمان يمكن وبهذا
 إلى االستحكام بحجج المتعلقة المعامالت إحالة واعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.بخصوصها

.ك /انتهى .)بجهتكم الموجود الزراعة وزارة فرع
ت/18/2
1/237
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 هـ3/12/1391 في 14324 رقم المواصالت وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا( :وبعد -
 ستون الحكومية األراضي ـ 1 : فيه جاء ومما . جازان /الطائف طريق حرم تحديد المتضمن

 للغير المملوكة األراضي في ـ 2 . الطريق منتصف من جانب كل من متراً ثالثون أي متراً
 الواقعة المناطق في ـ 3 . الطريق منتصف من جانب كل من متراً عشرون أي متراً أربعون
 بلدية توجد لم فإن المختصة البلدية قبل من الموضوع للتخطيط طبقاً والقرى المدن داخل

 وهذه .جانب كل من أمتار عشرة أي متراً بثالثين الطريق حرم فيحدد تخطيط يوجد لم أو
 التملك كان إذا بعاليه موضح هو حسبما وحرمه للطريق المساحة تملك في تعارض الوزارة

 المطالب الملك كان إذا أو.هـ1383 ـ 1382 عام مابين بدأ الذي الطريق تخطيط بعد تم قد
 العام ذلك بعد وحرمه للطريق الالزم الجزء وخاصة شرعياً إحياءً محيى غير عنه بالتعويض

 المذكور الطريق بها سيمر التي والقرى المدن في الواقعة المحاكم إبالغ فنرجو.
 أحد بتملك المواصالت وزارة من معارضة حصل وإذا واالعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ.بذلك

 الشرعي بالوجه والحكم ذلك في النظر فعليكم أعاله إليه مشار هو مما بشيء المواطنين من
.ك /انتهى .)المتبع حسب لتدقيقه التمييز لهيئة الحكم رفع ثم

ت/72
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 العام والمفتش والطيران الدفاع وزير عبدالعزيز بن فهد /األمير سمو خطاب تلقينا( :وبعد -
 رفع أن سبق« : نصه ما المتضمن هـ24/4/1392 وتاريخ 7/1/64/1372 رقم بالنيابة



 برقم كتاباً - الله حفظه ـ الوزراء مجلس رئيس موالي لجاللة المعارف وزير معالي
 مليونين عبدالعزيز الملك جامعة إعطاء بطلب هـ20/2/1392 وتاريخ 1/2/8/480/2

 رقم الكريم األمر فصدر الحالي، جدة مطار أرض من مربع متر ألف وخمسين ومائتين
 تبقى بل المنح أو باإلقطاع المطار ألرض التعرض بعدم القاضي هـ20/3/1392 في 5038

 العدل وكتاب الشرعية المحاكم رؤساء كافة إبالغ فنأمل.أخرى ألغراض عليه هي ما على
 بالمملكة مطار أي حرم ضمن تدخل أرض قطعة بأي شرعية صكوك أو حجج إخراج بعدم

.و /انتهى .)دقة بكل إليه المشار األمر إنفاذ فعليكم .».اهـ.بذلك وإشعارنا
ت/8/12
1/238
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 من الواردة اإلنهائية الكشوفات بعض على بالوزارة اإلداري التفتيش الحظ لقد( :وبعد -
 ضبط بتاريخ القضية تقديم تاريخ حقل يسدد أنه االستحكام بحجج يتعلق فيما المحاكم

 استكمال بعدم يوحي مما منه قريب أو التاريخ هذا بنفس االستحكام صك ينظم وقد اإلنهاء
 الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »85«المادة في عليها المنصوص المدة

 إزالة في ورغبة .هـ16/7/1390 في 92/2 رقم بتعميمنا الصادرة بها الملحقة والتعليمات
 االستدعاء بتاريخ التقديم حقل بإشغال لديكم المختصين الموظفين على التنبيه نأمل .االلتباس
 المختصة الحكومية الدوائر إخطار يعقبه والذي االستحكام حجة بطلب للمحكمة المقدم

 .)اإلنهاء ضبط تاريخ يعتبر جلسة أول تاريخ حقل إن حيث عليه المنصوص واإلعالن
.ك/انتهى
ت/234/12
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 في 13297/2 رقم المواصالت وزارة وكيل سعادة خطاب بطيه تجدون( :وبعد -
 إليهم يتقدم عندما القضاة بعض بأن يالحظ« : المقدمة بعد نصه يلي وفيما هـ3/9/1393

 حدود موضحاً الوزارة لهذه يكتب ألرضه استحكام حجة إعطائه بطلب األشخاص أحد



 .الشارع نوع ذكر دون الشارع يحدها بأنه ذكر المعبدة الطرق أحد يحدها كان فإذا األرض
 داخل الطرق خاصة الوزارة هذه عنها مسئولة جميعها ليست المعبدة الشوارع إن وحيث
 يجب استحكام حجة طلب حالة في بأنه المحاكم جميع على بالتنبيه التكرم نأمل .المدن
 له استحكام حجة إخراج المطلوب الملك يحد الذي المعبد الطريق أو الشارع إيضاح
 من الوزارة هذه لتتمكن خارجها؟ أم البلدة نطاق داخل هو وهل القرية أو المدينة من وموقعه

 ونرغب .».اهـ . ذلك ضوء على عدمها أو لألرض المطلوبة الحجة إعطاء حول رأيها إبداء
.ك /انتهى .)بموجبه والتمشي االطالع

ت/98/12
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 لم التي االستحكام حجج صكوك حول استفسارات الوزارة لهذه يرد ما كثيراً( :وبعد -
 الشرعية، الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »86 ـ 85« المادتين مقتضى فيها يطبق

 في خ/343 برقم خطاب الزراعي البنك عام مدير سعادة من ورد أن سبق إنه وحيث
 المادة تستوف لم التي الصكوك باستبدال المحاكم على التعميم فيه طلب هـ21/1/1392

 إال هـ26/2/1392 في ت/31/3 برقم التعميم جرى فقد .لذلك مستوفية بصكوك »85«
 إليهما المشار المادتان فيها تطبق لم استحكام حجج لها بأمالك طرق مرت أن حصل أنه

 131 رقم قرارها أصدرت القضائية الهيئة إلى الصكوك تلك على المشتملة المعاملة وبإحالة
 تكفي ال الحجج هذه أن ترى القضائية الهيئة أن« : فيه جاء الذي هـ8/5/1392 في

 من انتزع ما إفراغ في عليها لالستناد صالحة غير وأنها الملكية ثبوت في عليها لالعتماد
 مراعاة مع » 86 ـ 85 « المادتين مقتضى تستكمل حتى العام الطريق لصالح مشتمالتها

 هـ7/11/1389 في 130/2 ورقم هـ16/7/1390 في ت/92/2 رقم التعميمين مقتضى
 الصكوك واستعادة بذلك المذكورين إفهام الهيئة ترى سابقاً،كما القضاة رئاسة من الصادرين

 صك بكل يلحق انتهائها وعند حدة على منها معاملة كل إجراءات استكمال ثم أيديهم من
 في 185 رقم قرارها أيضاً القضائية الهيئة أصدرت كما .».إليها انتهت ما نتيجة
 إعادة القرار هذا في ورأت »86 ـ 85« المادتان فيه تطبق لم صك نحو هـ18/7/1393

 بهما ألحق وما المذكورتين المادتين مقتضى الستكمال المحكمة قاضي إلى والصك المعاملة
.إلغائه إلى الحاجة دون سجله هامش وعلى األساسي بالصك المطلوبة اإلجراءات وإلحاق



 في ت/31/3 رقم إليه المشار التعميم في جاء ما بين تعارض ال بأنه ونفيدكم
 استكمال هو المقصود ألن أعاله إليهما المشار بقراريها الهيئة قررته وما هـ26/2/1392

 القديمة الصكوك بسحب ذلك كان وسواء النظامية إلجراءاتها تستوف لم التي الصكوك
 رأت وحيث الصكوك، تلك ذيل في اإلجراءات تلك بإلحاق أو جديدة بصكوك وإبدالها

 مانع فال اإلنجاز في وأسرع الصكوك إلغاء من أيسر هي األخيرة الطريقة أن القضائية الهيئة
.و /انتهى .)بموجبه والتمشي االطالع فنأمل . الهيئة قررته ما اعتماد من

ت/108/12
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 رقم البلديات لشئون الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 في بأنه المحاكم على التعميم سعادته طلب بشأن هـ19/4/1394 وتاريخ ص/3031/3

 عنها فني مندوب لبعث البلدية إلى الكتابة تملك إثبات بطلب األشخاص أحد تقدم حالة
 حتى ومساحته وأبعاده حدوده وأخذ الموقع على المحكمة ومندوب المستدعي مع للوقوف

 عنها يرافع من تعيين إلى فيصار المستدعي به يطالب لما البلدية من معارضة هناك كان إذا
 الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »85« المادة أن نفيدكم .إلخ...القضاء لدى

 على« : اآلتي على نصت قد هـ24/1/1372 في 109برقم السامي المقام من المصدق
 واألوقاف البلدية من كل إلى تكتب أن للعقار استحكام عمل منها طلب إذا المحكمة
 أجرى مانع ثمة يكن لم فإذا ذلك إجراء من لديها مانع هناك كان إذا عما لالستفسار والمالية

 بإنفاذ قائمة الشرعية والمحاكم .».اهـ.شهر لمدة الرسمية الجريدة في إعالنه بعد االستحكام
 التعليمات من بهما ألحق وما المذكور النظام نفس من »86« والمادة المادة هذه مقتضى
 دام وما .هـ16/7/1390 في ت/92/2 رقم التعميمي بالخطاب المحاكم لعموم المبلغة
 إليها الكتابة بعد البلدية بمراجعة االستحكام صاحب تعميد من مانع ال فإنه ذكر كما األمر
 وأبعاده حدوده وأخذ الموقع على معه للوقوف عنها فني مندوب بعث البلدية رغبت وإذا

 ويكون المحكمة إلى بها فتتقدم ذلك من شيء في معارضة لديها كان إذا حتى ومساحته
.و /انتهى .)للمحاكم المبلغة التعليمات حسب المقررة المدة خالل في ذلك

ت/119/12
1/241
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 مطلقاً شرعية صكوك على الملكية إثبات في مستندة الغير األقارير على االعتماد عدم ...
 اإلفراغ بطلب يتقدمون عندما أصحابها يفهم التعميم هذا قبل النمط هذا على منها تم قد وما

 حجة بطلب اختصاصها نطاق في العقار يقع التي للمحكمة التقدم عليهم بأن بموجبها
 الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »86 ـ 85« المادتين مقتضى وفق استحكام

.3/261 العدل كتاب في النص ينظر . و/ .)إلخ...تعليمات من بهما ألحق وما
ت/153/12
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 للبناء ملكيتهم تثبت بصكوك المحاكم إلى يتقدمون األشخاص بعض أن الحظنا( :وبعد -
 المملوك البناء إلى األرض بإضافة لهم الحكم ويطلبون البناء، هذا عليها المقام األرض دون
 البناء دون لألرض ملكيتهم تثبت بصكوك المحاكم إلى يتقدمون اآلخر البعض أن كما .لهم

 األمر أشكل وقد .لهم المملوكة األرض إلى المباني بإضافة لهم الحكم ويطلبون عليها المقام
 الشخص كان إذا : أوالً : التالية القاعدة إلى المحاكم توجيه معه رأينا مما القضاة بعض على

 التي لألرض تابعاً يكون البناء فإن بناء عليها أقام ثم لألرض بملكيته استحكام حجة يحمل
 سبيل في وهي المحكمة تكون وال .التبع في يثبت األصل في الملك ثبت ومتى األصل هي

 باإلجراءات مقيدة األرض مالك استحكام حجة إلى البناء ملكية إضافة طلب بحث
 الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »86 ـ 85« المادتين في عليها المنصوص

 كان إذا : ثانياً . طلبه إلى المدعي إجابة وعليها والتعليمات األوامر من بهما ألحق وما
 أن البد فإنه البناء عليها المقام األرض دون استحكام حجة بموجب للبناء مالكاً الشخص

 لألرض ملكيته التعني للبناء فملكيته الفرع يتبع ال األصل ألن لألرض ملكيته المدعي يثبت
 إلى األرض ملكية إضافة طلب بحث سبيل في وهي المحكمة وعلى البناء هذا عليها المقام
 »86 ـ 85« المادتين في عليها المنصوص باإلجراءات تتقيد أن البناء مالك استحكام حجة



 أن وعليها .بها الملحقة والتعليمات واألوامر الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من
 للوجه طبقاً لها يتضح حسبما حكمها تصدر ثم األرض لهذه ملكيته بإثبات المدعي تكلف

 رقم التعميم ينظر .ق/هـ20/1/1405 في ت12/15 رقم بالتعميم أكد .و /انتهى .)الشرعي
 في 1575/ت/13 رقم والتعميم .و/هـ16/3/1418 في 1037/ت/13
.و/هـ29/12/1421 في 1700/ت/13 رقم والتعميم .و/هـ7/6/1421

ت/167/12
1/243
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 رقم اإلدارية للشئون المساعد المالية وزارة وكيل سعادة لخطاب إشارة( :وبعد -
 من المالية لوزارة المعطاة للصورة المشير هـ13/7/1394 في 5/12899 م،/17246

 في خ/1862/12 برقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو لصاحب الموجه خطابنا
 حجج في اقتصارها من المحاكم بعض على القضاء مجلس الحظه ما بشأن هـ12/5/1394

 عليها المنصوص اإلجراءات بقية تطبيق وعدم البلد وفي الجريدة في اإلعالن على االستحكام
 من بهما ألحق وما الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »86 ـ 85« المادتين في

 وأوقاف ومالية بلدية أقرب إلى تكتب أن المحكمة على أن إلى فيه أشرنا والذي تعليمات
 المادتين تعديل بشأن هـ8/6/1390 في 569 الوزراء مجلس قرار في جاء حسبما إليها

 فروع بها توجد ال التي للبلدان بالنسبة االستحكام بحجج الخاصتين أعاله عنهما المنوه
 المالية وزير من كل يعين بأن قضت القرار من الثالثة المادة وأن والبلدية واألوقاف للمالية
 إلى اآلخر تعيين عدم عند أحدهما أو المندوبان وينضم عنه مندوباً واألوقاف الحج ووزير

 تبعية إثبات أو نفي مهمتها تكون لجنة في الداخلية وزارة عن مندوباً بوصفه البلدة أمير
 إليه المشار خطابه في سعادته أفاد وقد.إلخ...له االستحكام حجة إصدار المطلوب العقار
 اآلن حتى تطبيقه يتم لم المذكور القرار من الثالثة المادة عليه نصت ما إن« : يلي بما أعاله

 في تتبع الوزارة بهذه المختصة الجهة أن إال تطبيقه، دون حالت التي الصعوبات بعض لوجود
 الطريقة للمالية فروع بها يوجد ال التي للبلدان بالنسبة االستحكام حجج طلبات على إجابتها
 بالكتابة تقوم بها فروع للمالية ليس التي المحاكم من اإلعالنات ترد عندما أنه :وهي التالية

 من اإلجابة ترد وعندما الدولة بأمالك وعالقته عنه المعلن الملك عن لإلفادة البلدة أمير إلى
.».اهـ.عدمها أو بالموافقة للمحكمة بموجبها يكتب األمير



 تصدرها التي اإلعالنات جميع من بصورة المالية بوزارة الدولة أمالك مصلحة تزويد نأمل لذا
 .)نحوها يلزم ما اتخاذ يتم حتى االستحكام حجج بطلبات والخاصة ذكرها المار المحاكم

.و /انتهى
ت/192/12

1/244
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 المشير هـ21/8/1394 في ت/167/12 رقم العدل وزير معالي لتعميم إلحاقا( :وبعد
 5/12899 م،/17246 رقم اإلدارية للشئون المساعد المالية وزارة وكيل سعادة لخطاب

 وزير معالي خطاب من المالية لوزارة المعطاة الصورة على والمبني هـ13/7/1394 في
 في خ/1862/12 برقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو لصاحب أصال الموجه العدل

 حجج في اقتصارها المحاكم بعض على القضاء مجلس الحظه ما بشأن هـ12/5/1394
 المنصوص اإلجراءات بقية تطبيق وعدم البلدة وفي الجريدة في االعالن على االستحكام

 .إلخ . . الشرعية الدوائر في اإلدراية األعمال تنظيم من "86-85" المادتين في عليها
 الدولة أمالك مصلحة تزود أن المحاكم جميع على أن إليه المشار التعميم في ورد وحيث
 االستحكام، حجج بطلبات والخاصة تصدرها التي اإلعالنات جميع من بصورة المالية بوزارة

 في 5/16355 رقم اإلدراية للشئون المساعد المالية وزارة وكيل سعادة خطاب وردنا فقد
 لمصلحة اإلعالنات من صورا ترسل أخذت المحاكم جميع بأن المتضمن هـ12/9/1394

 يوجد التي للبلدان بالنسبة وأنه الذكر سالف العدل وزير معالي تعميم على بناء الدولة أمالك
 أو الدولة ألمالك فرع أو الزراعي الخرج مشروع كمدير المالية عن ممثلون أو ماليات بها

 اإلعالنات صور على اإلجابة في الدولة أمالك مقام تقوم الجهات هذه فإن منها قريبة تكون
 وهي لها التابعة الجهات في الدولة أمالك على المشرفة هي ألنها المحاكم، من تردها التي
 تقتصر أن سعادته ويرغب عدمه من للدولة عنه المعلن العقار تبعية تثبت أو تنفي التي

 للمالية فروع لها يوجد ال التي اإلعالنات بصور الدولة أمالكم مصلحة تزويد في المحاكم
ك / انتهى .)واالعتماد اإلحاطة ونأمل .منها قريب وال

ت/226/2

1/245
24
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 الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب من صورة هذه بطي نبلغكم( :وبعد -

 برقم منه صورة الوزارة ولهذه الوطني واالقتصاد المالية للشئون الدولة وزير لمعالي أصالً
 في 1491 رقم الوزراء مجلس لقرار والمتضمن هـ23/10/1394 في م/32623/3

 في 3460/93 رقم بخطابه معاليه اقتراح على بالموافقة الصادر هـ23/9/1394
 يوجد ال التي الصغيرة والمدن القرى في العقار على االستحكام حجج بشأن هـ6/8/1393

.و /انتهى .)يخصكم فيما مقتضاه وإنفاذ اإلحاطة نرغب . للدولة وأمالك أوقاف فيها

 :هـ23/10/1394 في م/32623/3 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب نص
 مجلس قرر لقد : التحية بعد الوطني واالقتصاد المالية للشئون الدولة وزير المعالي صاحب«

 بعد الوزراء مجلس إن : يلي ما هـ23/9/1394 وتاريخ 1491 رقم بقراره الموقر الوزراء
 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الواردة لهذا المرافقة المعاملة على االطالع

 المالية للشئون الدولة وزير خطاب على المشتملة هـ18/8/1393 في س/19643/3
 قرار إلى اإلشارة المتضمن هـ28/9/1392 في 92/ع/3348 رقم الوطني واالقتصاد

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان بخطاب المبلغ هـ8/6/1390 وتاريخ 569 رقم الوزراء مجلس
 »86 ـ 85« المادتين تعديل على الموافقة المتضمن هـ19/6/1390 وتاريخ 11461 رقم
 قرار من الثالثة الفقرة بأن معاليه ويعرض الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من

 شهرية بمكافأة واألوقاف الحج ووزير المالية وزير من كل يعين بأن قضت قد المجلس
 الخاضعة والقرى البالد في واالستقامة بالخبرة لهم المشهود المسنين من عنهما مندوباً

 ألمالك تابعة عقارات بها الموجودة الذكر آنف الوزراء مجلس بقرار الواردة للتعليمات
 تعيين عدم عند أحدهما أو المندوبان وينضم القرية أو البلدة مرافق أو األوقاف أو الدولة
 نفي مهمتها تكون لجنة في الداخلية وزارة عن مندوباً بوصفه القرية أو البلدة أمير إلى اآلخر

. المذكورة الجهات إلحدى له االستحكام حجة إصدار المطلوب العقار تبعية إثبات أو

 أنه إذ تنفيذه في صعوبات فوجدت الوزراء مجلس قرار تنفيذ بسبيل الوزارة أخذت وقد هذا
 أن كما المملكة، مدن أكثر في فروع الدولة أمالك لمصلحة أو المالية لوزارة يوجد ال

 كبيرة تكاليف من ذلك يتطلبه وما فيها واالستقامة الخبرة ذوي اختيار الالزم القرى تحديد
 عمل تنظيم أن كما التنفيذ، صعوبة في زاد قد مستقبالً الصرف أو األولى مراحله في سواء
 هذه مثل لكون القرار من المقصود الوجه على يتم ال قد أدائه على مواظبتهم ومتابعة هؤالء



 الجهات أو لمكافأتهم القرار تحديد عدم عن فضالً العالقة لذوي جانبية ستكون األعمال
 لبحث الداخلية بوزارة باالتصال الوزارة قامت الصعوبات هذه وبسبب لهم ستصرف التي

 والمالية الداخلية وزارات من مختصين مندوبين بواسطة ذلك دراسة تعاد أن فرئي األمر،
 ( هـ20/5/1392في المؤرخ محضرهم المندوبون قدم وقد . واألوقاف والحج والعدل
 شئون من كل عن نيابة البلدة أمير يتولى : أوالً : يأتي بما فيه أوصوا الذي ) صورته المرفقة

 واالستقامة الخبرة أهل من شخص تعيين واألوقاف الحج ووزارة المالية ووزارة البلديات
 يوجد ال التي البلدان في االستحكام حجج بطلب يتعلق فيما المذكورة الجهات بتمثيل ليقوم
 استحكام حجة قضية كل اإلمارة بتبليغ المحكمة تقوم : ثانياً . الجهات لهذه فروع فيها
 وعلى .ال أم االستحكام حجة طلب في معارضة ثمة كانت إذا عما منها لالستفسار إليها ترفع

 للحضور األكثر على أسبوع مدة خالل تعيينه قررت الذي الشخص بتبليغ تقوم أن اإلمارة
 بعد يوماً ستون مضى وإذا القضية بضبط لديه ما ويقرر عدمه أو لالعتراض المحكمة أمام

 المحكمة فعلى المحكمة المذكورة الجهات ممثل يراجع ولم المحكمة إشعار اإلمارة تبليغ
 إليها المشار الجهات لممثل يصرف : ثالثاً . االستحكام حجة طلب نحو يلزم ما إكمال

. رياالً خمسين عن يقل وال ريال ثالثمائة قدرها مكافأة البلدة أمير قبل من والمعين

 ذات واإلمارات الداخلية وزارة قبل من )3( المادة في إليها المشار المكافأة تصرف : رابعاً
 يفي ال كان إذا اإلمارات أو الداخلية بوزارة المكافآت بند يعزز أن على المستقلة، الميزانية

 فرأت المذكورة اللجنة مقترحات الوزارة راجعت وقد هذا . الجديدة النفقة هذه لتغطية
 لها يكون أن ترى المالية وزارة فإن األولى أما والرابعة، والثالثة الثانية بالتوصيات األخذ
 أخذ وقد . اإلمارة قبل من مختار بمندوب أو قبلها من مختار بمندوب تمثل أن في الخيار
 التي تلك المالية وزارة لتقرر المملكة في والقرى المدن بحصر اآلن من المختص القسم
 الصرف يتم أن على قبلها من فيها تختار سوف والتي اإلمارة تختاره بمن تكتفي سوف
 حالة في معاليه يرجو لذا .المذكورة اللجنة محضر من الرابعة بالتوصية ورد لما وفقاً للفئتين
 3460/93 رقم بخطابه معاليه أبداه وما المناسب القرار باتخاذ التفضل االقتراح هذا مناسبة

 : يلي ما تقترح الوزارة فإن الموضوع ومراجعة التأمل بعد أنه المتضمن هـ6/8/1393 في
 يكتفى للدولة وأمالك أوقاف فيها يوجد ال التي الصغيرة والمدن للقرى بالنسبة : أوالً

 إخراج على اعتراض لديه كان إذا عما القرية أو البلدة أمير إلى المحكمة من سؤال بتوجيه
 الخبرة أهل إلى يعود أن وعليه اختصاصه نطاق في الواقع العقار بملكية استحكام حجة

 يجيب أن عليه االعتراض إلى يدعو ما وجود عدم عند القرية أو البلدة سكان من والمعرفة
 وأمالك أوقاف فيها يوجد التي والمدن للقرى بالنسبة : ثانياً . المعارضة بعدم المحكمة



 هـ8/6/1390 في 569 رقم الوزراء مجلس قرار من الثالثة الفقرة تضمنته ما يتبع للدولة
 مع االتفاق بعد واألوقاف الحج ووزارة المالية وزارة لمندوب تمنح التي المكافآت وتحدد
 اقتراح على الموافقة : يقرر .احتسابها وطريقة المكافآة مقدار على العام الموظفين ديوان
 3460/93 رقم معاليه بخطابه الموضح الوطني واالقتصاد المالية للشئون الدولة وزير معالي

...أعاله هـ6/8/1393 في

 يلزم ما إكمال أرجو..ذلك على موالي جاللة وافق وحيث ،،، حرر ذكر ولما
 رقم التعميم يراجع الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس ،،،، تحياتي وتقبلوا.بموجبه

.و/هـ1/3/1421 في 1542/ت/13
ت/76
1/249
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 في ت/55/2 رقم القضاة رئيس نائب تعميم بموجب تبلغتم أن سبق( :وبعد -
 إصدار بعدم هـ6/4/1390 في 6701 رقم السامي المقام أمر تضمنه ما هـ23/4/1390
 86 ـ 85 « المادتين في عليها المنصوص اإلجراءات اتباع بعد إال األراضي بتملك صك أي
 بين نزاعاً القضية منشأ كان ولو الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم نظام من »

 بما يتقيدوا لم القضاة بعض أن إلينا ترد التي المعامالت بعض من اتضح وحيث . أشخاص
 السامي، المقام أمر في جاء بما التقيد عليكم نؤكد فإننا إليه، المشار السامي األمر تضمنه

 نظام إجراء بعد إال المتنازعين الطرفين ألحد أرض أي ملكية بثبوت صك يخرج ال وأن
 الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من » 86 ـ 85 « المادتين وتطبيق االستحكام

 على المبني هـ16/7/1390 في ت/92/2 برقم لكم المبلغ التعميم بموجب بهما ألحق وما
 في ت/135/2 رقم والتعميم هـ8/6/1390 في 569 رقم الوزراء مجلس قرار

 ضرورة الحال استدعى وإذا هـ24/5/1391في ت/96/2 رقم والتعميم هـ،7/11/1389
 صك في ينص أن من فالبد إليهما المشار المادتين تطبيق دون النزاع فصل في اإلسراع
 يستند وال االستحكام حجة مقام يقوم وال التملك إلثبات يكفي ال الحكم هذا أن على الحكم

.و /انتهى .)إفراغ أي في عليه
ت/87/2
1/249
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 صورة على المبني هـ15/4/1395 في ت/77/3 رقم الوزير معالي لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 الطريقة على بالموافقة الصادرة هـ6/3/1395 في 7448 رقم السامي المقام خطاب

 التي البعلية األراضي على استحكام حجج إعطاءهم المواطنين بعض طلب بشأن المقترحة
 هـ6/3/1395 في 7448 رقم السامي المقام خطاب صورة هذا بطي تجدون .أيديهم تحت

 بعثها المختصة الجهة على سها إنه حيث الذكر سالف الوزير معالي تعميم في إليها المشار
.س /انتهى .)لإلحاطة

 الزراعة وزير المعالي صاحب« :هـ6/3/1395 في 7448رقم السامي المقام خطاب نص
 البعلية األراضي بشأن المرفق البيان في وتواريخها أرقامها الموضحة لخطاباتكم إيماء والمياه

 جميع في البعلية لألراضي المناسب الحل واقتراح األمطار مياه بواسطة موسمياً تزرع التي
 ووزارتي وزارتكم مندوبي من المشكلة اللجنة قرار من نسخة على المشتملة المملكة أنحاء

 على يده وضع أن سبق مواطن أي : يلي ما المتضمن الموضوع لدراسة والعدل الداخلية
 لما هيأها أو بجدار إحاطتها أو بعالً بزراعتها سواء الشرعي اإلحياء وأحياها موات أرض

 من اإلحياء أن إلى نظراً ولكن بها أحق فإنه البور األراضي توزيع نظام صدور قبل له تصلح
 والعادة العرف إلى الفقهاء أرجعها فقد تحدد ولم اإلسالمية الشريعة في جاءت التي المسائل
 إحياء اليعد قد المملكة جنوب في األرض به وتملك بالبعل إحياء يعد فيما والحرز كالقبض

 من وليس إحياء اليعد وما إحياء يعد فيما كبير دخل له هنا العرف فإن ولذا شمالها في
 ذلك يحدد الذي وإنما المملكة أنحاء في البعل ألراضي بالنسبة عامة قاعدة وضع المستطاع

 حجة إخراج طلب في ستنظر التي المحكمة أن والشك البالد، عرف حسب جهة كل قضاة
 ـ 85 « المادتين في عليها المنصوص واإلدارية الشرعية الالزمة االحتياطات ستتخذ استحكام

 أوامر من بهما ألحق وما الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم نظام من » 86
 سواء التملك أسباب من سبب بأي لألرض تملكه شرعياً إثباتاً المنهي أثبت فإذا وتعليمات

 بعلية كانت سواء األرض يملك المنهي فإن بصحته وحكم ناقالً أو كاشفاً السبب هذا كان
 البور األراضي توزيع عن المسئولة الجهة هي والمياه الزراعة وزارة إن وحيث سقوية، أو

 على االعتراض حق فلها مشروع سبب بدون منها شيء على يده يضع من كل يد ورفع



 بوجهات تقتنع لم ما سقوية أو كانت بعلية الزراعية األراضي على االستحكام حجج إخراج
. الطلب

 المعنية الجهات من كال أعطينا وقد موجبه، إنفاذ فاعتمدوا ذلك على بموافقتنا نخبركم
 بالتعميم أكد وقد الوزراء مجلس رئيس .».اهـ.بموجبه للعمل هذا خطابنا من نسخة باألمر

.و/هـ11/2/1407 في ت/12/27 رقم
ت/126/12

1/251
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1395
استحكام

 وزارة وكيل لسعادة الموجه الوزير معالي خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 حجج طلبات بشأن هـ29/4/1395 في 435 رقم والمياه الزراعة لشئون والمياه الزراعة

 .إلخ...منها جزء أو كلها بيضاء أراضٍ على المحاكم إلى أصحابها بها يتقدم التي االستحكام
 الزراعة وزارة وكيل سعادة« معاليه خطاب نص .ك /انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب
 خطابكم إلى فنشير :وبعد/وبركاته الله ورحمة عليكم السالم والمياه الزراعة لشئون والمياه

 االستحكام حجج طلبات من كثيراً بأن المتضمن هـ19/9/1394 في 11/8220 رقم
 عليه يترتب مما منها جزء أو كلها بيضاء أراضٍ على يكون المحاكم إلى أصحابها بها يتقدم

 وما .المدعي لمقابلة يمثلها من إرسال المحاكم فتطلب الطلبات على الزراعة وزارة اعتراض
 المحامين من عدداً وتتطلب لكثرتها للوزارة إحراجاً تسبب الطلبات هذه أن من إليه أشرتم

 األراضي على االستحكام صكوك طلبات تقبل ال بأن المحاكم على يعمم أن واقتراحكم
 المرسوم أن ـ 1 : التالية األمور مالحظة بعد إال والمدن القرى حدود خارج الواقعة الزراعية
 تنص وكلها البور باألراضي الخاصة السامية واألوامر هـ6/7/1388 في 26/م رقم الملكي

 زراعية أراضٍ على استحكام لصك طلب أي فإن وعليه للدولة ملك البور األراضي على
 صاحبة الدولة ألن مدعياً الخصوص هذا في الزراعة وزارة تمثلها التي للدولة بالنسبة يعتبر

 المحكمة لدى االستحكام صك لطلب المتقدم يثبت حتى البور األراضي ملكية في األصل
. البور األراضي نظام لصدور السابق اإلحياء من يدعيه ما المختصة

 في 21679 رقم السامية األوامر إن حيث اليد وضع مجرد على مبنياً ليس الطلب أن ـ 2
 هـ26/9/1388 في 20542 ورقم هـ،12/4/1388 في 6533 ورقم هـ،9/11/1387



 أو الملك جاللة من صادراً كان إذا إال يعتبر ال إقطاع أي أن ـ 3 . جوازه بعدم تقضي
 في 26/247 رقم السامي األمر على بناء وذلك الوزراء مجلس رئيس أي الحكومة

 الفضيلة أصحاب يتأكد ـأن 5 . ميتة أراضٍ على يشتمل ال الطلب أن ـ 4 . هـ6/12/1379
 توزيع نظام صدور قبل إحياؤه تم قد االستحكام صك عليه المطلوب الجزء أن من القضاة

 بمجرد يكتفي وال اإلحياء هو التملك أساس كان إذا هـ6/7/1388 في البور األراضي
 التابعة النظر هيئة بواسطة ذلك معرفة ينبغي بل له محاباتهم لكثرة وشهوده المنهي دعوى

 أما .عليه االستحكام صك وقصر المربعة باألمتار إحياؤه تم الذي الجزء وحصر للمحكمة
 معتدياً به القائم لكون يعتبر فال البور األراضي توزيع نظام صدور بعد جرى الذي اإلحياء

 األراضي بأن قضت التي األمر ولي ألوامر ومخالفاً إذنها بدون الدولة أمالك من ملك على
 العامة والمصلحة العدالة لتحقيق فقط النظام هذا بموجب توزع وبأنها للدولة ملك البور

.للمواطنين

 حجج طلبات معالجة سبيل في هـ19/9/1394 في 11/8219 رقم خطابكم تضمنه وما
 البور األراضي على المتجاوزين منع على األمر يقتصر أن ترى الزراعة وزارة أن االستحكام
 يريدون التي لألراضي تملكهم تفيد استحكام حجج يبرزوا حتى اإلمارات بواسطة الحكومية
 عجزوا فإن ذلك على الحصول بقصد الشرعية المحاكم مراجعة إلى يضطرهم مما استغاللها

 أو األراضي باستغالل مطالباتهم ترك إلى يضطرون سوف فإنه يدعونه فيما حقهم إثبات عن
 للوزارة يكن ولم الوزارة إلى وقدموها استحكام حجة على استحصلوا وإن عليها التجاوز
 كان إذا فيها النظر إلعادة العدل وزارة إلى الحجج تلك أحالت وإال أجازتهم عليها اعتراض
 مندوب إرسال عن غنى في الوزارة تكون األحوال هذه جميع وفي للنظام مخالفاً صدورها

 تضمنه ما دراسة جرى بأنه ونفيدكم . المتجاوزين هؤالء لمخاصمة الشرع أمام عنها
 في 165 رقم قرار وأصدرت العليا القضائية الهيئة قبل من إليهما المشار خطاباكم

 في اإلدارية األعمال تنظيم من »86« المادة أن: أوالً : يلي لما المتضمن هـ11/4/1395
 طلب إذا فيما رأيها ألخذ العالية للمراجع ترفع أن المحاكم على أوجبت قد الشرعية الدوائر

 في 9527 رقم السامي األمر صرح وقد الفضاء لألرض استحكام عمل منها
 على عمم وقد المادة هذه في العالية بالمراجع المعنية هي الزراعة وزارة بأن هـ28/4/1391

 حجج إخراج بعدم هـ24/5/1391 في 96/2 برقم العدل وزارة قبل من المحاكم
 رأي أخذ بعد إال والمدن القرى حدود خارج الواقعة الزراعية األراضي على االستحكام

 بعض استيالء جراء من تحدث قد التي المشاكل في الوقوع من تفادياً الزراعة وزارة
 الزراعة وزارة طلب حسب وذلك مشروعة غير بطريقة البور األراضي على األشخاص



 لوزارة بالنسبة الحال هو وكما هـ،10/3/1391 في 495/1889 رقم بخطابها
..الطرق بها تمر التي لألراضي االستحكام إخراج عند إليها الرجوع وجوب في المواصالت

 التي االستحكامات عن والمياه الزراعة وزارة إبالغ عن التوقف المحاكم يسع ال فإنه ولذا
 سواء االستحكام حجة طلب على االعتراض أن: ثانياً . الزراعية األراضي على منها تطلب

 يقع الذي موقف في دائماً المعترض يكون أن عليه يترتب ال الرسمية الدوائر أو األفراد من
 لدى المعترض حضور على يتوقف ال االستحكام حجة إصدار أن: ثالثاً . اإلثبات عبء عليه

 أصدرت يحضر ولم للمعترض وبلغتها االعتراض لنظر جلسة المحكمة عينت فإذا المحكمة
 رقم خطابها في الزراعة وزارة اقتراح أن: رابعاً . التمييز هيئة إلى ورفعتها الحجة

 بعد االستحكام حجج طلب على اعتراضها يكون بأن هـ19/9/1394 في 11/8219
 تنظيم من »86« المادة مع يتعارض االقتراح ذلك أن المحاكم من الحجج تلك صدور

 هـ28/4/1391 في 9527 رقم السامي باألمر المفسرة الشرعية للدوائر اإلدارية األعمال
 على صدورها فرص من يقلل االستحكام حجة صدور يسبق الذي االعتراض فإن ذلك مع

 برقم الوزارة وكيل سعادة خطاب من الخامسة بالمادة ورد ما أن: خامساً . النظام خالف
 وقوف من البد بأنه تقضي والتي آنفاً إليها المشار »86« المادة عالجته قد 11/8120

 فنأمل .».اهـ . محتوياتها من للتأكد بها المنهى الفضاء األرض عين على نائبه أو القاضي
 المؤكد و/هـ4/11/1400 في ت/135/12 رقم التعميم بذلك وصدر .و /انتهى .)اإلحاطة
.و/هـ2/2/1421 في 1521/ت/13 ورقم .و/هـ24/11/1401 في 196/1 رقم بالتعميم

ت/29/12
1/255
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 رقم والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 المظالم ديوان رئيس معالي خطاب إلى فيه المشار هـ17/12/1395 وتاريخ ج/ز/و/74
 هـ22/4/1395 وتاريخ 186 رقم القرار به المرفق هـ3/12/1395 وتاريخ 502 رقم

 .البلديات أراضي على اليد وضع حاالت يعالج والذي العليا القضائية الهيئة عن الصادر
 يعتبر حتى هـ22/4/1395 وتاريخ 186 رقم العليا القضائية الهيئة قرار تعميم سموه ولرغبة

 وتاريخ 186 رقم المذكورة الهيئة قرار نص فإليكم .إلخ..عليها يسار قاعدة تضمنه ما



 غير أرض على يده وضع من ـ 1 : يلي ما العليا القضائية الهيئة ترى ... :هـ22/4/1395
 تكن ولم مثالً كشارع عام مرفق أي أو كمدرسة عليها حكومي مبنى أو مسجد إلقامة معدة

 ألحد مقطعة تكن ولم فقط الورق على ال األرض نفس على واقعاً فعلياً تخطيطاً مخططة
 رقم السامي األمر صدور قبل بناؤه وكان التنظيم مع بناؤه يتعارض ولم لها إحيائه قبل

 على إحياؤه وقع فإن عليه، للبلدية سبيل وال ملكه تكون فإنها هـ9/11/1387 في 21679
 بحقه طبقت التنظيم مع إحياؤه وتعارض إليه، المشار األمر قبل وكان مخططة أرض

 إحياؤه كان إذا ـ 2 .مقابل بدون التنظيم مع يتعارض ما وأزيل الشأن بهذا الصادرة التعليمات
 يستحق وال التخطيط مع يتعارض ما أزيل التخطيط مع وتعارض أعاله إليه المشار األمر بعد

 فيه جاء الذي المؤكد األمر ولي منع بعد حصل هذا عمله ألن عنه يده رفعت عما تعويضاً
 تكون ألن معدة أرض على ووقع المذكور األمر بعد إحياؤه كان إذا ـ 3 . فصاعداً اآلن من

 إليه المشار األمر بعد إحياؤه كان ذا ـ 4 . له تعويض وال يزال فإنه عاماً مرفقاً أو مسجداً
 تباع فإنها ألحد أقطعت أو لمشروع عينت أرض على يكن ولم التخطيط مع يتعارض ولم
 نأمل .».اهـ. محمد نبينا على الله وصلى التوفيق وبالله.التعليمات حسب بالقيمة عليه

.و /انتهى .)بموجبه والتمشي واالعتماد االطالع
ت/143/12
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 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 بقراره الوزراء مجلس قرر لقد : المقدمة بعد ونصه هـ25/6/1396 في 15852/ج/3رقم
 المعاملة على االطالع بعد الوزراء مجلس إن« : يلي ما هـ15/6/1396 وتاريخ 983رقم

 في 5/18306رقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة خطاب على المشتملة لهذا المرافقة
 تقدمت قد كانت المكرمة بمكة وزبيدة العزيزية العين إدارة أن المتضمن هـ20/10/1394
 الواقعة لها العائدة للدار استحكام حجة إخراج بطلب الكبرى الشرعية المحكمة إلى

 إخراج ضرورة رأى المحكمة قضاة أحد قبل من الموضوع نظر وعندما بمكة بالمسفلة
 ذلك على العين إدارة فاعترضت وزبيدة العزيزية العين ولصالح الدولة أمالك باسم الحجة
 عقاراتها عن مسئولة وحدها تعتبرها لهذا وأنها الدولة ذمة عن مستقلة مالية ذمة لها أن بحجة

 أمالك بمصلحة تسجل الدولة ممتلكات كافة ألن نظراً عليها والمحافظة صكوكها وتسجيل



 وليس الدولة أمالك باسم وإخراجها الصكوك تنظيم يتم بأن الموافقة معاليه يرجو . الدولة
 في 203 رقم المالية اللجنة توصية على االطالع وبعد .وغيرها العين إدارة باسم
 يتم بأن الوطني واالقتصاد المالية وزير طلب على الموافقة : مايلي يقرر : هـ13/4/1395

 الدوائر من غيرها أو العين إدارة باسم وليس الدولة أمالك باسم وإخراجها الصكوك تنظيم
 يلزم ما إكمال أرجو ذلك على موالي جاللة وافق وحيث ،، حرر ذكر ولما .الحكومية

.و /انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد لالطالع .».اهـ.تحياتي وتقبلوا بموجبه
ت/162/12
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 منها الصادرة االستحكامات صكوك في تذكر ال المحاكم بعض أن لوحظ لقد( :وبعد -
 في ت/29/12 برقم لكم المبلغ لتعميمنا وتأكيداً .المحياة األراضي في اإلحياء تاريخ

 في اإلحياء تاريخ عن والتنويه بموجبه التمشي يلزم فإنه الخصوص بهذا هـ3/2/1396
.و /انتهى .)والصك الضبط
ت/196
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 ورقم هـ،28/4/1396 في 11/4962 برقم والمياه الزراعة وزارة كتبت فقد( :وبعد -
 بإصدار الباحة بمنطقة ببيده الشرعية المحكمة قيام حول هـ19/5/1396 في 11/5653

 الصادر البور األراضي توزيع نظام صدور بعد أحييت بور أراضٍ على استحكام حجج
 باعتبار بالباحة الزراعية الوحدة معارضة رغم هـ6/7/1388 في 26/م رقم الملكي بالمرسوم

 على بالمحافظة يقضي الذي للنظام ومخالفة عليها االعتداء بطريق تم األراضي تلك إحياء أن
 الوزارة وتأمل .فيه الواردة الشروط بموجب المواطنين على توزيعها يتم حتى البور األراضي

 وقد .إلخ..الحجج تلك على الزراعية الوحدة بمعارضة يتعلق فيما مناسباً نراه ما اتخاذ
 هذه أن المتضمن هـ22/6/1396 في ق/416/1 رقم بخطابنا والمياه الزراعة وزارة أجيبت
 الخاصة بيده محكمة من الصادرة االستحكام لحجة بالنسبة إجابتها أوضحت أن سبق الوزارة



 الزراعة لوزارة كان إذا أنه من هـ25/1/1396 في ق/62/1 رقم بالخطاب ...........
 األخرى االستحكام حجج طلبات أما المحكمة، وستنظرها بها التقدم فلها ذلك في معارضة

 على اعتراضات لها كان إن اعتراضاتها تقدم أن الزراعية للشئون فإن للمحاكم تقدم التي
 وقد .».اهـ.بذلك الخاصة التعليمات ضوء على فيها النظر المحكمة وعلى الطلبات تلك

 تعميد هـ26/8/1396 في 11/8851 رقم بخطابه والمياه الزراعة وزير معالي رغب
 حالة في أنه مالحظة مع اإلحاطة فنرغب . أعاله إليه المشار خطابنا تضمنه بما المحاكم

 إلى األوراق كامل مع المحكمة تقرره ما رفع الوزارة من المقدم االعتراض عن النظر صرف
.و /انتهى .)التمييز هيئة
ت/32/12
1/258
2
3

1397
استحكام

 المتضمن هـ28/1/1397 في 192 رقم الرياض مدينة أمين سعادة خطاب وردنا( :وبعد -
 البائع من المبايعات تسلسل إلى إعالناتها في تشير السابق في كانت المحكمة أن إلى إشارته
 الحاجة دون المحكمة إلى اإلجابة إرسال سرعة األمانة على يسهل وبذلك األخير حتى األول

 موقع بذكر واكتفت اإلعالنات ونموذج صيغة غيرت المحكمة أن إال األمانة مراجعة إلى
 فإن سعادته إليه أشار ما ولوجاهة .إلخ..غموضاً هذا في وأن والمساحة والحدود األرض
 صورة إرسال وسرعة االستحكام حجة إصدار طلب عند المبايعات تسلسل ذكر عليكم

.و /انتهى .)حينها في اإلعالنات
ت/69/12
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 رقم التعميمي األوقاف لشئون واألوقاف الحج وزارة وكيل سعادة خطاب وردنا( :وبعد -
 بصرف قامت أن واألوقاف الحج لوزارة سبق أنه المتضمن هـ21/4/1397 في 6/7854

 وفقاً المختصة الجهة من بموجبه للعمل »6« رقم نموذج استحكام معارضة أبواك من كمية
 الحظت واألوقاف الحج بوزارة المختصة الجهة وأن الخيرية األوقاف تنظيم بالئحة جاء لما



 الحج لوزارة التابعة الفروع جميع من طلب أنه إلى سعادته وأشار به تتمشى ال الفروع أن
 الالئحة عليه نصت لما وفقاً الستخدامه المذكور بالنموذج المحاكم بتزويد واألوقاف

 إبالغ سعادته ويرغب هـ3/2/1393 في س/2429/3 برقم السامي المقام من المبلغة
 الحج وزارة فروع تقدم عند ذلك ومالحظة االطالع نأمل وعليه .».اهـ.بذلك المحاكم

.ك/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه االستحكامات بمعارضة واألوقاف
ت/90/12
1/259
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 في 1184/8 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب صورة تلقينا( :وبعد -
 ونص هـ30/5/1397 بتاريخ الصادر الملكي البيان من نسخة بها ومرفق هـ19/6/1397

 أراضٍ ملكية يدعون والحاضرة البادية من الناس من بعضاً أن الحظنا« : مايلي الملكي البيان
 مسبق إذن على الحصول دون فيها باإلحداث ويقومون اليد وضع بحكم زراعية وغير زراعية

 عليها استحكام حجج على للحصول بطلبات المحاكم إلى يتقدمون ثم السامي المقام من
 ملتوية طرقاً سلكوا طلباتهم تلب لم فإذا المستحقين وحرمان االستغالل ذلك في قصدهم

 المبايعات هذه على بالتصديق يقوم من إلى يلجأون ثم صورية مبايعات بإجراء يقومون حيث
 على مستنداً استحكام حجة إعطاءه طالباً المختصة الجهات إلى المشتري يتقدم ذلك وبعد

 على الناصة لألوامر صريحة مخالفة التصرف هذا مثل إن وحيث . بيده التي المبايعة أوراق
 أرض على استولى شخص كل بأن القاضية والتعاميم األراضي بإحياء األمر ولي إذن ضرورة
 يعوض وال فوراً منه تسحب لها تملكه يثبت شرعي صك أو الحكومة من إقطاع لديه وليس

 رقم الوزراء مجلس وقرار مشروعة غير بطريقة األرض على اعتدائه بسبب خسارته عن
 المخالفة هذه تسببت وقد المساييل، إحياء لموضوع المنظم هـ15/11/1392 في 1323

 بتخطيط قيامها عند المسئولة الجهات القتها عقبات من أحدثته بما العامة بالمصلحة باإلضرار
 التالعب ومنع األمور لهذه حد وضع في منا ورغبة . الزراعية األراضي ومسح المدن

 الدولة به تهتم الذي التوزيع وحسن العامة والمرافق المصالح على ومحافظة والتحايل
 ـ 1 : يأتي ما باتباع نأمر إليه يحتاجون ما على الحصول من والمستحقون المحتاجون ليتمكن

 ما تعويض أي دفع دون سكنية أو كانت زراعية حكومية أرض أية في يقع إحداث أي إزالة



 عدم مع رادعة عقوبة ذلك يخالف من ومعاقبة السامي المقام من مسبق بإذن ذلك يكن لم
. الشرعية بملكيته معترف مالك غير من تتم التي المبايعات أوراق إلى االلتفات

 بصفته األراضي مبايعات أوراق على التصديق صفته كانت مهما شخص ألي يجوز ال ـ 2
 للجزاء نفسه يعرض ذلك يخالف ومن .نظاماً المقررة اإلجراءات استكمال وبدون الشخصية

 وزير ومعالي الداخلية وزير وسمو والقروية البلدية الشئون وزير سمو من كل على ـ 3 .
 فيما كل فيه إليها المشار األوامر وتطبيق هذا أمرنا تنفيذ والمياه الزراعة وزير ومعالي العدل
 لالطالع .».اهـ.المختصة الجهات وكافة واإلمارات والبلديات المحاكم على والتعميم يخصه

 في 1187/ت/13 رقم بالتعميم أكد .و /انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد
.هـ26/4/1419
ت/21/12
1/260
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استحكام

 رئيس معالي خطاب ومشفوعه هـ7/2/1393 في ت21/2 رقم للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان

 في 1270 الوزراء مجلس لقرار المتضمن هـ19/11/1392 في 22946/3/1
 التصديق بعد إال قطع إلى والمقسمة المخططة األراضي توثيق عدم بشأن هـ12/11/1392
 والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا فقد .إلخ..المخطط على
 المحاكم قضاة بعض يزال ال« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ3/1/1398 في 169 رقم

 ربع( األراضي قطع بأجزاء استحكام حجج وإعطاء البيع عقود بتوثيق يقومون العدل وكتاب
 أن سبق التي للتعاميم وخالفاً المدن تخطيط ألنظمة خالفاً المفرزة )قطعة نصف أو قطعة

 بالتأكيد التكرم معاليكم من نأمل ذلك دون وللحيلولة الخصوص بهذا وزارتكم عن صدرت
 إعطاء وعن البيع عقود توثيق عن تماماً التوقف بوجوب العدل وكتاب المحاكم جميع على

 ألحكام تطبيقاً وذلك )قطعة نصف أو قطعة ربع( األراضي قطع بأجزاء استحكام حجج
 وتاريخ 1270 رقم الوزراء مجلس بقرار المعدلة والمباني الطرق نظام من »21« المادة

 ال : كالتالي نصها والتي المذكورة المادة من »ز« الفقرة وخصوصاً هـ12/11/1392
 األراضي من مفرزة قطعة ملكية نقل توثيق العدل لكتاب وال الشرعية للمحاكم يجوز



 موقع يبين السابقة األحكام وفق معتمد مخطط بموجب إال المادة هذه ألحكام الخاضعة
.ش /انتهى .)مقتضاه واعتماد لالطالع .».اهـ.ومساحتها وحدودها القطعة

ت/62/12
1/261
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 في 5279 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 المرفقة هـ27/2/1398 في 285 رقم الوزراء مجلس قرار ومشفوعه هـ5/3/1398

 مجلس قرار تضمن وقد .و /انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد لالطالع .صورته
 من )ب( الفقرة نص تعديل على الموافقة« :مايلي هـ1398 /27/2 في 285 رقم الوزراء
 وتاريخ 80 رقم بالقرار الصادرة الخيرية األوقاف تنظيم الئحة من )16( المادة

 الحصول قبل عين ألية استحكام حجة إصدار عدم )ب( : التالي الوجه على هـ29/1/1393
 بموجب وذلك..لها وقفية عالقة وجود بعدم يفيد الجهة في األوقاف دائرة من تأكيد على

 أربعة مدة المحكمة إلخطار األوقاف إدارة تسلم على تمض لم ما المرفق )6( رقم النموذج
 رقم التعميم أيضا صدربذلك الوزراء مجلس رئيس نائب .».اهـ.حرر ذكر ولما .أشهر
و/هـ15/7/1393 في ت/157/3
ت/148/12

1/262
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استحكام

 ومشفوعاته هـ5/9/1399 في 20227 رقم السامي المقام خطاب صورة وردنا( :وبعد -
 لنص مستكملة تكن لم ما استحكام صكوك إخراج بعدم المحاكم على بالتأكيد القاضي
 هذه إن وحيث . الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »86 ـ 85« المادتين
 الحرص فضيلتكم من نأمل فإننا الخصوص بهذا المحاكم جميع على أكدت أن سبق الوزارة

 .و/انتهى .) المواطنين لحقوق وحفظاً السامي لألمر إنفاذاً المذكورتين المادتين تطبيق على
 ت/84/2 ورقم ن/هـ8/10/1386في م/2385/3رقم التعميم بذلك صدر

.ن/هـ23/4/1390 في ت/55/2ورقم.ن/هـ2/7/1389في



ت/23/1
1/262
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استحكام

 المبني هـ14/6/1382 وتاريخ 1795/3 رقم القضاة رئاسة بتعميم أبلغتم أن سبق( :وبعد -
 بلدية به تقدمت ما بشأن هـ23/4/1382في 4961 رقم الداخلية وزير سمو خطاب على

 وذلك.فيها المسجلة المنطقة في ليست التي األراضي تسجيل عدم حول اقتراح من الخبر
 في تقعان أرضين بتسجيل قاما حيث أحدرفيده، وقاضي النماص قاضي من وقع لما نتيجة
 في تقع ال التي األراضي تسجيل جواز عدم على المذكور التعميم نص وقد الشمالية الخبر
 ذلك عن ينتج قد لما وتفادياً العامة للمصلحة حفظاً العدل كتابة أو المحكمة عمل منطقة

 مخالفة بسبب مؤخراً حدثت التي المشاكل كثرة الحظنا وحيث .عبث أو مغالطات من
 مقر حدود خارج تقع أرض أي تسجيل عن حاالً بالتوقف نخطركم فإنا المذكور التعميم
 غير أو الرهن أو الهبات أو المبيعات في للحكومة أو لألفراد يعود فيها كان ما سواء عملكم

 بالمرسوم الصادر القضاء نظام من »93« المادة عليها نصت التي الالئحة تصدر أن إلى ذلك
 أية وقوع حالة في كاملة المسئولية وسنحملكم هـ14/7/1395 وتاريخ 64/م رقم الملكي
.و /انتهى .)دقة بكل ونفذوه ذلك فاعتمدوا . األمر لهذا مخالفة

ت/36/12
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 رقم العام والمفتش والطيران الدفاع وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 السمو لصاحب أبرقنا أن سبق« : المقدمة بعد ونصه هـ16/3/1400 في 2/4/8/405

 بعض اعتداء بشأن هـ1/12/1399 وتاريخ 3/10/5/772 برقم الداخلية وزير الملكي
 حديثة مزارع بإقامة بالسليل الجوي الدفاع رماية لميدان المخصصة األرض على المواطنين

 من وطلبنا تملك، إثباتات لديهم أشخاص قبل من متزايدة والتعديات مستمر العمل وأن عليها
 تمتلكها والطيران الدفاع وزارة إن حيث األرض هذه على التعدي عن بإيقافهم األمر سموه



 الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب إلى خطاباً سموه فأرسل .استحكام حجة بموجب
 إبالغ نود : نصه ما وفيه هـ3/12/1399 وتاريخ 1/2/7322برقم منه صورة لنا وأرسل
 بذلك معاليكم نخبر إذ ونحن..الموقع ذلك في إحداث أي وإزالة بمنعهم المختصة الجهة
 أو تملك صكوك تصدر أال األخرى المحاكم من جاورها وما السليل محكمة تعميد نرجو
 ونحوه بيتاً أو مزرعة أو أرضاً يملك أنه مدعياً إليها يتقدم لمن شرعية استحاكم حجج
 بموجب والطيران الدفاع لوزارة مملوكة أنها حيث األرض هذه من شيء على اإلحياء بطريق
 ألي الدفاع لصك سابق إحياء أو إحداث أي منها شيء على يوجد ولم شرعي تملك صك

 هذه ومساحة الشرقية الناحية من المطار بعد السليل شرق تقع األرض وهذه كان شخص
 وحدود موقع تعرف السليل وإمارة طوالً كيلومتراً 300 عرضاً كيلومتراً » 80« األرض

 بتنفيذ المختصة المحاكم بتعميد يلزم من على األمر معاليكم اطالع بعد نرجو.األرض هذه
 وزارة صك بعد الصادرة للصكوك بالنسبة وذلك موجبه واعتماد لالطالع .».اهـ.ذلك

.و /انتهى .)الدفاع
ت/52/11
1/264
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 المتضمن هـ8/3/1400 في 1/414 رقم المواصالت وزير معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 مشاريع لصالح المقتطعة األمالك عن التعويضات لصرف المتبعة والتعليمات القواعد أن

 ال التي المستندات من عدد تقديم اقتطعت التي األراضي أصحاب على توجب العامة الطرق
 مستوفية المقتطعة والعقارات األراضي ملكية صكوك تقديم وأهمها بدونها الصرف يمكن

 أحكام تنفيذ على يدل ما إلى بالصك يشار أن ـضرورة 1 : بينها من التي المطلوبة لإلجراءات
 جاء ما ـتنفيذ 2 . الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »86 ـ 85« المادتين
 هـ4/9/1389 في 13494 برقم ـ الله رحمه ـ القضاة رئيس لسماحة السامي المقام بخطاب

 التملك صكوك إخراج بعدم المملكة في المحاكم إشعار المواصالت وزارة طلب على
 حرم منطقة حدود إليضاح إدارتها إلى أو إليها الرجوع بعد إال الطرق بها تمر التي لألراضي

 أيضاً والمؤكد هـ17/11/1389 في 135 برقم المحاكم على بموجبه عمم والذي .الطريق
 الصكوك إخراج قبل المواصالت لوزارة بالكتابة هـ3/2/1391 في ت/32/3 رقم بالتعميم
 أطواله تحديد مع الملك مساحة على الصك اشتمال ـوجوب 3 .الطريق حرم إليضاح



 بيان يوجب والذي هـ3/11/1389 في ك/96/3برقم المحاكم على عمم لما طبقاً باألمتار
 أن من المواصالت وزارة الحظته لما ونظراً االلتباس ومنع الدقة من فيه لما بالمتر األرض
 عدم وأن المتقدمة اإلجراءات مراعاة دون صدرت قد إليها المقدمة الصكوك بعض

 بوجوب والتعليمات األنظمة تقضي والتي إليها المشار والبيانات لإلجراءات استكمالها
 األراضي عن التعويضات من المواطنين استحقاقات صرف تأخير إلى يؤدي مما مراعاتها
 مجدداً فضيلتكم على نؤكد لذا . مصالحهم ويعطل بهم يضر مما أمالكهم من المقتطعة
 .)مستقبالً ذلك ومالحظة التعليمات من شيء إغفال وعدم بموجبها والتمشي التقيد بضرورة

 ت/32/9 ورقم .م/هـ17/11/1385 في ت/135/2 رقم التعميم بذلك صدر .ق /انتهى
.ك/هـ4/3/1393 في ت/35/12 ورقم . و/هـ3/3/1391 في

.ش/هـ5/6/1400 في ت/80/12 ورقم
ت/109/12

1/265
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 في 1738/3 رقم بالنيابة والقروية البلدية الشئون وزير سمو خطاب تلقينا( :وبعد -
 الصادرة الصكوك من بنسخة البلديات بتزويد المحاكم على التأكيد المتضمن هـ5/7/1400

 شاكرين . عليها االعتراضية الالئحة إعداد إلمكان البلديات قبل من عليها والمعارض منها
 اعتماده فعليكم سموه إليه أشار ما ولوجاهة .».اهـ.العام الصالح خدمة فيه لما تعاونكم
.و /انتهى .)يلزم لمن وإبالغه
ت/118/1

1/266
7
9

1400
استحكام

 المساعد العدل وزارة ووكيل المواصالت وزارة وكيل من المؤلفة اللجنة فإن( :وبعد -
 في ق/ 411/1 برقم المواصالت لوزير الموجه خطابنا على بناء وذلك القضائية للشئون

 النظر بصدد هـ10/4/1400 في 4/3/611 رقم خطابه على والمعطوف هـ15/5/1400



 ال التي القديمة الصكوك في األمالك أطوال بوضع الشرعية المحاكم إبالغ معاليه طلب في
 ومشفوعه هـ18/8/1400 في 4/1414 رقم معاليه خطاب وردنا فقد . إلخ..ذلك تحمل
 وزير معالي خطاب في ورد ما على باالطالع« : نصه هذا والذي المذكور اللجنة قرار

 المختصة اإلدارات واجهت أنه تبين النظر، وجهات وبتبادل إليه اإلشارة السابق المواصالت
 لصالح المواطنين أمالك من أجزاء اقتطاع عند اإلشكاالت بعض المواصالت وزارة في

 وجه على الملك من الباقي والجزء المقتطع الجزء تحديد إمكان وعدم فتحها يتم التي الطرق
 األطوال على الصكوك اشتمال لعدم المتر وهي المتبعة الرسمية القياس وحدة بموجب الدقة
 نتيجة والتبديل للتغيير عرضة الغالب في تكون والتي فقط الحدود بذكر فيها اكتفي وإنما
 وزارة تواجهه ما دراسة ذلك إلى إضافة جرى .باألمالك المحيطة المناطق ظروف لتغير

 تملك، أو وقفية صكوك قديمة شرعية صكوكاً تحمل أمالك من االقتطاع عند المواصالت
 التأمل وبعد ...ونحوه المعماري كالذراع المتر غير بمقياس أطوالها ذكر فيها جرى وقد

 برقم العدل وزارة من الصادر التعميم في والنظر جوانبه جميع من للموضوع والدراسة
 ما على االتفاق صار فقد بالمتر األطوال جعل ضرورة من هـ14/4/1386 في م/1046/3

 التي القديمة ـالصكوك 2 . غير ال بالمتر لألمالك األطوال مقياس يكون أن ـضرورة 1 : يلي
 الحاكم يتأكد أن مراعاة مع بالمتر أطوال ذرعة إجراء من البد ألطوالها الذرعة تحمل ال

 القديمة ـالصكوك 3 . بالمتر أطواله وضع المراد العقار ومعالم الجوار صكوك من الشرعي
 إلى أطوالها تحويل إجراء من البد ونحوه المعماري كالذراع المتر بغير األطوال تحمل التي

.المتري القياس

 يتم بأن نوصي فإنا المقتطعة والجهة المالك حق لضبط تعود مصلحة من ذلك في لما ونظراً
 وزير معالي وطلب .».اهـ.الموفق والله.الشرعية المحاكم على ذكر ما بموجب التعميم

 .)موجبه فاعتمدوا ذكر ما على بموافقتنا ونخبركم .وتعميمه عليه موافقتنا المواصالت
 المؤكد .ش/هـ24/12/1399 في ت/169/12 رقم التعميم بذلك وصدر .و /انتهى

.ش/هـ5/6/1400 في ت/79/12 رقم بالتعميم
ت/48/12
1/267
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 في 4609 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -



 الدفاع وزير سمو خطاب من نسخة برفقه لكم نبعث« : المقدمة بعد ونصه هـ4/3/1401
 تعميد سموه طلب المتضمن هـ4/4/1400 في 2/4/549 رقم العام والمفتش والطيران

 حجج( تملك صكوك إصدار بعدم االختصاص ذات الجهات من وغيرها العدل وزارة
 أقرب إلى الرجوع بعد إال عسكرية قيادات بها يوجد منطقة أي في األراضي على )استحكام

 الدفاع وزارة من رغبة وذلك مسبقاً موافقتها على والحصول بالمنطقة عسكرية قيادة
 إليكم ونرغب . للوزارة تابعة أراضٍ على للغير استحكام حجة إصدار منع في والطيران

 والطيران الدفاع وزارة وتزويد المملكة في التمييز وهيئات المحاكم كافة على التعميم
 ومن عسكرية قيادات بها يوجد مناطق في تقدم التي األراضي على اإلنهاء طلبات من بصورة

 واعتماد لالطالع .».اهـ.النظام في عليها المنصوص المدة خالل ذلك على إجابتها انتظار ثم
 .و/هـ7/7/1407 في ت/12/123 رقم بالتعميم أكد .و /انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه

 في ت/12/4 رقم وبالتعميم .ك/هـ30/2/1406 في ت/12/40 رقم وبالتعميم
.ك/هـ9/1/1406

ت/67/13
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 تنظيم من "86" للمادة المفسر هـ24/5/1391 في ت/96/2 رقم للتعميمين إلحاقا( :وبعد
 حجج بطلب الزراعة وزارة إلى بالرجوع والقاضي الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال

 الصورة على المبني هـ22/9/1397 في ت/134/1 ورقم الزراعية لألراضي االستحكام
 برقم الزراعة لوزارة أصال الموجه السامي المقام خطاب من الوزارة لهذه المعطاة

 كل عرض الزراعة وزارة من يستدعي األمر أن المتضمن هـ19/8/1397 في 1493/س/4
 كتابات على الزراعة وزارة إجابة تأخر هذا على ويترتب السامي المقام على بمفردها حالة

 الصكوك إصدار في التريث فينبغي بشأنها السامي التوجيه انتظار في لفروعها أو لها المحاكم
 أن على المذكورة الوزارة إجابة ورود حتى زراعية أنها أصحابها يدعي التي األراضي على
 وقد .الخصوص هذا في السامي للمقام ترفعه مما بصورة المحاكم بتزويد الزراعة وزارة تقوم
 بشأن هـ16/6/1399 وتاريخ 11/21576 رقم والمياه الزراعة وزير معالي خطاب تلقينا

 أصحابها يدعي أراض على شرعية صكوكا أصدرت الشرعية المحاكم بعض أن من لوحظ ما
 لم الصكوك تلك تضمنتها التي المساحة أن تبين األراضي تلك على بالكشف وأنه زراعية أنها



 تستكمل لم أنها الصكوك تلك دراسة من تبين كما منها قليال جزءا إال إحياء يسبق
 الشرعية الدوائر في اإلدراية األعمال تنظيم من "86-85" المادتين في المطلوبة اإلجراءات

 ولكن المنهي بإعالن تبلغها بمجرد للمحاكم وتبلغ المعارضة تصدر الحاالت من كثير وفي
 التقيد بوجوب عليكم نؤكد لذا .الوزارة معارضة تتجاهل بل تجاوبا تبد لم المحاكم بعض

 .)بموجبها والتمشي االستحكام بحجج الخاصة والتعاميم التعليمات وتطبيق السامية باألوامر
و / انتهى
68/12
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 هـ،ورقم17/11/1389 في ت/135/2برقم تعميما تبلغتموه أن سبق الحاقاًلما:(وبعد
 قبل إداراتها أو المواصالت وزارة الى الرجوع بخصوص هـ3/3/1391 في ت/32/3

 وزير معالي خطاب مؤخرا تلقينا وقد الطرق حرم منطقة إليضاح االستحكام حجج إخراج
 :المقدمة بعد نصه يلي وفيما الموضوع حول هـ21/2/1401 في 367 رقم المواصالت

 أرضه على/.............للمواطن استحكام حجة ينبع محكمة رئيس فضيلة أخرج أن سبق»
 الكتابة دون النخل ينبع/البحر ينبع طريق لصالح منها جزء والمقتطع النخل ينبع في الواقعة

 وتاريخ 17494 رقم الكريم السامي لألمر وفقا الطريق حرم منطقة لتوضيح الوزارة لهذه
 رقم القضاء رئيس سماحة بخطاب الشرعية المحاكم على المعمم هـ4/9/1389

 في ت/32/3 رقم معاليكم بتعاميم والمؤكدعليه هـ17/11/1389 في ت/135/2
 وتاريخ ت/4404 رقم بخطابها بجدة الطرق إدارة فاستفسرت.هـ3/3/1391

 االستحكام حجة إخراج قبل للوزارة الكتابة عدم أسباب عن فضيلته من هـ20/5/1399
 المواطن ملك بأن هـ28/5/1399 وتاريخ 3111 رقم بخطابه فأجابهافضيلته المذكورة

 لوزارة للكتابة ضرورة يوجد وال القديمه األمالك من تعتبر ينبع في األمالك المذكوروباقي
 في للوزارة فرع اليوجد انه عن فضال طارئ المنطقة في المواصالت وجود ألن المواصالت

 كان إذا الصك في اإلشارة ينبغي إذ اليكفي الجواب هذا فإن معاليكم ترون قد وكما.ينبع
 تاريخ يسبق تاريخ منذ ملكيته تثبت الصك حامل بيد التي الوثيقة أن أو قديما األرض إحياء

 عند للوزارة يرسل فيما اإلشارة وكذا اإليضاح هذا على مبنيا الصرف ليكون الطريق تخطيط



 ال بأن مقيدة الوزارة ألن اإلحياء هذا كيفية عن الشرعي الصك استخراج المواطن طلب
.الطرق تخطيط تاريخ قبل لألرض تملكه يثبت لمن إال التعويض تصرف

 أو المواصالت وزارة إلى الرجوع على نص قد إليه المشار الكريم السامي األمر ألن ونظرا
 كل في للوزارة فرع إيجاد نستطيع ال إننا وحيث الطريق حرم منطقة حدود إليضاح إداراتها

 أنحاء في الشرعية المحاكم جميع على التأكيد نرجوا لذا .شرعية محكمة فيه يوجد مكان
 أو المواصالت وزارة إلى الرجوع بعد إال لألراضي اإلستحكام حجج إخراج بعدم المملكة

 في للطرق إدارة وجود عدم حالة وفي الطريق حرم منطقة حدود إليضاح إداراتها إحدى
 اإلجراءات اتخاذ لتتولى مباشرة للوزارة الكتابة ينبغي فإنه المحكمة بها يوجد التي المنطقة
 اإلدارية األعمال تنظيم من "86-85" للمادتين تنفيذا قبلها من الطلب حيال الالزمة

 اإلحاطة نرغب سبق لما تأكيدا .«اهـ.الذكر السالف السامي واألمر الشرعية بالمحاكم
 ورقم ش/هـ5/6/1400 في ت80/12 رقم التعميم بذلك وصدر و/انتهى.)واالعتماد

 ت135/2 ورقم .و/هـ3/3/1391 في ت32/3 ورقم .ك/هـ4/3/1393 في ت35/12
.م/هـ17/11/1389 في
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 هـ24/1/1401 في 154/3 رقم والقروية البلدية الشئون وزير سمو خطاب تلقينا( :وبعد
 حكومية أراضٍ على صكوك بإظهار تقوم الشرعية المحاكم إن" :فيه جاء وقد ومشفوعاته

 حكومية األراضي هذه بأن ودفاعها البلديات معارضة رغم اليد وضع لمجرد المواطنين لبعض
 الوجه إلى اإلشارة دون البلديات اعتراض عن النظر صرف على نهجت المحاكم أن إال

 بالوقوف ينيبه من أو المحكمة قاضي قيام سموه ويرغب .". ذلك في عليه المعتمد الشرعي
 له وتظهر علم على القاضي ليكون البلدية ومعارضة اإلحياء إدعاء حالة في اإلنهاء محل على

 األعمال تنظيم من "86" المادة إن وحيث .إلخ . .الطبيعة على الوقوف واقع من الحقيقة
 .)إليه أشير ما باعتماد عليكم نؤكد فإننا سموه إليه أشار ما تؤيد الشرعية الدوائر في اإلدارية

و / انتهى
ت/45/12
1/271



1
4

1402
استحكام

 في 11/16997 رقم والمياه الزراعة وزير معالي خطاب مؤخراً تلقينا( :وبعد -
 في 18458 برقم لمعاليه الموجه السامي المقام خطاب من صورة وبرفقه هـ16/3/1402
 المقام وخطاب معاليه خطاب من صورة هذا طي تجدون .الموضوع بشأن هـ6/8/1401

 وزير معالي خطاب نص .و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع ونرغب إليهما المشار السامي
 لهذه المبلغ السامي األمر أخيراً صدر قد بأنه معاليكم أفيد« :عنه المنوه والمياه الزراعة
 طلبات في البت على بالموافقة منه صورة المرفق هـ6/8/1401 في 18458 برقم الوزارة
 أنظمة من لديها حسبما مباشرة الوزارة قبل من الزراعية األراضي على االستحكام حجج

 بالبت حالياً تقوم الوزارة هذه فإن ذلك على وبناء السامي، للمقام عنها الرفع دون وتعليمات
 من ونأمل .إليه المشار الكريم السامي لألمر تنفيذاً االستحكام حجج طلبات جميع في

 الزراعية األراضي على صكوك إصدار في التريث الشرعية المحاكم على التعميم معاليكم
 عملية أن علماً وأحيطكم هذا .بالمعارضة أو بالموافقة والمياه الزراعة وزارة رأي تتلقى حتى
 الوزارة هذه جانب من تأخير هناك يعد ولم سريعة بصورة اآلن تتم الطلبات هذه في البت

 لهذه إنهاءات من المحاكم من لهم يرد عما الرفع بسرعة الوزارة هذه فروع نبلغ وسوف
 المقام موافقة مضمون مع يتفق إلحاقي تعميم إصدار معاليكم استحسنتم إذا فأرجو .األراضي
 الزراعة وزير الشيخ آل العزيز عبد الرحمن عبد ».تحياتي أطيب ولمعاليكم .األخير السامي
 في ت/158/12 برقم عمم قد هـ6/8/1401 في 18458 رقم السامي األمر والمياه

ق/هـ28/8/1401
ت/73/12
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 النص هـ14/4/1402 في 9011 رقم السامي المقام خطاب نص أدناه نبلغكم( :وبعد -
 20142 برقم األعلى القضاء مجلس رئيس لسماحة الموجه لخطابنا نشير« :المقدمة بعد

 وإصدار عامة بصفة االستحكام حجج موضوع بدراسة القاضي هـ4/9/1401 وتاريخ



 تنظيم واقتراح خاصة بصفة شرعي بصك مملوكة أرض على استحكام لحجة جدة محكمة
 إليكم ونبعث .المملكة أنحاء جميع في القضاة بموجبه يتقيد الموضوع في وواف شامل
 في 174/4رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب نسخة برفقه
 مجلس قرار على والمشتملة إليه المشار لخطابنا الجوابي ومشفوعاته هـ28/1/1402

 هـ21/1/1402 في 17/4/5 برقم الموضوع في المتخذ الدائمة بهيئته األعلى القضاء
 الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »86 ، 85« المادتين أن ـ 2 .... :يلي ما والمتضمن

 في 186 رقم العليا القضائية الهيئة قرار ذلك في بما تعليمات من بهما لحق وما الشرعية
 بسبب إحياؤها يدعى التي األراضي على االستحكام حجج طلبات حول هـ22/4/1395

 وانتفى المقصود حصل االختصاص جهات جميع من مقتضاها نفذ إذا والبناء اليد وضع
 االستحكام إجراءات تتطلبه لما بهما ألحق وما المادتين هاتين كفاية يظهر ذلك ومن التذمر

 تبين تستشكلها التي الجهة فعلى إيضاح إلى تحتاج مبهمة أو مجملة فقرة هناك كان وإذا
 في إحياء وجود والمخطط الجوي التصوير نفى إذا ـ 3 .إيضاحه يتم حتى اإلشكال وجه

 االعتراض جهات وعلى ذلك من التثبت القاضي على تعين اإلحياء بها المدعى المنطقة
 القضاء لدى محاميها بإحضار الواقع ويثبت الحقيقة يكشف بما المحكمة مع التعاون

 لديها المقدم المحكمة وعلى والمستندات األدلة وتقديم ومناقشتها البينة جرح في والبحث
.شهادته في تزويره ثبت من معاقبة اإلنهاء

 المحاكم عموم في القضاة جميع على والتأكيد إنفاذه إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا
 يخالفه من نحو يلزم ما واتخاذ تنفيذه متابعة وعليكم به بالتقيد العدل وكتاب التمييز وهيئات

 واإلحاطة لالعتماد هذا أمرنا من نسخة المعنية الجهات أعطينا وقد القضاة، لنظام وفقاً
 بالموضوع المتعلقة األوراق برفقه وتجدون مقتضاه، بإنفاذ لها التابعة الجهات على والتأكيد
 المقام خطاب تضمنه ما تنفيذ واعتماد اإلحاطة نرغب .». هـ ا.بموجبه يلزم ما فأكملوا
 في ت/12/183 رقم بالتعميم وأكد .و/انتهى .)وعناية دقة بكل أعاله السامي

.و/هـ27/8/1404 في ت/12/160 ورقم .و/هـ3/11/1404
ت/97/12
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 السمو لصاحب أصالً الموجه السامي المقام خطاب من نسخة الوزارة تلقت( :وبعد -
 يلي وفيما هـ29/5/1402 في 12794 برقم بالنيابة والقروية البلدية الشئون وزير الملكي

 وتاريخ 2965 رقم أمرنا من لكم المعطاة للصورة إلحاقاً« :المقدمة بعد النص
 )ثانياً( الفقرة في القاضي المكرمة بمكة الصادرة االستحكام حجج بشأن هـ14/2/1401
 والنظامية الشرعية اإلجراءات لجميع مستكملة شرعية صكوك من صدر أن سبق ما بأن منه

 أعلن التي االستحكام حجج أن منها المقصود بأن ونخبركم .منتهياً موضوعها ويعتبر تعتمد
 ونظر العاصمة أمانة عليها واعترضت اإلنهاء من بصورة المعنية الجهات وزودت عنها

 صاحب تملك بثبوت وحكم شرعاً معارضتها عن النظر صرف ثم المحكمة لدي اعتراضها
 مستكملة تعتبر الحجة فهذه القطعية الحكم واكتساب عنه المنهي للمحدود اإلنهاء

 فلها عليها مالحظة لها وكان بذلك العاصمة أمانة تقتنع لم وإذا واإلدارية الشرعية لإلجراءات
 العاصمة أمانة إليه أشارت لما وجاهة وجدت وإذا ذلك لدراسة وزارتكم إلى األمر ترفع أن
 القضاء مجلس إلى تلك االستحكام حجة إحالة بطلب ذلك عن لنا الرفع فعليكم معارضة من

 حجة عليها التي األرض بقيمة العاصمة أمانة مطالبة أما ، يجب ما وتقرير فيها للنظر األعلى
 من شيئاً أحد من أخذت قد كانت وإذا مبرر له فليس عليها اعترضت أن سبق استحكام

 هذا أمرنا من نسخة العدل وزارة أعطينا وقد .منه أخذته لمن ترده أن فعليها القبيل ذلك
 الجهات أعطينا كما مخالفتها وعدم والتعليمات باألنظمة التقيد بوجوب القضاة على للتأكيد
 نرغب ..». هـ ا .يحفظكم والله .بموجبه يلزم ما فأكملوا .لالعتماد منه نسخة المعنية

.ق /انتهى )والتعليمات باألنظمة التقيد نحو موجبه واعتماد اإلحاطة
ت/114/12
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 الخاص األنموذج به المرفق هـ25/11/1399 وتاريخ 6744 رقم لقرارنا إلحاقاً( :وبعد -
 مدة تحديد سهواً وقع قد إنه وحيث .الشرعية المحاكم قبل من االستحكام حجج بإعالن

 مع تمشياً فقط »واحد شهر« المدة أن والصحة بشهرين إليه المشار األنموذج في اإلعالن
 اإلحاطة فنرغب .الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »85« المادة منطوق

.و/انتهى .)إليه أشرنا ما ومالحظة
ت/120/12
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 الموجه هـ17/8/1402 في 19774 رقم السامي المقام خطاب صورة تلقينا( :وبعد -
 التوجيه تلقينا« :المقدمة بعد نصه هذا .بالنيابة والقروية البلدية الشئون وزير سمو إلى أصالً

 رقم الملكي األمر إلى اإلشارة المتضمن هـ3/8/1402 في 5730/4 رقم الكريم الملكي
 العدل وكتاب البلديات بإبالغ والقاضي لكم الموجه هـ24/11/1399 وتاريخ 3901/2

 رأساً إليهم موجهاً ويكون يردهم أمر أي المعنية الوزارة بواسطة الديوان إلى يعيدوا بأن
 في المؤرخ الملكي الديوان بيان وإلى ذلك، على والتأكيد بموجبه إجراء أي اتخاذ وعدم
 وغيرها الزراعية األراضي بتملك األشخاص بعض ادعاء من لوحظ ما بشأن هـ30/5/1397

 وطلبهم السامي المقام من مسبق إذن على حصولهم دون فيها واإلحداث اليد وضع بدعوى
 المبايعات إجراء مثل ذلك في ملتوية طرق إلى ولجوئهم عليها استحكام حجج على الحصول
 حجج بشأن الصادر هـ14/4/1402 وتاريخ 9011 رقم أمرنا وإلى ونحوها الصورية

 في 17/4/5 رقم األعلى القضاء بمجلس الدائمة الهيئة قرار على والمعطوف االستحكام
 بمراعاة عليهم والتأكيد المعنية الجهات بإبالغ الكريم التوجيه وقضى .هـ21/1/1402

 الدولة وأمالك والمحاكم العدل وكتاب البلديات إبالغ : أوالً :دقة بكل به والتقيد اآلتي
 قد يكن لم ما يردهم أمر أي اعتماد بعدم مرجعه بواسطة منهم كل والمياه الزراعة ووزارة

 لجهة وتاريخاً رقماً يحمل بأن المتبعة لإلجراءات ووفقاً مرجعهم طريق عن إليهم ورد
 بكل بهذا بالتقيد عليهم والتأكيد الحاجة عند إليها للرجوع منه بصورة تحتفظ مختصة رسمية

.منه استثناء أي اعتماد وعدم دقة

 كان مهما كان من كائن أي من البيضاء األراضي على اليد وضع دعوى قبول عدم : ثانياً
 األراضي على المبايعات قبول وعدم السامي المقام من إذن على الحصول بعد إال مركزه
 أو المبايعات تلك كاتب صفة كانت مهما مصدقة كانت ولو حتى العادية بالوثائق البيضاء
 بعقوبة هذا يخالف من ومعاقبة تعويض أي دفع دون عليها يقع إحداث أي وإزالة مصدقها

 ذلك عن االمتناع فضاء ألرض استحكام عمل منها طلب إذا المحكمة على : ثالثاً .رادعة
 : رابعاً .الموضوع حيال نظرها وجهة إبداء مع مرجعها طريق عن السامي للمقام األمر ورفع
 بإنفاذ لها التابعة الجهات على والتأكيد يخصه فيما كل األمر هذا تنفيذ المعنية الوزارات على



 دقة بكل الكريم التوجيه به قضى ما إنفاذ إليكم ونرغب .ذلك ومتابعة دقة بكل مقتضاه
 وعليكم وعناية دقة بكل مقتضاه بإنفاذ عليهم والتأكيد لكم التابعة الجهات على وتعميمه

 االقتصاد المالية ووزارة العدل وزارة من كالً أعطينا وقد يخالف من ومعاقبة ذلك متابعة
 فيما كل مقتضاه يإنفاذ واإلحاطة لالعتماد هذا أمرنا من نسخة والمياه الزراعة ووزارة الوطني
 والله .بموجبه يلزم ما فأكملوا .لإلحاطة منه نسخة الداخلية وزارة أعطينا كما يخصه

 في ت8/77 رقم بالتعميم أكد .و/انتهى.)"واالعتماد لالطالع .». هـ ا .يحفظكم
 رقم والتعميم .و/هـ19/5/1409 في ت8/70 رقم وبالتعميم و،/هـ7/6/1409

 في ت14/189 رقم التعميم بذلك صدر و،كما/هـ2/7/1408 في 1079/ت/13
.هـ25/10/1417 في س846 رقم بالتعميم وأكد و،/هـ9/11/1404

ت/135/12
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 هـ28/9/1402 وتاريخ 22945/ي/4 رقم السامي األمر نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 هـ19/5/1402 وتاريخ 1/ب/498 رقم خطابكم مشفوعات إليكم نعيد« :المقدمة بعد

 لسمو الموجه هـ10/6/1401 في 13507 رقم أمرنا على المعطوف الهجر تحديد بشأن
 في 11571 رقم األمر نسخة مع منه نسخة لمعاليكم والمعطى الداخلية وزير
 وأن مطلقة بصفة عليها استحكام حجج إخراج وعدم الهجر تحديد بشأن هـ19/5/1402

 واالستيطان بالسكن لهم السماح بها يقصد وإنما التمليك بها يقصد ال القديمة اإلقطاعات
 الملكيات أما األساس هذا على الهجر تحديد من مانع ال وأنه أخرى على قبيلة نزول ومنع

 .والنظامية الشرعية لإلجراءات مستوفية استحكام حجة بموجب إال تعتبر فال الخاصة
 وأنه الهجر تحديد بعدم القاضي هـ13/3/1386 في 6011 رقم األمر إلى وإشارتكم

 العادة به جرت ما بشأنها يتخذ فهذه أومزارع مساكن كانت سواء الخاصة لألمالك بالنسبة
 أما لذلك الالزمة الشروط توفر بعد عليها استحكام حجج إعطاء في المحاكم قبل من

 حدود ضمن إدخالها بطلب الهجر أمراء ويتقدم إحياؤها يسبق لم التي األخرى األراضي
 فيما وأنه البور الحكومية األراضي ضمن فتبقى بملكيتها حجة ذلك من يتخذوا لكي هجرهم

 اعتداء وقوع خشية هو هجرهم تحديد بطلب لهم الدافع أن من الهجر أمراء يدعيه بما يتعلق
 يضر مما جوارهم في النازلة األخرى القبائل بعض قبل من السكن أو أراضيهم على



 بواسطة الحكومية األراضي على تحافظ التي للحكومة مرده األمر هذا فإن بمصالحهم
 ال أنه منه يفهم هـ10/6/1401 في 13507 رقم األمر أن وإيضاحكم..التنفيذية السلطات

 في 6011 رقم األمر بينما أخرى على قبيلة نزول امتناع أساس على الهجر تحديد من مانع
 وفيه مقتضاه على جارياً العمل زال ما الذي وهو ذلك من بالمنع يقضي هـ13/3/1386

 أراضي عن بالتعويض للمطالبات كف وفيه القبلية الحدود على التنازع إلخماد ضمانات
.عليها صكوك إخراج وعدم الهجر تحديد من الممانعة عل جارية المحاكم زالت وما الهجر

 من والممانعة هـ13/3/1386 في 6011 رقم األمر مقتضى على التأكيد معاليكم واستحسن
 حيث إليهما المشار األمرين مضمون بين تعارض هناك ليس بأنه نخبركم .خالفه على العمل

 تمليك أساس على الهجر بتحديد يقض لم هـ19/5/1401 في 11571 رقم أمرنا إن
 األمر ذلك يسند ولم أخرى على قبيلة نزول لمنع وإنما لها صكوك وإخراج لها أصحابها

 من تشكل لجنة اختصاص من وإنما اختصاصها من وليس المحاكم إلى »التحديد مسألة«
 يلزم ما فأكملوا .للمحاكم ذلك إبالغ وعليكم لذلك الحاجة عند العالقة ذات الجهات
.و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب » . هـ ا .يحفظكم والله .بموجبه
ت/145/12
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 في 1296/1 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب تلقينا( :وبعد -
 في 2258/2 رقم لخطابنا إلحاقاً« :المقدمة بعد نصه هذا هـ15/8/1402
 على عطفاً هـ1/11/1401 في 1190 رقم المرفق لخطابكم الجوابي هـ30/11/1401

 هـ25/10/1401 في 6489/1 رقم المرفق الغربية بالمنطقة التمييز هيئة رئيس خطاب
 أو توفوا قد يكونوا أن إما العمل عن انفصلوا ثم قضاة أصدرها التي االستحكام حجج بشأن

 فيتضح االستحكام حجة منها أخرجت التي المحاكم غير محاكم إلى نقلوا أو تقاعدوا
 القضاة إن وحيث .اإلجراءات بعض تكميل أو تعديل إلى تحتاج الحجة أن الحالي للقاضي

 إعادة يتولى بمن التوجيه فضيلته طلب فقد باإللغاء السابقة للصكوك التعرض من ممنوعون
 الموضوع هذا أن نفيدكم .الشرعي الوجه يقتضيه بما الحكم ثم الصكوك هذه في النظر
 هـ15/7/1402 في المعقودة والعشرين الثالثة دورته في األعلى القضاء مجلس على عرض



 في قبله من النظر إعادة يستوجب األمر أن له اتضح إذا الحالي القاضي أن النظر فاقتضى
 بالوجه وإنهاءه ذلك في النظر عليه فإن التكميل أو التعديل أو باإللغاء االستحكام حجة

 القضاة صكوك إلغاء تتولى التي هي إنها حيث التمييز هيئة إلى منه يصدر ما إحالة ثم الشرعي
 واألنظمة التعليمات أو الشرعية للقواعد مخالفة الصكوك تلك أن لديها تحقق إذا السابقين

 فنرغب .». هـ ا .وغيرها مدركة محكمة من الصادرة الصكوك بعض في ذلك حصل كما
.و/انتهى .)بموجبه والعمل االطالع

ت/29/2
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 في ت188/1 ورقم هـ4/11/1400 في ت/136/1 رقم لتعاميمنا فإلحاقاً( :وبعد -
 سابقاً مدركة قاضي صكوك بشأن هـ23/1/1403 في ت/10/12 ورقم هـ8/11/1401

 سابقاً الجموم وقاضي شافي محمد/الشيخ سابقاً ميسان وقاضي كابلي محمد /الشيخ
 التي الحيثيات على وبناء .الجاسر عبدالعزيز /الشيخ المضيق محكمة إلى حالياً والمنقول

 الوزارية والتعاميم السامية واألوامر العليا القضائية الهيئة قرار عليها التعاميم هذه بناء صار
 أي إجراء وعدم المكاني، االختصاص خارج يقع عقار ألي استحكام أي إخراج عدم بشأن

 كاتب أو المختص القاضي والية خارج العقار ذلك يقع عقار أي على يرد إفراغ أو تسجيل
 اتخاذه يلزم وما التعاميم هذه ينظم موحد تعميم إصدار في ورغبة ولألهمية المختص العدل

 من الصادرة الصكوك على مقتضاها ينسحب المذكورة التعاميم إن -1 :يلي ما نبلغكم فإنا
 إخراج عدم من وعناية دقة بكل االلتزام ـ 2 .العديني الله عبد /الشيخ سابقاً خليص قاضي

 دقة بكل االلتزام ـ 3 .المكاني المحكمة اختصاص خارج يقع عقار ألي استحكام حجة أية
 يعود منها كان ما سواء المكاني االختصاص نطاق خارج يقع عقار أي تسجيل بعدم وعناية
 التعميم تضمنه كما .إلخ..ذلك غير أو الرهن أو الهبات أو المبيعات في للحكومة أو لألفراد

 إذا العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب على إن ـ 4 .هـ18/3/1400 في ت/23/1 رقم
 غيرهم أو المذكورين القضاة أحد من خارجة ذرعة تعديل أو استحكام صكوك إليهم ورد
 ويجري ونحوه إفراغ من عليها شرعي إجراء أي اتخاذ عدم فيتعين واليته خارج عقار على
 انتقال أسباب من نحوه أو إفراغ أي إن ـ 5 .يجب بما بشأنه التعميد ليجري للوزارة رفعه

 عقار ألي المذكورين القضاة أحد من الصادر الصك على األصل في مستنداً يكون الملكية



 شرح بأي سجله على التهميش وال إفراغه يجوز ال ونحوها المحاكم تلك والية خارج يقع
.كالمتبع نحوه يلزم ما اتخاذ ليجري إلينا إرساله لديها أبرز التي الجهة على ويتعين

 واليته داخل المذكورين القضاة من أي من صدر ذرعة تعديل أو لعقار تملك صك أي إن ـ 6
 إال المذكورة المحاكم بأي بعد المختص القاضي من إفراغه يجوز ال المذكورة المحاكم في
 سجله على الوقوف وبعد والنظامية الشرعية لألصول اإلجراءات مطابقة من التأكد بعد

 لتجري إلينا رفعه يجري ذلك في اختالف أي وجود حال وفي معاملته، ومجريات وضبطه
 بمقتضاه للتقيد ذكر ما نبلغكم إذ وإنا .يلزم بما التوجيه ثم ومن المختصة الجهة من دراسته

 إلى القاضي من يقع ما بعث يجري سوف ذكر لما مخالفة أي أن نشعركم موجبه واعتماد
 بالوزارة العدل كتاب لجنة إلى العدل بكاتب يختص وما .العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس
 رقم التعميم بذلك وصدر .و/انتهى .)الصدد بذلك مخالفة أي لقاء يلزم ما تقرير ليجري
 ورقم .و/هـ4/11/1400 في ت136/1 ورقم و/هـ23/10/1401 في ت180/3
.و/هـ23/1/1403 في ت10/2 ورقم .و/هـ8/11/1400 في ت188/1
ت/41/12
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 وزير الملكي السمو لصاحب الموجه السامي المقام خطاب من صورة تلقينا:(وبعد -
 رقم خطابكم على اطلعنا« :المقدمة بعد نصه هذا هـ22/1/1403 في 1584برقم الداخلية

 هـ20/12/1402وتاريخ29180رقم لألمر الجوابي هـ25/12/1402 في 1/11345
 التي اإلجراءات اتباع بدون الحدود سالح لمراكز صكوك إخراج على الموافقة طلبكم بشأن
 وما الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »85،86« المادتان عليها نصت

 من »86« المادة بأن أوضح العدل وزير معالي أن من إليه المشار بخطابكم أوضحتموه
 عمل منها طلب إذا المحكمة أن على تنص الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم

 المادة أن كما ذلك، في رأيها ألخذ العليا للمراجع األمر ترفع أن الفضاء لألراضي استحكام
 للبلدية بالكتابة وذلك االستحكام بحجج الخاصة اإلجراءات اتباع وجوب تتضمن »85«

 إلى وإشارتكم شهر، لمدة الرسمية بالجريدة الطلب عن واإلعالن واألوقاف والحج والمالية
 السيما سريتها تفقد قد ألنها مواقعها وعن عنها اإلعالن المناسب غير من المراكز هذه أن



 صكوك إخراج على الموافقة وطلبكم. المدن عن بعيدة ٍحكومية أراض على مقامة وأنها
 سالف األمر تضمنه سريتها،وما على حفاظاً اإلجراءات هذه وبدون إعالن بدون لها شرعية
 بأن القاضي هـ15/6/1399 وتاريخ 983 رقم الوزراء مجلس قرار إلى اإلشارة من الذكر
 ومن الحكومية، الدوائر من غيرها باسم وليس الدولة أمالك باسم وإخراجها الصكوك تنظيم

 في المتبعة النظامية اإلجراءات واتباع الدولة أمالك باسم المواقع تلك عن اإلعالن فإن ثم
 به تقضي لما اتباع وفيه بشيء المواقع تلك سرية على يؤثر ال االستحكام حجج إخراج
 حكومية أرض وهي اإلجراءات تلك التباع الداعي أنه ترون حين في والتعليمات األنظمة
.حكومية مراكز عليها ومقام

 أمالك باسم الصكوك وتنظيم الدولة أمالك باسم سيتم المواقع تلك عن اإلعالن أن دام وما
 ثم ومن إليه المشار الوزراء مجلس لقرار تطبيقاً الحدود سالح/الداخلية وزارة لصالح الدولة

 إليكم ونرغب .النظام من االستثناء يسوغ ما يوجد ال فإنه بشيء المراكز هذه سرية تمس لن
 إخراج في الوزارة رغبة وعند الشأن هذا في المرعية والتعليمات األنظمة به قضت ما مراعاة
 مجلس قرار تضمنه لما وفقاً بذلك تقوم أن فعليها المراكز تلك على استحكام حجج

 .بموجبه يلزم ما فأكملوا المرعية والتعليمات األنظمة به تقضي لما وطبقاً إليه المشار الوزراء
.و/انتهى .)موجبه اعتماد فنرغب .». هـ ا

ت/56/12
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 في 5/295 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 قبل من لها تقدم التي الصكوك أغلب أن الحظت الوزارة أن المتضمن هـ1/2/1403

 فيها أُغفل قد المختلفة الدولة مشاريع أو العامة الطرق لصالح المنزوعة األمالك أصحاب
 معاليه ورغبة المعارضة أو الموافقة إبداء في المعنية الرسمية الدوائر إجابات وتواريخ أرقام
 ذكر يتعين بأنه ونفيدكم .استحكام حجة أي صلب في ذكر ما إيضاح بلزوم المحاكم إبالغ
 أي صك في إيجاباً أو سلباً العالقة ذات الحكومية الدوائر جوابات ومضامين وتواريخ أرقام
 وأكد .و/انتهى .)المواطنين من ألي قبلكم من مستقبالً إخراجها يجري استحكام حجة

 في ت12/171 رقم التعميم صدر كما ك/هـ19/8/1404 في ت12/154 رقم بالتعميم
ك/هـ6/9/1404
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 في 1115 رقم عسير بمنطقة الوزارة فرع مدير فضيلة خطاب تلقينا( :وبعد -
 في 1308/5 رقم بأبها الطرق إدارة مدير سعادة خطاب على عطفاً هـ12/3/1403
 المحاكم بين العمل عليه يجري ما إلى بالنظر فإنه « :المقدمة بعد نصه وهذا هـ6/3/1403

 اإلدارة لهذه بالحجج الخاصة اإلعالنات كافة تحال حيث بأبها الطرق وإدارة المختلفة
 يتقدم التي الخاصة األمالك على الصكوك بعض أن العمل في تكشف وقد فيها الرأي إلبداء

 ثم المختلفة المشاريع لصالح أمالكهم من اقتطع عما لهم المستحق عن مطالبين أصحابها
 لتلك عرض يحدد أن دون بشوارع محدودة األمالك بعض وتكون الطبيعة على تطبيقها

 الشوارع من أجزاء على األمالك بدخول بعضها يضيع أو الشوارع معالم تضيع وقد الشوارع
 أو التطبيق في الشارع من جزء يدخل قد إذ دقيق غير ذلك بسبب التطبيق يجعل الذي األمر

 كذلك التطبيق عند آخر شخص ملك من جزء يدخل ثم البداية عند الملك من جزء يترك قد
 يحدد أن أوالً للمساح ألمكن الصك في محدداً عرضها كان لو الشوارع أن حين في

 الصحيحة النهاية وهو ثابت حد من للصك التطبيق في يبدأ ثم الصك حسب الطريق عرض
 محددة والطرق الشوارع تكون أن يستلزم األمر فإن دقيقاً العمل يكون ولكي للشارع
.ق/انتهى .)بموجبه التمشي نرغب فإننا ذكر ما ولوجاهة .». هـ ا .الصكوك كل في عرضها
ت/146/12
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 والمياه الزراعة وزير لمعالي الموجه السامي المقام خطاب من نسخة الوزارة تلقت( :وبعد -
 عنها مندوب ببعث والمياه الزراعة وزارة تكليف حول هـ21/7/1403 في 17488رقم
 :المقدمة بعد النص وهذا .الزراعية األراضي على االستحكام حجج على اعتراضها عند



 لوزارتكم تقدم أنه المتضمن هـ1/4/1403 في 25657رقم خطابكم إلى نشير«
/..............المواطن

 ملكيتها يدعي والتي الحائر بلدة غرب الواقعة األرض في أنبوبية بئر بحفر له السماح بطلب
 وأنه بالرياض الكبرى المحكمة من الصادر هـ23/11/1396 في 828رقم الصك بموجب

 في اإلدارية األعمال تنظيم من »86ـ85« للمادتين مستكمل غير الصك أن لوزارتكم تبين
 أنه كما حديث منها جزء في واإلحياء بور معظمها زراعية أرض على وصدر الشرعية الدوائر

 وتم الصك هذا على اعترضت قد وزارتكم وأن إخراجه عند وزارتكم رأى فيه يؤخذ لم
 محاكم رئيس فضيلة ولكن فيه النظر إعادة طلب مع وزارتكم نظر بوجهة العدل وزارة إبالغ

 حضور بعد إال وزارتكم طلب عن اعتذر الصك مصدر فضيلة من طلب على بناء الرياض
 معارضتها أسباب في وزارتكم نظر وجهة يوضح الشرعية المحكمة أمام دعوى ليقيم مندوبها
 المحاكم على هـ17/10/1396 في ت/196 رقم العدل وزارة تعميم صدور من بالرغم

 عند الشرعية للمحاكم وزارتكم تقدمها التي الخطية االعتراضات بقبول والقاضي الشرعية
 الصك هذا أصدرت قد المحكمة وأن الزراعية األراضي على استحكام حجج استخراج

 طلب أن إلى أشرتم كما االستحكام، لحجج المنظمة والتعليمات األوامر بذلك مخالفة
 ويتجاوزون األراضي على يعتدون أفراد قضايا في وزارتكم عن مندوب حضور المحكمة
 مخالفة على المعتدون لتجاسر الباب هذا فتح لو وأنه تحقيقه يتعذر أمر والتعليمات األنظمة
 الطلبات هذه تغطية من يتمكنوا ولن المحاكم طلب بتلبية الوزارة منسوبو وسينشغل األنظمة
 السامي باألمر جاء بما بالتمشي العدل وزارة على األمر وتطلبون وانتشارها لكثرتها

 الئحة وقبول األوامر من وغيرها االستحكام لحجج المنظم هـ28/4/1391 في 9527رقم
.إليه المشار العدل وزارة بتعميم جاء لما تنفيذاً وزارتكم تقدمها التي االعتراض

 في 26395 ورقم هـ22/6/1400 في 15636رقم األوامر صدرت أن سبق وألنه
 القضاء مجلس قرره ما على عطفاً هـ14/6/1402 في 14265ورقم هـ1/12/1400

 مندوبين ببعث وزارتكم بتكليف القاضية هـ2/6/1401 في 96/2/25 رقم بقراره األعلى
 على شرعية صكوك إخراج على معارضتها حالة في الشرعية المحاكم لدى للحضور عنها

 األراضي توزيع نظام صدور بعد عليها المعتدى األراضي قضايا جميع في الزراعية األراضي
 من وغيرها واألوقاف والمالية البلديات مثل األخرى المعنية الحكومية اإلدارات كسائر البور

 تجعل نظر وجهة إبداء مجرد يكون وأن يعد فال الخطي االعتراض وأما األخرى، الجهات
 عن ليدافع ممثلها تندب أن للوزارة يتسنى أن إلى االستحكام حجة إخراج في يتريث القاضي
 الموضوع بشأن سامية أوامر من إليه اإلشارة سبقت ما إنفاذ إليكم نرغب لذا .نظرها وجهة



 يلزم ما التخاذ هذا أمرنا من بنسخة العدل وزارة زودنا وقد الحكومية، اإلدارات كسائر
 المرعية والتعليمات لألنظمة وطبقاً الشرعي الوجه يقتضيه لما وفقاً المذكور الصك حيال

 رقم بالتعميم اكد .ق /انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نرغب .». هـ ا .بموجبه يلزم ما فأكملوا
.و/هـ2/2/1421في 1521/ت/13

ت/165/3
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 المحكمة من الصادر االستحكام صك عليه اشتمل عما بزيادة المساحة تعديل طلب إذا(...

 األعمال تنظيم من »86ـ 85« المادتان تقتضيه ما اتخاذ من فالبد إفراغ من عنه تفرع ما أو
 الشرعي الوجه يقتضيه وما ذلك حول تعليمات من لحقهما وما الشرعية الدوائر في اإلدارية

 المادة هذه مقتضى يطبق كما ، بالزيادة التعديل قبل وذلك المختصة المحكمة قبل من
 نص وينظر .و .)/إلخ...أصالً المساحة أطوال على تشتمل لم التي التملك لصكوك بالنسبة
.3/583 المقاييس في التعميم

ت/9/1
1/286
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 ت/188/1 ورقم هـ4/11/1400 في ت/136/1 رقم الوزارة لتعاميم فإلحاقاً( :وبعد -
 من المخرجة الصكوك بصدد هـ18/3/1400 في ت/23/1 ورقم هـ8/11/1401 في

 :من كل وهم إخراجها في مخالفات منهم جرت لصكوك التقاعد على المحالين القضاة بعض
 شافي بن محمد/الشيخ سابقاً ميسان وقاضي كابلي على محمد/الشيخ سابقاً مدركة قاضي

 الله عبد/الشيخ سابقاً خليص وقاضي جاسر بن العزيز عبد/الشيخ سابقاً الجموم وقاضي
 من الصادرة الصكوك على حكمها يسري المذكورة التعاميم مقتضى أن نخبركم .العديني
 وعليه .التقاعد على المحال الغامدي مشيع بن صالح بن ناصر /الشيخ سابقاً الليث قاضي
 قاضيها من صادراً يكون الليث قضاء والية خارج عقار تملك صك أي ـإن 1 :يلي ما يعتمد

 صادر صك على األصل في مستنداً يكون إفراغ صك أي أو الغامدي ناصر/الشيخ السابق



 التهميش وال بحال إفراغه يجوز ال الليث قضاء والية خارج عقار ألي المذكور القاضي من
 يلزم ما اتخاذ ليجري إلينا إرساله لديها أبرز التي الجهة على ويتعين شرح بأي سجله على

 السابق قاضيها من صادر الليث قضاء والية داخل لعقار تملك صك أي ـإن 2 .المتبع حسب
 من عليه إجراء أي اتخاذ وال الليث عدل كتابة من إفراغه يجوز ال الغامدي ناصر /الشيخ

 سجله على الوقوف وبعد والتعليمات الشرعية لألصول مطابقته من التأكد بعد إال المحكمة
 دراسته لتجرى إلينا رفعه يجري المطابقة عدم حال وفي بتطابقها والشرح ومعاملته وضبطه

 إن ـ 4 .................................ـ 3 .بالالزم التوجيه ثم ومن المختصة الجهة من
 أحد من خارجة استحكام صكوك إليهم حرر إذا العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب على

 من عليها شرعي إجراء أي اتخاذ عدم واليته خارج عقار على غيرهم أو المذكورين القضاة
 ومراعاة ولالعتماد .يجب بما بشأنه التعميد ليجري للوزارة رفعه ويجري ونحوه إفراغ
.و/انتهى .)حرر دقة بكل موجبه

ت/12/40
1/287
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 وزير معالي إلى أساساً الموجه السامي المقام خطاب من نسخة الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 اطلعنا« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ4/2/1404 في م/4/290 برقم والقروية البلدية الشئون

 بشأن بطيه مشفوعاته لكم المعادة هـ20/8/1403 وتاريخ 2215/3 رقم خطابكم على
 االستحكام حجج ملفات من بصورة تزويدها العدل وزارة من الرياض مدينة أمانة طلب

 وتطبيقها االستحكام حجج دراسة ألن الرياض مدينة حدود داخل أراضٍ على الصادرة
 عن العدل وزارة واعتذار علىها بنيت التي الوثائق من للتأكد ملفاتها صور في النظر يقتضي

 تنظيم نظام مراجعة لدى أنه إلى وإشارتكم المحكمة، يخص ذلك أن بحجة األمانة طلب تلبية
 بتزويد المحاكم إلزام في يبحث نص فيه ليس أنه اتضح الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال
 برفقه لكم ونبعث .منها طلبها حال في االستحكام حجج ملفات من بصور اإلدارية الجهات

 تعذر المتضمن هـ21/11/1403 وتاريخ 1/ب/1029رقم العدل وزارة خطاب من نسخة
 األعمال تنظيم من »85« المادة أن كما المحكمة اختصاص من ذلك ألن لذلك االستجابة

 استحكام عمل منها طلب إذا المحكمة على أن على نصت قد الشرعية الدوائر في اإلدارية
 مانع هناك كان إذا عما لالستفسار والمالية واألوقاف البلدية من كل إلى تكتب أن للعقار



 تعميم نص كما المادة، هذه مقتضى بإنفاذ قائمة والمحاكم .إلخ...ذلك إجراء من لديها
 على االطالع رغبت إذا البلدية على أن على هـ29/1/1387 وتاريخ 305رقم القضاة رئاسة

 تعميم صدر كما عليه، االطالع يحتاج ما على الطالعه المحكمة إلى مندوبها بعث الوثائق
 البلدية بمراجعة االستحكام صاحب بتعميد هـ12/6/1394 وتاريخ 108/12 رقم الوزارة

 عن تتمكن وبهذا ذلك رغبت إذا الموقع على الوقوف من بواسطته لتتمكن إليها الكتابة بعد
 تزويد إن وحيث .الملفات هذه من بصورة تزود لم ولو عدمها أو معارضتها إبداء من علم

.المحاكم على صعوبة فيه أمر الحجج جميع ملفات من بصورة األمانة

 اختصاص من االستحكام صكوك عليها تبنى التي الوثائق صحة من التأكد بأن نخبركم
 ملف على االطالع وكان االستحكام حجج إحدى في اشتباه أو إشكال حدث وإذا المحاكم

 المحكمة إلى منها مندوب بعث األمانة فعلى اإلشكال حل في المساعدة شأنه من الحجة
 للنظر اإلشكال مدار االستحكام حجة عن لنا الرفع أو المحكمة في الملف على لالطالع

 من بنسخة العدل وزارة زودنا وقد الشأن هذا في األمانة مع التعاون المحكمة وعلى فيها
 يعتمد الوزير معالي توجيه وحسب .». هـ ا .بموجبه يلزم ما فأكملوا .لالعتماد هذا أمرنا
.ق /انتهى .)ذلك
ت/12/73
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 صورة رفق هـ10/2/1404 في 38 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة تبلغنا( :وبعد -
 حساب كيفية بشأن هـ14/3/1404 في 430 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان تعميم

 وواقع الصك بين المساحة اختالف حالة في ملكيتها المنزوعة العقارات عن التعويض
 الواردة لهذا المرافقة المعاملة على االطالع بعد : الوزراء مجلس إن« :نصه وهذا .الطبيعة

 في 26591ورقم هـ7/9/1402 في 20878برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان من
 بالنيابة والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب على المشتملة هـ16/11/1403
 العقارات عن التعويض موضوع إلى اإلشارة المتضمن هـ13/7/1402 في 1814/3رقم

 ذلك حساب وكيفية عنها التعويض األمر يتطلب والذي العامة للمنفعة ملكيتها المنزوعة
 خطاب للوزارة ورد وحيث الطبيعة، وواقع الصك بين المساحة اختالف حالة في التعويض



 ترى الذي صورته المرفق هـ16/1/1402 في 5/258رقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة
 ضوء وعلى الموضوع هذا وبدراسة أقل بأيهما يؤخذ بأن الحالة هذه في التعويض يتم أن فيه

 أن الشرع في األصل أن الشرعي المستشار أوضح الشأن بهذا البلديات من للوزارة مايرد
 في األصل أن كما الشرعي اإلثبات طرق من اليد وضع ألن يده تحت لما مالك اإلنسان

 نفس في مراعى حكم معارضته بدعوى يصدر ولم معارض له يوجد لم ما حجته في لما ملكه
 الطبيعة واقع على الصك زيادة حالة ففي للتعويض احتماالت عدة ذلك على ويترتب الحجة
 فهو الصك عن الطبيعة واقع زاد وإذا تسلمه على يقدر ما هو ألنه فقط الطبيعة عن يعوض
 مؤثر غير المالية وزارة رأي ولكون معارض وجود عدم مع باإلحياء الصك عن زاد ما مالك
 بوجود العبرة وإنما الحقوق يسقط ال االحتمال مجرد وأن أعاله المبين الشرعي الحكم على

 يكون وقد صك أي في النقص أو بالزيادة وارد فاالحتمال كذلك الدعوى وإقامة المدعي
 وأن مماثلة أخرى في وتركه قضية في باالحتمال األخذ يجوز ال أنه كما حسابياً خطاً هذا

اندثار عند الصك من أقوى والبديل صحته هو الصك في األصل

 هـ27/5/1402 في 1311/3رقم بالخطاب المالية وزارة إلى الكتابة تم فقد الطبيعة معالم
 المالية وزير معالي رد جاء وقد .معها باالتفاق معينة قاعدة وضع ومحاولة ذلك إليضاح
 السابق الرأي على اإلصرار والمتضمن المرفق هـ2/7/1402 في 5/2282 رقم بخطابه

 باستمرار الحاالت هذه من كثير ولورود اآلخرين بحقوق ولتعلقه أهمية من ذلك في ولما
 في النظر يرجو معاليه فإن اإلشكاالت هذه لحل محددة قاعدة وضع ولوجوب للوزارة

 في 4/ص/798رقم العدل وزير معالي خطاب على االطالع وبعد .الموضوع
 مجلس قرره ما على بناء المشكلة اللجنة من المتخذ المحضر به المرفق هـ8/11/1403

 المالية وزارة ووكيل العدل وزارة وكيل من والمكونة هـ14/6/1403 بتاريخ الوزراء
 بعد أنه المتضمن الموضوع لدراسة والقروية البلدية الشئون وزارة ووكيل الوطني واالقتصاد

 في 5/2282 رقم المالية وزارة خطاب منها والتي المذكورة بمرفقاته الموضوع دراسة
 تعديل بشأن تعليمات من العدل وزارة لدى وبما جوانبه جميع من فيه والتأمل هـ2/7/1402

 لدى إجراءاتها يخص لما داخلية دراسة عملت قد العدل وزارة أن :يلي ما تبين المساحة
 اآلتيتين الفقرتين في وذلك وتثبيتها المساحة لتعديل ضوابط بوضع العدل وكتاب المحاكم
 ونصهما .هـ6/10/1403 في ت/165/3 رقم العدل وزير معالي بتعميم عنهما والمعمم
 من الصادر االستحكام صك عليه اشتمل عما بزيادة المساحة تعديل طلب إذا ـ 1 :كاألتي

 من »86 ـ 85« المادتان تقتضيه ما اتخاذ من فالبد إفراغ من عنه تفرع ما أو المحكمة
 ومايقتضيه ذلك حول تعليمات من لحقهما وما الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم



 الفقرة هذه مقتضى يطبق كما بالزيادة التعديل قبل المختصة المحكمة قبل من الشرعي الوجه
.أصالً المساحة أطوال على تشتمل لم التي التملك لصكوك بالنسبة

 كتاب بها يوجد ال التي المحاكم قضاة من أو العدل كتاب من ابتداء الصادرة الصكوك ـ 2
 األوامر على استناداً المختصة الجهات من غيرها أو البلدية مندوب إقرار على بناء عدل

 إجراء عدم المختص الشرعي الموثق على فيتعين بزيادة المساحة تعديل يراد ثم السامية
 أو للبلدية يخول الذي السامي األمر نص على واالطالع التحقق بعد إال بالزيادة التعديل
 له يسوغ فال لذلك المخول السامي األمر على يطلع لم وإذا التعديل هذا إجراء غيرها

 كفيلتان أعاله عنهما المعمم الفقرتان هاتان : أوالً :يلي بما اللجنة أوصت فقد لذا .التعديل
 في التعويض صرف طريقة إن : ثانياً .لها الضوابط ووضع ابتداء المساحة تعديل بمعالجة

 فيكون بأقلهما يؤخذ فإنه النقص أو بالزيادة والطبيعة الصك بين المساحة اختالف حال
 الزيادة إثبات فعليه ممانعة الصك صاحب أبدى فإن مساحة منهما األقل بموجب التعويض

 وعلى آنفاً، المذكورتين الفقرتين من أي حكم عليه وينسحب المختصة الشرعية الجهة لدى
 حال وفي ذلك، في متداخالً طرفاً تكون أن المشروع لصالحها المنزوع الحكومية الجهة
 .منها مانزع لقاء المستحق التعويض يصرف والتعليمات الشرعي الوجه حسب الزيادة إثبات
 عن هـ6/10/1403 في ت/165/3 رقم العدل وزارة تعميم إن : أوالً :يلي ما يقرر

 الضوابط ووضع ابتداء المساحة تعديل بمعالجة كفيل أعاله إليهما المشار )2،1( الفقرتين
 بالزيادة والطبيعة الصك بين المساحة اختالف حال في التعويض صرف طريقة إن : ثانياً .لها
 صاحب أبدى فإن مساحة، منهما األقل بموجب التعويض فيكون بأقلهما يؤخذ فإنه النقص أو

 من أي حكم عليها وينسحب المختصة الشرعية الجهة لدى الزيادة إثبات فعليه ممانعة الصك
 تكون أن المشروع لصالحها المنزوع الحكومية الجهة وعلى آنفاً المذكورتين الفقرتين

 يصرف والتعليمات الشرعي الوجه حسب الزيادة إثبات حال وفي ذلك في متداخالً طرفاً
.». هـ ا .منها مانزع لقاء المستحق التعويض

 هـ6/10/1403 في ت/165/3 رقم تعميمنا وموجب موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب
.و /انتهى .)إليه المشار

ت/12/75
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استحكام
 في 495رقم المواصالت وزير معالي خطاب من صورة هذا طي تجدون( :وبعد -

 نرغب .جانب كل من متر بمائتي الحجازي الحديدي الخط حرم بشأن هـ22/3/1404
 في الواقعة األراضي في استحكام حجج صكوك إخراج عدم نحو موجبه واعتماد االطالع

 الخط حرم حدد أن سبق« : إليه المشار معاليه خطاب نص .و/انتهى .)المحدد الخط حرم
 جانب كل من متر بمائتي السعودية العربية المملكة بأراضي يمر الذي الحجازي الحديدي

 المصدق الحجازي الحديدي الخط تسيير إلعادة الموحد االتفاق نص وقد الخط جانبي من
 بسائر الخط اعتبار على وسوريا واألردن السعودية العربية المملكة حكومات من عليها

 وذمة حقوقية شخصية ذو عام إسالمي وقف وامتيازاته وأمالكه وحقوقه وتمديداته فروعه
 حرم على باالعتداء قاموا قد المواطنين بعض أن ذلك بعد الوزارة الحظت وقد مستقلة مالية

 عليه واألسالك والمزارع المباني بعض وأقاموا أرضه من أجزاء على أيديهم بوضع الخط
 المواصالت وزارة عن مندوبين من لجنة السامي المقام موافقة على بناء الوزارة فشكلت

 حرم على الواقعة التعديات جميع بحصر اللجنة هذه وقامت والبلدية، والمالية والداخلية
 مجلس قبل من التعديات هذه دراسة فجرى الوزارة إلى عملها نتيجة اللجنة ورفعت الخط

 المجلس فأصدر هـ19/2/1394 في 400 رقم الوزارة خطاب على بناء الموقر الوزراء
 ـ 1 :يأتي ما على نص إذ التعديات هذه بمعالجة هـ4/9/1395 وتاريخ 1212رقم قراره
 للخط العليا الهيئة تجتمع حتى وذلك الحجازي الحديدي الخط حرم تحديد في النظر يؤجل

 يتم ذلك ضوء وفي إليه المشار الحرم تحديد من عليه يتفق ما وتقرر الحجازي الحديدي
.المذكور الحرم تحديد في النظر

 بالنسبة الخط جانبي من كل من أمتار خمسة حدود وراء فيما القائمة األوضاع تقر ـ 2
 اليد وضع إلى يستند فيها المدعى التملك كان سواء الغرس أو بالبناء فعالً المحياة لألراضي

 الذي للجزء بالنسبة إال التملك التعتبر أن على شرعية صكوك بموجب الملكية انتقال أو
 دورية بصفة بالعمل سقيه يتم زرع أو غراس أو بناء إقامة باإلحياء ويقصد فعالً إحياؤه سبق
 أعواد من بيت إقامة أو تحجيرها أو شائكة بأسالك األرض تحديد اإلحياء قبيل من يعتبر وال
 الالزمة اإلجراءات التخاذ المواصالت وزير ويفوض والزنك والخشب كالخيام الثابتة غير

 الخمسة حدود في داخلية ألراضٍ الغير من بالملكية دعوى أي ترفض ـ 3 .ذكر ما لتنفيذ
 فيما واقعة كانت ولو المحياة غير األراضي على اليد واضعي يد ترفع ـ 4 .المذكورة األمتار

 الفقرات تطبق ـ 5 .جانب كل من متر مائتي مسافة حتى وذلك أمتار خمسة مسافة وراء



 خطوط حماية نظام تاريخ بعد أو قبل حدثت اإلحياء أو اليد وضع واقعة كانت سواء السابقة
.بالمملكة الحديدية السكك

 وتاريخ 2010 رقم خطابها بموجب الوزارة شكلت إليه المشار القرار على وبناء
 البلدية والشئون والداخلية المواصالت وزارات عن مندوبين من لجنة هـ13/10/1395

 واتخذت هـ15/3/1396 من اعتباراً أعمالها اللجنة فبدأت القرار لتنفيذ والمالية والقروية
 من جانب كل من أمتار خمسة حدود في الداخلة األراضي عن األشخاص يد رفع نحو الالزم
 األردنية الحدود حتى المملكة في الخط بها يمر التي والقرى المدن كل في الخط جانبي
 نحو الالزم اتخذت وكذلك زرع أو غراس أو مبانِ من المسافة هذه على يوجد ما وإزالة

 أمتار خمسة مسافة وراء فيما الواقعة المحياة غير األراضي على اليد واضعي يد رفع
 المحاضر اللجنة وعملت الخط جانبي من جانب كل من متر مائتي مسافة حتى المذكورة

 المطلوب األمالك بالتفصيل فيها بينت الخط بها يمر وقرية مدينة بكل الخاصة والمخططات
 التي اإلمارات من إمارة كل اللجنة وزودت المملوكة غير البيضاء واألراضي عنها اليد رفع
 على للمحافظة أعمالها محضر من بصورة اختصاصها حسب كل الخط بمنطقتها يمر

 بعض أن األخيرة اآلونة في الحظت قد الوزارة أن عنها،إال اليد رفع تم التي األراضي
 بطلب الشرعية المحاكم إلى ويتقدمون األراضي هذه على جديد من بالتعدي قاموا المواطنين

 تعتبر األراضي هذه أن حين في بإحيائها قاموا أنهم بدعوى عليها استحكام حجج إخراج
 عن فضالً اليد وضع طريق عن تملكها يجوز ال إسالمياً وقفاً الموحد االتفاق ألحكام وفقاً
 التعميم نرجو لذا .الذكر السالف الوزراء مجلس قرار مع يتعارض التصرف هذا فإن ذلك
 الواقعة األراضي على استحكام حجج إخراج بعدم المختصة الشرعية المحاكم جميع على
 في والموضحة الحجازي الحديدي الخط جانبي من جانب كل من متر مائتي مسافة في

 وزير تحياتي،،،، وتقبلوا .وإفادتنا المنورة بالمدينة الطرق بإدارة الموجودة المخططات
المواصالت
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 في 1119/3 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 في خ/12/295رقم القضائية للشئون الوزارة وكيل خطاب على المعطوف هـ25/4/1404
 العدل وزارة وكيل لخطاب إشارة« :المقدمة بعد نصه يلي فيما وإليكم هـ20/1/1404

 خطاب إلى فيه المشار هـ20/1/1404 في خ/12/295 رقم المرفق القضائية للشئون
 المساحة إيضاح طلب حول هـ23/10/1403 في 3964رقم حائل محكمة قاضي فضيلة

 الزراعة من المساحات إليه تحال دائماً أنه من ............. /المواطن لمزرعة اإلجمالية
 قطعية المساحة تكون أن االختصاص ذات الجهة من طلب وكلما تقريبية والبلدية والطرق
 والتأكيد التقريبية قطعية المساحات بصدد اإلجابات تكون أن وطلبكم ذلك عن اعتذرت

 إن وحيث به مقطوع شيء على إال التصدر الشرعية األحكام إن وحيث.بذلك البلديات على
 إجابة ورود حالة في وأنه الشرعية المحاكم اختصاص من الصكوك في المساحات تحديد
 المختصة للجهة المعاملة إعادة المحكمة فعلى قطعية غير بأبعاد المساحات تلك عن الجهة
 ولكم.الالزم التخاذ الجهة لمرجع فيرفع ذلك رفضت وإذا قطعية مساحات إعطائها بطلب
.و /انتهى )موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .». اهـ. تحياتنا

ت/12/203
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 يطلب .و)/وثول ذهبان بين ما الواقعة األرض على استحكام حجج إخراج منع بشأن( -

الوزارة من التعميم
ت/12/69
1/295
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 الصحف في اإلعالن وعدم اآلن القائمة حدودها بموجب للمطارات صكوك إخراج بشأن (-
الوزارة من التعميم يطلب .و)/ذلك عن
ت/12/76
1/295
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 الزراعة وزير لمعالي أصالً الموجه السامي المقام خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 وهذه والقروية البلدية الشئون لوزارة المعطى هـ7/3/1405 في م/5/332رقم والمياه
 رقم العدل وزير معالي خطاب نسخة بطيه لكم نبعث« :المقدمة بعد النص.منه نسخة الوزارة

 من كثير من معامالت للوزارة يرد أنه إلى فيه أشار الذي هـ23/12/1404 في خ/4433/ر
 والسكنية الزراعية األراضي على للمواطنين االستحكام حجج إخراج تأخر بشأن المحاكم

 الرفع إعطاء في المحاكم مع والبلديات الزراعية المديريات تعاون عدم بسبب وذلك
 بهذا المحاكم بعض خطابات إلى وإشارته له االستحكام حجة إخراج يراد لما المساحي

 بتكليف والقروية البلدية الشئون ووزارة وزارتكم من كل إبالغ من معاليه رآه وما.الخصوص
 في المحاكم مع بالتعاون فروعها بكامل الزراعية والمديريات القروية والمجمعات البلديات

 المحاكم لتتمكن عليها استحكام حجج إخراج يطلب التي والزراعية السكنية المواقع مسح
 بها اليوجد محكمة لكل بالنسبة وذلك بدقة والمساحة للحدود مستوفية صكوك إخراج من

 التي اإلجراءات من يلزم ما اتخاذ إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا .حاجتها يغطي مساح
 وذلك اختصاصكم من هو فيما وزارتكم وفروع المحاكم بين التعاون إيجاد شأنها من

 مع هذا أمرنا من بنسخة والقروية البلدية الشئون وزارة زودنا وقد .المواطنين ألمور تسهيالً
 .».هـ ا .بموجبه يلزم ما فأكملوا يخصها فيما الالزم التخاذ العدل وزارة خطاب نسخة

 رقم التعميم بذلك صدر .ق/انتهى .)بذلك اإلحاطة نرغب الوزير معالي توجيه وحسب
.ك/هـ26/10/1394 في ت/204/12 ورقم .ك/هـ20/8/1396 في ت/267/12
ت/12/146
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 واألوقاف الحج وزير معالي إلى الموجه السامي المقام خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 خطابكم إلى نشير« :المقدمة بعد نصه هذا هـ3/7/1405 وتاريخ م/ 1471 /4 برقم
 رقم الوزراء مجلس قرار إلى اإلشارة المتضمن هـ12/11/1403 وتاريخ 7772/403رقم

 الدولة أمالك باسم وإخراجها الصكوك تنظيم يتم بأن القاضي هـ15/6/1396 وتاريخ 983



 هذا على منها استناداً الدولة أمالك مصلحة أن وإلى.الحكومية الدوائر من أي باسم وليس
 صكوك استثناء وتطلبون .المساجد بأوقاف الخاصة الشرعية بالصكوك احتفظت قد القرار

 باسم وإخراجها صكوكها تنظيم يكون بحيث إليه المشار الوزراء مجلس قرار من المساجد
 إحالة تمت وحيث .أعاله خطابكم في الموضحة للمسوغات واألوقاف الحج وزارة

 الخبراء شعبة إلى إحالته الوزراء لمجلس العامة اللجنة ورأت الوزراء مجلس إلى الموضوع
.فيه الرأي وإبداء لدراسته

 الموضوع دراسة بعد أنه المتضمنة هـ20/9/1404 في 90رقم مذكرتها الشعبة فأعدت
 واالقتصاد المالية ووزارة العدل ووزارة واألوقاف الحج وزارة من كل عن مندوبين بحضور
 القضاء مجلس على الموضوع عرض الشعبة ورأت حياله، الرأي في اختالف ظهر الوطني
 الدولة تقوم الذي المسجد وهل الخطاب، تضمنه بما الرأي إلبداء الدائمة بهيئته األعلى
 بين فرق هناك وهل أحكام؟ من الخيرية األوقاف له تخضع لما يخضع وقفاً يكون بإنشائه

 ذلك وبعرض العامة؟ للمنفعة الدولة تخصصه مما ذلك وغير والمستشفى والمدرسة المسجد
 بهيئته األعلى القضاء مجلس إلى المعاملة إحالة رأت الوزراء لمجلس العامة اللجنة على

 مجلس إلى الموضوع فأحيل الخبراء شعبة مذكرة في ورد ما وفق حياله الرأي إلبداء الدائمة
 هـ13/2/1405 في 52/4/17 رقم القرار حياله أصدر الذي الدائمة بهيئته األعلى القضاء

 من غيرها عن واألوقاف الحج وزارة مايميز بالمجلس الدائمة للهيئة يظهر لم أنه المتضمن
 الموضوع لبحث داعي ال بأنه نخبركم ماذكر األمر ومادام الحكومية والمصالح الوزارات
 زودنا وقد هـ15/6/1396 في 983رقم الوزراء مجلس بقرار العمل استمرار إليكم ونرغب
 لإلحاطة .»هـ ا .بموجبه يلزم ما فأكملوا لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات
.و/هـ15/5/1408 في ت/8/83 رقم التعميم بذلك وصدر .و/انتهى .)موجبه واعتماد
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 في 1182/8برقم الداخلية وزير لسمو الموجه السامي المقام خطاب صورة تلقينا( :وبعد -
 في 1859س/1رقم خطابكم برفقه لكم نعيد« :المقدمة بعد نصه وهذا هـ5/7/1405

 الصادرة الصكوك بخصوص الباحة منطقة أمير معالي من ماوردكم بشأن هـ28/11/1404



 تمكينهم أو ملكيتها بنزع أصحابها ومطالبة رغدان غابة من ألجزاء األشخاص بعض بتملك
 أراضي على صكوك إخراج من المحاكم بمنع األمر صدور معاليه واقتراح فيها، التصرف من

 في والنظر المطالبة حقيقة ومعرفة وافية دراسة الطلبات تدرس لجان تشكيل بعد إال الغابات
 تعويضهم فيتم أصحابها تعويض من البد كان إذا وأنه فعالً، أخرجت التي الصكوك تلك أمر

 يطالب مملوكة الغابات جميع األيام من يوم في وتصبح غيرهم اليطمع حتى جداً رمزية بقيمة
 األخيرة الفترة في صدر لكن سياحية منطقة تعتبر رغدان غابة أن إذ عنها، بالتعويض أصحابها
 إال تلغى ال االستحكام حجج إن وحيث .لوضعها مراعاة دون منها أجزاء على صكوك
 الحجة صاحب يتنازل أو بنتيجتها حكم صك ويصدر الطرفان فيها يمثل شرعية بمرافعة

 إن وحيث الملكية، نزع عند التعويض بعدالة تقضي والتعليمات األنظمة إن وحيث عنها،
.الغابات على بالمحافظة المعنية الجهة هي والمياه الزراعة وزارة

 الوطني واالقتصاد المالية ووزارة وزارتكم عن مندوبين من لجنة تشكيل إليكم نرغب
 لالطالع العدل وزارة من قضائي مفتش برئاسة والقروية البلدية والشئون والمياه والزراعة

 منها كان فما منها والتحقق رغدان ومنهاغابة الغابات من أجزاء بتمليك الصادرة الحجج على
 االستحكام حجج بشأن الصادرة المرعية والنظامية الشرعية اإلجراءات لكافة مستوفياً

 من فالبد ملكيتها نزع تقضي العامة المصلحة كانت وإذا أرضه، في التصرف حرية فلصاحبها
 تعويضاً صاحبها وتعويض العامة للمنفعة الملكية نزع عند بها المعمول اإلجراءات اتباع

 محام تكليف فعليها الحجج تلك من أي على اعتراض حكومية جهة ألي كان وإذا عادالً،
 وعلى القطعية اكتسابه بعد ينفذ الشرع به يحكم وما الحجة تلك بيده من ضد للمرافعة عنها

 يمنع وال به يعتد ال العامة السلطة ممثل رضى إن حيث التمييز لمحكمة الحكم رفع المحكمة
 الشرعية اإلجراءات فيها تستكمل لم التي الصكوك أما .أحكام من ضدها مايصدر تمييز من

 وللجهات أصدرتها التي المحكمة قبل من اإلجراءات تلك إكمال أصحابها فعلى والنظامية
 زودنا وقد .القطعية اكتسابه بعد ينفذ الشرع به يحكم وما االعتراض حق وغيرها الحكومية
 الزراعة ووزارة العدل وزارة من كل وعلى لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات
 من كان أياً أحد تمكين وعدم ألحد تملكها يتم لم التي الغابات على المحافظة والمياه

 اإلحاطة نرغب .» هـ ا .بموجبه مايلزم فأكملوا الغابات أراضي على استحكام حجة استخراج
 ورقم .و/هـ12/4/1409 في ت8/44 رقم بالتعميم وأكد .و /انتهى .)موجبه واعتماد

.و/هـ10/5/1415 في 282/ت/8 ورقم .و/هـ19/6/1411 في 63/ت/8
ت/12/134
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 وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه السامي المقام برقية إلى إشارة( :وبعد -
 بصدد منها صورة لنا والمعطى هـ27/2/1406 في 2764/ب/64/ب/4برقم الداخلية

 قرب الواقعة والموارد األراضي على والطلبه وشمر ومطير حرب قبائل بين الحاصل النزاع
 المنطقة تلك في التملك عدم« :يلي ما البرقية هذه من الثانية الفقرة في ورد وقد عشر أم

 الشرعية اإلجراءات مستكملة شرعية صكوك بموجب ثابتة أمالك من فيها يوجد ما وحصر
 مندوبين من مكونة لجنة قبل من وذلك المنع قبل إحياؤها تم سامية إقطاعات أو واإلدارية

 لذا ».والقروية البلدية الشئون ووزارة والمياه الزراعة ووزارة العدل ووزارة وزارتكم عن
 المتنازع األراضي بهذه تتعلق أحكام إصدار أو صكوك إخراج عدم واعتماد االطالع نرغب
.و /انتهى .)الوزراء مجلس قبل من أمرها في يبت حتى عليها
ت/12/153
1/300

30
7

1406
استحكام

 في 2723 رقم عسير بمنطقة الوزارة فرع مدير خطاب الوزارة هذه إلى ورد فقد( :وبعد-
 هـ8/6/1406 في 211 رقم بالمجاردة العدل كاتب خطاب على عطفاً هـ16/6/1406

 وأن .ذلك غير أو عطية أو ببيع اإلفراغ ألجل يومياً عليه الحجج ورود تكرار المتضمن
 في ويقترح صعباً، المسح عند تطبيقها يجعل مما كثيرة انكسارات فيها األراضي تلك بعض

 من التمتير يبدأ وأن معينة ودرجات بالزوايا مضبوطة االنكسارات تكون أن الحجج إخراج
 طريقة من بدالً البداية نقطة إلى يعود أن إلى يستمر ثم كانت جهة أي من معينة جهة

 رسم الصكوك هوامش في يجعل أن ويرى ـ والغرب والشرق والجنوب، الشمال ـ المقابالت
 برأي متضمنة عادت بالوزارة الهندسي القسم إلى ذلك وإحالة .إلخ...المحتوى لكامل مصغر
 في تغيير كل عند وزوايا بأضالع األرض تحدد أن ينبغي ـ 1 :التالية النقاط في المحدد القسم

 إليه الرجوع يمكن حتى ثابت طبيعي بمعلم األرض مضلع نقاط ربط يتم ـ 2 .الضلع استقامة
 إلى العودة أي مغلق مضلع على بالحصول المساحي العمل من التحقق يتم ـ 3 .الحاجة عند



 يتم ـ 5 .األرض جهات مختلف من الجار وتعيين تحديد يتم ـ 4 .القياس منها بدأ التي النقطة
 يراها توضيحية أخرى معلومات وأي أعاله المذكورة المعلومات جميع يتضمن لألرض رسم

 االطالع فنأمل .الشمال عليه محدداً أي موجهاً الرسم ويكون بالعمل يقوم الذي المساح
.ك /انتهى .)األطوال المتعرجة األراضي يخص فيما اإلمكان حسب بذلك األخذ ومالحظة

ت/12/187
1/301

16
10

1406
استحكام

 بشأن هـ24/6/1406 في 4/3/904رقم المواصالت وزير معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 إجابات وتواريخ أرقام وذكر المساحة تنقصها التي المحاكم بعض من الصادرة الصكوك
 وتواريخ أرقام ذكر بضرورة أوصت لدراسته المختصة الجهة إلى وبإحالته .الحكومية الدوائر
 إلحدى اإلجابة نسبت وإذا االستحكام حجج من تصدره فيما الرسمية الدوائر إجابات
 في الدائرة تلك واشتبهت االستحكام طلب في المعارضة بعدم الصكوك في الرسمية الدوائر
 وعلى ذلك من للتأكد إجابتها من صورة طلب من مانع فال للمحكمة الموجهة إجابتها صحة

.و /انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نرغب عليه .الطلب إجابة المختصة المحكمة
ت/12/200
1/301
9

11
1406

استحكام
 هـ19/6/1406 في 495 رقم البجادية محكمة قاضي فضيلة خطاب إلى إشارة( :وبعد -

 حول استفسارهم بشأن هـ27/7/1406 في 1105 رقم تربة عدل كاتب فضيلة وخطاب
 استيفاء بعد منازلهم أراضي على المواطنين لبعض صكوك بإخراج منهم كل طرف بلدية طلب
 هـ26/3/1405 في م/571 رقم الكريم السامي األمر على استناداً مضاعفة منهم قيمتها
 كتابة قبل من يكون ذلك توثيق بأن نفيدكم .هـ8/5/1405 في 109/5 رقم بالتعميم المبلغ
 واألطوال والحدود الموقع حسب باإلفراغ البلدية مندوب إقرار بتسجيل وذلك العدل

 وال المختصة الجهة من ذلك في عليه المستند واألمر القيمة واستالم المساحة ومجموع
 نأمل .أعاله إليه المشار السامي األمر تعميم عليه ينطبق فيما استحكام حجة إخراج إلى حاجة



.و /انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة
ت/12/203
1/302

13
11

1406
استحكام

 أصلها الموجه هـ21/9/1406 في 13525/ب/ع رقم السامي المقام برقية تلقينا( :وبعد -
 خطابكم إلى نشير« :المقدمة بعد نصها وهذا الوطني واالقتصاد المالية وزير لمعالي

 بعض بشأن هـ21/2/1406 في 5/1278 ورقم هـ18/8/1405 في 5/2445رقم
 تلك أصحاب ومطالبة عليها الحكومية الجهات بعض اعتراض رغم المميزة الصكوك
 ذلك بسبب تواجه الوزارة أن إلى وإشارتكم ذلك على بناء تعويضاتهم بصرف الصكوك

 باهظة مالية أعباء الدولة خزينة وتحمل كثيرة الحاالت لكون معالجته يصعب موقفاً
 على حكومية جهة أي اعتراض فيها يتم حالة كل في اتباعها يتم قواعد وضع واقتراحكم

 المحكمة إصدار قبل وذلك به األخذ يرى ال القاضي ولكن استحكام حجة أي إخراج طلب
 في 4/380 رقم المواصالت وزير معالي لخطاب نشير كما االستحكام، لحجة

 وزارة لمقترحات المتضمن الموضوع بشأن ومرفقاته نسخته المرفقة هـ11/3/1406
.الصدد بهذا المواصالت

 في 9011رقم األمر بشأنه صدر أن سبق االستحكام حجج موضوع إن وحيث
 في 17/4/5برقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس ماقرره على عطفاً هـ14/4/1402
 الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »86ـ 85« المادتين أن المتضمن هـ21/1/1402

 في 186رقم العليا القضائية الهيئة قرار ذلك في بما تعليمات من بهما ألحق وما الشرعية
 بسبب إحياؤها يدعى التي األراضي على االستحكام حجج طلبات حول هـ22/4/1395

 وانتفى المقصود حصل االختصاص جهات جميع من مقتضاها نفذ إذا والبناء اليد وضع
 اإلحياء بها المدعى المنطقة في إحياء وجود والمخطط الجوي التصوير نفى وإذا التذمر،

 يكشف بما المحكمة مع التعاون االعتراض جهات وعلى ذلك من التثبت القاضي على تعين
 ومناقشتها البينة جرح في والبحث القضاء لدى محاميها بإحضار الواقع ويثبت الحقيقة
 في تزويره ثبت من معاقبة اإلنهاء لديها المقدم المحكمة وعلى والمستندات األدلة وتقديم

 وكتاب القضاة جميع على والتأكيد ذلك إنفاذ من إليه المشار األمر به وماقضى شهادته،



 رقم األمر صدر كما .القضاء لنظام وفقاً الالزم بحقه يتخذ يخالفه ومن به بالتقيد العدل
 وزودت عنها أعلن التي االستحكام حجج أن المتضمن هـ29/5/1402 في 12794
 لدى اعتراضها ونظر الجهات إحدى عليها واعترضت اإلنهاء من بصورة المعنية الجهات

 للمحدود اإلنهاء صاحب تملك بثبوت وحكم شرعاً معارضتها عن النظر صرف ثم المحكمة
 الشرعية لإلجراءات مستكملة تعتبر الحجة فهذه القطعية الحكم واكتسب عنه المنهى

 األمر ترفع أن فلها عليها مالحظة لها وكان بذلك المعارضة الجهة تقتنع لم وإذا واإلدارية
.األعلى القضاء مجلس إلى الحجة تلك إحالة في للنظر مرجعها طريق عن المقام هذا إلى

 على التأكيد العدل وزارة وعلى إليهما المشار األمران تضمنه ما على العمل بأن نخبركم لذا
 حجج بشأن الصادرة والتعليمات األوامر تضمنته بما التقيد بوجوب المحاكم جميع

 الجهد ببذل المحاكم أمام مندوبيها على التأكيد المعنية الجهات على كما االستحكام
 لما اإلنهاء صاحب تملك دعوى على مالحظة لهم ظهر وإذا الحقيقة كشف على والحرص

 اإلنهاء صاحب دعوى مخالفة وبيان معارضتهم أسباب وإبداء ذلك شرح فعليهم عنه أنهى
 التمييز لمحكمة لرفعها االعتراضية اللوائح إعداد عند ذلك ومالحظة والتعليمات لألنظمة

 ما فأكملوا .الشأن بهذا الصكوك تلك أصحاب بعض من المقدمة األوراق بطيه وتجدون
.و /انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .». هـ ا .بموجبه يلزم
ت/12/8
1/303

13
1

1407
استحكام

 حجج على المواصالت وزارة إجابات حول القضاة بعض من استشكال إلينا ورد( :وبعد-
 اإلجابة تكون وتارة المساعد المواصالت وزارة وكيل من اإلجابة تكون فتارة االستحكام،

 فجاء ذلك عن المواصالت وزارة وكيل سعادة من استفسرنا وقد .التعويضات إدارة من
 رقم لخطابكم إشارة« :المقدمة بعد ونصه هـ2/1/1407 في 35 برقم الجواب

 عن الدلم محكمة رئيس فضيلة من ماوردكم بشأن هـ15/11/1406 وتاريخ خ/12/3407
 االستحكام حجج استخراج عند استفسار من مايردها على المواصالت وزارة إجابة ورود

 قبل من وأخرى الوزارة وكيل قبل من مرة الوزارة هذه إجابة ورود حول الحاصل واإلشكال
 الوزارة لهذه مايرد لكثرة نظراً أنه نفيدكم .ذلك إيضاح وطلبكم بالوزارة التعويضات إدارة



 بالنسبة للمحاكم اإلجابات تكون أن رؤي فقد االستحكام حجج عن الشرعية المحاكم من
 مدير قبل من توقع نماذج على الوزارة لهذه تابع طريق أي بها يمر وال يحدها ال التي لألمالك

 األوراق، لدورة واختصاراً اإلحابة رد في اإلسراع في رغبة وذلك بالوزارة التعويضات إدارة
 له الملك من جزء على أو االستحكام حجة على الوزارة اعتراض تتضمن التي اإلجابات أما

 وزارة وكيل توقيع تحت تصدر فإنها المواصالت وزارة أنشأتها التي بالطرق عالقة
 هـ ا .يلزم لمن وإبالغه اإلحاطة فضيلتكم من نأمل .اإلدارية للشئون المساعد المواصالت

.ك /انتهى .)موجبه واعتماد لإلحاطة .».
ت/12/14
1/304

18
1

1407
استحكام

 وتاريخ 5937رقم بالنيابة والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 بعد نصه هذا هـ8/5/1406 وتاريخ 12/1339 رقم لخطابنا الجوابي هـ26/12/1406

 صورته المرفق هـ1406 /8/5 وتاريخ 12/1339رقم معاليكم لخطاب إشارة« :المقدمة
 مخطط كل اشتمال بضرورة والمديريات البلديات جميع على التأكيد طلب والمتضمن

 واألمانات المديريات جميع على التأكيد تم وحيث .واألطوال المساحة على معتمد
 واألطوال المساحة على معتمد مخطط كل اشتمال بضرورة القروية والمجمعات والبلديات

 وذلك المتعرجة أو المنتظمة غير األشكال ذات للعقارات بالنسبة الزوايا وكذلك الالزمة
 االستحكام بحجج يرتبط كذلك األمر إن وحيث .صورته المرفق الوزاري التعميم بموجب

 منتظمة الغير األشكال ذات للقطع بالنسبة وبالخصوص دقيق تحديد بدون تصدر التي
 التأكيد آملين معاليكم على الموضوع عرض رأينا لذا..مشاكل من هذا يحدث لما وتفادياً

 الغير للعقارات بالنسبة االستحكام حجج اشتمال بضرورة الشرعية المحاكم جميع على
 أوتارها أو أضالعها وأطوال واتجاهاتها واالنكسارات الزوايا تحديد على المتعرجة أو منتظمة

 اإلحاطة نرغب لذا .». هـ ا .تحياتي خالص ولمعاليكم .الزوايا تحديد اإلمكان في يكن لم إذا
.و /انتهى .)مقتضاه وتنفيذ بذلك
ت/12/25
1/305
9



2
1407

استحكام
 عدمها من المعارضة إلبداء المنطقة لقيادة الكتابة بعد إال اإلفراغ صكوك إخراج عدم(... -

.2/757 الصكوك في التعميم وينظر .و .)/التعديات من العسكرية الممتلكات على حفاظاً
ت/12/78
1/305

11
5

1407
استحكام

 بعد ونصه هـ22/4/1407 في 1930رقم المواصالت وزارة وكيل خطاب إلينا ورد( :وبعد
 وتاريخ 607/ت/144 رقم بالقصيم الطرق إدارة مدير خطاب الوزارة هذه تلقت« :المقدمة

 في 748رقم ورياضها الخبراء محكمة قاضي فضيلة خطاب ومشفوعه هـ17/2/1407
 أنها اإلدارة وتذكر االستحكام حجج طلبات في الوزارة رأي أخذ بشأن هـ26/12/1406

 رقم بشرحه لها أعيد أنه إال هـ24/1/1407 في 326/ت/85 رقم بخطابها فضيلته أجابت
 هـ13/1/1407 في ت/12/8 رقم فضيلتكم تعميم ورد أنه مفيداً هـ3/2/1407 في 119

 إدارة مدير بتوقيع المواصالت وزارة من للمحاكم الواردة اإلجابات تكون أن المتضمن
 ت/12/8 رقم تعميدكم بأن اإلفادة ونود .الوزارة معارضة عدم حالة في بالوزارة التعويضات

 بأن فيه أوضحنا والذي هـ1/2/1407 في 35رقم خطابنا على بناء كان هـ13/1/1407 في
 وذلك االستحكام حجج طلبات إنجاز سرعة على يساعد أن شأنه من إجراء اتخذت الوزارة

 الوزارة لهذه تابع طريق أي بها يمر أو يحدها ال التي لألمالك للمحاكم اإلجابات تكون بأن
 أو االستحكام حجة على االعتراض تتضمن التي اإلجابات أما التعويضات إدارة مدير بتوقيع

 وزارة وكيل بتوقيع فتكون الوزارة أنشأتها التي بالطرق عالقة له الملك من جزء على
 يقتصر أن هو الترتيب هذا من المقصود ألن ونظراً .اإلدارية للشئون المساعد المواصالت

 وال الرياض منطقة في الواقعة الشرعية المحاكم من وذلك الرياض في للوزارة يرد ما على
 المواصالت لوزارة يوجد أنه ذلك األخرى المناطق في المحاكم عموم ذلك يشمل أن نقصد
 اإلدارات هذه مدراء ولدى المملكة مناطق جميع في موزعة طرق إدارة عشر ثالثة

 كانت سواء عنه تستفسر ما على الشرعية المحاكم إجابة في الكاملة والتعليمات الصالحيات
.معين توجيه أخذ يستوجب لما إال للوزارة الرجوع دون المعارضة أو بالموافقة اإلجابة



 تحت تصدر التي باإلجابات المقصود بأن المحاكم جميع على بالتعميم التكرم نرجو فإننا
 اإلدارية للشئون المساعد المواصالت وزارة وكيل أو بالوزارة التعويضات إدارة مدير توقيع

 واعتماد اإلحاطة فنأمل .» هـ ا .الرياض منطقة في الموجودة بالمحاكم يتعلق ما على مقتصر
.ك/انتهى .)موجبه

ت/8/162
1/306

12
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1407
استحكام

 الموجه هـ7/8/1407 في م/4/1192 رقم السامي المقام خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 1347/3رقم خطابكم إلى نشير« :المقدمة بعد ونصه والقروية البلدية الشئون وزير لمعالي

 باقياً الشرعية األحكام تمييز في حقها يظل أن وزارتكم طلب بشأن هـ27/6/1406 في
 البلدية، ممثل اقتناع على بناء للتمييز يرفع لم ما حكماً أن لها تبين إذا المدة طالت مهما

 هـ8/4/1407 في خ/3/1068رقم العدل وزير معالي خطاب نسخة برفقه لكم ونبعث
 الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »48« المادة أن المتضمن الموضوع بشأن ومرفقاته
 محكمة إلى الحكم رفع وجوب على تنصان التمييز تعليمات من الثانية والمادة الشرعية
 وأن..ونحوهم مال بيت مأمور أو ولياً أو وصياً أو وقف ناظر عليه المحكوم كان إذا التمييز
 حسب التمييز محكمة إلى البلدية ضد مجدداً تصدر التي األحكام رفع مناسبة يرى معاليه
 األمر صدر أن سبق وألنه للتمييز ترفع ولم سابقاً الصادرة لألحكام التعرض وعدم المتبع

 حجج وألن الشرعية األحكام تمييز الئحة في النظر بإعادة هـ10/7/1405 في م/1493رقم
 كان إذا التمييز من مصدقة كانت ولو احتوته فيما الدعوى سماع من تمنع ال االستحكام

 في قصر أنه السلطة ورأت السلطة يمثل كان أو الحجة حامل مع يترافع لم االدعاء مقدم
 في 79/5/21 رقم األعلى القضاء مجلس لقرار وفقاً اعتراضه مايسند تقديم

.هـ9/5/1403

 البلديات عموم وعلى أعاله بخطابه العدل وزير معالي رآه ما على بموافقتنا نخبركم
 وزارتكم لدى كان وإذا به والتقيد المرعية والتعليمات األنظمة به ماتقضي مراعاة والمحاكم

 على الدعوى إقامة فلها اعتراضه مايسند تقديم في البلدية مندوب تقصير فيها ترى حاالت
 وزارة زودنا وقد آنفاً إليه المشار األعلى القضاء مجلس لقرار وفقاً الحجج تلك حاملي



 مرئيات وإحالة ذلك بمراعاة المحاكم على والتأكيد لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة العدل
 الشرعية األحكام تمييز الئحة في النظر بإعادة المكلفة اللجنة إلى الشأن بهذا وزارتكم
 .الجديدة الالئحة مشروع ضمن لدراسته هـ24/2/1406 في م/296 رقم األمر بموجب
.و /انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .». هـ ا .بموجبه يلزم ما فأكملوا

ت/8/198
1/308

23
12

1407
استحكام

 ووزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو صاحب لخطاب إشارة( :وبعد -
 المتضمن هـ17/11/1407 وتاريخ 2/814/1456 رقم العام والمفتش والطيران الدفاع
 مواطن أي إنهاء عن اإلعالن عند المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب تعميد في سموه لرغبة
 غيره على الينطبق بوصف عنه المنهى العقار يوصف أن منطقة أي في استحكام حجة بطلب

 الطرق أحد على كان إذا كيلو أي على أو مثالً المدينة مركز عن والبعد الموقع ناحية من
 مناولة المواطن إعطائه وعدم وتوقيعه اإلعالن وختم الوضوح تمام حدوده وإيضاح الرئيسية

 العسكرية الممتلكات عن المسئولين على التمويه وبالتالي فيه التبديل أو التعديل خشية
 بكل وتنفيذه موجبه واعتماد االطالع نأمل الوزير معالي توجيه وحسب .المملكة بأنحاء

 ك،ورقم/هـ28/5/1392 في ت/94/3رقم التعميم بذلك صدر أن وسبق .ك /انتهى .)دقة
.ك/هـ3/9/1403 في ت158/12ورقم و،/هـ18/10/1402في ت129/12

ت/8/42
1/308

20
3

1408
استحكام

 الموجه هـ14/5/1402 وتاريخ 1399/ي/4 رقم السامي المقام لخطاب إشارة( :وبعد -
 الوزارة لهذه والمعطى بالنيابة والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو لصاحب أصالً
 دعوى سماع في السامي المقام إذن والقروية البلدية الشئون وزارة طلب بشأن منه نسخة

 :نصه ما إليه المشار السامي األمر وتضمن الزلفي بلدية مندوب مواجهة في المواطنين أحد
 القاضي هـ28/10/1387 في 20941رقم األمر مراعاة مع ذلك على بموافقتنا نخبركم«



 فيها تكون التي بالدعاوي خاص الحكومية الجهات ضد الدعوى إقامة قبل االستئذان بأن
 المدعي موقف في الحكومية الجهة كون حال أما عليها المدعى موقف في الحكومية الجهة

 معارضتها إبداء الحكومية الجهة على فإن استحكام حجة طلب على المعارضة حال في كما
 من االستئذان إلى الحاجة دون المتبعة الشرعية لإلجراءات وفقاً تنهي أن إلى دعواها ومتابعة

.و /انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .». هـ ا.المقام هذا
ت/8/87
1/309

22
5

1408
استحكام

 الموجه هـ28/1/1403 وتاريخ 1947/ص/4 رقم السامي المقام لخطاب إشارة( :وبعد -
 الوزارة لهذه والمعطى بالنيابة والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو لصاحب أصالً
 وتاريخ 245رقم قرارها في العليا القضائية الهيئة رأته ما تأييد المتضمن منه نسخة

 إنهاء قبل كانت إذا االستحكام حجة في المعارضة أن إلى فيه انتهت الذي هـ20/8/1393
 القاضي ينظرها بل مستقلة دعوى التعتبر االستحكام صك صدور وقبل الحجة إجراءات

 كان سواء االستحكام حجة إجراءات ضمن من االستحكام طالب إنهاء في ينظر الذي
 .آخر بلد في أو استحكام حجة له المطلوب العقار فيه يوجد الذي البلد في مقيماً المعترض

 بلد في الدعوى فيها تقام مستقلة قضية فتعتبر الحجة خروج بعد المعارضة كانت إذا أما
.ك /انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .عليه المدعى

ت/8/200
1/309
6

11
1408

استحكام

 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 أصالً الموجه هـ13/10/1408 في م/4/1914 برقم الوطني الحرس ورئيس الوزراء

 من نسخة برفقه« :المقدمة بعد نصه اآلتي الوطني واالقتصاد المالية وزير المعالي لصاحب
 بشأن ومرفقاته هـ10/3/1408 في 355 رقم المواصالت وزير معالي خطاب
 المواصالت وزارة قامت الذي الجزء عن تعويضه صرف عدم من /..............تشكي



 الشرعي الصك بموجب يملكها والتي المزدوج الشفاء/الطائف طريق لصالح أرضه من بنزعه
 وخمسمائة مليون مقداره تعويضاً للمذكور أن المتضمن هـ14/6/1397 في 993/9رقم

 اآلن حتى له صرفه يتم ولم_1و504و786_ رياالً وثمانون وستة وسبعمائة آالف وأربعة
 المادة تطبيق جرى أنه إلى فيه أشار األساسي تملكه صك مخرج فضيلة أن تبين ألنه نظراً

 2463رقم القرى أم بجريدة ونشر الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »85«
 ذات الدوائر أسماء توضح لم أنه غير منازع وال معارض يظهر ولم هـ11/2/1393 في

 تواريخها، وال إجاباتها أرقام توضح ولم المعارضة بعدم وأجابت مخاطبتها تمت التي العالقة
 االستحكام صك في ورد بما اكتفاء يتم التعويضات صرف كان هـ1403عام ماقبل إلى وإنه
 الضبط دفتر في مدونة تكون أخرى تفاصيل أي اعتبار على »86ـ85« المادتين تطبيق من

 ووزارة الوطني واالقتصاد المالية وزارة من لجنة شكلت هـ1403 عام وفي المحكمة، لدى
 لمحامي تعليمات ووضعت الصرف يتم أن قبل الملكية وثائق تدقيق مهمتها المواصالت

 يكتفي وال التملك أساسات على الحصول بضرورة اللجنة هذه في المشتركين الدولة أمالك
 تمت التي الحكومية الدوائر أسماء به موضحاً الملكية أساس يكون وأن اإلفراغ بصكوك

.المعارضة أو بالموافقة للمحكمة صدرت التي خطاباتها وتواريخ وأرقام مخاطبتها

 الشرعية للمحاكم هـ10/4/1403 في 56/12رقم تعميمها العدل وزارة أصدرت وقد
 لها يضاف فال قبله صدرت التي أما صكوك من التاريخ هذا بعد يصدر فيما ذلك بمراعاة

 خطابها في رأت الوطني واالقتصاد المالية وزارة وإن .الناس عن المشقة لرفع ذلك
 قبل الصادرة الصكوك جميع في ذلك تدوين ضرورة هـ13/4/1406 في 16191رقم

 في اإلدارية األعمال تنظيم في عليه منصوص اإلجراء هذا ألن بعده أو التعميم هذا تاريخ
 األنظمة تطبيق في عليها متعارف قاعدة أنها اعتبار على هـ1372عام الصادر الشرعية الدوائر

 هـ18/1/1407 في ت12/13 رقم التعميم العدل وزارة أصدرت وقد والقرارات،
 األعمال يعطل للجميع الباب هذا وفتح أعمال من لديها بما مشغولة المحاكم أن المتضمن
 الجهات إجابات على يشتمل لم صك هناك كان إذا أنه معاليه ورأي حالياً المنظورة
 وهذا المطلوب الستكمال الصك وصورة المحكمة إلى فتبعثه ذلك معرفة وترغب الحكومية

 رقم بالتعميم العدل وزارة من ماصدر تأييد المواصالت وزير معالي ويرى بالغرض، يفي
 على بموافقتنا نخبركم ماذكر األمر ومادام.. إليه المشار هـ10/4/1403 في ت56/12

 شك ثار وإذا إليه المشار هـ10/4/1403 في ت56/12 رقم العدل وزارة تعميم ماتضمنه
 طلب في الحق الشك لديها ثار التي فللجهة التعميم هذا قبل من صادر معين صك حول

 في معها التعاون المحكمة وعلى أصدرته التي المحكمة قبل من ذلك من نقص ما استكمال



 .».هـ ا .بموجبه يلزم ما فأكملوا لالعتماد منه بنسخة العدل وزارة زودنا وقد.ذلك سبيل
.و/انهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل

ت/8/34
1/311

12
3

1409
استحكام

 في 6910/6رقم الغربية بالمنطقة التمييز هيئة رئيس فضيلة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 صكوك من للحقوق الثانية الدائرة إلى مايرد كثرة إلى بالنظر أنه المتضمن هـ4/6/1408

 المتعددة األمالك جميع أن والحظ متعددة أمالك على يحتوي منها والبعض االستحكام حجج
 وأطوال حدود غير ومساحة وأطوال حدود ملك لكل يكون إما واحد صك في عنها المنهى

 ويكون الصك تطويل يتطلب وهذا بعض عن بعضها أماكن وتباعد الثاني الملك ومساحة
 ما الستيعاب الهيئة قبل من دراسته عند مشقة فيه أن كما الصك تنظيم عند للسهو عرضة
 فضيلته ورأى .ذلك في والرد األخذ لطول الالزم من أكثر لتأخره سبباً ويكون فيه دون

 األمالك جمع من بدالً واحد صك في عنها المنهى المتعددة األمالك من ملك كل تدوين
 األخذ طول عن تفادياً المختلفة والمساحات والحدود األطوال ذات عنها المنهى الكثيرة
 حجج طلبات بعض وألن فضيلته رآه ما ولوجاهة .ذلك في البت تأخير عن وأسلم والرد

 إحدى قبل من فيه يعارض قد منها والبعض أحد من معارضة بدون تنتهي قد االستحكام
 رفعه يلزم قد منها والبعض التمييز لهيئة الرفع إلى ويحتاج المواطنين أحد أو الرسمية الدوائر
 .الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »86« للمادة إنفاذاً السامي للمقام

 اإلجراءات فيه تستوفى مستقل طلب ومساحته بحدوده عقار لكل يكون أن فاعتمدوا
.و / انتهى .)العامة للمصلحة ضماناً والنظامية الشرعية

170/ت/8
1/312
2

11
1409

استحكام



 في 823/8 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 في 408/1/3رقم خطابكم إلى نشير« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ23/10/1409
 المحاكم على التعميم المعدنية والثروة البترول وزير معالي طلب بشأن هـ11/11/1408

 استحكام صكوك أي إخراج قبل المعدنية والثروة البترول وزارة استشارة بضرورة الشرعية
 رقم الملكي بالمرسوم الصادر التعدين نظام من الرابعة المادة بموجب مكلفة لكونها جديدة

 على المحافظة عليها وألن التعديني لالحتياطي مناطق بإنشاء هـ20/5/1392 في 21/م
 تحدث قد تعقيدات أو سلبية آثار ألية منعاً وذلك االقتصادي لالستغالل المخصصة المناطق

 بخطابه الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي أوضحه ما على االطالع وبعد المستقبل في
 على التعميم إليكم نرغب .الموضوع بشأن نسخته المرفقة هـ9/1/1409 في 28/س/5رقم
 األراضي على اإلنهاء طلبات من بصورة المعدنية والثروة البترول وزارة بتزويد المحاكم كافة

 مايلزم فأكملوا النظامية المدة خالل إجابتها وانتظار والقرى المدن نطاق خارج الواقعة
 في 125/ت/8 رقم بالتعميم أكد .و /انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .». هـ ا .بموجبه

.و/هـ28/2/1414
171/ت/8
1/313
3

11
1409

استحكام
 وبعد حكومية ألغراض كانت إذا إال ساحلية أرض أي على صكوك إخراج عدم بشأن (-

 حرم حدود في واقعة األراضي تلك كانت إذا الحدود لسالح قيادة أقرب نظر وجهة أخذ
.الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)خارجها متر ومائتا المدن داخل متر مائة هي البحر

8/ت/8
1/313

26
1

1410
استحكام

 وزارة تزويد اعتماد بشأن هـ2/11/1409 في 170ت/8رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 المدن نطاق خارج الواقعة األراضي على اإلنهاء طلبات من بصورة المعدنية والثروة البترول
 406/ب/4 رقم السامي المقام برقية تليقنا فقد .النظامية المدة خالل إجابتها وانتظار والقرى



 والثروة البترول وزير معالي برقية على اطلعنا« :المقدمة بعد نصها اآلتي هـ11/1/1410 في
 منها نسخة المرفق الخارطة ومشفوعها هـ19/12/1409 في هـ/1815 رقم المعدنية

 الزيت حقول لتطوير الالزمة السطحية الحقوق تأمين تقتضي العامة المصلحة أن المتضمن
 المضاربات من وحمايتها الموسعة التنقيب منطقة في السعودية أرامكو تكتشفها التي

 ويرى الحقول، تطوير تكاليف زيادة إلى يؤدي قد مما األراضي على الخاصة والتعديات
 ماشابه أو زراعية تراخيص أو صكوك إصدار بعدم المعنية الجهات إلى األمر إصدار معاليه
 من مسبقة موافقة على الحصول بعد إال الزيت حقول لتطوير المطلوبة المناطق في ذلك

 األمر بهذا االلتزام بأهمية خاصة بصفة القضاة على والتنبيه المعدنية والثروة البترول وزارة
 األمر يشملها أن يجب التي المناطق إحداثيات تبين خارطة وبرفقه .العامة للمصلحة تحقيقاً

 يربط أنابيب لخط حرم مع األراضي من متطلباتها تأمين األفضل ومن الحاضر الوقت في
 والمرافق الزيت مصادر أبعاد تحديد وبعد »غرب/شرق« األنابيب بخط بأكملها المنطقة

 رأي على ولموافقتنا .المناطق هذه من أجزاء فك يمكن أدق بشكل لها الالزمة السطحية
 .بموجبه مايلزم فأكملوا .بالخارطة المذكور التحديد حسب الالزم اتخاذ إليكم نرغب معاليه

 صورة«*» .و /انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع إليها المشار الخارطة برفقه وتجدون .». هـ ا
.عنها المنوه للخارطة مصغرة

65/ت/8
1/315

17
4

1410
استحكام

 إصدار بعدم القاضي هـ26/1/1410 في 8ت/8رقم الوزارة هذه لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 التنقيب منطقة في أرامكو تكتشفها التي الزيت حقول لتطوير المطلوبة المناطق في صكوك
 وفقاً المعدنية والثروة البترول وزارة من مسبقة موافقة على الحصول بعد إال الموسعة
 في 4950/ب/4رقم السامي المقام برقية تلقينا .التعميم بذلك المرفقة للخارطة

 في 406رقم البرقي األمر إلى نشير« :المقدمة بعد نصها اآلتي هـ2/4/1410
 ببرقيته المعدنية والثروة البترول وزير معالي مارفعه على عطفاً هـ11/1/1410
 ما أو زراعية تراخيص أو صكوك إصدار بعدم القاضي هـ19/12/1409 في هـ/1815رقم
 التنقيب منطقة في أرامكو تكتشفها التي الزيت لتطويرحقول المطلوبة المناطق في ذلك شابه

 وفقاً المعدنية والثروة البترول وزارة من مسبقة موافقة على الحصول بعد إال الموسعة



 برقيته المعنية والثروة البترول وزير معالي رفع وحيث - األمر بذلك المرفقة للخارطة
 المشار الخارطة في المبينة المناطق حدود أن المتضمنة هـ23/2/1410 في هـ/252رقم
 بقدر للتنقيب مناطق مجرد المناطق تلك أن بل حجزها المراد المناطق حدود تمثل ال إليها

 أصغر ستكون المستقبلية والمحجوزات الزيت على تحتوي فيها تشكيالت وجود احتمال
 وضع ذلك من بالمقصود ليس وأنه حالياً إليه المشار األمر يشملها التي المناطق من بكثير
 بالدرجة المراجعة بعملية المقصود وإنما شرعية بصكوك ثابتة أراضٍ ملكية نقل على قيود

 عليها وليس القرى أو المدن خارج تقع ألراضٍ جديدة صكوك بإصدار يتعلق فيما األولى
 صالحية عدم ثبت وإذا فنية دراسة بعد إال المناطق تلك تقليص اليمكن وأنه سابقة صكوك

 المراجعة إجراءات وإن الذكر سالف باألمر مشمول غير اعتباره فيمكن للتنقيب معين جزء
 نرغب .الوزارة مع بالتنسيق عملية بصورة تنفيذها يمكن األمر ذلك في عليها المنصوص

 واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ.بموجبه يلزم ما فأكملوا بذلك واإلحاطة االطالع إليكم
.و /انتهى .)موجبه

73/ت/8
1/316

29
4

1410

استحكام
 تحديد بشأن هـ23/12/1409 في 186/ت/8رقم الوزاري للتعميم إلحاقاً( :وبعد -

 إنهاءات بصور تزويدها عند المعدنية والثروة البترول وزارة في مخاطبتها يمكن التي الجهة
 وزارة وكيل خطاب صورة إلينا وردت .والقرى المدن نطاق خارج الواقعة االستحكام حجج

 وكيل لمعالي الموجه هـ25/2/1410 في410/ق/53 رقم واإلدارية المالية للشئون البترول
 17/7728رقم معاليكم خطاب إلى باإلشارة« :المقدمة بعد نصه اآلتي الداخلية وزارة

 االستفسارات إليها توجه التي الجهة عن استفساركم بخصوص هـ27/1/1410 وتاريخ
 بأن إليكم ننهي .العمراني النطاق خارج الواقعة األراضي على اإلنهاء طلبات بشأن

 األمر بشأنها صدر والتي األراضي على اإلنهاء بطلبات المتعلقة واالستفسارات المراسالت
 الوزارة وكيل سعادة إلى توجه هـ23/10/1409 وتاريخ 4/823/8 رقم الكريم السامي
 معالي وأكده سبق ما وهو 21191 البريدي الرمز 345 بريد صندوق بجدة المعدنية للثروة
 هـ28/11/1409 وتاريخ هـ/1744 رقم معاليه بخطاب المعدنية والثروة البترول وزير

 الالزمة باألراضي المتعلقة اإلنهاء لطلبات بالنسبة أما .بالنيابة العدل وزير معالي إلى الموجه



 وتاريخ 406/ب/4 رقم البرقي الكريم السامي األمر بشأنها صدر والتي الزيت حقول لتطوير
 صدر والتي أرامكو شركة محجوزات داخل تقع التي األراضي وكذلك هـ11/1/1410

 هذه فرع اختصاص من فإنها هـ26/5/1399 في 11818/ز/4 رقم السامي األمر بشأنها
 األراضي بتلك الخاصة والمراسالت االستفسارات جميع توجيه نرجو ولذا بالظهران الوزارة

 الرمز 580 بريد صندوق الظهران في والشركات الفنية للشئون الوزارة وكيل سعادة إلى
.».اهـ.31932 رقم البريدي

 هـ23/10/1409 في 4/823/8 رقم السامي األمر بأن علماً موجبه، واعتماد اإلحاطة نأمل
 في 170/ت/8 رقم الوزاري بالتعميم للمحاكم تبليغه جرى قد إليه المشار

 بالتعميم هـ11/1/1410 في406/ب/4رقم السامي األمر تبليغ جرى كما هـ،2/11/1409
 في 11818/ز/4 رقم السامي األمر أما هـ،26/1/1410 في 8ت/8 رقم الوزاري

 لكونه فقط الشرقية المنطقة عدل وكتابات محاكم على تبليغه اقتصر فقد هـ26/5/1399
 137/ت/8 رقم بالتعميم أكد وقد .ك /انتهى .)المنطقة تلك في أرامكو بمحجوزات خاصاً

.ك/هـ1/9/1410 في
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 المعارضات نظر بشأن هـ22/5/1408 في ت8/87 رقم الوزارة هذه لتعميم إلحاقاً( :وبعد
 رئيس معالي خطاب تلقينا .اإلنهاء ضبط في الحجة إجراءات ضمن االستحكام حجج على

 المجلس قرار ومشفوعه هـ23/7/1410 في 816/1 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس
 والصالة وحده لله الحمد« :مايلي ونصه هـ15/7/1410 في 237/35رقم العامة بهيئته

 على العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس اطلع فقد /وبعد ..بعده نبي ال من على والسالم
 ضمن نظرها يتم وهل االستحكام، حجج على المعارضات نظر بشأن المتعلقة األوراق

 الهيئة قرار على اطلع كما الحقوق، ضبط في تنظر أم اإلنهاء ضبط في الحجة إجراءات
 المعارضة أن ترى الهيئة أن المتضمن هـ20/8/1393 في 245 برقم الصادر العليا القضائية

 صك صدور وقبل االستحكام حجة إجراءات إنهاء قبل كانت إذا االستحكام حجة في
 االستحكام طلب إنهاء في ينظر الذي القاضي ينظرها بل مستقلة دعوى تعتبر ال االستحكام



 وزارة من الصادر التعميم على االطالع تم كما .إلخ..االستحكام حجة إجراءات ضمن من
 رقم السامي األمر إلى فيه والمشار هـ22/5/1408 في ت/8/87 برقم العدل

 قرارها في العليا القضائية الهيئة مارأته تأييد المتضمن هـ28/1/1403 وتاريخ 1947/ص/4
 رؤساء الفضيلة أصحاب بعض إجابات واستعراض ذلك على االطالع وبعد.إليه المشار
 حجج على المعارضات ضبط عند لديهم عليه العمل جرى ما حول بالمملكة المحاكم وقضاة

 على بناء العامة بهيئته المجلس فإن.ذلك حيال نظرهم وجهات ودراسة .االستحكام
 االستحكام حجج على المعارضات نظر أن :يقرر القضاء نظام بموجب له المخولة الصالحية

 ضوء على االستحكام بحجج الخاص اإلنهاءات ضبط في الحجة إجراءات ضمن يكون
 السامي باألمر المؤيد هـ20/8/1393 وتاريخ 245 رقم العليا القضائية الهيئة قرار ماتضمنه

 /انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .انتهى .» هـ28/1/1403 وتاريخ 1947ص/4 رقم
.و
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 المساعد المنورة المدينة منطقة محاكم رئيس فضيلة بخطاب ماورد إلى إشارة( :وبعد -
 في الغربية بالمنطقة التمييز هيئة أن الحظ أنه المتضمن هـ17/7/1410 في 1701رقم

 مثل االستحكام في والمعارضة المدعية الرسمية الدوائر بخطابات تحتفظ األخيرة اآلونة
 االستحكام معامالت على الرسمية الدوائر إجابات جميع أن واليخفى والمالية والطرق األمانة
 عن استفسارات مايحصل وكثيراً والصك الضبط في يجري فيما للمحكمة مستنداً تعتبر

 السائلة، للجهة وإعطائه المطلوب الخطاب من صورة ألخذ للمعاملة فيرجع الدوائر إجابات
 إبقاء فيه يطلب مرات عدة الخصوص هذا في الغربية في التمييز هيئة لرئيس كتب وأنه

 في كما الجواب فكان منه صورة بأخذ واالكتفاء المعاملة في المعترضة الدائرة خطاب
 من المسحوب الخطاب بإنقاص يكتفون أنهم هـ29/4/1408 في 5013/6 رقم خطابهم

 في المتبعة والطريقة الموضوع عن بالرياض التمييز هيئة من وباالستفسار .المعاملة لفات عدد
 إذا بأنه لديها المتبع بأن هـ27/10/1410 وتاريخ 8932 رقم بخطابها فأجابت ذلك، مثل
 الموضوع وبدراسة .المعاملة أوراق ضمن فتبقى الحكم في عالقة لها رسمية وثائق هناك كان
 المنورة المدينة منطقة محاكم رئيس فضيلة أبداه ما مناسبة لنا ظهر المختصة الجهة من



 من شيء ألخذ داعٍ هناك كان إذا أنه من هـ17/7/1410 في 1701 رقم بخطابه المساعد
 المعارضة الجهة خطاب صورة بأخذ فتكتفي التمييز هيئة قبل من االستحكام معاملة أوراق

 .التمييز هيئة لدى األصل بأن عليه الشرح مع صورته وإرفاق األصل أخذ أو الطلب، على
.و /انتهى .)بموجبه والتمشي اعتماده فنرغب عليه وموافقتنا ماذكر ولوجاهة
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 وتاريخ و/88 رقم المعدنية للثروة البترول وزارة وكيل خطاب وردنا( :وبعد -
 وتاريخ 18/1/2رقم لخطابكم إشارة« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ23/2/1411
 في 2754/1رقم األحساء محاكم رئيس فضيلة خطاب على عطفاً هـ1/1/1411
 واالمتيازات الرخص إدارة مدير بإجابة باالكتفاء اإلفادة طلبه المتضمن هـ9/11/1410

 التي االستحكام حجج طلبات على المعدنية للثروة العامة بالمديرية الفنية الشئون عام ومدير
 اإلداري للتنظيم نظراً أنه نفيدكم .المعدنية للثروة الوزارة وكيل سعادة باسم أصالً توجه
 مسمى إلى الفنية الشئون عام مدير مسمى استبدل المعدنية للثروة العامة بالمديرية يتم الذي
 ترد التي الطلبات فحص عن المسئولة هي اإلدارة هذه وكون واالمتيازات الرخص عام مدير
 اإلدارة هذه خولت فقد االستحكام حجج استخراج أجل من بالمملكة المحاكم جميع من

 للثروة الوزارة وكيل باسم كانت سواء المحاكم تلك من تردها التي المكاتبات على بالرد
 األحساء محكمة رئيس وإبالغ لإلحاطة .واالمتيازات الرخص إدارة عام مدير إلى أو المعدنية
.ق /انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ.بمضمونه المحاكم وجميع
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 على المعطوف هـ10/4/1403 في ت/56/12 رقم الوزارة تعاميم إلى نشير( :وبعد -
 مالحظتها المتضمن هـ1/2/1403 في 5/295 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة خطاب



 أو العامة الطرق لصالح المنزوعة األمالك أصحاب قبل من لها تقدم التي الصكوك أغلب أن
 المعنية، الرسمية الدوائر إجابات وتواريخ أرقام فيها أغفل قد المختلفة الدولة مشاريع

 الحكومية الدوائر إجابات ومضامين وتواريخ أرقام ذكر ضرورة من التعميم ذلك وماتضمنه
 رقم والتعميم .مستقبالً إخراجها يجري استحكام حجة أي في إيحاباً أو سلباً العالقة ذات
 رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب صورة على المعطوف هـ18/1/1407 في ت/12/13

 من الجارية المكاتبة إلى فيه المشار هـ26/12/1406 في ر/4/18843رقم الوزراء مجلس
 قبل صدورها كان سواء الصكوك في اإلجابات وتواريخ أرقام إضافة طلب بشأن المالية
 وزارة إليه أشارت وما بعده، أو أعاله المذكور هـ10/4/1403 في ت/56/12 رقم التعميم
 في والتواريخ األرقام بوضع تكليفها وفي ذلك من أهم هو بما مشغولة المحاكم بأن العدل

 إجابات على يشتمل لم صك هناك كان وإذا األعمال تأخير عليه يترتب القديمة الصكوك
 تنظيم من »86ـ85« المادتين تطبيق من التأكيد المالية وزارة وترغب الحكومية الجهات
 الستكمال الصك مصدرة المحكمة إلى فتبعثه الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال

 السامي األمر على المبني هـ6/11/1408 في ت/8/200 رقم والتعميم .المطلوب
.إلخ...إليهما المشار التعميمين في ورد لما المؤيد هـ13/10/1408 في م/4/1914رقم

 وتواريخ أرقام فيها تذكر لم التي االستحكام حجج صكوك بعض وجود لوحظ وحيث
 المادتين تطبيق على مايدل ـ أيضاً ـ فيها يرد ولم العالقة ذات الدوائر إجابات ومضامين

 في ت/56/12 رقم التعميم بعد صدرت التي الصكوك: أوالً :يلي ما فيعتمد المذكورتين
 تعليمات من لحقهما وما »86ـ85« المادتين بتطبيق النص فيها يتعين فهذه هـ10/4/1403

 صك صلب في العالقة ذات الحكومية الدوائر إجابات ومضامين وتواريخ أرقام وذكر
 أنه إلى الصك مصدر فضيلة أشار وقد التعميم هذا قبل صدرت التي الصكوك : ثانياً .الحجة
 يظهر ولم العالقة ذات الدوائر من استفسر بأنه ذكر أو »86ـ85« المادتين تطبيق جرى

 للتعميم وليس المذكور بالنص يكتفى فهذه التمييز من وصدق فيها معارض ظهر أو معارض
 التي الصكوك : ثالثاً .الصكوك هذه على رجعي أثر هـ10/4/1403 في ت/56/12 رقم

 إلى مطلقاً فيها اإلشارة ترد ولم هـ10/4/1403 في ت/56/12 رقم التعميم قبل صدرت
 الدوائر من االستفسار جرى أنه إلى وال »86 ـ 85« المادتين مقتضى تطبيق جرى أنه

 صدر التي المحكمة إلى الرجوع بعد إال منها اإلفراغ يسوغ ال فهذا العالقة ذات الحكومية
 تعليمات من لحقهما وما »86ـ85« المادتين مقتضى تطبيق جرى هل لمساءلتها الصك منها
 وسجله الصك في ذلك عن فينوه مكتملة الضبط في اإلجراءات كانت فإذا ؟ ال أم ذلك في
 عن العدل كاتب فيتوقف وإال اإلفراغ، الزم يجري ثم خليفته أو مصدره فضيلة قبل من



.و /انتهى .)تستكمل حتى اإلفراغ
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 في 2952 رقم عسير محائل محكمة قاضي فضيلة خطاب إلى فنشير( :وبعد -
 اعترضت االستحكام حجج طلبات قضايا من عدد لديه يوجد أنه المتضمن هـ8/6/1411

 مواجهة في نظرها وجهة لتقديم قبلها من مندوباً تبعث ولم والمياه الزراعة وزارة عليها
 إجابة وتاريخ ورقم القضايا هذا عدد يمثل بياناً بخطابه فضيلته أرفق وقد الملكية، مدعي
 والمياه الزراعة وزير لمعالي الكتابة جرت وعليه .قضية كل على بالمعارضة الزراعة وزارة

 الشئون مديريات على التأكيد بطلب هـ20/6/1411 في 733 رقم الوزارة هذه بخطاب
 معارضتها حال في عنها مندوبين بعث من تطلبه فيما المحاكم مع بالتعاون وفروعها الزراعية

 بالنسبة أنه المتضمن هـ19/7/1411 في 46003 رقم بخطابه معاليه فأجاب الحجة، على
 ال الوزارة فإن والمياه الزراعة وزارة قبل من عليها يعترض التي االستحكام حجج لطلبات

 وذلك الموقع على قبلها من الفنيين وقوف وبعد ومتأنية وافية دراسة بعد إال باالعتراض تقوم
 يحضر حينما للمندوب كاملة الصورة تكون حتى المندوب وإرسال الطلب في البت قبل
 محكمة قاضي فضيلة بين التنسيق معاليه ورغب .الملكية مدعي لمواجهة المحكمة لدى

 على القضايا تلك في للنظر موعد لتحديد بعسير والمياه الزراعية الشئون مديرية وبين محائل
 وبما .إلخ...المعامالت دراسة بعد المندوب تكليف ليمكن الكافي الوقت الوزارة تعطى أن
 هـ21/7/1403 في 17488 رقم والمياه الزراعة وزير لمعالي الموجه السامي األمر أن

 عدم على ينص هـ20/7/1403 في 146/12برقم الوزارة هذه من بموجبه والمعمم
 مندوبين بعث عليها وأن والمياه الزراعة وزارة من يقدم الذي الخطي باالعتراض االكتفاء

 الحكومية الدوائر كسائر االستحكام صكوك على معارضتها حال في المحاكم إلى عنها
.المعنية

 والمياه الزراعة وزارة أن محائل محكمة قاضي فضيلة بخطاب المرفق البيان من ظهر وحيث
 وبعضها سنة من أكثر منذ البيان في إليها المشار االستحكام حجج طلبات على اعترضت قد
 تبعث لم فإنها اعتراضاتها على الطويلة المدة هذه مضي ورغم ذلك، قبل وبعضها سنتين منذ



 بالمعارضة تجيب ال الحكومية الجهات وألن .الملكية مدعي لمواجهة للمحكمة عنها مندوباً
 المختصين وقوف ذلك في بما كاملة دراسة القضية دراسة بعد إال الحجة صك إخراج على
 من بالمواطنين تلحق التي لألضرار ونظراً ذلك، األمر استدعى إذا عنه المنهى الموقع على
 بسبب التأخير هذا من المحاكم تعانيه وما االستحكام، صكوك إجراءات إنهاء تأخر جراء
 اتخاذ منكم نرغب صكوكهم إنهاء عدم من عندها المواطنين وتذمر لديها، المعامالت تراكم

 معارضتها يفيد بما المحكمة إخطار على الحكومية الجهات إحدى أجابت إذا : أوالً :يلي ما
 في المعارضة الجهة دعوى لسماع موعداً تحدد أن المحكمة فعلى عنه المنهى في للمنهي
 الجلسة بموعد فيه تخطرها الجهة لهذة رسمياً خطاباً تعد ثم الملكية، مدعي مواجهة
 يكون أن على المحدد الوقت في عنها مندوب بعث عليها وأن دعواها، لسماع المقررة
 بعث إجراءات إكمال من المدة تلك خالل لتتمكن به اإلخطار تاريخ من شهرين بعد الموعد

 لسماع المحدد الوقت في عنها مندوباً المعترضة الجهة تبعث لم إذا : ثانياً .المندوب
 ونظاماً شرعاً القضية نحو مايلزم إكمال المحكمة فعلى لإلخطار استالمها تحقق مع الدعوى

 المعارضة الجهة قيام عدم ألن لدراسته التمييز لمحكمة فيرفع الحجة صك تنظيم تم وإذا
 سكت إذا والمدعي منها سكوتاً يعتبر بذلك علمها مع عنها مندوب ببعث المدعية وهي
 .و /انتهى .)ذلك لمالحظة التعميم هذا من بصورة المعنية الجهات تزويد تم وقد هذا .ترك
.و/هـ2/2/1421 في 1521/ت/13 رقم بالتعيمم أكد
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 األمالك على االستحكام حجج طلبات حيال استفسارات من مايرد لكثرة فنظراً( :وبعد -
 باسم نخلتين أو نخلة كل أشخاص لعدة نخل به ويوجد شخص باسم الملك أصل كان إذا

 الملك كان إذا ـ أيضاً ـ االستحكام حجج طلبات حيال استفسارات من يرد ما وكذا .شخص
 ويصعب بأسهمه علم دون وتوارثه النتقاله ورثته حصر ويصعب وأموات أحياء بين مشتركاً
 يكون قد بعضهم نصيب أن إلى إضافة البالد، في وتفرقهم لكثرتهم جميعاً منهم التوكيل
 فأصدرت العليا القضائية الهيئة على األول الموضوع عرض أن سبق وحيث .به يؤبه ال يسيراً

 هذه مثل في القاضي على أن« :نصه ما تضمن وقد هـ26/5/1393 في 152رقم قرارها فيه
 اإلعالن وفي فيها يشار أن على والنخل للملك واحدة استحكام حجة بإخراج االكتفاء الحالة



 وتحديد وجهته، ونوعه، وعدده، الملك، صاحب لغير نخل من فيه يوجد عما الملك عن
 بهيئته األعلى القضاء مجلس على الثاني الموضوع عرض وأن سبق كما .انتهى »مكانه

 نظراً أنه« :مانصه تضمن وقد هـ2/7/1401 في 122/4/29 رقم قراره فيه فأصدر الدائمة
 وييسر بمساحتها األمالك تلك يحفظ مما المشتركة األمالك استحكام حجج إخراج ألن

 ينوب الشركاء وألن حدودها، ضبط من المالَّك ويمكن الزراعي البنك من االستفادة ألهلها
 لشركائهم ملزماً إنهاؤهم يكون وال المشتركة األموال على الحفاظ في بعض عن بعضهم
 طلب وألن االستحكام، حجة بسبب وصيانته حفظه مايمكن لهم به يحفظون وإنما بشيء
 بهيئته األعلى القضاء مجلس فإن إثباته وسائل من ولكنه للملك نقالً ليس االستحكام حجة

 معه يكن لم ولو له استحكام حجة طلب عقار في الشركاء أحد حق من أن يرى الدائمة
 في الدعوى وإقامة الملك على االعتداء يريد من رد حقه من ألن الشركاء بقية من وكالة
 مورث باسم الموروث العقار في الحجة تصدر أن على الغائب شريكه يوكله لم ولو ذلك

 اإلرث طريق عن وشركائه المنهي إلى ينتقل لم الذي العقار وفي لورثته، خلَّفه وأنه المنهي
.».اهـ .الشركاء كافة باسم الحجة تصدر

 .و /انتهى .)إليهما المشار الموضوعين في عامة قاعدة القرارين هذين واعتماد اإلحاطة نأمل
هـ6/7/1406 في ت/12/133 رقم التعميم الثاني الموضوع في صدر أن سبق
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 في 1/4/75054 رقم والمياه الزراعة وزير معالي خطاب إلينا ورد( :وبعد -
 الغالل صوامع في ممثلة الوزارة هذه أن نفيدكم« :نصه ما فيه جاء الذي هـ20/12/1411

 القمح باستقبال قامت المواطنين أمور تسهيل على حرصها منطلق ومن الدقيق ومطاحن
 الماضية السنوات في مزارعهم على عادية وثائق يملكون الذين المزارعين قبل من المنتج

 في االستمرار الصعب من أنه غير الزراعية، ألراضيهم استحكام حجج بإرفاق مطالبتهم دون
 ومساحتها حدودها توضح استحكام حجة بموجب موثقة المزرعة تكون أن البد إذ ذلك،
 مهلة إعطاء الوزارة رأت لذا ...قبولها يمكن التي الكمية تقدير ذلك ضوء على ليمكن

 المهلة هذه وحددت لمزارعهم استحكام حجج على والحصول وضعهم لتصحيح للمزارعين
 أن إال بذلك، المواطنين بإبالغ الوزارة وفروع مديريات وبلغت .هـ1413عام موسم بنهاية



 دائمون قضاة بها يوجد ال المناطق بعض أن إلى أشارت والفروع المديريات هذه بعض
 فقط الشهر في أيام خمسة لمدة قضاة لها ينتدب وإنما االستحكام حجج معامالت إلنجاز
 ...االستحكام حجج معامالت ومنها المعامالت إلنجاز تكفي ال الغالب في المدة وهذه
 هذه مثل إنجاز لسرعة ومحققاً مناسباً ترونه بما واألمر باالطالع التفضل أرجو لذلك

 للمزارعين االستحكام حجج طلبات إنجاز وسرعة االطالع نرغب .». هـ ا.الطلبات
 لحث التعميم هذا من بصورة الزراعة وزارة زودنا وقد .تستحقها التي األولوية وإعطاءها
 حجج طلبات وتسهيل المحاكم مع التجاوب سرعة على وفروعها الزراعة مديريات

.و /انتهى .)المطلوب بالشكل اإلنجاز ليمكن للمزارعين االستحكام
23/ت/8
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 :المقدمة بعد ونصه هـ30/10/1411 في م/1960 رقم الكريم السامي األمر وردنا( :وبعد
 معالي خطاب ونسخة هـ19/8/1411 في خ/12/2187رقم خطابكم مشفوعات برفقه«

 من أنه من معاليه ذكره ما بشأن هـ4/9/1411 في و/1ك/246رقم والكهرباء الصناعة وزير
 خطوط تمديد يتم المملكة مناطق جميع في الكهرباء لتعميم الموضوعة البرامج تنفيذ أجل

 الخطوط لتلك حرم ترك لذلك ويلزم المختصة الجهات موافقة أخذ بعد الكهرباء وشبكات
 بأعمال األشخاص بعض قيام التنفيذ بعد يالحظ أنه إال وصيانتها لحمايتها والشبكات
 المحكمة إلى يتقدمون ثم وصيانتها حمايتها يعيق مما المسارات تلك حرم داخل وإحداثات
 مرفق اعتبار معاليه ويطلب عنها بالتعويض يطالبون ثم عليها استحكام حجج بطلب المختصة
 حجج استخراج طلبات في النظر عند إليها الرجوع يتم التي الجهات من الكهرباء

 أسوة وذلك مباشرة منطقة أو مدينة كل في الكهرباء مرفق فرع ومخاطبة االستحكام
 على االطالع وبعد ذلك في التوجيه وطلبكم المحكمة إليها تكتب التي الحكومية بالجهات

 أن سبق إنه وحيث الخصوص بهذا وتعليمات أوامر من صدر أن سبق ما وعلى أوضحتموه ما
 خطوط مسار جعل التخطيط عند يراعى بأن هـ8/6/1406 في م/1109رقم األمر صدر

 الصناعة وزارة مع التنسيق إليكم نرغب .كشوارع وهاتف وماء كهرباء من العامة الخدمة
 المملكة مناطق جميع في وفروعها الكهرباء مرفق على المشرفة الجهة لتحديد والكهرباء

 استحكام حجة المواطنين أحد طلب عند إليها بالكتابة المحاكم كافة على التعميم ثم ومن



 األخرى الحكومية بالجهات أسوة وذلك الكهرباء وشبكات خطوط فيها توجد عقارات على
 برقم والكهرباء الصناعة وزير معالي خطاب وردنا كما .».اهـ.بموجبه يلزم ما فأكملوا

 خمس إلى الكهرباء خدمات مناطق تقسيم المتضمن هـ18/11/1411 في و/1ك/295
.صورته المرفقة رئيسية مناطق

 التي االستحكام حجج بشأن إليه المشار الكريم السامي األمر مقتضى واعتماد لالطالع،
 .)إليه المشار الصناعة وزير معالي خطاب في الوارد التوزيع حسب مستقبالً تصدرونها

.و /انتهى
64/ت/8
1/327
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 المحاكم على بأن القاضي هـ7/2/1412 في 23/ت/8 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 في النظر عند إليها الرجوع يجب التي الجهات من الكهرباء مرفق اعتبار العدل وكتابات

 السعودية للشركة العام المدير سعادة خطاب تلقينا فقد .االستحكام حجج استخراج طلبات
 ما ونصه .هـ3/5/1412 في 1506/61/16/1رقم الوسطى بالمنطقة للكهرباء الموحدة

 كافة على والمعمم ومرفقاته هـ7/2/1412 في 23/ت/8 رقم تعميمكم إلى إشارة« :يلي
 الرجوع لكم التي الجهات من الكهرباء مرفق اعتبار بشأن وذلك العدل وكتابات المحاكم

 لديها للشركة فروع لوجود ونظراً .االستحكام حجج استخراج طلبات في النظر عند إليها
 المحاكم على التعميم نأمل لذا .والجهد الوقت توفير أجل ومن ذلك من للتأكد اإلمكانات

 عام مدير إلى الخطابات توجه :الرياض مدينة محاكم :يلي كما الشركة فروع بمخاطبة
 منطقة محاكم .القصيم منطقة مدير إلى الخطابات توجه :القصيم منطق محاكم .الشركة
 :والرويضة وساجر وعفيف الدوادمي محاكم .الخرج منطقة لمدير الخطابات توجه :الخرج
 ورماح والمحمل وسدير الوشم منطقة محاكم .الدوادمي منطقة لمدير الخطابات توجه

 /انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ .الرياض منطقة لمدير توجه :وتوابعها والقويعية
.ق
84/ت/8
1/328
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 مرفق اعتبار بشأن هـ7/2/1412 في 23/ت/8 رقم الوزارة هذه لتعميم فإلحاقاً( :وبعد
 حجج استخراج طلبات في النظر عند إليها الرجوع يتم التي الجهات من الكهرباء

 المنطقة في للكهرباء الموحدة السعودية الشركة عام مدير سعادة خطاب وردنا .االستحكام
 وزير معالي تعميم إلى باإلشارة« :يلي ما ونصه هـ17/6/1412 في ع م/157رقم الغربية
 وفروع العدل وكتابات المحاكم كافة على المعمم هـ7/2/1412 في 23/ت/8 رقم العدل
 في م/1960 برقم الصادر الكريم السامي األمر على والمبني العدل وزارة

 عند إليها الرجوع يتم التي الجهات من الكهرباء مرفق باعتبار القاضي هـ30/10/1411
 منطقة أو مدينة كل في الكهرباء مرفق ومخاطبة االستحكام حجج استخراج طلبات في النظر

 الصناعة وزير معالي خطاب في الوارد الكهرباء وخدمات مناطق تقسيم حسب وذلك مباشرة
 للتزايد ونظراً ).صورته مرفق( هـ18/11/1411 وتاريخ أو/ك/295رقم والكهرباء
 المعنية المحاكم من الصادرة االستحكام حجج باستخراج الخاصة الطلبات في المستمر
 الغربية كهرباء لشركة العامة لإلدارة أصحابها ومراجعة اختصاصها ضمن تقع التي لألراضي

 بحيث المواطنين معامالت تسهيل في منا ورغبة .السفر مشقة يتحملون يجعلهم مما جدة في
 من نأمل لذا .الغربية كهرباء امتياز ضمن تقع منطقة كل في الشركة إلدارة مراجعتهم تتم

 لمدراء االستحكام حجج استخراج طلبات جميع بإحالة المختصة الجهات توجيه سعادتكم
 :من كل في الغربية بالمنطقة للكهرباء الموحدة السعودية للشركة التابعين الرئيسية المناطق

 الموضح التقسيم حسب وذلك مباشرة )الطائف ـ المنورة المدينة ـ جدة ـ المكرمة مكة(
 اهـ .بعاليه إليه المشار والكهرباء الصناعة وزير معالي خطاب في والوارد الكهرباء لخدمات

.ك /انتهى )تعميميه جرى موجبه واعتماد ولإلحاطة، .».
60/ت/8
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 بعض بأن هـ19/1/1413 في 109 برقم المظيلف محكمة قاضي فضيلة لنا كتب( :وبعد -
 تطبيق جرى قد بأنه منهم تصدر التي االستحكام صكوك في اإلشارة على درج قد القضاة



 في يطبق لم أنه مع الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم نظام من )85،86( المادتين
 إذا المحكمة على بأن تنص )86( المادة إن وحيث . فقط )85( المادة سوى الصكوك هذه

 عالوة ذلك في رأيها ألخذ العالية للمراجع األمر ترفع أن الفضاء لألرض استحكام منها طلب
 في 9527 رقم السامي األمر ذلك بعد صدر ثم )85( المادة في المدرجة اإلجراءات على
 إخراج بعدم القاضي هـ24/5/1391 في ت/96/2 برقم بموجبه المعمم هـ28/4/1391

 وزارة رأي أخذ بعد إال والمدن القرى خارج الواقعة الزراعية األراضي على استحكام حجج
 اإلدارية األعمال تنظيم نظام من )86( المادة لتطبيق تفسير مجرد التعميم هذا واعتبار الزراعة

 في 5941/ب/4 رقم السامي المقام برقية ذلك بعد تلقينا كما . الشرعية الدوائر في
 التعميم هذا ويقضي هـ19/5/1409 في 8/70 برقم بموجبها المعمم هـ26/4/1409

 انهاءات من إليها يقدم فيما النظر عن باالمتناع العدل وكتابات المحاكم كافة على بالتأكيد
 عن السامي للمقام األمر ورفع البيضاء األراضي على صكوك أو استحكام حجج باستخراج

 الزراعة لوزارة الكتابة أو السامي للمقام الرفع عدم حالة في فإنه ولذا .إلخ.. مراجعها طريق
 المادتين تطبيق يفيد ما االستحكام صك في يرد أال فينبغي عنه المنهى الموقع عن والمياه

 )موجبه واعتماد بذلك لإلحاطة .فقط )85( المادة تطبيق عن بالتنويه واالكتفاء )86 ، 85(
.و/انتهى

127/ت/8
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 رقم ـ تعالى الله رحمه ـ األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة لخطاب إشارة( :وبعد -
 مساعد فضيلة خطاب لمعاليكم نرفق« : يلي ما ونصه هـ10/11/1401 في 2116/1
 المفتش مالحظة ضمن وردهم أنه المتضمن هـ2/11/1401 في 6971 رقم صامطة قاضي

 األرض على االستحكام طلب عند البيع على البائع مصادقة ضرورة جولته أثناء القضائي
 بعض إن حيث التطبيق عند الصعاب بعض واجهتهم المالحظة هذه تطبيق عند وأنه المباعة
 وعندما األصلي لوطنه عاد ثم عمله بحكم الجنوب في وسكن الشمال من يكون البائعين
 قد البائعين بعض يكون وقد ذلك من المنهي ويتحرج حضوره يصعب قد للتصديق يطلب
 متفرقون وورثته المباعة األرض في الزمن من فترة تصرف قد والمشتري قديمة مدة من توفي

 تكون البائعين بعض هناك أن كما .للتصديق وحضورهم جمعهم ويصعب أمكنة عدة في



 على زيادة بمبلغ المشتري ويطالب يتململ للتصديق يطلب وعندما بالطمع مريضة نفوسهم
 وكثرت مسدوداً كان باباً عليهم فتحت المالحظة هذه وأن .التصديق مقابل السابقة القيمة

 على عالوة البائعين معارضات باستقبال المحاكم عبء وزاد الكاذبة بالدعاوى المعارضات
 حيال مرئياتنا ابداء فضيلته رغب وقد .األخرى والمعامالت الحقوق أصحاب مع مشاكلها

 يدي في المبيع أن مادام المبيع على البائع لمصادقة داعي ال أنه نرى فإننا لذا .ذلك
 داعي فال القاضي لدى ثابت البيع وعقد كامل تصرف فيه يتصرفون وأنهم ورثته أو المشتري

 وفي .إليهم يلتفت ال يثبته ما وجود مع البيع أنكروا لو فإنهم أخرى مرة البائعين مصادقة إلى
 )موجبه واعتماد االطالع نأمل .اهـ »تحته طائل ال بما المحاكم وإشغال للنزاع باب فتح هذا

.و/انتهى
814/ت/13
1/331
7
6

1416
استحكام

 في 1/825 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد -
 أشخاص إليه تقدم أنه المتضمن خف محكمة قاضي فضيلة استفسار حول هـ10/5/1416

 كانت خف محكمة والية في أمالك على صكوكهم على الشرعية اإلجراءات إكمال يطلبون
 الموضوع أن معاليه خطاب تضمن وقد ..خف محكمة فتح قبل أخرى محاكم من صادرة
 القرار وصدر واألربعين الثانية دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على عرضه جرى

 صاحبة المحكمة تقوم ـ 1 : يلي ما المتضمن هـ10/4/1416 في 313/42 رقم المرفق
 التي للصكوك شرعاً إكماله يلزم ما بإكمال العقار اختصاصها نطاق في التي األخيرة الوالية

 القاضي يجريه ما يرفع ـ 2 . االستحكام بحجج المتعلقة التعليمات تطبيق مراعاة مع لها تقدم
 التمييز لهيئة نحوها أو البلديات على الحكم تضمن أو القناعة به تحصل لم إذا صك كل على

 التي المحكمة إلى التمييز من وصدق الصك على أجراه ما القاضي يبعث صدق وإذا .لتدقيقه
 )موجبه واعتماد لالطالع .اهـ».به ألحق بما وضبطه سجله على للتهميش الصك أصدرت

.و/انتهى
816/ت/13
1/332
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 هـ28/5/1416 في 7399/ب/4 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد( :وبعد -

 على العقارات تملك موضوع بشأن هـ2/4/1410 في م/722 رقم أمرنا إلى نشير« :ونصه
 أكيال عشرة إلى الحدود خط من الممتدة المسافة في والسكن اإلقامة بمنع القاضي الحدود

 الحدود حرس على وأن ..الحدود أمن ونظام الجمارك نظام لمقتضى وفقاً المملكة داخل
 .. زراعياً أو سكنياً فيها اإلحداث من شخص أي تمكين وعدم دقيقة مراقبة المنطقة مراقبة

 »واعتماده إليه المشار أمرنا به قضى بما بالتقيد المعنية الجهات على التأكيد إليكم ونرغب
.و/ انتهى )يخصكم فيما موجبه واعتماد لالطالع .اهـ

871/ت/13
1/332

20
11

1416
استحكام

 هـ19/4/1404 في م/4/1140 رقم الكريم السامي األمر تلقت أن للوزارة سبق -(...
 العدل وزارة مع التنسيق والقروية البلدية والشئون والمياه الزراعة وزارتي على بأن القاضي

 حمى مع يتداخل ال ملكيته إثبات يراد ما أن من التأكد بعد إال التملك وثائق إصدار عدم في
 صدوره وقت األمر بهذا المحاكم عموم تبلغ لم وحيث .إلخ .. والسيول األودية مجاري
.و)/موجبه العتماد تعميمه جرى لذا .بموجبه للعمل

872/ت/13
1/333

22
11

1416
استحكام

 رقم واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 أراض على مقامة المساجد من كثيراً أن المتضمن هـ21/9/1416 في 2782/416/1
 أصحاب بإبالغ معاليه رغب وقد ..استحكام حجج لها يوجد وال طويل أمد منذ حكومية
 على القائمة بالمساجد الخاصة االستحكام حجج إجراءات بتسهيل المحاكم قضاة الفضيلة



.و)/والتعليمات األنظمة وفق موجبه ومراعاة لالطالع .إليه آلت ما بحكم حكومية أراض
903/ت/13
1/333

19
3

1417
استحكام

 139/8 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة تلقينا(... :وبعد -
 هـ21/11/1416 في 18025 رقم السامي األمر إلى فيه المشار هـ16/2/1417 في

 لخط متر ألف بعرض حرم حجز المعدنية والثروة البترول وزارة طلب على بالموافقة القاضي
 النعيم محجوزات من يمتد الذي السعودية أرامكو شركة قبل من إنشاؤه المزمع الغاز

 الساميين األمرين وإلى .إلخ.. الشرقية بالمنطقة العثمانية في الغاز معمل إلى الوسطى بالمنطقة
 القاضية هـ2/4/1410 في 4950/ب/4 ورقم هـ،11/1/1410 في 406/ب/4 رقم

 معينة أراضٍ على صكوك إصدار عدم المعدنية والثروة البترول وزارة طلب على بالموافقة
 لالطالع .إلخ.. منها مسبقة موافقة على الحصول بعد إال النعيم محجوزات ضمنها ومن

.و)/موجبه واعتماد
951/ت/13
1/333
6
8

1417
استحكام

 هـ23/6/1417 وتاريخ 1380 رقم المواصالت وزير معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد -
 طلبات في رأيها ألخذ الوزارة بمخاطبة تقوم الرياض بمنطقة الشرعية المحاكم أن المتضمن
 في للوزارة تابعة طرق تخترقه منها كان ما سواء أمالكهم على استحكام لحجج المواطنين

 رغب فقد والجهد للوقت وتوفيراً .لها حداً الطرق هذه تقع أو مستقبالً أو الحاضر الوقت
 العامة لإلدارة الطلبات هذه مثل بإرسال الرياض منطقة في الشرعية المحاكم تقوم أن معاليه

 واعتماد لالطالع إلخ.. الوزارة مخاطبة من بدالً مباشرة الرياض بمنطقة والنقل للطرق
.و /انتهى .)موجبه

1037/ت/13
1/334



16
3

1418
استحكام

 كامل في النظر يتولى وهو مباشرة القاضي إلى االستحكام حجج طلبات إحالة (... -
 اإلنشاء إثبات.... .اإلثبات في النظر قبل اإلعالن يكون أن مراعاة مع الحجة طلب إجراءات

 .و )/بناء رخصة لديه ليس لمن للبلدية الكتابة مراعاة مع ذلك أراد لمن التملك صكوك على
.2/770 الصكوك في التعميم ينظر
1132/ت/13
1/334

23
11

1418
استحكام

 وت/46049 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد( :وبعد -
 معارضات في قصور من الحظناه لما نظراً«... :المقدمة بعد ونصه هـ5/11/1418 في

 في اآلخر البعض وتساهل االستحكام حجج طلبات على القروية والمجمعات البلديات بعض
 حكومية ألراض اإلنهاءات أصحاب تملك في تسبب مما الحجة طلب على المعارضة عدم
 العدل وكتابات المحاكم بمخاطبة فروعها أو األمانات إدارات بعض وقيام التعدي، طريق عن

 المعدلة أو المباعة أو الممنوحة األراضي إفراغ طلب أو االستحكام حجج طلبات على إجابة
 من العدل وكتاب للمحاكم يقدم ما وألهمية .الموضوع عن الصالحية صاحب علم دون

 اإلجراء سالمة من وللتأكد إفراغات أو مرافعات أو االستحكام حجج طلبات على إجابات
 المناطق وبلديات والمديريات األمانات على ـ 1 :يلي ما اعتمدوا .الحجة وقوة والتوثيق
 أو البلدية موافقة حال في االستحكام حجج طلبات إنهاءات على لإلجابة المحاكم مخاطبة
 بعد الحجة وأطوال حدود تعديل أو منها جزء أو الحجة المنهي طلب على القروي المجمع
 أوالمجمع البلدية رأته ما وتأييد األوراق دراسة بعد لها جديدة أطوال إضافة أو صدورها

 .المنطقة بلدية رئيس أو المنطقة عام مدير أو األمين بتوقيع اإلجابة تكون وأن .الموافقة حيال
 المحاكم مخاطبة المنطقة وبلدية بالمديرية المرتبطة القروية والمجمعات البلديات على ـ 2

 لمداعاة والخبرة الكفاءة ذوي من تراه من وتكليف الحجة طلب على المعارضة حال في
 ترد التي والبراهين باألدلة مدعمة للمحكمة وتقديمها االعتراضية اللوائح وإعداد المنهي
 إفراغ طلب في العدل كتاب مخاطبة المناطق وبلديات والمديريات األمانات على ـ 3 .دعواه



 أو لمشاريع أو حكومية لجهات أو لألفراد سواء المعدلة أو المباعة أو الممنوحة األراضي
 رئيس أو المنطقة عام مدير أو أمين بتوقيع اإلجابة تكون وأن تنظيمية زوائد أو عامة مرافق
.و/انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .اهـ »المنطقة بلدية

.و/هـ3/2/1421 في 1524/ت/13 رقم التعميم ينظر
1139/ت/13
1/5
2
1

1419
استحكام

 بناء : ونصه هـ21/12/1418 في 18837 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد(
 لتبقى لجده الجنوبية البحرية الواجهة على المحافظة من العامة المصلحة تقتضيه ما على

 البحر على التملك جواز بعدم تقضي التي التعليمات مع وتمشيا ,للمواطنين متنفساعاما
 صوره من صورة بأي والتملك واالستحكام والمنح البناء منع اعتماد إليكم نرغب .مباشرة

 حتى كم 68 وبطول الجنوب اتجاه في البحرية القاعدة جنوب من تبدأ التي المنطقة في
 ـ البحرية الواجهة شارع نهاية وحتى البحر شاطئ على من وذلك جدة محافظة نهاية

 بها يوجد ال التي األماكن في البحر من متر أربعمائة بعد على أو الشرق من ـ الكورنيش
 قد التي الملكيات ألصحاب وبالنسبة جدة أمانة لدى الموجودة المخططات حسب الشارع

 يلزم ما فأكملوا أخرى أماكن في بديلة بأراض فيعوضون الجزء ذلك في موجودة تكون ال
.و/ )موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .بموجبه

1152/ت/13
1/5

28
1

1419
استحكام

)

 : ونصه هـ20/1/1419 في 1004 رقم البرقي الكريم السامي األمر من لقدتلقينانسخة
 وإصدار والتملك المنح بمنع القاضي هـ21/2/1418 وتاريخ 18837 رقم ألمرنا إلحاقا

 ساحل نهاية وحتى البحرية القاعدة حدود من جدة جنوب الكورنيش بمنطقة البناء تراخيص



 فوائدها وتعميم البحرية الشواطئ لحماية البالغة ولألهمية .كيلومترا 68 بطول جدة محافظة
 منح أو تمليك عدم اعتماد إليكم نرغب..المواطنين لعموم واالستجمام الترفيهية لألغراض
 على م400 بعمق المملكة شواطئ عموم على للبناء تراخيص إصدار أو الساحلية األراضي

 والقوات السواحل خفر مثل األمنية الضرورات تستدعيه ما باستثناء الشاطئ من األقل
 وتبقى ـ فاصلة ـ فقط الرسمي لالستخدام ذلك يكون أن على السعودية العربية البحرية

 وسياحية ترفيهية مناطق إلنشاء المزايدة طريق عن لتأجيرها البلديات بيد الساحلية األراضي
 إنفاذه باعتماد القروية والمجمعات والبلديات األمانات جميع على التأكيد فاعتمدوا .عليها
 العدل وكتابات المحاكم على للتأكيد منه بنسخة العدل وزير معالي زودنا وقد .دقة بكل

 والله موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .انتهى..بموجبه يلزم ما فأكملوا .يخصهم ما بإنفاذ
 رقم التعميم وينظر .و/هـ8/3/1420 في 1373/ت/13 رقم التعميم وينظر .و)/يحفظكم

 في 1815/ت/13 رقم بالتعميم وأكد .و/هـ2/2/1419 في 1155/ت/13
.و/هـ27/6/1422
1155/ت/13
1/5
2
2

1419
استحكام

)

 السامي األمر على المبني هـ28/1/1419 في 1152/ت/13رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 تراخيص وأصدار والمنح التملك يمنع القاضي هـ20/1/1419في 1004رقم البرقي الكريم
 نسخة تلقينا فقد وعليه.(..الخ..األقل على م400 بعمق المملكة شواطىء عموم على البناء

 ألمرنا إلحاقاً : ونصه هـ28/1/1419في 1445 رقم البرقي الكريم السامي األمر من
 أو الساحلية األراضي منح أو تمليك عدم المتضمن هـ20/1/1419وتاريخ 1004رقم

 هذا أن : أوالً : اآلتي اعتماد إليكم نرغب . المملكة شواطىء عموم على تراخيص إصدار
 من أوالً الفقرة حكم اليسري : ثانياً .شرعية بصكوك المملوكة األراضي اليشمل األمر
 البناء بمنع القاضي هـ21/12/1418وتاريخ 18837 رقم أمرنا ماتضمنه على هذا أمرنا

 القاعدة جنوب من تبدأ التي المنطقة في صورة من صورة بأي والتملك واالستحكام والمنح
 ألصحاب بالنسبة أنه إليه المشار أمرنا تضمن حيث كم68 بطول الجنوب اتجاه في البحرية

 .و)يحفظكم والله موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا الخ.. موجودة تكون قد التي الملكيات



 1433/ت/13 رقم التعميم ينظر هـ27/6/1422في 1815/ت/13رقم بالتعميم أكد
هـ22/7/1420في
1187/ت/13
1/54

26
4

1419
استحكام

 في ز ص/6950 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة ومشفوعه هـ13/2/1419
 بالتحقق المحاكم على التأكيد الخامسة فقرته في القاضي هـ7/2/1419 في 1/407م/1

 حجج استخراج في الشهود شهادة أو العادية بالوثائق االعتداد وعدم التملك مستندات من
 لذا . الخ .. هـ1387 عام بعد تم قد كان إذا االحياء بدعوى التمليك وعدم االستحكام

 رقم ومنهاالتعميم الخصوص هذا في التعليمات به تقضي ما واعتماد االطالع نرغب
 ت/60/12 ورقم هـ20/9/1402 في ت/120/12 ورقم هـ10/7/1397 في ت90/12
. و /يحفظكم والله )هـ1/5/1402 في
1201/ت/13
1/5

21
5

1419
استحكام

 سماحة خطاب على المبني هـ27/11/1402في ت145/12رقم الوزارة لتعميم الحاقاً
 القاضي أن المتضمن هـ15/8/1402في 1296/1رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس

 أو بااللغاء االستحكام حجة في قبله من النظر غعادة يستوجب األمر أن اتضح إذا الحالي
 منه يصدر ما إحالة ثم الشرعي بالوجه وإنهاءه ذلك في النظر عليه فإن التكميل أو التعديل

 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب فقدتلقينا وعليه(.. الخ..التمييز هيئة إلى
 152/47 العامةرقم بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ26/4/1419 في 891

 فيها استكملت االستحكام حجة على تعديل أي أن المتضمن هـ20/4/1419 وتاريخ
 مساحة على يؤثر ال أمر في التعديل وكان االستحكام بحجج المتعلقة والتعليمات األنظمة
 لمحكمة ذلك لرفع داعي فال للحجة المجاورين على يؤثر ال كما األطوال أو الحجة



.و/يحفظكم والله.)بموجبه العمل واعتماد االطالع نرغب لذا .انتهى.التمييز
1210/ت/13
1/5
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1419
استحكام

)

 الموجه هـ16/5/1419 في 6721/ب/4 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 رقم خطابكم مشفوعات لكم نعيد : ونصه المعدنية والثروة البترول وزير لمعالي أصال
 حقول تطوير في ترغب السعودية أرامكو شركة أن المتضمن هـ23/1/1419 في ع/64

 الرسومات وأن المرفق البيان في رسوماتها وأرقام أسماؤها الموضحة والغاز الزيت
 )39 ,38 ,37 ,36( األرقام ذوات وهي حجزها المراد المناطق تبين المرفقة "الخرائط"

 على الموافقة وطلبكم .العالمية مركاتور شبكة حسب واالتجاهات باإلحداثيات والمحدودة
 أي ملكية مواطن أي ادعى وإذا .السعودية أرامكو شركة لصالح إليها المشار المواقع حجز
 المعمول لإلجراءات وفقا األمر بتسوية ستقوم الشركة فإن يدعيه ما صحة وثبتت منها جزء
 فأكملوا .والتعليمات لألنظمة وفقا ذلك من مانع ال بأنه ونخبركم .لمحجوزاتها بالنسبة بها
 واعتماد لالطالع .حجزها يراد التي بالمناطق قائمة برفقه وتجدون هـ.أ.بموجبه يلزم ما

هـ17/5/1422 في 1780/ت/13 رقم بالتعميم أكد .و/يحفظكم والله)موجبه
1223/ت/13
1/5
4
7

1419
استحكام

)

 لكم نبعث : ونصه هـ8/6/1419 وتاريخ 7951/ب/4 رقم البرقي السامي األمر تلقينا لقد
 هـ27/4/1418 وتاريخ 4/975 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس فضيلة خطاب من نسخة

 في 52/50849 رقم الداخلية وزير سمو برقية نسخة على المشتملة ومشفوعاته
 خطاب ونسخة هـ15/11/1415 في خـ/3/3527 رقم خطابكم ونسخة هـ24/6/1415



 بما المتعلقة هـ19/7/1416 في وت/33299 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي
 بمعاودة الحكومية األراضي على تعدياتهم إزالة تتم من قيام حول الداخلية وزير سمو رفعه

 قدم مدعين إحداثاتهم مواقع على استحكام حجج بطلب للمحاكم التقدم ثم اإلحداث
 بهيئته األعلى القضاء مجلس قبل من الموضوع بدراسة أنه فضيلته خطاب ويتضمن ..اإلحياء
 أزالت إذا أنه فيه يرى الذي هـ22/4/1418 في 305/4 رقم القرار بشأنه أصدر الدائمة
 فال ,قديما البناء يكن ولم ,حق بغير وضعت األنقاض تلك أن بحجة أرض على أنقاضا البلدية

 دعواه إقامة بعد إال األرض تلك على استحكام حجة يمنح أن أزيل الذي البناء لصاحب يحق
 استئذان من بذلك الخاصة التعليمات وتطبيق ,البلدية على يقيمها بينة على والمبنية المحررة

 ,االستحكام حجة عمل في السير بدء قبل األمر هذا من التأكد المحاكم وعلى السامي المقام
 منها يحصل مفصلة واضحة بإجابة اإلسراع البلدية وعلى ,ذلك عن البلدية مخاطبة تتم وأن

 في المحكمة سارت إليها االستفسار صدور من شهرين خالل تجب لم فإذا ,تام تصور
 القضاء مجلس قرره ما نفاذ إليكم ونرغب .االستحكام حجج في تتخذ التي الالزمة إجراءاتها

 بنسخة والقروية البلدية الشئون وزارة تزويد تم وقد ,إليه المشار بقراره الدائمة بهيئته األعلى
 العمل واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ.بموجبه يلزم ما فأكملوا .لالعتماد هذا أمرنا من

.و/يحفظكم والله.)بموجبه
1280/ت/13
1/5
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1419
استحكام

)

 مخاطبة على بالموافقة القاضي هـ5/9/1419 في م/4/926 رقم الكريم السامي األمر تلقينا
 استحكام عمل عند الشرعية المحاكم قبل من وإنمائها الفطرية الحياة لحماية الوطنية الهيئة

 رقم السامية األوامر بشأنها صدرت التي الحكومية بالجهات أسوة وذلك الفضاء لألرض
 في 4609 ورقم ,هـ28/4/1391 في 9527 ورقم ,هـ4/9/1389 في 17494

 .هـ30/10/1411 في 1960 ورقم ,هـ23/10/1409 في 823/8 ورقم ,هـ4/3/1401
 لذا .ذلك بمراعاة المملكة في الشرعية المحاكم جميع على التعميم الكريم المقام ورغب
 المحمية بالمناطق الخاص البيان من نسخة وبرفقه.بموجبه العمل واعتماد االطالع نرغب

 في 1351/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/يحفظكم والله.)حمايتها والمقترح



 انظر . هـ20/12/1419 وتاريخ 1328/ت/13 رقم التعميم إلى ينظر .و/هـ8/2/1420
. هـ18/9/1422 في 1867/ت/13 رقم التعميم
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 السامي األمر على المبني هـ18/9/1419 في 1280/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(
 لحماية الوطنية الهيئة مخاطبة على بالموافقة القاضي هـ5/9/1419 في م/4/926 رقم

 .إلخ..الفضاء لألرض استحكام عمل عند الشرعية المحاكم قبل من وإنمائها الفطرية الحياة
 هـ19/11/1419 في 51072/19 رقم الوزارة بخطاب الوطنية للهيئة بالكتابة إنه وحيث
 خطاب تلقينا فقد وعليه .الشأن هذا في مخاطبتها للمحاكم يمكن التي الجهة مكان لتحديد
 في 1/3/4209 رقم وإنمائها الفطرية الحياة لحماية الوطنية للهيئة العام األمين معالي
 في للهيئة العامة األمانة مقر إلى المكاتبات إرسال يمكن أنه المتضمن هـ29/11/1419

 وإنمائها الفطرية الحياة لحماية الوطنية للهيئة العام األمين[ : التالي العنوان على الرياض
 والعمل االطالع نرغب لذا ]11575 البريدي الرمز ـ 61681 بريد صندوق/الرياض
.و/يحفظكم والله.)بموجبه

1351/ت/13
1/5
8
2

1420
استحكام

)

 في 1328/ت/13 ورقم هـ18/9/1419 في 1280/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقا
 قبل من وإنمائها الفطرية الحياة لحماية الوطنية الهيئة مخاطبة بشأن هـ20/12/1419

 األمانة مقر إلى المكاتبات وإرسال ,الفضاء لألرض استحكام عمل عند الشرعية المحاكم
 العضو الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا فقد وعليه .إلخ..الرياض في للهيئة العامة

 هـ16/1/1420 في 312/249 رقم وإنمائها الفطرية الحياة لحماية الوطنية للهيئة المنتدب
 الهيئة مخاطبة تكون أن االستحكام بحجج المعنية المحاكم بتوجيه سموه طلب المتضمن



 أو الرعى مناطق أو الغابات أو الزراعية األراضي أو الفضاء األراضي من بالقرب كان فيما
 أو المدن داخل األحواش أو السكنية كالدور عداها ما أما ,الجزر أو الساحلية المناطق
 داخل هو ما وكذا الشرعية لشرائطها مستوفية بأمالك جوانبها جميع من المحاطة األراضي

 من المعتمدة والمخططات الهجر أو القرى في أو المدن ضواحي في أو العمراني النطاق
 إذ األماكن هذه بخصوص لها للكتابة يدعو ما ترى ال فالهيئة ,والقروية البلدية الشئون وزارة

 في 1732/ت/13 رقم بالتعميم أكد .و/ انتهى.)ذكر ما حيال معارضة لها ليس الهيئة أن
.و/هـ22/2/1423 في 1947/ت/13 رقم التعميم وينظر هـ18/2/1422
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 ورقم ,هـ2/2/1419 في 1155/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقا( :وبعد
 على البناء تراخيص وإصدار والمنح التملك منع بشأن هـ28/1/1419 في 1152/ت/13

 نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..الشاطيء من األقل على م400 بعمق المملكة شواطيء عموم
 إلى نشير" : ونصه هـ8/7/1420 في 10785 رقم الخطي البرقي الكريم السامي األمر من

 األراضي منح أو تمليك بعدم القاضي هـ20/1/1419 وتاريخ 1004 رقم البرقي أمرنا
 األقل على )م400( بعمق المملكة شواطيء عموم على للبناء تراخيص إصدار أو الساحلية

 ,البحرية والقوات السواحل خفر مثل األمنية الضرورات تستدعيه ما باستثناء الشاطيء من
 لتأجيرها البلديات بيد الساحلية األراضي وتبقى ,فقط الرسمي لالستخدام ذلك يكون أن على
 رقم أمرنا إلى نشير كما ,المواطنين لعموم وسياحية ترفيهية مناطق إلنشاء المزايدة طريق عن

 على التأكيد ـ1 : اآلتي اعتماد إليكم ونرغب .الموضوع حول هـ28/1/1419 في 1445
 إصدار أو منح أي تطبيق وعدم ,ذلك على والحرص األمرين هذين بتطبيق المعنية الجهات

 يتعلق فيما ـ 2 .سلوى إلى القرية رأس من المحددة العقير ساحل منطقة في صكوك أي
 بشأنها وتطبق ودقيق شامل بشكل دراستها فتعاد المنطقة هذه في االستحكام حجج بطلبات
 الشرعية للمحكمة تحال ثم الخصوص بهذا الصادرة والتعليمات واألنظمة السامية األوامر
 والتعليمات األنظمة به تقضي بما التقيد المحكمة تراعي أن على ,الشرعي بالوجه فيها للنظر

 وما هـ9/1/1420 في وت/1559 رقم بخطابكم إليها أشرتم التي الملكيات ـ 3 .المرعية
 الكورنيش طريق شرق منها يقع ما ينقل العقير شاطيء على المطلة األراضي من تملكه يثبت



 مباشرة الكورنيش طريق بعد من البحرية الواجهة على اإلطاللة بخاصية له ويحتفظ غربه إلى
 ضعف اإلجمالية المساحة تصبح وبحيث الشاطيء على له كانت التي البحرية الواجهة بطول

.و.)/موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ".بموجبه يلزم ما فأكملوا .منه أخذ ما
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 وخاصة االستحكام حجج قضايا في البت في المحاكم بعض تأخر من لوحظ ما على بناء فانه
 تشكيهم وكثرة أصحابها وتذمر عليها اإلجابة تتأخر أو معارضة عليها يحصل التي االنهاءات

 في 17488 رقم السامي األمر ومنها والتعليمات األنظمة أن إلى ونظراً .ذلك من
 رقم واألمر ,هـ20/8/1403 في ت/146/12 رقم بالتعميم المبلغ هـ21/7/1403

 والتعميم ,هـ16/7/1390 في ت92/2 رقم بالتعميم المبلغ هـ19/6/1390 في 11461
 هـ23/10/1394 في م/32623/3 رقم واألمر ,هـ6/6/1395 في ت/126/12 رقم

 في 89/ت/8 رقم والتعميم هـ24/11/1394 في ت/226/2 رقم بالتعميم المبلغ
 طلبات على المحكمة وإجابة االعتراض لتقديم النظامية المدة حددت قد هـ3/9/1411

 / )التعليمات به تقضي بما بالتقيد القضاة الفضيلة أصحاب على نؤكد لذا .االستحكام حجج
.و

1542/ت/13
1/5
1
3

1421
استحكام

)

 ر/3026 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ18/2/1421 وتاريخ
 المختصة المحكمة تقوم ـ أ :أوال : يلي بما القاضي هـ4/2/1421 وتاريخ 33رقم الموقر



 يوجد ال مركز أو محافظة في واقع عقار على استحكام حجة استخراج طلب إليها يقدم التي
 وزارة أو ,واإلرشاد والدعوة واالوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة يمثل من منهما أي في

 أو ,المواصالت وزارة أو ,والقروية البلدية الشؤون وزارة أو ,الوطني واالقتصاد المالية
 إداريا الموقع بها ويرتبط الوزارت هذه تمثل التي اإلدارات بإخطار والمياه الزراعة وزارة

 من يوما ستين خالل المحكمة إجابة المذكورة اإلدارت وعلى .لديها بما االفادة وتطلب
 ـ ب .المركز رئيس أو المحافظ برأي االستئناس المذكورة للجهات ويجوز .اإلخطار تسلمها

 حجة طلب عن المحكمة تعلن ,لإلخطار المذكورة الجهات تسلم على يوما ثالثين مرور بعد
 المركز أو المحافظة جمهور ارتياد يكثر أماكن ثالثة وفي الرسمية الجريدة في االستحكام

 تبت وال ,المحكمة إلى المطلوبة االستحكام حجة إصدار على اعتراض له من ليتقدم ,لها
 المشار اإلعالن على يوما ثالثين مرور بعد إال االستحكام حجة إصدار طلب في المحكمة

 على لديها معارضة وجود بعدم المحكمة إلى المذكورة اإلدارات إجابة وصول وبعد ,إليه
 تلك إجابة وصول دون المحكمة إخطار على يوما ستين مرور أو المطلوبة الحجة إصدار

 .المعنية الجهات لبقية بالكتابة الخاصة والتعليمات باألوامر القرار هذا يخل ال :ثانيا .الجهات
 وتاريخ 1491 ورقم ,هـ8/6/1390 وتاريخ 569 رقم الوزراء مجلس قراري إلغاء :ثالثا
.و)/يحفظكم والله بموجبه العمل واعتماد االطالع نرغب لذا .هـ23/9/1394
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 سرعة وتحقيق األداء مستوى برفع تعنى والتي الوزارة لهذه العامة األهداف من انطالقاً
 في المحاكم لرؤساء الثالثة الندوة عقد ـ الله بحمد ـ تم فقد الشرعية الدوائر في اإلنجاز
 فيما الرأي وتبادل للتباحث لهم الفرصة التاحة هـ26/3/1421ـ23من الفترة خالل المملكة

 ضوء على دراستها وبعد . التوصيات من عدد أعمالها عن انبثق وقد . العمل مصلحة يخدم
 األعلى القضاء مجلس على عرضه األمر يتطلب ما منها ظهر السامية والتعليمات األنظمة
 باعتماده التوجيه ويتم الوزارة بصالحيات يختص ما ومنها السامي للمقام لرفعه تمهيداً
 وفق الصكوك اختصار على التأكيد)1( :التالية التوصيات وهي قبلنا من بموجبه والعمل
 تركيز من )116( والمادة ، الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من )42( المادة



 للتمييز الخاضعة غير القضايا صكوك اختصار على والعمل الشرعي القضاء مسئوليات
 الحكم ونص اإلثبات محل أو النزاع وموضوع القضية أطراف أسماء ذكر على باالقتصار

 العمل رأس على قاض فيها اليوجد التي اإلفرادية المحكمة في اإلدارة مدير يمنح )2( .فقط
 اإلداري الجهاز على واإلشراف والمالية اإلدارية األمور في وفروعها الوزارة مخاطبة صالحية

 فعليه المحكمة هذه قبل من الرسمية الجهات مخاطبة إلى األمر احتاج وإذا المحكمة في
 القضايا إليها تحال محكمة أقرب قاضي او ـ وجد إن ـ المنتدب القاضي مع التنسيق

 في األول للكاتب الصالحية فتمنح للمحكمة إدارة مدير وجود عدم حالة وفي ، المستعجلة
( .المحكمة

 ترقيم وجوب المتضمن هـ21/5/1403 والتاريخ ت/80/12 الرقم ذي بالتعميم التقيد )3
 اليتناهي ما إلى )1(الرقم من يبداً واحداً تسلسلياً رقمها تحمل بحيث محكمة كل سجالت

 وإلغاء جديد برقم يبدأ وال وقف حيث من الرقم فيستمر الالحق الهجري العام دخل وإذا
 والذي بالمحاكم يختص فيما هـ22/5/1403والتاريخ ت/12م81الرقم ذي بالتعميم العمل
 ترقيم يتم بأن محكمة كل في للضبوط بالنسبة العمل ويكون أيضاً الضبوط في ذلك أوجب
 العام دخل إذا به خاصاً تسلسلياً رقماً يحمل بحيث حده على قضائي مكتب كل ضبوط

 العام أول من التوصية بهذه العمل وبدأ وقف حيث من الرقم يستمر الالحق الجديد الهجري
 والحرص والسجالت الضبوط بتوزيع االهتمام على المجتمعون ويؤكد هـ1422 الهجري

 بعض في الجاري العمل إبقاء )4( .القضائية المكاتب على عهدة الضبوط تسليم على
 جانب إلى به خاص قضائي مكتب كل في داخلي وصادر وجودوارد بخصوص المحاكم

 ت/42/12 الرقم ذي التعميم وإلغاء المحكمة في العام والصادر الوارد
 الخصوم محضري دور تفعيل )5( .العمل هذا مه يتعارض الذي هـ16/3/1394والتاريخ

 تنظيم من )9ـ8ـ7ـ3ـ2( إعماالًللمواد المحكمة في الخصوم محضري وظائف على يعمل ممن
 القيام تتولى محكمة كل في إدارة إيجاد خالل من الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال
 الجهاز أهمية على التأكيد مع لذلك يعد تنظيم وفق الجلسات مواعيد عليهم المدعى بإبالغ
 تسجيل إلى التحتاج التي القضايا )6( .الخصوم إحضار في ودورة المحكمة في األمني
 الرقم بجانب )ض( حرف إضافة مع الضبط رقم القرا أو الصك على يوضع التعليمات حسب
( .المسجلة الصكوك وبين بينها للتمييز

 طلبات تقديم من المحاكم لرؤساء الثانية الندوة في به التوصية سبقت ما على التأكيد )7
 كامل في للنظر القضائية المكاتب إلى وإحالتها المحكمة رئيس على االستحكام حجج

 على نائبه او القاضي وقوف يكون بأن المجتمعون أوصى كما ، الحجة طلب إجراءات



 ، الوزارة من يعد موحد نموذج عبر الحكومية الجهات مخاطبة تتم وأن األعالن قبل الموقع
 أي اتخاذ وعدم فضاء أرض عنه المنهى الموقع أن إتضح إذا فيما بالتعليمات التقيد وأيضاً
 المرجع طريق عن السامي للمقام عنه الرفع بعد إال اإلنهاء حيال ونحوه إعالن من إجراء
 بالتقيد القضاة على التأكيد )8( .بذلك اإلذن وورود الطلب حيال القاضي نظر بوجهة مذيالً

 لم ولو لها المحدد الوقت في جلسة كل ضبط بخصوص الصادرة والتعاميم بالتعليمات
 موعد بتحديد والتقيد المتخلف حضور عدم إلى االشارة مع أحداهما أو الخصمان يحضر

 بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار بذلك صدر لقد.[الضبط في ذلك وتسجيل القادمة الجلسة
 هـ7/6/1421 في 1577/ت/13 برقم المعمم هـ15/5/1421في 130/51رقم العامة
 المختصة الجهات من المتعمدة األهلية المساحية بالمكاتب االستعانة )9( ].موجبه فيرعى

 .والمكاتب الوزارة من موحدة عقود وفق االستحكام لحجج المساحي الرفع إعداد في
 مع التنسيق يتولة الرئاسية المحاكم من محكمة كل في للترجمة مكتب إنشاء )10(

 ما على وبناء .وعدالته المترجم أهلية من التحقق بعد بالساعة األجر نظام على المترجمين
 عموم من نرغب أعاله عنها المنوه التوصيات هذه على ولموافقتنا العامة المصلحة تقتضيه

 .و)/يحفظكم،،، والله . بموجبها العمل اعتماد والقضاة المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب
. هـ4/6/1425 في 2467/ت/13 رقم التعميم ينظر
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 الهيئة رأته ما بخصوص ، هـ8/2/1420 في1351/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 عمل عند الشرعية المحاكم قبل من لها الكتابة عدم من الفطرية الحياة لحماية الوطنية

 جوانبها جميع من المحاطة األراضي أو المدن داخل األحواش أو السكنية للدور استحكام
 ضواحي في أو العمراني النطاق داخل هو ما وكذا ، الشرعية لشرائطها مستوفية بأمالك
 خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... المعتمدة والمخططات الهجر في أو القرى في أو المدن

 رقم الفطرية الحياة لحماية الوطنية للهيئة المنتدب العضو الملكي السمو صاحب
 هذه من كبيرة أعداد للهيئة ترد تزال ال أنه المتضمن ، هـ30/12/1421 في 1/3/4802

 بعدم عليها الرد في كبيرا وجهدا وقتا تستغرق بالمملكة الشرعية المحاكم من المعامالت
 على التعميم سموه وطلب ، ذكرها سبق التي المعامالت من لكونها عليها الهيئة معارضة



 إليه المشار التعميم به قضى بما والتمشي االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك بمراعاة المحاكم
. هـ22/2/1423 في 1947/ت/13 رقم التعميم ينظر . و/يحفظكم والله ) بعاليه
1738/ت/13
1/5

25
2

1422
استحكام

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب إلى إشارة
 للمساجد استحكام حجج استخراج بشأن ومشفوعاته هـ1/9/1421 في ر/4/17914

 .إلخ..جديدة هجر إنشاء من ذلك إليه يؤدي أن يمكن وما الصغيرة والقرى الهجر في الواقعة
 هـ1/11/1381 وتاريخ 20898 رقم الملكي األمر على وبناء ,إليه أشير لما ونظرا

 رقم بالتعميم المبلغ هـ29/10/1381 وتاريخ 633 رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن
 بها يتعلق وما المساجد شئون أعمال جميع بتوحيد القاضي هـ25/3/1391 في ت46/2
 المملكة في المساجد أعمال جميع تكون بحيث واألوقاف الحج بوزارة وربطها المملكة في

 ـ واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزارة ـ واالوقاف الحج وزارة قبل من تدار
 والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزارة وأن ، ذكر ما الحال وحيث .إلخ..حاليا

 في بما عليها والمحافظة المساجد شئون على اإلشراف حق لها التي الجهة هي واإلرشاد
 ولها الصغيرة والقرى الهجر أو المدن في سواء صكوك عليها ليس التي المساجد ذلك

 طالبا المحكمة إلى يتقدم من وإفهام االطالع إليكم نرغب لذا .عليها صكوك بطلب التقدم
 على لديه تملك صك وجود لعدم مسجد عليها أقيم قد أرض على استحكام حجة إخراج

 والدعوة واالوقاف اإلسالمية الشئون وزارة من يتم الطلب بهذا التقدم بأن األرض هذه
.و/يحفظكم والله)بموجبه يلزم ما فأكملوا .واإلرشاد
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 هـ13/3/1422 في 5501/ب/4 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 ع/190 رقم برقيتكم إلى نشير" :ونصه المعدنية والثروة البترول وزير لمعالي أصال الموجه
 الغاز حقول تطوير في ترغب السعودية أرامكو شركة أن المتضمنة هـ14/2/1422 وتاريخ
 مبينة ,الغوار محجوزات غرب جنوب تقع جديدة مناطق أربع في كامال تطويرا والزيت

 ,منجورة ومحجوزات ),1( رقم اإلضافية مزاليج محجوزات وتسمى)..الخرائط( الرسومات
 لصالح المواقع هذه حجز على الموافقة وتطلبون ,شادن ومحجوزات ,غزال ومحجوزات

 األمر بتسوية ستقوم الشركة فإن مواطن ألي منها جزء أي ملكية ثبوت حال وفي ,الشركة
 حسب ذلك من مانع ال بأنه ونخبركم .لمحجوزاتها بالنسبة بها المعمول لإلجراءات وفقا

 إليكم نرغب لذا .اهـ"بموجبه يلزم ما فأكملوا .والتعليمات األنظمة به تقضي لما ووفقا المتبع
.و/يحفظكم والله)موجبه واعتماد االطالع
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 هـ10/3/1422في ع/322رقم المعدنية والثرة البتروك وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 هـ14/10/1418 وتاريخ 15143/ب/2رقم الكريم البرقي السامي األمر إلى فيه المشار

 حقل بتطوير أرامكو شركة قيام لغرض )مدين محجوزات(منطقة حجز على الموافقة المتضمن
 الخاصة الملكيات مراجعة بعد بأنه معاليه أفادة وقد .الخ..المملكة غرب شمال مدين

 أي هـ1419 عام في الحدودصدرا لحرس بقطعتين خاصين صكين وجود اتضح والحكومية
 لصدور وتجنباً . مدين محجوزات باعتماد أعاله إليه المشار الكريم السامي األمر صدور بعد

 على يترتب وما بترولية غير منشآت إلقامة المحجوزة المنطقة داخل ألراض مماثلة صكوك
 ومرافقها الشركة منشآت تشكله قد ما إلى غضافة ، مدين حقل تطوير امام عقبات من ذلك

 للغير تشجيع على يترتب قد لما وتحسباً ، والممتلكات األرواح على خطورة من البترولية
 من سيحد الذي األمر وهو ، مدين محجوزات داخل المواقع لبعض صطوك إصدار بطلب
 في سيؤدي مما البترولية الثروات الستغالل وخططها ألعمالها السعودية أرامكو شركة تنفيذ
 مطالبات بسبب باهظة مالية مبالغ دفع الدولة ثم ومن الشركة تكليف إلى المطاف نهاية

 التأكيد معاليه وطلب .ممكن وغير مكلفاً أمراً الحقول هذه مثل تطوير سيجعل بل التعويض



 موافقة بعد إال أرخى محجوزات أي أو مدين محجوزات داخل ألراض صكوك إصدار بعدم
 ما واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الحاالت هذه في متبع هو لما وفقاً البتروك وزارة
 مدين محجوزات داخل ألراض صكوك إصدار وعدم بعاليه إليه المشار السامي األمر به قضى

يحفظكم،،، والله المعدنية والثروة البترول وزارة موافقة بعد إال أخرى محجوزات أي أو
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 الكريم السامي األمر على المبني هـ3/6/1419وتاريخ 1210/ت/13رقم للتعميم إلحاقاً
 األرقام ذات المواقع حجز على بالموافقة القاضي هـ16/5/1419 في 6721/ب/4 رقم

 .الخ..بالتعميم المرفق البيان في رسوماتها وأرقام أسماؤهما والموضحة ]36،37،38،39[
 هـ24/4/1422في ع/569رقم المعدنية والثرة البتروك وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه

 داخل ألراض صكوك إصدار بعدم للوزارة التابعة الجهات على التأكيد معاليه طلب المتضمن
 وأن إليه أشير لما نظراً .الخ..الوزارة لهذه المسبقة الموافقة بعد إال الكهف محجوزات
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا بعاليه إليه المشار بالبيان مشمولة الكهف محجوزات

الوزارة من التعميم يطلب يحفظكم،،، والله . موجبه
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 في 1155/ت/13 ورقم ، هـ28/1/1419 في 1152/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقا
 شواطئ عموم على البناء تراخيص وإصدار والمنح التملك بمنع القاضيان ، هـ2/2/1419

 األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ .. الشاطئ من األقل على م400 بعمق المملكة
 السمو لصاحب أصال الموجه هـ12/6/1422 في 11178/ب/4 رقم البرقي السامي



 لمحاولتهم ورفقائه جعفري سلطان بن إبراهيم بن علي تظلم بشأن الداخلية وزير الملكي
 والقاضي . جازان منطقة في " الطرفة " تسمى األحمر البحر وسط جزيرة اراضي تملك

 في 1004 رقم البرقي األمر ومنها ، والتعليمات األوامر به تقضي ما على بالتوكيد
 على للبناء تراخيص إصدار أو الساحلية األراضي تمليك عدم باعتماد ، هـ20/1/1419

 تستدعيه ما باستثناء الشاطئ من األقل على متر ) 400 ( بعمق المملكة شواطئ عموم
 يخصهم ما بإنفاذ العدل وكتابات المحاكم على التأكيد العدل وزارة وعلى األمنية الضرورات

 من كائن أي من عليه االعتداء ومنع الموقع بمراقبة المختصة الجهات على التأكيد وكذلك .
 مختصة جهة كل وعلى . األراضي هذه لمثل أحد تملك يقبل وال ، ذلك في والتشديد كان

.و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . وردعها الحاالت هذه مثل عن الرفع
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 رقم السامي األمر على المبني هـ18/9/1419 وتاريخ 1280/ت/13 رقم للتعميم إلحاقاً
 الحياة لحماية الوطنية الهيئة مخاطبة على بالموافقة القاضي هـ5/9/1419 وتاريخ م/4/926

 أسوة وذلك الفضاء لألراضي استحكام عمل عند الشرعية المحاكم قبل من وانمائها الفطرية
 المنتدب العضو الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ... الحكومية بالجهات

 هـ22/6/1422 في 1/3/2912 رقم وانمائها الفطرية الحياة لحماية الوطنية للهيئة
 بعدم اإليعاز سموه وطلب . الرمث وأم سجا محمية تشغيل في بدأت الهيئة أن المتضمن

 الخارطة على الموضحة المحمية حدود في زراعية أو سكنية استحكام حجة أي إصدار
 الكريم السامي األمر به قضى ما واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ... صورتها المرفق
.و ) بعاليه إليه المشار
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 أصال الموجه هـ10/9/1422 في م/887/خ رقم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 أن الحظنا لقد " : نصه ما الثانية فقرته في والمتضمن الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب
 وهدفا مطمعا وخالفهاأصبحت والمسايل والمراعي والزراعية السكنية الحكومية األراض

 المبررات مختلف وتحت ، واألشكال والحجج الصور بمختلف واالدعاءات للتعديات سهال
 من الممتلكات هذه على والمحافظة الحماية وسائل ضعف بسبب إال ذلك ،وما والمزاعم

 الحالل بين يفرقون ال الذين الناس بعض لدى واألخالقي الديني الوازع وضعف ، ناحية
 وأقوى حرمة أشد العام المال أن متناسين ، يدك في حل ما الحالل أن ويعتبرون والحرام
 سبحانه الله توعده ، حق وجه بدون األرض من شبرا أخذ من وأن ، الخاص المال من حصانة
 أجهزة عاتق على تقع ذلك في المسؤولية أن والحقيقة ، القيامة يوم العقاب بأشد وتعالى
 التفريط وهذا ، والالمباالة للتهاون نتيجة إال يحصل لم هذا وأن ، األمور بهذه المعنية الدولة

 على والحفاظ ، العدالة قواعد أبسط مع يتعارض ألنه ، إطالقا مقبول غير واإلهمال والتهاون
 - األمر هذا من نسخا لها المعطى -المعنية الجهات وإلى سموكم إلى نعهد لذا . الحقوق
 التعديات دابر وقطع ، السيئة الظاهرة هذه من الحد على التام والحرص األمر بهذا االهتمام

 الشخص كان ومهما والمبرر الحجة كانت مهما الحكومية األراضي على واالدعاءات
 ، األرض في يحدث أن قبل تعد اي إزالة على والمبادرة ، ذلك في التهاون وعدم ، المتعدي

 على الحرص مع ، الرادع بالعقاب ذلك على يتجرأ من وتأديب ، وخالفه مبان عليها ينشأ أو
 اإلدارية األجهزة من أو المحاكم من سواء ، والحسم السرعة بمنتهى القضايا هذه في البت

 و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . " الخ .. بموجبه يلزم ما فأكملوا ، واألمنية
.
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 في 1732/ت/13 ورقم هـ8/3/1420 في 1351/ت/13 رقم الوزارة لتعاميم إلحاقا
 عدم من وإنمائها الفطرية الحياة لحماية الوطنية الهيئة رأته ما بخصوص هـ18/2/1422

 داخل األحواش أو السكنية للدور استحكام عمل عند الشرعية المحاكم قبل من إليها الكتابة
 ما وكذا الشرعية لشرائطها مستوفية بأمالك جوانبها جميع من المحاطة األراضي أو المدن

 والمخططات الهجر أو القرى في أو المدن ضواحي في أو العمراني النطاق داخل هو
 الوطنية للهيئة المنتدب العضو الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا فقد عليه .إلخ..المعتمدة

 ال الهيئة بأن المتضمن هـ9/2/1423 وتاريخ 1/3/641 رقم وإنمائها الفطرية الحياة لحماية
 االستحكام حجج فقط تنظر وإنما ,سكنية األرض دامت ما السكنية االستحكام حجج تنظر

.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ..الزراعية
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 في 52/3723 رقم الخطية الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا لقد(
 في 1/36 رقم الخطية والمياه الزراعة وزير معالي برقية ومشفوعها هـ13/1/1423ـ12
 إنهاءات بتقديم بالقيام بدأوا المواطنين بعض أن إلى معاليه فيه أشار التي هـ5/1/1423

 والسمكي الزراعي لالستثمار اختيارها تم التي المواقع داخل أراض على الشرعية للمحاكم
 مكة ,عسير ,الباحة مناطق من كل في اإلمارات مع بالتنسيق والمياه الزراعة وزارة من

 تم التي المواقع على المواطنين من المقدمة اإلنهاءات إيقاف معاليه وطلب .جازان ,المكرمة
 إليكم نرغب لذا .ذلك بمالحظة الشرعية للمحاكم اإليعاز سموه رغب وقد .اختيارها
.و)/الشرعية المرافعات نظام عليه نص ما ضوء في ذلك ومالحظة االطالع
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 من الكتابة تكون بأن القاضي هـ5/4/1401 في ت55/12 رقم الوزارة تعميم على بناء
 المنطقة في الوطني الحرس وكالتي إلى االستحكام بحجج الخاصة اإلنهاءات عن المحكمة

 إلى فتكتب األخرى للمحاكم وبالنسبة المنطقتين لمحاكم بالنسبة الشرقية والمنطقة الغربية
 الثاني النائب الملكي السمو صاحب خطاب وعلى .إلخ..الوطني للحرس منها فرع أقرب
 وتاريخ 2/4/8/2124 رقم العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس

 المحكمة لها التابعة المنطقة في منطقة قيادة وجود حالة في أنه المتضمن هـ16/9/1422
 .إلخ..بالرياض العسكرية الممتلكات إدارة مدير مخاطبة فتتم يوجد لم وإذا مخاطبتها فيمكن

 الدفاع وزارة قيادة من كل مخاطبة عند أعاله إليه أشير ما واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
 للمحاكم تقدم التي االستحكام حجج طلبات عن الوطني الحرس ووكالة والطيران
.و)/طرفكم

1995/ت/13
1/5

17
5

1423
استحكام

)

 من الشرعية الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه
 فيما الخبرات وتبادل للتباحث قطاعاتها اختالف على الوزارة منسوبي بين لقاءات عقد خالل
 واألنظمة ,الشرعية األصول مقتضى ضوء في اإلنجاز وسرعة واتقانه العمل سير حول بينهم

 في والثانية األولى العدل كتابات لرؤساء الرابع الملتقى عقد جرى فقد ,المرعية والتعليمات
 كتابة اختصاص ـ 1 : التالية التوصيات اللقاء هذا عن وانبثق هـ19/1/1423ـ17 الفترة
 التراضي وقسمة العقارات في المشاعة اإلرثية الحصص عن التنازل بتوثيق األولى العدل
 ويصدر عوض بغير أو بعوض ذلك أكان وسواء خارجها أم المكانية الوالية داخل سواء
 للتهميش مصدره إلى يبعثه ثم الملكية صك على أجراه بما ويهمش بذلك صكا العدل كاتب
 العقار برهن المتعلقة الحجزية الكفالة بإقرار األولى العدل كتابة اختصاص ـ 2 .سجله على
 وعدم األحوال ببطاقة االكتفاء إيجابيات في النظر بعد ـ 3 .لها المكانية الوالية حدود في

 في 150/ت/8 رقم بالتعاميم استثنيت التي الوكاالت في معرفين إلى الحاجة
 1218/ت/13 ورقم ,هـ25/10/1418 وتاريخ 1124/ت/13 ورقم ,هـ20/4/1414

 المدنية األحوال ببطاقة االكتفاء يشمل أن المجتمعون أوصى فقد هـ23/6/1419 وتاريخ



 الجهات أمام الترافع ووكاالت البيوع كوكاالت الوكاالت كافة معرفين إلى الحاجة وعدم
 ما الوكاالت من وغيرها الحكومية الجهات ومراجعة واالستالم القبض ووكاالت القضائية

 الصياغة في ماثله ما أو الوزارة قبل من المطبوع النموذج في المعدة العامة الوكاالت عدا
 في المدنية األحوال ببطاقة واالكتفاء المعرفين عن االستغناء وكذلك .معرفين من بد فال

 العقارات عن الدولة وتنازل ,الملكيات ونزع ,الجنسية عن والتنازل ,األسماء تغيير أقارير
 الحال اقتضى إذا العدل لكاتب ويحق .واألطوال الحدود تعديل أو الدولة أمالك لمصلحة

.بعاليه ذكر فيما معرفين طلب

 المرسوم صدر والتي بعده أو هـ1/2/1395 تاريخ قبل البلدية باعتها التي األراضي ـ 4
 للمقام والقروية البلدية الشؤون وزارة من الرفع بعد إال البيع أوامر تنفيذ بعدم الملكي
 السامي المقام قبل من بيعها إجازة بعد إال توثيقها إمكانية بعدم أصحابها فيفهم ,السامي
 أراد إذا ـ 5 .االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة المحكمة إلى التقدم أو الكريم
 وأطواله المتبقي الجزء وكذلك المفرغ الجزء تحديد فعليه صك من جزء إفراغ العدل كاتب

 إلى الكتابة العدل كاتب فعلى المتبقي يحدد ولم منها أجزاء أفرغ التي الصكوك أما ومساحته
 الحاجة دون تصدر الزراعية الكفاالت وثائق ـ 6 .المتبقية األجزاء لتحديد المختصة الجهة

 ـ 7 .المنطقة إلمارة اإلداري النطاق حدود ذلك يتعدى أال على المكانية بالوالية ربطها إلى
 التأسيس لعقد الموثق العدل كاتب يتولى الشركات عقود في الواردة التملك صكوك

 رسميا بعثه فيتم خارجها كان وما لعمله المكانية الوالية حدود في صكوكها على التهميش
 داخل من الصادرة بالعقار المتعلقة الوكاالت ـ 8 .سجله وعلى عليه للتهميش جهته إلى

 ,ومصدرها وتاريخها الحفيظة ورقم المدني السجل رقم بين فيها يجمع خارجها أو المملكة
 أوصى الوكالة بفسخ يتعلق فيما ـ 9 .فقط المدني السجل برقم فيكتفى ذلك عدا وما

 معه وليس فسخها في الموكل ورغب خاصة الوكالة كانت إذا : أوال : يلي بما المجتمعون
 النموذج حسب الوكالة بفسخ إقرار أخذ فيتم يده في هي ممن إحضارها وتعذر أصلها

 إذا ـ أ : ثانيا .اإللغاء هذا من بنسخة العالقة ذات الجهة وتزود األصل له يسلم به المعمول
 كاتب فعلى الفسخ بطلب أصدرتها التي الجهة إلى بأصلها الموكل وتقدم عامة الوكالة كانت
 وسجلها الوكالة أصل على والتهميش الفسخ أصل وإعطاؤه الفسخ على إقراره أخذ العدل
.بذلك

 إقراره فيؤخذ معه وأصلها الوكالة أصدرت التي الجهة غير إلى الموكل تقدم حال في ـ ب
 الجهة إلى الملغى األصل بعث يتم ثم لديه صدر بما الوكالة أصل على ويهمش الفسخ على
 من الوكالة فسخ بطلب الموكل تقدم إذا ـ جـ .بذلك سجلها على للتهميش أصدرتها التي



 بالفسخ إقرار فيؤخذ الوكيل من إحضارها لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة
 أصلها على التهميش رغب وإذا .باإللغاء سجلها على ويهمش له ويسلم صك بذلك ويصدر
 الموكل تقدم إذا ـ د .الوكالة تسليم الوكيل رفض حال في األمنية الجهة بمراجعة فيفهم
 ذكر ما فيتخذ ذلك لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة غير من الوكالة فسخ بطلب

 سجلها على للتهميش فسخ من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "ج" الفقرة في
 إقراره فيؤخذ الوكالة منها صدرت التي الجهة إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ هـ .بذلك
 أصل على ويهمش موكله إلى بتسليمه يقوم لكي له ويسلم صك بذلك ويصدر بالعزل
 منها صدرت التي الجهة غير إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ و .بذلك وسجلها الوكالة
 الوكيل عزل من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "هـ" فقره في ذكر ما فيتخذ الوكالة
 التي الخيرية الجمعيات إلى ترد التي الهبات توثيق مناسبة ـ 10 .سجلها على للتهميش لنفسه

 الجهة موافقة فالبدمن البيع أو الشراء ألغراض اإلفراغ أما ,بنشاطها ترخيصا تحمل ال
 أن وكالة بطلب شخص له يتقدم عندما العدل كاتب على ـ 11 .بنشاطها باإلذن المختصة

 في ذلك على والنص تخصيصا أو تعميما فيه التوكيل يرغب فيما حاجته تحديد منه يطلب
.مخصوص ألمر حكومية إدارة مراجعة الوكالة لهذه الباعث كان إذا سيما ال الوكالة

 يتعين فإنه التوكيل في الوكيل ورغب التوكيل حق للوكيل أن فيها ينص التي الوكاالت ـ 12
 كانت وإذا ,العقار ببيع خاصة أو عامة كانت إذا وسجلها األصلية الوكالة على الشرح
 رسمية بمذكرة وترسل عليها الشرح بعد منها صورة فتؤخذ أخرى جهة من خارجة الوكالة

 عند العائلة دفتر أصل إحضار تعذر إذا ـ 13 .بذلك سجلها على للتهميش صدورها جهة إلى
 التملك صك أن حال وفي .لها المدني السجل من نسخةمصدقة فيطلب المرأة هوية إثبات

 من فيطلب الراهن الوقت في تحملها التي غير هوية وتاريخ رقم يحمل بالمرأة الخاص
 التي والهوية الصك في المدونة الهوية بين فيها الربط يتم بذلك مشهد المدنية األحوال
 بشأن السابق األولى العدل كتابات رؤساء ملتقى عن صدر ما على التوكيد ـ 14 .تحملها
 عن فيها اإلحالة تتم التي العدل كتابات عدا ما اإلحالة ورقة على العدل كتابة رئيس توقيع
 العدل كاتب خروج على التعليمات تنص التي االقتضاء وكاالت ـ 15 .اآللي الحاسب طريق

 .إقراره بعد به للعمل العدل كتابات وتبلغ الوزارة تحدده ترتيب ضمن تتم مقرها في إلجرائها
 دون ما حسب" :بعبارة يكتفى مشموله جميع بانتقال الصك ظهر على الشرح حال في ـ 16
 مكتمل الصك يكون أن شريطة الضبط في والمساحة واألطوال الحدود ذكر عند "الصك في

 الجهة من معتمد مخطط وفق العقار يكون أن بينها من والتي والنظامية الشرعية اإلجراءات
 واعتماد االطالع نرغب ذلك على ولموافقتنا العامة المصلحة مقتضى على وبناء .المختصة
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 هـ22/2/1423 وتاريخ 4366/ ب/4 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 برقيتكم مشفوع لكم نعيد (( : ونصه المعدنية والثروة البترول وزير لمعالي أصالً الموجه
 السعودية أرامكو شركة أن المتضمنة هـ13/11/1422 وتاريخ ع /1435 رقم الخطية

 )5،65( الكيل عند غرب -شرق األنابيب خطوط من يمتد بترول أنابيب خط إنشاء تنوي
 كيالً وأربعين مائة وطول متر ألف بعرض حرم حجز على الموافقة وطلبكم ، رابغ مصفاة إلى

 ر( رقم المرفق الرسم على موضح هو كما وذلك المذكور األنابيب لخط لتخصيصه تقريباً
 هذا من جزء أي ملكية المواطنين من أحد إدعاء حال في أنه إلى وإشارتكم )270 – س أي

 بالنسبة المتبعة لإلجراءات وفقاً لتعويضه مستعدة الشركة فإن ملكيته وثبوت الحرم
 األنظمة به تقضي لما ووفقاً المتبع حسب ذلك من مانع ال بأنه ونخبركم .لمحجوزاتها
 المالية وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه 0اهـ ))بموجبه يلزم ما فأكملوا ، والتعليمات
 إبالغ معاليه طلب المتضمن هـ4/4/1423 وتاريخ 6/1/4468 رقم الوطني واالقتصاد
 ممن لكل المذكور الخط مسار في التملك إدعاء في النظر قبول بعدم المختصة المحاكم

 أسبقية بثبوت القناعة بعد إال إليه المشار السامي األمر صدور بعد اإلثبات بطلب يتقدم
 إليكم نرغب لذا .الخ...هـ1387 عام اإلحياء منع تاريخ قبل يدعيه لمن شرعاً التملك

. و / ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع
2143/ت/13
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 هـ25/9/1423 في 2376/1 رقم الخطي البرقي المياه وزير معالي كتاب تلقينا لقد(
 المياه وزارة مع بالتنسيق العدل وكتابات المحاكم كافة على بالتعميم معاليه رغبة المتضمن

 على حرصاً وذلك المياه مشاريع من القريبة الزراعية لألراضي استحكام حجج إصدار قبل



 المرافعات نظام من 254 المادة على وبناء ذكر ما الحال وحيث .إلخ..العامة المصلحة
 التعميم ينظر .و)/اختصاصها من هو فيما المياه وزارة مخاطبة واعتماد االطالع إليكم نرغب

.و/هـ3/3/1424 في 2193/ت/13 رقم
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 السامي األمر على المبني ، هـ20/11/1422 في 1895/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا (
 اللجنة توصيات على بالموافقة القاضي هـ15/8/1422 وتاريخ 16149 رقم البرقي

 حكومية منشآت عليها تقام التي األراضي ومشكلة الموانئ أوضاع لدراسة المشكلة الوزارية
 رقم التعميمي الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ..
 16149 رقم البرقي السامي األمر إلى إشارة" :ونصه هـ14/9/1423 في 1/47839

 برقية في الواردة الوزارية اللجنة توصيات على بالموافقة القاضي هـ15/8/1422 وتاريخ
 السامي للمقام المرفوعة هـ16/4/1422 وتاريخ 1163/1 رقم التخطيط وزير معالي

 المقام األراضي ومعالجة الحكومية الجهات تحتاجها التي األراضي تخصيص بشأن الكريم
 على التأكيد ـ 1 :يلي فيما المتمثلة ,عليها صكوك إخراج ومطلوب حكومية منشآت عليها

 البلدية الشؤون وزارة بمخاطبة تقوم بأن أراض على الحصول في ترغب التي الجهات
 صاحبة الحكومية للجهات األراضي تلك تخصيص قرارات إصدار تتولى التي والقروية
 على منشآت أو مبان أقامت التي الحكومية الجهات تقوم ـ 2 .التعليمات حسب الطلب
 الشؤون وزارة مع بالتنسيق يدها تحت ما على مساحية رفوعات بإعداد حكومية أراض
 في المبينة األراضي بتخصيص والقروية البلدية الشؤون وزارة تقوم ـ 3 .والقروية البلدية
 ومخاطبة طلبتها التي الحكومية للجهات أعاله )2( الفقرة في إليه المشار المساحي الرفع
 المالية وزارة باسم الالزمة الشرعية الصكوك وإصدار إلفراغها المختصة العدل كتابة

 في دعوى له ولمن المستفيدة الجهة لصالح )الدولة أمالك مصلحة( الوطني واالقتصاد
.التعليمات حسب المحكمة إلى التملك صك صدور بعد بدعواه التقدم الموقع

 حجج إخراج بطلبات الشرعية للمحاكم تقدمت أن سبق التي الحكومية الجهات تقوم ـ 4
 في ورد لما طبقاً لمعالجتها إعادتها بطلب حكومية منشآت عليها مقام أراض على استحكام



 .المحكمة في اإلدارية إجراءاتها في تزال ال الطلبات هذه دامت ما أعاله )3( ),2( الفقرتين
 للجهات تعميماً والقروية البلدية الشؤون وزير ومعالي العدل وزير معالي من كل يصدر ـ 5

 وألهمية إليه المشار السامي األمر لمقتضى وإنفاذاً .ذلك بمضمون منهما بكل المرتبطة
 تلك بتطبيق لديكم المختصة الجهة تقوم أن نأمل وتوثيقها الدولة أمالك على المحافظة
 أراض على صكوك إخراج أو الرسمية لألغراض حكومية أراض إلى تحتاج عندما الضوابط

 الوطني واالقتصاد المالية وزارة في المختصة الجهة وتزويد حكومية منشآت عليها أقيم
 تنفيذاً خطابات من لكم التابعة الجهات عن يصدر مما بصورة )الدولة أمالك مصلحة(

 نرغب لذا ".أعاله الموضحة )4(و )3(و )2( الفقرات في عليها المنصوص لإلجراءات
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم
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 وزارة مخاطبة بشأن هـ17/12/1423 وتاريخ 2143/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً (
 المياه وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... االستحكام حجج إصدار قبل المياه
 وتاريخ 2890/24 رقم لخطابنا الجوابي هـ4/2/1424 وتاريخ 558/1 رقم البرقي

 تضمن وقد . الخ ... المياه وزارة في تخاطب التي الجهات تحديد بشأن هـ21/1/1424
 التالية المناطق في مباشرة مخاطبتها يمكن فروع سبعة حالياً المياه لوزارة بأن معاليه خطاب

 ما أما . الشرقية ، عسير ، القصيم ، تبوك ، المنورة المدينة ، المكرمة مكة ، الرياض :
 الشمالية الحدود ، الجوف ، الباحة ، نجران ، جازان ، حائل : وهي األخرى المناطق يخص

 .الخ ...المناطق هذه في وفروعها الزراعة مديريات في المياه قسم مخاطبة فيمكن ،
. و/ ) موجبه واعتماد لالطالع
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 رقم السامي األمر على المبني هـ2/1/1419 وتاريخ 1142/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 في المتبقية العامة الدولة بأمالك التصرف عدم بشأن هـ8/12/1418 في 18335/ب/3

 وعليه . الخ ... منى تطوير مشروع إدارة قبل من المستملكة األراضي من التنظيمية الزوائد
 هـ29/4/1424 وتاريخ20013/ب/خ رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد

 إلى نشير (( :- ونصه والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه
 األراضي على بالمحافظة القاضي هـ20/3/1418 وتاريخ 4066/ب/7 رقم أمرنا

 فيها التصرف أو بها المساس ،وعدم المملكة مناطق جميع في اإلسكان لمشاريع المخصصة
 بهذا إجراءات من يتخذ بما وإفادتنا ، المستقبلية واالحتياجات والمرافق للمشاريع وإبقائها ،

 الزوائد بخصوص هـ18/12/1418 وتاريخ 18335/ب/3 رقم ألمرنا نشير كما . الشأن
 وتحديد الزوائد هذه حصر من األمر به قضى وما ، منى تطوير مشروع من المتبقية التنظيمية
 رخص أو ، استحكام حجج إصدار وعدم ، منه بقيت الذي والمشروع ومساحاتها مواقعها

 على المشرفة و المختصة الجهات إلى الرجوع بعد إال المواقع هذه على منح تطبيق أو ، بناء
 . فيها تصرف أي قبل بذلك لنا الرفع ثم ومن ، ذلك في رأيها وأخذ ، فيها المشاريع تنفيذ
 وتاريخ ص م/3 برقم ) سابقاً ( واإلسكان العامة األشغال وزارة كتاب إلى نشير كما
 .منى تطوير مشروع في التنظيمية الزوائد ومخططات بيانات به المرفق هـ19/1/1424

 المحافظة وضرورة ، التنظيمية والزوائد األراضي هذه وأهمية ، الموضوع هذا ألهمية ونظراً
 مع السيما ، المستقبلية والمرافق واالحتياجات للمشاريع وإبقائها ، العامة للمصلحة عليها

. باهضة مبالغ الدولة فيها دفعت بعضها وكون قيمتها ارتفاع

 فإننا والحيثيات االعتبارات لهذه األراضي هذه عن المسئولة الجهة توحيد لضرورة ونظراً
 في اإلسكان بأراضي يتعلق ما كل في المباشرة المسئولية الشخصية بصفتكم لسموكم نوكل

 وقد . منى تطوير مشروع من المتبقية التنظيمية الزوائد وكذلك ، المملكة مناطق مختلف
 هذا أمرنا من بنسخ المالية ووزارة ، العدل ووزارة ، والقروية البلدية الشؤون وزارة زودنا

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .)) بموجبه يلزم ما فأكملوا . يخصه فيما كل لالعتماد
. هـ25/7/1427 في 2935/ت/13 رقم التعميم انظر . و/ ) موجبه
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 30245 رقم والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد (
 من االستفسارات من العديد والبلديات األمانات يرد أنه المتضمن هـ12/5/1424 وتاريخ

 لنظام التنفيذية اللوائح من 254/3 رقم المادة إليه أشارت ما حول العدل وكتابات المحاكم
 – المقترح ال – القائم العمراني النطاق داخل العقار كان إذا ( ونصها الشرعية المرافعات

 قد الوزارة أن سموه ويشير ). زراعياً العقار كان ولو والمياه الزراعة لوزارة يكتب فال
 األولى بالمراحل الواقعة األراضي جميع وأن المملكة لمدن الهيكلية المخططات اعتمدت
 مجلس بقرار المعتمد العمراني النطاق ضمن هي الهيكلي المخطط من والثالثة والثانية
 عام في بها العمل يبدأ التي الرابعة المرحلة أما ، هـ18/9/1409 في175 رقم الوزراء
 هيكلي مخطط لها يعد لم التي للقرى بالنسبة الوضع أما ، التنمية حد داخل فتعتبر هـ1425

 القائمة العمرانية الكتلة حدود من مترات كيلو خمسة مداه عمراني نطاق وضع تم فقد
 واعتماد االطالع إليكم نرغب ذكر ما والحال لذا . الخ .... القرية أو السكاني للتجمع
 لنظام التنفيذية اللوائح من )254/3( المادة مقتضى إنفاذ عند سموه إليه أشار ما مراعاة

. و/ ) المرافعات
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 هـ29/1/1424 وتاريخ 4453/ب/4 الرقم ذي البرقي الكريم السامي األمر تلقينا لقد
 وتاريخ 97/24/15/99/101645/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية على اطلعنا[ :ونصه

 وتاريخ ع/297 رقم المعدنية والثروة البترول وزير معالي برقية وعلى هـ6/8/1423
 التي الثالثة المحورية للمشاريع التحضيرية المرحلة اتفاقات إلى فيها المشار هـ9/3/1423

 الطبيعي الغاز مبادرة بشأن هـ11/3/1422 يوم العالمية البترول شركات مع المملكة وقعتها
 حقوقاً الشركات إعطاء الدولة تزمع التي للمناطق السطحية الحقوق تأمين في رغبة وأنه ،

 قبل المشاكل ولتالفي ، والتعديات المضاربات من األراضي تلك ولحماية ، عليها منفردة
 تراخيص أو حجج أو صكوك إصدار عدم المعدنية والثروة البترول وزارة تطلب ، وقوعها
 الثالثة المحورية للمشاريع المخصصة المناطق في أرض أية على ذلك شابه ما أو زراعية

 والثروة البترول وزارة موافقة على الحصول قبل نسختها المرفقة الخريطة على الموضحة



 وتاريخ 4/406 رقم البرقي األمر بشأنه صدر أن سبق بما أسوة وذلك المعدنية
 اتخاذ إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا .ذلك الخارجية وزير سمو ويؤيد هـ11/1/1410

 نرغب لذا .اهـ ].بموجبه يلزم ما فأكملوا .الخريطة في المذكورة التحديدات حسب الالزم
 تبين مصغرة خرائط لثالث صور برفقه وتجدون يخصكم فيما ذلك ومراعاة االطالع إليكم
 :1 : مقاس جغرافية لخريطة أخرى وصورة إليها المشار الثالثة المحورية المشاريع مناطق
 البترول وزير معالي بخطاب والواردة الثالثة المحورية المشاريع مناطق تبين 4و000و000

.و)/ يحفظكم والله .هـ22/4/1424 وتاريخ ع/571 رقم البرقي المعدنية والثروة
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 المتضمن هـ14/6/1424 وتاريخ 49999 الرقم ذي الزراعة وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 لألسباب المحاكم من الصادرة الزراعية األراضي صكوك في اإلحداثيات تدوين معاليه رغبة
 يتم خاللها من والتي ) GPS ( المواقع إحداثيات أجهزة وجود ومنها معاليه إليها أشار التي

 على اإلحداثيات تسجيل من أيضاً ذلك في ولما األراضي إحداثيات أرقام تسجيل
 ومعرفة الحكومية الجهات قبل من المواقع على االستدالل تسهيل من والصكوك المخططات

 الحجج لواقع تحريف من يحصل قد ما ومنع بدقة االستحكام حجج عليها األراضي حدود
 إليكم نرغب العامة المصلحة تقتضيه على وبناءً معاليه إليه أشار ما وألهمية . الخ ...

 ذلك ورود حال في الزراعية األراضي صكوك في اإلحداثيات أقام تسجيل واعتماد االطالع
. و / )المختصة الجهة من
2292/ت/13
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 الدفاع وزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 رغبة المتضمن هـ13/5/1424 وتاريخ 2/4/8/1494 الرقم ذي العام والمفتش والطيران

 إلى االستحكام حجج إعالنات نسخ إرسال بعدم الشرعية المحاكم تعميد الكريم سموه
 المساحي والمخطط الطبيعة واقع تعكس اإلعالن نسخة تكن لم ما والطيران الدفاع وزارة

 رئيس فضيلة من ومصدقا هندسي مكتب من معدا يكون أن على اإلعالن مع المرفق
 ـ 1 :اآلتي عليه موضحاً أساسي بختم الزراعية المديريات أو البلدية أو األمانة أو المحكمة

 حدود ـ 3 .المدني سجله ورقم صاحبه واسم اإلعالن وتاريخ رقم ـ 2 . الشمال اتجاه
 زوايا لجميع الجغرافية اإلحداثيات ـ 4 . عنه المنهى موقع زوايا ودرجات"أبعاد" وأطوال

 معالم من معلم بأقرب مربوطاً عنه المنهى لموقع عاماً مخططاً ـ 5 . عنه المنهى وانكسارات
 .إلخ..بينهما المسافة وتحديد الموقع حول والثابتة المعروفة المنطقة أو القرية أو المدينة
 الشرعية المرافعات نظام من 253/5 ,253/4 المادة على وبناءً ذكر ما الحال وحيث

 الشئون من يردكم عندما سموه إليه أشار ما ومراعاة االطالع نرغب عليه التنفيذية ولوائحه
.و)/عنه المعلن وطبيعة واقع حول الزراعة ووزارة والقروية البلدية

2308/ت/13
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 السامي األمر على المبني هـ1/4/1423 وتاريخ 1977 /ت /13 الرقم ذي لتعميمنا إلحاقاً
 واحرام مسارات بتحديد المتعلق هـ20/3/1423 وتاريخ 93/8/خ الرقم ذي الكريم

 نطاقها ضمن الداخلية لألراضي ملكية صكوك إصدار المحاكم والتأكيد الحديدية الخطوط
 التي الجهة عن االستفهام من الفضيلة أصحاب بعض من الوزارة تلقته ما على وبناءً . الخ ..

 األراضي من قريب أو داخل موقع على استحكام حجة بطلب أحد تقدم حال في لها يكتب
 النقل وزير لمعالي الكتابة جرت فقد وعليه . الخ .. الحديدية الخطوط لشبكة المخصصة

 الرقم ذي معاليه كتاب وتلقينا هـ7/6/1424 والتاريخ 18/33607/24 الرقم ذي بكتابنا
 أي أو المواطنين أحد تقدم حالة في أنه المتضمن هـ20/7/1424 والتاريخ 1/14380

 لمسارات االمخصصة األراضي أو القريبة المواقع على استحكام حجة بطلب أخرى جهة
 الطلب المختصة المحكمة فعلى نطاقها داخل تقع التي االراضي أو الحديدية الخطوط شبكة



 العامة المؤسسة مع التنسيق يتم أن وعلى فروعها في ممثلة الوزارة هذه مخاطبة الطلب ناظرة
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. الطلب على المحكمة إجابة قبل الحديدية للخطوط
. و / ) موجبه واعتماد
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 بعض إليهم يتقدم أنه من العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض من للوزارة ورد ما على بناءً
 فيها مستكملة عليها استحكام حجج بأيديهم التي أمالكهم إفراغ بطلب المواطنين

 لدي ثبت" :بعبارة مصدرها قبل من منها كثير في ومنصوص والشرعية النظامية اإلجراءات
 تعني استحقاق عبارة هل الفضيلة أصحاب وسؤال "أعاله المحدود للعقار المنهي استحقاق
 القضاء لمجلس ذلك عن بالكتابة إنه وحيث .إلخ..التملك إثبات في كافية هي وهل التملك؟
 الفقرة على بناء يلزم ما لتقرير هـ20/3/1424 وتاريخ 16900/24 رقم بخطابنا األعلى

 مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا فقد وعليه .إلخ..القضاء نظام من )8( المادة من )1(
 على عرض الموضوع أن المتضمن هـ16/8/1424 وتاريخ 1/1717 رقم األعلى القضاء
 ما سالمة األصل أن ورأى والخمسين السابعة دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس
 النظام في عليها المنصوص النظامية لإلجراءات الصك استكمال في والعبرة القضاة من يصدر

 إذا التملك بثبوت مستقبالً التصريح على القضاة حث ينبغي ولكن وسجله لضبطه ومطابقته
 أشير ما ومالحظة االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ.النظام في عليها المنصوص الشروط توفرت

.و)/مستقبالً إليه
2329/ت/13
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 على بالحجز القاضي هـ1/6/1424 وتاريخ2251 /ت /13 الرقم ذي لتعميمنا لحاقاً

 وزير معالي خطاب تلقينا وعليه . الخ ... السويل سليمان بن محمد / المواطن ممتلكات



 السويل سليمان بن محمد أن المتضمن هـ18/9/1424 وتاريخ 9/4/11238 رقم المالية
 وطلب عليه المتبقي المبلغ سداد حول معه التفاهم وتم المالية وزارة راجع قد المذكور

 اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... أمواله عن الحجز رفع معاليه
. و / ) . بذلك منتهية المذكور السويل محمد بحق التحفظية

2398/ت/13
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 العقار كان إذا [ المرافعات نظام من )254/3( للمادة التنفيذية الالئحة في جاء ما على بناء
 العقار كان ولو ..الزراعة لوزارة يكتب فال – المقترح ال -القائم العمراني النطاق داخل

 رقم التعميم وكذلك ,المذكور النظام من )254/2( للمادة التنفيذية والالئحة ], زراعياً
 وزير الملكي السمو صاحب إليه أشار ما مراعاة بشأن هـ18/6/1424 في 2268 /ت /13

 .إلخ ..المملكة لمدن الهيكلية المخططات اعتمدت الوزارة أن من والقروية البلدية الشئون
 أنه المتضمن هـ12/1/1425 في 2859 رقم الزراعة وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه

 داخل ألراض االستحكام حجج طلبات من صور الزراعة وزارة فروع إلى يرد يزال ال
 الزراعة وزارة فروع تزويد يتم بأن المختصة الجهات بتوجيه معاليه ورغب .البلدية اختصاص

 نرغب لذا .اهـ . العمراني النطاق خارج يكون عما االستحكام حجج إعالنات من بصور
. و/ )بعاليه إليها المشار األنظمة به تقضي ما واعتماد االطالع إليكم
2440/ت/13
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 برقم المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 محافظ الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ15/2/1425 وتاريخ س750216/2



 م/ك/1673 برقم األمنية للشؤون اإلمارة وكالة قبل من المعد العرض به المرفق ، جدة
 واألمير ، تركي بن خالد بن فيصل/ األمير من كل رفعه ما بشأن هـ2/2/1425 وتاريخ

 ( والمسماة السريع الخط شرق الواقعة األرض على االعتداء بشأن الفيصل فهد بن فيصل/
 الرفع ( : نصه ما السابعة الفقرة في المذكور العرض في النتائج تضمنت وقد . ) مريخ وادي

 أمر إلى االستناد دون لمواقع كروكيات بإعداد المحاكم قيام في للنظر العدل وزير لمعالي
 بها يحتجون يجعلهم مما للمنهين الكروكيات تلك وتسليم اإلحياء من التأكد أو باإلقطاع

 اإلجراءات بعض في يتطلب قد المحاكم في العمل إن وحيث .أهـ. ) التنفيذية الجهات أمام
 ذلك غير أو الدعاوى نظر عند أو االستحكام حجج طلبات في )كروكي( مساحي رفع إعداد

 يستغلونها يجعلهم قد مما ، األطراف إلى منها نسخ أو المساحية الرفوعات هذه وتسليم ،
 هذه من إعداده يتم ما تسليم عدم ومالحظة االطالع إليكم نرغب لذا ، له أعدت ما غير في

 األطراف أحد إلى منها نسخ أو المحاكم قبل من )الكروكيات( المساحية الرفوعات
. و/ ) له أعدت ما غير في تستغل ال حتى معامالتها في بها واالحتفاظ
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 برقم المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 محافظ الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ15/2/1425 وتاريخ س750216/2

 م/ك/1673 برقم األمنية للشؤون اإلمارة وكالة قبل من المعد العرض به المرفق ، جدة
 واألمير ، تركي بن خالد بن فيصل/ األمير من كل رفعه ما بشأن هـ2/2/1425 وتاريخ

 ( والمسماة السريع الخط شرق الواقعة األرض على االعتداء بشأن الفيصل فهد بن فيصل/
 الرفع ( : نصه ما السابعة الفقرة في المذكور العرض في النتائج تضمنت وقد . ) مريخ وادي

 أمر إلى االستناد دون لمواقع كروكيات بإعداد المحاكم قيام في للنظر العدل وزير لمعالي
 بها يحتجون يجعلهم مما للمنهين الكروكيات تلك وتسليم اإلحياء من التأكد أو باإلقطاع

 اإلجراءات بعض في يتطلب قد المحاكم في العمل إن وحيث .أهـ. ) التنفيذية الجهات أمام
 ذلك غير أو الدعاوى نظر عند أو االستحكام حجج طلبات في )كروكي( مساحي رفع إعداد

 يستغلونها يجعلهم قد مما ، األطراف إلى منها نسخ أو المساحية الرفوعات هذه وتسليم ،



 هذه من إعداده يتم ما تسليم عدم ومالحظة االطالع إليكم نرغب لذا ، له أعدت ما غير في
 األطراف أحد إلى منها نسخ أو المحاكم قبل من )الكروكيات( المساحية الرفوعات
. و/ ) له أعدت ما غير في تستغل ال حتى معامالتها في بها واالحتفاظ
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 السامي األمر على المبني ، هـ18/10/1425 وتاريخ 2532/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقا
 المختصة الجهات على بالتأكيد القاضي ، هـ10/10/1425 وتاريخ ب/م/645 رقم البرقي
 من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... ذلك في التهاون وعدم ، األراضي على التعديات بمنع
 ، هـ11/10/1425 وتاريخ 52/86734 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية

 كتاب بها والمرفق ، هـ10/9/1422 وتاريخ م/887 رقم السامي األمر إلى فيها المشار
 المتضمن هـ28/8/1425 وتاريخ 20413 برقم حائل منطقة أمير الملكي السمو صاحب

 الجبال بهذه ويوجد ، وسلمى أجا جبال هي أمنية أهمية ذات مواقع حائل بمنطقة يوجد أنه
 ويالحظ ، العشائر أو القبائل لبعض أمالك بأنها يشار والتي القديمة البناء وآثار النخيل بعض
 والتي ، القديمة األمالك هذه وداخل جانب الجبال هذه في باإلحداث المواطنين بعض قيام
 على استحكام حجج بطلب الشرعية للمحاكم التقدم ثم ، لقدمها نظرا أصحابها يعرف ال قد

 بذلك مخالفين ذلك على حصولهم ويتم ، القديمة الممتلكات أو الجديدة اإلحداث مواقع
 بمالحظة المحاكم وقضاة رؤساء الفضيلة أصحاب على التأكيد سموه ويطلب ، التعليمات

. و/ ) أعاله ذكر ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا الخ ... ذلك
2546/ت/13
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 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد (
 الوزراء مجلس قرار من نسخة.1 : به المرفق ، هـ21/8/1425 وتاريخ 43092/ب/7



 بالصيغة التعديني االستثمار نظام على بالموافقة القاضي ، هـ28/7/1425 وتاريخ 216 برقم
 الصادر هـ20/8/1425 وتاريخ 47/م رقم الملكي المرسوم من نسخة.2 . بالقرار المرفقة

 من نسخة برفقه وتجدون ، ذلك ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على بالمصادقة
 47/م رقم الملكي والمرسوم ، هـ28/7/1425 وتاريخ 216 برقم الوزراء مجلس قرار

. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) هـ20/8/1425 وتاريخ
2619/ت/13
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 الفقرة تضمنته ما بشأن العدل وكتابات المحاكم بعض من الواردة االستفسارات إلى فإشارة
 التي األراضي [ : ونصها ، هـ17/5/1423 وتاريخ 1995/ت/13 رقم تعميمنا من الرابعة
 تنفيذ بعدم الملكي المرسوم صدر والتي ، بعده أو هـ1/3/1395 تاريخ قبل البلدية باعتها
 أصحابها فيفهم السامي للمقام والقروية البلدية الشؤون وزارة من الرفع بعد إال البيع أوامر
 المحكمة إلى التقدم أو الكريم السامي المقام قبل من بيعها إجازة بعد إال توثيقها إمكانية بعدم

 وزارة مع الدائرة المكاتبات إليه انتهت وما . ] االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة
 تنفذ لم التي البيع لطلبات هو اإللغاء بأن والمتضمنة الخصوص بهذا والقروية البلدية الشؤون

 فيتم إفراغه يتم ولم ، هـ1/3/1395 قبل بيعه تم ما أما ، اإليقاف أمر بعد بيعه تم ما وهي
 شموله بعدم يفيد والذي ، هـ30/4/1405 وتاريخ م / 975 رقم الملكي األمر وفق معاملته

 وتاريخ 38313/ب/3 برقم أخيرا الصادر الملكي األمر على وبناء . باإليقاف
 هـ16/2/1425 وتاريخ 2407/ت/13 رقم تعميمنا بموجبه صدر الذي ، هـ24/9/1423

 معها يتعارض ما جميع تلغي وأنها ، البلدية بالعقارات التصرف الئحة على الموافقة بشأن ،
 ، ملغاة تعد ذلك ضوء على أعاله عنه المنوه التعميم من الرابعة الفقرة فإن ، أحكام من

 وتاريخ 38313/ب/3 رقم السامي األمر تضمنه ما وفق على العمل ويكون
 والتي ، شروط من فيه ورد ما وفق البلدية من الصادرة البيوع وتعامل ، هـ24/9/1423
 يتم ال قديم بيع وكل . هـ25/8/1425 وتاريخ 2513/ت/13 رقم تعميمنا به صدر ما منها

 التقدم أو إلجازته السامي للمقام رفعه بضرورة المشتري يفهم الالئحة هذه ضوء على إجازته
 والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة للمحكمة



. و/ ) بموجبه
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 ملفات فهرسة عدم من التفتيشية الجوالت أثناء المحاكم بعض في مالحظته تمّت لما فنظراً
 إرسالها عند بدقة الملفات بهذه المتعلقة الوثائق وصف وعدم ، بها والعناية االستحكام حجج
 إلى ويؤدي ، والتعليمات األنظمة يخالف ذلك وأن ، بالمحكمة الخاص األرشيف لقسم
 نرغب فإننا . الخ ... للتلف تعرّضها أو الملفات بهذه المتعلقة المهمة الوثائق بعض فقدان
 من وغيرها االستحكام حجج ملفات يخصّ فيما إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم

 124 - 109 - 103 - 102 ( المواد ذلك ومن . والتعليمات األنظمة وفق المعامالت
 1737/ت/13 رقم والتعاميم ، الشرعي القضاء مسؤوليات تركيز نظام من ) 150 -

 269/ت/8 ورقم ، هـ13/7/1417 وتاريخ 944/ت/13 ورقم ، هـ25/2/1422 وتاريخ
.ك ) هـ20/4/1415 وتاريخ
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 الكريم السامي األمر على المبني ، هـ7/2/1412 وتاريخ 23/ت/8 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 والكهرباء الصناعة وزارة مع بالتنسيق القاضي ، هـ30/10/1411 في م/1960 رقم

 ثم ومن المملكة مناطق جميع في وفروعها الكهرباء مرفق على المشرفة الجهة لتحديد
 على استحكام حجة المواطنين أحد طلب عند إليها بالكتابة المحاكم كافة على التعميم

 رقم والكهرباء الصناعة وزير معالي وكتاب ، الكهرباء وشبكات خطوط فيها توجد عقارات
 إلى الكهرباء خدمات مناطق تقسيم المتضمن ، هـ18/11/1411 وتاريخ و/1ك/295



 رقم بالنيابة والكهرباء المياه وزير معالي كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... رئيسية مناطق خمس
 للكهرباء العامة المؤسسة لدمج نظراً أنه المتضمن ، هـ12/6/1427 وتاريخ 1005/1

 مجلس لقرار وفقاً ، للكهرباء السعودية الشركة هي ، واحدة شركة في الكهرباء وشركات
 ، الكهرباء قطاع هيكلة تنظيم بإعادة القاضي ، هـ11/8/1419 وتاريخ 169 رقم الوزراء
 مكتب أقرب بمراجعة يقومون بحيث المواطنين معامالت إجراءات تسهيل في ورغبةً

 إلى االستحكام حجج طلب بإحالة الشرعية المحاكم توجيه يطلب معاليه فإن ، للشركة
 لذا . الخ ... منه نسخة المرفق الجدول حسب الشركة ألمالك ممثل أو قسم أو دائرة أقرب
.و ) المذكور الجدول من نسخة برفقه وتجدون . بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب
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 السامي األمر على المبني ، هـ11/6/1424 وتاريخ 2263/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 السمو لصاحب يوكل أن المتضمن ، هـ29/4/1424 وتاريخ 20013/ب/خ رقم البرقي

 يتعلق ما كل في المباشرة المسئولية الشخصية بصفته العزيز عبد بن متعب األمير الملكي
 مشروع من المتبقية التنظيمية الزوائد وكذلك ، المملكة مناطق مختلف في اإلسكان بأراضي
 م/5093 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... منى تطوير

 عبد بن متعب األمير الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه ، هـ11/7/1427 وتاريخ ب
 بأن القاضي هـ29/4/1424 وتاريخ 20013/ب/خ رقم ألمرنا نشير [ : ونصه ، العزيز
 في اإلسكان بأراضي يتعلق ما كل في المباشرة المسؤولية الشخصية بصفتكم لسموكم يوكل

 نشير كما .منى تطوير مشروع من المتبقية التنظيمية الزوائد وكذلك المملكة مناطق مختلف
 أرض أن المتضمنة هـ28/12/1426 وتاريخ ز ب ص/74372 رقم سموكم لبرقية

 على عبّارة توجد وأنه الفحل وادي فيها يجرى )الثانية القطعة( المنورة بالمدينة اإلسكان
 الوادي ومياه منبسطة اإلسكان أرض وأن ، الطريق تحت المجرى لتمرير الثاني الدائري أرض
 المدينة أمانة وأن ، واألطفال الوالدة مستشفى وتهدد ، الصحة وزارة أرض في ثم فيها تنتشر

 األرضين هاتين لحماية الوادي مسار وتحديد لتهذيب اإلعداد في شرعت المنورة
 األودية مجاري تهذيب مشروع ضمن المبعوث وادي بمجرى المجرى وربط والمستشفى



 ضرورياً يعتبر الفحل وادي في السيول مسار لتحديد قناة إنشاء وأن ، المنورة بالمدينة
 مستشفى لحماية وكذلك ، لها الغربية الجهة في القاطنين والمواطنين اإلسكان أرض لحماية
 تقرير حسب وذلك .السيول مخاطر من النفسية الصحة ومستشفى واألطفال الوالدة

 على وقوفهم بعد األمانة مع بالتنسيق المنورة بالمدينة اإلسكان أراضي بإدارة المختصين
.الطبيعة

 تحويل إلى يؤدي واقع أمر ذلك أن دام ما ذلك على الموافقة مناسبة ترى الوزارة وأن
 المالية وزير معالي لكتاب نشير كما .العامة المصلحة ولتحقيق اإلسكان أرض عن السيول

 الجهة قبل من الموضوع بتقصي أنه المتضمن هـ11/5/1427 وتاريخ 6/2/4720 رقم
 اإلسكان أرض لحماية ضرورياً يعتبر القناة هذه إنشاء أن لها تبين بالوزارة المختصة

 الصحة ومستشفى واألطفال الوالدة مستشفى وكذلك الغربية الجهة من لها والمجاورين
 أهـ ] بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب . ذلك على ولموافقتنا .السيول مخاطر من النفسية

.و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .
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 هـ19/6/1427 وتاريخ ع/851 رقم المعدنية والثروة البترول وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 18/11488/26 رقم كتابنا إلى فيهما المشار ، هـ8/6/1427 وتاريخ ع/1966 ورقم ،

 معاليه طلب المتضمنة ، هـ9/5/1427 وتاريخ 53906/26 ورقم ، هـ6/4/1426 وتاريخ
 بتقديم معين عقار على االستحكام حجة باستخراج يرغب من بإلزام المحاكم تقوم أن

 استرشادي كروكي وإرفاق ، العقار بهذا الخاصة الزوايا لجميع الجغرافية اإلحداثيات
 على اإلجابة من المعدنية والثروة البترول وزارة لتتمكن ، طلبه مسوغات ضمن للموقع
 وذلك ، المتبعة العمل آلية وفق ، ومدروس واضح بشكل االستحكام حجج طلبات

 السابق التعدين لنظام وفقاً ، للدولة ملك هي التي المعدنية الخامات مواقع على للمحافظة
 وتاريخ 47/م رقم الملكي المرسوم بموجب الصادر الجديد التعديني االستثمار ونظام

 حجج مواقع تداخل نتيجة تحدث قد سلبيّة إشكاليات ألي وتالفياً ، هـ20/8/1425



 المصلحة تقتضيه ولما ، إليه أشير ما ولوجاهة . الخ ... الخامات هذه مواقع مع االستحكام
 أن على . والتعليمات الشرعي الوجه وفق بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب فإننا ، العامة
 الوقت في ذلك وقصْر ، المحكمة وليس المنهي قِبل من معاليه إليه أشار ما تحقيق يكون

.و ) السكني النطاق وخارج كبيرة مساحات ذات تكون التي العقارات على الحالي
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 هـ،4/9/1427 وتاريخ ع/3069 رقم المعدنية والثروة البترول وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 حقل تطوير أعمال في البدء – الله بمشيئة – تنوي السعودية أرامكو شركة أن المتضمن

 بموجب المحددة ، مدركة محجوزات داخل يقع والذي ، العاجل القريب في للغاز مدركة
 المنطقة إن وحيث . " مدركة محجوزات " المعنون ) 277 سي أي ر ( رقم المرفق الرسم

 التي الحيوية األعمال تعترض التي الزراعية المواقع من عدد فيها ينتشر أعاله إليها المشار
 العدل وكتابات المحاكم على التأكيد يرغب معاليه فإن ، السعودية أرامكو شركة بها تقوم

 من المسبقة الموافقة أخذ بعد إال المذكورة المنطقة داخل صكوك أي إصدار بعدم المختصة
 للتعديات وتجنباً ، والتعليمات لألنظمة مراعاة ، المعدنية والثروة البترول وزارة قبل

 المصلحة تقتضيه ولما ، إليه أشير ما ولوجاهة . الخ ... ذلك عن تنجم قد التي والمطالبات
.و ) والتعليمات الشرعي الوجه وفق بموجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ، العامة
3014/ت/13
1/5

19
11

1427
استحكام

)

 نشير [ ونصه هـ5/11/1427 وتاريخ س م/7892/خ رقم الكريم السامي األمر تلقينا فقد
 رقم الملكي بالمرسوم الصادر ، الشرعية المرافعات نظام من )255 ، 254( المادتين على



 ، 27 ، 26 ، 17 ، 16 ، 15 ، 11 ، 9 ( المواد وإلى ، هـ20/5/1421 وتاريخ )21/م(
 العدل كتاب الختصاص التنفيذية الالئحة من )52 ، 37 ، 36 ، 34 ، 30 ، 29 ، 28

 من )93( المادة على بناء ، هـ17/5/1425 وتاريخ )3740( رقم الوزاري بالقرار الصادرة
 مجلس وقرار ، هـ14/7/1395 وتاريخ )64/م( رقم الملكي بالمرسوم الصادر القضاء نظام

 يردنا ما لكثرة ونظراً .هـ16/3/1425 وتاريخ )199/58( رقم العامة بهيئته األعلى القضاء
 المحاكم من الصادرة الصكوك بعض بشأن األفراد أو الجهات من سواء ، شكاوى من

 للمصلحة ورعاية ، والتعليمات لألوامر الصريحة بالمخالفة ، العدل وكتابات ، الشرعية
 الجهات وأشغلت ، التعقيدات من كثيراً سببت التي المتكررة التجاوزات من وحداً ، العامة

 تسوية أجل من المواطنين ومتاعب ، المحاكم أعباء من وزادت ، ومكاتباتها بتبعاتها الرسمية
.إشكاالتها ومعالجة أوضاعها

 بوجوب العدل وكتابات المحاكم في منسوبيكم جميع على الشديد التأكيد إليكم نرغب لذا
 البلديات سؤال ذلك في بما ، لها الحرفي والتطبيق ، والتعليمات األوامر به تقضي بما العمل

 كل وسيكون ، إجابتها تلقي قبل إجراء أي اتخاذ وعدم ، استحكام حجة أي إخراج قبل
 المسؤولية طائلة تحت نظامية غير إجراءات من يتخذه عما كاملة مسؤولية مسؤوالً موظف

 األوامر يخالف بما مرجعه بتوجيه االعتذار أحد أي من يقبل ولن ، والوظيفية الشخصية
 لديها ما وفق العدل وكتابات المحاكم استطالعات على اإلجابة البلديات وعلى ، والتعليمات

 التعديات من العام المال ويحفظ ، الذمة ويبرؤ المصلحة يحقق وبما ، وتعليمات أوامر من
 وعلى ، المالحظة محل الصكوك أو العادية والمبايعات بالوثائق التملك بادعاءات المتكررة
 كل في الذمة وإبراء ، والنظامي الشرعي المقتضى وإعمال ، والحذر الدقة توخي الجميع
 وتطبيقه واعتماده اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ..]،،.. بموجبه يلزم ما فأكملوا ، إجراء
 الرابع الباب في التنفيذية والئحته الشرعية المرافعات بنظام وردكم ما جميع وتطبيق حرفياً
 بهذا وتعليمات سامية أوامر من به تبلغتم ما وكذلك ، )االستحكام( الثاني الفصل عشر

 1927/ت/13 ورقم هـ20/11/1422 في 1896/ت/13 رقم التعاميم ومنها الخصوص
 في 2532/ت/13 ورقم هـ25/5/1425 في 2460/ت/13 ورقم هـ13/1/1423 في
 سيكون ذلك يخالف من وكل هـ8/9/1426 في 2733/ت/13 ورقم هـ18/10/1425

و/ ).،،، يحفظكم والله .إجراء من يتخذه عما كاملة مسؤولية مسؤوالً
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 في 1755/ت/13 ورقم هـ11/9/1427 في 2967/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً
 أي إصدار بعدم المختصة العدل وكتابات المحاكم على التأكيد بشأن هـ13/4/1422

 وزارة قبل من المسبقة الموافقة أخذ بعد إال والزيت الغاز حقول تطوير مناطق داخل صكوك
 رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد إلخ .. المعدنية والثروة البترول
 لصاحب أصالً الموجه هـ1/1428 /7 وتاريخ ر/1060 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان
 من نسخة طيه الكريم لسموكم أبعث [ونصه والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو

 عند : أوالً :- بمايلي القاضي هـ3/1/1428 وتاريخ )10( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار
 البترول وزارة من رسمية إفادة تطلب , الشرقية المنطقة حدود ضمن تقع أرض تخطيط طلب

 محجوزات أو امتيازات مناطق ضمن داخلة ليست األرض أن توضح المعدنية والثروة
 وعلى , التعدين ورخص ومحجوزات امتيازات مناطق ضمن أو , الغاز أو الزيت شركات
 ثانياً . الطلب تقديم تاريخ من يوماً )تسعين( تتجاوز ال مدة خالل اإلفادة تلك تقديم الوزارة

 ووزارة والقروية البلدية الشئون وزارة تزويد المعدنية والثروة البترول وزارة على -1 :
 مناطق وخرائط والغاز الزيت شركات امتيازات مناطق بخرائط الزراعة ووزارة العدل

 . دوري بشكل وتحديثها , المملكة مناطق جميع في التعدين ورخص ومحجوزات امتيازات
 مناطق ضمن تقع أرض ألي ابتداءً صكاً تصدر أال العدل وكتابات المحاكم على -2

 على -3 . البند هذا من )1( الفقرة في الواردة التعدين ورخص والمحجوزات االمتيازات
 االمتيازات مناطق ضمن تقع أرض أي تخطيط تعتمد أال والقروية البلدية الشئون وزارة

 ذلك في التنسيق بعد إال البند هذا من )1( الفقرة في الواردة التعدين ورخص والمحجوزات
 أرجو .. القرار على الكريمة الموافقة تمت وحيث . المعدنية والثروة البترول وزارة مع

و/ ).موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا هـ أ ] بموجبه الالزم بإكمال باألمر التكرم
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 1755/ت/13 ورقم هـ11/9/1427 في 2967/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً
 أي إصدار بعدم المختصة العدل وكتابات المحاكم على التأكيد بشأن هـ13/4/1422في

 وزارة قبل من المسبقة الموافقة أخذ بعد إال والزيت الغاز حقول تطوير مناطق داخل صكوك
 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد إلخ .. المعدنية والثروة البترول
 المعدنية والثروة البترول وزير لمعالي أصالً الموجه هـ1/1428 /8 وتاريخ ب م/384
 أن المتضمن , هـ28/11/1427 في ع/3958 رقم خطابكم مشفوع لكم نعيد [ونصه
 والتي )كساب محجوزات( مسمى تحت جديدة منطقة حجز تنوي السعودية أرامكو شركة

 س ي آ ر ( المرفق الرسم في األخضر باللون موضح هو كما الغوار محجوزات جنوب تقع
 والغاز الزيت حقل لتطوير وذلك , مربعاً متراً كيلو )440( مساحتها تبلغ والتي )283 –

 هـ28/11/1427 في ع/3957 رقم خطابكم مشفوع لكم نعيد كما . المنطقة تلك في
 الوقر محجوزات ( تسمى الوقر لمحجوزات إضافية منطقة حجز الشركة رغبة بشأن

 في األخضر باللون موضح هو كما الغوار محجوزات جنوب تقع التي ) 1 رقم اإلضافية
 متراً كيلو )0439/303( مساحتها البالغة )1 – أ – 246 – س ي آ ر( المرفق الرسم
 هاتين حجز على الموافقة وطلبكم , المنطقة تلك في زملة حقل لتطوير وذلك , مربعاً

 وثبوت منها جزء أي ملكية مواطن أي ادعى وإذا . السعودية أرامكو شركة لصالح المنطقتين
 بها المعمول لإلجراءات وفقاً األمر بتسوية ستقوم الشركة فإن االدعاء هذا مثل صحة

 حسب ذلك من مانع ال بأنه ونخبركم . الشرقية المنطقة في الشركة لمحجوزات بالنسبة
 إليكم نرغب لذا هـ أ .] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. والتعليمات لألنظمة ووفقاً المتبع

و/ ).موجبه واعتماد االطالع
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 وتاريخ 2967/ت/13 ورقم هـ23/1/1428 وتاريخ 3045/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 المحاكم على التأكيد بشأن هـ13/4/1422 وتاريخ 1755/ت/13 ورقم هـ11/9/1427

 إال والزيت الغاز حقول تطوير مناطق داخل صكوك أي إصدار بعدم المختصة العدل وكتابات
 تلقينا فقد عليه إلخ ... المعدنية والثروة البترول وزارة قبل من المسبقة الموافقة أخذ بعد

 :ونصه هـ12/5/1428 وتاريخ ع/1782 رقم المعدنية والثروة البترول وزير معالي كتاب



 نجيمان حقل تطوير أعمال في الله بمشيئة ستبدأ السعودية أرامكو شركة بأن معاليكم أفيد[
 الرسم بموجب والمحددة نجيمان محجوزات داخل يقع والذي العاجل القريب في للغاز

 المشار المنطقة أن إلى ونظراً "نجيمان مجوزات" المعنون )284 – س إي ر( رقم المرفق
 بها تقوم التي الحيوية األعمال تعترض التي الزراعية المواقع من عدد بها ينتشر أعاله إليها

 العدل وكتابات المحاكم على التأكيد معاليكم من آمل فإنني ، السعودية أرامكو شركة
 قبل من المسبقة الموافقة أخذ بعد إال المذكورة المنطقة داخل صكوك إصدار بعدم المختصة

 التي والمطالبات للتعديات وتجنباً والتعليمات لألنظمة مراعاة المعدنية والثروة البترول وزارة
 الشرعي الوجه وفق موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ]ذلك عن تنجم قد

و /،،، يحفظكم والله .والتعليمات
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 السامي األمر على المبني , هـ13/6/1416 وتاريخ 816/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 اإلقامة منع على بالتأكيد القاضي , هـ28/6/1416 وتاريخ 7399/ب/4 رقم الكريم

 وفقاً المملكة داخل أكيال عشرة إلى الحدود خط من الممتدة المسافة في والسكن
 السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ .. الحدود أمن ونظام الجمارك نظام لمقتضى

 الملكي السمو صاحب إلى الموجه هـ8/10/1428 وتاريخ ب م/8973 رقم الكريم البرقي
 الفقرة في القاضي هـ2/4/1410 وتاريخ 722 رقم األمر إلى نشير [ : ونصه الداخلية وزير

 داخل واقعة عقارات على استحكام حجج إخراج عدم الشرعية المحاكم على بأن منه )3(
 من لكل فرع أقرب وإخطار النظامية اإلجراءات اتخاذ بعد إال الجمركية المراقبة منطقة
 وذلك الحجة إلخراج إليها المقدم بالطلب -الحدود حرس – الحدود سالح ومديرية المالية
.فيه رأيها لمعرفة

 المناطق تحديد دراسة تتم بأن القاضي هـ28/6/1426 وتاريخ 8538 رقم األمر إلى ونشير
 زراعية أو سكنية مشاريع أي إقامة أو بتملكها السماح يمكن ال التي الحدود من القريبة
 والداخلية ، والقروية البلدية والشؤون ، والطيران الدفاع( : وزارات من لجنة قبل من عليها



 وتاريخ 56967 رقم سموكم برقية وإلى ، )والزراعة ، والمالية ، والعدل ،
 القاضي هـ21/11/1425 وتاريخ 2558 رقم األمر إلى فيها المشار هـ21/10/1427

 كل )وجازان ، وعسير ، نجران( الحدودية المناطق في للحدود حرم إيجاد على بالموافقة
 الجهات من لجان تشكيل تم أنه من سموكم أوضحه وما ، طبيعتها وحسب حدة على منطقة
 ال الداخلية وزارة وأن لذلك المناسبة المسافات واقتراح الموضوع لدراسة العالقة ذات
 استحكام حجج استخراج في يرغبون الذين المواطنين من العديد طلبات تتلقى زالت

 قيام على الموافقة سموكم ورأى الحدود حرم منطقة في الواقعة أمالكهم لتثبيت وصكوك
 حرم في قائمة مباني أو مزارع أو أراضي كانت سواء المواطنين أولئك من أمالك لديه من

 مع ، الشرعي للمقتضى وفقاً لها صكوك استخراج إجراءات باستكمال الجنوبية الحدود
 ما خالف المناطق تلك في جديد تملك أو إضافية إحداثات بأي السماح عدم على التأكيد

 .الخصوص بهذا هـ29/3/1428 وتاريخ 21798 رقم سموكم برقية وإلى ، فعالً قائم هو
 رقم الوزراء مجلس رئاسة بديوان الحدود شؤون بإدارة المعد المحضر على اطلعنا وحيث

 من المجتمعون إليه انتهى ما المتضمن الموضوع هذا بشأن هـ9/7/1428 وتاريخ )6(
.حياله المالية وزارة مندوبي ومرئيات الشأن بهذا توصيات

 :يلي فيما والمتمثلة الخصوص بهذا توصيات من المجتمعون رآه ما على بموافقتنا نخبركم
 )جازان ، عسير ، نجران( المناطق في الحدود حرم في قائمة أمالك لديهم من تمكين : أوالً

 وفقاً لها استحكام صكوك باستخراج – قائمة مباني أو مزارع أو أراضي كانت سواء –
 هـ2/4/1410 وتاريخ م/722 رقم األمر تضمنه ما مراعاة مع وذلك ، النظامية لإلجراءات

 تلك في جديد تملك أو إضافية إحداثات بأي السماح عدم على التأكيد : ثانياً .الذكر سالف
 إليكم نرغب لذا . هـ.أ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. فعالً قائم هو ما خالف المناطق
و /،،، يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع
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 رقم الملكي األمر على المبني هـ20/9/1402 وتاريخ ت/120/12 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 بعد إال البيضاء األراضي على اليد وضع قبول عدم بشأن هـ3/8/1402 وتاريخ 5730/4

 الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه إلخ ... السامي المقام من إذن على الحصول
 هـ24/6/1428 وتاريخ ب م/5688 رقم الشورى مجلس رئيس معالي إلى الموجه البرقي
 في ب/42115 رقم الديوان رئيس سمو ببرقية لمعاليكم صدر ما إلى نشير[ :-ونصه
 في 1721 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب إلى فيها المشار هـ16/9/1427
 ومشروع الحكومية األراضي على االستيالء ظاهرة موضوع دراسة بشأن هـ2/9/1427

 ومشفوعات نسخة لكم ونبعث ، الشورى مجلس في التعديات وإزالة األراضي مراقبة الئحة
 تم ما إلى فيه المشار هـ17/10/1426 في ص/س/688 رقم العدل وزير معالي خطاب

 حول هـ21/9/1426 بتاريخ المكرمة مكة في المنعقدة الوزراء مجلس جلسة في استعراضه
 الستخراج مؤقتاً اإليقاف يتم أن معاليه ورأي ، االستحكام حجج استخراج في التوسع
 ما على االطالع وبعد .إليه المشار الموضوع حيال التوجيه صدور حتى االستحكام حجج

 باألمر المكرمة مكة منطقة أمير لسمو صدر أن سبق ما وعلى مخابرات من الموضوع في دار
 تنظر ال المحاكم أن المتضمن -نسخته المرفقة - هـ14/5/1424 في 22653/ب/4 رقم

 المقام من بإذن إال البيضاء األراضي على استحكام حجج استخراج طلبات في أساساً
 بهذا وتعليمات أوامر من صدر ما تطبيق وأن ..التعليمات به قضت بما عمالً السامي

 ما إن وحيث ، المكرمة مكة في الصكوك استخراج إيقاف عن ويغني كافٍ الخصوص
 دراسة إنهاء في اإلسراع إليكم نرغب .أمور عدة عليه يرد وقد العموم صفة له معاليه اقترحه

.ذلك عن والرفع الخصوص بهذا لكم أحيل ما

 طلبات في النظر موضوع واعتبار لالعتماد األمر هذا من بنسخة العدل وزارة تزويد تم وقد
 في 22653/ب/4 رقم األمر به قضى بما منتهياً االستحكام حجج استخراج

 الخصوص بهذا وتعليمات أوامر من صدر ما تطبيق بأن القاضي إليه المشار هـ14/5/1424
 في النظر عدم من سبق ما على التأكيد مع ، الصكوك استخراج إيقاف عن ويغني كافٍ

 لذا .أهـ ]بموجبه يلزم ما فأكملوا .. علينا العرض بعد إال البيضاء األراضي على اإلنهاءات
و/ ).يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب

3279/ت/13
1/5
2

12
1428



استحكام
)

 السامي األمر على المبني ، هـ19/11/1427 وتاريخ 3014/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 بما العمل على بالتأكيد القاضي , هـ5/11/1427 وتاريخ س م/7892/خ رقم الكريم
 سؤال ذلك في بما , االستحكام وحجج باألراضي الخاصة والتعليمات األوامر به تقضي

 رقم البرقي السامي األمر تلقينا فقد عليه . الخ .. استحكام حجة أي إخراج قبل البلديات
 رقم خطابكم مشفوعات لكم نبعث :[ ونصه هـ28/9/1428 وتاريخ ب م/8688

 في س م/7892/خ رقم األمر إلى فيه المشار هـ29/2/1428 في 18/1483/28
 لوزارة والمعطى األعلى القضاء مجلس رئيس ولفضيلة لمعاليكم الموجه هـ5/11/1427

 في منسوبيكم جميع على الشديد بالتأكيد القاضي ,منه نسخة والقروية البلدية الشؤون
 الحرفي والتطبيق والتعليمات األوامر به تقضي بما العمل بوجوب العدل وكتابات المحاكم

 تلقي قبل إجراء أي اتخاذ وعدم استحكام حجة أي إخراج قبل البلديات سؤال ذلك بما لها
 نظامية غير إجراءات من يتخذه عما كاملة مسؤولية مسؤوالً موظف كل وسيكون ,إجابتها
 مرجعه بتوجيه االعتذار احد أي من يقبل ولن , والوظيفية الشخصية المسؤولية طائلة تحت

 وكتابات المحاكم استطالعات على اإلجابة البلديات وعلى , والتعليمات األوامر يخالف بما
 المال ويحفظ , الذمة ويبرئ المصلحة يحقق وبما , وتعليمات أوامر من مالديها وفق العدل
 محل الصكوك أو العادية والمبايعات بالوثائق التملك بادعاءات المتكررة التعديات من العام

 , والنظامي الشرعي المقتضى وإعمال , والحذر الدقة توخي الجميع وعلى , المالحظة
. إجراء كل في الذمة وإبراء

 يوما ستون مضى إذا أنه المتضمنة الشرعية المرافعات نظام من )256(المادة إلى وإشارتكم
 عليه نصت حسبما النشر أو المختصة الرسمية الجهات إبالغ من اإلجراءين آخر على

 مانع ثمة يكن لم إذا االستحكام إجراء إكمال فيجب معارضة دون )255, 254( المادتان
 إحدى تجب لم إذا أنه المتضمنة ,النظام الئحة من )256/1( الفقرة والى , نظامي أو شرعي

 فعلى تبلغها من التحقق مع المادة هذه في المحددة المدة في عدمها أو بالمعارضة الجهات
 . التوجيه وطلبكم . التمييز محكمة إلى يقرره ما ورفع االستحكام إجراء إكمال القاضي
 الواردة )259( إلى )251( من بالمواد منظم االستحكام حجج إخراج موضوع إن وحيث

 , التنفيذية والئحته الشرعية المرافعات نظام من عشر الرابع الباب من الثاني الفصل في
 المذكور النظام من )255 , 254( المادتين إلى فيه أشير قد إليه المشار األمر إن وحيث
 والرفع الحجج إخراج قبل الجهات وسؤال الصحف في االستحكام عن اإلعالن بشان



 بوجوب الذكر سالف األمر وقضى , فضاء أرض على االستحكام كان إذا السامي للمقام
 البلديات سؤال ذلك في بما لها الحرفي والتطبيق , والتعليمات األوامر به تقضي بما العمل

 على باإلجابة البلديات على التأكيد تضمن كما , إجابتها وورود الحجة إخراج قبل
 يشير ما يتضمن ولم , وتعليمات أوامر من مالديها وفق العدل وكتابات المحاكم استطالعات

. الخصوص بهذا جديدة أحكام ترتيب إلى

 على التأكيد هو إليه المشار األمر مقتضى بأن المعنية الجهات على التأكيد إليكم نرغب
 سؤال ذلك ومن االستحكام حجج بإخراج يتعلق فيما والتعليمات األنظمة به تقضي بما التقيد

 على وأن , الشرعية المرافعات نظام بموجب المحددة المدة خالل إجاباتها وورود البلديات
 اإلجراءات واتخاذ , وتعليمات أوامر من مالديها وفق بذلك التقيد والبلديات المحاكم
 تتجاوز أال ينبغي والتي النظام حددها التي المدة خالل اإلجابات وورود بالسؤال الكفيلة
 البلدية الشؤون وزارة تزويد تم وقد . البلدية فيها بما للجهات الكتابة تاريخ من يوماً الستين

 بموجبه يلزم ما فأكملوا . بذلك المعنية الجهات على للتأكيد األمر هذا من بنسخة والقروية
و/ )يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ]
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 :[ ونصه هـ1/2/1429 وتاريخ ب م/788 رقم البرقي السري السامي األمر تلقينا فقد
 توفير متطلبات لتلبية الرئيسية والقرى المدن ضواحي من االستفادة أهمية من انطالقاً

 لمساكن والمستقبل الحاضر في لتكون المناطق كافة في , األراضي من الالزمة المساحات
 التوظيف أولوياتها من والتي , االستشرافية والخطط البرنامج وفق , المحدود الدخل ذوي

 , فيه التصرف يجوز ال , الجميع بين مشروعاً حقاً باعتبارها , الحكومية لألراضي األمثل
 بالعهد وفاءً ومواطنينا وطننا أمام ثم وتعالى سبحانه الله أمام أعناقكم في أمانة األمر وهذا

 . عاتقكم على الملقاة المسئولية تجاه والوطني الشرعي االستحقاق يمثل الذي والواجب
 من أي في التصرف عدم إليكم نرغب , إياها الله أوالنا التي لألمانة وأداءً سبق ما على وبناء

 كما , كان من كائن وألي , التصرف أنواع من نوع بأي , الرئيسية والقرى المدن ضواحي



 والقرى المدن لضواحي استحكام بحجة أرض ألية إنهاء أي سماع عدم إليكم نرغب
 , تاريخه حتى نهائي حكم فيها يصدر لم التي الطلبات كافة هذا أمرنا ويشمل , الرئيسية

 من التأكد إليكم نرغب كما , عليها النزاع خلفية على قضائية بأوامر الموقفة واألراضي
 بموجبه يلزم ما فأكملوا , وسالمتها الرئيسية والقرى المدن ضواحي في التي الصكوك جميع

و/ ).يحفظكم والله.يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ أ ..]
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 الفقرة في المتضمن ، هـ6/7/1421 وتاريخ 1586/ت/13 رقم الوزاري للتعميم فإلحاقاً
 الرفع إعداد في المختصة الجهات من المعتمدة األهلية المساحية بالمكاتب االستعانة [ )9(

 نرغب فإننا .إلخ ... ] والمكاتب الوزارة من موحدة عقود وفق االستحكام لحجج المساحي
 األهلية المساحية المكاتب أسماء يتضمن ببيان )مكتبنا( الوزارة وتزويد اإلطالع إليكم

 الخاصة العقود ونماذج ، قبلكم من بها االستعانة تم التي المختصة الجهات من المعتمدة
م /،،، يحفظكم والله .المذكورة والمكاتب المحكمة بين المعتمدة واآللية ، بذلك
ت/155/3
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 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة طيه تجدون( :وبعد -
 برقم الخارجية وزير خطاب على والمعطوف هـ9/6/1390 وتاريخ 11450

 في 6863 رقم السامي األمر صدور بشأن هـ9/6/1390 في 86/36/1/7580/2
 خارج في المحاكم من اتخاذها المطلوب اإلجراءات اتخاذ على بالموافقة هـ27/4/1390

 القضائية اإلنابات في المختصة األمريكية السلطات توسط فيه ترغب التي المتحدة الواليات
 نص . و /انتهى .)السامي األمر به قضى ما واعتماد اإلحاطة ونرغب .إلخ...الشهود وشهادة



 تلقينا« :هـ9/6/1390 في 11450 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب
 بشأن ومشفوعاته هـ9/6/1390 في 86/36/1/7580/2رقم الخارجية وزارة خطاب
 اإلجراءات اتخاذ على بالموافقة هـ27/4/1390 في 6863رقم السامي األمر صدور

 السلطات توسط في ترغب التي المتحدة الواليات خارج في المحاكم من اتخاذها المطلوب
 بعض إلى االنتباه يسترعى بأنه الشهود وشهادة القضائية اإلنابات في المختصة األمريكية
 بأمريكا وضعها جرى التي القضائية واإلنابات الشهود شهادات على الحصول متطلبات
 بأخذ يختص فيما :كاآلتي وهي المتحدة الواليات خارج الواقعة المحاكم ألعمال تسهيالً
 التحقيق بأسئلة مصحوبة الطلبات تكون »المتحدة الواليات في الموجودين« الشهود شهادة
 ضرورية الطريقتين هاتين إحدى اتباع أن أو األمر، بهذا المختص المسئول ليقوم الخطية
 الوثائق وجميع الخطية التحقيق وأسئلة الطلبات ترجمة يجب كما هناك المسئول إلرشاد
.اإلنجليزية باللغة المرفقة

 وجرى قضائية إنابة كل على دوالراً »15« يعادل أجر فيفرض القضائية اإلنابات بشأن وأما
 فالبد ولهذا المناطق، أغلب في المطلوبة الخدمة لنفقة متوسط معدل أساس على ذلك تقدير

 المتحدة الواليات مالية وزير ألمر أمريكياً دوالراً »15« بمبلغ الطلبات مع شيك إرفاق من
 تحال واألخرى منها نسخة المعني الشخص تسليم ليتم الوثيقة عن نسختين إرفاق من والبد
 هذه إجراء طلبت التي الدائرة واسم الوثيقة ملخص الطلب يتضمن أن على العدل لوزارة
 التي الوثيقة مع وإرفاقها اإلنجليزية للغة ومشفوعاته الطلب ترجمة وكذلك القضائية، اإلنابة

 القضائية اإلنابة طلبات تصل ال حتى الكافي الموعد تحديد يالحظ كما بالموضوع صلة لها
 كهذه حالة أن إلى أشير حيث للمحاكمة المحدد الموعد أو القضاء أمام المثول تاريخ بعد

 الشأن ذات المحكمة توضح لم ما المتحدة الواليات في المطلوبة بالخدمة القيام دون تحول
 المعني أو المبلغ عنوان ذكر ينبغي وأنه .قانونياً مانعاً ذلك يشكل ال أنظمتها بموجب أنه

 الخارجية أشارت حيث لها التابعة والوالية البلدة أو المدينة واسم ورقمه الشارع اسم بذكر
 صندوق طريق عن المتحدة الواليات في أحد على عادة العثور يمكن ال أنه إلى األمريكية

 تزويد تم وقد االقتضاء عند إليه أشير ما لمراعاة يلزم لمن وإبالغه اإلحاطة نأمل .البريد
 ولكم .إليه الحاجة عند لمراعاته به التعميم أو لمالحظته ذلك من بصورة القضاة رئاسة

تحياتنا،،،،
ت/183/3

1/340
16
10



1391
استخالف

 هـ24/6/1391 في 909/1 رقم خطابه الزلفي محكمة رئيس فضيلة إلينا رفع( :وبعد -
 أهل من أشخاص يراجعه قد أخرى إلى بلدة من نقل إذا القضاة بعض أن إلى فيه يشير الذي
 ما قضية حول سابقاً منه صدر ما بصفة لهم يكتب أن منه ويطلبون منها نقل التي البلدة

 هذه فتثير كذا بلد قضاء توليه حال بكذا حكم أن سبق بأنه طلبهم على بناء لهم فيكتب
 معاً والخصمين المحكمة تعب عليها يترتب قد كبيرة مشاكل وتحدث وشقاقاً نزاعاً الكتابة

 القاضي يسأل حتى ذلك مثل في شخص أي إلى الكتابة عدم ينبغي فإنه لذا .إلخ.. نتيجة بال
 حكماً له أن الخصمين أحد أفاد أو أمر عليه أشكل إذا بالقضية المعني القاضي وعلى رسمياً
 األصول حسب السابق للقاضي استفساراً يكتب أو السجالت في يبحث أن سابقاً

. و /انتهى .)الشرعية
ت/53/1
1/341

21
3

1398
استخالف

 في 4630 رقم خطابه عسير منطقة محاكم رئيس فضيلة لنا رفع أن فسبق( :وبعد -
 ترد التي االستخالفات بخصوص بارق محكمة قاضي فضيلة استفسار حول هـ13/9/1397
 الذين األشخاص بعض شهادة أخذ أجل من التحقيق أو التأديب وهيئة المظالم ديوان من إليه

 ادعي مما براءتهم تثبت أو دعواهم تسند شهادات بوجود الجهات تلك لدى أشخاص يدعي
 رئيس لسماحة ذلك بعثنا وقد االستخالفات؟ لتلك يستجيب هل القاضي ويسأل عليهم، به

 ومشفوعه هـ1/3/1398 في 3/348 رقم سماحته خطاب فوردنا األعلى، القضاء مجلس
 الهيئة قبل من الموضوع هذا بتأمل أنه المتضمن هـ29/2/1398 في 64 رقم المجلس قرار

 الحق إلحقاق التوصل الشهادة سماع من القصد ولكون األعلى القضاء بمجلس الدائمة
 وتيسيراً شهادات، من لديها يؤدى ما على يعتمد التي المختصة الجهة هم القضاة ولكون

 يدخلها لما اليتنبه وقد بسماعها، مختصاً ليس من يتلقاها أن للشهادات وصيانة لألعمال
 المجلس قرر فقد .التعديل لكيفية معرفة عدم أو الشاهد من هوى أو ضعف، من األداء حال

 إلى ترد التي االستخالفات على اإلجابة القضاة تولي على الموافقة الدائمة بهيئته المنعقد
 الشهادة في االستخالف بشأن عارفين علم طلبة من ومعدة شرعية جهات من المحاكم



 .» هـ ا .الظلم ورد العدل إقامة على التعاون من ذلك في لما القاضي إلى القاضي وكتاب
.و /انتهى .)واالعتماد لإلحاطة

97/ت/8
1/342

19
6

1410
استخالف

 بشأن هـ2/8/1383 في ح/3134/3 رقم القضاة رئيس نائب لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 لدى المنظورة القضية من جزء االستخالف أن« :نصه ما المتضمن االستخالف إبالغ كيفية

 األمر اقتضى إذا الالزم الصك ويحرر لديه انتهائها بعد القضية في سيبت الذي المستخلف
 القاضي بإجابة يكتفى بل ذلك مثل في الشهادة سماع لمجرد صك لتحرير وجه وال ذلك

 رصدت وأنها الشهادة ونص أحضرهم ومن الشهود أسماء على يشتمل رسمي بخطاب
 في الخطاب هذا على القاضي يعتمد ثم ومن ......لعام......الضبط من......بصحيفة
 إجراءات أن المعامالت بعض مجريات من لوحظ وحيث .». هـ ا .لديه الجارية المرافعة

 ـ 1 :يلي ما على متعددة له الطالبة للجهة القضاة الفضيلة أصحاب من االستخالف إبالغ
 بنص االستخالف تضمين ـ 3 .له ضبط صورة إخراج ـ 2 .باالستخالف صك إخراج

 على التأكيد نأمل اإلجراء توحيد في ورغبة .القاضي خطاب في مثالً وتعديلهما الشهادتين
 قاعدة واعتباره إليه المشار التعميم في ورد ما باعتماد لكم التابعين القضاة الفضيلة أصحاب

.و /انتهى .)الموضوع هذا في
ت/75/2
1/345
9
4

1393
إعانات

 مجلس رئاسة ديوان ورئيس الدولة وزير معالي خطاب من نسخة هذا بطي تجدون( :وبعد -
 هـ23/1/1393 في ش/1354/3 برقم والمياه الزراعة وزير لمعالي أصال الموجه الوزراء

 اإلعانة صرف تعليمات حول هـ19/1/1393 في 52 رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن
 رقم والمياه الزراعة وزير معالي خطاب برفق منه نسخة إلينا والوارد الزراعية لآلالت

. و/ انتهى .)واإلحاطة االطالع نرغب. هـ6/2/1393 في 10/1120



ت/155/2
1/345

13
7

1393
إعانات

 الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة بطيه تجدون( :وبعد -
 هـ26/4/1393 في ر/10252/3 برقم الوطني واالقتصاد المالية وزير لسمو أصال

 صرف بوقف القاضي هـ17/4/1393 في 496 رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن
 في آباؤهم ويعمل عربية بالد في يدرسون الذين الموظفين ألبناء واإلركابات اإلعانات

.ك/انتهى .)اإلحاطة نرغب عربية غير بالد في السعودية الممثليات
ت/160/2

1/345
17
7

1393
إعانات

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 في 516 رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن هـ28/4/1393 في ر/10525/3

 .الكيماوية األسمدة لمستوردي اإلعانة صرف تعليمات على بالموافقة هـ21/4/1393ـ20
 الموجه الزراعة وزير معالي خطاب صورة برفق الوزارة لهذه المبلغة التعليمات من ونسخة

 . هـ15/5/1393 في 10/4758 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس لمعالي أصال
الوزارة من التعليمات تطلب . و/ انتهى .) اإلحاطة نرغب
ت/228/2

1/345
24
11

1394
إعانات

 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 وزير الملكي السمو لصاحب أصال الموجه هـ15/10/1394 في م/31452/3 رقم



 بالموافقة الصادر هـ24/9/1394 في 1680 رقم الوزراء مجلس لقرار والمتضمن الداخلية
 قبل المنية وتدركه الدولة من عالجه نفقات يستلم الذي المريض أهل مطالبة عدم على

.ك/ انتهى .)اإلحاطة نرغب .سفره
ت/8/133
1/346

14
7

1408
إعانات

 وتاريخ 41175/ت/29 رقم الداخلية وزير نائب سمو لبرقية إشارة ( :وبعد -
 »10/ب« رقم نموذج مؤقتة وثائق إعطاء عن المحاكم بعض امتناع بشأن هـ27/5/1408

 عدم بحجة ألمالكهم شرعية صكوكا اليملكون ممن الطبيعية الكوارث من للمتضررين
 المتضمن هـ1/6/1406 وتاريخ 12/103 رقم الوزارة لتعميم وتأكيدا الوزارة، من تعميده
 لجان قبل من إليهم يحالون الذين المواطنين إعطاء في باالستمرار المحاكم على التأكيد
 بذلك العمل عليكم فإن .المتبع وفق مؤقتة وثائق الطبيعية الكوارث أضرار إعانات صرف

. ك/ انتهى .)حينه في لكم والمبلغ اليه المشار النموذج وفق
ت/8/71
1/346

22
5

1409
إعانات

 في 17/2904 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي تعميم تلقينا ( :وبعد -
 لمجلس العام األمين خطاب الوزارة هذه تلقت « :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ18/4/1409

 األعلى المجلس قرار إلى فيه المشار هـ8/3/1409 وتاريخ 21134/1/793 رقم التعاون
 المجلس دول لمواطني بالسماح والقاضي البحرين، بدولة عقدت التي الثالثة دورته في

 والزراعية الصناعية المجاالت في االقتصادية األنشطة بممارسة يين واالعتبار الطبيعيين
 مشاركة تشترط أن عضو دولة ألية أنه على والمقاوالت، الحيوانيةوالسمكية والثروة

 .المجاالت هذه في النشاط إطالق بعدها يتم سنوات لخمس وذلك %25 بنسبة مواطنيها
 مشاركة الشتراط المجلس حددها التي السنوات الخمس فترة أن معاليه خطاب تضمن وقد



 مارس أول في انتهت قد اليها المشار المجاالت في %25 عن التزيد بنسبة الدولة مواطني
 يسمح بحيث المذكور الشرط الغاء بهدف تمت إجراءات بأية إبالغه معاليه ويطلب م1988

 في األنشطة تلك لممارسة تؤسس التي المنشآت كامل بامتالك المجلس دول لمواطني
 في %25 بنسبة المملكة مواطني مشاركة اشتراط أن وحيث .السعودية العربية المملكة
 في 4585 رقم السامية الموافقة بموجب تمت اليها المشار االقتصادية األنشطة

 الوزاريان المحضران تضمنها التي للضوابط وفقا االتفاقية نصوص تطبيق على هـ7/6/1403
 البند تضمنه ما على وبناء لذلك وإلحاقا هـ10/6/1403 في 24/2069 برقم لكم والمبلغة

 في 4585 برقم السامي المقام من عليه الموافق الوزارية اللجنة محضر من »ب« فقرة »3«
 هذا في إليها المشار النسبة اشتراط بإلغاء لديكم المختصة األجهزة تبليغ نأمل هـ7/6/1403

 منح يقتصر ـ 1 :يلي ما مالحظة مع الوزاريين المحضرين بنود تطبيق يستمر أن على البند
 على التشجيعي الشراء برامج من واالستفادة البور األراضي ومنح المباشرة اإلعانات

.السعوديين المواطنين

 حدود في القرض تقديم وهو عليه، هو كما يظل الوضع فإن الزراعية للقروض بالنسبة ـ 2
 .».اهـ.إليها المشار الوزارية اللجنة محضر في ورد لما وفقا وذلك السعودي الشريك حصة
. و/ انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل

ت/106/2
1/351

25
8

1389
إقرار

 اإلقرارات لسماع موظفيهم أحد ينتدبون العدل كتاب من بعضا أن المالحظة من( :وبعد -
 من يوقع بذلك صك ينظم ثم الدائرة إلى الحضور اليستطيع المقر كان إذا الدائرة خارج
 جاء وقد .العدل كاتب أمام إقراره على يصادق ولم لديه يحضر لم المقر أن مع العدل كاتب

 القضاء مسئوليات تركيز نظام من »194« المادة في العدل كاتب وصالحية اختصاص في
 الحضور من اليتمكن من ومصادقة إقرار لضبط الخصومات في الذهاب« :نصه ما الشرعي

 العميق والبحث التام التحقق عليه الحالة هذه وفي مريض أو كمخدرة العدل كاتب دائرة إلى
 المقر كان إذا خصوصا وجيران أقارب من الشرعية المعرفة يعرفونه ممن المقر هوية عن

».امرأة



 الطلبات إجابة في واإلسراع المبادرة العدل كاتب على:«نصه ما »197« المادة في وجاء
 من شخصين معه مستصحبا داره إلى يحضر بأن وفاته يخشى مريض إقرار لضبط المقدمة
 بحضور تحقق ذلك حصل فإذا أقاربه حضور المريض أهل من ويطلب المحلة أهل عدول

 ضبط به اإلقرار يريد فيما شرعا إقراره ضبط يصح ممن هو كان فإذا المريض عن الجميع
 على حاضرا كان من توقيع وأخذ المعرفين من ذاته تعريف بعد الجميع بحضور به إقراره
 له فاليجوز إقراره ضبط معه يصح بحالة المريض يكن لم إذا وأما محضر شهود بصفة ذلك
 حالته من ظهر لما إقراره ضبط من تمكنه عدم على يدل بما محضر عمل وعليه إقراره ضبط
 شهود بصفة ذلك على الجميع توقيع ويأخذ إقراره ضبط الشرعية القواعد التخول التي

 هو بما بالقيام معاونه إلى يعهد أن العدل لكاتب :«نصه ما »200« المادة في وجاء »محضر
 اإلقرارات على التصديق عدا ما بذلك القيام وعليه صالحيته من هو مما أعاله موضح

 عدم اعتمدوا ذلك على وبناء ».منه وموقعة بالذات لديه إال تكون فال الطرفين من الصادرة
 إقرار سماع األمر استلزم وإذا قبل متبع هو كما اإلقرارات سماع في الموظفين أحد انتداب

 وسماع إليه الذهاب نفسه العدل كاتب فعلى العدل كتابة دائرة إلى الحضور اليستطيع من
. ر/ انتهى .)إقراره
ت/120/3

1/352
7
9

1390
إقرار

 عن النيابة ذكر إلى حاجة فال العدل، كتابة من منصباً أعلى القضائية الوظيفة أن(... :وبعد -
 البلدة قاضي هو لإلقرار الموثق بأن اإلقرار في يذكر أن والمانع اإلقرار أخذ في العدل كاتب

. و/ انتهى .)بذلك فلإلحاطة .فيها العدل كتابة بأعمال والقائم
ت/118/3

1/352
15
7

1391
إقرار

 بواسطة استالمها جرى التي بالمبالغ االستالمات إقرار على التصديق من مانع ال(... -
 فيشرح بها محكوما كان إذا أما شرعية صكوك بموجب بها محكوما يكن لم إذا الشرطة



.749/ص التصديقات في التعميم نص ينظر . و/ .)إلخ..الصكوك نفس على
ت/45/2
1/352
5
3

1392
إقرار

 حيث عموما بالمخدرات الخاصة والمحاكمة االعترافات لتسجيل وقت تخصيص(... -
.الوزارة من التعميم يطلب . و/ .)إلخ..الضبط وكاتب القاضي فضيلة على الجلسة تقتصر
ت/105/3

1/352
22
6

1392
إقرار

 وتعاد استثناؤه طلب فيما المحكمة إلى موظف بواسطة المتهم تحيل الشرطة أن دام ما(... -
 إيقاف نحو الرأي إبداء أو التنازل أو االعتراف تسجيل بعد بيده بعث من مع األوراق

 الروتين من ذلك استثناء أن يرى فإنه شرعا فيها للبت المحكمة إلى رسميا تحال ثم األحداث
 المحكمة لطلب والداعي السجناء قضايا نحو لإلجراءات وسرعة عامة مصلحة فيه الرسمي

 السجناء في التعميم نص ينظر . ك/ .)إلخ..بذلك يتعلق فيما رسمية بصفة األوراق بعث
2/526.

ت/ق/208/1
1/353

11
9

1393
إقرار

 أن سبق عما المجرم سؤال عدم مع التنفيذ لحضور المحكمة من مندوب إرسال(... -
الوزارة من التعميم يطلب . و/ .)اعترافاته عن اليتراجع حتى به اعترف

ت/41/3
1/353

24



2
1396

إقرار
 في 3222 رقم ـ الله رحمه ـ القضاة رئيس سماحة لتعميم إلحاقا( :وبعد -

 الدوام وقت في سواء كان وقت أي في المجرمين اعتراف تسجيل بشأن هـ19/10/1382
 نائب العهد ولي الملكي السمو صاحب أمر على وبناء .قتال الجناية كانت إذا خارجه أو

 إفادة بأخذ القاضي هـ23/1/1396 في 15 8 5 رقم ـ الله حفظه ـ الوزراء مجلس رئيس
 الدوام وقت سواء وقت أي في غيره أو قتال الجريمة كانت سواء اعترافه وتسجيل المجرم

 وقد الجريمة كتمان على يحمله قد المجرم اعتراف تسجيل تأخير ألن خارجه أو غيره أو
 126/ت/8 رقم بالتعميم أكد .و"/انتهى.)"موجبه إنفاذ واعتمدوا معالمها تزول

.و/هـ11/8/1409في
ت/137/12

1/353
10
7

1396
إقرار

 في ق/م/594 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس سسماحة خطاب تلقينا :وبعد
 إلي بالحضور المخدرات النساء إلزام من الشكاوى كثرة المتضمن هـ،14/6/1396

 .إلخ.. ذلك ونحو التوكيل أو الشراء أو بالبيع أقرارهن لضباط العدل كتابة أو المحكمة
 إلى بالحضور المرأة إلزام عدم نحو سماحته اليه أشار ما ومالحظة واإلحاطة االطالع نرغب

 مجلس رئيس سماحة خطاب نص . و/ انتهى .)عنه نوه ما ألجل العدل كتابة أو المحكمة
 إلى حميد محمدبن بن عبدالله من« :هـ14/6/1396 في ق/م/594 رقم األعلى القضاء
 :وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السالم الله،، حفظه العدل وزير معالي السماحة صاحب

 العدل كتابة أو المحكمة إلى بالحضور المخدرات النساء إلزام من الشكايات كثرت فقد
 المرأة إلزام الينبغي إنه وحيث ذلك ونحو التوكيل أو الشراء أو بالبيع إقرارهن لضبط

 تبذلها على عالوة ومشقة حرج من يلحقها لما الرسمية الدوائر إلى بالحضور المخدرة
 ذلك لمالحظة لمعاليكم الكتابة رأينا لذا .أوليائها وإلى إليها وإساءة للرجال ومزاحمتها

 المخدرات النساء بإحضار أمورهن أولياء إلزام بعدم العدل وكتابات المحاكم على والتعميم
 يعرف ممن عدلين شاهدين بحضور بمنزلهن إقرارهن بضبط واالكتفاء المبنى مقر إلى



 نظام من )194( المادة لمقتضى ونحوهم وجيرانها أقاربها من تامة معرفة عليها المشهود
 في الذهاب العدل كاتب اختصاص ضمن فيها جاء والذي الشرعي القضاء مسئوليات تركيز

 كمخدرة العدل كاتب دائرة إلى الحضور من اليتمكن من ومصادقة إقرار لضبط الخصومات
 يعرفونه ممن المقر هوية عن العميق والبحث التام التحقق عليه الحالة هذه وفي مريض أو

.»امرأة المقر كان إذا خصوصا وجيران أقارب من الشرعية المعرفة
ت/118/12

1/354
27
6

1398
إقرار

 في 17726 برقم التعميمي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 العدل ووزارة الوزارة هذه بين مخابرة دارت أن سبق « : المقدمة بعد ونصه هـ7/6/1398

 من اليتمكنون والذين الهوية، مجهولي من الحوادث في المصابين تنازل تسجيل بخصوص
 العدل وزارة وكيل سعادة بخطاب المخابرة تلك انتهت وقد.تامة معرفة يعرفهم من إحضار

 المقر للشخص معرفين إحضار تعذر إذا بأنه هـ2/12/1393 وتاريخ خ/4519/12 رقم
 والتأكد وجهه على وتطبيقها صورته تحمل التي المقر هوية وثيقة من بالتثبت االكتفاء يمكن

 مجهولي بأنهم واإلشارة إقرارهم بأخذ فالبأس الهوية لمجهولي بالنسبة أما. شخصيته من
 إبهام بصمة أو التوقيع على معروفين شاهدين وتوقيع بحضور ذلك يكون أن على الهوية

 من بصورة العدل وزارة تزويد تم وقد بموجبه، والتمشي اإلحاطة فنرغب .اإلقرار صاحب
 لالطالع . .»اهـ.بمقتضاه والتقيد ذلك بمالحظة العدل كتاب كافة على التأكيد رجاء.هذا

 التعميم بذلك صدر .و/ انتهى .)يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد واإلحاطة
.ك/هـ7/1/1395 في ت/2/2 رقم

ت/142/12
1/355

14
9

1399
إقرار

 في 33827 رقم الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 تصديق بشأن هـ25/8/1399 في 5376 رقم السامي األمر على المبني هـ9/9/1399



 األمر تلقينا « :المقدمة بعد التعميم نص يلي وفيما المحكمة رئيس من بالقتل االعتراف
 القتل مجرمي اعتراف سجل إذا بأنه القاضي هـ25/8/1399 في 5376 رقم السامي

 اإليعاز نأمل .فاصلة.االعتراف يسجل أن المحكمة رئيس من البد بل واحد بقاض فاليكتفى
. ش / انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع ». .اهـ.الكريم األمر بمقتضى بالتمشي

ت/45/12
1/355

24
4

1400
إقرار

 عطفا هـ14/9/1399 في ت/142/12 برقم لكم المبلغ التعميمي لخطابنا إلحاقا( :وبعد
 األمر على المبني هـ9/9/1399 في 33827 رقم الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب على

 .المحكمة رئيس من بالقتل االعتراف تصديق بشأن هـ25/8/1399 في 5376 رقم السامي
 رقم البرقي الداخلية وزارة وكيل سعادة تعميم صورة مؤخرا الوزارة تلقت .إلخ .

 إلحاقا" :المقدمة بعد نصه يلي فيما الموضوع حول هـ11/4/1400 في 16/14887
 رقم السامي األمر على المعطوف هـ9/9/1399 في 1/13827 رقم البرقي لتعميمنا
 بقاض يكتفى فال القتل مجرمي اعتراف سجل إذا بأنه والقاضي هـ25/8/1399 في 5376

 رقم السامي األمر تلقينا فاصلة، االعتراف يسجل أن المحكمة رئيس من البد بل واحد
 في 16/6524 رقم الوزارة هذه خطاب على عطفا هـ26/3/1400 في 7720/ث/4

 حول هـ16/1/1400 وتاريخ خ/186 برقم العدل وزارة رفعته ما بشأن هـ15/2/1400
 وقد االعتراف تسجيل كيفية عن واحد قاض سوى بها يوجد ال التي المحاكم بعض استفسار

 قاض من أكثر تضم التي الرئيسية المحاكم على التعميم تطبيق يكون بأن العدل وزارة رأت
 النظر بخالف وذلك بالقتل االعتراف تسجيل في بقاضيها فيكتفى الفردية المحاكم أما واحد

 القضاء نظام من )23( المادة حسب قضاة ثالثة من فيها النظر يكون التي القتل قضية في
 نرغب .".هـ ا .تحياتنا ولكم بمقتضاه بالتمشي اإليعاز نأمل .ذلك على السامي المقام وموافقة
ق/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة

ت/65/12
1/356

15
5



1400
إقرار

 تصديق بشأن هـ24/4/1400 في ت/45/12 رقم التعميمي لخطابنا إلحاقا( :وبعد -
 بالنسبة الرئيسية المحاكم رئيس من البد بل واحد بقاض اليكتفى وأنه بالقتل االعتراف
 في بقاضيها فيكتفى الفردية المحاكم أما واحد قاضٍ من أكثر تضم التي الرئيسية للمحاكم
 في أحدهما أن ويحصل قاضيان بها محاكم يوجد وحيث ".إلخ"..بالقتل االعتراف تسجيل
 قبل من االعتراف تسجيل في اإلشارة مالحظة فينبغي االعتراف تسجيل طلب وقت إجازة
 ليس المساعد أو اآلخر القاضي أن إلى قاضٍ من أكثر بها يوجد التي المحاكم في فرد قاض
. ق/ انتهى .) ذلك حول تساؤل من يحصل قد لما دفعا التسجيل وقت في العمل رأس على

ت/103/12
1/357
5
8

1400
إقرار

 بدراسة النعيم عبدالله/الشيخ اإلدارى التفتيش عام مدير سعادة الوزارة كلفت لقد( :وبعد -
 والتي بالرياض الثانية العدل كتابة لدى وتسجيلها ضبطها يجري التي األقارير وحصر

 هذه أن المتضمن هـ14/6/1400 في 290/12 رقم تقريره سعادته فقدم .للنماذج التخضع
 األقارير ـ 2 . الصناعية التنمية لصندوق العائدة األقارير ـ 1 : يلي فيما تنحصر األقارير
 األقارير ـ 4 . لتسليف ا بنك لصندوق العائدة األقارير ـ 3 .لزراعي ا التنمية لصندوق العائدة
 ـ 6 . ما مشروع لعمل المالية وزارة رهونات أقارير ـ 5 . المقاولين تمويل لصندوق العائدة
 فك أقارير ـ 8 . المطبوعة النماذج لها التتسع التي المطولة الوكاالت ـ 7 . لوصايا ا أقارير
 مكتب لفتح المدني الطيران كفاالت ـ10 . لمالية ا األضرار عن التنازل أقارير ـ 9 . الرهن

 فسخ أقارير ـ13 . الجنسية عن التنازل أقارير ـ12 . التجاري السجل كفاالت ـ11 . سياحي
.3/274 العدل كتاب في التعميم نص ينظر . ش/ انتهى .)إلخ ... الوكالة
ت/154/12

1/357
20
12

1400
إقرار



 المحكمة رئيس قبل من باألمن المخلة الشنيعة الجرائم في االعتراف تسجيل بشأن( -
. الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)قاضٍ من أكثر فيها لمحكمة ا كون حالة في آخر وقاضٍ
ت/132/12

1/358
26

7
1403

إقرار
 من التعميم يطلب . و/ .)إلخ ... االعترافات تصديق عند الحيطة وأخذ الدقة مراعاة -(...

الوزارة
ت/12/208
1/358

20
12

1404
إقرار

 إبراء بدقة تترجم ثم وبلغتهم أيديهم بخط العربية اللغة مجيدي غير اعترافات تؤخذ (... -
 من التعميم يطلب . ق/ .)إلخ.. المصلحة يخدم ال فيما ذلك واستغالل لاللتباس ومنعا للذمة

الوزارة
ت/12/201
1/358

25
11

1405
إقرار

 الوثائق من وغيرها االعتراف تسجيل عند المتهم نفوس حفيظة على االعتماد بشأن( -
 بالنسبة اإلقامة ورخص القيادة ورخصة عمله وبطاقة المتهم سفر جواز مثل الرسمية
الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)لألجانب

12/123
1/358

23
6



1406
إقرار

 في 4928/س2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب لخطاب إشارة( :وبعد -
 في السجناء أحد لديه أحضر عندما أنه القضاة أحد على لوحظ ما حول هـ10/4/1406

 حيث السجين على جهرا االعتراف نص بتالوة فضيلته قام اعترافه على للتصديق سرية قضية
 هذا مثل في العامة المصلحة تقتضيه لما ونظرا.المراجعين من المكتب في من كل سمعه
 على بالتصديق لهم العالقة وممن المراجعين من المكتب يخلى أن األولى فإن الحال

 لمصلحة إجراءات من سيعقبها وما سريتها على حفاظا السرية خاصة السجناء اعترافات
. و/ انتهى .)موجبه واعتماد االطالع فنرغب .القضية

ت/8/190
1/358
2

12
1407

إقرار
 وضع بعد وذلك به، يعرف أو هويته يثبت ما معه يكن لم وإن الجاني إقرار على التصديق( -

 أن على التصديق عند المحكمة بختم الصورة على والختم الشمسية وصورته إبهامه بصمة
 التي االستثنائية الحاالت في إال بالجاني والتعريف الشخصية إثبات عن بديال ذلك اليكون

الوزارة من التعميم يطلب .ك/ .)إلخ ... ذلك فيها يتعذر
169/ت/8
1/359
2

11
1409

إقرار

 عطفا المحاكم ورئاسات الوزارة فروع بعض من الوزارة لهذه ورد ما إلى نشير( :وبعد -
 تصديق لغرض الدوام خارج بالعمل تكليفه القضاة الفضيلة أصحاب بعض طلب على

 وفي وقت أي في االعترافات على التصديق المحاكم عموم في المتبع أن وبما.االعترافات
 التعميم إلى استنادا وذلك الدوام خارج بالعمل التكليف طلب إلى اللجوء بدون مكان أي
 رقم ـ الله رحمه ـ القضاة رئيس سماحة تعميم على المبني هـ24/2/1396 في ت/41/3 رقم

 في 14060 رقم السامي األمر على المبني هـ19/10/1382 في 3222/3



 سواء كان وقت أي في االعترافات على التصديق يتم بأن التوجيه المتضمن هـ14/8/1382
 بالعمل المطالبة وعدم التعليمات بموجب التمشي ينبغي لذا .خارجه أو الدوام وقت في

. و/ انتهى .)الغرض لهذا الدوام وقت خارج
34/ت/8
1/359

11
3

1411
إقرار

 المستعجلة المحاكم وبعض الكبرى المحاكم لرؤساء الموجه استفسارنا على بناء( :وبعد -
 هذه تجريها التي الكيفية عن اإلفادة طلب بخصوص هـ1/8/1410 في 117/ت/8 برقم

 الشأن هذا في إجاباتها تلقينا وقد.وغيرها الجنائية االعترافات وتصديق ضبط في المحاكم
 تصدق ثم الجرائم بارتكاب المتهمين اعترافات فيه تضبط دفترا تعد المحاكم أكثر أن وتبين
 وحيث.األمن رجال من المتهمين مرافقوا لهم يقدمه الذي التحقيق ملف في اعترافاتهم على
 هذا في انتهاجها نرغب لذا التصديقات، هذه من يجري لما ضبط زيادة الطريقة هذه في إن

 من منهم يجري لما صور أخذ أو التحقيق ملفات على بالتصديق االكتفاء وعدم الشأن،
هـ28/8/1412 في 106/ت/8 رقم بالتعميم أكد . و/ انتهى .)عليها تصديق

26/ت/8
1/360
8
2

1412
إقرار

 في ت45/12 ورقم هـ14/9/1399 في ت142/12 رقم للتعاميم فإلحاقاً( :وبعد -
 في ت154/12 ورقم هـ15/5/1400 في ت65/12 ورقم هـ24/4/1400
 في 169/ت/8 ورقم هـ2/12/1407 في ت8/190 ورقم هـ20/12/1400
 فيها يذهب حاالت بوجود علمنا وحيث .االعترافات على التصديق بشأن .هـ2/11/1409

 بما التقيد فيالحظ مقبول غير أمر هذا أن وبما .االعتراف لتسجيل الشرطة دائرة إلى القاضي
 قبل من القاضي إلى المتهم أحضر إذا إال االعتراف على التصديق وعدم الشأن بهذا به بلغتم

.و/ انتهى .)المختصة الجهة
1192/ت/13



1/5
2
5

1419
إقرار

 القاضي هـ26/4/1419 وتاريخ 2385 رقم العدل وزير معالي قرار نسخةمن برفقه(
 مجلس قرار على بناء المحاكم رؤساء اجتماعات عن المنبثقة التوصيات بعض على بالموافقة

 تصديق يتم وأن :التالية األمور في هـ17/11/1418 وتاريخ 420/46 رقم األعلى القضاء
 بسبب القناعة إثبات على العمل يجري وأن .القتل قضايا عدا ما فرد قاض من االعترافات

 بمال يتعلق فيما للقاضي النظر ويترك .المستعجلة المحكمة أو العامة المحكمة في الوفاة
 صك في المتجاورة العقارات صكوك ودمج .لقلته به بدل شراء يمكن ال كان إذا القاصر
.ك/يحفظكم والله.)بموجبه العمل واعتماد االطالع نرغب لذا .الخ..واحد
2672/ت/13
1/54
3
6

1426
إقرار

 10/م/121513 رقم والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد
 التخطيطية والتصميمات االختراع براءات ( نظام إلى فيه المشار ، هـ30/4/1426 وتاريخ

 رقم الملكي بالمرسوم الصادر ، ) الصناعية والنماذج النباتية واألصناف المتكاملة للدارات
 [ أن على نصت النظام من ) 8 ( المادة أن والمتضمن ، هـ29/5/1425 وتاريخ 27/م

 الطلب كان وإذا ... ، لذلك يعد نموذج على اإلدارة إلى الحماية وثيقة منح طلب يقدم
 في الحق انتقال وسند اسمه تبيان وجب ، الحماية موضوع إلى توصل من غير من مقدماً

 أي [ أنّ على نصت النظام من ) 16 ( المادة وأن ، ] الطلب مقدم إلى الحماية موضوع
 يكون أن ينبغي ، نفسها الحماية وثيقة أو ، الحماية طلب عن التنازل بمقتضاه يحصل تصرف
 توجيه معاليه ويطلب . ] اإلدارة تقبلها جهة من ومعتمداً الطرفين من عليه وموقعاً ، مكتوباً

 الحماية بموضوعات الخاصة التنازالت إقرارات بتوثيق المملكة في العدل وكتابات المحاكم
 وفق بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . النظام يتناولها التي الحماية ووثائق وطلبات
 من صادر رسمي كتاب على بناءً التنازل توثيق يتم أن على التأكيد مع ، والتعليمات األنظمة

. و / ) والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة
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 ش16/65779/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 ، الشرقية المنطقة أمير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجه ، هـ9/11/1426 وتاريخ
 على المعطوفة هـ1/7/1423 في 16/53121 رقم نائبنا سمو لبرقية إلحاقاً [ : ونصه
 بن علي بن عبيد / مقتل بشأن هـ17/6/1423 في 23497/ب/4 رقم البرقي السامي األمر
 في 23/3 رقم الصك وصدر ، الخالدي محمد بن الله عبد بن محمد / قبل من الغالم منير
 قصاصاً المذكور الجاني بقتل الحكم المتضمن بالدمام العامة المحكمة من هـ16/2/1420

 ، بإنفاذه الورثة بقية مع ومطالبتهم الورثة من القاصرين ورشد بلوغ حتى التنفيذ وتأجيل
 األمر وقضى الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس ومن التمييز محكمة من الحكم وصدّق
 منير بن علي بن عبيد بنت سلمى / المرأة لنا رفعت . ) فاصله ( شرعاً تقرر ما بإنفاذ الكريم
 ابنة أنها المتضمنة صورتها المرفقة هـ26/10/1426 في 1487/170 رقم برقيتها الغالم

 العامة المحكمة إلى حضرت وأنها ، الجاني عن والعفو التنازل ترغب وأنها عليه المجني
 أقاربها أنّ إال ، أقاربها من معرّفين اثنين إحضار منها طلبوا وأنهم ، تنازلها إلثبات بالرياض
 وإحضار تنازلها إثبات وتلتمس . تنازلت إن بالقتل والقاتل هي وهددوها التنازل رفضوا
. ) فاصله ( وللجاني لها التعرض بعدم عليهم التعهد ألخذ أقاربها

 لدى تنازلها إثبات من وتمكينها بتأمينها الكفيلة الالزمة اإلجراءات واتخاذ االطالع نرغب
 ، بالرياض أو الشرقية بالمنطقة سواء عليها يعرف ولمن لها قريبة تكون التي المحكمة
 على بالمنزل تنازلها لضبط القضاة أحد إليها ينتقل لو حتى المحكمة مع ذلك في والتنسيق
 بأن ذويها وإفهام االنتقال عند الالزمة األمنية االحتياطات أخذ مع ببرقيتها الموضح عنوانها

 أو بالتهديد منهم تدخل دون شرعا المعتبرة بحالتها أنها دام ما تريده ما تقرر أن حقها من
 فسيكون عنه تتنازل لمن أو لها يتعرض من وأن ، بذلك عليهم التعهد وأخذ وسيلة بأي التأثير
 من بصورة الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب تزويد تم وقد . الصارم للجزاء عرضة

 إثبات حال إليه أشير ما وفق الالزم إلكمال المذكورة برقية من صورة مع اإلجراء هذا
 على للتأكيد برقيتها صورة مع بصورة العدل وزير معالي تزويد تم كما بالرياض التنازل



 التي الحاالت هذه مثل في اإلجراءات وتسهيل التعاون على بالحرص المختصة المحاكم
 إحسان من يقدمه أن يريد بما القيام من لتمكينه ومساندة مساعدة كل العافي فيها يستحق
. و / ) موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] يتم بما وإفادتنا
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 السامي األمر على المبني ، هـ16/2/1425 وتاريخ 2407/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 بالعقارات التصرف الئحة على بالموافقة القاضي هـ24/9/1423 في 38313/ب/3 رقم

 صاحب كتاب على المبني ، هـ25/8/1425 وتاريخ 2513/ت/13 رقم وتعميمنا ، البلدية
 ، هـ16/7/1425 وتاريخ 44795 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو

 اإلجراءات استكمال بعدم العدل وكتابات المحاكم على التأكيد سموه طلب المتضمن
 التي البلدية بالعقارات التصرف الئحة من الثالثة المادة في إليها المشار البيع لحاالت الالزمة
 ... حالة لكل للبيع سموّه إجازة قرار وجود من التأكد بعد إال والبلديات األمانات من تحال

 والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ
 المعالي أصحاب إلى أصال الموجه ، هـ15/11/1426 وتاريخ ز ص/67347 رقم

 للمقام رفعناه ما على بناء [ : ونصه ، السعودية العربية المملكة في المناطق أمناء والسعادة
 البرقي السامي األمر تلقينا ، هـ26/1/1426 وتاريخ 6254 رقم بخطابنا الكريم السامي
 في 290 رقم المحضر على المعطوف - هـ23/9/1426 في ب م/11038 رقم الكريم

 الحالية النصوص على اإلبقاء مناسبة ( والمتضمن - الخبراء هيئة في المعد هـ29/7/1426
 في 38313/ب/3 رقم السامي باألمر الصادرة البلدية بالعقارات التصرف لالئحة

 الواردة التخطيط وزوائد التنظيم وزوائد المنح زوائد بيع عدا تعديل دون هـ24/9/1423
 من تفويض للوزير ويجوز ( : لنهايتها التالية العبارة وإضافة الالئحة من ) الثالثة ( المادة في

 السامي األمر تضمن وقد . ) التخطيط وزوائد التنظيم وزوائد المنح زوائد بيع بشأن يراه
. أعاله إليه المشار المحضر تضمنه ما على الموافقة الكريم



 التخطيط وزوائد التنظيم وزوائد المنح زوائد بيع بصالحية نفوضكم ذلك إلى واستناداً
 اإلجراءات بكافة والتقيد البلدية بالعقارات التصرف الئحة من الثالثة بالمادة عليها المنصوص
 ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... بذلك يتعلق فيما الالئحة بهذه عليها المنصوص

. و / )والتعليمات األنظمة وفق موجبه
2801/ت/13
1/54

24
12

1426
إقرار
 للمحامين [ أنه على نصت التي المحاماة نظام من ) 18 ( المادة في ورد ما على فبناء

 ديوان أو المحاكم أمام الغير عن الترافع حق -غيرهم دون الممارسين جدول في المقيدين
 يقبل ذلك من واستثناء النظام، هذا من )األولى( المادة في إليها المشار اللجان أو المظالم،
 ثالث الوكيل باشر فإن ثالث، إلى واحدة قضية في وكيل أي – أ :يأتي من الغير عن للترافع
 أو األصهار أو األزواج -ب .غيرهم عن وكالته تقبل ال متعددين أشخاص ثالثة عن قضايا

 د . المعنوي للشخص النظامي الممثل – ج . الرابعة الدرجة حتى القربى ذوي من األشخاص
 .عليها يقومون التي الوقف ونظارة والقوامة الوصاية قضايا في الوقف وناظر والقيم الوصي –
 ما على وبناء . أهـ ] والتعليمات النظام حسب اختصاصه من هو فيما المال بيت مأمور -هـ

 الالئحة في ورد ما مراعاة مع - ) 18/11 ( المحاماة لنظام التنفيذية الالئحة في ورد
 ، قضايا ثالث من أكثر مباشرة للمتدرب يحق أنه المتضمنة ) 3/10 ( للنظام التنفيذية
 والتقيد االطالع إليكم نرغب فإننا . - المحامي عن وكيال بصفته أشخاص ثالثة من وألكثر

 في المقيدين للمحامين إال الغير عن الترافع قبول وعدم ، المذكورة المادة في جاء بما
 النظام من ) 18 ( المادة في ذكرهم تم من ذلك من ويستثنى ، الممارسين المحامين جدول
 ، محاميا كونه يثبت ما الوكيل من يطلب وأن ، التنفيذية الالئحة من ) 18/11 ( والمادة

 – منه صورة مرفق - اإلقرار بتوقيع يقوم حتى ترافعه يقبل فال المحامين غير من كان وإن
.و / .) المحامين غير الوكالء بقضايا والمتعلق
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 الرابعة فقرته في المتضمن هـ25/10/1418 وتاريخ 1124/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(

 الختصاص راجع ذلك وأن لألفراد الديون أقارير بتوثيق العدل كتابات اختصاص عدم
 العدل وكتابات المحاكم بعض من استفسارات من للوزارة يرد لما ونظراً .إلخ ... المحاكم

 برقم المعمم القضاء نظام صدور بعد الديون إقرارات ضبط في االختصاص جهة تحديد حول
 بعض بين الخصوص هذا في تدافع ووجود هـ18/10/1428 وتاريخ 3253/ت/13

 : أن على تنص التي القضاء نظام من )74( المادة على وبناء .العدل وكتابات المحاكم
 ويجوز ، والوصايا األوقاف عدا فيما اإلقرارات وضبط العقود بتوثيق العدل كتابات تختص[

 العدل وزير من بقرار تصدر الئحة وفق وذلك ، الغير إلى االختصاصات هذه ببعض يعهد أن
 االختصاص جعلت المذكورة المادة أن وحيث ].للقضاء األعلى المجلس موافقة على بناء
 والوصايا األوقاف عدا فيما الديون إقرارات ضبط ومنها اإلقرارات وضبط العقود توثيق في
و/ )يحفظكم والله .بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب فإننا ، العدل كتابات اختصاص من
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 48284 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 أمير الملكي السمو صاحب بخطاب وردنا ما إلى إشارة [ : ونصه هـ14/4/1429 وتاريخ
 فضيلة خطاب ومشفوعه هـ3/9/1428 في 180180/4/1/8 رقم المنورة المدينة منطقة
 للمحكمة يرد أنه المتضمن هـ25/7/1428 في 49511/28 رقم المنطقة محاكم رئيس

 حريق أو غرق في المتوفى ذوي قناعة لتسجيل معامالت المدني والدفاع الشرطة أقسام من
 ولتسليم التحقيق إجراءات لوقف وذلك وقدر قضاء حصل ما وأن ألحد اتهامهم بعدم ونحوه

 وإلزامهم والتذمر العناء أثر المتوفين ذوي مراجعات أثناء فضيلته ومالحظة ، لذويه المتوفى
 ال أصالً إليها المشار القناعة إثبات وألن إقراراتهم على للتصديق المحكمة إلى بالحضور

 باالكتفاء المدني والدفاع الشرطة تعميد فضيلته رأى فقد الحقاً ثبوته أدلة تظهر حقاً يسقط
 واالستشهاد ذلك على تواقيعهم وأخذ المتوفى ذوي بقناعة محضر بكتابة مندوبهم بتكليف

 وهو مصابهم في لهم ومؤازرةًَ بحالهم رحمة للمحكمة بالحضور تكليفهم وعدم فقط عليه



 العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس معالي رآه ما إلى نشير كما ، الحنيف الشرع عليه حث ما
 الدعوى تحريك أن المتضمنة هـ11/3/1429 في 20/5673هـ رقم بالبرقية الشأن هذا في

 يجوز ال (( :على منه )18( المادة نصت حيث الجزائية اإلجراءات بنظام مكفول الجنائية
 إال لألفراد خاص حق فيها الواجب الجرائم في التحقيق إجراءات أو الجزائية الدعوى إقامة
 إال المختصة الجهة إلى بعده من وارثه أو عنه ينوب من أو عليه المجني من شكوى على بناءً
 هذه في والتحقيق الدعوى رفع في عامة مصلحة العام واالدعاء التحقيق هيئة رأت إذا

 من يمنع ال التحقيق بحفظ الصادر القرار (( : على منه )125( المادة نصت كما )) الجرائم
)). إلخ ... جديدة أدلة ظهرت متى أخرى مرة فيها والتحقيق القضية ملف فتح إعادة

 ضرورة إلى يشير ما الشرعية المرافعات نظام وال الجزائية اإلجراءات نظام في يرد ولم
 أن الهيئة وترى ، قريبهم موت في بالتسبب ألحد اتهامهم بعدم المتوفى ذوي قناعة تسجيل
 حجته حيث من كاف الضبط جهة تعده الذي المحضر في دونت إذا أحد اتهام بعد إفادتهم

 بالتزوير فيها يطعن ولم منه صدرت من ينكرها ولم صحتها ثبتت متى القضاء أمام اإلثبات في
 بأن المتوفى ذوي لدى والوساوس الشكوك تثير قد شرعاً القناعة تسجيل صيغة أن كما ،

 السلطات إشغال عليه يترتب مما ، فاعل بفعل هو إنما الغرق أو الحريق نتيجة متوفاهم موت
 في الهيئة إليه توصلت لما ولتأييدنا .لآلخرين اإلساءة في والتسبب األساسية مهامها عن

 مساعدنا الملكي السمو صاحب تزويد وتم ، بموجبه العمل يتم أن نرغب ، الموضوع دراسة
 لذا هـ.أ ] الغرض لذات هذه برقيتنا من بنسخة )المدني الدفاع ، العام األمن( األمنية للشؤون

و/ )يحفظكم والله .واإلحاطة االطالع إليكم نرغب
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 منطقة أمير لسمو الموجه الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب إلى أشير( :وبعد -
 الحاصل النزاع بشأن منه صورة لنا والمعطى هـ16/1/1388 في 722 برقم مكة
 وزارة طريق من القضيبة أرض ...... إعطاء أجل من العوازم بعض وبين .........بين

 القضيبة وادي يكون بأن يقضي الذكر آنف إليه المشار السامي األمر أن وبما.الزراعة
 مرفقا يبقى وأن فيه السكن ومن التملك الطرفين على ممنوعا المذكورين بين عليه المتنازع

 من بأمر خاصا الموضحة الحالة بمثل التي األماكن إقطاع يكون وأن المسلمين لمصالح عاما



 بكل ومراعاته اعتماده منكم نأمل األمر مقتضى نبلغكم إذ وإننا . ـ الله حفظه ـ الملك جاللة
. ر/ انتهى .)دقة
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 الرئاسة لهذه الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 في 24726 رقم الساميين األمرين على المعطوف هـ3/11/1389 في 20980 رقم
 الموجه هـ11/1/1389 في 640 برقم الداخلية ووزارة لإلمارات الموجه هـ6/12/1379

 رقم بأمرنا واإلمارات الداخلية وزارة أبلغنا كنا « القضاة رئاسة إلى :النص :الزراعة لوزارة
 وأكدنا منا بأمر إال للناس أراضٍ إقطاع من اإلمارات بمنع هـ6/12/1379 في 24726

 المدرج بخطابها الزراعة وزارة إلينا رفعت وقد هـ11/1/1389 في 640 برقم بأمرنا ذلك
 أنها اتضح وبمطالعتها المدرجة المكاتبة هـ28/8/1389 في ص/199/80 رقم صورته
 في 107 رقم صورها المدرجة الصكوك بشأنها صدرت بقعاء منطقة في بأراضٍ تتعلق

 312ورقم هـ16/1/1389 في 13 ورقم هـ9/11/1387 في 214 ورقم هـ8/6/1388
 صكوكا يصدر كيف المذكورة المحكمة قاضي مناقشة في فنرغب هـ16/12/1388 في

 يثبت بما يطالبهم أن دون المتخاصمين بين جرى اتفاق على بناء األراضي تلك بتمليك
 للتمشي الذكر آنفي أمرينا من بنسخة المحاكم كافة أبلغوا الوقت نفس وفي لها تملكهم

 إليهما المشار األمرين من كل من نسخة بطيه وتجدون هذا .»اهـ.يلزم ما فأكملوا بموجبهما
 640 رقم السامي األمر نص . ن/ انتهى .)واالعتماد فيهما جاء بما اإلحاطة ونرغب أعاله

 خطابكم تضمنه ما على اطلعنا والمياه الزراعة وزير المعالي صاحب « :هـ11/1/1389 في
 .............. من كل لوزارتكم به تقدم ما بشأن هـ26/12/1388 وتاريخ 502 رقم

 وثيقة أحضرا قد وأنهما تميم بني بحوطة بعيجة في ارتوازية آبار بحفر لهما السماح طالبين
 وأن عامة للقبابنة ملك األرض بأن شاهدين شهادة تتضمن باألفالج البديع قاضي من صادرة

............. بالسماح الحوطة أمير أبلغ الرياض منطقة أمير

 العديد وأن للشرع، يحالون معترض عليهم اعترض وإن المذكورة باألرض القبابنة وجماعته
 من التحقيق يتطلب مما آبار حفر لغرض وزارتكم على تنهال لهذه المشابهة الحاالت من



 ألمير وليس مرفوض عندنا من صادر غير أمر كل بأن ونخبركم .إلخ.... األرض تملك
 األمر نص .»تميم بني لحوطة األفالج بقاضي يأتي الذي ما ثم ذلك من بشيء يأمر أن الرياض
 صاحب الرياض أمير الملكي السمو صاحب :هـ6/12/1379 في 24726 رقم السامي
 األخ المكرم حضرة جلوي بن سعود األخ المكرم حضرة مكة منطقة أمير الملكي السمو

 إلى القصيم أمير األخ المكرم حضرة الشمالية الحدود أمير األخ المكرم حضرة حائل أمير
 شيء وهذا.الناس من لكثير أراضٍ تقطع اإلمارات بعض أن الحظنا لقد « الداخلية وزارة

 كان ما إال إقطاع أي قبول واليمكن.األمر ولي حق من والعطاء المنح ألن باتا منعا ممنوع
 إبالغ ثم قبلكم من موجبه واعتماد بذلك اإلحاطة فيقتضي الحكومة أو الملك جاللة من

 ذكر بما قبلنا من األخرى الجهات أبلغت وقد مقتضاه لتنفيذ أيضا بكم المرتبطين األمراء
.»العتماده

ت/72
1/365
2
5

1392
إقطاع

 ألرض التعرض بعدم القاضي هـ20/3/1392 وتاريخ 5038 رقم الكريم األمر صدر(... -
 نص ينظر . و/ انتهى.)أخرى ألغراض عليه هي ما على تبقى بل المنح أو باإلقطاع المطار
.238/ص االستحكام في التعميم
ت/182/12

1/365
17
9

1394
إقطاع

 على التعميمي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة طيه تجدون( :وبعد -
 المعطى هـ22/4/1387 وتاريخ 1246/3/ق/1/1/1/4/1 رقم والبلديات األمارات
 .أعاله موضوعه والمبين المحاكم على لتعميمه منه صورة ـ الله رحمه ـ القضاة رئيس لسماحة
 ورد ومما . و/ انتهى .)موجبه اعتماد ينبغي سابقا القضاة رئاسة قبل من يعمم لم إنه وحيث

 ذوي منح« :نصه ما عنه المنوه التعميمي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب في
 سكنية مناطق تحديد ذلك يسبق أن على للسكنى قطعا المعتدين غير من المحدود الدخل



 يكون ال أن شريطة )مربع متر أربعمائة( 400 الممنوحة القطعة مساحة وتكون لهؤالء
 األشخاص على للسكن المنح ويقتصر منزل أو أرض في شريكا أو مالكا له الممنوح
 والحرس الجيش مندوبي من مؤلفة لجنة لدى يكون سلف ما وإثبات البلدة في المقيمين
 مندوبي اشتراك يكون أن على واإلمارة والشرطة المدن تخطيط ومكتب والبلدية الوطني
 كما منتسبيهم من أطرافها أحد يكون التي القضايا في والشرطة الوطني والحرس الجيش
 للفرد واحدة قطعة بمعدل المخططة السكنية المناطق بيع في االستمرار البلديات على يجب
 وفق وتلك هذه لبيع ذلك تستكمل لم التي السكنية المناطق تخطيط في واالستعجال البالغ
 ذلك فالعتماد المشكلة حل في جدية بصورة يساهم ذلك ألن المعتمدة األسعار الئحة

.174/ص األراضي في كامال النص ينظر .»بموجبه والتمشي
ت/179/12

1/366
28
8

1396
إقطاع

 لصاحب الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب صورة الوزارة تلقت( :وبعد -
 ومشفوعه هـ28/7/1396 في 17897 رقم والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو
 الهيئة رأي على الموافقة المتضمن هـ16/7/1396 في 1250 رقم المجلس قرار صورة

 إليه المشار القرار من صورة هذا بطي تجدون .التملك يفيد اإلقطاع بأن العليا القضائية
 إن« هـ16/7/1396 في 1250 رقم القرار نص . و/ انتهى .)موجبه واعتماد لإلحاطة
. الوزراء مجلس

 368 رقم العدل وزير معالي خطاب على المشتملة لهذا المرافقة المعاملة على االطالع بعد
 في 772 رقم بالرياض الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب به المرفق هـ8/4/1395 في
 رقم التعميمي الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب صورة ومشفوعه هـ28/2/1395

 في 1969 رقم العدل وزارة وكيل خطاب على المعطوف هـ9/6/1394 في 11118
 وطلب وصكوكها وبيعها األمر ولي من المقطعة الموات األراضي بشأن هـ19/5/1394

 حجج توفر وجوب مالحظة الحكومية والمصالح الوزارات في المسئولين من معاليه
 تولي في تأخير من ينشأ قد لما تجنبا أصحابها من شراؤها يرغب التي لألراضي االستحكام

 ذلك على يترتب وبالتالي الغير من اعتراضات ظهور الحتمال استحكام حجج إخراج الوزراة



 حجة قصر ذكر ما ظاهر أن المحكمة رئيس فضيلة أفاد وقد المشروعات تنفيذ في تأخر
 إحياؤها يتم لم األراضي من كثيرا ألن أضرار ذلك على وسيترتب أحيي ما على االستحكام

 إعطائهم من الناس منع ولو المالية أو الدفاع وزارة أو البلدية من أوراق إال عليها وليس
 إذا وأنه ذلك في ضرر عليهم لحصل اإلحياء بعد إال األراضي هذه مثل على استحكام حجج
 بينها الفرق فما العدل كاتب لدى اإلقطاع وثيقة وكتبت أقطعتها ثم للحكومة األرض كانت
 من وكثيرا بها يطالب أن األرض استحقاق يدعي من التمنع الحجة إذ االستحكام حجة وبين

 حكومية هي وإنما استحكام حجج عليها ليس أرض على العدل كاتب أخرجها الصكوك
 فضيلته يأمل الصكوك هذه على استنادا اإلفراغ وحصل الرياض مدينة أمانة بواسطة بيعت
 قرارها العليا القضائية الهيئة أصدرت أن سبق إنه وحيث يتقرر بما وإفادته الموضوع تأمل
............مطالبة معاملة على هـ14/3/1394 في 94 رقم

 تضمن وقد القصيم ـ المدينة طريق لمشروع أمالكه من اقتطعت التي األجزاء عن بالتعويض
 وثائق تصدر وأنها للتملك مفيد اإلقطاع اعتبار في وحديثا قديما الحكومة عمل أن القرار

 على االستحكام حجج المقطعين إلعطاء للمحاكم الرسمية الجهات وتكتب اإلقطاع
 وبصر سمع تحت األراضي تلك فيبيعون السامية األوامر على بناء لهم المقطعة األراضي
 يخالف ما هذا الحكومة عمل في وليس منهم الحكومة الحاالت بعض في وتشتري الحكومة

 اإلقطاع أن ترى القضائية الهيئة فإن تقدم ما على وبناء .الشريعة قواعد له تشهد بل الشرع
 بأنه اإلقطاع حين شرط رافقه ما إال الحكومة من الجاري العمل عليه الذي وهو التملك يفيد

 وزير معالي وقدأيد بدونه ملك واليتحقق معتبرا الشرط فيكون باإلحياء إال صاحبه اليملكه
 وبعد .تقرر بما إبالغه ويرجو األصح هو أنه ويرى العليا القضائية الهيئة قررته ما العدل

 الموافقة « : يقرر .هـ10/2/1396 في 111 رقم التحضيرية اللجنة توصية على االطالع
 من الجاري العمل عليه الذي وهو التملك يفيد اإلقطاع بأن العليا القضائية الهيئة رأي على

 الشرط فيكون باإلحياء إال صاحبه اليملكه بأنه اإلقطاع حين شرط رافقه ما إال الحكومة
.»حرر ذكر ولما.بدونه ملك واليتحقق معتبرا
ت/164/12

1/368
19
12

1397
إقطاع

 وليس الكيلومترات آالف على يشتمل ألنه يمنع أن ويجب اإلقطاع هذا مثل اليجوز(... -



 هذه مثل بيع عن البائع ومنع البيع إيقاف يجب بل أمثاله تكاثر أهمل ولو مسكنا أو مزرعة
.181/ص األراضي في التعميم نص .ك.)/إلخ ...األراضي

ت/107/12
1/368

10
8

1400
إقطاع

 والقروية البلدية الشئون وزير لسمو الموجه السامي المقام خطاب من صورة وردنا( :وبعد -
 في توسع حصل ألنه نظرا « :المقدمة بعد ونصه هـ17/7/1400 في 4997/2 برقم بالنيابة

 للمحتاجين قدر أكبر لتوفير األمور هذه تحديد في منا ورغبة ، لألراضي بالنسبة اإلقطاع
 يسبق لم الذين عدا ما هذا أمرنا تاريخ من اعتبارا والمنح اإلقطاع بإيقاف أمرنا فقد للسكن

 الديوان طريق عن وإبالغكم أمرهم في النظر يجري سوف فهؤالء للسكن أراضٍ منحوا أن
 إليكم نرغب لذا .واحدة منطقة في فئته بحسب كل فقط للسكن المقررة المساحات بمنحهم
 ألي ذكرنا الذي األساس هذا على اليكون إقطاع أو بمنح يردكم أمر أي وإعادة ذلك اعتماد
 أعطينا وقد موجبه وإنفاذ بهذا بالتقيد عليهم والتأكيد البلديات كافة وتعميد كان من كائن

 موجبه وإنفاذ باعتماده العدل وكتاب المحاكم لتعميد العدل وزير لمعالي هذا أمرنا من صورة
 لالطالع » .اهـ.. كان من كائن ألي اليد وضع أساس على تقام دعوى أي قبول وعدم

و/ انتهى.)يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد واإلحاطة
ت/135/12

1/369
27
10

1402
إقطاع

 هـ28/9/1402 وتاريخ 22945/ي/4 رقم السامي األمر نص يلي فيا نبلغكم ( :وبعد -
 هـ19/5/1402 وتاريخ 1/ب/498 رقم خطابكم مشفوعات نعيدإليكم « :المقدمة بعد

 لسمو الموجه هـ10/6/1401 في 13507 رقم أمرنا على المعطوف الهجر تحديد بشأن
 في 11571 رقم األمر نسخة مع منه نسخة لمعاليكم والمعطى الداخلية وزير
 وأن مطلقة بصفة عليها استحكام حجج إخراج وعدم الهجر تحديد بشأن هـ19/5/1401

 واالستيطان بالسكن لهم السماح بها يقصد وإنما التمليك بها اليقصد القديمة اإلقطاعات



 الملكيات أما األساس هذا على الهجر تحديد من المانع وأنه أخرى على قبيلة نزول ومنع
 .»إلخ...والنظامية الشرعية لإلجراءات مستوفية استحكام حجة بموجب إال تعتبر فال الخاصة

.277/ص االستحكام في التعميم ينظر .و/
ت/12/207
1/369

17
12

1404
إقطاع

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 إلى أشير « التحية،، بعد .العدل وزير المعالي صاحب « .هـ11/10/1404 في ر/18858

 عدل كاتب لفضيلة أساسا الموجه هـ14/9/1404 في خ3/3029 رقم خطابكم صورة
 الواقعة األرض بشأن هـ6/8/1404 في 1731/8 رقم السامي األمر على المبني الخرج
 من إليه المشار خطابكم تضمنه وما ....ملكيتها يدعي التي بالخرج العسكرية القاعدة شمال
 يتعلق فيما قبله من تمت التي اإلجراءات جميع بإلغاء بالتهميش الخرج عدل كاتب تعميد
 لتعميد خطابكم من نسخة والتحقيق الرقابة هيئة أعطيتم وأنكم ............ملكية بثبوت

 من ) رابعا ( الفقرة في اليها المشار المفقودة األساسية المعاملة عن للبحث عنها مندوب
 عدم على )سادسا( الفقرة في ينص السامي األمر إن وحيث .الذكر سالف السامي األمر

 قديم إقطاع بأصل أحد تقدم إذا أما قديمة، إقطاعات أوامر صور من يقدم بما مطلقا االعتداد
 من اليتبين وحيث بشأنه، إجراء أي اتخاذ قبل أوال صحته من للتحقق المقام لهذا عنه فيرفع
 آمل .العدل وكتاب القضاة عموم على ذلك تعميم جرى أنه إليه المشار خطابكم صورة

 السامي األمر من السادسة الفقرة بمضمون المذكورين إبالغ نحو يلزم ما واتخاذ االطالع
 األمر . و/ انتهى .)إليه أشير ما واعتماد اإلحاطة نرغب .»اهـ.تحياتي وتقبلوا الذكر سالف

 ت/12/156 برقم عمم أن سبق قد هـ6/8/1404 في 1731/8 برقم إليه المشار السامي
.و/هـ22/8/1404 في
ت/12/104
1/370

26
5

1405
إقطاع



 اإلقطاعات تشمل ال هـ6/8/1404 في 1731/8 رقم باألمر الواردة القاعدة أن( -
 وقد مرجعها طريق عن إليها وصلت كانت إذا الحكومية الدوائر لدى أصولها الموجودة

 يطلب . و/ .)بموجبه يلزم ما فأكملوا.لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودنا
الوزارة من التعميم

ت/12/57
1/371
5
4

1407
إقطاع

 الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب الموجه السامي األمر نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 برفقه لكم نعيد « :المقدمة بعد هـ14/3/1407 في 287/8 برقم منه صورة الوزارة ولهذه

 أمر صورة بشأن هـ23/8/1406 في 4108/س/م/29 رقم نائبكم سمو خطاب مشفوعات
 الله رحمه ـ سعود الملك جاللة إلى صدوره المنسوب هـ15/8/1380 في المؤرخ اإلقطاع

 بقيق الظهران خط على الظهران غرب الواقعة األرض قطعة ...........إقطاع المتضمن ـ
 صحة من التأكد نائبكم سمو وطلب ، بموجبه تملكها .........يدعي التي المنفطرة المسماة
 االعتداد بعدم القاضي هـ6/8/1404 في 1831/8 رقم األمر به قضى ما مع تمشيا اإلقطاع

 يلزم فإنه قديم إقطاع بأصل أحد تقدم وإذا قديمة، إقطاعات أوامر صور من يقدم بما مطلقا
 أصل إن وحيث.بشأنه إجراء أي اتخاذ قبل أوال صحته من للتحقق المقام بهذا عنه الرفع

 ولم إليه المشار اإلقطاع أمر أساس على به يستدل ما يوجد ولم باألوراق يرفق لم اإلقطاع
 أمير نائب سمو خطاب تضمن وحيث آنذاك، الملكي الديوان مكاتب أوراق صادر من يكن

 عن ........ امتناع هـ19/8/1406 في س 2/6503 رقم باألوراق المرفق الرياض منطقة
 بذلك، الشرعية البينة وعنده غيره أحدا تخص ال األرض أن وأكد اإلقطاع أصل تسليم
 ........تملكها ادعى أن سبق التي األرض ذات هي سموه يدعيها التي األرض هذه إن وحيث
 أرضا اعتبارها المتضمن هـ20/4/1406 في م/614 رقم األمر بشأنها وصدر بالشراء
 عدم إليكم نرغب .حديثا أو قديما الزراعة أو لإلحياء أثر فيها ليس بيضاء أرض ألنها حكومية
 في النظر ليمكن األصل صاحبه يقدم حتى إليه المشار لإلقطاع صور من يقدم بما االعتداد

 والمحافظة هـ6/8/1404 في 1731/8 رقم األمر به قضى لما وفقا عدمها من صحته مدى
 في م/614 رقم األمر به قضى لما وفقا حكومية أرضا باعتبارها إليها المشار األرض على
 انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب الوزير معالي توجيه على وبناء .»اهـ.هـ20/4/1406



. ك/
4321/1

1/375
1
6

1377
الدولة أمالك

 هـ18/4/1377 في 3562 رقم خطابه الوزراء مجلس رئيس مقام من تبلغنا فقد( :وبعد -
 في 4054/1 برقم خطاباً الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي رفع أن سبق أنه المتضمن

 من الصادر التعميمي باألمر يتعلق فيما فهمت الوزارات بعض أن فيه يبدي هـ12/1/1377
 قبل من المشغولة الدولة أمالك بشأن هـ12/1/1377 في 435/100 برقم السامي المقام

 الحكومة اسم من الملكية تنقل أن المملكة أنحاء جميع في الحكومية والمصالح الوزارات
 بعض وأخذت الدولة أمالك من حالياً تصرفها تحت هو مما باسمها األمالك لتسجل

 باسمها مستقبالً األمالك هذه من إليها يسلم وما حالياً تشغله ما تسجيل تطلب الوزارات
 وعطف ذكره السالف التعميمي باألمر المبلغة الملك جاللة موافقة به صدرت لما خالفاً
 الوزارات تشغله ما هو الدولة أمالك كل ليست إنه بالقول ذلك على المالية وزير معالي

 بالنسبة االنفرادي والتسجيل تلك، غير أخرى أمالك هناك بل فحسب الحكومية واإلدارات
 هو ما إلى باإلضافة جميعها الدولة أمالك تكون ألن المطلوب الحصر يحقق ال جهة لكل

 عموم على األمر صدور معاليه وطلب مختصة، جهة في الغيب أمالك من وصايتها تحت
 في ورد العالي الديوان إلى ذكر ما برفع وإنه .ذلك بمراعاة الحكومية واإلدارات الوزارات

 ما على يوافق الملك جاللة بأن هـ12/4/1377 في 4/41/1482 رقم الجوابي خطابه
 واإلدارات الوزارات عموم بإشعار جاللته ويأمر الشأن بهذا المالية وزير معالي ارتآه

 /انتهى.)"بموجبه والتمشي العتماده إشعاركم جرى لذا . اهـ .واتباعه ذلك بمراعاة الحكومية
.ن/هـ22/4/1386 في هـ/3125/6 رقم بالتعميم أكد .ر

6878/4
1/375
9

10
1380
الدولة أمالك



 برقم الوزراء مجلس رئاسة من الصادر التعميم من نسخة هذا بطي إليكم نبعث( :وبعد
 في 448 برقم الصادر الوزراء مجلس قرار نص المتضمن هـ14/9/1380 في 19469

 الحكومية المصالح قبل من المشغولة الدولة ممتلكات بصيانة التأكيد حول هـ8/9/1380
 /انتهى .)واعتماده االطالع نرغب الممتلكات تلك من تشغله ما بأجور مطالبتها عدم مقابل

 السمو صاحب« :هـ14/9/1380 في 19469 رقم الوزراء مجلس رئاسة تعميم ونص .ن
 رقم خطابكم إلى باإلشارة :التحية بعد الوطني واالقتصاد المالية وزير الملكي

 مجلس قرر لقد الخربة الحكومية الدوائر بشأن هـ25/6/1380 وتاريخ 13115/4/1/2
 على اطالعه بعد الوزراء مجلس أن :هـ8/9/1380 وتاريخ 448 رقم بقراره الموقر الوزراء
 المشتملة هـ6/8/1380 في 17268 برقم الرئاسة ديوان من الواردة لهذا المرافقة المعاملة

 أنه من الوزارة أوضحته وما الخربة الدور عن الوطني واالقتصاد المالية وزارة مالحظة على
 قد إصالحها المطلوب الدار أن يظهر الحكومية بالدور الواقع الخراب أسباب باستقصاء

 األمر صدر أن سبق وأنه بها الواقع الخراب بسبب تشغلها كانت التي اإلدارة من أخليت
 من المشغولة الدولة ممتلكات بصيانة القاضي هـ12/1/1377 في 435/100رقم السامي

 الدور صيانة بضرورة األمر صدور الوزارة وطلب بأجور مطالبتها عدم مقابل الدوائر قبل
 وبعد .الذكر سالف السامي لألمر تنفيذاً لها الشاغلة الجهات قبل من تامة صيانة الحكومية

 أبداه ما على وبناء هـ،28/8/1380 وتاريخ م/165 رقم التحضيرية اللجنة قرار على اطالعه
 بضرورة الحكومية والمصالح الوزارات على التأكيد :يقرر الموضوع حيال المراقبة ديوان
 الدولة ممتلكات بصيانة القاضي هـ12/1/1377في 435/100برقم الصادر األمر تنفيذ

. الممتلكات تلك من تشغله ما بأجور مطالبتها عدم مقابل قبلها من المشغولة

 قد ما بصيانة المختصة الجهة تقوم وبالتالي مسئولة ستصبح ذلك عن تخالف جهة أي وأن
.».حرر ذكر ولما .الدار لهذه الشاغلة الجهة موازنة حساب على الخراب من يقع
81/3
1/377
7
1

1383
الدولة أمالك

 برقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل من إلينا الوارد الخطاب على بناء( :وبعد -
 أن من الوزارة هذه الحظته لما نظراً بأنه والمتضمن هـ23/11/1382 في 8958/5/2

 الدولة عقارات من عقار بملكية صكاً تخرج عندما الحكومية والمصالح الوزارات بعض



 بأن تقضي السامية التعليمات وألن المصلحة أو الوزارة تلك باسم تخرجه يدها تحت الذي
 - ..به المنتفعة أو الشاغلة الجهة باسم ال »الدولة باسم« المذكور للعقار الملكية تسجل
 عقار ألي إخراجه يراد صك كل في يذكر وأن الخطاب هذا في إليه أشير ما اعتمدوا فعليه

 والعمل ذلك فالعتماد .الدولة أمالك من ملك أنه على تنص جملة حكومية جهة أي من
.ن /انتهى .)بمقتضاه

م/83/2
1/377
9
1

1384
الدولة أمالك

 التعميمي الداخلية وزير سمو لخطاب األصل طبق صورة بعاليه لكم نبعث( :وبعد -
 ملك أو أرض كل تسجيل بشأن هـ29/11/1383 في 20596 برقم الصادر لإلمارات

 ولتسهيل التسجيل لتوحيد الدولة أمالك مديرية المالية وزارة باسم حكومية إلدارة يمنح
 .)العتماده بكم المرتبطة الدوائر وإبالغه بموجبه والتمشي بذلك لإلحاطة .المراقبة عملية
.ن /انتهى

م/2206/3
1/377

18
9

1384
الدولة أمالك

 في 9431/5/1 برقم بالنيابة الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي إلينا كتب( :وبعد -
 النائية المناطق في الموجودة الدولة أمالك أن سماحتكم نفيد« :يلي ما هـ29/7/1384

 جميع في الشرعية المحاكم إبالغ فنرجو المناطق، تلك في الماليات مدراء عنها مسئول
 ضوء وعلى بالذات القضية هذه مثل حدود في ذكر ما اعتمدوا وعليه .».بذلك الجهات

.ر /انتهى .)إليكم المبلغة واألوامر التعليمات
م/2333/3

1/378
7

11



1385
الدولة أمالك

 في 10941/5/2 رقم المالية وزارة وكيل سعادة خطاب طيه من لكم نبعث( :وبعد -
 الدولة أمالك عقارات عن اإلعالن بشأن الصحفية للمؤسسات الموجه هـ8/9/1385

 عند الالزم وإجراء االطالع نأمل .بذلك الخاص اإلعالن نص وبرفقه منه صورة لنا المعطى
 يتقدم من معارضة في يلزم ما واتخاذ أمالكها لبعض استحكام حجة إخراج الدولة طلب
.بالوزارة المختصة الجهة من اإلعالن نص يطلب .ن /انتهى .)إليكم

م/6/4
1/378
3
1

1386
الدولة أمالك

 في 10535 رقم المالية وزير الملكي السمو صاحب خطاب طيه من لكم نرفق( :وبعد -
 مبانٍ من العقارات شراء عند تتبع أن يجب التي التعليمات المتضمن هـ29/8/1385

 بكم المرتبطين العدل وكتاب المحاكم وتعميد بموجبه التمشي نأمل .الدولة باسم وأراضٍ
 في 10535 رقم المالية وزير الملكي السمو صاحب خطاب نص .ن /انتهى .)لتنفيذه

 من الحكومية والمصالح الوزارات تشتريها التي العقارات ألن نظراً« :هـ29/8/1385
 في منا ورغبة بها الخاصة سجالتها في تسجل أن ويجب للدولة ملك هي ومبانٍ أراضٍ
 عند الوزارة هذه إلى الرجوع ـ 1 :يأتي ما اتباع نرى فإننا وتوحيدها التسجيل إجراءات تنظيم

 طبقاً لديها وجد إن الدولة أمالك من دار أو أرض الختيار وذلك عقار أي شراء في رغبتكم
 قضى التي اللجنة تقوم وأن بذلك، القاضي هـ22/5/1383 في 12900 رقم السامي لألمر
 بهذه الدولة أمالك مصلحة من بتشكيلها هـ9/3/1385 في 5351 رقم الملكي األمر

 من مندوب مع باالشتراك القيمة وتقدير شراؤها المراد الدار أو األرض لمعاينة الوزارة
 وزارة ممثل أو الدولة أمالك محامي باسم الدفع أمر يحرر الشراء عملية إتمام عند ـ 2 .قبلكم
 إفراغ بعملية ويقوم لصاحبه، المبلغ دفع ليتولى المشترى العقار بها التي الجهة في المالية

 الشأن بهذا الصادرة السامية التعليمات حسب شرعي صك بذلك وينظم الدولة باسم الملكية
 ممثل على ـ 3 .ألمالكها الشاغلة الجهة باسم ال الدولة باسم الملكية بتسجيل تنص والتي
 الشرعية المحاكم أو العدل كتاب من الصك إخراج تعقيب األمالك محامي أو الوزارة هذه

 تسجيل الدولة أمالك مصلحة على ـ 4 .ـ الدولة أمالك مصلحة ـ الوزارة هذه إلى وإرساله



 التسجيل وتاريخ برقم العقار تستعمل التي الجهة وإشعار لديها مكانه في وحفظه الصك
.لديها تسجيله وتاريخ برقم الدولة أمالك مصلحة إشعار وعليها لديها إلثباته العام بالسجل

 حسب يدها تحت التي بالعقارات خاصاً سجالً تمسك أن مصلحة أو وزارة لكل ـ 5
 وتعديالت ترميمات من عليه أدخل وما واستعماله المبنى حالة فيه يثبت المرفق النموذج

 كل دورياً المعلومات بهذه الدولة أمالك مصلحة وتزويد الغير اعتداء من عليه والمحافظة
 المالية لوزارة ممثل فيها يوجد ال التي الجهة ـ 6 .لديها العام السجل في إلضافتها أشهر ستة
 أمالك مصلحة ـ المالية وزارة إلى الجهة تلك في العقار شراء بشأن يرجع لألمالك محامٍ أو

 إشعار نرجو لذا .الدولة لجهة واإلفراغ المبايعة إجراءات إلكمال تراه من النتداب ـ الدولة
 لتعميد هذا من بصورة القضاة رئاسة أشعرنا وقد ذلك بتنفيذ لديكم المختصة الجهات
 صورة الدولة أمالك مصلحة أعطيت كما ذكر، ما بمراعاة العدل وكتَّاب الشرعية المحاكم

.».مقتضاه وتنفيذ للتعقيب منه
م/1182/3

1/380
28
4

1386
الدولة أمالك

 السامي األمر بموجب وصيانتها وحفظها تأجيرها على القائمة هي المالية وزارة وأن(... -
 األوراق على استناداً إزالته ستتم أو إزالته تمت ما ملكيات إفراغ الوزارة وتطلب

 مجهولي العقار أصحاب بيد الملكية صكوك ألن الدولة أمالك بفرع الموجودة والسجالت
 وتسلمه أجور من منها تجمع لما وضمه التعويض استالم من لتتمكن اإلقامة ومقر الهوية

 النظر صرف مع ذكر بما العمل فاعتمدوا عليه وبناء .شرعاً استحقاقه ثبوت عند لمستحقه
 ينظر .ن / .)إلخ...اإلقامة ومقر الهوية مجهول العقار صاحب بيد التي المستمسكات عن
.209/ص الحرمين أراضي في التعميم نص

م/1958/3
1/380
9
8

1386
الدولة أمالك

 تصدر التي الصكوك من صوراً إعطاءها البلديات شئون وكالة طلب على بناء( :وبعد -



 الدولة، أمالك باسم وتسجل الحكومية للمصالح الوكالة هذه تمنحها التي البيضاء باألراضي
 التصديق من مانع فال األخرى واجباته وبين الموظف بين يحول ما الصور نسخ في إن وحيث

 في التعميم نص ينظر .ن /انتهى .)إلخ..الصكوك لهذه تؤخذ التي الفوتغرافية الصور على
.745/ص التصديقات

غ/457/4
1/381

21
2

1387
الدولة أمالك

 مدير خطاب به المرفق هـ17/7/1386 في 3051/2 رقم خطابكم إلى نشير( :وبعد -
 وهبها التي األرض بشأن هـ8/7/1386 في 24134/1908/4 رقم جازان بمنطقة التعليم
 بالهبة شرعي صك إخراج جرى والتي بضمد عليها مدرسة لبناء ضمد بمدينة ....... /الشيخ

 رقم لتعميمنا استناداً الدولة أمالك مديرية المالية وزارة السم ضمد عدل كاتب من
 لصالح بأنه الهبة صك في يشار بأن التعليم مدير وطلب ، هـ22/4/1386 في 1125/4

 في 306/4 رقم بخطابنا المالية وزارة مقام على ذلك عرضنا أننا نفيدكم .المعارف وزارة
 المتضمنة هـ21/1/1387 في 1157/5/2 رقم المرفقة اإلجابة فوردتنا هـ13/1/1387
 ملك بأنها الصك في ويشار الدولة باسم األمالك جميع تسجل أن هي المتبعة الطريقة أن

 في جاء ما تنفيذ آملين المعاملة كامل لكم نرفق لذا .منه المستفيدة الجهة لصالح الدولة
.ن /انتهى .)الذكر آنف المالية وزارة خطاب
م/914/3

1/381
10
4

1387
الدولة أمالك

 قطعاً الدولة بتمليك يقومون البلدان بعض في األهالي أن المالحظ من بات حيث( :وبعد -
 من المتبقية األجزاء باقي تملك منه يقصد قد الذي األمر التبرع طريق عن األراضي من

 األرض يملك ممن إال القبيل هذا من شيء تسجيل عدم اعتمدوا لذا .التبرع بعد األراضي
.ن /انتهى )شرعي مستند بموجب بها المتبرع
م/1420/3



1/381
9
6

1387
الدولة أمالك

 إلى بالنظر« :يلي ما 6111/5/3 برقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة من وردنا( :وبعد -
 زراعية أراض استصالح أجل من الشرقية المنطقة أهالي بعض مع عقود بإبرام تقوم الدولة أن

 هؤالء من بعضاً إن وحيث للمستصلح، أرباع وثالثة الربع حق فيها للدولة يكون هناك بور
 في وألن هناك المسئولة وفروعها الوزارة هذه علم دون بالبيع المقاوالت تلك في يتصرفون

 قد أنها حين في األول المقاول اسم يحمل السجل أن إذ والسجالت للقيود إرباكاً هذا
 فيهم بما الشرقية بالمنطقة العدل وكتاب المحاكم إبالغ نأمل .آخر إلى مقاول من انتقلت

 كي هناك الدولة أمالك فروع إلى الرجوع بعد إال المبيعات هذه مثل إثبات بعدم األحساء
 بحقها فتطالبه الجديد شريكها وتعرف أمالكها إزاء يجري بما علماً الفروع تلك تأخذ

 .)به والتقيد ذلك اعتماد منكم نرغب لذا .انتهى .»األمر وواقع يتفق بما سجالتها وتعدل
.ن/انتهى

ت/9/4
1/382
5
2

1388
الدولة أمالك

 على عطفاً هـ25/12/1387 في 5108 برقم الباحة محكمة رئيس لنا كتب( :وبعد -
 يجب عما مستفسراً هـ25/12/1387 في 98 رقم طرفه مال بيت بأعمال القائم خطاب
 التركات ضمن الحجز عليها يقع التي الحكومية والمستندات المطبوعات بشأن اتخاذه

 ملك الحكومية والمستندات والسجالت المطبوعات إن وحيث .المال بيت في المحتجزة
 يقع ما بتسليم طرفكم مال بيت مدير تعميد نأمل لهذا .امتالكها لألفراد يجوز وال للدولة
.ن /انتهى .)الرسمية جهاتها إلى الحكومية والمستندات المطبوعات من محجوزاته ضمن
ت/126/2

1/382
10
7



1394
الدولة أمالك

 الوطني واالقتصاد المالية للشئون الدولة وزير معالي خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 تلقت :التحية بعد العدل وزير معالي« :النص .هـ9/6/1394 في 5/11118 رقم التعميمي

 هـ19/5/1394 في ف/1969/12 رقم العدل وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة هذه
 بعوض عنها بالتنازل يكون األمر ولي من المقطعة الموات األراضي بيع أن المتضمن

 إثبات في ذلك يكفي وال جهته من يأتي ومن المقر على قاصرة رسمية حجة تعتبر وصكوكها
 حجة بطلب المحكمة إلى يتقدم أن عليه فإن صاحبها أحياها إذا ولكن األرض ملكية

 بطلب يتقدم بإحيائها األخير يقوم وعندما إحيائها قبل عنها يتنازل أن وله عليها استحكام
 في المواطنين بعض من أراضي لمشاريعها تشتري الدولة كانت ولما .إليها المشار الحجة

 من أراضٍ بتقدير التكليف وأثناء الشراء عند ذلك مالحظة نأمل فإننا المملكة أنحاء مختلف
 إلثبات تكفي ال اإلقطاع على مبنية صكوك عليها يوجد التي األرض ملكية ألن القبيل هذا

 الموجود على األراضي شراء واقتصار العدل وزارة خطاب في جاء كما لها الدولة تملك
 الدوائر في اإلدارية األعمال نظام من »86ـ 85« للمادتين مستوفية استحكام حجج عليها

 العدل كتابة من صادرة صكوك عليها الموجود أو بعده الصادرة األخرى والتعليمات الشرعية
 الوزارات في المسئولين من نأمل ذلك على وبناء للنظام مستوفية استحكام حجج على مبنية

 شراؤها يرغب التي لألراضي االستحكام حجج توفر وجوب مالحظة الحكومية والمصالح
 الحتمال استحكام حجة إخراج الوزارة تولي في تأخير من ينشأ قد لما تجنباً أصحابها من

 . هـ ا .المشروعات تنفيذ في تأخير ذلك على يترتب وبالتالي الغير من اعتراضات ظهور
.و /انتهى .)إليه أشير ما ومالحظة اإلحاطة نرغب

ت/34/7
1/384
3
3

1397
الدولة أمالك

 بعد ونصه بالمملكة المدن تخطيط إدارات لجميع الموجه التعميم صورة تلقينا( :وبعد -
 رقم والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب لخطاب إشارة« :كاألتي المقدمة

 المتعلقة البيانات بعض طلب بخصوص العدل وزارة إلى الموجه هـ8/8/1396 وتاريخ 592
 خطة في إدخالها إلى ليصار الريف مناطق في وخصوصاً إقامتها الوزارة تزمع التي بالمشاريع



 رقم العدل وزارة خطاب صورة طيه لكم نرفق .للقرى الشاملة التنمية لتحقيق لدينا الوزارة
 بيان ـ 1 :والمتضمنة المطلوبة البيانات ومشفوعه هـ27/10/1396 وتاريخ ف/3189/5

 تنفيذه المقترح النموذج ـ 2 .الثانية الخمسية بالخطة إنشاؤها المقرر الجديدة بالمحاكم
 حصر ـ 4 .ـ متوفر الموقع ـ جديدة محاكم بها سيبنى التي الجهات ـ 3 .الريفية بالمناطق
 الالزم اتخاذ نأمل .جديدة لمحاكم مبانٍ عليها ليقام بها مواقع تدبير المطوب بالجهات
 وذلك عملكم منطقة في عليها الجديدة المحاكم إلقامة المناسبة المواقع تخصيص العتماد
 .». هـ ا .تحياتنا ولكم .الشأن بهذا اعتماده يتم بما وإشعارنا المعنية البلديات مع بالتنسيق
 المرفق، البيان حسب لها أرض تخصيص المطلوب المحاكم ضمن من محكمتكم إن وحيث

 عن تقل أال على األرض واستالم ـ وجد إن ـ لديكم المدن وتخطيط البلدية مراجعة منكم نأمل
5050 x ،ًوإبالغنا العدل وزارة لصالح الدولة أمالك باسم الشرعية المكاتبة وإجراء مترا 

.و /انتهى .)بالنتيجة
ت/75/12
1/384
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 عدد الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو صاحب برقية تلقينا( :وبعد -
 كافة في العدل كتاب إبالغ إليكم نرغب« :المقدمة بعد ونصها هـ29/4/1401 في 3182

 ألمالك ألراضٍ مخططات بإحضار الوطني واالقتصاد المالية وزارة مطالبة بعدم المملكة مدن
 أوامر على بناء األشخاص لبعض بإفراغها تبلغهم والتي صكوك عليها لديهم التي الدولة
.و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد لالطالع .انتهى .»سامية
ت/41/12
1/385
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الدولة أمالك
 وزير الملكي السمو لصاحب الموجه السامي المقام خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -

 رقم خطابكم على اطلعنا« :المقدمة بعد نصه هذا هـ22/1/1402 في 1584 برقم الداخلية
 هـ20/12/1402 في 29180 رقم لألمر الجوابي هـ25/12/1403 في 1/11345



 التي اإلجراءات اتباع بدون الحدود سالح لمراكز صكوك إخراج على الموافقة طلبكم بشأن
 وما الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »86 ـ 85« المادتان عليها نصت

 من »86« المادة بأن أوضح العدل وزير معالي أن من إليه المشار بخطابكم أوضحتموه
 عمل منها طلب إذا المحكمة أن على تنص الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم

 المادة أن كما .ذلك في رأيها ألخذ العليا للمراجع األمر ترفع أن الفضاء لألراضي استحكام
 للبلدية بالكتابة وذلك االستحكام بحجج الخاصة اإلجراءات اتباع وجوب تتضمن »85«

 إلى وإشارتكم شهر، لمدة الرسمية بالجريدة الطلب عن واإلعالن واألوقاف والحج والمالية
 السيما سريتها تفقد قد ألنها مواقعها وعن عنها اإلعالن المناسب غير من المراكز هذه أن

 صكوك إخراج على الموافقة وطلبكم.المدن عن بعيدة حكومية أراضٍ على مقامة وأنها
 سالف األمر تضمنه وما .سريتها على حفاظاً اإلجراءات هذه وبدون إعالن بدون لها شرعية
 بأن القاضي هـ15/6/1399 وتاريخ 983رقم الوزراء مجلس قرار إلى اإلشارة من الذكر
 ثم ومن الحكومية الدوائر من غيرها باسم وليس الدولة أمالك باسم وإخراجها الصكوك تنظيم

 في المتبعة النظامية اإلجراءات واتباع الدولة أمالك باسم المواقع تلك عن اإلعالن فإن
 به تقضي لما اتباع وفيه بشيء المواقع تلك سرية على يؤثر ال االستحكام حجج إخراج
 حكومية أرض وهي اإلجراءات تلك التباع داعي ال أنه ترون حين في والتعليمات األنظمة
. حكومية مراكز عليها ومقام

 أمالك باسم الصكوك وتنظيم الدولة أمالك باسم سيتم المواقع تلك عن اإلعالن أن دام وما
 ومن إليه المشار الوزراء مجلس لقرار تطبيقاً الحدود سالح /الداخلية وزارة لصالح الدولة

 ونرغب .النظام من االستثناء يسوغ ما يوجد ال فإنه بشيء المراكز هذه سرية تمس لن ثم
 في الوزارة رغبة وعند الشأن هذا في المرعية والتعليمات األنظمة به قضت ما مراعاة إليكم

 مجلس قرار تضمنه لما وفقاً بذلك تقوم أن فعليها المراكز تلك على استحكام حجج إخراج
 .بموجبه يلزم ما فأكملوا المرعية والتعليمات األنظمة به تقضي لما وطبقاً إليه المشار الوزراء

.و/انتهى .)موجبه اعتماد فنرغب .».هـ ا
ت/12/158
1/386
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الدولة أمالك



 في 5/14032 رقم الدولة أمالك لشئون الوزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا( :وبعد -
 في خ/12/1998 رقم لخطابكم إشارة« :المقدمة بعد نصه هذا هـ20/7/1404
 وزارة وكيل لسعادة كتبت قد الوزارة هذه بأن سعادتكم أفيد .ومرفقاته هـ24/5/1404

 والمعطى هـ2/7/1402 في 5/11274 برقم البلدية للشئون والقروية البلدية الشئون
 المملكة أنحاء في المالية وزارة وفروع الدولة أمالك مصلحة أن تضمن منه صورة لسعادتكم

 في تشترك وأنها حكومية وأراضٍ وإيجارات مبانٍ من الدولة أمالك إدارة عن المسئولة هي
 كتاب بمراجعة وتقوم البلديات من الحكومية الجهات لبعض المخصصة األراضي استالم
 بدورها لتقوم الصكوك وإخراج إلنهاء البلديات مندوبي مع المحاكم ورؤساء العدل

 تعميد منه وطلبنا الصكوك تلك من بصور العالقة ذات الجهات وتزويد لديها بتسجيلها
 تسليم عملية في مندوب منها يشترك بأن المالية وزارة فروع مديري مع بالتعاون البلديات

 للجهات ويسلم يخصص ما بكل علم لديها ليكون حكومية دائرة ألي تخصص أرض أي
 المرتبطة والبلديات العامة والمديريات األمانات جميع على الخطاب هذا عمم وقد الحكومية

 تعميم بموجب والمجاري المياه ومصالح القروية والمجمعات والقروية البلدية الشئون بوزارة
 المالية وزارة تلقت وقد هـ7/9/1403 في 280/5رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي

 عملية في لالشتراك الماليات من مندوبين تعميد بطلبها تتعلق خطابات البلديات بعض من
 الموجهة الخطابات صورة من وبعض الحكومية الجهات لبعض المخصصة األراضي تسليم
 الستالم العدل كتابة لمراجعة الجهات لبعض المسلمة العقارات إلفراغ العدل لكتابة

 المشكلة اللجان مع باالشتراك تعميدها بطلب الماليات بعض من خطابات وكذلك الصكوك
 مصلحة قبل من وأجيبت الحكومية الجهات لبعض المخصصة األراضي وتسليم الستالم

 بأن المالية وزارة فروع من فرع أو مالية بها اليوجد التي للمناطق بالنسبة أنه الدولة أمالك
بالنسبة المستفيدة الجهة ومندوب البلدية بمندوب يكتفى

 ترسل القرى من وبعضاً الوزارة وفروع للماليات فتسلم الصكوك أما األرض الستالم
 هذه من ورغبة .الصك الستالم العدل وكاتب البلدية لمراجعة منها مندوباً المصلحة
 وقت بأسرع الدولة أمالك لمصلحة ووصولها الصكوك إخراج إجراءات تسهيل في المصلحة

 العدل لكاتب الدولة أمالك مصلحة أو المالية وزارة قبل من مندوب مراجعة دون ممكن
 الصكوك إخراج يتم بأن تضمن هـ15/6/1396 في 984 رقم الوزراء مجلس قرار وألن
 اإليعاز سعادتكم من تأمل الوزارة هذه فإن .المستفيدة الجهات لصالح الدولة أمالك باسم
 قبل من تخصيصها يتم التي بالعقارات الخاصة الصكوك بإخراج العدل كتابة بتعميد يلزم لمن

 للدولة بإفراغها العدل لكتابة وتكتب الحكومية الجهات لبعض القروية والمجمعات البلديات



 الصك أصل وإرسال والماليات الدولة أمالك أو المالية وزارة قبل من مندوب حضور دون
 منه صورة وبعث بسجالتها تسجيله تتولى بدورها وهي الدولة أمالك لمصلحة رسمية بصفة
 إليه أشرنا ما حيال يلزم ما باتخاذ يلزم لمن اإليعاز سعادتكم باطالع فنأمل .المستفيدة للجهة

 برقم تعميمه سبق ما إلى نشير كما .» هـ ا .تحياتنا ولكم.ذلك حيال يتخذ بما وإشعارنا
 الشئون وزير الملكي السمو صاحب خطاب على المبني هـ26/12/1400 في ت157/12
 الواقع المخطط باعتبار القاضي هـ2/11/1400 في 2868/3 رقم بالنيابة والقروية البلدية

 المرفق أرض إفراغ في كافياً البلدية خطاب يكون ذلك ضوء وعلى بتنفيذه إذناً المرفق به
 به الواقعة والمخطط األرض رقم تضمن متى المستفيدة الجهة لصالح الدولة أمالك باسم

.ك /انتهى .)موجبهما واعتماد اإلحاطة فنرغب .ومساحتها وحدودها
ت/12/16
1/388
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 بخطابه البنات لتعليم العام الرئيس معالي لنا ماكتبه إلى إشارة( :وبعد -
 عسير بمنطقة البنات تعليم مدير خطاب على عطفاً هـ1/11/1404في1519/1رقم
 طريق عن التعليم إلدارة سلمت التي األراضي بشأن هـ19/10/1404في146/1رقم

 كتابة وامتناع عليها مدرسية مشاريع إلقامة الرئاسة لصالح األهالي به تبرع وما البلديات
 إليها المشار األراضي مثل إن وحيث .فيها تقع التي المواقع تخطيط لعدم إفراغها عن العدل
 تعليم رئاسة لصالح البلديات بها تتبرع التي األراضي إفراغ فاعتمدوا العامة للمصلحة عائدة
 أما .مخططة تكن لم ولو البلدية مندوب مواجهة في العامة المرافق من غيرها أو البنات

 شرعي صك بموجب يملكها المتبرع يكون أن فالبد المواطنين قبل من بها المتبرع األراضي
 وزير سمو خطاب على المبني هـ8/8/1388 في ت/64/3 رقم التعميم به قضى حسبما
 تسجيل قبول عدم على ينص الذي هـ4/7/1388 في 1710رقم الوطني واالقتصاد المالية
 بموجب به تبرع ما يملك المتبرع يكن لم ما الدولة لصالح األراضي هذه بمثل أحد أي تبرع
.و /انتهى .)شرعي صك
ت/12/146
1/389
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 واألوقاف الحج وزير معالي إلى الموجه السامي المقام خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 رقم خطابكم إلى نشير« :المقدمة بعد نصه هذا هـ3/7/1405 وتاريخ م/4/1471 برقم

 رقم الوزراء مجلس قرار إلى اإلشارة المتضمن هـ12/11/1403 وتاريخ 7772/403
 الدولة أمالك باسم وإخراجها الصكوك تنظيم يتم بأن القاضي هـ15/6/1396 وتاريخ 983
 هذا على منها استناداً الدولة أمالك مصلحة أن وإلى .الحكومية الدوائر من أي باسم وليس
 صكوك استثناء وتطلبون المساجد بأوقاف الخاصة الشرعية بالصكوك احتفظت قد القرار

 باسم وإخراجها صكوكها تنظيم يكون بحيث إليه المشار الوزراء مجلس قرار من المساجد
.أعاله خطابكم في الموضحة للمسوغات واألوقاف الحج وزارة

 إحالته الوزراء لمجلس العامة اللجنة ورأت الوزراء مجلس إلى الموضوع إحالة تمت وحيث
 في 90 رقم مذكرتها الشعبة فأعدت فيه، الرأي وإبداء لدراسته الخبراء شعبة إلى
 وزارة من كل عن مندوبين بحضور الموضوع دراسة بعد أنه المتضمنة هـ20/9/1404

 الرأي في اختالف ظهر الوطني واالقتصاد المالية ووزارة العدل ووزارة واألوقاف الحج
 الرأي إلبداء الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس على الموضوع عرض الشعبة ورأت حياله،

 تخضع لما يخضع وقفاً يكون بإنشائه الدولة تقوم الذي المسجد وهل الخطاب، تضمنه بما
 وغير والمستشفى والمدرسة المسجد بين فرق هناك وهل أحكام؟ من الخيرية األوقاف له

 الوزراء لمجلس العامة اللجنة على ذلك وبعرض العامة؟ للمنفعة الدولة تخصصه مما ذلكم
 ورد ما وفق حياله الرأي إلبداء الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس إلى المعاملة إحالة رأت
 الذي الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس إلى الموضوع فأحيل الخبراء شعبة مذكرة في

 الدائمة للهيئة يظهر لم أنه المتضمن هـ13/2/1405 في 52/4/17 رقم القرار حياله أصدر
 وما الحكومية، والمصالح الوزارات من غيرها عن واألوقاف الحج وزارة يميز ما بالمجلس

 بقرار العمل استمرار إليكم ونرغب الموضوع لبحث داعي ال بأنه نخبركم ذكر ما األمر دام
 أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودنا وقد هـ15/6/1396 في 983 رقم الوزراء مجلس

 كما .و/انتهى .)موجبه واعتماد لإلحاطة .». هـ ا .بموجبه يلزم ما فأكملوا لالعتماد هذا
.و /هـ15/5/1408 في ت8/83 رقم التعميم بذلك صدر
ت/12/166
1/390
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 وتاريخ 5/2355 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 الوطني واالقتصاد المالية وزارة بأن اإلحاطة أود« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ7/8/1405

 غلتها وحفظ وتأجيرها وصيانتها وإدارتها واألجانب الغيب أمالك على الحفاظ مسئولية تتولى
 لها استحقاقهم وأثبتوا للبالد عادوا متى الشرعيين ورثتهم أو ألصحابها ذلك بعد إعادتها ثم

 في 6662رقم الكريم السامي األمر لمقتضيات طبقاً وذلك الشرعي بالوجه
 بيوت إدارات من تردها العقارات هذه غالبية وأن الحق ذلك خولها الذي هـ17/8/1368

 خالل العمل جرى وقد .غائبين أو الورثة مجهولي لمتوفين أصالً مملوكة لكونها المال
 العائدة العقارات بإحالة لديكم المال بيوت وإدارات المحاكم تقوم أن على الماضية السنوات

 واالقتصاد المالية لوزارة التابعة الدولة أمالك فروع أو الماليات إلى الورثة مجهولي أو لغيب
 هذه إحالة عن تقريباً توقفت قد المال بيوت أن األخيرة السنوات خالل لوحظ ولكن الوطني

 تتولى أن يمكنها المالية بوزارة الدولة أمالك مصلحة إن وحيث .المالية لوزارة العقارات
 بشكل غلتها وحفظ وتأجيرها وصيانتها واستغاللها العقارات تلك عل المحافظة عملية

 يرى فقد لذلك .أعاله المذكور السامي لألمر تنفيذاً وذلك ألصحابها تسلم حتى مناسب
 موجود هو ما بتوريد المال بيوت وإدارات الشرعية المحاكم على التأكيد مالءمة معاليكم

 التابعة الماليات أو الدولة أمالك فروع إلى مستقبالً سيردها ما أو العقارات هذه من لديها
 بدقة والتحري البحث نحو واالعتماد اإلحاطة نرغب .». هـ ا.تحياتي ولكم .المالية لوزارة

 المالية وزارة إلى تورد أن النوع هذا من عقارات يوجد كان إذا عما لديكم السجالت في
 .)كالمتبع الجهة تلك إلى توريدها وسرعة لها التابعة الدولة أمالك وفروع الوطني واالقتصاد

.و/انتهى
ت/12/110
1/391
8
6

1406
الدولة أمالك



 هـ29/3/1406 في 441/8 رقم السامي المقام خطاب من صورة وردنا فقد( :وبعد -
 الدفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه

 في 4/4/6/9249 رقم سموه خطاب على عطفاً العام والمفتش والطيران
 الجوية للقوات التابع السالم درع لمشروع المختارة المواقع بشأن هـ18/10/1405

 :يأتي ما على السامي المقام خطاب من الثالثة الفقرة نصت حيث موقعاً ثالثون وعددها
 تلك من الحكومية لألراضي تملك صكوك بإصدار المعنية الجهات تعميد العدل وزارة على«

 وزارة لصالح لتخصيصها ـ الدولة أمالك ـ الوطني واالقتصاد المالية وزارة باسم المواقع
 المرفقة الكروكيات حسب وذلك ـ السالم درع مشروع ـ الجوية والقوات والطيران الدفاع

 نسخة مع هـ10/4/1406 في 4716/ب/4رقم السامي المقام برقية من صورة وردنا كما .
 الدفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو صاحب خطاب من

 المالحظات لبعض المتضمن هـ2/4/1406 في 4/4/6/637 رقم العام والمفتش والطيران
 باسم المنطقة أهل لدى يعرف الجندل دومة في يوجد والذي الحماميات جبل موقع أن ومنها
 أبو جبل موقع وتعديل .التملك صك إصدار لدى االعتبار بعين ذلك فيؤخذ حمار ظهير

 المنطقة أهل لدى محلياً ويعرف منه الشرقي الجنوب إلى آخر بموقع الخرج في حياض
 نأمل .»التعديل هذا إجراء على الموافقة السامي المقام برقية تضمنت حيث المعنونة باسم

.و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة
12/204
1/392
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 في 4/4/906/46/1/9186 رقم الجوية القوات قائد سعادة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 إلى فيه والمشار السالم درع مشروع مواقع ملكيات صكوك بخصوص هـ11/10/1406

 الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي من العدل وزير لمعالي أصالً الموجهة الخطابات
 من القدوة مريد /والمهندس المالية وزارة من الدوخي محمد /المحامي تكليف بخصوص

 السالم، درع مشروع مواقع ملكية صكوك الستالم العدل كتاب بمراجعة الجوية القوات
 لسعادة أصالً الموجه هـ27/6/1406 في 6177 رقم خطابهم إلى سعادته خطاب أشار كما

 بمهمة مكلف أنه الجوية القوات مندوب بخصوص الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل
 حالياً مكلف المذكور المهندس إن وحيث« :نصه اآلتي سعادته خطاب وتضمن .أخرى



 العدل لكتاب الكتابة سرعة نأمل عمله مقر في وجوده تستلزم التي المشاريع بعض بمتابعة
 الوطني واالقتصاد المالية وزارة لمندوب السالم درع مشروع مواقع ملكيات صكوك بتسليم
 سعادة تزويد تم وقد .استالمها لدى الصكوك تلك من بصورة بتزويدنا الوزارة ستقوم حيث
 اإلحاطة نأمل .»هـ ا.لإلحاطة هذا خطابنا من بصورة الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل

.ك/انتهى .)موجبه واعتماد
ت/8/37
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1408
الدولة أمالك

 في 1224/م/11 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 تأخر من تعاني الوزارة هذه أن معاليكم إفادة أود« :المقدمة بعد نصه واآلتي هـ10/2/1408

 بنقل المتعلقة المملكة مدن في العدل كتاب طريق عن تتم التي اإلفراغ صكوك إخراج
 صكوك إن حيث الدولة أمالك لصالح ملكيتها المنزوعة العقارات أصحاب من الملكية
 تلك تسجيل في التأخر عليه ترتب مما المناسب وقتها في الوزارة لمندوبي تسلم ال اإلفراغ

 عنه ينتج مما المحامين على المقيدة العهد تسديد في التأخير وكذلك وحفظها الصكوك
 جميع في العدل كتاب حث معاليكم من آمل .حينها في تسديدها لعدم العهد سجالت إرباك
 اإلفراغ صكوك وتسليم الدولة أمالك لصالح إفراغه يتم لما األولوية إعطاء على المملكة مدن

 إنجاز سرعة على والعمل واإلحاطة االطالع نأمل .». هـ ا .وقت أسرع في الوزارة لمندوبي
.و/انتهى .)بعاليه ذكر ما
364/ت/8
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1415
الدولة أمالك

 ونصه .هـ4/7/1415 في 4/1007 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا( :وبعد -
 الجهات على بالتأكيد القاضي هـ19/10/1414 في 16213 البرقي ألمرنا إلحاقاً:«

 للبلديات ملك والقرى المدن حدود داخل الواقعة الحكومية األراضي جميع بأن المختصة
 أن يجب التي الدولة ألمالك التابعة األراضي يشمل ال ذلك أن مالحظة إليكم نرغب .إلخ..



. و/ .)موجبه واعتماد لالطالع .بموجبه يلزم ما فأكملوا .للدولة ملكيتها تظل
1142/ت/13
1/5
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1419
الدولة أمالك

)

 الموجه هـ8/12/1418 في 18335/ب/3 رقم البرقي السامي األمر من لقدتلقينانسخة
 رقم الوزارة خطاب على اطلعنا( : ونصه واإلسكان العامة األشغال وزير السمو لصاحب

 بعض نزعت منى تطوير مشروع إدارة أن إلى فيه المشار هـ1/7/1418 وتاريخ ص م/22/1
 تتعرض وقدباتت المشروعات من عدد لتنفيذ المقدسة والمشاعر المكرمة مكة في الملكيات

 استخراج األشخاص بعض لطلب أو لها المجاورين المالك من إلعتداءات المتبقية الزوائد
 المخصصة الغرض عن خروجها عليه يترتب الذي األمر عليها منح تطبيق أو استحكام حجج

 من التنظيمية الزوائد في المتبقية العامة الدولة بأمالك التصرف عدم الوزارة واقتراح ,له
 الرجوع قبل ترخيص أي إصدار وعدم منى تطوير مشروع إدارة قبل من المستملكة األراضي

 العامة منفعتها ينقص عليها اعتداْء أي وجود أو غيرها مع الزوائد تداخل عدم من للتأكد إليها
 هذه حصر يتم وأن ذلك على بموافقتنا ونخبركم .العام للنفع مخصصا للدولة ملكا باعتبارها
 حجج إصدار يتم وأال .منه بقيت الذي والمشروع ومساحاتها مواقعها ومعرفة الزوائد

 الجهات إلى الرجوع بعد إال األماكن هذه في منح تطبيق أو بناء تراخيص أو استحكام
 أي قبل بذلك واخبارنا ذلك في رأيها وأخذ فيها المشاريع تنفيذ على والمشرفة المختصة

 والله موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا ).إلخ...بموجبه يلزم ما فأكملوا .فيها تصرف
.و/هـ11/6/1424 في 2263/ت/13 رقم بالتعميم أكد .و)/يحفظكم

1241/ت/13
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1419
الدولة أمالك

)



 على أن " هـ21/12/1405 في 1950/8 رقم الكريم السامي األمر به قضى ما على فبناءاً
 لمنظمة والقرارات والتعليمات باألنظمة بالتقيد العدل كتابات على التأكيد العدل وزارة
 االفراغات ضبط على المباشر باإلشراف وإلزامهم اإلقرارات وضبط الصكوك إخراج لعملية

 من الكريم السامي المقام من يصدر لما ونظراً " والتعليمات لألنظمة مطابقتها من والتأكد
 والقروية البلدية الشئون لوزارة موجهة صريحة منح أو الدولة ألمالك تابعة أراض منح

 على جار الرئاسية العدل كتابات في المنح هذه توثيق في العمل أن وحيث كبيرة لمساحات
 المحافظة من ذلك في لما. ضبطها جهة توحيد في ورغبة العدل كتاب عموم على توزيعها

 لذا . الحاجة عند إليها الرجوع وسهولة انجازها وسرعة توثيقها ودقة سيرها مجريات على
 من يردهم ما توثيق تولي اعتماد األولى العدل كتابات رؤساء الفضيلة اصحاب من نرغب
 من غيرهم إلى ذلك إحالة عدم . الدولة ألمالك تابعة أراض أو صريحة لمنح سامية أوامر
 و /يحفظكم والله ) هـ19/12/1397 في ت/63/12 رقم بالتعميم التقيد مع العدل كتاب

4/9/1419 وتاريخ 1270/ت/13 رقم إلىالتعميم ينظر .
1741/ت/13
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1422
الدولة أمالك

)

 هـ6/2/1422 في 6/2/1784 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 بتحويل القاضي هـ15/8/1418 وتاريخ 135 رقم الوزراء مجلس قرار على بناء" :ونصه
 وما السعودية االتصاالت شركة باسم سعودية مساهمة شركة إلى )الهاتف( االتصاالت مرفق

 واستثماراتها الدولة وممتلكات حقوق كافة تنقل:(بأن القرار من )رابعا( الفقرة تضمنته
 إدراج تم أنه وبما )الشركة هذه إلى أنواعها بكافة باالتصاالت يتعلق فيما والدولية المحلية

 الشركة لرأسمال المكونة األصول ضمن )الهاتف( لصالح للدولة المملوكة العقارات قيمة
 االستثمارات صندوق في ممثلة المملكة حكومة تمتلكها التي األسهم من لعدد المقسم

 لبقية الكتابة الحق وقت في وسيتم العدل كتابات إدارات من لبعض كتب عليه وبناءا .العامة
 للبيانات طبقا الشركة لصالح اإلفراغ أجل من العقارات بهذه خدماتها المشمولة اإلدارات
 أجل ومن ومساحاتها صكوكها وأرقام الحاالت عدد فيها موضحا خطاب كل مع المرفقة

 فيما كل المملكة بأنحاء العدل كتابات توجيه معاليه وطلب ".وقت بأسرع العمل هذا إنجاز



 ملكية من العقارات وإفراغ المتابعة إليهم الموكل المالية وزارة مندوبي مهمة تسهيل يخصه
 هذه أن الصكوك في يوضح أن على السعودية االتصاالت شركة إلى )الهاتف( الدولة

 نرغب ذكر ما والحال لذا .اهـ.الشركة مال رأس في الدولة حصة من جزءا تمثل العقارات
 في 1751/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/يحفظكم والله )موجبه واعتماد االطالع إليكم
.و/هـ27/3/1422
1751/ت/13
1/5

27
3

1422
الدولة أمالك

..)

 1342/ت/13 ورقم هـ26/2/1422في 1741/ت/13رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 وإفراغ المتابعة إليهم الموكل المالية وزارة مندوبي مهمة تسهيل بشأن هـ22/1/1420في

 خطاب تلقينا فقد وعليه .الخ..السعودية االتصاالت شركة إلى الدولة ملكية من العقارات
 ممثلي أن المتضمن هـ3/3/1422في122رقم بالنيابة والهاتف والبريد البرق وزير معالي

 تحديد العدل وكتابات المحاكم بعض طلب في تمثلت الصعوبات بعض واجهوا الشركة
 واالقتصاد المالية وزير معالي أن من الرغم على بالصك وإيضاحها نقلها يتم أرض كل قيمة

 بالصكوك المشمولة العقارات أن بإيضاح الملكية إفراغ عند يكتفى بأن أوضح قد الوطني
 خطابات تقبل لم المحاكم بعض أن كما .الشركة رأسمال في الدولة حصة من جزءاً تمثل

 التأكيد معاليه وطلب..يصلها لم إليه المشار التعميم أن بحجة الشركة ممثلي من التفويض
 اإلتصاالت شركة ممثلي مهمة بتسهيل المملكة مناطق بكافة العدل وكتابات المحاكم على

 خطابات قبول على والتأكيد الراهنة بحالها الصكوك إفراغ إجراءات إنهاء وسرعة السعودية
 بإدراج األراضي بأقيام يتعلق فيما االكتفاء وكذلك الشركة ممثلي من المقدمة التفويض

 االطالع إليكم نرغب لذا .الخ..الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي بخطاب الواردة العبارة
 من المقدمة التفويض خطابات وقبول واالقتصادالوطني المالية وزارة مندوبي مهمة وتسهيل

الشركات في التعميم نص ينظر يحفظكم،،، والله الشركة ممثلي
1995/ت/13
1/5
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1423
الدولة أمالك

)

 من الشرعية الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه
 فيما الخبرات وتبادل للتباحث قطاعاتها اختالف على الوزارة منسوبي بين لقاءات عقد خالل
 واألنظمة ,الشرعية األصول مقتضى ضوء في اإلنجاز وسرعة واتقانه العمل سير حول بينهم

 في والثانية األولى العدل كتابات لرؤساء الرابع الملتقى عقد جرى فقد ,المرعية والتعليمات
 كتابة اختصاص ـ 1 : التالية التوصيات اللقاء هذا عن وانبثق هـ19/1/1423ـ17 الفترة
 التراضي وقسمة العقارات في المشاعة اإلرثية الحصص عن التنازل بتوثيق األولى العدل
 ويصدر عوض بغير أو بعوض ذلك أكان وسواء خارجها أم المكانية الوالية داخل سواء
 للتهميش مصدره إلى يبعثه ثم الملكية صك على أجراه بما ويهمش بذلك صكا العدل كاتب
 العقار برهن المتعلقة الحجزية الكفالة بإقرار األولى العدل كتابة اختصاص ـ 2 .سجله على
 وعدم األحوال ببطاقة االكتفاء إيجابيات في النظر بعد ـ 3 .لها المكانية الوالية حدود في

 في 150/ت/8 رقم بالتعاميم استثنيت التي الوكاالت في معرفين إلى الحاجة
 1218/ت/13 ورقم ,هـ25/10/1418 وتاريخ 1124/ت/13 ورقم ,هـ20/4/1414

 المدنية األحوال ببطاقة االكتفاء يشمل أن المجتمعون أوصى فقد هـ23/6/1419 وتاريخ
 الجهات أمام الترافع ووكاالت البيوع كوكاالت الوكاالت كافة معرفين إلى الحاجة وعدم

 ما الوكاالت من وغيرها الحكومية الجهات ومراجعة واالستالم القبض ووكاالت القضائية
 الصياغة في ماثله ما أو الوزارة قبل من المطبوع النموذج في المعدة العامة الوكاالت عدا
 في المدنية األحوال ببطاقة واالكتفاء المعرفين عن االستغناء وكذلك .معرفين من بد فال

 العقارات عن الدولة وتنازل ,الملكيات ونزع ,الجنسية عن والتنازل ,األسماء تغيير أقارير
 الحال اقتضى إذا العدل لكاتب ويحق .واألطوال الحدود تعديل أو الدولة أمالك لمصلحة

.بعاليه ذكر فيما معرفين طلب

 المرسوم صدر والتي بعده أو هـ1/2/1395 تاريخ قبل البلدية باعتها التي األراضي ـ 4
 للمقام والقروية البلدية الشؤون وزارة من الرفع بعد إال البيع أوامر تنفيذ بعدم الملكي
 السامي المقام قبل من بيعها إجازة بعد إال توثيقها إمكانية بعدم أصحابها فيفهم ,السامي
 أراد إذا ـ 5 .االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة المحكمة إلى التقدم أو الكريم
 وأطواله المتبقي الجزء وكذلك المفرغ الجزء تحديد فعليه صك من جزء إفراغ العدل كاتب



 إلى الكتابة العدل كاتب فعلى المتبقي يحدد ولم منها أجزاء أفرغ التي الصكوك أما ومساحته
 الحاجة دون تصدر الزراعية الكفاالت وثائق ـ 6 .المتبقية األجزاء لتحديد المختصة الجهة

 ـ 7 .المنطقة إلمارة اإلداري النطاق حدود ذلك يتعدى أال على المكانية بالوالية ربطها إلى
 التأسيس لعقد الموثق العدل كاتب يتولى الشركات عقود في الواردة التملك صكوك

 رسميا بعثه فيتم خارجها كان وما لعمله المكانية الوالية حدود في صكوكها على التهميش
 داخل من الصادرة بالعقار المتعلقة الوكاالت ـ 8 .سجله وعلى عليه للتهميش جهته إلى

 ,ومصدرها وتاريخها الحفيظة ورقم المدني السجل رقم بين فيها يجمع خارجها أو المملكة
 أوصى الوكالة بفسخ يتعلق فيما ـ 9 .فقط المدني السجل برقم فيكتفى ذلك عدا وما

 معه وليس فسخها في الموكل ورغب خاصة الوكالة كانت إذا : أوال : يلي بما المجتمعون
 النموذج حسب الوكالة بفسخ إقرار أخذ فيتم يده في هي ممن إحضارها وتعذر أصلها

 إذا ـ أ : ثانيا .اإللغاء هذا من بنسخة العالقة ذات الجهة وتزود األصل له يسلم به المعمول
 كاتب فعلى الفسخ بطلب أصدرتها التي الجهة إلى بأصلها الموكل وتقدم عامة الوكالة كانت
 وسجلها الوكالة أصل على والتهميش الفسخ أصل وإعطاؤه الفسخ على إقراره أخذ العدل
.بذلك

 إقراره فيؤخذ معه وأصلها الوكالة أصدرت التي الجهة غير إلى الموكل تقدم حال في ـ ب
 الجهة إلى الملغى األصل بعث يتم ثم لديه صدر بما الوكالة أصل على ويهمش الفسخ على
 من الوكالة فسخ بطلب الموكل تقدم إذا ـ جـ .بذلك سجلها على للتهميش أصدرتها التي

 بالفسخ إقرار فيؤخذ الوكيل من إحضارها لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة
 أصلها على التهميش رغب وإذا .باإللغاء سجلها على ويهمش له ويسلم صك بذلك ويصدر
 الموكل تقدم إذا ـ د .الوكالة تسليم الوكيل رفض حال في األمنية الجهة بمراجعة فيفهم
 ذكر ما فيتخذ ذلك لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة غير من الوكالة فسخ بطلب

 سجلها على للتهميش فسخ من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "ج" الفقرة في
 إقراره فيؤخذ الوكالة منها صدرت التي الجهة إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ هـ .بذلك
 أصل على ويهمش موكله إلى بتسليمه يقوم لكي له ويسلم صك بذلك ويصدر بالعزل
 منها صدرت التي الجهة غير إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ و .بذلك وسجلها الوكالة
 الوكيل عزل من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "هـ" فقره في ذكر ما فيتخذ الوكالة
 التي الخيرية الجمعيات إلى ترد التي الهبات توثيق مناسبة ـ 10 .سجلها على للتهميش لنفسه

 الجهة موافقة فالبدمن البيع أو الشراء ألغراض اإلفراغ أما ,بنشاطها ترخيصا تحمل ال
 أن وكالة بطلب شخص له يتقدم عندما العدل كاتب على ـ 11 .بنشاطها باإلذن المختصة



 في ذلك على والنص تخصيصا أو تعميما فيه التوكيل يرغب فيما حاجته تحديد منه يطلب
.مخصوص ألمر حكومية إدارة مراجعة الوكالة لهذه الباعث كان إذا سيما ال الوكالة

 يتعين فإنه التوكيل في الوكيل ورغب التوكيل حق للوكيل أن فيها ينص التي الوكاالت ـ 12
 كانت وإذا ,العقار ببيع خاصة أو عامة كانت إذا وسجلها األصلية الوكالة على الشرح
 رسمية بمذكرة وترسل عليها الشرح بعد منها صورة فتؤخذ أخرى جهة من خارجة الوكالة

 عند العائلة دفتر أصل إحضار تعذر إذا ـ 13 .بذلك سجلها على للتهميش صدورها جهة إلى
 التملك صك أن حال وفي .لها المدني السجل من نسخةمصدقة فيطلب المرأة هوية إثبات

 من فيطلب الراهن الوقت في تحملها التي غير هوية وتاريخ رقم يحمل بالمرأة الخاص
 التي والهوية الصك في المدونة الهوية بين فيها الربط يتم بذلك مشهد المدنية األحوال
 بشأن السابق األولى العدل كتابات رؤساء ملتقى عن صدر ما على التوكيد ـ 14 .تحملها
 عن فيها اإلحالة تتم التي العدل كتابات عدا ما اإلحالة ورقة على العدل كتابة رئيس توقيع
 العدل كاتب خروج على التعليمات تنص التي االقتضاء وكاالت ـ 15 .اآللي الحاسب طريق

 .إقراره بعد به للعمل العدل كتابات وتبلغ الوزارة تحدده ترتيب ضمن تتم مقرها في إلجرائها
 دون ما حسب" :بعبارة يكتفى مشموله جميع بانتقال الصك ظهر على الشرح حال في ـ 16
 مكتمل الصك يكون أن شريطة الضبط في والمساحة واألطوال الحدود ذكر عند "الصك في

 الجهة من معتمد مخطط وفق العقار يكون أن بينها من والتي والنظامية الشرعية اإلجراءات
 واعتماد االطالع نرغب ذلك على ولموافقتنا العامة المصلحة مقتضى على وبناء .المختصة

.و)/بموجبها العمل
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 على بالتأكيد القاضي هـ11/4/1408 وتاريخ ت/8/66 الرقم ذي الوزارة لتعميم فإلحاقا
 وعدم للدولة عاماً ملكاً الجانبين كال على الحديدية السكك خط مركز من متر مائتي اعتبار

 وتاريخ 33867/ب/3 الرقم ذي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . له التعرض
 العامة المؤسسة إدارة مجلس ورئيس النقل وزير معالي إلى أصال الموجه ، هـ2/7/1425



 هـ2/8/1423 وتاريخ 30476/ب/3 رقم األمر إلى نشير [ : ونصه ، الحديدية للخطوط
 الوزراء بمجلس الخبراء وهيئة المالية وزارة من لجنة تشكيل على بالموافقة القاضي

 على المؤجرة المؤسسة أراضي جميع أوضاع لدراسة ، الحديدية للخطوط العامة والمؤسسة
 وضع أجل من حكومية مبان أو منشآت عليها المقام وخصوصا ، الحكومية الجهات
 6/2/6961 رقم المالية وزير معالي خطاب إلى نشير كما . لمعالجتها الالزمة الضوابط

 كافة من الموضوع بدراسة قامت إليها المشار اللجنة أن المتضمن ، هـ11/6/1424 وتاريخ
 محضرها في وتوصلت ، الحكومية المنشآت مواقع وخرائط بيانات على واطلعت ، جوانبه
 المادة من ) أ ( الفقرة في ورد بما االلتزام ضرورة.1 : اآلتية التوصيات إلى صورته المرفقة
 وتاريخ 21/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر الحديدية السكة خطوط حماية نظام من األولى

 ملكا الجانبين كال على الحديدية السكك خط مركز من ) متر مائتي ( باعتبار هـ3/4/1382
 عليها والمقام ، فعال المشغولة الحكومية المنشآت أراضي جميع إخراج.2 . للدولة عاما
 على الحكومية الجهات لصالح الحديدية للخطوط العامة المؤسسة تبعية من حكومية مبان

 الجهات تستغلها لم التي الحكومية والمنشآت األراضي إعادة.3 . بالمحضر الموضح النحو
 بين الدمام مدينة في الواقعة البيضاء األراضي إبقاء.4 . المؤسسة إلى المستأجرة الحكومية
.5 . للمؤسسة تابعة والجديدة القديمة المحطتين

 غير المساحات واستغالل األراضي أوضاع لتصحيح الجهود بذل في المؤسسة استمرار
 تقوم أن.6 . هـ24/6/1423 وتاريخ ) 169 ( رقم الوزراء مجلس لقرار وفقا المؤجرة
 البلدية الشؤون وزارة مع بالتنسيق مساحية رفوعات بإعداد والمؤسسة الحكومية الجهات
 العدل كتابات مخاطبة ثم ومن ، هـ15/8/1422 وتاريخ 16149 رقم لألمر وفقا والقروية
. المستفيدة الجهة لمصلحة الدولة أمالك باسم لتسجيلها

 المحضر به المرفق هـ1/6/1425 وتاريخ 1/8140 رقم معاليه خطاب إلى أيضا نشير كما
 أنه المتضمن ، معاليه ومن والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب من الموقع

 على المؤجرة المؤسسة بأراضي يتعلق األول ، جانبين للموضوع أن تبين المراجعة بعد
 فيتعلق الثاني الجانب أما ، الذكر سالفة اللجنة بتوصيات معالجته تمت وقد ، حكومية جهات

 المجلس بموافقة معالجته تمت وقد ، حكومية جهات على المؤجرة غير المؤسسة بأراضي
 الئحة باعتماد الحديدية للخطوط العامة المؤسسة إدارة مجلس قيام على األعلى االقتصادي

 ( المادة وتقضي ، المؤسسة إدارة مجلس من اعتمادها تم وقد ، المؤسسة عقارات استثمار
 غير العقارات بيع في الحق – اإلدارة مجلس موافقة بعد – العام للرئيس ( بأنه منها ) 8

 والتعليمات األنظمة وفق الرئيس المؤسسة نشاط في لالستغالل المحتملة غير أو المستغلة



 لدى المؤسسة لصالح خاص حساب في البيع إيرادات وتودع الشأن هذا في الصادرة
 المجلس قرار شملها التي للمشاريع الحكومي المالي الدعم توفير أجل من النقد مؤسسة

 إدارة مجلس بين بالتنسيق وذلك ، هـ23/3/1423 وتاريخ 3/23 رقم األعلى االقتصادي
 أن المؤمل من وأنه المذكورة اللجنة توصيات مناسبة سموه ويرى ) المالية ووزارة المؤسسة

 ، اإليجار أو بالبيع سواء المالية المؤسسة موارد لتعزيز العامة المصلحة اإلجراءات هذه تخدم
 التمويل إلى تحتاج كبيرة حديدية سكك مشاريع تنفيذ على مقبلة المؤسسة وأن سيما ال

 يحقق بما التمويل هذا من مهما جزءا األراضي تلك دخل يسد أن ويمكن ، ضخمة بمبالغ
 بموافقتنا ونخبركم . الحكومي المالي الدعم على اعتمادها من ويخفض ، المؤسسة أهداف

 ما فأكملوا . المالية وزير ومعالي ومعاليكم سموه بموافقة إال البيع يتم ال أن على ذلك على
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم
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 هـ4/12/1425 وتاريخ ب م/3335 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 ورئيس الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصال الموجه ،

 ظهر وما السعودية العربية المملكة لشعب العامة المصلحة تقتضيه لما نظرا ( الوطني الحرس
 الحالية باحتياجاتها تفي أراض تخصيص من الحكومية والمصالح العامة المرافق حاجة من

 العائدة األراضي جميع في التصرف بعدم المختصة الجهات تعميد إليكم نرغب . والمستقبلية
 األنظمة به تقضي لما وفقا إال كان من كائن ألي العامة للمرافق المخصصة واألراضي للدولة

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. والتعليمات منا واألوامر
. هـ8/9/1426 في 2733/ت/13 رقم التعميم انظر . موجبه
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 في 2557/ت/13 ورقم هـ12/6/1423 في 2007/ت/13 رقم الوزارة لتعاميم إلحاقاً
 ألي عنها التنازل أو بيعها وعدم الحكومية األراضي على بالمحافظة القاضية هـ5/1/1426

 األمر من نسخة الوزارة تلقت فقد . الخ ... التعليمات به تقضي لما وفقاً إال أخرى جهة
 السمو لصاحب أصالً الموجه هـ5/9/1426 وتاريخ م/10623 الرقم ذي الكريم السامي
 ( ونصه العام والمفتش والطيران الدفاع وزير الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي الملكي

 السامية األوامر إلى فيه المشار هـ5/6/1423 وتاريخ 325/2 رقم التعميمي أمرنا إلى نشير
 أخرى جهة ألي عنها التنازل أو بيعها وعدم ، الحكومية األراضي على بالمحافظة تقضي التي
 هـ21/3/1411 وتاريخ م/624 رقم األمر ذلك ومن ، التعليمات به تقضي لما وفقاً إال

 هـ19/10/1414 وتاريخ16213 رقم ،واألمر هـ1/3/1414 وتاريخ م/428 رقم واألمر
 وتاريخ م/1335 رقم واألمر هـ20/11/1415 وتاريخ 988/8 رقم واألمر

 قيام من الحظناه ما والمتضمن . هـ4/5/1421 وتاريخ م/700 رقم واألمر هـ12/7/1416
 جهات لصالح لها المخصصة والمنشآت األراضي في التصرف من الحكومية الجهات بعض

 هـ24/6/1420 وتاريخ 105 رقم الوزراء مجلس لقرار الصريحة بالمخالفة أخرى
 بشتى استنزافها جرى التي الحكومية لألراضي وحماية ، الصلة ذات األخرى والتعليمات

 وإزالة األراضي مراقبة لجان قبل من المتكرر واإلهمال والتجاوزات االعتداءات أنواع
. هـ12/9/1404وتاريخ 206 رقم الوزراء مجلس بقرار الجاد التقيد وعدم ، التعديات

 من أي بيع عدم أمرنا قضى فقد ، مواطن كل مصلحة هي التي العامة للمصلحة وتحقيقاً
 إال حكومية غير أو حكومية كانت سواء أخرى جهة ألي الحكومية والمنشآت األراضي

 األفراد أو الجهات من ألي منها أي عن التنازل أو المنح عدم ، التعليمات به تقضي لما وفقاً
 معه يتعارض ما لكل ناسخاً األمر ذلك واعتبار حياله، التوجيه ألخذ ذلك عن الرفع بعد إال
 فيه وأكدنا . هـ5/2/1376 وتاريخ 2924 رقم األمر ذلك ومن ، سابقة وتعليمات أوامر من

 بأوامر االعتداد وعدم ، حرفياً بذلك التقيد يخصه فيما كل العدل وكتابات المحاكم على
 ، الديوان من سام بأمر صادراً كان ما إال الحكومية األراضي من أي عن التنازل أو المنح
 المسؤولية طائلة تحت ، األمر ذلك يخالف تجاوز أو تقصير أي عن المساءلة ستجرى وأنه

 تبعة عن موظف أي اعتذار األحوال من حال بأي نقبل لن وأننا ، والشخصية الوظيفية
 السامي األمر إلى نشير كما . التعليمات هذه يخالف بما مرجعه بتوجيه واإلهمال التجاوز
 برقم – الله رحمه – عبدالعزيز بن فهد الملك الشريفين الحرمين خادم بتوقيع الكريم



 في التصرف بعدم المختصة الجهات بتعميد القاضي ، هـ4/12/1425 وتاريخ ب م/3335
 إال كان من كائن ألي العامة للمرافق المخصصة واألراضي للدولة العائدة األراضي جميع
. والتعليمات منه الصادرة واألوامر األنظمة به تقضي لما وفقاً

 أمرنا به قضى بما حرفياً التقيد على التأكيد إليها المشار والجهات سموكم إلى ونرغب
 المشار – الله رحمه – عبدالعزيز بن فهد الملك الشريفين الحرمين خادم وأمر ، التعميمي

 إليهما المشار األمرين تاريخ بعد إليهم ورد إذا عما يخصه فيما كل لنا والرفع ، أعاله إليهما
 التنازل أو المنح بأوامر االعتداد عدم مع ، يجب بما حياله للتوجيه به قضت بما بالمخالفة

 تجاوز أو تقصير أي عن المساءلة وستجرى ، شخصياً منا موقع بأمر صادراً كان ما إال
 فيما كل بموجبه يلزم ما فأكملوا ، والشخصية الوظيفية المسؤولية طائلة تحت ذلك يخالف
 نرغب لذا .أهـ ..)،،.. بذلك بها والمرتبطة لها التابعة الجهات إبالغ جهة كل وعلى يخصه
.و )بموجبه والعمل االطالع إليكم
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 جامعة تأسيس مشروع بشأن هـ27/8/1427 وتاريخ 2961/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 م/573 رقم الكريم السامي األمر تلقينا فقد عليه . الخ .. والتقنية للعلوم عبدالله الملك

 وتاريخ )151/أ( رقم الملكي األمر إلى نشير [ ونصه هـ12/1/1428 وتاريخ خ/ب
 كافة وجعل , والتقنية للعلوم عبدالله الملك جامعة بتأسيس القاضي هـ20/11/1427

 من فيه التدخل وال , األحوال من حال بأي فيه التصرف يجوز ال وقفاً وأرصدتها موجوداتها
 إلي نشير كما .ونظامها الجامعة وتأسيس وقف وثيقة تضمنته ما وفق إال كان من كائن قبل

 المخصصة األراضي كافة بإفراغ القاضي هـ20/7/1427 وتاريخ ب م/5493 رقم أمرنا
 مليون وعشرون ثالثة )23.000.000( ومساحتها , والتقنية للعلوم عبدالله الملك لجامعة

 إليكم ونرغب .الجامعة لمصلحة الدولة أمالك باسم الثالث الجزر فيها بما , مربعاًً متر
 لمصلحة الدولة أمالك باسم المفرغة الصكوك كافة على بالتهميش المختصة الجهة تعميد
 حال بأي فيه التصرف يجوز ال الجامعة على وقف بأنها والتقنية للعلوم عبدالله الملك جامعة



 وقف وثيقة تضمنته ما وفق إال . كان من كائن قبل من فيه التدخل وال , األحوال من
 اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ أ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا , ونظامها الجامعة وتأسيس
و/ ).يحفظكم والله .. واإلحاطة
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 السامي األمر على المبني ، هـ27/8/1427 وتاريخ 2961/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 إنشاء مشروع على بالموافقة القاضي هـ20/8/1427 وتاريخ ب م/6296 رقم الكريم
 الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه إلخ ... والتقنية للعلوم عبدالله الملك جامعة
 الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه هـ3/3/1428 وتاريخ ب م/2267 رقم البرقي
 وتاريخ ب م/5493 رقم األمر إلى نشير :-[ونصه والقروية البلدية الشؤون وزير
 مقدارها إجمالية بمساحة باألمر إليها المشار األراضي كافة بإفراغ القاضي هـ20/7/1427

 الدولة أمالك باسم الثالث الجزر فيها بما مربع متر مليون وعشرون ثالثة )23.000.000(
 5887 رقم سموكم برقية إلى نشير كما .والتقنية للعلوم عبدالله الملك جامعة لمصلحة
 رقم التنظيمي المخطط أعدت جدة محافظة أمانة أن المتضمنة هـ24/1/1428 وتاريخ

 والبالغة السعودية أرامكو شركة قبل من المقدم المساحي الرفع بموجب )خ/ج/528(
 إليه المشار باألمر وردت التي المساحة بين الفرق ظهر وقد 2م)36.034.059( مساحته

 الهيئة قدمتها التي الفضائية الصور بين المساحة حساب اختالف بسبب المساحي الرفع وبين
 عبارة الموقع من جزء لكون إضافة ، الطبيعة واقع من المساحية والرفوعات لالستثمار العامة

 بلدة أهالي من العديد وأن .والجزر المد بعملية تتأثر مائية وممرات ثالث وجزر شاطئ عن



 البحرية الواجهة كامل وإغالق الصيادين مرسى إلغاء من لتضررهم بشكاوى تقدموا ثول
 هو للبلدة الرئيسي النشاط لكون واالقتصادية االجتماعية أوضاعهم على سيؤثر مما للبلدة
 والتي إليه المشار باألمر الواردة بالمساحة االكتفاء األمانة واقترحت .األسماك وبيع صيد

.لذلك سموكم وتأييد المقترح المخطط وفق تحقيقها يمكن

 وتاريخ ع/505 رقم المعدنية والثروة البترول وزير معالي برقية إلى أيضاً نشير كما
 الجامعة لمتطلبات كامل وتقييم بدراسة حظي الموضوع هذا أن المتضمنة هـ8/2/1428

 هذا لمثل المتوقعة واالجتماعية االقتصادية الموقع وبتأثيرات ناحية من والمستقبلية الحالية
 المخطط وأن .أخرى ناحية من لها المجاورة األخرى والمناطق ثول بلدة على الكبير الصرح

 ما منه يتبين المجال هذا في المتخصصة الشركات أعرق به تقوم الذي للجامعة العام الرئيسي
 مساحة · : جزئين من الطبيعة على المساحي للرفع وفقاً المساحة تتكون -1 : يلي

 المغمورة في 2م )19.640.378( مساحة · .اليابسة على أرض 2م )16.409.404(
 الجزء على لها التابعة ومرافقها الجامعة منشآت بناء سيتم وأنه .مائية وممرات جزر عن عبارة
 األرض مساحة أن بيّن الحاضر الوقت في تصحيحه يتم الذي الرئيسي المخطط وأن األول

 والمرافق الجامعة مجمع لتوفير كامل بشكل استغاللها سيتم المساحي الرفع حسب المتوفرة
 بلدة أهالي تضرر بموضوع يتعلق ما -2 .العالمية المواصفات وأنسب أفضل وفق لها الالزمة

 لصرح واالجتماعية االقتصادية التأثيرات فإن البحرية الواجهة وإغالق المرسى إلغاء من ثول
 إلى ثول بلدة ذلك وسيتجاوز -الله بإذن– الخير وفيه إيجابياً سيكون الجامعة مثل كبير

 الصيادين مرفأ موضوع الرئيسي المخطط في باالعتبار األخذ تم وأنه ، لها المجاورة المناطق
 للصيادين مرفأ وإنشاء تصميم بالجامعة الخاصة والتصاميم الهندسية الدراسات فستشمل ،

 الذي الموقع وفي الحالي المرفأ عن بديالً المواصفات أفضل وفق للبلدة كورنيش وكذلك
 في الصيادين على تأثير أي لتجنب وأنه .الجامعة حرم خارج جدة محافظة أمانة تحدده
 المنفذة الشركة تقوم لن المحافظة أمانة من البديلة األرض تجهيز وحتى الحاضر الوقت
 األرض توفير حتى مؤقت بشكل للمرفأ الصيادين استخدام وسيستمر الحالي المرفأ بإغالق
.الجامعة نفقة على وإنشائهما وللكورنيش له البديلة

 معاليه ويرى .. والتنفيذ التصاميم في البدء الفور على ليتم وقت أسرع في ذلك يكون وأن
 تقوم وأن ، 2م)36.034.059( والبالغة إليها المشار المطلوبة بالمساحة الصك صدور
 وكورنيش مرفأ لبناء الجامعة حرم خارج بديلة أرض بتوفير والقروية البلدية الشؤون وزارة

 نخبركم .والتنفيذ التصميم في البدء الفور على ليتم وقت أسرع في ثول بلدة ألهالي حديث
 .. الصيادين مرفأ على التأكيد مع المعدنية والثروة البترول وزير معالي رآه ما على بموافقتنا



 .يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ..,,,] بموجبه يلزم ما فأكملوا
و/ ،، يحفظكم والله
3147/ت/13
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الدولة أمالك

 وتاريخ 2557/ت/13 ورقم هـ8/9/1426 وتاريخ 2733/ت/13 رقم للتعاميم إلحاقاً
 واألراضي للدولة العائدة األراضي بجميع التصرف بعدم تقضي التي هـ5/1/1426

 وتاريخ 162/ت/12 رقم الوزارة لتعميم وإلحاقاً .إلخ ... العامة للمرافق المخصصة
 هـ12/11/1392 وتاريخ 1270 رقم الوزراء مجلس قرار إلى فيه المشار هـ4/9/1398

 للمرافق تخصيصه سبق موقع أي على صكوك أو فسوحات أو تصاريح إعطاء بعدم القاضي
 عليه .إلخ ... العامة للمرافق المخصصة األراضي باستعمال شخص ألي السماح وعدم العامة

 وتاريخ 1407/1 رقم بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة خطاب للوزارة ورد فقد
 ب/5ق/123 رقم بالرياض التمييز محكمة قرار من نسخة به المرفق هـ15/2/1428

 في 601/2 ورقم 17/8/1398 في 32/12 رقم بالصكوك المتعلق هـ8/2/1428 وتاريخ
 األولى العدل كتابة من الصادرة هـ19/11/1423 في 6109/8 ورقم 8/9/1398

 ما لتقرير التمييز محكمة على بعرضها وجهنا التي ، عامة حدائق على والمخرجة ، بالرياض
 صور وعلى مصدرها من المصدقة الصكوك هذه صور على اإلطالع بعد وأنه ، بشأنها يلزم

 إليها المشار الصكوك هذه إفراغ أن وبما ، عامة حدائق على مخرجة أنها ظهر ضبوطها
 والذي هـ12/11/1392 في 1270 رقم الوزراء مجلس قرار ومنها للتعليمات مخالف

 قررت لذا .التخطيط نسبة من لألمانة ملكيتها وأن ، المخططات في الحدائق تملك يمنع
 على الوزارة تعمم وأن بذلك وضبوطها سجالتها على والتهميش الصكوك هذه إلغاء الدائرة
 إليكم نرغب لذا . اإللغاء بهذا الصكوك هذه بأيديهم من ويفهم بذلك الشرعية الدوائر

 والله . بذلك والتقيد الشأن بهذا الصادرة والتعليمات األنظمة بموجب والعمل اإلطالع
و /،،، يحفظكم

3356/ت/13
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)

 النطاق تحديد قواعد بشأن هـ23/5/1428 وتاريخ 3129/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 صاحب برقية تلقينا فقد عليه إلخ ... بها المتعلقة والوثائق هـ1450 عام حتى العمراني

 ونصها هـ22/3/1429 وتاريخ 21868 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو
 القاضي هـ11/5/1428 وتاريخ )157( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على بناءاً [ :

 .بها المتعلقة والوثائق هـ1450 عام حتى العمراني النطاق تحديد قواعد على بالموافقة
 بالضوابط الخاصة النطاق قواعد من الثالثة المادة من 3/5 ، 3/4 الفقرتين تضمنت وحيث
 المختلفة باستعماالتها األراضي تنمية أو تخطيط أو تجزئة يتم ال – 3/4 : يلي ما العامة
 بعد إال جهة أي قبل من خارجها أو التنمية حماية ومنطقة العمرانية التنمية مراحل داخل
 على يجب – 3/5 .اعتمادها قبل المخططات على والقروية البلدية الشئون وزارة موافقة

 تحديد -أ :يلي ما الستكمال والقروية البلدية الشئون وزارة مع التنسيق الحكومية الجهات
 إصدار ليتم معتمدة أنظمة أو سامية أوامر بموجب جهة أي تصرف تحت التي األراضي
 قائمة حكومية منشآت عليها التي األراضي تحديد -ب .المستفيدة للجهة تخصيص قرارات

 وفق المستفيدة الجهة لصالح الدولة ألمالك وإفراغها لها تخصيص قرارات إصدار ليتم
 ، المياه أنابيب ، الحديدية السكك ، الطرق شبكات مسارات تحديد -ج .المتعبة األنظمة
 تم وحيث .مساراتها اعتماد ليتم شابهها وما العالي الضغط كهرباء خطوط ، البترول أنابيب
 الجهات وإشعار اإلطالع آمل .إليها المشار العمراني النطاق لقواعد التنفيذية الالئحة اعتماد

 لذا هـ.أ]إليها المشار 3/5 ، 3/4 الفقرات تضمنته ما تنفيذ باستكمال لديكم المختصة
 الالئحة من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب

 )يحفظكم والله .هـ1450 عام حتى المملكة وقرى لمدن العمراني النطاق لقواعد التنفيذية
و/

م/1827/2
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محترمة غير أموال



 برقم أملج قاضي إلى الرئيس سماحة من الصادر الخطاب صورة طيه من لكم نبعث( :وبعد -
 إبالغ في سماحته رغب وقد االسطوانات بشأن هـ21/6/1384 وتاريخ غ/1756/3

 رئيس سماحة خطاب نص .ن/ انتهى .)بذلك فلإلحاطة .فيه جاء بما بالتمشي المحاكم
 خطابك على االطالع جرى« هـ21/6/1384 في غ/1756/3 رقم التعميمي القضاة
 ترافع عندما أنه فيه ذكرت والذي هـ24/4/1384 وتاريخ 221 برقم لنا المرفوع المرفق
 اإلمارة ولكن وتكسيرها، بإحضارها لإلمارة كتبت اسطوانات قضية في ........و .....إليكم

 اإلفادة وترغب صورته المرفقة التعميم وهو التنفيذ، دون يحول تعميم وردها قد بأنه أجابت
 تراه ما فيه فقرر هذا مثل جاءك وإذا محله في إجراء قررته ما بأن نفيدك وعليه ».نراه عما

ر/ .»المختصة جهته فإلى التنفيذ وأما .شرعاً
3185/ت/13
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محترمة غير أموال

 رقم السامي األمر على المبني هـ9/7/1424 وتاريخ 2276/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 إلخ ... األموال غسل مكافحة نظام على بالموافقة القاضي هـ25/6/1424 في 39/م

 صاحب برقية على المبني هـ17/8/1426 وتاريخ 2724/ت/13 رقم لتعميمنا وإلحاقاً
 الالئحة بشأن هـ1/8/1426 وتاريخ ش19/46391/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو

 السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ... األموال غسل مكافحة لنظام التنفيذية
 إلى إشارة[ :- ونصها هـ3/7/1428 وتاريخ 44007/ش الرقم ذات الداخلية وزير الملكي

 نظام على بالموافقة القاضي هـ25/6/1424 وتاريخ 39/م رقم الكريم الملكي المرسوم
 القاضي هـ1/8/1426 وتاريخ ش19/46391/2/2 رقم وتعميمنا األموال غسل مكافحة
 نسخة لمعاليكم المعطى األموال غسل مكافحة لنظام التنفيذية الالئحة بموجب العمل باعتماد

 ومضمونها للنظام التنفيذية الالئحة من )د-1( الفقرة رابعاً )11/4( المادة تضمنته وما منه
 غسل قضايا في اإلدانة لحاالت معلومات قاعدة بإنشاء المالية التحريات وحدة تقوم أن

 اإلقمونت لمجموعة االنضمام ومفاوضات العاجلة الدولية للمتطلبات ونظراً ، األموال
 اإلرهاب تمويل مكافحة مجال في المملكة إجراءات تقييم وإعادة )المالية التحريات وحدة(

 في اإلدانة أحكام توفر تتطلب والتي ، م2008 عام خالل إجراءه المزمع األموال وغسل
 جميع عن اإلفادة معاليكم إطالع بعد نود .التقييم سنة قبل لعامين األموال غسل قضايا



 بيان وفق )هـ1427-1426( األعوام خالل الصادرة األموال غسل قضايا في اإلدانة حاالت
 في تكون القادمة واألعوام هـ1428 لعام بالنسبة ، قضية لكل الرئيسية المعلومات يوضح
.أهـ ] عام كل نهاية

 جميع عن )للمستشارين العامة اإلدارة( الوزارة تزويد وسرعة اإلطالع إليكم نرغب لذا
 ما وفق )هـ1426/1427( األعوام خالل الصادرة األموال غسل قضايا في اإلدانة حاالت

 من شهر خالل اإلفادة تكون أن على ، بعاليه إليها المشار الداخلية وزير سمو برقية في جاء
 /،،، يحفظكم والله .عام كل نهاية في تكون القادمة واألعوام هـ1428 لعام وبالنسبة تاريخه

و
1696/3
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1382
التمييز أنظمة

 بعض فيها يكون قبلنا من التمييز لمحكمتي تحال التي القضايا من بعضا أن الحظنا( :وبعد -
 مشتمال يكن لم التي والمستندات األوراق بعض الهيئة لدى القضية درس ويتطلب النواقص

 يعتبر الحكم لتدقيق النواقص بعض إرسال التمييز هيئة طلب ألن ونظراً .القضية ملف عليها
 يوجه أن المصلحة من فنرى الحكم لتمييز قبلنا من إليها أحيلت التي القضية في للنظر مكمال
 وعلى الحكم منها صدر التي المحكمة إلى رأسا التمييز محكمة من القضية نواقص طلب

 األخذ من تفاديا التمييز هيئة إلى سريعا يلزم ما وبعث طريقنا غير من الطلب إجابة المحكمة
 فاعتمدوا.. المعامالت أصحاب وتضرر الهيئة لدى العمل سير عرقلة من وخشية والرد
. ر/ انتهى .)ذلك

2452/3
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التمييز أنظمة

 هيئة قبل من تمييزها تعين بأحكام المتعلقة القضايا ضبوط صور أن المالحظ من( :وبعد -
 الضبوط صور ألن ونظراً .بعض عن بعضها منفصل رسمية أو عادية أوراق في تنقل التمييز



 وألن القضية مراحل وفهم األحكام مناقشة عند التمييز هيئة لدى أساسياً مرجعاً تعتبر
 األوراق أطراف وتلف األحوال بعض في لاللتباس الضبوط صور يعرض مما المتناثرة األوراق

 العمل مصلحة أن نرى فلذا .مكتب إلى مكتب ومن دائرة إلى دائرة من تبادلها جراء من
 تكون أن تصميمها في لوحظ التي األوراق في إال الضبوط صور تحرير بعدم تقيدكم تقتضي

 العدد طلب وعليكم ذلك فاعتمدوا .الغرض لهذا خصيصاً وطبعت مدرسية دفاتر شكل على
 لتزودكم الزمن من لمدة يكفي ما منها لديكم يكن لم إذا الرئاسة من الضبوط صور من الالزم

 صور من شيء لديكم يكن لم إذا السابقة الطريقة على العمل استمرار مراعاة مع يلزم بما
 في م/1497/3 رقم التعميم بذلك صدر .ن /انتهى .)لكم نبعثها لحينما الضبوط

.هـ16/6/1385
1298/3

1/402
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1383
التمييز أنظمة

 بعض من الصادرة األحكام بعض حيال الرئاسة هذه إلى الواردة الشكايات كثرت( :وبعد -
 الخاصة التعليمات في جاء ما ضوء على تمشيها عدم ذلك أسباب ومن وتأخرها المحاكم

 نشعركم المصلحة تقتضيه ما على وبناء الخصوص، بهذا أوامر من صدر وما األحكام بتمييز
 الصك تسليم وعدم وتطبيقها التعليمات من صدر بما االهتمام واجبكم من ـ 1 :يلي بما

 اعتمدوا ـ 2 .بالحكم القناعة عليه المحكوم يقرر أو المختصة الجهة من يصدق حتى لصاحبه
 هيئة وعلى واسطتنا بدون مباشرة التمييز هيئة إلى أحكامها تمييز يتعين التي القضايا رفع

 قرار من بصورة نزود أن على منها الصادرة الجهة إلى إعادتها القضية من االنتهاء بعد التمييز
 خالف فيها يحصل التي المعامالت ـ أ :يأتي ما ذلك من ويستثنى .قضية كل في التمييز هيئة
 المعامالت ـ ج . الهيئة أعضاء فيها يختلف التي المعامالت ـ ب .التمييز وهيئة القاضي بين
 تكون أن بد ال األربعة األنواع فهذه والقطع القتل معامالت ـ د .قبلنا من نظرت أن سبق التي
.ر/انتهي )موجبه إنفاذ فاعتمدوا .طريقنا عن

1600/3
1/402
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التمييز أنظمة
 التي القضايا برفع هـ16/3/1383 في 1298/3 رقم التعميم صدر أن سبق( :وبعد -

 .إليه المشار التعميم في استثني ما يالحظ رأسا التمييز هيئة إلي أحكامها تمييز األمر استلزم
 ما باتباع نشعركم المحاكم بعض في يقع ما وتالفي المعامالت سير تسهيل في منا ورغبة

 الحكم يرفع ال أن يجب عليه المحكوم من الصادر بالحكم القناعة عدم حالة في ـ 1 :يأتي
 مع التجاوب الحظوا ـ 2 .المختصة الجهة من تصديق على يحوز أن قبل التنفيذ لجهات
 هذا من بصورة التمييز محكمة زودنا وقد ممكن وقت بأسرع طلباتها وبعث التمييز محكمة
 ن/ انتهى .)الموضوع في يلزم ما لنتخذ ذلك في معها يتعاون ال قاضٍ كل عن للرفع التعميم

.
ح/3408/3

1/403
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التمييز أنظمة

 قناعته عدم قرر ضده الصادر الحكم تنفيذ أريد إذا عليهم المحكوم بعض أن( :وبعد -
 فإننا عليه وبناء .األحكام إلنفاذ وتأثير للوقت تطويل ذلك في ويكون تمييزه وطالب بالحكم

 عدمه من التمييز في رغبته عن تحريريا الحكم صدور بعد الخصم سؤال بلزوم عليكم نؤكد
 بتطبيق عليكم نؤكد وكذلك ذلك على توقيعه ويؤخذ القضية بضبط تحريريا إجابته وتسجل

 اإلجراءات إنجاز سرعة في ورغبة النزاع لقطع طلبا التمييز هيئات نظام من العاشرة المادة
. ن/ انتهى .)الخصام وقطع

م/1470/2
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التمييز أنظمة

 لوائح بها مرفق غير التمييز هيئات إلى ترد األحكام من كثيراً أن لوحظ فقد( :وبعد -
 االطالع عليهم المحكوم يطلب الهيئة إلى ترد وحينما .األحكام من المتظلمين من اعتراضية

 وقد .وتعطيلها المعامالت سير عرقلة يسبب ذلك إن وحيث .والضبط الحكم صك على
 دعواه يبرر ما عليه المحكوم يظهر ذلك وبعد .المذكور الحكم نحو إجراءاتها الهيئة تجري



 األضرار من ذلك في ما فضيلتكم على يخفى وال .القضية في النظر يعاد قد السبب وبهذا
 أي رفع بعدم والتعليمات النظم عليه نصت بما االلتزام بضرورة عليكم نؤكد ولذا .والتعطيل

 الئحة ترفق ثم خطياً ال؟ أم بالحكم قانع هو هل عليه المحكوم يسأل أن بعد إال حكم
 .العادة حسب ذلك بعد وترفع والمستندات األوراق وكافة والضبط الصك مع االعتراض
 3342/3 رقم التعميم بذلك صدر .ر/انتهى .)بموجبه والتمشي بهذا إليه أشرنا ما فلمالحظة

 في م/1426/3 ورقم .ن/هـ1/1/1384 في م/1/3 ورقم .ر/هـ29/10/1382 في
ر/هـ10/6/1387

م/2112/4
1/404

18
9

1385
التمييز أنظمة
...)

 األعمال تنظيم من »55« المادة فإن المال بيت على الصادرة األحكام بتمييز يتعلق ما
 وكذا دون فما ريال بمائة هو حكم كل التمييز من أعفت قد الشرعية الدوائر في اإلدارية

 رياال خمسين عن المطلوب يزيد أال ذلك في مشترطة الزوجين بين والمسكن الحضانة أجرة
 مدير وتعميد بمقتضاه فللعمل .ريال مائة يتجاوز لم ما استثنته فأيضا المهر وأما الشهر في

.ن/ انتهى .)إلخ.. بموجبه طرفكم المال بيت
م/2414/2

1/404
14
10

1386
التمييز أنظمة

 وتاريخ 2844/3/1 برقم الصادر الرئيس سماحة خطاب نص نبلغكم( :وبعد -
 رقم لخطابه جوابا المكرمة مكة محكمة رئيس لفضيلة أصال والموجه هـ25/7/1386

 في 1613/1 رقم خطابكم إلى فنشير« :يلي كما وهو هـ5/6/1386 في 1613/1
 أو الوقف ببيع واألوصياء للنظار اإلذن من القضاة من يصدر ما تمييز بشأن هـ5/6/1386

 األخيرة التعليمات وأن الشرعية اإلجراءات بعد منه جزء أو القصار مال بيع أو منه جزء
 من صادرين قرارين هناك وأن .إثبات وال بنفي الموضوع لهذا تتعرض لم بالتمييز الخاصة



 األول ويقضي هـ17/6/1373 وتاريخ 4841 برقم أحدهما السابق القضاة رئيس سماحة
 4840 برقم وثانيهما تصديقها بعد إال القطعية تكتسب ال وأنها األحكام هذه مثل بتمييز

 ما شرعي حاكم بإذن كان ولو وقف أو قصار مال بيع بعدم ويقضي هـ17/6/1373 وتاريخ
 عنه نوه ما تمييز هو المتعين بأن نفيدكم وعليه .نراه بما تعميدكم وترغبون .مصدقا يكن لم

. ن/ انتهى .)موجبه اعتماد منكم فنرغب .».اهـ .بعاليه
م/2627/3

1/405
18
11

1386
التمييز أنظمة

 التصريح التمييز هيئة أحكامهم صكوك على تالحظ الذين القضاة جميع على يجب (... -
 هيئة وبين بينهم المفاهمة من حصل ما بسبب هو أخيرا الصك على الطاريء التعديل هذا بأن

.3/192 القضاة في التعميم نص ينظر . ر/ .)التمييز
م/1431/3

1/405
12
6

1387
التمييز أنظمة

 ببعث القاضي هـ2/1/1387 في م/1/3 برقم منا لكم الصادر التعميم إلى فإشارة( :وبعد -
 محكمة إلى إصداره في القاضي إليه استند ما وجميع والمبايعات والوصايا الوكاالت صكوك
 االطالع من للتمكن حكمها تمييز إرادة حين وضبوطها القضية أوراق جميع ضمن التمييز

 قد بالرياض الكبرى المحكمة رئيس فضيلة إن وحيث .إلخ ..بالقضايا يتعلق ما جميع على
 له أن يذكر ............. المدعو من معروضا هـ26/4/1387 في 1513/1 برقم لنا رفع

 ............. /الشيخ فضيلة قبل من مبعوثة معاملة في أرفقت الوكالة هذه وأن عامة وكالة
 المحكمة رئيس فضيلة وطلب الوكيل بمصلحة يضر ذلك وأن الحكم لتمييز التمييز هيئة إلى

 فقد التفتيش قسم المختصة الجهة قبل من الطلب هذا دراسة وبعد .إلخ ..التعميم ذلك إلغاء
 محكمة إلى القضية أوراق مع برمتها فترفق خاصة الوكالة كانت إذا ـ 1 :يلي بما إفادتكم لزم

 الوكالة كانت إذا أما ـ 2 .قبل من منا لكم سبق ما حسب الحكم تمييز إرادة حين التمييز
 من التأكد بعد القاضي عليها ويصدق للوكالة فوتوغرافية صورة بإحضار الوكيل فيكلف عامة



 .كالعادة التمييز هيئة إلى األصل ويبعث الحاجة عند البرازها إليه تسلم ثم ألصلها مطابقتها
. ن/ انتهى .)مستقبال ذلك فاعتمدوا
م/1769/3

1/406
23
7

1387
التمييز أنظمة
 المعاملة إليه تحال عندما القضاة بعض بأن بالرياض التمييز هيئة رئيس فضيلة لنا رفع( :وبعد

 إن وحيث.المعاملة لديه تتأخر ذلك نحو أو شيء تعديل أو إجابة لطلب المذكورة الهيئة من
 والقضاة القضاء ينال ما على عالوة بهم ويضر المسلمين مصالح يعطل ما اإلجراء هذا في

 حينه في المذكورة الهيئة مع التجاوب ضرورة عليكم نؤكد فإننا .وقال قيل من ذلك بسبب
 عن لنا للرفع هذا خطابنا من بصورة فضيلته زودنا وقد إليكم يحال مما شيء تأخير وعدم

 يراعي ال متهاون كل بحق ذلك بعد الالزم لنجري اإلجابة في يتوانى أو يتساهل قاض كل
. ر/ انتهى .)ودمتم والشرعية الرسمية واجباته

ت/46/2
1/406

29

4
1389

التمييز أنظمة
 تضمنته بما لالستنارة لديه الشاب حضور قبل القضية أوراق دراسة القاضي على ـ 4 (... -
 وأن سنه مع يتالءم سجن في يكون أن يالحظ بسجنه الحكم يصدر عندما ـ 5 .معلومات من
 أن فيالحظ تعزيرا بضربه الحكم صدر إذا ـ 6 .معه باجتماعه يفسده أن يخشى بمن يختلط ال
 أن يالحظ ـ 7 .حكمه في القاضي عليه فينص ذلك المصلحة تقتض لم ما علنا يكون ال

 نص ينظر .ر/ .) الشرعية األحكام بتمييز الخاصة للتعليمات خاضعة بحقهم الصادرة األحكام
.147/ص األحداث في التعميم

ت/13/1
1/407

19
1



1391
التمييز أنظمة

 ترفع أحكاما القضاة الفضيلة أصحاب فيها يصدر التي القضايا من كثيرا أن الحظنا( :وبعد -
 معاملة تجري أن دون أحكام من فيها صدر ما لتنفيذ اإلداري الحاكم إلى المحاكم من

 أنهى متى أنه المتضمنة التمييز هيئتي تعليمات من )5( المادة بمقتضى عليهم المحكوم
 ويدون عدمها أو قناعته عن عليه المحكوم وسأل بالحكم الخصمين أفهم القضية الحاكم
 الصك له يسلم عليه المحكوم قناعة عدم حالة وفي عليها توقيعه ويأخذ الضبط في إجابته
 الحكم على االعتراضية الئحته خاللها يعد الرسمية العطل منها تحتسب ال أيام عشرة ويمهل

 إن االعتراض يقدم لم إذا وأنه المذكورة المهلة بقدر عليه المحكوم القاضي ويعلم شاء إن
 المادة عليه نصت ما وكذا.حقه عليه يفوت فإنه خاللها في الصك يعد ولم اعتراض لديه كان

 أو وصيا أو وقف ناظر عليه المحكوم كان إذا أنه المتضمنة المذكورة التعليمات من »8«
 الحكم ترفع أن المحكمة فعلى غائبا عليه المحكوم كان أو ونحوها المال بيت مأمور أو وليا

 المادتان عليه نصت ما بإنفاذ االهتمام فينبغي .الحكم موضوع كان مهما لتدقيقه التمييز لهيئة
.و/ انتهى )بحذافيره المذكورتان

ت/78/2
1/407
6
5

1391
التمييز أنظمة

 قرارات يصدرون عندما التعزير في تحكم التي المحاكم قضاة أن الحظنا لقد( :وبعد -
 من بها قناعتهم عن ويسألونهم عليهم للمحكوم ويبلغونها للتمييز الخاضعة التعزير
 .ذلك على االعتراضية الئحته لتقديم فرصة عليه المحكوم يعطون وال بذلك ويكتفون.عدمها
 االعتراضية اللوائح تقديم من يمنع ما الشرعية األحكام تمييز نظام في يوجد ال إنه وحيث

 لوائحهم بتقديم عليهم للمحكوم فرصة إعطاء عليكم فإن لذا التعزير، قرارات على
 يقضي حسبما لتدقيقها التمييز هيئة إلى رفعها ثم ومن التعزيرات، أحكام على االعتراضية

 في م/2262/2/3/1 رقم التعميم بذلك صدر . و/ انتهى .)االعتماد فنرغب .النظام بذلك
.ر/ هـ14/10/1387

ت/183/12
1/408



23
11

1392
التمييز أنظمة

 ال منها وعودتها التمييز هيئة إلى المعاملة رفع لدى المحاكم بعض أن لوحظ فقد( :وبعد -
 نقصاً يعتبر ذلك إن وحيث القضايا ضبوط في مالحظات من الهيئة من يرد ما بإلحاق تقوم
 فإنه التمييز هيئة قبل من بها تم ما معروف وغير مبتورة القضية يجعل مما اإلجراءات في

 من التمييز قرارات تتضمنه ما رصد عليهم بأن الضبط كتاب جميع على التنبيه يجب
 مطلوب إجراء ثم يكن لم وإذا عليهم وتالوتها الخصوم وإحضار الضبط دفتر في المالحظات

 ألن التمييز هيئة قرار على به يجيب ما الضبط في أيضا يرصد أن الحاكم فعلى الخصوم من
 عليه للحفاظ أدعى الضبط دفتر في وجوده وألن المرافعة من جزءا يعتبر الجواب ذلك

 الصك في إلحاقه يلزم ما إلحاق ثم من و إليه االحتياج عند منه صورة استخراج في وأسرع
.و/ انتهى .)والنظامية الشرعية إجراءاتها لجميع مستكملة قضية كل تكون وبذلك وسجله

ت/ق/14/1
1/408

25
1

1393
التمييز أنظمة

 كانوا إذا يقدمونها التي لوائحهم على االعتراضات أصحاب توقيع أخذ ضرورة(... -
 بعد بصماتهم فتؤخذ يكتبون ال كانوا وإذا تواقيعهم بجانب واضحة أسمائهم ذكر مع يكتبون
.749/ص التصديقات في التعميم نص ينظر . د/ انتهى .)شخصياتهم من التأكد

ت/82/2

1/408
18
4

1393
التمييز أنظمة

 أو عليه المحكوم من االعتراض طلب بعدم السابق من سائر األمر أن دام ما إنه(... -
 ما الحكم في أن رأت التمييز هيئة كانت وإذا عليه كان ما على الوضع يبقى أن فنرى.قناعته
.الوزارة من التعميم يطلب . و/ .)ذلك من بأس فال بمالحظة للحاكم إعادته يوجب



ت/106/2
1/409

13
5

1393
التمييز أنظمة

 رقم والتحقيق الرقابة هيئة ورئيس الدولة وزير معالي لخطاب إشارة( :وبعد -
 من تطلبه بما الهيئة تزويد في اإلسراع طلب بشأن هـ1/4/1393 في خـ/1/1/10/557

 .والمستخدمين الموظفين بحق التمييز وهيئات المحاكم من الصادرة الشرعية القرارات صور
 القرارات من بصور طلباتها بإجابة المبادرة في والتحقيق الرقابة هيئة مع التعاون نأمل لذا

. و/ انتهى .)والمستخدمين الموظفين بحق الصادرة الشرعية
ت/172/3

1/409
13
5

1393
التمييز أنظمة

 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب صورة تلقينا فقد( :وبعد -
 المدعي قناعة يعتبرون القضاة بعض أن لوحظ بأنه هـ28/6/1393 وتاريخ 1533/س/16
 بحق يطالب ال العام المدعي أن إلى سموه وأشار .للتمييز الحكم خضوع من مانعة العام

 قناعة إلى االلتفات بعدم المحاكم على التأكيد سموه ورغب .قناعته يبدي حتى له شخصي
 قبل من ذلك يخول لم إنه حيث العام المدعي قناعة قبول عدم فاعتمدوا .العام المدعي
.و/ انتهى .)مرجعه

ت/36/12
1/409

24
2

1396
التمييز أنظمة

 199 رقم الشرقية والمنطقة بنجد التمييز هيئة رئيس فضيلة خطاب أدناه نبلغكم( :وبعد -
 المحاكم بعض من التمييز هيئة إلى يرد ما فكثيرا « :المقدمة بعد نصه هـ20/1/1396 في



 في يوضح ولم صكوك عدة على وتشتمل دوسية في ربطها إلى وتحتاج مرتبة غير قضايا
 يكتب أن دون بالمهر بالتوقيع يكتفي القضاة وبعض تمييزه المطلوب الصك القاضي مذكرة
 المحاكم على التعميم والمطلوب المعاملة إنجاز ويعوق يربك مما العمل وهذا واضحا االسم

 رقم وبيان القاضي ختم على زيادة واضحا والمذكرات الصك في االسم كتابة بمراعاة
 المختص الموظف على التأكيد يجب كما المذكرة في تمييزه المطلوب الصك وتاريخ
 يريد لمن وتسهيال أوراقها على حفظا كالمتبع ملف في وربطها المعاملة أوراق بتنظيم

 والعمل اإلحاطة فينبغي العمل إنجاز في فضيلته إليه أشار ما ألهمية ونظرا .»انتهى.دراستها
. س/ انتهى .)بموجبه

ت/ق/56
1/410
7
3

1396
التمييز أنظمة

 أوعدمها بالحكم قناعتهم عن الخصوم بسؤال تكتفي المحاكم بعض ان الحظنا( :وبعد -
 الخصوم من وتوقيعه بالضبط ذلك تدوين دون المعارضة الخصوم إبداء بعدم تكتفي وبعضها

 »5« المادة في جاء لما مخالف ذلك إن وحيث بالتمييز حقهم باسقاط كاف ذلك أن وترى
 بالحكم الخصمين أفهم القضية الحاكم أنهى متى أنه تضمنت التي التمييز هيئة تعليمات من

 وفي عليها توقيعه ويأخذ الضبط في إجابته ويدون عدمها أو قناعته عن عليه المحكوم وسأل
 رئيس سماحة لتعميم مخالف أنه كما .إلخ...الصك له يسلم عليه المحكوم قناعة عدم حالة

 الحكم صدور بعد الخصم سؤال بلزوم هـ27/8/1383 في ح/3408/3 برقم القضاة
 ويؤخذ القضية ضبط في تحريريا إجابته وتسجل عدمها أو التمييز في رغبته عن تحريريا
 حول هـ23/11/1392 في ت/182/12 رقم الوزارة تعميم صدر أن سبق أنه كما.توقيعه

 عليه لالعتراض الصك يستلموا أو بالحكم يقنعوا أن دون الخصوم من المحاكم يتركون من
 بواسطة عليه المحكوم تخطر أن الحالة هذه في المحكمة على أن التعميم هذا تضمن وقد

 يحضر لم وإذا اعتراضه وإبداء الصك الستالم المحكمة إلى الحضور عليه بأن التنفيذ جهات
 إلى الحكم رفع سيجري فإنه لحضوره كافية وتراها المحكمة تعينها التي المدة خالل في

 وبناء بذلك خطي إقرار التنفيذ جهة قبل من عليه ويؤخذ لتدقيقه الئحته بدون التمييز هيئة
 شكاواهم من الكثير من يظهر الذين القضايا أصحاب من الشكاوي كثرة من الحظناه ما على
 بين والرد األخذ من ذلك على يترتب لما ونظرا التعليمات عليه تنص كما يعاملوا لم أنهم



 ضرر ذلك عن فينتج للتمييز خاضع هو بينما الحكم تنفيذ يجري وقد والمحاكم الوزارة
 واالهتمام الحرص نأمل لذا .الصك نقض حالة في عليه المحكوم أو له المحكوم على سواء

 على الجميع من حرصا بعاليه شرحنا ما السيما بالقضايا الخاصة التعليمات تضمنته بما بالتقيد
. ق/ انتهى .)الوقت وتوفير القضايا أصحاب راحة
ت/136/1

1/411
13
7

1398
التمييز أنظمة

 دائرة المخابرة تزال وال فيها حكم قد قضايا وهناك التقاعد على القضاة أحد أحيل إذا(... -
 الحكم حول تراه ما تقرر أن التمييز محكمة على فإن التمييز ومحكمة المحكمة بين فيها

.2/309الدعوى في التعميم نص ينظر . ق/ .)فيها الصادر
ت/47/12
1/411

24
3

1399
التمييز أنظمة

 المحاكم بعض من التمييز هيئة إلى الواردة المعامالت بعض على يالحظ ما كثيرا أنه(... -
 سماحة خطاب في جاء ما خالف هذا وأن بشروحات تكون الهيئة قرارات على اإلجابات أن

.3/350 المحاكم في التعميم نص ينظر . ش/ .)إلخ..األعلى القضاء مجلس رئيس
ت/90/12
1/411
7
7

1400
التمييز أنظمة

 في 3085/1 رقم الغربية بالمنطقة التمييز هيئة رئيس فضيلة خطاب وردنا( :وبعد -
 الغربية بالمنطقة التمييز هيئة أن معاليكم لسماحة أرفع « :المقدمة بعد ونصه هـ14/6/1400

 يجدوا ولم االعتراضية الالئحة على اطلعوا بأنهم ذكرهم عدم القضاة من كثير على الحظت



 من نأمل .منه البد أمر القضية حاكم قبل من عليها االطالع إن النظر،وحيث يلفت ما فيها
 ما فيها كان وإذا الالئحة على االطالع بضرورة المحاكم جميع على التعميم معاليكم سماحة
 خطابه في يذكر شيء الالئحة من له يظهر لم وإذا الشرعي اإليجاب يجري النظر يلفت

 من خشية وذلك النظر لفت يوجب ما له يظهر ولم الالئحة على اطلع بأنه المعاملة مع المرفق
 بالعمل نعمدكم فإننا فضيلته اقتراح لوجاهة ونظرا .»المعاملة وتعطيل والرد األخذ

. و/ انتهى.)بموجبه
ت/203/12

1/412
22
12

1401
التمييز أنظمة

 في 6101/1 رقم الغربية بالمنطقة التمييز هيئة رئيس فضيلة خطاب تلقينا( :وبعد -
 هيئة تالحظ حينما القضاة من كثيرا أن الحظنا « :المقدمة بعد نصه هذا هـ10/10/1401

 ولكن الهيئة الحظته حسبما ضبطه وصورة الصك على يلزم ما يجري حكمه على التمييز
 رقم التمييز هيئة قرار على بناء كان ذلك أن ضبطه وصورة الصك في يلحقه فيما اليشير
 فيه يشر ولم والتاريخ بالرقم عليه المالحظ الصك عن بدال آخر صكا يخرج وتارة . وتاريخ

 جميع على معاليكم من تعميم صدر أن سبق وحيث تحقيق من القضية حول دار ما إلى
 التمييز هيئة قرارات عن التنويه بضرورة هـ4/11/1400 في ت/134/12 برقم المحاكم

 ذكر عدم على متمشيا اليزال المحاكم قضاة بعض إن وحيث عليها يالحظ التي الصكوك في
 األخذ من خشية بذلك التقيد بضرورة المحاكم على التأكيد نأمل فإننا التحقيقات قرارات

 ذلك باعتماد نؤكد فإننا أعاله والتاريخ بالرقم لكم المبلغ لتعميمنا وإلحاقا .»هـ.ا .والرد
. و/ انتهى .)بموجبه والتمشي

ت/23/12
1/412

27
2

1403
التمييز أنظمة

 في والقرارات الصكوك وضع ـ 1 :التمييز لهيئة المعامالت رفع عند اآلتي اتباع ينبغي(... -
 التخريم من سالمتها على حفاظا الدوسيه في وتوضع المقفل الطرف من تخرم مقفلة ظروف



 لدن من الالئحة دراسة - 2 .عليه الموجودة الكتابة وبالتالي الصك بطرف يضر قد الذي
 ينوه المالحظة يوجب ما وجود عدم حالة وفي عليها مالحظة من لديه ما وإبداء القضية حاكم

.3/747 المعامالت في التعميم نص ينظر .و/ .)ذلك عن
102/12

1/413
29
6

1403
التمييز أنظمة

 العام االدعاء قضايا تمييز بشأن هـ27/2/1403 في ت/24/12 رقم للتعميم إلحاقا( :وبعد
 هيئة إلى الرفع من استثني ما جملة من البسيطة القضايا استثناء التعميم ذلك في ورد وحيث
 وما البسيطة القضايا عن التساؤالت بعض ولورود نائبه أو األمر ولي من بطلب إال التمييز
 ولم التمييز من استثني ما غير في ضده الصادر بالحكم عليه المحكوم قنع إذا وعما حدها
 طلب من البد أم هذه والحالة للتمييز خاضع هو فهل الحكم على اعتراضا العام المدعي يقدم
 خاضع الغير التعزيري الحكم ـإن 1 :باآلتي نبلغكم وعليه.نائبه أو األمر ولي قبل من ذلك

 كما نصها والتي التمييز تعليمات من الثالثة المادة من » و« الفقرة في جاء ما هو للتمييز
 الحكم كان ـإذا 2 ».أيام عشرة سجن أو جلدة أربعين عن اليزيد بتعزير الحكم كان إذا«يلي

 إلى الحكم رفع يتعين ـ أ :يلي ما فيتبع المذكورة » و« الفقرة في ذكر مما بأكثر التعزيري
 بقناعة العبرة كما.يقنع لم أم بالحكم عليه المحكوم قنع سواء العام للحق التمييز هيئة

 في تحريرا القاضي فعلى االعتراضية الالئحة خصوص وفي ـ ب .عدمها من العام المدعي
 تقديم في الرغبة عن ـ يقنع لم إذا عليه المحكوم وسؤال العام المدعي سؤال القضية ضبط

 العتماد .الحالين أي على التمييز هيئة إلى الحكم رفع ثم ومن ـ عدمها من االعتراضية الالئحة
 ورقم . و/هـ15/3/1404 في ت12/48 رقم التعميم بذلك صدر . و/ انتهى .)ذلك
.ك/هـ18/6/1417 في 935/ت/13

ت/108/12
1/414
5
7

1403
التمييز أنظمة

 و/ .)عليها اإلجابية القاضي وخطابات بها المالحظ المعامالت من القرارات سلخ عدم(... -



.3/548 المعامالت في التعميم نص ينظر .
ت/12/67
1/414

15
4

1404
التمييز أنظمة

 السجين فيطلق المعاملة عودة قبل السجين محكومية وانتهت للتمييز الحكم بعث إذا(... -
 السجناء في التعميم نص ينظر . و/ .)إلخ ... المعاملة عودة حين إلى الجلد ويؤجل بالكفالة

2/538.
ت/12/76
1/414

22
4

1404
التمييز أنظمة

 يعتبر القضائية واليته خارج القاضي أخرجه أو سجل وال ضبط له ليس صك أي أن ـ (... -
 يسوغ فال التعليمات أو الشرعي الوجه مقتضى يخالف صك أي أن ـ .له اعتبار ال الغيا

 ـ .والتعليمات الشرعي الوجه حسب إجراؤه يستكمل حتى نحوه أو بإفراغ عليه االستناد
 .)الفقرتين في ذكر مما يردها صك أي نحو يلزم ما تقرير المختصة التمييز محكمة على

.2/748 الصكوك في التعميم نص ينظر . ك/ انتهى
ت/12/151
1/414

18
8

1404
التمييز أنظمة

 )القضائي التفتيش( الوزارة إشعار التمييز هيئة فعلى مخالفة يعد مبرر دون التأخير إن(... -
 ليجري الالزم من أكثر واستفساراتها الهيئة قرارات على اإلجابة في يتأخر قاضٍ أي عن

.3/203 القضاة في التعميم نص ينظر . و/ .)ذلك في القضاء مجلس قبل من يلزم ما اتخاذ
ت/12/80



1/415
18
4

1406
التمييز أنظمة

 بخطابه الغربية بالمنطقة التمييز هيئة رئيس فضيلة لنا رفعه ما إلى إشارة( :وبعد -
 الدائرة« الهيئة من المتخذ القرار ومشفوعه هـ22/10/1405 في 13236/6رقم

 بها يقنع التي األحكام تمييز عدم بشأن هـ22/10/1405 في 107/2 برقم »المختصة
 وقد إليه، المشار قرارها في المذكورة الدائرة ذكرتها التي للمبررات وذلك البلديات محامو
 وفضيلة زيد أبو الله عبد بن بكر /الشيخ الوزارة وكيل فضيلة من كل إلى الموضوع أحلنا
 وإليكم .النتيجة وتقديم لدراسته الغنيم مبارك بن غنيم /الشيخ األعلى القضاء مجلس عضو
 فبناء :وبعد...الله رسول على والسالم والصالة لله الحمد« :إليه توصال ما نص يلي فيما
 :من كل نحن دراستنا المتضمن هـ25/10/1405 في 1892/1 رقم الوزير معالي أمر على
 قرار في جاء لما العدل وزارة وكيل زيد أبو وبكر األعلى القضاء مجلس عضو المبارك غنيم

 13236/1 برقم بمكة التمييز رئيس فضيلة بخطاب والوارد الغربية بتمييز المختصة الدائرة
 وذلك البلديات محامو بها يقنع التي األحكام تمييز عدم بشأن هـ23/10/1405 في

 منا جرت فقد وعليه .إلخ...المذكور قرارها في المذكورة الدائرة ذكرتها التي للمبررات
 أوالً :يلي ما لنا تبين والبحث التأمل وبعد جوانبه، جميع من المذكور الموضوع دراسة

 في معارضة لها ليس بأنه للمحكمة رسمياً بالبلدية المختصة الجهة تكتب التي القضايا:
.االستحكام على تجيب التي األخرى بالدوائر أسوة لتمييزه حاجة ال فهذا اإلنهاء

 بعد المحامي يقرر ثم معارضتهم المحكمة وتسمع البلديات فيها تعارض التي القضايا: ثانياً
 تمييز تعليمات من الثامنة بالمادة عمالً تمييزه من البد فهذا بالحكم قانع أنه المرافعة
 مأمور أو وصياً أو وقف ناظر المحكوم كان إذا( :يلي ما على تنص التي الشرعية األحكام

 التمييز لهيئة الحكم ترفع أن المحكمة فعلى غائباً عليه المحكوم كان أو ونحوها مال بيت
 »ونحوها« كلمة في يدخل البلدية محامي أن نظرنا وفي )الحكم موضوع كان مهما لتدقيقه

 رسمية جهة يمثل هو وإنما له ليس الحكم أن في قبله ما على قياساً المذكورة المادة من
 نبينا على الله وصلى الموفق والله إليه التوصل تم ما هذا .األخرى الدوائر ممثلي من كغيره
.و /انتهى .)اعتماده نرغب ذلك على ولموافقتنا .». هـ ا .وسلم وآله محمد

ت/12/168



1/416
26
8

1406
التمييز أنظمة

 هـ5/8/1406 في 4221 رقم بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة خطاب وردنا( :وبعد -
 على يشكل وقد دائرة، كل اختصاص وتحديد دوائر إلى الهيئة لتقسيم بالنظر أنه والمتضمن

 في ورغبة وقتا، ذلك ويستغرق قضية كل موضوع تحديد التمييز هيئة في المختص الموظف
 يطلب حينها، في المختصة الدائرة إلى القضية ووصول تعثره وعدم العمل سير تسهيل
 إلى الموجه الخطاب أعلى في والتنويه ذكر ما بمالحظة المحاكم جميع على التعميم فضيلته
 ـ حقوقية قضية ـ شخصية أحوال قضية ـ جنائية قضية :مثال المعاملة نوعية عن التمييز محكمة

 مما معاملة كل موضوع حسب وهكذا ـ غائب على حكم وقضية قصار فيها قضية ـ وقف
 نرغب بذلك نبلغكم إذ وإننا . تأخير بدون حينه في جهتها إلى القضية ويوصل العمل يسهل

 في ت/13/1013 رقم التعميم بذلك صدر . ك/انتهى .)بموجبه والتمشي مالحظته
و/هـ18/1/1418
ت/1/137
1/417

25
7

1407
التمييز أنظمة

 المعطوف هـ19/6/1394 وتاريخ ق/352/1 برقم الوزارة من صدر لما فإلحاقا( :وبعد -
 الفقرة في جاء بما بالتقيد القاضي هـ15/5/1394 وتاريخ 14028 رقم الملكي األمر على

 « :نصها هذا والتي هـ1357 عام الصادر الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من )37(
 الجلسة انعقدت من فعلى قرار فيه اتخذ أن سبق صك في النظر بإعادة الضرورة قضت إذا

 ما وتقرير.عرضت جديدة معاملة باعتباره ذلك في النظر ثانيا عرضه حين الهيئة من بحضور
 فإذا .ال أم السابق القرار على وقع ممن الجلسة بهم انعقدت من كان سواء بحقها يلزم

 موقعا كان من رجع سواء المفعول ساري صحيحا القرار فيعتبر األكثرية أو االتفاق حصل
 ما اتضاح وعدم السابق القرار تأييد على الهيئة إصرار حال في وأما.يرجع لم أم القرار على

 القرار بتأييد الصك به اليظهر خارجيا قرارا الهيئة تصدر.السابق القرار عن الرجوع يوجب
 إلى قرارها ويبلغ مستندات أو حجج من ذلك يؤيد ما هذا قرارها في موضحة السابق



 وبناء - .»إلخ. ..حاليا العدل وزير« القضاة رئيس بواسطة الصك منها الصادر المحكمة
 بها مشفوعا هـ12/5/1407 في 5373برقم الغربية بالمنطقة التمييز هيئة من ماوردنا على

 تقدر التي الجهة عن مساءلتها المتضمن هـ10/5/1407 في 412/1/2 رقم قرارها
 الشرعية األحكام تمييز الئحة من األولى الفقرة على وبناء .المادة في المذكورة الضرورة
 من العمل عليه جرى وما .حاليا »العدل وزارة« القضاة برئاسة التمييز محاكم بارتباط القاضية

 معاملة على السامي المقام من ذلك في يرد ما اعتماد من هذا يومنا حتى القضاة رئاسة زمن
 التمييز قرار لحقه صك على حكومية جهة أو شرعية صفة ذي من الوزارة إلى يرد وقد.بعينها

 صدر ما على تأثيره مدى لمعرفة التمييز إلى الوزير من بعثه فيجري.تدقيقه للوزير يظهر ما
.حياله يلزم ما وتقرير به القرار

 في طلب أي وأن المفعول ساري يعتبر المذكور العمل عليه جرى ما فإن ذلك على وبناء
 يلزم ما فأكملوا. العدل وزير طريق عن يكون شرعية صفة ذي أو حكومية جهة من ذلك

.و/انتهى .)بموجبه
ت/8/207
1/418

18
11

1408
التمييز أنظمة

 لهم المقسوم ضمن من كان إذا التمييز محكمة إلى القسمة صكوك رفع المحاكم على(... -
.3/180 القسمة في التعميم نص ينظر . ك/ .)لحقوقهم حفظ من ذلك في لما قصار

ت/8/217
1/418
4

12
1408

التمييز أنظمة
 في 1148/1 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس خطاب صورة إلى إشارة( :وبعد -
 لهذه والمعطى الغربية بالمنطقة التمييز هيئة رئيس لفضيلة أصال الموجه هـ7/11/1408

 184/34 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار صورة به والمرفق منه نسخة الوزارة
 بناء العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس فإن « :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ5/11/1408 في

 التمييز هيئة رئيس رفعه ما على االطالع وبعد النظام بموجب له المخولة الصالحيات على



 من نظرها يتم التي القضايا بشأن هـ25/2/1408 في 2112/6 رقم بخطابه الغربية بالمنطقة
 أنه من وماذكره القضاء نظام من عشرة الثالثة المادة بموجب التمييز قضاة من خمسة قبل

 نظر وجهة له الخامس والقاضي آخران قاضيان وينقضه قاضيان الحكم يصدق أن يحدث
 باألكثرية والنقضا تصديقا الهيئة بدراسة الصك يكتسب ال وبذلك الجميع لرأي مخالفة
 ـ 1 :يلي ما يقرر المجلس فإن ذكر ما على وبناء الحالة هذه مثل في يلزم بما التوجيه ويطلب

 قرار الهيئة إليه توصلت فيما يكن ولم أعضاء خمسة من التمييز هيئة قبل من قضية نظرت إذا
 ـ 2 .باألغلبية مرجحا يقرره ما ليكون سادس قاض تكليف التمييز هيئة رئيس فعلى باألغلبية

. و/ انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل ».هـ.ا.بذلك بالعمل التمييز هيئتي تبليغ
ت/8/221
1/419

28
12

1408
التمييز أنظمة

 مخابرة التمييز محكمة فعلى أصولها إحضار إلى يفتقر ال المذكورة الصكوك تدقيق أن(... -
 لها يوجد لم فإن وتصديقها سجلها على صورها لمطابقة منها صدورها المنسوب الجهة
 رقم القرار من الثالثة الفقرة حسب المعاملة على الالزم القرار فيتخذ ضبط وال سجل

.2/758 الصكوك في التعميم نص ينظر . ك/ .)إلخ »...66«
ت/8/68
1/419

15
5

1409
التمييز أنظمة

 .)إلخ..الحكم قرارات ظهر على التمييز محكمة لتظهيرات كاف فراغ إبقاء اعتماد(... -
.3/170 الشرعية القرارت في التعميم نص ينظر . ك/
ت/8/142
1/419

27
8

1409



التمييز أنظمة
 السجناء قضايا في البت بسرعة التمييز وهيئات الشرعية المحاكم على التأكيد (... -

. و/ .)إلخ..المحدد الوقت في سراحهم إطالق تأخر لتالفي األولوية وإعطائها
16/ت/8
1/419
6
2

1410
التمييز أنظمة

 قائمة خصومة بصدد محكمة أي عن يصدر نوعه كان مهما للخصوم إفهام أي إن(... -
 خاضعا وكان أحدهم أو به يقنعا لم وإذا الخصوم ويوقعه القضية ضبط في يدون أن يجب

 أم محله في اإلفهام كان إذا ما لتقرير التمييز لهيئة الضبط صورة رفع من فالبد للتمييز
.2/321 الدعوى في التعميم نص ينظر . و/ .)إلخ..ال
123/ت/8

420
9
8

1410
التمييز أنظمة

 سجالتها فقدت التي الصكوك تدقيق التمييز بمحكمة المختصة الدائرة على أن(... -
.2/762 الصكوك في التعميم نص ينظر . و/ .)إلخ..يلزم ما وتقرير أحدها أو وضبوطها

14/ت/12
1/420
6
2

1411
التمييز أنظمة

 التمييز، هيئة قبل من االستحكام معاملة أوراق من شيء ألخذ داع هناك كان إذا(... -
 مع صورته وإرفاق األصل أخذ أو الطلب، على المعارضة الجهة خطاب صورة بأخذ فتكتفي
.318/ص االستحكام في التعميم نص ينظر . و/ .)التمييز هيئة لدى األصل بأن عليه الشرح

89/ت/8
1/420
3



9
1411

التمييز أنظمة

 مع الدعوى لسماع المحدد الوقت في عنها مندوبا المعترضة الجهة تبعث لم إذا(... -
 تم وإذا ونظاما شرعا القضية نحو يلزم ما إكمال المحكمة فعلى لإلخطار استالمها تحقق
 وهي المعارضة الجهة قيام عدم ألن لدراسته، التمييز لمحكمة فيرفع الحجة صك تنظيم

 هذا ترك، سكت إذا والمدعي منها، سكوتا يعتبر بذلك علمها مع عنها مندوب ببعث المدعية
 التعميم نص ينظر . و/ .)ذلك لمالحظة التعميم هذا من بصورة المعنية الجهات تزويد تم وقد
.321/ص االستحكام في
111/ت/8
1/420
1

11
1411

التمييز أنظمة

 الوزراء مجلس بقرار الصادرة األحكام تمييز الئحة من األولى المادة ألحكام إنفاذا( :وبعد -
 التعميم حسب هـ28/5/1410 بتاريخ بها العمل بدأ الذي هـ1/4/1410 في 60 رقم

 األعمال تنظيم من »42« المادة تضمنته ما إلى وإشارة .هـ6/5/1410 في 79 رقم الوزاري
 ذلك يكون وأن وتسجيله الحكم إعالم إصدار وشكل كيفية في الشرعية الدوائر في اإلدارية

 على المختصرة للصكوك بالنسبة أيام وأربعة الطويلة للصكوك بالنسبة أيام عشرة خالل
 في ت/182/12 رقم التعميمين إلى وإشارة.المذكورة المادة في الموضح التفصيل

 إجراءات توحيد في ورغبة هـ23/11/1392 في ت/184/1 ورقم هـ23/11/1392
 التمييز، بطلب االعتراض ميعاد وبدء الحكم إعالم نسخة العالقة وذوي الدعوى طرفي تسليم
 حق يسقط التي األحكام بنهائية ذلك وعالقة تقديمها، حال في الطلبات هذه وتلقي

 المحكمة تحدد : أوالً :يلي ما اتباع لذلك تنظيماً رأينا فقد الميعاد خالل عليها االعتراض
 مع االعتراض لتقديم الحكم من نسخة الستالم أيام عشرة أقصاه موعدا بالحكم النطق بعد

 حضوره عدم حالة وفي ذلك على المعترض توقيع وأخذ.القضية ضبط سجل في ذلك إثبات
 في ذلك إثبات مع التاريخ ذات في الدعوى ملف إيداعها يتم الحكم إعالم نسخة الستالم

 لالعتراض المقررة يوما الثالثين لميعاد مجريا اإليداع ويعتبر القاضي بمعرفة. القضية ضبط
 ببعض له المحكوم أو عليه المحكوم امتنع إذا : ثانياً .تدقيقه طلب وتقديم الحكم على



 مضت وإذا بذلك محضر عليه فيؤخذ عدمها أو القناعة على الضبط في التوقيع عن طلباته
 نسخة إعداد تعذر إذا : ثالثاً .التمييز طلب في حقه سقط الالئحة في عليها المنصوص المدة

 نسخة الستالم الكافية المدة الميعاد يمدد.الشأن لذوى لتسليمها المحدد الموعد في الحكم
 أيام خمسة يتجاوز ال أن على التسجيل دور في مراحل من قطعه ما ضوء على الحكم

.النظام به يقضي ما حقه في ويتخذ التأخير في الكتبة من المتسبب مساءلة وتجري

 إعالم نسخة تسليم لتاريخ التالي اليوم من األحكام على االعتراض طلب ميعاد يبدأ : رابعاً
 يوم أول إلى الميعاد فيتمد رسمية إجازة الميعاد هذا من األخير اليوم صادف وإذا .الحكم

 يمتد فال بدايته أو سريانه أثناء الميعاد اإلجازة صادفت إذا أما اإلجازة هذه النتهاء تالٍ عمل
 األولى المادة نص تطبيق في إليه أشير بما والتقيد لالطالع .ينقطع وال بمقدارها الميعاد
. و/انتهى .)المحاكم كافة من المتخذة اإلجراءات وحدة لتحقيق إليها المشار

264/ت/8
1/422
6
4

1415
التمييز أنظمة

 في 1/329 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 هـ25/2/1415 في 149/41 رقم األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ13/3/1415

 الدعوى جلسات لجميع صورة بأخذ االكتفاء على الموافقة يقرر المجلس أن ... المتضمن
 القاضي وينص القضية في حكم الذي القاضي قبل من وتختم وتوقع تمييزه المراد اإلنهاء أو

 من ذلك مستلزمات فيها تتوفر التي للمحاكم بالنسبة هذا الضبط في لما الصورة مطابقة على
 كان ما على فيها العمل فيستمر ذلك فيها تتوفر ال التي المحاكم أما وخالفه التصوير آالت
.و)/موجبه واعتماد لإلحاطة .اهـ. »يلزم ما العدل وزارة توفر أن إلى عليه
1084/ت/13
1/422

19
7

1418
التمييز أنظمة



 في 1/1380 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 في 315/45 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ9/7/1418

 إلكمال وغيرهم التمييز قضاة انتداب عدم يقرر المجلس أن ... المتضمن هـ18/6/1418
 مقر في المنتدب ألعمال تعطيل من ذلك يسببه لما فيها حكموا أن سبق قضايا في النظر
 محكمة في عمله مقر في ناظرها على ويعرض القضية ضبط فيصور الحاجة دعت وإذا عمله

 أمور في القضية أطراف مناقشة التمييز محكمة من المطلوب كان إذا وأما وغيرها التمييز
 القاضي خلف ويقوم ذلك تحديد التمييز محكمة فعلى ونحوه بينات زيادة سماع أو محددة
 لالطالع .اهـ »ذلك في كمستخلف التمييز محكمة طلب حسب لذلك يلزم ما بإكمال
.و)/موجبه واعتماد

1085/ت/13
1/423

19
7

1418
التمييز أنظمة

 في 1/1383 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالى خطاب تلقينا لقد( :وبعد -
 في 316/45 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ9/7/1418

 ورأت محكمة إلى أحيلت إذا القضية أن يقرر المجلس أن ....المتضمن هـ18/6/1418
 رأت وإذا بها المختصة أنها يرى التي المحكمة إلى فتحال اختصاصها من ليست أنها

 قرار إصدار بدون لها فتعيدها األولى للمحكمة فيها االختصاص أن لها المحالة المحكمة
 فيصدر يقتنع لم وإن بها باختصاصه القاضي اقتنع إن القضية نظر األولى المحكمة وعلى
 بصفة ذلك في للفصل التمييز لمحكمة ويرفع اختصاصه من ليست أنها قراراً
.و)/إلخ..نهائية
1086/ت/13
1/423

19
7

1418
التمييز أنظمة

 في 1/1392 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالى خطاب تلقينا لقد( :وبعد -
 في 322/45 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ9/7/1418



 على لإلجابة يلزم أنه يقرر العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس أن المتضمن هـ18/6/1418
 على القاضي إجابة رصد ثم أوالً مالحظاتها نص رصد القاضي قبل من التمييز هيئة مالحظات

 القضاء مجلس إلى ذلك التمييز محكمة فترفع التجاوب من القاضي امتنع وإذا .المالحظات
.و)/موجبه واعتماد لالطالع .هـ.ا .أمره في للنظر األعلى

1087/ت/13
1/423

19
7

1418
التمييز أنظمة

 في 1/1381 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 336/65 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ9/7/1418

 موثقة صورة إعطاء من مانع ال بأنه بأنه يقرر المجلس أن« ...المتضمن هـ161/:38/6"كي
 الموثقة والصورة والضياع التلف من األصل على خشية للمعترض تمييزه المراد الصك من

.و)/موجبه واعتماد لالطالع .اهـ .»األصل عن الغرض تؤدي
1878/ت/13
1/5

15
10

1422
التمييز أنظمة

)

 هـ25/8/1422 في 1/1969 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد
 فضيلة خطاب ومشفوعه هـ27/6/1422 وتاريخ 18/45460/22 رقم خطابنا على المبني
 األوراق بشأن هـ6/4/1422 وتاريخ س/173 رقم المكلف الدوادمي محاكم رئيس مساعد
 غرفة في معه النساء إدخال في عمله باستغالل المتهم ... ضد المدعي بدعوى المتعلقة
 بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة خطاب وكذلك . بهن واالختالء محرم بدون األشعة

 المتضمن ... قبل من ... مقتل قضية حول ومشفوعه هـ8/7/1422 وتاريخ 6133/1 رقم
 لدى يزال ال والثالث اثنان منها نقض ، مرات ثالث بالقتل فيها الحكم تكرر القضية أن

 المعاملة رفع التمييز محكمة رئيس فضيلة فرأى ، األمر عليها أشكل التي المختصة الدائرة
 التمييز محكمة في العامة الهيئة يخول نظامي نص وجود لعدم األعلى القضاء مجلس إلى



 دراسة تم أنه معاليه خطاب تضمن وقد . وأمثاله الموضوع هذا لعالج يلزم ما اتخاذ
 بشأنه وأصدر والخمسين الثالثة دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس في الموضوع

 قضية في الحكم نقض اذا أنه المتضمن هـ15/8/1422 في 147/53 رقم المرفق القرار
 ، المنقوض للحكم مماثل بحكم القضية في وحكم التمييز محكمة دوائر إحدى من جنائية

 لذا . اهـ . األول الحكم نقضت أن سبق التي الدائرة غير دائرة من الثاني الحكم تمييز فيتم
. و/ ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب

1891/ت/13
1/5
8

11
1422

التمييز أنظمة
)

 خطاب على المبني هـ26/8/1422 وتاريخ 1852/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 وتاريخ ر/14190 رقم البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب

 وتاريخ 200 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ2/8/1422
 تلقينا فقد وعليه .إلخ..الجزائية اإلجراءات نظام على بالموافقة القاضي هـ14/7/1422

 المتضمن هـ15/8/1422 في 70868 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب
 حيال القضاء نظام به يقضي بما القضاة الفضيلة أصحاب على التأكيد الكريم سموه رغبة
 ما على وبناء إليه أشير لما ونظرا .إلخ..بحقه صدر بما ]بالقصاص[ عليه المحكوم إبالغ
 ولو علنية جلسة في الحكم يتلى[ بأن الجزائية اإلجراءات نظام من )182( بالمادة ورد

 وكذلك ].إلخ..الدعوى أطراف بحضور وذلك سرية جلسات في نظرت الدعوى كانت
 بالحق والمدعي العام وللمدعي للمتهم يحق[ أنه من المذكور النظام من )193( المادة

 وعلى االختصاص بعدم أو بعدمها أو باإلدانة جريمة في صدر حكم كل تمييز طلب الخاص
 على[.. أن من )194( المادة وكذلك ].بالحكم النطق حال الحق بهذا إعالمهم المحكمة

 لتسلمها المحددة المدة خالل الحكم صورة لتسلم إحضاره السجين عن المسئولة الجهة
 تضمنت وقد .اهـ].االعتراض لتقديم المحددة المدة في اعتراضه لتقديم إحضاره وكذلك

 بعد به ويعمل الرسمية الجريدة في النظام هذا ينشر[ المائتين بعد والعشرون الخامسة المادة
 بعدد القرى أم جريد في نشره جرى قد وحيث .اهـ].نشره تاريخ من يوما وثمانين مائة مضي

 تعالى الله شاء إن سيبدأ به العمل فإن لذا هـ1422 شعبان 17 الموافق الجمعة يوم 3867



 ما ومالحظة موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .هـ1423 لعام صفر 18 األربعاء يوم
 لكيفية بيانا الحقا ستصدر التي اللوائح في يرد وسوف النظام هذا نفاذ عند سموه إليه أشار

 بمجلس إخالل أو له ترويع دون اعتراضية الئحة تقديم من عليه المحكوم يمكن بما اإلبالغ
.و)/القضاء
2562/3

1/465
8
7
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التجاري السجل أنظمة
 أمر صورة من نسخة هـ27/6/1379في 28461/1 برقم الرياض إمارة من تبلغنا( :وبعد -

 المنطقة إمارة إلى الموجه هـ20/6/1379 في 12692 رقم الوزراء مجلس رئيس سمو
 مجلس بقرار الصادر التجاري السجل نظام من العاشرة المادة تنص « :ونصه الشرقية
 في الصادر الملكي باألمر عليها الموافق )هـ14/10/1375( في )112( رقم الوزراء
 وزارة إلى والمبلغ )هـ9/11/1375 في )21/1/4470( برقم العالي الديوان خطاب
 والصحافة لإلذاعة العامة والمديرية الداخلية ووزارة الوطني واالقتصاد المالية ووزارة التجارة
 التي المختصة الجهات كافة على :يلي ما على هـ21/11/1375 في7288 برقم والنشر
 رفع في أو عليهم للمحجوز القيمين تعيين في أو الشرعية الحدود توقيع في إليها يرجع

 الشركات حل أحكام إصدار في أو عزلهم أو الغائبين عن الوكالء تعيين في أو عنهم الحجز
 أو إلغائه أو اإلفالس بإشهار أحكام إصدار أو عزلهم أو لها المصفين تعيين أو بطالنها أو

 إعادة أحكام أو فتحها إعادة أو التفليسة قفل أحكام أو الديون دفع عن التوقف وقت تعيين
 أو التاجر أموال على بالحجز أو اإلفالس من الوافي الصلح في الصادرة األوامر أو االعتبار
 األوامر أو األحكام من كاملة بصورة المختصة التجاري السجل مكاتب تخطر أن الشركة

 بمجرد الشركات أو التجار بأحد تعلقت ما إذا الشئون هذه من شأن أي في حررها التي
 في األحكام هذه ملخص قيد المذكورة المكاتب وعلى.نهائيا األمر أو الحكم هذا صدور

 رفعت قد وحيث .األمر أو الحكم ضدها صدر التي الشركة أو بالتاجر الخاصة الصفحة
 الجهات إلى اإليعاز تطلب هـ27/5/1379 وتاريخ 3979/3 رقم بخطابها التجارة وزارة

 اختصاصها دائرة في األوامر أو األحكام تقع التي التجاري السجل مكاتب بتزويد المختصة
 أو األحكام تلك ملخص قيد المكاتب لهذه ليتسنى الذكر سالفة المادة في عليه نص بما

.األمر أو الحكم ضدها يصدر قد التي الشركة أو بالتاجر الخاصة الصحيفة في األوامر



 لذا .بمقتضاها للعمل بكم المرتبطة المختصة الجهات على عنها المنوه المادة تعميم فيقتضى
 كلما بذلك وموافاتنا وعناية بدقة أعاله إليه المشار السامي األمر موجب إنفاذ نود فإننا

 حسب الرئاسة هذه قبل من المختصة لجهته إحالته ليجري ذلك من شيئا محكمتكم أصدرت
. ن/انتهى .)األصول

ت/114/2
1/466

13
9

1389
التجاري السجل أنظمة

 الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل سعادة خطاب نص يلي فيما تجدون ( :وبعد -
 بعد النص وهاهو هـ23/8/1389 في 1642/4/2 رقم ينبع مالية لمدير أصال الموجه
 كاتب قيام بشأن هـ21/5/1389 في 426/40 رقم خطابكم إلى باإلشارة « :المقدمة

 بدفع تجارية شراكة عقد معاملة إجراء يرغب الذي ........... السيد بمطالبة طرفكم العدل
 رياال125 مبلغ التسجيل شهادة وقيمة »500«ريال خمسمائة وقدره مبلغا التسجيل رسوم

 وذلك المبلغين إليداع المثبت باإليصال وتزويده المالية إلى »رياال وعشرين وخمسة مائة«
 في 10197/4/2 برقم الوزارة هذه من الصادر التعميمي الوزاري األمر إلى استنادا

 الباب وإيضاح عدمه أو قبلكم من الرسوم تلك استالم عن اإلفادة وطلبكم هـ29/5/1389
 رقم العالي باألمر عليه الموافق الشركات تسجيل نظام بأن نفيدكم .إيرادات عليه يقيد الذي
 مقابل العدل كتاب طريق عن الرسوم تلك استيفاء على نص الذي هـ14/1/1367 في 144
 وزارة أنشأت أن بعد الغيا النظام هذا بقيد وأغراضها ومقرها الشركة اسم بتسجيل قيامهم
 وإصدار والصناعية التجارية المحالت وكافة الشركات تسجيل صالحية ومنحت تجارية
 »5« المادة بموجب واألفراد للشركات أنواعها بكافة والصناعة التجارة مزاولة رخص

 نظام بعده صدر والذي هـ6/4/1374 في 66 رقم الوزراء مجلس قرار من »13« والمادة
 ونصت هـ22/3/1385 في 6/م رقم الملكي المرسوم بموجب هـ1385 عام في الشركات

 توزع يومية جريدة في عقدها من ملخصا ينشروا أن الشركة مديري على منه )21( المادة
 سجل في الشركة قيد المذكور الميعاد في يطلبوا وأن للشركة الرئيسي المركز في

 وفقا التجاري السجل في الشركة وقيد التجارة لوزارة التابع الشركات بمصلحة الشركات
 كتاب قبل من الرسوم تلك لتحصيل موجب ال فإنه وبذلك .التجاري السجل نظام ألحكام



 عقود شأن ذلك في شأنه الشركة عقد توثيق في تنحصر العدل كتاب مهمة وأصبحت العدل
.».اهـ.ودمتم األخرى والعقود المبايعات

. م/ انتهى .)واعتماده فيه جاء بما اإلحاطة نرغب
ت/169/2

1/467
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1392
التجاري السجل أنظمة

 في /5/6/ت.س/3 رقم والصناعة التجارة وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا ( :وبعد -
 إلى إشارة التحية، بعد .العدل وزارة وكيل سعادة « :نصه يلي وفيما هـ9/10/1392

 الوزارة لهذه منه صورة والمعطى هـ8/8/1392 وتاريخ ت/123/2 رقم التعميمي خطابكم
 في 3883/ت.س/3/9 رقم والصناعة التجارة وزير معالي خطاب على والمبني

 المادة نص بصدد القضاة رئيس سماحة كتبه أن سبق ما على التعقيبي هـ17/5/1392
 التي المختصة الجهات كافة على« :بمايلي تنص التي التجاري السجل نظام من العاشرة

 رفع في أو عليهم للمحجوز القيمين تعيين في أو الشرعية الحدود توقيع في إليها يرجع
 أو الشركات حل أحكام إصدار أو عزلهم أو لها المصفين تعيين في أو عنهم الحجز
 أو األحكام من كاملة بصورة المختصة التجاري السجل مكاتب تخطر أن .إلخ..بطالنها
 الشركات أو التجار بأحد تعلقت ما إذا الشئون هذه من شأن أي في تصدرها التي األوامر
 المدن بأسماء بيانا لسعادتكم نرفق عليه ). النهائية األوامر أو الحكم هذا صدور بمجرد

 الجهات وتعميد االطالع برجاء بالرياض التجاري السجل مكتب لدائرة التابعة والبلدان
 تصدر التي التجارية القضايا بكافة المذكور السجل مكتب بتزويد المدن بهذه القضائية

 وتزويد واالعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.العامة المصلحة سبيل في تعاونكم شاكرين.عنها
.ك/انتهى .)التجارية بالقضايا خاصا قبلكم من يصدر بما بالرياض التجاري السجل مكتب

ت/12/63
1/468

26
3

1406
التجاري السجل أنظمة



 هـ20/1/1406 وتاريخ 201/11 رقم التجارة وزير معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 أو كان فردا« التاجر سجل صحيفة باستيفاء يقضي التجاري السجل نظام بأن المتضمن

 تلك من وأن التسجيل بعد التجارية حياته على تطرأ التي األساسية المعلومات لبعض »شركة
 بتزويد العدل وكتاب المحاكم تعميد معاليه ويرغب العدل، بوزارة يتعلق ما المعلومات

 بمنطقة للوزارة فرع أقرب أو بالرياض التجارة وزارة في الداخلية للتجارة العامة اإلدارة
 أو ـ2 .عليهم للمحجور القيمين تعيين ـ1 :نصها اآلتي الفقرات عن لديها مما بصور المحكمة

 لذا . )الوكالء أي(عزلهم أو ـ4 . الغائبين عن الوكالء تعيين في أو ـ3 .عنهم الحجر رفع في
 فيما أما.مستقبال الخصوص هذا في منكم يصدر مما بصورة المذكورة الجهة تزويد اعتمدوا

 بالفقرات عليه منصوص هو عما المذكورة الجهة من استفسار أي ورودكم عند فإنه سبق
. و/ انتهى .)لديكم للسجالت الرجوع بعد وذلك عليه اإلجابة المذكورة

918/ت/13
1/469

16
5

1417
التجاري السجل أنظمة
 هـ22/2/1417 في 461/221 رقم التجارة وزير معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد

 السجل في القيد شهادة بها أرفقت إذا إال التجار من تقدم التي الطلبات قبول عدم :المتضمن
.و)/موجبه واعتماد لالطالع .اهـ.للمطابقة األصل تقديم مع منها صورة أو التجاري

356
1/427

25
4

1350
والسجل الضبط أنظمة

 اللزوم لمحل رفعه حين تدقيقه المراد بإعالمها قضية كل ضبط صورة ربط يقتضي(... -
.2/717 الصكوك في التعميم نص وينظر .ر/ .)دوما ذلك بموجب العمل وإجراء
1750

1/427
22
3

1367
والسجل الضبط أنظمة



 عمله مقر مغادرة بعدم عزله يجري قاض كل يكلف أن المجلس يرى المناسبة وبهذه(... -
 إلى بختمه وختمها منه الصادرة األحكام وصكوك والسجالت القضايا ضبوط يتفقد حتى

 ويعمم المتحاكمين حقوق على ومحافظة األصولية إلجراءاتها استكماال وذلك توقيعه جانب
 وينظر .ر/ .)إلخ...النظامية األصول به تقضي لما تطبيقا بذلك الشرعية المحاكم جميع على
.2/721 الصكوك في التعميم نص

1962/2
1/427

23
6

1378
والسجل الضبط أنظمة

 بالنسبة ألهميتها بمحكمتكم المنتهية والسجالت الدفاتر صيانة على فحرصا( :وبعد -
 والسجالت الدفاتر صفحات جميع ترقيم ـ 1 : نرغب فإننا »ومخاليصهم« الناس لحقوق
 الذي الرسمي المحكمة بختم الدفاتر تلك من صفحة كل أعلى وختم بمحكمتكم المنتهية
 مقدار صفحة كل وآخر دفتر كل من صفحة أول في تكتبون ـ 2 .المعامالت على توقعون

 توقيعكم بجانب والتاريخ المحكمة ختم وضع مع وتوقعون السجل أو الدفتر صفحات عدد
 وتوقيع والدفاتر السجالت جميع تفقد ـ 3 .فيه قضية وآخر والسجل قضية أول ذكر مع

 .المستقبل في به المدونة المكاتبات اعتبار يتسنى حتى توقيعه عن سهوتم ما على فضيلتكم
 االطالع من أحد تمكين وعدم لصيانتها وإغالقها حديدية خزانة في السجالت هذه وضع ـ 4

 تلك بعدد بيان تنظيم ـ 5 .عليها ويغلق أخرى مرة لتعاد وحضوركم بأمركم إال عليها
.ن/ انتهى .)لإلحاطة .إلينا وبعثه نحوها وإجراءاتكم ومشتمالتها السجالت

2793/3
1/428

26
8

1378
والسجل الضبط أنظمة

 طلبه رصد أـ :التالية اإلجراءات تتبع وكالة بطلب المحكمة ما شخص يراجع عندما(... -
 مجهوال كان إذا المعرفين من تعريفه -ب .ذلك على بالذات توقيعه وأخذ الضبط دفتر في

 -السميك الورق من-صك تنظيم -ج .بالضبط المعرفين توقيع وأخذ المحكمة لدى
 مطابقته معرفة وبعد الضبط مع الصك مقابلة دـ .حرفيا الضبط في موجود ماهو بموجب



 نظم التي وصحيفته الضبط جلد برقم الصك تظهير - هـ .القاضي من الصك توقيع يجري
 سجل في حرفيا برصده االصك تسجيل ـ و .ذلك على الضبط كاتب وتوقيع الصك منها

 يجري للصك مطابقته من التأكد وبعد دقيقة مقابلة السجل على الصك مقابلة زـ .المحكمة
 الوكالة في التعميم نص وينظر .ن/ انتهى .)والمقابل والمسجل القاضي من السجل توقيع

3/751.
2452/3

1/428
3
8

1382
والسجل الضبط أنظمة

 هيئة قبل من تميزها تعين بأحكام المتعلقة القضايا ضبوط صور أن المالحظ من( :وبعد -
 الضبوط صور ألن ونظرا بعض، عن بعضها منفصل رسمية أو عادية أوراق في تنقل التمييز
 األوراق وألن القضية مراحل وفهم األحكام مناقشة عند التمييز هيئة لدى أساسيا مرجعا تعتبر

 من األوراق أطراف وتلف األحوال بعض في لاللتباس الضبوط صور يعرض مما المتناثرة
 تقضي العمل مصلحة أن نرى لذا.مكتب إلى مكتب ومن دائرة إلى دائرة من تبادلها جراء

 على تكون أن تصميمها في لوحظ التي األوراق في إال الضبوط صور تحرير بعدم تقيدكم
 العدد طلب وعليكم ذلك فاعتمدوا.الغرض لهذا خصيصا وطبعت ـ مدرسية دفاتر ـ شكل
 لتزودكم الزمن من لمدة مايكفي منها لديكم يكن لم إذا الرئاسة من الضبوط صور من الالزم

 صور من شيء لديكم يكن لم إذا السابقة الطريقة على العمل استمرار مراعاة مع يلزم بما
 في م/ 1497/3 رقم التعميم بذلك وصدر .ن/ انتهى .)لكم نبعثها لبينما الضبوط

.ن/ هـ16/6/1385
م/2112/3

1/429
8
9

1384
والسجل الضبط أنظمة

 التي اإلثباتات كل تنظيم وجوب بشأن مرات عدة عليكم عمم أن سبق فقد( :وبعد -
 بعض أن غير ..عليها الالزم التوقيع وأخذ ضبطها بعد رسمية صكوك في المحكمة تصدرها
 وثائق ويصدق الكتاب بعض كتابات على ويصدق األمر هذا في يتساهل اليزال القضاة



 من الضبط في موقع أصل لها يكون أن دون عادية أوراق في وغيرها والوكاالت الطالق
 ماتصدره أهمية من وتقليل العامة للحقوق إضاعة ذلك وفي.يجب كما المعنية األطراف
 الالزمة بالمطبوعات المحاكم زودت قد الرئاسة وهذه الواجب أداء عن وتكاسل المحاكم

 عن وننهاكم وإتقانها األعمال لضبط الهادفة باألنظمة العمل بوجوب عليكم نؤكد فإننا ولذا
 اإلثباتات جميع رصد بوجوب ونخطركم اآلخرين وكتابات العادية األوراق على التصديق
 الالزم التوقيع وأخذ الضبوط دفاتر في وغيرها واإلفراغات والوكاالت بالطالق المتعلقة

 رقم بالتعميم أكد وقد .ن/ انتهى .)المتبع حسب لها الالزم الصك تنظيم ثم عليها
.ك/ هـ28/3/1393 في ت/68/12

م/1958/3
1/430
9
8

1386
والسجل الضبط أنظمة

 التأكد بعد الصكوك لهذه تؤخذ التى الفوتوغرافية الصور على التصديق من مانع فال(... -
 .ن/ .)الغرض لهذا المخرجة الصور بعدد سجالتها على والتهميش ألصولها مطابقتها من

.745/ص التصديقات في التعميم نص وينظر
ت/74/3
1/430

11
9

1388
والسجل الضبط أنظمة

 للدولة بحقوق أدين شخص ممتلكات عن البحث إلى الحكومة تحتاج ما كثيرا( :وبعد -
 .الشرعية الدوائر في تسجيلها تاريخ يعرف ال التي الممتلكات عن بدقة البحث يصعب وقد

 يكون وأن السجالت لفهرس خاص دفتر إعداد نرى الحقيقة ومعرفة للبحث وتسهيال
 أو دفتر ستة لكل يخصص ـ 1 : اآلتي الوضع وعلى األبجدية الحروف على مرتبا استعماله
 من سنويا لصادرها بالنسبة العدل كتابة أو المحكمة حاجة حسب ذلك من أكثر أو دفتران

 العام انتهاء قبل اشغالهما وعند ورقتان أبجدي حرف لكل الدفتر في يترك ـ 2 .الصكوك
 إليها والمنقول منها المنقول الصحيفة في التأشير بعد الفهرس صحائف إحدى إلى البقية تنقل

 تمشيا وتنظم الفهرس صحائف تخطط ـ 3 .المراجعة عند ببعض بعضه مرتبطا الفهرس ليكون



 .الصك رقم ـ د .صحيفته ـ ج .السجل رقم ـ ب .الصك صاحب اسم ـ أ : اآلتية الحقول مع
 ابتداء ذلك بموجب العمل فاعتمدوا .مالحظات ـ ز .الصك موضوع ـ و .الصك تاريخ ـ هـ

.ر/انتهى .)هـ1388 عام من
ت/139/3

1/431
17
10

1390
والسجل الضبط أنظمة

 إلى أوله من الرسمي بالدوام التقيد من بد ال ـ 1 : يلي بما نبلغكم الجميع لذمة وبراءة(... -
 سجالت بتوقيع االهتمام ـ 3 .يوميا الضبوط في المدونة األعمال توقيع ينبغي ـ 2 .نهايته

 نص وينظر .و/ .)إلخ...االسبوع نهاية من ألكثر التأخير وعدم أمكن إن يوميا الصكوك
.3/193 القضاة في التعميم
ت/147/3

1/431
1

11
1390

والسجل الضبط أنظمة
 والوكاالت بالطالق المتعلقة اإلثباتات جميع ورصد العادية األوراق على التصديق عدم (...

 التعميم نص وينظر .و/ .)عليها الالزم التوقيع وأخذ الضبوط دفاتر في وغيرها واإلفراغات
.3/69 الطالق في
ت/37/2
1/431

11
3

1391
والسجل الضبط أنظمة

 في م/155 رقم القضاء مجلس ورئيس العدل وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 من المجلس إلى المرفوع القرار على اطلع القضاء مجلس بأن المتضمن هـ29/2/1391

 محكمتكم على بالتفتيش قام الذي الزاحم محمد بن الله عبد/الشيخ القضائي المفتش فضيلة



 صميم في تؤثر التي المالحظات « : يلي ما قراره في وجاء السابقة التفتيشية جولته ضمن
 ال القضية سير في تأخير أو اإلنشاء في قليل ضعف أو المعنى يغير ال الذي كاللحن العمل
 في الضبط في نسيت بسيطة تواقيع ترك أو القيودات تسديد في نقص أو الغرابة إلى يصل
 عليها المفتش ينبه المالحظات هذه كل طارئ سهو عن تنتج أنها ويعرف الجلسات بعض

 هذه تالفي شأنه من ما وعمل ذكر بما اإلحاطة فنرغب ».هـ.ا .فيها األفضل إلى وأرشد
.ك/ انتهى .)مستقبال المالحظات

ت/219/3
1/432
2

12
1391

والسجل الضبط أنظمة
 بنفس المحاضر ومحرري الضبط كتاب توقيع حول الدائرة المكاتبة على بناء( :وبعد -

 توقيع بضرورة بالتعميم الوزير معالي أمر فقد المصلحة ماتقتضيه على وبناء ، الضبوط
 من منهم سواء المحاضر ورصد الدعاوي وكتابة ضبط يتولون الذين المذكورين الموظفين

 في عليها المنصوص التواقيع أخذ إلى باإلضافة وهذا ذلك غير أو أصيل ضبط كاتب كان
 لمن وإبالغه اإلحاطة فنأمل .الشرعي القضاء مسئوليات تركيز من » 113و112 « المادتين

.ك/ انتهى .)بموجبه للتمشي يلزم
158/2

1/432
28
10

1392
والسجل الضبط أنظمة

 في ضبط كتاب رؤساء وظائف على المعينين بعض بأن الوزارة هذه عِلم إلى وصل( :وبعد -
 .المحاكم بتلك أخرى أعماال يباشرون وإنما الضبط كتابة في اليعملون المحاكم بعض

 ينبغي لذلك الرسمية وظيفته عمل طبيعة موظف كل مزاولة بضرورة يقضي النظام إن وحيث
 من الفائدة لتحصل الغرض لهذا المصنفين الضبط كتاب لرؤساء الضبط كتابة عمل إسناد

.ك/ انتهى .)واعتماده ذلك مالحظة نرغب .تصنيفهم
ت/164/12

1/432
5



11
1392

والسجل الضبط أنظمة

 دون التمييز هيئة إلى الضبوط صورة رفع على درجت المحاكم بعض ألن نظرا( :وبعد -
 مسئوليات تركيز نظام من »106« المادة أن مع لألصل المطابقة على المختص توقيع

 األول الكاتب أو الكتاب رئيس واجبات من أن على تنص الشرعي القضاء
 أن من التحقق بعد للتدقيق الصكوك مع ترفع التي الضبوط صورة على التصديق:«بالمحكمة

.ك/ انتهى .)جانبكم من ومالحظته بذلك التأكيد نرغب لذا ».ألصلها مطابقة الصورة
ت/183/12

1/432
23
11

1392
والسجل الضبط أنظمة

 ذلك ألن التمييز هيئة قرار على به يجيب ما الضبط في أيضا يرصد أن الحاكم فعلى(... -
 .و/ ...)عليه للحفاظ أدعى الضبط دفتر في وجوده وألن المرافعة من جزءا يعتبر الجواب

.408/ص التمييز أنظمة في التعميم نص وينظر
ت/195/12

1/433
27
12

1392
والسجل الضبط أنظمة

 بعدد السجل صحائف ترقيم ـ 1 :يأتي ما باتباع لديكم المسجلين إبالغ نرغب( :وبعد -
 سجل من صحيفة كل أعلى على الختم ـ 2 .بانتهائه وينتهي منه صحيفة بأول يبدأ متسلسل
 أول في عبارة تحرير ـ 3 .العدل كتابة بختم العدل كتابة وسجل المحكمة بختم المحكمة

 بصحيفة وتنتهي كذا من تبتدىء عليها يحتوي التي صحائفه أن على تنص آخره وفي السجل
 العدل وكاتب المحكمة في والمسجل اإلدارة ومدير القاضي من كل ذلك تحت ويوقع كذا

 األول إليه ورودها تاريخ حسب الصكوك بتسجيل المبادرة ـ 4 .العدل كتابة في والمسجل
 كتابة في العدل وكاتب المحكمة في القاضي بأمر وذلك إليه الضرورة مادعت إال فاألول
 للتوقيع العدل كتابة في العدل ولكاتب المحكمة في للقاضي يوميا السجل تقديم ـ 5 .العدل



 على المحكمة رئيس يوقع الرئاسية المحكمة وفي منه الصادر الصك تسجيل على بختمه
 الحك من الحذر ـ 6 .والمسجل اإلدارة مدير وكذا يوميا بالسجل المسجلة الصكوك جميع

 في جملة لشطب الضرورة دعت إذا ـ 7 .السجل في األسطر بين الكتابة أو المسح أو
 قوسين بين وتحصر المضروبة الجملة قراءة معه يمكن مستقيم بخط عليها فيشطب السجل
 القوسين بين التي المضروبة الجملة بأن ويشرح الهامش في لها محاذية بعالمة إليها ويشار
 بغيرها إبدالها يراد كان وإذا خطأ أو سهوا تحريرها وقع بكذا وتنتهي كذا من تبدأ والتي

 العدل كاتب ومع المحكمة في والقاضي اإلدارة مدير مع ذلك على ويوقع الصواب فيذكر
 كل على العدل كتابة في العدل وكاتب المحكمة في القاضي توقيع أخذ ـ 8 العدل كتابة في

 المحافظة ـ10 .نقص أو زيادة دون حرفيا الصك تسجيل ـ 9 .السجل في تهميش أو خرجة
 تمكين وعدم العدل كتابة أو المحكمة من إخراجه وعدم عبث كل من وصيانته السجل على
 مع التالية الحقول على ويحتوي السجل آخر في فهرسة وضع -11 .عليه االطالع من أحد

 موضوع دـ . الصك تاريخ ـ ج . الصك عدد ـ ب .متسلسل عدد ـ أ :يلي كما تسديدها
. صاحبه اسم على مشتمال الصك

 أحد أو الصك ناسخ مع سجله على يسجله الذي الصك بمقابلة القيام ـ12 .مالحظات ـ هـ
 توقيع مع »مقابل « مسجل لقب تحت السجل في وذيله الصك ظهر على والتوقيع زمالئه
 التفتيش وسيراقب .مفتوحا اسمه التوقيع جانب إلى يكون وأن معه المقابلة في الثاني الطرف
 رقم بالتعميم أكد .و/ انتهى .)تطبيقه مدى من للتأكد التفتيشية جوالته في ذلك اإلداري

. هـ4/6/1424 في 2257/ت/13 رقم والتعميم هـ13/6/1416 في 817/ت/13
ت/196/12

1/434
28
12

1392
والسجل الضبط أنظمة

 بعدد الضبط صحائف ترقيم ـ1 : مايأتي باتباع لديكم الضبط كتاب إبالغ نرغب( :وبعد -
 من صحيفة كل أعلى على الختم ـ 2 .بانتهائه وينتهي صحيفة أول من يبتديء متسلسل

 التي صحائفه أن توضح آخره وفي الضبط أول في عبارة تحرير ـ3 .المحكمة بختم الضبط
 القاضي من كل ذلك على ويوقع كذا بصحيفة وتنتهي كذا صحيفة من تبتدىء عليها يحتوي
 في التقديم حسب فاألول األول الدعاوي ضبط ترتيب ـ4 .الضبط وكاتب اإلدارة ومدير



 ـ6 .الدعاوي كثرة عند اليوم في ثمان عن الجلسات التقل أن ينبغي ـ5 .الجلسات مواعيد
 وعند الجلسات تعيين عند الموضوع وإيضاح والدقيقة والساعة واليوم التاريخ إثبات

 ينتهي حتى القضية في الجلسات تسلسل ذكر مراعاة ـ7 .المواعيد في مايدون طبق افتتاحها
 من كل توقيع أخذ ـ9 .يضبطها قضية كل بذيل الكامل اسمه بجانب التوقيع ـ8 .فيها النظر
 مدعى أو مدعيا كان سواء ختمه أو الكامل اسمه بجانب الضبط في محرر شيء إليه نسب
 الضبط في توقيعه أخذ يراد من كان إذا ـ10 .ذلك غير أو معرفا أو مزكيا أو شاهدا أو عليه
 ذلك على ويشهد الختم من بدال إبهامه فيوقع ختم له وليس بيده الكتابة اليستطيع أميا

 وخرجة هامش كل وعلى قضية كل بذيل القاضي توقيع أخذ ـ11 .اإلمكان حسب شاهدان
 مراعاة مع مخل غير باختصار القضية انتهاء عند الصك تنظيم في المبادرة ـ12 .الضبط في

 كل تحت الشرح ـ13 .الالزم إلجراء منه االنتهاء حال للقاضي وتقديمه فاألول األول تقديم
 يرصد السجل من الصك عاد وإذا التنظيم تاريخ كتابة مع ذلك يفيد بما صكها ينظم قضية
 الصك وتنظيم الضبط كتابة في الخط توضيح ـ14 .ذلك جانب إلى تسجيله وتاريخ رقمه

.فيهما األسطر بين والكتابة الحك من والحذر

 شطب ما قراءة يمكن أفقي بخط عليه فيشطب غلطا أو سهوا شيء تحرير وقع إذا ـ15
 وقع القوسين بين التي الجملة بأن تفيد جملة الهامش في ويحرر قوسين بين ذلك ويحصر
 إبدالها يراد الجملة كانت وإذا بكذا وتنتهي كذا من تبدأ التي وهي خطأ أو سهوا تحريرها

 عدم ـ16 .ذلك على القاضي توقيع ويؤخذ كذا وصوابها الهامش في فيزاد أخرى بجملة
 الضبط آخر في فهرس وضع ـ17 .واطالعه وأمره الحاكم بإذن إال الضبط في شيء تحرير

 اسم -ب .متسلسل عدد أـ : اليمين من ابتداء اآلتية الحقول على تحتوي به المدونة للقضايا
 زـ .الحكم خالصة وـ .الحكم تاريخ هـ .القضية نوع دـ .عليه المدعى اسم ـ-ج .المدعي
 بدون الحقول من تسديده أسباب ماتوفرت تسديد ـ18 .مالحظات -ح .الحكم صحيفة

 مايطرأ إصالح في والمسارعة والتمزق الخلل من عليه والمحافظة الضبط صيانة ـ19 .تأخر
 مدى من للتأكد التفتيشية جوالته في ذلك اإلداري التفتيش وسيراقب .الخلل من عليه

.و/ انتهى .)تطبيقه
ت/13/2
1/436

24
1

1393
والسجل الضبط أنظمة



 في م/22 رقم القضاء مجلس ورئيس العدل وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 الله ورحمة عليكم السالم العدل وزارة وكيل فضيلة « : نصه يلي وفيما هـ14/1/1393

 في م/340 رقم العدل كتاب ودوائر للمحاكم البرقي لتعميمنا إلحاقا /وبعد..وبركاته
 قرار ومن الخدمة بيان من بصورة مزودة الضبط طلبات رفع المتضمن هـ10/7/1391

 انطباق من التأكد في ورغبة .إلخ...الترشيح مع الضبط كتابة في بعمله وشهادة التعيين
 من التأكد المختص من الشهادة منحه عند يجب فإنه تصنيفه المطلوب الشخص في الشروط
 ليمكن الضبوط واقع مع وذلك مستمرة سنوات عشر لمدة فقط الضبط كتابة عمل مزاولته
 أشير بما اإلحاطة نأمل .انتهى .»يحفظكم والله .بموجبه للتعميم الحاجة عند إليها الرجوع

 باإلضافة للمحكمة الرسمي بالختم ومختومة وتاريخ برقم الشهادة تكون أن مالحظة مع إليه
.ك/ انتهى .)التوقيع إلى
ت/90/12
1/437

25
4

1393
والسجل الضبط أنظمة

 هـ11/3/1393 في 224 رقم القنفذة منطقة محاكم رئيس فضيلة لخطاب إشارة( :وبعد -
 بشأن هـ21/2/1393 في 42/1 رقم المظيليف محكمة قاضي فضيلة مذكرة على المبني
 إلى يعود السجالت هذه تلف أن وبما .األرضة جراء من وسجالت ضبوط خمسة تلف

 .الحقوق ضياع من تلفها عن ينجم وما السجالت هذه ألهمية ونظرا مالحظتها وعدم إهمالها
 وحفظها وغيرها والدفاتر والسجالت الضبوط من موجوداتكم جميع على المحافظة نأمل لذا
 ومالحظتها ونظيفة مبلطة غرفة في تكون وأن مرتفع مكان وفي حديدية دواليب في

.ك/انتهى .)باستمرار
ت/123/2

1/437
19
5

1393
والسجل الضبط أنظمة

 أن عدل كتابة بها يوجد ال التي الجهات محاكم بعض قضايا كشوفات في الحظنا( :وبعد -
 العدل كتابة أعمال بعنوان مستقلة كشوفات في العدل كتابة أعمال تفرد المحاكم هذه



 ال التي البلدان أن على تنص الشرعي القضاء مسئوليات تركيز من »252«المادة إن وحيث
 اختصاصه ويكون البلدة قاضي إلي فيها العدل كتابة مهمة تسند عدل كتاب بها يوجد

 أن ينبغي فإنه المخصوص نظامهم بمقتضى العدل كتاب وصالحية كاختصاص وصالحياته
 المحكمة عمل من باعتباره بالمحكمة الخاص اإلنهاءات ضبط في األعمال تلك تضبط

.ك"/انتهى .)اإلنهائية القضايا كشوفات ضمن من األعمال هذه تكون وبالتالي
ت/81/12
1/438

11
5

1394
والسجل الضبط أنظمة

 من كثيرا أن األخيرة التفتيشية بالجولة قيامهم أثناء القضائيون المفتشون الحظ لقد( :وبعد -
 االجتماعي الضمان استحقاق إثبات حاالت اإلنهائية القضايا ضبوط في يدرجون القضاة

 عدد ذلك من ليكثروا التقاعدية المعاشات استحقاق إثبات وحاالت الحياة إثبات وحاالت
 إن وحيث .العمل كثرة بحجة موظفين بزيادة المطالبة ثم ومن لديهم اإلنهائية القضايا

 فينبغي المحاكم جميع على الوزارة عممتها أن سبق خاصة استمارات لها المذكورة الحاالت
 في بإثباتها واالكتفاء اإلنهائية القضايا ضبوط عن الحاالت تلك أعمال فصل مالحظة

 من يطلب أن فعليه االستمارات تلك من شيء لديه يكن لم ومن بها الخاصة االستمارات
 هذا خطابنا من بصورة اإلداري التفتيش زودنا وقد.منها الالزمة بالكمية تزويده الوزارة
.و/ انتهى .)موجبه واعتماد االطالع فنأمل متساهل كل عن والرفع الموضوع هذا لمتابعة
ت/125/12

1/438
10
7

1394
والسجل الضبط أنظمة

 بعض في الضبط كاتب أن التفتيشية جولتهم أثناء المفتشين بعض الحظ فقد( :وبعد -
 الشهود شهادة سماع ذلك في بما للمحكمة المقدم اإلنهاء بإجراءات أحيانا ينفرد المحاكم

 « القاضي باسم يصدر الذي الصك في أو الضبط في سيذكر أنه مع القاضي إشراف دون
 نظام من »115« المادة في جاء وقد » إلخ....شهد أو وأنهى فالن عندي أو لديّ حضر
 غياب عند بالضبط الشهود أو المترافعين إفادة أخذ عدم« الشرعي القضاء مسئوليات تركيز



 شهادة أو إنهاء أي ضبط إجراء بعدم لديكم الضبط كتاب على التنبيه نرغب لذا ». الحاكم
.و/ انتهى .)حال بأي ذلك في التساهل وعدم وحضوركم بإذنكم إال

ت/195/12
1/439

15
10

1394
والسجل الضبط أنظمة

 العمل أحدهم مباشرة عند أنه المحاكم في يعينون الذين القضاة بعض على لوحظ( :وبعد -
 سلفه قبل من المستعملة السابقة الدفاتر ويترك لعمله يخصصها جديدة دفاتر باستعمال يقوم

 لها استنزاف هذا وفي أوراقها من القليل الشيء إال منها يستعمل لم الدفاتر هذه أن وربما
 قبل من المستعملة وخالفها والسجالت الضبوط جميع في االستمرار ينبغي لذا .مبرر دون

.ك/ انتهى .)الجديدة الدفاتر تستعمل ثم ومن نهايتها حتى السلف
ت/202/12

1/439
25
10

1394
والسجل الضبط أنظمة

 حفظ في التساهل من العدل وإدارات المحاكم بعض في لوحظ ما على بناء( :وبعد -
 يخالف مما المختصين الكتاب قبل من وتنسيقها بنظافتها العناية وعدم والسجالت الضبوط
 ومنها الخصوص هذا في العدل وكتاب المحاكم لعموم المبلغة والتعليمات النظام مقتضى
 في ت/196/12 ورقم هـ27/12/1392 في ت/195/12 رقم الوزارية التعاميم

 مالحظة عليكم نؤكد فإننا هـ28/5/1394 في ت/97/12 ورقم ، هـ28/12/1392
 عليهم وأن والسجالت الضبوط على بالمحافظة لديكم والسجل الضبط كتاب على التنبيه

 الدواليب وقفل لحفظها المعدة الدواليب في الدوام آخر يوميا منها العمل انتهاء بعد وضعها
 وسيتحمل الماصات على والسجالت الضبوط ترك وعدم لها المباشرين باعتبارهم بمعرفتهم

 هذا خطابنا من بصورة اإلداري التفتيش زودنا وقد كاملة المسئولية مهمل أو مقصر كل
.ك/ انتهى .)التفتيشية جوالته في تطبيقه مدى من للتأكد
ت/170/12

1/440



17
8

1395
والسجل الضبط أنظمة

 أصحاب بعض أن اإلداريين المفتشين بعض اقتراحات واقع من الحظنا فقد( :وبعد -
 2966/3 رقم سابقا القضاة رئاسة تعميم بمقتضى يتقيدوا لم العدل وكتاب القضاة الفضيلة

 : مايلي نصه ومن سبب بأي واالنفكاك االنتقال بسبب العمل تسليم عند هـ13/8/1379 في
 وتوقيع ختم سبب بأي االنفكاك أو االنتقال أو االستقالة حين العمل تسليم قبل يجب « ـ 1

 كل ختم من التأكد بعد إال الخلف استالم عدم ـ 2 .ذلك إلى وما والسجالت الضبوط جميع
 على نؤكد ذلك إلى نشير إذ وإنا ».إلخ..منتهية أمور في المحاكمات نكث من تفاديا ذلك

 التي الفترة وخالل التسليم قبل مقتضاه بتنفيذ العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب جميع
 والتسليم الدور إجراءات تتم وأن أعمال من مالديه بإنهاء العدل كاتب أو القاضي فيها يبلغ

 بالضبوط مايتعلق السيما الدقة من غاية وفي المطلوبة األصول وفق إداري مفتش بإشراف
.و/ انتهى .)ألهميتها والسجالت

ت/14/12
1/440

12
1

1396
والسجل الضبط أنظمة

 فيكتفى الملكية صك مافي لكامل بالرهن اإلقرار أو البات بالبيع اإلقرار كان إذا(... -
 ضبطه ماتم بمضمون سجله وعلى الملكية صك على والتهميش الجديد اإلقرار بضبط

 الضبوط سجالت ترقم أن على العدل وكاتب والمسجل الضبط كاتب من عليه والتوقيع
 العدل كتاب في التعميم نص وينظر .و/ ) إلخ..متسلسل برقم منها كل في الضبط ويكون

3/263.
ت/79/12
1/441

20
4

1396
والسجل الضبط أنظمة



 منزله إلى الضبط بدفتر خروجه من العدل كتابة موظفي ألحد ماوقع بمناسبة( :وبعد -
 والمستندات والضبوط السجالت خروج عدم تستلزم العامة المصلحة ألن ونظرا منه وفقدانه

 في عليها المنصوص الحالة في إال الضياع من وحفظا صيانة العدل كتابات دوائر خارج إلى
 خروج حالة في ذلك تجيز والتي الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من »194« المادة
 اليتمكن من ومصادقة إقرار لضبط الخصومات في الضبط بدفاتر ومساعديهم العدل كتاب

 تحقيقا دقة بكل ذلك بمراعاة عليكم نؤكد لذا .العدل كاتب دائرة إلى الحضور من
.و/ انتهى .)العامة للمصلحة

ت/166/12
1/441

20
8

1396
والسجل الضبط أنظمة

 رشيد بن العزيز عبد بن الله عبد/الشيخ القضائي المفتش فضيلة ماالحظه على فبناء( :وبعد -
 المعطى هـ29/6/1396 في 55 رقم لنا بخطابه المناطق بعض على التفتيشية جولته في

 بعض لسجالت مطالعاته أثناء أنه المتضمن منه صورة األعلى القضاء مجلس رئيس لسماحة
 مضى قد أنه رغم القضاة الفضيلة أصحاب من يختم ولم يوقع لم منها كثيرا وجد المحاكم

 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب على وبناء .إلخ..سنين ثالث من أكثر عليها
 ذلك ومن والتعليمات المصلحة مقتضيات على وبناء هـ24/7/1396 في ق/م/717

 الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من »153و 112و 56« المواد في عليها المنصوص
 التأكيد ونأمل والسجالت الضبوط وتوقيع ختم في نقص أو إهمال أي مسئولية نحملكم فإنا
 وقوع الحتمال درءا المسئولية يشاطرونكم أنهم إذ بذلك لديكم المختصين الموظفين على

 أشرنا عما الالزمة التقارير وتقديم للمتابعة هذا من نسخة اإلداري التفتيش أعطينا وقد الخطأ
.و/ انتهى .)بدقة إليه

ت/212/12
1/442

23
11

1396
والسجل الضبط أنظمة

 فيكتفى الملكية صك في ما لكامل بالرهن اإلقرار أو البات بالبيع اإلقرار كان إذا . . (.



 . .ضبطه تم ما بمضمون سجله وعلى الملكية صك على والتهميش الجديد اإلقرار بضبط
.و/ )إلخ

ت/153/3
1/442

17
11

1397

والسجل الضبط أنظمة
 أن على الصكوك سجالت على االطالع من األوقاف مندوبي تمكين من مانع ال (... -

 األمر اقتضى وإذا السجل موظفي وبحضور الرسمي الدوام أثناء وفي المكتب في ذلك يكون
 وجود من وتحققه القاضي اطالع بعد ذلك فيكون له صورة أخذ أو السجل من صك نقل

.3/735 الوقف في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ...األوقاف لوزارة مصلحة
ت/20/3
1/442

17
2

1399
والسجل الضبط أنظمة

 اطالعهم دون مايشاء بضبط الضبط لكاتب بالسماح العدل كتاب بعض تساهل (... -
 وعند العدل كتاب من توقع لم الضبوط في واألقارير المبايعات من كثير فيوجد لهم وأمرهم
 كاتب علم بدون حصل الضبط وكأن للتوقيع علينا تعرض لم أنها يقال السبب عن السؤال
.3/269 العدل كتاب في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ...واطالعه العدل

ت/50/12
1/442

28
4

1400
والسجل الضبط أنظمة

 بعبارة واختتامه الضبط افتتاح وعدم الفهارس من الضبوط أكثر خلو لوحظ:?سابعاً (... -
 وتوقيع كذا بصحيفة وتنتهي كذا صحيفة من تبتديء عليها يحتوي التي صحائفه أن توضح
 الوزارة تعميم عليه نص لما مخالفة ذلك وفي الضبط وكاتب اإلدارة ومدير القاضي من ذلك



 مدعٍ من مقامة قضية ينظر عندما القضاة بعض أن لوحظ : ثامناً .ذكره المار 196/12 رقم
 وإنما واحد صك في واحدة قضية يجعلها ال واحد موضوع في أشخاص عدة على واحد
 في ويكون مستقال صكا فيها ويصدر منفردا عليهم المدعى من كل على الدعوى يسمع
 المدعي دعوى القاضي يسمع أن األمثل أن مع عليهم المدعى بعدد صكوك الواحدة القضية
 كل على الحكم يصدر ثم مستقلة فقرة في الدعوى عن عليهم المدعى من واحد كل وإجابة
 عدم لوحظ :تاسعاً .والجهد الوقت لتوفير واحد بصك تخصه فقرة في عليه يثبت بما واحد
 يفيد بما صكها نظم قضية كل تحت بالشرح التقيد بعدم وذلك والسجل الضبط بين الربط
 الضبط في ذلك جانب إلى تسجيله وتاريخ رقم رصد وعدم الصك تنظيم تاريخ ذكر مع ذلك
 أن لوحظ :عاشراً .إليه المشار 196/12 رقم الوزارة تعميم عليه نص لما مخالفة ذلك وفي
 تركيز نظام عليه نص حسبما ممنوع وهذا األسطر بين يكتب أو الضبط في يحك من هناك

 وينظر .و/ .)إلخ ...عنه المنوه ت196/12 رقم الوزارة وتعميم الشرعي القضاء مسئوليات
.2/311 الدعوى في التعميم نص

ت/103/12
1/443
5
8

1400
والسجل الضبط أنظمة

 والداعى الضبط واقع من الصك وإخراج نماذج لها ليس التي األقارير بضبط االكتفاء(... -
 إيجاد من الهدف يتم بحيث السجل مقام فقط األنواع هذه في قائماً الضبط ويعتبر لتسجيله
.3/274 العدل كتاب في التعميم نص وينظر .ش/ .)إلخ...الثانية العدل كتابات
ت/123/12

1/443
18
9

1400
والسجل الضبط أنظمة
 مراعاة يقتضي واألمر والضبوط السجالت وختم توقيع في يتساهلون القضاة بعض أن (...
.3/200 القضاة في التعميم نص وينظر .و/ ) إلخ ...بدقة ذلك
ت/10/12
1/444

14
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1401

والسجل الضبط أنظمة
 وكتاب المحاكم على التفتيشية بالجولة قيامه أثناء اإلداري التفتيش الحظ حيث( :وبعد -

 ودفاتر والضبوط السجالت جميع في الهجري العام انتهاء عند يتوقف العمل بأن العدل
 من يستعمل لم ولو .الجديد للعام جديدة بدفاتر وتستبدل النماذج وأبواك والوارد الصادر

 لهذه وتكدس الدولة ألموال ضياع من ذلك في ولما الصحائف بعض سوى المطبوعات تلك
 واألبواك والضبوط السجالت في الجديدة للسنة العمل سير استمرار ينبغي فإنه المطبوعات

 كذا لعام العمل انتهى فيها يكتب العامين بين فاصلة ورقة يترك أن بعد المذكورة والدفاتر
 رقم المجلد هذا من وتاريخ رقم بالصحيفة كذا عام عمل ويليه وتاريخ رقم الصحيفة بهذه

.ش/ انتهى .)بموجبه والتمشي فلإلحاطة .والكاتب القاضي قبل من ذلك على ويوقع
ت/37/12
1/444

15
3

1401
والسجل الضبط أنظمة

 بعض على التفتيشية جولتهم أثناء اإلداريين المفتشين تقارير من لوحظ فقد( :وبعد -
 والسجالت الضبوط بعض توقيع عدم ـ 1 : التالية المالحظات العدل وكتاب المحاكم

 وعدم العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب من بها الموجودة والتهميشات والخرجات
 من وغيرها والسجالت الضبوط استعمال ـ 2 .أيضا منهم الصادرة الخطابات مسودات توقيع

 العام في جديدة دفاتر إلى واالنتقال العام لغاية األخرى بالوثائق الخاصة واألبواك الدفاتر
 3 .والتوديع والوارد الصادر دفاتر وكذلك بالكتابة الدفاتر تلك أوراق استكمال قبل الجديد

 السجالت في الحبر مزيل واستعمال األسطر بين أسطر وإدخال والتشطيب الحك وجود ـ
 تركيز نظام في ماجاء مع وتمشيا .الرسمي بالختم الدفاتر هذه صحائف ختم وعدم والضبوط
 ت/50/12 رقم التعميم ومنها الخصوص بهذا الوزارة وتعاميم الشرعي القضاء مسئوليات

 المالحظات هذه تالفي نرغب ، هـ1/5/1400 في ت/54/12 ورقم هـ،28/4/1400 في
 على والتأكيد لكم المبلغة والتعليمات باألنظمة والتقيد تكرارها عدم مايضمن على والعمل

 في 2257/ت/13 رقم التعميم ينظر .ش/ انتهى .)بذلك إدارتكم في المختصين
. و/ هـ4/6/1424



ت/98/12
1/445

10
6

1401
والسجل الضبط أنظمة

 في 3324/1 رقم الغربية بالمنطقة التمييز هيئة رئيس فضيلة خطاب تلقينا( :وبعد -
 من خالية ضبوط صور التمييز لهيئة يرفع ما فكثيراً« : المقدمة بعد ونصه هـ15/5/1401

 إن وحيث األصل طبق صور وإنها عليها الختم وضع وعدم الكتاب رئيس من عليها التصديق
 وذلك إليه أشرنا ما إلجراء المحكمة إلى المعاملة إعادة يوجب مما ذكر بما التمشي عدم

 صور على التصديق« الشرعي القضاء مسئوليات تركيز من »106« بالمادة جاء حسبما
 نأمل ».ألصلها مطابقة الصورة أن من التحقق بعد للتدقيق الصكوك مع ترفع التي الضبوط
 األخذ من خشية وذلك المذكورة بالمادة ماجاء على بالتمشي المحاكم جميع على التعميم
 اإلحاطة نرغب فضيلته، إليه أشار ما ولوجاهة .»اهـ.المعامالت إنجاز على وحرصاً والرد

.و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه بموجبه والتقيد
ت/118/12

1/445
8
9

1402
والسجل الضبط أنظمة

 في التعميم نص وينظر .ك/ .)إلخ ...الضبط على المنحة صاحب توقيع إلى حاجة ال (... -
.3/608 المنح
ت/43/12
1/446

27
3

1403
والسجل الضبط أنظمة

 الكشف بعد يتعين فإنه المختص العدل كاتب لدى الملك كامل إفراغ أريد ما متى (... -
 شرعيا صكا الملك لكامل لديه إفراغ بأول العدل كاتب يخرج أن كالمتبع سجله على



 نص وينظر .و/ .)إلخ ...أصله على بموجبه يصرح ثم يمن لديه ضبطه واقع من مسجال
.2/743 الصكوك في التعميم

ت/53/12
1/446
4
4

1403
والسجل الضبط أنظمة

 في 48/1 رقم بخطابه الوزارة وكيل فضيلة علينا عرضه ما على فبناء( :وبعد -
 معتمدة مخططات بموجب تقسم التي الكبيرة األراضي صكوك بشأن هـ10/1/1403

 العدل كتاب بعض وتصرف باإلفراغات الشروحات استيعاب عن سجلها هامش ويضيق
 على بالشرح واالكتفاء مفتوحا السجل وبقاء بالمبيعات الصك سجل على الشرح بإغفال

 الصك من صورة إلصاق ثم ومن الشروحات لتستوعب زيادات من به يلصق وما الصك ظهر
 وعلى المختصة الجهة من الموضوع هذا في المقدمة الدراسة على وبناء .سجله على

 : أوالً : يلي ما يعتمد الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من »189« المادة مقتضيات
 يسوغ وال سجله وعلى منه المفرغ الصك على الشروحات بإثبات وعناية دقة بكل االلتزام

 عن منه المفرغ الصك سجل هامش ضاق إذا : ثانياً .منهما أي على الشرح إغفال بحال
 حركة إلى ويشار آخر سجل من ولو أخرى صفحة إلى نقلها ساغ الشروحات استيعاب
 الشرح أغفل الذي العدل كاتب على : ثالثاً .وتاريخه وصحيفته السجل برقم االنتقال

 فلإلحاطة .سجالتها على تثبيتها نحو سريعا الالزم إجراء الصكوك سجالت على بالمبيعات
.و/ انتهى .)تحرر واالعتماد

ت/80/12
1/447

21
5

1403
والسجل الضبط أنظمة

 هـ9/1/1403 في 38/1 رقم بخطابه الوزارة وكيل فضيلة عرضه ما على بناء( :وبعد -
 خاص قيد دفتر اتخاذ نرغب .العدل كتابة أو المحكمة داخل السجالت حركة بشأن

 رقم : اآلتية الحقول على يحتوي عدل كتابة أو محكمة كل لدى بالسجالت



 الصكوك عدد /استالمه تاريخ /توقيعه /المستلم اسم /صحائفه عدد /التقسيم/السجل
 مع ». المرفق النموذج حسب .«توقيعه /المستلم /إعادته تاريخ / »إلى ـ من « به المسجلة

 سواء عدل كتابة أو محكمة كل ـ 1 .هـ1404 عام محرم شهر أول من ابتداء يأتي ما اتباع
 رقم من واحدا تسلسليا رقما سجالتهم تحمل أن البد ال أو فيها العدل وكتاب القضاة تعدد

 وال وقف حيث من الرقم فيستمر له الالحق الهجري العام دخل وإذا يتناهى ماال إلى »1«
 أو القضاة لتعدد الثاني الحقل في المذكور التقسيم يخصص ـ 2 .وهكذا جديد برقم يبدأ

 بالرقم التقسيم ويكون به خاص تقسيم واحد لكل يكون بحيث واحدة دائرة في العدل كتاب
 الجهة زودنا وقد به العمل فالعتماد ..وهكذا »2« رقم ولمساعده »1«رقم فللرئيس
 المحاكم على وتوزيعه طباعته العتماد هذا تعميمنا من بصورة والفروع الوزارة في المختصة
 في 1586/ت/13 رقم التعميم ينظر الوزارة من النموذج يطلب .و/ انتهى .)العدل وكتابات

.و/هـ6/7/1421
ت/81/12
1/447

22
5

1403
والسجل الضبط أنظمة

 في 38/1 رقم بخطابه الوزارة وكيل فضيلة علينا عرضه ما على بناء( :وبعد -
 قيد دفتر اتخاذ نرغب .العدل وكتابة المحكمة داخل الضبوط حركة بشأن .هـ9/1/1403

 ـ الضبط رقم :اآلتية الحقول على يحتوي عدل كتابة أو محكمة كل لدى بالضبوط خاص
 تاريخ ـ توقيعه ـ المستلم اسم ـ الصحائف عدد ـ العدل كاتب أو القاضي اسم ـ التقسيم
 ضبط أي تسليم وعدم .المرفق النموذج حسب .توقيعه ـ المستلم ـ اإلعادة تاريخ ـ االستالم

 مع المسئولية لتركيز القيد دفتر بواسطة إال إعادته أو العدل كاتب أو القاضي مكتب من
 سواء عدل كتابة أو محكمة كل ـ 1 .هـ1404 عام محرم شهر أول من ابتداء يلي ما اتباع
 رقم من واحداً تسلسلياً رقماً ضبوطهم تحمل أن البد أوال فيها العدل وكتاب القضاة تعدد

 له الالحق الهجري العام دخل وإذا يتناهى ال ما إلى .هـ1404 عام محرم شهر أول من »1«
 في المذكور التقسيم يخصص ـ 2 .وهكذا جديد برقم يبدأ وال وقف حيث من الرقم فيستمر
 تقسيم واحد لكل يكون بحيث واحدة دائرة في العدل كتاب أو القضاة لتعدد الثاني الحقل
 »2« رقم تقسيم ولمساعده »1« رقم تقسيم فللرئيس .بالرقم التقسيم ويكون به خاص

 من بصورة والفروع الوزارة في المختصة الجهة زودنا وقد .به العمل فالعتماد .وهكذا



.و/ انتهى )العدل وكتابات المحاكم على وتوزيعه طباعته العتماد هذا تعميمنا
ت/12/68
1/448

18
4

1404
والسجل الضبط أنظمة
 وتسليمها التوديع دفتر في رسميا السجل إلى عليها الشرح بعد الصكوك إحالة (...

 في التعميم نص وينظر .و/ .)سجالتها في شروحاتها نقل لضمان طريقه من ألصحابها
.2/746 الصكوك

ت/12/71
1/448

19
4

1404
والسجل الضبط أنظمة

 بضبط االكتفاء المتضمن هـ10/3/1404 في ت/12/45 رقم لتعميمنا إلحاقا( :وبعد -
 بين العقود كانت سواء التسجيل دون الضبط واقع من الوثائق وإخراج األنكحة عقود

 األنكحة إثبات ماذكر إلى يضاف أنه نفيدكم .أجنبيا العقد طرفي أحد أو أجانب أو مواطنين
.و/ انتهى .)تسجيله دون لذلك الالزم الصك وإخراج اإلثبات بضبط يكتفى حيث القديمة

ت/12/76
1/449

22
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1404
والسجل الضبط أنظمة
 الغيا يعتبر القضائية واليته خارج القاضي أخرجه أو سجل وال ضبط له ليس صك أي أن (...

.2/748 الصكوك في التعميم نص وينظر .ك/ .)إلخ ...له اعتبار ال
ت/12/188
1/449
9

11



1404
والسجل الضبط أنظمة

 المحاكم لدى رسمية بمهمات كلفوا الذين المفتشون عرضه ما إلى إشارة( :وبعد -
 حفظها عدم حيث من العدل وكتابات المحاكم بعض في السجالت حالة عن العدل وكتابات

 يصعب مما بها خاص مكان في وتنظيمها ترتيبها وعدم للتمزق يعرضها مما أمين مكان في
 جدا مهمة السجالت إن وحيث إليه، الحاجة حين المطلوب السجل على الحصول معه

 معالي توجيه على وبناء .الكفء الموظف إلى وإسنادها بها واالهتمام عليها الحفاظ فينبغي
.ك/ انتهى .)بذلك يلزم لمن واإليعاز إليه أشير ما مالحظة نرغب الوزير

ت/12/67
1/449
8
4

1405
والسجل الضبط أنظمة

 ختم بشأن هـ20/8/1396 في ت/166/12 برقم لكم المبلغ تعميمنا إلى إشارة( :وبعد -
 فلقد .عمله مقر مغادرته قبل العدل كاتب أو القاضي قبل من والسجالت الضبوط وتوقيع
 لبعض تركهم عملهم مقر غادروا الذين العدل كتاب وبعض القضاة بعض على لوحظ

 وإهماال تساهال يعد ذلك إن وحيث.منهم توقيع أو ختم بدون الضبوط وبعض السجالت
 القاضي أن إلى االنتباه نلفت فإننا سبق لما وتأكيدا للتعليمات، ومخالف عملهم تجاه لواجبهم

 مسئول ذلك غير أو التقاعد على إحالة أو بنقل سواء عمله مقر يغادر الذي العدل كاتب أو
 أثناء قبله من توقع لم أو تختم لم سجالت أو ضبوط من عنه يتخلف عما كاملة مسئولية
 انتداب دون السابق عمله مقر إلى بالشخوص ملزم فإنه وبالتالي العمل رأس على وجوده
.و/ انتهى .)االنتباه لفت جرى دقة بكل ذلك فلمالحظة.عنه يتخلف ما لتوقيع

ت/12/105
1/450

27
5

1405
والسجل الضبط أنظمة

 توقع لم أنها عليها لوحظ الصكوك بعض على أجريت تهميشات على لوحظ لقد( :وبعد -
 من »188« المادة أوجبته لما مخالف ذلك إن وحيث.اسمه يذكر ولم التهميش أجرى ممن



 اسمكم ذكر بضرورة عليكم نؤكد فإننا وألهميته .الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام
 معرفة منه ليتضح مستقبال وسجالتها الصكوك على تهميشات من تجرونه ما على وتوقيعكم

.و/ انتهى .)واهتمام دقة بكل ذلك فالحظوا التهميش أجرى من
ت/1/126
1/450

29
6

1405
والسجل الضبط أنظمة

 الضبوط بتوقيع يقوم أن » العدل كاتب « الموثق على أن تملي التعليمات فإن( :وبعد -
 الحال أن وبما ..وهكذا آخر يوم إلي التوقيع تأخير بحال يسوغ وال حينها في والسجالت

 إلى أدى مما التوقيع فورية في تساهل منه حصل قد العدل كتاب بعض أن تبين وأنه كذلك
 وأن للتعليمات صريحة مخالفة هذا أن وبما .توقع لم والسجالت الضبوط من أعداد وجود

 وسجالت ضبوط من مالديه توقيع اعتماد عدل كاتب كل فعلى .الناس حقوق في تفريطا فيه
 التبلغ تاريخ من أيام عشرة خالل وفي تاريخه وحتى عدل كاتب تعيينه تاريخ منذ وتفقدها
 توقع لم وسجالت ضبوط وجد إذا هذا تعميمنا بعد وأنه.عاجال بذلك وإشعارنا هذا بتعميمنا

.ك/ انتهى .)واإلفادة فلالعتماد .بشأنها الالزم يتخذ مؤاخذة فستعتبر العدل كاتب من
ت/12/147
1/450
2
8

1405
والسجل الضبط أنظمة

 رقم لسابقه اإللحاقي هـ8/4/1405 في ت/12/67 رقم لتعميمنا إشارة( :وبعد -
 القاضي قبل من والسجالت الضبوط وتوقيع ختم بشأن هـ20/8/1396 في ت/166/12

 دون السابق عمله مقر إلى بالشخوص ملزم وأنه .إلخ..عمله مقر مغادرته قبل العدل كاتب أو
 بجهة للعمل العدل كتاب أو القضاة من ينتدب من إن وحيث عنه، يتخلف ما لتوقيع انتداب

 يتحمل فهو وبالتالي توقع أو تختم لم ضبوطاً أو سجالت خلفه ويترك ينقل من مثل مثله ما،
 عنه تخلف ما وتوقيع لختم منتدبا بها عمل التي الجهة إلى بالشخوص وملزم ذلك مسئولية

.و/ انتهى .)ذلك لمالحظة انتباهكم لفت جرى فلذا.انتداب دون
ت/12/166



1/451
21
8

1406
والسجل الضبط أنظمة

 يستمر وأن مكتبه في رئاسية محكمة في قاضٍ كل سجالت جعل على الموافقة عدم (... -
 من عضو لكل خاص سجل جعل مع مركزيا السجل بقاء على الرئاسية المحاكم في العمل
 رقم التعميم ينظر .2/317 الدعوى في التعميم نص وينظر .ك/ .)إلخ...المحكمة أعضاء

هـ5/1/1424 في 2155/ت/13
ت/12/16
1/451

20
1

1407
والسجل الضبط أنظمة

 رقم المقاطعات لشئون المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب وردنا( :وبعد -
 المقدم االستدعاء برفقه « : المقدمة بعد نصه وهذا هـ6/1/1407 في 1385/ت/29

 الدوائر في الكتاب بأن مفاده والذي .......... من الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب
 المائية األلوان فيها تستخدم أقالم أي »الفلومستر « نوع من أقالما يستخدمون الحكومية

 كافة على والتعميم استخدامها عدم ويقترح طويلة لفترة للضوء تعرضت إذا تضمحل التي
 باستخدام الهامة الرسمية والوثائق الصكوك تصدر لكونها العدل وزارة وخاصة الوزارات

 المعمول التعليمات أن العلم مع .الرسمية والوثائق الصكوك كتابة في المعتمد السائل الحبر
 نأمل لذا .الرسمية المكاتبات في المعتمد هو السائل الحبر استخدام يكون أن على تنص بها

 التابعة والقطاعات اإلمارات كافة زودت وقد .الشأن بهذا مناسبا ماترونه واتخاذ االطالع
 بذلك اإلحاطة نرغب لذا .اهـ.تحياتنا،، ولكم.ذلك لمالحظة هذا خطابنا من بنسخة للوزارة
.ق/ انتهى .)مقتضاه وتنفيذ

ت/16/29
1/452

15
2

1407



والسجل الضبط أنظمة
 بتجليد والخاص هـ22/2/1404 في 606 رقم الوزير معالي قرار على بناء( :وبعد -

 المحاكم ورؤساء الوزارة فروع مديري وتعميد العدل وكتابات المحاكم وضبوط سجالت
 األنظمة حسب التجليد عملية على المجلدين مع باالتفاق فروع بها يوجد ال التي المناطق في

 المختص المسئول عهدة في العدل كتابة أو المحكمة مقر في التجليد يكون أن وعلى
 ألهمية شخصيا العدل كاتب أو القاضي أو المحكمة رئيس إشراف وتحت بالسجالت
 في تجليد إلى تحتاج التي الضبوط جميع تجليد في الوزارة من ورغبة والضبوط، السجالت

 عن وإفادتنا الذكر سالف الوزير معالي قرار بموجب العمل ينبغي فإنه المناطق جميع
 مع االتفاق اليمكن والتي البلد نفس في مجلدون لديهم يوجد ال التي البعيدة المحاكم
.ك/ انتهى .)الالزم إكمال ذلك ضوء على يمكننا حتى لبعدها إليها بالذهاب مجلدين

16/ت/8
1/452
6
2

1410
والسجل الضبط أنظمة

 قائمة خصومة بصدد محكمة أي عن يصدر نوعه كان مهما للخصوم إفهام أي أن (... -
.2/321الدعوى في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ..القضية ضبط في يدون أن يجب

88/ت/8
1/452

27
5

1410
والسجل الضبط أنظمة

 بإذن إال يردكم طلب أي لقاء اإللغاء أو بالتحفظ صك أي سجل على الشرح عدم (... -
 الصكوك في التعميم نص وينظر .و/ .)شرعي حاكم من ذلك يكون أن أو الوزارة من
2/761.

93/ت/12
1/453
5
6



1410
والسجل الضبط أنظمة

 بعض تساهل للوزارة ترد التي المعامالت ومن المفتشين تقارير واقع من الحظنا( :وبعد -
 أو الجلسة من االنتهاء حال والسجالت الضبوط توقيع استكمال في العدل وكتاب القضاة
 المحاكم في والسجالت الضبوط من كثير وجود عليه ترتب الذي األمر اإلقرار ضبط

 قضت لما صريحة مخالفة يعتبر هذا إن وحيث إليه نسبت من توقيع من خالية العدل وكتابات
 كما منه االنتهاء حال مايجريه على العدل كاتب أو القاضي توقيع ضرورة من التعليمات به
 لذا .التوقيعات ومنها إجراءاته استكمال قبل الصك إصدار الوجوه من بوجه اليسوغ أنه

 من شهر مدة خالل توقيعاتها واستكمال والسجالت الضبوط جميع إلى الرجوع يعتمد
 على نؤكد إذ وإننا وقتها في والسجالت الضبوط توقيع على مستقبال والعمل وإفادتنا تاريخه

 كتاب ولجنة القضاء مجلس أعطينا وقد متساهل كل مستقبال المسئولية نحمل فسوف ذلك
 انتهى .)إليه أشير فيما أحد بتساهل تبليغهم فور الالزم التخاذ هذا تعميمنا من صورة العدل

.و/ هـ6/9/1410 في 141/ت/8 رقم بالتعميم المؤكد .و/
111/ت/8
1/453

18
7

1410
والسجل الضبط أنظمة

 الدوائر كل في والضبوط السجالت واستالم تسليم دفاتر وجود ألهمية فنظراً( :وبعد -
 إليها المشار الدفاتر لديها اليوجد والتي لكم التابعة الشرعية الدوائر حصر فنرغب الشرعية
 هذه لتتمكن منها مالديكم نفاد حالة في الوزارة مستودع من طلبها أو قبلكم من لتأمينها
 في الصادر ت/80/2 رقم بالتعميم لهم إبالغها سبق التي التعليمات تنفيذ من الدوائر

.و/ انتهى .)والسداد التوفيق الله سائلين هـ22/5/1403
123/ت/8
1/453
9
8

1410
والسجل الضبط أنظمة
 أو وضبوطها سجالتها فقدت التي الصكوك تدقيق التمييز بمحكمة المختصة الدائرة على(...



.2/762 الصكوك في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ... مايلزم وتقرير أحدها
177/ت/8
1/454

29
12

1410
والسجل الضبط أنظمة

 الضبط كتابة أعمال في المتعاقدين بعض بتكليف المحاكم بعض قيام الحظنا( :وبعد -
 التنبيه نأمل المتعاقدين حوزة في وضعها وخطورة السجالت تلك ألهمية ونظرا .والتسجيل

 بالقيام المتعاقدين تكليف بعدم لكم التابعين العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب كافة على
.و/ انتهى .)إليها المشار باألعمال

34/ت/8
1/454

11
3

1411
والسجل الضبط أنظمة

 تصدق ثم الجرائم بارتكاب المتهمين اعترافات فيه تضبط دفترا تعد المحاكم أكثر (... -
 وحيث .األمن رجال من المتهمين مرافقو لهم يقدمه الذي التحقيق ملف في اعترافاتهم على
 هذا في انتهاجها نرغب لذا التصديقات هذه من يجري لما ضبط زيادة الطريقة هذه في إن

.359/ص اإلقرار في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ...بالتصديق االكتفاء وعدم الشأن
131/ت/8
1/454

27
12

1411
والسجل الضبط أنظمة

 فال سجل وال له الضبط وهو عنه البحث رغم أصله على يعثر لم لصك صورة أي إن (... -
 الصكوك في التعميم نص وينظر .و/ انتهى .)إلخ...التمييز على لعرضه والحاجة له اعتبار

2/763.
56/ت/8
1/454



23
4

1412
والسجل الضبط أنظمة

 إنشاء بشأن هـ25/11/1410 وتاريخ 1993 رقم قرارنا من نسخة برفقه تجدون( :وبعد -
 لجمع التنفيذية والبرامج العامة والخطة الفنية الدراسات لوضع الوزارة في مركزية لجنة

 وتيسير العدل وكتابات المحاكم وسجالت وثائق في الوطنية العقارية الثروة وتأمين وحفظ
 )يخصكم فيما موجبه واعتماد لالطالع .إلخ ... الفنية األساليب أحدث وفق وتداولها تناولها

الوزارة من القرار يطلب .و/
96/ت/12
1/455

12
8

1412
والسجل الضبط أنظمة

 ورقم .هـ23/9/1410 في 8/3/550 رقم السابقة التعاميم إلى إشارة( :وبعد -
 ضرورة بشأن .هـ5/6/1410 في 93/ت/12 ورقم .هـ6/9/1410 في 141/ت/8

 من والتأكد العدل وكتابات بالمحاكم الموجودة والسجالت الضبوط جميع إلى الرجوع
 مالحظات وجود وعدم العدل كتاب أو القضاة الفضيلة أصحاب من وختمها توقيعها اكتمال

 المحاكم بعض من وردت التي لإلجابات تمت التي الدراسة على وبناء .إلخ ... عليها
 عن اإلفادة على اإلجابات بعض اقتصار : أوالً :يلي ما تبين والفروع العدل وكتابات
 هو ما بقية عن اإلفادة دون الحالي العدل كاتب أو بالقاضي الخاصة السجالت أو الضبوط
 عليها أم مكتملة هي هل سابقاً بها عمل من تخص سجالت أو ضبوط من الجهة في موجود

 في العدل كتاب أو القضاة الفضيلة أصحاب بعض من اإلجابات وردت : ثانياً مالحظات؟
 حتى اآلخر بعضهم من اإلجابات ترد ولم عدل كتاب أو قضاة عدة بها يوجد التي الجهات

 العدل وكتابات المحاكم بعض وخاصة الجهات بعض من إجابات ورود عدم : ثالثاً .اآلن
 الرجوع ـ 1 :الجميع من نرغب فإننا لذا .االنتداب طريق عن تشغل التي المحاكم أو الرئاسية

 مكتب ولكل عدل كتابة أو محكمة كانت سواء بالجهة الموجودة والسجالت الضبوط إلى
 الحاضر الوقت في بها يعمل من سواء منه صدرت ممن وختمها توقيعها اكتمال من والتأكد

 ترفع ولم مالحظات عليها وجد أو اكتملت سواء جميعاً عنها واإلفادة بها العمل له سبق أو



 العدل كتاب أو القضاة وأسماء مالحظات من بها يوجد ما وحصر سابقاً عنها اإلجابة لنا
 التي عناوينهم ذكر مع لهم المنسوبة الضبوط أو السجالت في المالحظات هذه توجد الذين
 بصفة وذلك المالحظات هذه باستكمال تكليفهم يتم حتى أمكن إن عليها مراسلتهم يمكن
.عاجلة

 الضبوط بحصر المنتدب القاضي يقوم االنتداب طريق عن تشغل التي المحاكم ـ 2
 عليها وجد أو اكتملت سواء جميعاً عنها واإلفادة بالمحكمة الموجودة والسجالت
 أو الضبوط في المالحظات توجد من أسماء وذكر الموجودة المالحظات وحصر مالحظات
 مراسلتهم يمكن التي عناوينهم وذكر القضاة، الفضيلة أصحاب من بهم الخاصة السجالت

 وسوف هذا تعميمنا من بصورة األعلى القضاء مجلس زودنا وقد .اإلمكان حسب عليها
 لجنة وكذا .ذلك بخصوص إجابات منها ترد لم التي الجهات عن مستقبالً إشعاره يجري
.و/ انتهى )ودنياهم دينهم صالح فيه ما إلى الجميع الله وفق .يلزم ما التخاذ العدل كتاب

130/ت/12
1/456
9

11
1412

والسجل الضبط أنظمة
 المتبع األسلوب لمعرفة الرئاسية العدل كتابات لبعض بالكتابة الوزارة قامت لقد( :وبعد -

 وبدراسة منه جزء أو مشمولها بانتقال وسجالتها الصكوك على التهميش إجراءات في لديها
 بالشرح تقوم العدل كتابات بعض أن لوحظ حيث اإلجراء هذا في تباين هناك وجد اإلجابات

 بالختم ويختم يوقع ثم المختص من الشرح هذا ويوقع انتقال من تم بما وسجله الصك على
 بتوقيع تكتفي العدل كتابات وبعض مساعده، أو اإلدارة رئيس قبل من الذاتي والختم الرسمي

 الصكوك على المتخذة اإلجراءات ألهمية ونظراً .إلخ ... اإلجراء على المختصين
 برئيس منوطة اإلجراءات هذه مسئولية وكون منه جزء أو مشمولها انتقال بشأن وسجالتها

 الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من )188( المادة مقتضى تطبيق يلزم فإنه الدائرة
 تم بأنه الصك على التوقيع وكذلك مشموله بانتقال وسجله الصك على الشرح بتوقيع وذلك

 والختم الرسمي الختم وضع مع والمسجل اإلدارة رئيس قبل من السجل على الشرح نقل
.و/ انتهى )شروحات من يحرر ما على الذاتي

92/ت/12
1/457



17
9

1413
والسجل الضبط أنظمة

 الضبوط في نقص يوجد الذين العدل كتاب أو للقضاة رباعية األسماء تذكر أن نرغب (... -
.و)/منهم المتوفين إلى واإلشارة بهم الخاصة والسجالت

230/ت/8
1/457

13
1

1415
والسجل الضبط أنظمة

 تنظيم في االسراع الضبط كاتب وصالحية اختصاص من أن على تنص 116 المادة(... -
 إلى وإحالته »وتوقيعه لختمه« الحاكم على وعرضه المعاملة انتهاء بعد الضبط من الصك

 ، 153 المادتان نصت كما .إلخ»..المحكمة إدارة مدير« الكتاب رئيس بواسطة المسجل
 السجل بتقديم القيام الصكوك مسجل وصالحية اختصاص من أن على النظام هذا من 203
 لديه جرت التي المعاملة سجل على منهم كل ليوقع العدل وكتاب المحكمة لقضاة يومياً
 الكتاب رئيس وكذا يومياً بالسجل المسجلة المعامالت جميع على المحكمة رئيس ويوقع

 . ذلك أهمل إذا مسئوالً ويكون أصالً يومه عن هذا يؤخر أن للمسجل يجوز وال والمسجل
 في القضية مثول عدم عليه يترتب مما الصك تنظيم في اإلسراع ينتظم ال قد أنه إلى ونظراً

 الفضيلة أصحاب على نؤكد فإننا لذا .وختمه الصك توقيع عند العدل وكاتب القاضي ذهن
 وإلزام التعليمات بهذه بالتقيد والمسجلين الضبط كتاب على بالتأكيد العدل وكتاب القضاة
 قضية كل في ضبوطها معها يقدموا أن منهم لتوقيعها الصكوك يقدمون حينما الضبط كتاب

 التعميم من 13 بالفقرة ورد ما ومراعاة االستحكام بحجج خاصة كانت إذا أيضاً وملفاتها
 صكها ينظم قضية كل تحت الشرح« :نصها التي هـ28/12/1392 في ت/196/12 رقم
 تسجيله وتاريخ رقمه يرصد السجل من الصك عاد وإذا التنظيم تاريخ كتابة مع ذلك يفيد بما
.و/ »ذلك جانب إلى
264/ت/8
1/458
6
4



1415
والسجل الضبط أنظمة

 في 1/329 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 في 149/41 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ13/3/1415
 لجميع صورة بأخذ االكتفاء على الموافقة يقرر المجلس أن :المتضمن هـ25/2/1415

 في حكم الذي القاضي قبل من وتختم وتوقع تمييزه المراد اإلنهاء أو الدعوى جلسات
 تتوفر التي للمحاكم بالنسبة هذا الضبط في لما الصورة مطابقة على القاضي وينص القضية

 فيستمر ذلك فيها يتوفر ال التي المحاكم أما وخالفه التصوير أالت من ذلك مستلزمات فيها
 واعتماد لإلحاطة .اهـ .ذلك يلزم ما العدل وزارة توفر أن إلى عليه كان ما على فيها العمل
.و/ )موجبه

297/ت/8
1/458

24
5

1415
والسجل الضبط أنظمة

 يوجد ال التي المحكمة في الضبط كاتب أو الضبط كتاب رئيس تكليف يعتمد (... :وبعد -
 إليه المشار )1( رقم نموذج القبض دفتر مسك مهمة ليتولى محاسب أو إدارة مدير فيها

 حسب المال بيت مأمور إلى وإحالته المحكمة قاضي قبل ومن قبله من عليه والتوقيع وتعبئته
.و/ )النظام

327/ت/8
1/458

16
6

1415
والسجل الضبط أنظمة

 4127/1 رقم بخطابه بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة رفعه ما على بناء ... ( :وبعد -
 الثانية الجزائية الدائرة قضاة الفضيلة أصحاب خطاب على المبني هـ25/5/1415 في

 المراد القضايا لضبوط الفوتغرافية بالصور باالكتفاء المتعلقة التعليمات أثر على أنه المتضمن
 أن إلى باالضافة تمييزها المراد بالقضية لها عالقة ال الصور ضمن قضايا لهم ورد تمييزها

 المراد القضية جلسات بتصوير االكتفاء الفضيلة أصحاب ويرى .واضحة غير الضبوط صور



 ولوجاهة .سلبيات من يحصل لما تفادياً القضية حاكم قبل من عليها يلزم ما واتخاذ تمييزها
.و/ )بذلك التقيد يعتمد لذا الفضيلة أصحاب رآه ما
596/ت/8
1/459
1

12
1415

والسجل الضبط أنظمة

 وسجالتها األحكام صكوك على التهميش القضاة الفضيلة أصحاب من نرغب (... :وبعد -
 )بذلك له المحكوم اعتراف أخذ بعد به المحكوم المبلغ باستالم سلفهم من أو منهم الصادرة

.و/
945/ت/13
1/459

15
7

1417
والسجل الضبط أنظمة

 صحائف ترقيم في التساهل من المحاكم قضاة بعض على لوحظ ما على بناء( :وبعد -
 فارغة صفحات وترك المحكمة بختم الضبط من صحيفة كل أعلى على الختم وعدم الضبط

 على نؤكد لذا .العامة المصلحة يخدم وال للتعليمات مخالف ذلك إن حيث الضبط في
 ورقم هـ،28/12/1392 في ت/196/12 رقم التعاميم به تقضي بما بالتمشي الجميع
 واالهتمام هـ28/4/1400 في ت/50/12 ورقم هـ،27/12/1392 في ت/195/12

 وعدم المحكمة بختم صحيفة كل أعلى على والختم صحائفها وترقيم والسجالت بالضبوط
 للتوقيع يتسع ما وأخرى قضية كل بين يكون وأن القضايا بين فارغة فجوات أو صحائف ترك
.و/ )يلزم ما فأكملوا .فقط
959/ت/13
1/459
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والسجل الضبط أنظمة



 في 1/1729 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد -
 في 283 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ28/7/1417
 الصالحيات على بناء العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس أن المتضمن هـ22/7/1417

 رقم العدل وزير المعالي صاحب كتاب على االطالع وبعد القضاء نظام بموجب له المخولة
 وقع أو توقع لم لقضاة وضبوط سجالت وجود بشأن هـ18/1/1417 وتاريخ خـ/2/276

 الموضوع لدراسة المشكلة اللجنة محضر على االطالع وبعد اآلخر، البعض يوقع ولم بعضها
 الضبوط بتوقيع باالهتمام المحاكم جميع على التأكيد« :المجلس رأى الموضوع وتأمل

 المتابعة محكمة كل في اإلدارية الجهات على وأن بأول أوالً القضاة جميع من والسجالت
 الضبط توقيع بعد إال الضبط من صك أي بتنظيم يأذن ال أن محكمة ورئيس قاض كل وعلى

 ال وكذلك وغيرهم ضبط وكاتب وشهود عليه ومدعى مدع مع القضية وأطراف القاضي من
 العدل وزارة وتقوم القضاة من إليه نسب ممن سجله توقيع بعد إال صك أي تسليم يتم

 من بشيء يخل عمن والرفع واإلداري القضائي التفتيش بواسطة دقيقة متابعة ذلك بمتابعة
 ما بالتعليمات يتقيد ال من نحو ليقرر العامة بهيئته األعلى القضاء لمجلس القضاة من ذلك
 بحكم والسجل الضبط كتاب من اإلداريين الموظفين بمحاسبة الوزارة وتقوم يلزم

 يؤثر قد ذلك في يقصر من بأن وسجل ضبط وكتاب قضاة من الجميع وإفهام االختصاص
 ضبوط وجود من المحاكم في حصوله سبق ما يتكرر ال حتى النقل أو الترقية في عليه

 القضائيين المفتشين من المحكمة يزور من وعلى إليهم نسبت ممن توقع لم وسجالت
 ناحية من المحكمة عن كامالً ايضاحاً يتضمن مفصل بتقرير العدل لوزارة الرفع واإلداريين

 ناحية من المحكمة في العمل وانضباط األعمال وإنجاز والسجالت الضبوط بتوقيع التقيد
 سرية بصفة الجوالت تكون أن ويحسن معامالت من فيها وما وانصرافاً حضوراً الدوام

المرجوة الفائدة التفتيشية الجوالت تعطي حتى للزيارة موعد تحديد غير ومن ومفاجئة

 في 1467/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/ )موجبه واعتماد لالطالع .اهـ ».منها
.و/هـ24/1/1420 في 1344/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/هـ12/9/1420
1083/ت/13
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 قرار على المبني هـ8/6/1417 في 931/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد -



 االكتفاء المتضمن هـ20/4/1417 في 313/43 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس
 المحكمة في لها صور وحفظ المستعجلة المحاكم تصدرها التي الشرعية القرارات بتصوير

 األعلى القضاء مجلس رئيس معالى خطاب تلقينا فقد وعليه .إلخ.. العام السجل من بدالً
 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ8/7/1418 في 1/1375 رقم

 وبعد العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس أن المتضمن هـ18/6/1418 في 306/45
 هـ9/7/1417 وتاريخ 1599 رقم المنورة المدينة محاكم رئيس فضيلة كتاب على االطالع

 213/43 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار تطبيق اقتراح بشأن ومشفوعاته
 من تصدر التي القتل حد إلى تصل وال التعزيرية القرارات على هـ20/4/1417 وتاريخ

 وبناء .المستعجلة بالمحاكم أسوة المحاكم تلك عن تخفيفاً وذلك وغيرها الكبرى المحاكم
 بتنفيذ منها المقصود ينتهي المذكورة القرارات إن وحيث ذكر ما ولوجاهة ذلك على

 بها يستعاض ومرتبة منظمة ملفات في وحفظها واضحاً تصويراً تصويرها أن كما األحكام
 .إنجازه وسرعة العمل تخفيف في يساعد أنه كما المقصود ألداء يكفي العام السجل عن

 ـ 1 : يلي ما يقرر المجلس فإن القضاء نظام من الثامنة للمادة واستناداً ذلك على وبناء
 الكبرى المحاكم تصدره مما القتل حد إلى تصل ال التي التعزيرية األحكام بتصوير يكتفى

 .العام السجل عن بها يستعاض ومرتبة منظمة ملفات في القرارات لتلك صور وتحفظ وغيرها
 في الدعوى فيه تسمع ما تتجاوز ال التي المالية بالحقوق الصادرة األحكام جميع ـ 2

.و/ )موجبه واعتماد لالطالع .إلخ.. المحاكم سائر في بتصويره فيكتفى المستعجلة المحاكم
1159/ت/13
1/5
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والسجل الضبط أنظمة
 من وقضاتها المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب بعض من للوزارة ورد ما على بناءً فإنه(

 على وبناء..ناظمها قبل من وتختم توقع لم وسجالت ضبوط ظهور حيال استشكاالت
 ورقم ,هـ13/8/1379 في 2966/3 برقم الوزارة هذه من الصادرة التعليمات

 بأنه القاضية هـ20/8/1396 في ت/166/12 ورقم ,هـ17/8/1395 في ت/170/12
 جميع وتوقيع ختم سبب بأي االنفكاك أو االنتقال أو االستقالة حين العمل تسليم قبل يجب

 .ذلك كل ختم من التأكد بعد إال الخلف استالم وعدم ذلك إلى وما والسجالت الضبوط
 بهذه التقيد السابق عملهم مقر مغادرتهم قبل القضاة الفضيلة أصحاب على نؤكد فإنا وعليه



 توقع أو تختم لم وسجالت ضبوط من عنه يتخلف عما كاملة مسئولية مسئول وأنه التعليمات
 دون السابق عمله مقر إلى بالشخوص ملزم وهو العمل رأس على وجوده أثناء قبله من

 وسوف هـ8/4/1405 في ت/12/67 رقم التعميم على بناء عنه يتخلف ما لتوقيع انتداب
 ما نحوه ليقرر العامة بهيئته األعلى القضاء لمجلس التعليمات بهذه يتقيد ال عمن الرفع يتم

 الفضيلة أصحاب من نرغب لذا .هـ5/9/1417 في 959/ت/13 رقم التعميم على بناء يلزم
 أو توقع لم سجالت أو ضبوط ظهور وحين التعليمات هذه مالحظة وقضاتها المحاكم رؤساء
 المدة وتقدير تختم أو توقع لم التي الجلسات وعدد حصرها فينبغي حاكمها قبل من تختم

 للمصلحة تحقيقا نطاق أضيق في المدة هذه وقصر ناظرها قبل من إلكمالها الكافية الزمنية
.و)/يحفظكم والله العامة
1326/ت/13
1/5
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 هـ21/11/1419 في 1/2256 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب لقدتلقينا(
 هـ18/11/1419 في 269/48 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه
 الخاصة الدعاوى هذه مثل في صكوك إلصدار داعي ال أنه يرى المجلس أن المتضمن
 من المرفوع الضبط صورة ضوء على القضية تدقيق التمييز محكمة وعلى البلدان بمسميات

.و/يحفظكم والله .)موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .إلخ..القاضي

1344/ت/13
3/5
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 القضاء مجلس قرار على المبني هـ5/9/1417 وتاريخ 959/ت/13 رقم للتعميم إلحاقاً(
 المحاكم جميع على بالتأكيد القاضي هـ22/7/1417 وتاريخ 283 رقم العامة بهيئته األعلى

 اإلدارية الجهات على وأن بأول أوالً القاضاة جميع من والسجالت الضبوط بتوقيع باألهتمام
 العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار تلقينا فقد وعليه إلخ ... المتابعة محكمة كل في
 استعرض العامة بهيئته المجلس أن المتضمن هـ18/11/1419 وتاريخ 270/48 رقم



 إليهم نسبت ممن توقع ولم العمل رأس على ليسوا الذين القضاة وسجالت ضبوط موضوع
 الحال واستدعى يختم أو يوقع لم السجل كون في اإلشكال كان إذا : أوال : يلي ما وقرر

 وأن الصك إجراءات وسالمة الضبط توقيع من التأكد الخلف القاضي فعلى أصحابه مراجعة
 أما ,الشرعي القضاء مسئوليات تركيز من )77( المادة في ورد لما وفقا وضعه يعالج

 مراجعة األمر وتطلب ألصحابها وسلمت نزاع حولها يقم ولم صدرت التي الصكوك
 منها صدرت التي المحكمة إلى الحضور منه صدرت ممن فيطلب موقعة توجد فلم سجالتها

 التقاعد على أحيل ممن مصدرها يكن لم ما موقعة تكن لم إن وضبوطها سجالتها لتوقيع
 موقعين والسجل الصك كان إذا : ثانيا .السابقة )77( المادة وفق فيعامل العامة للمصلحة

 وعلى عليه الموقع الصك منه نظم بأنه الخلف فيوقع القاضي من الضبط على التوقيع يتم ولم
 الضبط يكن لم إذا : ثالثا .السابقة )77( المادة وفق والتثبت المطابقة بعد مصدره من سجله

 للتوقيع حضوره باإلمكان كان فإن منه موقعا الصك وكان القاضي من موقعين والسجل
 خلف فعلى العامة للمصلحة أحيل القاضي كان أو الحضور متعذرا كان وإن ,ووقع حضر

 يدل ما والضبط السجل ذيل في يدون وأن وسالمتها اإلجراءات صحة من التحقق القاضي
. هـ26/10/1423 في 2103/ت/13 التعميم ينظر .و.)اهـ.عليه لالعتماد ذلك على
1346/ت/13
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)

 العدل كتابات بأعمال القائمة والمحاكم العدل كتابات به تقوم ما فيه نقدر الذي الوقت في
 التفتيشية الجوالت نتائج باستعراض أنه إال المعامالت وإنجاز التوثيقات ضبط في جهود من

 ـ : في تتمثل مالحظات وجود ظهر هـ1415/1416 لعامي العدل كتاب أعمال على
 القلم استعمال ـ .الحك ـ .األسطر بين الكتابة ـ .والسجالت الضبوط في المزيل مادة استعمال
 عدم ـ .والسجالت الضبوط بعض تكرر ـ .والسجالت الضبوط بترقيم العناية عدم ـ .الجاف
 عليه المبني الصك إيضاح عدم ـ .للدائرة العام واالرشيف والسجالت الضبوط بتنظيم العناية

 تدون منها والبعض .واألطوال المساحة تحرير عدم ـ .والمصدر والتاريخ الرقم حيث من
 الضبط في اإلشارة عدم ـ .المبايعات في الثمن ذكر عدم ـ .كتابة ال رقما واألضالع المساحة

 تقتضيه ما على وبناء إليه أشير لما ونظرا .وتاريخ برقم وسجل صك بموجبه نظم أنه إلى



 مسئوليات تركيز من )184 ,146 ,110( بالمواد ورد ما على وبناء ,العامة المصلحة
 ت/196/12 ورقم ,هـ27/12/1392 في ت/195/21 رقم والتعاميم ,الشرعي القضاء

 في ت/12/16 ورقم ,هـ15/3/1401 في ت/37/12 ورقم ,هـ28/12/1392 في
 في ت/52/11 ورقم ,هـ14/4/1404 في ت/12/65ورقم ,هـ20/1/1407
 الفضيلة أصحاب على نؤكد لذا .هـ20/6/1394 في ت/119/12 ورقم ,هـ28/4/1400

 بعاليه إليها المشار المالحظات وتالفي وعناية دقة بكل إليه أشير ما بمالحظة العدل كتاب
 ينظر .و/انتهى )والتعليمات الشرعي المقتضى حسب العمل سير حسن يحقق ما على والعمل
. هـ 4/6/1424 في 2257/ت/13 رقم التعميم

1456/ت/13
1/54
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)

 606 رقم الوزاري القرار على المبني هـ15/2/1407 في ت/16/29 رقم للتعميم إلحاقاً
 . الخ ... العدل وكتابات المحاكم وضبوط سجالت بتجليد الخاص هـ22/2/1404 في

 الضبوط تجليد بمتابعة العناية حيال – الله وفقه – الوزير معالي توجيهات على وبناءً
 على والمحافظة بها العناية المصلحة وتقتضي بالغة أهمية من لها لما ونظراً والسجالت

 الضبوط حصر ويتولى ، بذلك يعتني بالوزارة عمل فريق تأليف تم فقد لذا محتوياتها
 اإلنجاز سرعة يكفل بما لتجليدها المناسبة اآللية ووضع تجليد إلى بحاجة التي والسجالت
 من الفريق يتمكن وحتى . تجليد إلى تحتاج وسجالت ضبوط من يستجد لما واالستمرار

 وإعادته ودقة بعناية المرفق البيان وتعبئة االطالع إليكم نرغب به المناطة المهام إنجاز
. ك / ) يلزم ما فأكملوا . تاريخه من أيام عشرة خالل ] العامة الخدمات إدارة [ للوزارة

1481/ت/13
1/5
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 اإلنجاز وسرعة األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه( :وبعد
 بالمملكة األولى العدل كتابات لرؤساء الثاني الملتقى عقد جرى فقد ,الشرعية الدوائر في

 اللقاء هذا عن وانبثق هـ7/8/1420ـ6 من الفترة خالل الوزارة جهاز في السعودية العربية
 إلى الحاجة عدم مع ,تسجيلها دون المنح أقارير بضبط االكتفاء ـ 1 : التالية التوصيات

 الممنوح ومصادقة المنح ضبط على البلدية مندوب بتوقيع االكتفاء ـ 2 .ذلك على اإلشهاد
 في ت/118/12 رقم بالتعميم عمال المنح من سواها دون الصريحة المنح في
 نقل المراد الصك عن االستفسار بها يتم التي الطريقة توحيد على العمل ـ 3 .هـ8/9/1402

 يعد نموذج وفق الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من ]190[ المادة على بناء مشموله
 خارج من صادرة وهي العدل كتابة إلى ترد التي الصكوك ـ 4 .الغرض لهذا الوزارة قبل من

 عدم على والتأكيد .المتبع حسب للوزارة عنه العرض فيتم المنع بعد منها كان ما الوالية
 ,رسمية بصفة جهته إلى بعثه يتم بل مناولة الصك سجل سريان عن االستفسار خطاب تسليم

 مجموع فيها ليس التي الصكوك ـ 5 .اإلفراغ بطلب المتقدم شخصية يثبت ما أخذ مع
 لجميع مستوفية صكوك على ومبنية ,العدل كتابة من صادرة وهي أطوال أو مساحة

 في المساحة ومجموع األطوال إضافة العدل كاتب على فإن ,والنظامية الشرعية اإلجراءات
 مشمول مع يتفق مساحي قرار وإعداد ,للبلدية الكتابة بعد العدل كتابة من الصادر الصك
 ,ذكر ما خالف أو زيادة ذلك عن ينتج كان فإذا زيادة ذلك عن ينتج ال أن شريطة ,الصك
 ـ 6 .هـ3/12/1419 في 1318/ت/13 رقم التعميم على بناء المحكمة إلى فمرده

 عمال المشاع العقار من الميراث حصة عن التنازل بتوثيق األولى العدل كتابة اختصاص
 عقود توثيق اختصاص نقل ـ 7 .هـ25/10/1418 في 1124/ت/13 رقم بالتعميم

.الثانية العدل كتابة إلى الشركات

 صادرا يكن لم ما ,الثانية العدل كتابة إلى المبلغ باستالم اإلقرار توثيق اختصاص نقل ـ 8
 ـ 9 .بذلك وسجله ضبطه على التهميش المحكمة اختصاص فمن بحكم كان فإذا ,بحكم

 والتوقيع لإلحاالت مكتب بإيجاد العدل كتابات رئاسات داخل اإلداري العمل توحيد ضرورة
 للصكوك صور من تطلبه فيما المحاكم مع التعاون ـ 10 .الدائرة رئيس قبل من اإلحالة على

 لتقدير ذلك فيخضع األخرى الحكومية الجهات من يرد ما أما ,العدل كتابات من الصادرة
 28/12 في ت/12/200 رقم بالتعميم العمل تأكيد ـ 11 .التعليمات وحسب الدائرة رئيس

 رهن المتبايعان وطلب منه جزء أو كله مؤجال الثمن كان إذا أنه تضمن الذي هـ1407/
 على يهمش التسديد تم وإذا ,المؤجل الثمن إلثبات طلبهما فيجاب المتبقي الثمن في العقار
 وإذا .فقط ضبطه على فيهمش األيدي تناقلته قد الصك كان وإن ,بذلك وضبطه الصك



 للحصول الثانية العدل كتابة بمراجعة يفهم باالستالم البائع إقرار أخذ في المشتري رغب
 بطاقته بموجب الراهن بإقرار بالرهن اإلقرار حالة في االكتفاء ـ 12 .الثمن باستالم إقرار على

 .الحكومية بالصناديق الخاصة الرهون في وذلك إشهاد أو معرفين إلى الحاجة دون ,الرسمية
 قطعة أي إفراغ عند الجميع أكد ,القطع مئات على تحتوي التي الكبيرة المخططات ـ 13
 من أكثر إفراغ يتكرر لئال بذلك سجله هامش وعلى الصك على الشرح ضرورة على منها
 الصكوك في بالزيادة واألطوال الحدود في التعديل من يطلب ما توثيق في النظر ـ 14 .مرة

 معارضة وعدم التعديل على البلدية موافقة شريطة خاصة مخططات على بناءاً الصادرة
 أصحاب ويفهم ذلك إجراء عن يتوقف االعتراض حالة وفي ,ذلك على المخطط صاحب
 أشهر بثالثة مجددا المعين العدل كاتب تدريب مدة تحديد ـ 15 .المحكمة بمراجعة العالقة

 مدة يمضي أن ـ ب .رئاسية عدل كتابة في التدريب يكون أن ـ أ : التالية الخطوات وفق
.الثانية العدل كتابة في واحدا وشهرا ,األولى في شهرين

 رئيس يعد التدريبية الفترة نهاية عند ـ د .فيها تعيينه تم التي الجهة غير في التدريب يكون ـ ج
 على العمل ـ 16 ].العدل وكتابات كتاب لجنة[ للوزارة يرفع المتدرب عن تقريرا الدائرة
 معمول هو ما على بناء الرئاسية العدل وكتابات األولى العدل كتابات في السجالت مركزية

 من المنبثق هـ21/8/1406 في ت/12/166 رقم التعميم على بناء الرئاسية المحاكم في به
 تقتضيه ما على وبناء ذلك على ولموافقتنا .بالمملكة المحاكم لرؤساء األولى الندوة توصيات
.و)/بموجبه العمل واعتماد االطالع إليكم نرغب العامة المصلحة
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..)

 سرعة وتحقيق األداء مستوى برفع تعنى والتي الوزارة لهذه العامة األهداف من انطالقاً
 في المحاكم لرؤساء الثالثة الندوة عقد ـ الله بحمد ـ تم فقد الشرعية الدوائر في اإلنجاز
 فيما الرأي وتبادل للتباحث لهم الفرصة التاحة هـ26/3/1421ـ23من الفترة خالل المملكة

 ضوء على دراستها وبعد . التوصيات من عدد أعمالها عن انبثق وقد . العمل مصلحة يخدم
 األعلى القضاء مجلس على عرضه األمر يتطلب ما منها ظهر السامية والتعليمات األنظمة



 باعتماده التوجيه ويتم الوزارة بصالحيات يختص ما ومنها السامي للمقام لرفعه تمهيداً
 وفق الصكوك اختصار على التأكيد)1( :التالية التوصيات وهي قبلنا من بموجبه والعمل
 تركيز من )116( والمادة ، الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من )42( المادة

 للتمييز الخاضعة غير القضايا صكوك اختصار على والعمل الشرعي القضاء مسئوليات
 الحكم ونص اإلثبات محل أو النزاع وموضوع القضية أطراف أسماء ذكر على باالقتصار

 العمل رأس على قاض فيها اليوجد التي اإلفرادية المحكمة في اإلدارة مدير يمنح )2( .فقط
 اإلداري الجهاز على واإلشراف والمالية اإلدارية األمور في وفروعها الوزارة مخاطبة صالحية

 فعليه المحكمة هذه قبل من الرسمية الجهات مخاطبة إلى األمر احتاج وإذا المحكمة في
 القضايا إليها تحال محكمة أقرب قاضي او ـ وجد إن ـ المنتدب القاضي مع التنسيق

 في األول للكاتب الصالحية فتمنح للمحكمة إدارة مدير وجود عدم حالة وفي ، المستعجلة
( .المحكمة

 ترقيم وجوب المتضمن هـ21/5/1403 والتاريخ ت/80/12 الرقم ذي بالتعميم التقيد )3
 اليتناهي ما إلى )1(الرقم من يبداً واحداً تسلسلياً رقمها تحمل بحيث محكمة كل سجالت

 وإلغاء جديد برقم يبدأ وال وقف حيث من الرقم فيستمر الالحق الهجري العام دخل وإذا
 والذي بالمحاكم يختص فيما هـ22/5/1403والتاريخ ت/12م81الرقم ذي بالتعميم العمل
 ترقيم يتم بأن محكمة كل في للضبوط بالنسبة العمل ويكون أيضاً الضبوط في ذلك أوجب
 العام دخل إذا به خاصاً تسلسلياً رقماً يحمل بحيث حده على قضائي مكتب كل ضبوط

 العام أول من التوصية بهذه العمل وبدأ وقف حيث من الرقم يستمر الالحق الجديد الهجري
 والحرص والسجالت الضبوط بتوزيع االهتمام على المجتمعون ويؤكد هـ1422 الهجري

 بعض في الجاري العمل إبقاء )4( .القضائية المكاتب على عهدة الضبوط تسليم على
 جانب إلى به خاص قضائي مكتب كل في داخلي وصادر وجودوارد بخصوص المحاكم

 ت/42/12 الرقم ذي التعميم وإلغاء المحكمة في العام والصادر الوارد
 الخصوم محضري دور تفعيل )5( .العمل هذا مه يتعارض الذي هـ16/3/1394والتاريخ

 تنظيم من )9ـ8ـ7ـ3ـ2( إعماالًللمواد المحكمة في الخصوم محضري وظائف على يعمل ممن
 القيام تتولى محكمة كل في إدارة إيجاد خالل من الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال
 الجهاز أهمية على التأكيد مع لذلك يعد تنظيم وفق الجلسات مواعيد عليهم المدعى بإبالغ
 تسجيل إلى التحتاج التي القضايا )6( .الخصوم إحضار في ودورة المحكمة في األمني
 الرقم بجانب )ض( حرف إضافة مع الضبط رقم القرا أو الصك على يوضع التعليمات حسب
( .المسجلة الصكوك وبين بينها للتمييز



 طلبات تقديم من المحاكم لرؤساء الثانية الندوة في به التوصية سبقت ما على التأكيد )7
 كامل في للنظر القضائية المكاتب إلى وإحالتها المحكمة رئيس على االستحكام حجج

 على نائبه او القاضي وقوف يكون بأن المجتمعون أوصى كما ، الحجة طلب إجراءات
 ، الوزارة من يعد موحد نموذج عبر الحكومية الجهات مخاطبة تتم وأن األعالن قبل الموقع
 أي اتخاذ وعدم فضاء أرض عنه المنهى الموقع أن إتضح إذا فيما بالتعليمات التقيد وأيضاً
 المرجع طريق عن السامي للمقام عنه الرفع بعد إال اإلنهاء حيال ونحوه إعالن من إجراء
 بالتقيد القضاة على التأكيد )8( .بذلك اإلذن وورود الطلب حيال القاضي نظر بوجهة مذيالً

 لم ولو لها المحدد الوقت في جلسة كل ضبط بخصوص الصادرة والتعاميم بالتعليمات
 موعد بتحديد والتقيد المتخلف حضور عدم إلى االشارة مع أحداهما أو الخصمان يحضر

 بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار بذلك صدر لقد.[الضبط في ذلك وتسجيل القادمة الجلسة
 هـ7/6/1421 في 1577/ت/13 برقم المعمم هـ15/5/1421في 130/51رقم العامة
 المختصة الجهات من المتعمدة األهلية المساحية بالمكاتب االستعانة )9( ].موجبه فيرعى

 .والمكاتب الوزارة من موحدة عقود وفق االستحكام لحجج المساحي الرفع إعداد في
 مع التنسيق يتولة الرئاسية المحاكم من محكمة كل في للترجمة مكتب إنشاء )10(

 ما على وبناء .وعدالته المترجم أهلية من التحقق بعد بالساعة األجر نظام على المترجمين
 عموم من نرغب أعاله عنها المنوه التوصيات هذه على ولموافقتنا العامة المصلحة تقتضيه

 .و)/يحفظكم،،، والله . بموجبها العمل اعتماد والقضاة المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب
. هـ4/6/1425 في 2467/ت/13 رقم التعميم ينظر
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 اعتماد المتضمن هـ18/2/1421 وتاريخ 1532/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 هل استفسارات من ورد لما ونظراً .وضبوطهما والوالية الورثة بحصر الخاصة الصكوك

 في اإلجراءات تسهيل هو المقصود إن وحيث بالضبط؟ يكتفي أم تسجيله في العمل يستمر
 طباعة تم فقد لذا اإلنهاءات من اشبهها وما الحياة إثبات في كالعمل فيها العمل ليكون ذلك

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .وسجالً ضبطاً ليكونا الورثة وحصر الوالية ضبط دفتري



 حصر وضبط الوالية ضبط بدفتري العمل وايقاف الوالية وصك الورثة صك تسجيل عدم
. و/ ) .الجديدة بالدفاتر والعمل السابقين الورثة
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 قرار على المبني هـ24/1/1420 وتاريخ 1344/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 موضوع بشأن هـ18/11/1419 وتاريخ 270/48 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس
 .إلخ..إليهم نسب ممن توقع ولم العمل رأس على ليسوا الذين القضاة وسجالت ضبوط
 واإلنهاءات واألوقاف الشخصية األحوال بتمييز المختصة الثانية الدائرة قرار على وبناءً

 هـ1/2/1423 في ب/2/ش/57 رقم بالرياض التمييز بمحكمة العدل كتاب وصكوك
 أعاله إليه المشار األعلى القضاء مجلس قرار شمول عن المذكورة الدائرة واستشكال

 القضاء مجلس رئيس لمعالي الكتابة جرت فقد وعليه .العدل كتاب وسجالت لضبوط
 مجلس على الموضوع لعرض هـ16/2/1423 وتاريخ 12/8300/23 رقم بخطابنا األعلى
 في 1/1484 رقم معاليه خطاب فوردنا واالفادة للدراسة العامة بهيئته األعلى القضاء

 الخامسة دورته في المجلس على الموضوع عرض جرى أنه المتضمن هـ16/8/1423
 على يسري الخصوص بهذا القضاة وسجالت ضبوط على يسري ما أن ورأى والخمسين

 العمل واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .أولى باب من العدل كتاب وسجالت ضبوط
.و)/بموجبه
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)

 منح شروط تعديل حول هـ3/8/1421 وتاريخ 1603 /ت /13 رقم للتعميم إلحاقاً
 الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا عليه . الخ .. والبلديات األمانات توزعها التي األراضي

 لخطابنا فيه المشار هـ11/4/1424 وتاريخ 23130 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير



 ضبط إلى الحاجة مدى عن اإلفادة طلب المتضمن هـ2/1/1424 في 12/422/24 رقم
 الوزراء مجلس قرار أن معاليه أفاد وقد . الخ .. باالستمارة المذكورة بالشروط اإلقرار
 قرار أن طالب يكون أن -1 : شروط ثالثة تضمن هـ12/7/1421 في 168 رقم المقرر
 له سبق يكون ال أن -2 . عمره من عشرة الثامنة أكمل قد الطلب تقديمه عند المنح

 وخمسة بستمائة المنحة مساحة تحدد -3 . الدولة من سكنية أرض منحة على الحصول
 الشروط من ذلك عدا ما ألغى القرار فإن وبذلك . الخ .. )2م625( مربعاً متراً وعشرين

 ما وفق العدل وكتابات المحاكم لدى المنح طالب على إقرار أخذ إلى حاجة هناك تعد ولم
 الجهات تزويد تم قد وأنه . سابقاً بها المعمول البلدية أراضي منح إجراءات عليه نصت
 الذي بالطلب باالكتفاء سموه خطاب من بنسخة ) والقروية البلدية الشؤون ( للوزارة التابعة
.و / ) بذلك واإلحاطة لالطالع . الخ.. البلدية أو األمانة على المنح طالب يقدمه
2257/ت/13
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 إلى اإلشارة من العدل كتابات أعمال على التفتيشية الجوالت نتائج في جاء ما على بناءً فإنه
 ، والسجالت الضبوط في للكتابة المزيلة الكيميائية والمواد والطامس المزيل استخدام كثرة

 ]184.146.110[ بالمواد ورد ما منها والتي والتعليمات لألنظمة مخالف ذلك إن وحيث
 27/12/1392 في ت/195/12 رقم التعاميم و الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من

 ورقم هـ14/4/1404 في ت/12/65 ورقم هـ15/3/1401 في ت/37/12 ورقم
 والقضاة العدل كتاب الفضيلة أصحاب على نؤكد لذا .هـ29/1/1420 في 1346/ت/13

 الملحوظات وتالفي وعناية دقه بكل إليه أشير ما بمالحظة العدل كتاب بإعمال القائمين
 الشرعي المقتضى حسب العمل سير حسن يحقق ما على والعمل بعاليه إليها المشار

 وفق مساءلة من المخالفات هذه على يترتب ما يتحمل سوف المخالف وأن والتعليمات
. و/ )النظام
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)

 برقية على المبني ، هـ19/7/1426 وتاريخ ص/س/530 رقم بكتابنا المبلغ لتعميمنا إلحاقاً
 فيها المشار ، هـ2/7/1426-1 وتاريخ 40704 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب

 تشكيل على بالموافقة القاضي ، هـ10/3/1423 وتاريخ 6515/س رقم السامي األمر إلى
 في االعتراف تصديق يتم وأن ، الضالة الفئة قضايا في للنظر قضاة ثالثة من شرعية محكمة

 دفتر على معه وقاضيين المحكمة رئيس قبل من العامة المحاكم في القضايا من النوع هذا
 هذا في التحقيق طبيعة أن كما ، المحكمة رئيس لدى يحفظ خاص سجل في ويدون التحقيق

 المقررة المدة معه تستنفد قد الذي األمر ، الوقت من مزيدا يتطلب الجرائم من النوع
 توحيد سموه ويرغب ، التحقيق انتهاء دون الجزائية اإلجراءات نظام في االحتياطي للتوقيف

 رئيس لدى األشهر الستة تجاوزت التي التحقيق لمصلحة التوقيف أوامر تمديد في النظر
 فقد عليه . الخ ... الداخلية وزارة مندوب مناولة األمنية القضايا واستالم وتسليم ، المحكمة

-1 في 2346/24/ش1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب السرية البرقية تلقينا
 ص س/530 رقم خطابكم من لنا المعطاة الصورة إلى نشير [ : ونصها هـ2/1/1427

 الموافقة بشأن المناطق من عدد في المحاكم رؤساء إلى الموجه هـ19/7/1426 وتاريخ
 .. الضالة الفئة قضايا في للنظر قضاة ثالثة من شرعية محكمة تشكيل على الكريمة السامية

 يتم بأن المتضمنة هـ2/1/1426-1 وتاريخ 40704 ش1 رقم ببرقيتنا إيضاحه تم وما
 المحكمة رئيس قبل من العامة المحاكم في القضايا من النوع هذا في االعتراف تصديق

 ويكون المحكمة رئيس لدى يحفظ خاص سجل في ويدون التحقيق دفتر على معه وقاضيين
 رؤساء تعميد يتم وأن المحكمة رئيس قبل من الجزئية المحاكم في االعتراف تصديق

 على التعميم بإعادة المختصة للجهة واإليعاز معاليكم اطالع نود ) فاصلة ( بذلك المحاكم
 أهـ ] ... الشأن هذا في تم بما واإلفادة أعاله إليه المشار خطابكم تضمنه بما المحاكم سائر

.

.و ) إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا
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 باالستالم المتعلقة البيانات من صور بإرسال تقوم أنها الوزارة فروع بعض على لوحظ فقد(
 ، بذلك المتعلقة المحاضر إلى إضافة الوزارة، إلى الخلف الموظف إلى السلف الموظف من
 . الخ ... واألختام واألثاث والمعامالت والسجالت الضبوط تسليم من ذلك يشمله وما

 األصول وحفظ إليها المشار اإلجراءات إنهاء واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا وعليه
 إلى ذلك من نسخة إرسال إلى الحاجة دون المتبعة والتعليمات األنظمة وفق بها المتعلقة
 تكون أن على . ) والسيارات والسجالت الضبوط ( واستالم بتسليم يتعلق بما إال الوزارة

 الفروع بعمل القائمين المحاكم ورؤساء الفروع مدراء إشراف تحت المذكورة اإلجراءات
ك)./المحاكم ورئاسات الفروع في المركزيين المفتشين أو
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 القضاء مجلس قرار على المبنى هـ5/9/1417 وتاريخ 959/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا(
 باالهتمام المحاكم على التأكيد المتضمن هـ22/7/1417 في283 رقم العامة بهيئته األعلى
 معالي كتاب تلقينا فقد عليه الخ... بأول أوالً القضاة جميع من والسجالت الضبوط بتوقيع
 كتابنا على المبنى هـ20/10/1427 وتاريخ 1/3041 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس

 القضاء مجلس على الموضوع بعرض أنه المتضمن هـ9/4/1427 في 30706/27 رقم
 والسجالت الضبوط بتوقيع باالهتمام القضاة على التأكيد المجلس رأى العامة بهيئته األعلى

 لذا الخ ... إليه المشار هـ22/7/1417 في 283 برقم المجلس من صدوره سبق ما وفق
و/ ).موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

3377/ت/13
1/5
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والسجل الضبط أنظمة

)



 رقم للتعميم وإلحاقاً ، الشرعي القضاء مسؤوليات تركيز نظام من )155( المادة على فبناء
 على المحافظة :العاشرة فقرته في المتضمن ، هـ27/12/1392 وتاريخ ت/195/12

 أحد تمكين وعدم العدل كتابة أو المحكمة من إخراجه وعدم عبث كل من وصيانته السجل
 المكرمة بمكة التمييز محكمة رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد عليه .إلخ .. عليه اإلطالع من
 أصدرت الثالثة الحقوقية الدائرة أن المتضمن ، هـ2/4/1429 وتاريخ 11387/6 رقم

 المحاكم على التعميم اقتراح فيه ورد ومما ، هـ1/4/1429 وتاريخ ت/19/3 رقم قرارها
 مسؤوليات تركيز نظام من )155( المادة بموجب العمل على بالتوكيد العدل وكتابات

 طلب على بناء صك أي ضبط أو لسجل خطية صورة تخرج ال وأن ، الشرعي القضاء
 التحقق بعد ظاهرة مصلحة فيه وله بالصك عالقة له تكن لم ما ، المستدعي يقدمه شخصي

 ويشار ، الصك وسجل ضبط بها يوجد التي العدل كتابة أو المحكمة رئيس قبل من ذلك عن
 المادة بمقتضى التقيد نرغب ذكر ما وألهمية .وسجله ضبطه هامش في ذلك نتيجة إلى

 )يحفظكم والله ,يلزم لمن ذلك وإبالغ الشرعي القضاء مسؤوليات تركيز نظام من )155(
و/

ت/144/2
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 التحقيق في سابقا القضاة رئاسة عن مندوب أعضائها بين من لجنة شكلت أن سبق( :وبعد -
 أراضٍ على ملكيات وجود من الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب الحظه عما

 قدمت إليها المشار اللجنة من الالزمة التحقيقات إجراء وبعد. صحتها في يشك بالرياض
 .......... بالكاتب يختص فيما فيه جاء وقد هـ27/3/1389 وتاريخ 1440 برقم تقريرها

 إجراء في قلمه استغل قد ........الكاتب أن التقرير هذا في دون مما يظهر « :نصه ما
 المحاكم من لصدورها صحة ال صكوك على فيها استند الرياض بمدينة عقارية مبايعات
 في يأخذ ...... وأن.الرياض محكمة من االستحكام حجج إخراج في كتاباته على واستند
 إذن لديه يكن لم وأنه والمشتري البائع من )30( رياال ثالثين مبلغ مبايعة كل إجراء مقابل

 من له صفة ال......... فإن ذكر كما األمر دام وما المبايعات بإجراء االختصاص جهات من
 رئاسة من المبلغة واألوامر واألنظمة التعليمات عن شيئا يعرف أن يمكن وال الرسمية الناحية
 ترى ولذا.المبايعات وإجراء العقارات بتملك يختص فيما العدل وكتاب للمحاكم القضاة



 الرسمية للجهات أمرها وترك المبايعات كتابة من .......... منع العامة المصلحة من اللجنة
 إجازة قبل الشرعية الدوائر على التزوير أمر يكشف ما واألنظمة التعليمات من لديها التي

 كتاب ودوائر المحاكم على ويعمم شرعية لدوائر نسبت مستندات من لها يبرز بما التصرف
 إليها المشار اللجنة بتوصية القتناعنا ونظرا .»المذكور كتابات على االعتماد بعدم العدل

 الصادرة الكتابات هذه أمثال اعتبار وعدم فيها جاء ما واعتماد بها األخذ نرى فإنا لوجاهتها
 تعاطي من المذكورين منع نرى كما الوثائق كتابة مهنة يتعاطون الذين وأمثاله ............ من
. و/ انتهى .)واالعتماد اإلحاطة فنأمل .العامة المصلحة التخدم التي الكتابات هذه مثل

ت/166/2
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 رقم التعميمي والتحقيق الرقابة هيئة ورئيس الدولة وزير معالي خطاب للوزارة ورد( :وبعد -
 بعض خالل من الهيئة الحظت « :المقدمة بعد نصه التي هـ27/8/1391 في خ/1231

 من لديها لما بالنسبة الالزمة والسالمة األمان وسائل تتخذ ال الجهات بعض أن التحقيقات
 ولما أهمية ذات أوراق من ذلك شابه وما وعقود وصكوك ومستندات مالية أقيام ذات أوراق

 في المتسببين على كبيرة مسئوليات عليها وفقدانها ضياعها أو األوراق هذه مثل تلف كان
 يرجى فإنه للمسئولية خطير وضياع وأضرار خسائر من ذلك عن ينجم قد عما فضال ذلك
 أو تلفها أو بها العبث دون والحيلولة األوراق هذه على بالحفاظ الكفيلة الوسائل اتخاذ

 هذه مثل لحفظ إدارة أو وزارة كل في مكان تخصيص ـ1 :يلي ما الوسائل هذه ومن ضياعها
 في األوراق هذه مثل وضع يحسن ـ2 . السالمة وسائل جميع فيه تراعى أن على األوراق
 اإلدارات لدى يحفظ أن يراعى أن يحسن كما ـ3 .الحريق تقاوم التي من حديدية خزائن

 هذه مثل حفظ يناط أن ـ4 .االحتياط سبيل على الهامة للسندات فوتوغرافية بصورة المختصة
 وتنظيم المستندات بهذه الخاصة السجالت عملية عن مسئول بموظف والمستندات األوراق
 ـ5 .ومباشرة تامة مسئولية عنها ومسئوال عليها أمينا يعتبر بحيث وحفظها وتسليمها استالمها

 خاصة سجالت تعد وأن الحكومية والمصالح الوزارات على الالزمة الحراسة وضع
 المعد الدفتر على توقيعهم يتم أن وعلى الرسمي الدوام بعد العمل يباشرون الذين للموظفين

 الحال وكذلك دخوله ووقت تاريخ اسمه أمام موضحا الخروج وعند الدخول عند لذلك
.الخروج حين



 مختص موظف عليه يشرف مكان في مجتمعا الكهرباء قطع جهاز يكون أن مراعاة ـ6
 وأن الموظفين مغادرة بمجرد قبله من المبنى عن كليا الكهرباء فصل يتم بحيث عنه ومسئول

 باإلضافة هذا ذلك عن تامة مسئولية مسئوال يكون بحيث فقط الخارج من الوزارة أنوار تبقى
 جميع على يتعرف أن يمكن كما والوقاية للسالمة أخرى وسائل من تستحسنونه قد ما إلى

 عون كل الهيئة تجد أن ونأمل هذا .المدني الدفاع كمديرية جهة من ذلك في الفنية النواحي
 الهيئة دفع ما بأن علما جميعا ننشدها التي العامة المصلحة ويحقق مهامها يسهل لما منكم

 أنه ونأمل الحكومية والمصالح الوزارات بعض في حدث ما تكرار هو التعميم هذا إلى
 .)يلزم من وإبالغه إليه أشار ما مالحظة فينبغي .».اهـ.ذلك يخفف ما الوسائل هذه بسلوك
.و/هـ9/1/1414 في 110/ت/8 رقم بالتعميم أكد . م/ انتهى
ت/29/7
1/475
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 تيسيرا بها األعمال بتنظيم البالغ اهتمامها تولي الوزارة ألن نظرا( :وبعد -
 الملفات تضمها ما عادة والتي بها توجد التي والمستندات الوثائق أهمية وبمراعاة.لإلجراءات
 هذه في المختلفة أجهزتها تقوم أن رأت الوزارة فإن الوزارة، ووحدات بمحاكم الموجودة
 له تتعرض الذي التلف من لإلقالل وذلك الملفات بشأن التالية الطريقة باتباع الوحدات
 الموضوعات يتضمن بالملف الداخل من بيان إرفاق ـ 1 .بها الموجودة والمستندات األوراق

 لها حفظا نفسه بالملف الموجودة األوراق ترقيم ـ 2 ».فهرس« لترتيبها وفقا به المحفوظة
 كما ـ بأكمله للملف فرز دون المطلوبة للورقة الرجوع ولسهولة الضياع، أو التلف من

 تاريخ / تسلسل رقم :يلي ما الذكر سالف البيان يتضمن أن ـ 3 .كثيرة أحوال في يحدث
 »تسلسل رقم« لـ وبالنسبة .مالحظات / الموضوع ملخص/ منها الوارد الجهة / الرقم/الورود

 أكثر يتضمن الموضوع كان وإذا بالملف الرقمي لتسلسلها وفقا الصحيفة رقم هو فالمقصود
 صحيفة أول رقم هو »بالفهرس«المسلسل الرقم ويكون جميعا ترقم األوراق فإن رقمة من
 األصلية الجهة رقم به فيقصد الورود تاريخ بعد الواردة الخانة وهي بالرقم يتعلق فيما أما .فيه

 إلى انتقاله حالة في للموضوع بالنسبة يتم ما بها فيكتب المالحظات عن أما .منها الوارد
 إلى أو الحفظ إلى الملف من ورقة أي انتقلت إذا ـ 4 .كانت أيا أخرى جهة أو خر ملف

 يترتب مما .إلخ ..لصاحبها سلمت أو اإلدارة بنفس آخر ملف إلى أو أخرى إدارة ملفات



 التي الورقة مكان واحدة بيضاء ورقة وضع فيراعى ـ لفترة ولو منها الملف خلو عليه
 أو رقم فيها يوضع »بيضاء« واحدة بورقة اكتفي ورقة من أكثر المنزوع كان وإن.نزعت
 ويسجل ذلك وتاريخ تسلمتها التي والجهة الملف من نزعها تم التي األوراق أو الورقة أرقام
.إيضاحه سبق كما بالفهرس مالحظات »خانة« في األمر نفس

 تشطب أن ملفاتها إلى أخرى جهة ملف من األوراق أو الورقة إليها انتقلت التي الجهة وعلى
 الشطب يتم أن على ملفها في لوضعها وفقا المسلسل الرقم وتعطيها تحمله الذي الرقم

 الحالية الملفات أن إلى وبالنظر ـ 5 .األمر لزم إذا إليه للرجوع القديم الرقم على يبقى بحيث
 إمأ األمر تعالج أن الوزارة وحدات على فإن ـ المذكور بالفهرس الخاص البيان بها يوجد ال

 على الكتابة أو عليها السابقة البيانات وكتابة )الجلدة على( الملف داخل بيضاء ورقة بلصق
 القادمة المناقصات في تراعي أن المالية اإلدارة على ـ 6 .ممكنا ذلك كان إن مباشرة الجلدة
 ـ 7 .للوزارة تطلبها التي الملفات داخل مطبوعا المطلوب البيان كتابة عن اإلعالن مباشرة
 للمحاكم بالنسبة ذلك تنفيذ يتابع أن اإلداري التفتيش على فإن ـ الموضوع ألهمية وبالنظر

 عليها يفتش التي الموضوعات بين من الموضوع هذا يكون وأن وأقسامها الوزارة ووحدات
. م/ انتهى .)يلزم ما التخاذ بالوزارة المسئولين إلى والتفتيش المتابعة هذه بنتائج ويرفع
ت165/4
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 لوزارة التابعة اإلدارات بعض من تقدم التي الطلبات كثرة الوزارة الحظت فقد( :وبعد -
 األنواع تلك قيمة الرتفاع ونظرا.مقاساتها اختالف على التصوير أوراق تأمين بطلب العدل

 حاجة توفير هو تأمينها من القصد أن كما.شرائها سبيل في نفقة من الوزارة تتحمله وما
 بصورها االحتفاظ يلزم التي المستندات تصوير بقصد األعيان تلك من يلزمها مما اإلدارة

 فإن ولذا .األوراق أو المستندات صور إرفاق من المصلحة تتطلبه ما أو.اإلدارة لدى
 به ويقضي العامة المصلحة تحتمه أمر استعمالها في واالقتصار األوراق طلب في االقتصاد
 على والحرص إليه الحاجة تدعو فيما إال األوراق استعمال عدم مالحظة نأمل وعليه .الواجب

 مسئولية بأن مستلمها على والتأكيد المستودع من المصروفة الكميات على المحافظة
 .)للمسئولين وإبالغه فالعتماده.وحده هو عاتقه على تقع الرسمية األمور غير في استعمالها

. ك/انتهى



ت/212/2
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 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 هـ8/10/1394 في 30501 برقم البنات لتعليم العام الرئيس لفضيلة الموجه التعميمي
 العدل وزارة بتعميد الصادر هـ17/9/1394 في 1352 رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن

 .للفتيات العائدة الدراسية الوثائق تعديل إجراءات تتطلبه الذي الشرعي التوثيق بإصدار
 معالي خطاب في ورد ومما . و/ انتهى .)يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع ونرغب

 تعميد « :هـ8/10/1394 في 30501 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس
 الطالبات لمصلحة حفظا التعديل إجراءات تتطلبه الذي الشرعي التوثيق بإصدار العدل وزارة
 في النص ينظر .».إلخ...أصحابها لغير الدراسية الوثائق الستغالل الفرصة إتاحة ولعدم

.3/342 المحاكم
ت/38/4
1/478
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 ذات األوراق من باعتبارها يتسلمها من كل عهدة االستالم مذكرات مجلدات تعتبر(... -
 المحاسب أو المستودع مأمور قبل من مجلد كل أوراق جميع وتعد تفحص أن يجب .القيمة

 ختم وجود وكذا األوراق وسالمة العدد صحة من للتأكد المجلدات بهذه العمل إليه الموكل
 نص ينظر . ش/ .)إلخ...استعمالها قبل وأرومتها االستالم مذكرة من كل على المالية وزارة

.3/461 المستودعات في التعميم
ت/181/12

1/478
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 مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة الوزارة تبلغت( :وبعد -
 الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو لصاحب أصال الموجه التعميمي الوزراء
 « :المقدمة بعد النص وهذا هـ4/9/1398 في 20401 غ/7 رقم الوطني الحرس ورئيس
 وال شخصي موضوعها أن فتحها بعد يتبين ثم رسمي ظاهرها خطابات ترد ما كثيرا أنه الحظنا
 مع يتنافى شخصية أمور في الرسمية األوراق استعمال إن وحيث .للرسميات معنى أي يحمل

 على التنبيه إليكم فنرغب .الغايات لهذه الرسمية األوراق استعمال بعدم تقضي التي التعليمات
 الوزارات زودت وقد الخاصة لألغراض الرسمية األوراق استعمال بعدم لديكم المختصين
 اإلحاطة نرغب .».اهـ .لالعتماد هذا من بنسخة العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح

 في 113/ت/8 رقم التعميم بذلك صدر وقد .ش/ انتهى .)العتماده منسوبيكم كافة وإبالغه
. هـ11/6/1425 في 2470/ت/13 رقم التعميم بذلك وصدر . و/هـ5/11/1411

ت/36/12
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 والقروية البلدية الشئون وزارة وكيل سعادة خطاب من صورة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 رقم السامي األمر من صورة ومشفوعه هـ30/2/1399 في ض/572/3 رقم البلدية للشئون

 أصحاب إحالة جدة عدل كاتب فضيلة اقتراح حول هـ2/9/1398 في 20400/ب/4
 .إلخ ...استحكام حجج الستخراج الشرعية المحكمة إلى البدو من التمهيدي التملك وثائق

 في ورد ومما .ش/ انتهى .)لديكم المماثلة الحاالت في بموجبه والتمشي اإلحاطة ونرغب
 خاللها تقدم مهلة تحديد ـ 1 :نصه ما هـ2/9/1398 في 20400/ب/4 رقم السامي األمر
 يسقط الوثيقة صاحب قبل من تمأل التي االستمارات مع البلدية إلى التمهيدي التملك وثائق
 االعتداد عدم ـ 2 .الوثيقة عن ناتج حق بأي البلدية مطالبته في الوثيقة صاحب حق بعدها

 باستثناء تملكها صكوك لصدور والسابقة التمهيدي التملك وثائق على تمت التي بالمبايعات
 التنظيم شملها ثم فعال ألصحابها سلمت التي للقطع بالنسبة شرعا به االعتداد يجب ما

.3/269 العدل كتاب في النص ينظر .إلخ..الجديد
ت/12/84
1/480
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 المالية وزير لمعالي أصال الموجه السامي المقام خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 بعد النص هـ26/4/1404 في م/4/1258 برقم منه نسخة الوزارة ولهذه الوطني واالقتصاد

 اإلشارة المتضمن هـ22/2/1404 وتاريخ 753/404 رقم خطابكم إلي نشير « :المقدمة
 القاضي هـ22/1/1403 بتاريخ السعودي العربي الزراعي البنك إدارة مجلس قرار إلى

 آخر عام لمدة البنك من قروض على للحصول المواطنين لدى التي الوثائق قبول فترة بتمديد
 هذه مضي وبعد هـ30/4/1403 في السابقة المهلة انتهاء تاريخ من اعتبارا تبدأ أخيرة كمهلة
 شرعية صكوك لديهم يكن لم ما المزارعين إقراض يمنع هـ30/4/1404 من وابتداء المدة

 بتاريخ عقدت التي جلسته في اقترح المجلس أن إال زراعية استثمار قرارات أو
 المستندات واستكمال الصكوك استخراج ألن أخرى سنة المهلة تمديد هـ9/3/1404

 الوثائق قبول فترة مددت أن سبق وحيث .ذلك على الموافقة وطلبكم طويال وقتا يستغرق
 الحكومية األراضي على التعدي على يساعد قد بالوثائق االكتفاء ألن ونظرا سنوات ثالث

 اعتماد إليكم نرغب .البور األراضي على التعدي ويمنع المزارعين مصلحة يحقق بما وعمال
 البنك من قروض على للحصول المواطنين لدى التي الوثائق قبول فترة تمدد : أوالً :اآلتي

 فترة انتهاء بعد :ثانياً . هـ30/4/1405 بتاريخ تنتهي سنة لمدة السعودي العربي الزراعي
 األراضي على الزراعية القروض منح باتا منعا يمنع ـ1 :اآلتي يتبع سابقا إليها المشار التمديد
 الشرعية اإلجراءات لجميع مستوفية استحكام حجة األرض صاحب لدى يكن لم ما البيضاء

 صادر توزيع قرار أو المتبعة لإلجراءات وفقا صادر األمر ولي من إقطاع أو والنظامية
.البور األراضي توزيع نظام بموجب

 البلدة إمارة من والمصدقة شاهدين من الموقعة المؤقتة بالوثائق الزراعية القروض تمنح ال ـ2
 تاريخ قبل إحياؤها الثابت القديمة األمالك على إال المختصة المحكمة من والموثقة

 على المصدق يكون وسوف البور األراضي توزيع نظام صدور تاريخ وهو هـ6/7/1388
 ظهر وإذا وقدمه اإلحياء ثبوت ومنها معلومات من فيها جاء ما صحة من مسئوال الوثائق تلك

 إلى إضافة القرض كامل إعادة عن المقترض مع بالتضامن مسئوال يكون فسوف ذلك خالف
 مندوب بعث القرض صرف قبل الزراعي البنك وعلى عقوبات من ذلك على يترتب ما

 اإلحياء ثبوت من للتحقق صاحبه إقراض المراد الملك على للوقوف قبله من موثوق سعودي
 يحصل ال حتى والمساحة األطوال فيه موضح منه محيا هو لما كروكي وعمل وتاريخه



 أصحاب ويفهم المواطنين لعموم ذلك عن يعلن ـ3 .البور األراضي على ذلك بعد تَعَدٍّ
 لجميع مستوفية الزراعية أمالكهم على استحكام حجج استخراج عليهم بأن المزارع

 زودنا وقد.الزراعية القروض من االستفادة لهم يتسنى لكي والنظامية الشرعية اإلجراءات
 نرغب »انتهى.بموجبه يلزم ما فأكملوا.لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات
 في ت12/199 رقم بالتعميم أكد وقد . و/ انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة

 ابتداء المذكورة الوثائق على التصديق عن التوقف باعتماد والقاضي .ك/ هـ21/11/1404
.ك/ هـ2/3/1405 في ت12/40 رقم بالتعميم أكد والذي هـ30/4/1405من
ت/12/184
1/482
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 في 1566/5 برقم لكم المبلغ التعميمي الوزارة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 المؤقتة الوثائق حول الغربية بالمنطقة الوزارة فرع لمدير أصال الموجه هـ24/4/1398

 شرعية صكوك لديهم ليس للذين الشرعية المحاكم من للمزارعين تعطى التي )10( نموذج
 وزير معالي من خطابا مؤخرا تلقينا وقد هذا .تعويضاتهم صرف ألجل وذلك مزارعهم على

 من بعضا أن متضمنا هـ11/9/1404 في 4516/4/404 برقم الوطني واالقتصاد المالية
 المحاكم من الوثائق هذه على الحصول في تأخيرا يواجهون المناطق من عدد في المواطنين
 للمتضررين تصرف أن دون العودة إلى المناطق بعض في الصرف لجنة اضطر مما الشرعية

 المواطنين على ضررا ذلك في إن وحيث .المطلوبة الوثائق إخراج في المحاكم تأخر بسبب
 .)لطلبها إليكم يتقدم لمن إنجازها سرعة على العمل نرغب لذا .التعويض لصرف المستحقين

. و/ انتهى
12/103
1/482
1
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 في 6/1853 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 12/155 رقم معاليكم بخطاب جاء ما إلى إشارة« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ18/3/1406
 لسمو الموجه عسير منطقة محاكم رئيس فضيلة خطاب من صورة وطيه هـ11/1/1406 في

 من المتضررين إعانة بخصوص ومرفقاتها هـ20/9/1405 في 9405 برقم عسير منطقة أمير
 المواطنين إعطاء في النظر من المحكمة إعفاء من فضيلته اقترحه وما عسير بمنطقة السيول

 إلثبات مؤقتة شرعية وثائق الطبيعية للكوارث نتيجة بأضرار ممتلكاتهم تصاب الذين
 وطلبكم اللجان تقرره بما واالكتفاء لهم الدولة مساعدة على الحصول لغرض ممتلكاتهم

 من كل بين فيما عليه المتفق ب/10 رقم النموذج بأن اإلحاطة نود .ذلك حيال مرئياتنا إبداء
 وزارتكم بخطاب الشرعية المحاكم على تعميمه جرى والذي والعدل والداخلية المالية وزارة

 الطبيعية الكوارث من المتضررين للمواطنين لمنحه هـ24/4/1398 في ع1566/5 رقم
 وضع إعداده عند االعتبار في أخذ قد ألمورهم تيسيرا شرعية مستمسكات لديهم والتوجد
 من للحد الستخدامه جدا ملحة الحاجة وألن.العمل ظروف من تعانيه وما الشرعية المحاكم

 دون الدولة إعانات على والحصول تكن لم بأشياء الناس من النفوس ضعفاء ادعاء ظاهرة
 .الوثائق بهذه العمل ترك إذا أخرى أمالك على واعتداءات مشاكل تحدث وقد بل حق وجه

 باالعتبار مأخوذا كان والذي إليه أشرنا الذي للسبب بها العمل استمرارية نرى فإننا وعليه
 ممن جدا قليلة نسبة إال يمثلون ال لهم تعطى سوف من بأن العلم مع إصدارها تقرر عندما
 لديهم اآلخر والبعض شرعية صكوك على حصلوا المزارعين أغلب ألن اللجان لهم تقدر
 المحاكم على بالتأكيد لديكم المختصة الجهة توجيه نأمل فأننا لذا .زراعية منح وثائق

 أضرار إعانات صرف لجان قبل من إليهم يحالون الذين المواطنين بإعطاء باالستمرار الشرعية
.».تحياتنا،اهـ ولكم. اآلن متبع هو لما وفقا مؤقتة وثائق الطبيعية الكوارث

 رقم بالتعميم أكد وقد . و/ انتهى .)ذلك في االستمرار فعليكم ذكر ما األمر وحيث
.ك/هـ14/7/1408 في ت8/133

ت/12/190
1/483
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 فهذه والمياه الزراعة وزارة فيها مشتركة رسمية جهات من الصادرة الوثائق ـ 7 «... -
 انتهى التي المؤقتة الوثائق ـ 8 .والتعليمات لألنظمة وفقا صادرة كانت إن بها يعتد الوثائق



 قبل إحياؤها الثابت القديمة لألمالك بالنسبة إال تقبل وال هـ1/5/1405 من اعتبارا قبولها
 في صادرة الوثيقة عن مستقلة ورقة في لألرض بتحديد المزارع وتقدم هـ6/7/1388

 كانت وإن األمير تصديق على القاضي وصدق المنطقة أمير من مصدقة هـ29/7/1387
 العادية الوثائق قبول بعدم وواضح صريح فاألمر الزمن بفعل اختلفت الحدود مسميات
 على إال المختصة المحكمة من والموثقة البلدة أمير من والمصدقة شاهدين من الموقعة
 في التعميم نص ينظر .ك/ .»إلخ... هـ6/7/1388 قبل إحياؤها الثابت القديمة األمالك

.2/752 الصكوك
ت/8/46
1/484
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 رقم الخدمة لتطوير المدنية الخدمة ديوان رئيس نائب سعادة لتعميم إشارة( :وبعد -
 للخدمة العام الديوان قام « :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ24/2/1408 وتاريخ 3473/48
 واسترجاعها الوثائق حفظ أساليب وتطوير الوثائق مركز بتدعيم الماضي العام خالل المدنية

 يشتمل المركز أن وبما.اختصاصه حدود في منه يطلب لما االستجابة على القدرة هيأ مما
 ـ الملكية األوامر ـ الملكية المراسيم ـ :من المدنية الخدمة مجاالت في الصادرة الوثائق على

 قرارات ـ الوزراء مجلس قرارات ـ التنفيذية ولوائحه المدنية الخدمة نظام ـ السامية األوامر
 الديوان من الصادرة التعاميم ـ اإلداري لإلصالح العليا اللجنة قررات ـ المدنية الخدمة مجلس

 الخدمة وقوانين أنظمة ـ .الحكومية األجهزة بعض ولوائح أنظمة ـ المدنية للخدمة العام
 األجهزة لكافة المركز خدمات يقدم أن يسعده الديوان فإن .العربية الدول بعض في المدنية

 استفساراتكم كافة يستقبل أن يسره إذ محتوياته من االستفادة ترغب التي الحكومية
 على الحصول في رغبتكم حالة في نرجو .الوثائق من أي صور على الحصول في وطلباتكم

 بالهاتف االتصال :مايلي اتباع نأمل بالمركز المحفوظة الوثائق من لوثيقة صورة أو معلومة
 أيام من يوم كل من اليومية الرسمي الدوام ساعات خالل )219( تحويله 6026666 رقم

 الدور من الغربي الجزء في يقع المركز( المركز مقر إلى الحضور أو األسبوعية، العمل
 قرار، مرسوم،( الوثيقة نوع وتحديد )الديوان مكتبة ضمن للديوان الرئيسي بالمبنى األرضي

 وموضوعها ومصدرها الوثيقة نوع أو ورقمها تاريخها موضوعها مصدرها )تعميم أمر،
 المركز مع تعاملكم واقع من لكم ظهر وإذا .وموضوعها ومصدرها الوثيقة نوع أو وتاريخها



 المركز أداء مستوى تحسين في تسهم التي واالقتراحات والمالحظات الرأي إبداء يوجب ما
. ك/ انتهى .)واإلحاطة االطالع نأمل .».هـ.أ.ذلك من لكم يظهر بما التكرم نرجو .
115/ت/8
1/485
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 في بما األشكال من شكل وبأي نوعها كان مهما عادية وثيقة أي على التصديق عدم(... -
 إلى بعثه فسيجري ذلك منه يحدث ومن الوثيقة كاتب أو الشاهد عدالة على التصديق ذلك

.755/ص التصديقات في التعميم نص ينظر . و/ .)يلزم ما ليتخذ األعلى القضاء مجلس
158/ت/8
1/485
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 في 790/8 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 نصه اآلتي والقروية البلدية الشئون وزير المعالي لصاحب أصال والموجه هـ9/10/1409

 في 175 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه لمعاليكم أبعث :المقدمة بعد
 المتعلقة والوثائق العمراني النطاق تحديد قواعد على الموافقة المتضمن هـ18/9/1409
 ما هـ18/9/1409 في 175 رقم الوزراء مجلس قرار تضمنه ومما . و/ انتهى .)إلخ..بها

 السعودية المدن وأطلس الفنية التقارير مجموعة هى : العمراني النطاق وثائق « ـ 1 :نصه
 التنمية حماية وحدود المملكة لمدن العمراني النطاق تحدد التي المرفقة المخططات وأطلس
.»إلخ..المختلفة التنمية ومراحل

1/ت/8
1/486
2
1
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 ببعث واالكتفاء االختصاص ذات الدارسة الجهة لدى التحقيقات أوراق إبقاء (... -
.و/ )جهتها في األوراق بحفظ األمر ينتهي حتى يلزم ما إلبالغ أو لالستفسار خطابات

110/ت/8
1/486
9
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 يوكل فيما نشيط تعامله في قوي موظف إلى أرشيفها بتسليم محكمة كل تقوم (... :وبعد -
.و/ )مهام من إليه
778/ت/13
1/486
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 والمحفوظات للوثائق الوطني المركز عام مدير سعادة تعميم من نسخة تلقينا لقد( :وبعد -
 وترتيب لجمع األولية اإلرشادات من نسخة ومشفوعه هـ9/4/1416 في 219 رقم المكلف
.الوزارة من اإلرشادات تطلب .ك/ )لإلحاطة.القديمة الوثائق

976/ت/13
1/486
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 في 14164/ب/7 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد( :وبعد -
 14804/5/ش/1 رقم الداخلية وزير سمو برقية على اطلعنا« : ونصه هـ21/9/1417

 كافة في الموظفين بعض أصطحاب من لوحظ ما إلى فيها المشار هـ13/9/1417 وتاريخ
 المنزل في إنجازها بقصد سياراتهم في تركها أو منازلهم إلى السرية لألوراق الدولة جهات

 من المشفر غير الفاكس على السرية واألوراق المحاضر إرسال وكذلك .. لديهم حفظها أو
 األجنبية العمالة تواجد ظل في خصوصاً الوطني األمن على ذلك ولخطورة .أخرى إلى جهة



 لغير األوراق ترسل حيث الفاكس أرقام في خطأ حدوث والحتمال المنازل، معظم في
 هذه المسؤول يترك ال بحيث ذلك بمالحظة الجميع على التأكيد إليكم نرغب .جهتها

 من سبب ألي السيارة في يتركها أو لمنزله ألخذها اضطر إذا كان أياً شخص ألي األوراق
 .باليد المناولة أسلوب واعتماد إرسالها في المشفر غير الفاكس استخدام وعدم األسباب،
.و/ انتهى )موجبه واعتماد لالطالع .اهـ »بموجبه يلزم ما فأكملوا

1038/ت/13
1/487
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 في العاملين جميع ونقل »الوثائق مركز« إلى »العام األرشيف« مسمى تغيير(... :وبعد -
 عدد واختيار .الوثائق مركز إلى اإلدارية بالوحدات الخاصة وثائقهم مع الوثائق حفظ مجال

 المركز دعم مع .مسمياتها تحوير بعد للمركز وتخصيصها بالوزارة الشاغرة الوظائف من
 وربط .إلخ.. »وإدارة مكتبات تخصص« المناسبة المؤهالت ذوي من الموظفين من بعدد

.ك/ )بمكتبنا المركز
1662/ت/13
1/5
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 في 14066/ب/7 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 إدارة هيئة به أوصت ما على الموافقة والمتضمن صورته المرفق هـ29/10/1421ـ28

 إليها عهد أن سبق التي الحكومية الجهات توجيه من والمحفوظات للوثائق الوطني المركز
 المركز ونظام والمحفوظات الوثائق نظام صدور قبل والمحفوظات الوثائق أعمال من بجزء

 والتخلي األساسية مهامها ممارسة على عملها في تقتصر بأن والمحفوظات للوثائق الوطني
 هذه من لديها ما وتسليم الحكومية والمحفوظات الوثائق بجمع يتعلق عمل أي ممارسة عن

 تلك مع بالتنسيق المركز يضعها لترتيبات وفقا والمحفوظات للوثائق الوطني للمركز الوثائق
 في 1842/ت/13 رقم بالتعميم أكد .و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الجهات



.و/هـ12/8/1422
1771/ت/13
1/5
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 القاضي هـ12/4/1422 في م/455 رقم التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 جهة كل تختص ـ 1 :الرسمية الوثائق على التصديق لتنظيم التالية القواعد على بالموافقة
 تلك صور على التصديق وكذلك ,عنها الصادرة الوثائق أصول على بالتصديق حكومية
 توقيع صحة على الخارجية وزارة وتصدق ,عليها "األصل طبق صورة" عبارة كتابة مع الوثائق

 التصديق أن على يدل ما كتابة مع ,الوزارة لدى المعتمد الجهة تلك في الحكومي المسؤول
 من الصادرة الوثائق على للتصديق بالنسبة ـ 2 .الوثيقة محتوى عن الوزارة مسؤولية يعني ال

 وتاريخ 817 رقم التجارة وزير معالي لقرار وفقا عليها التصديق فيكون التجاري القطاع
 على الحكومية الجهات تصديق عدم ـ 3 .المجال هذا في عنه يصدر قد وما هـ19/7/1417

 ترجمة على تصدق أن الحكومية للجهة يجوز ذلك من واستثاء ,الرسمية الوثائق ترجمة
 وزارة وتصدق ,ذاتها الجهة من معدة الترجمة تكون أن شريطة عنها الصادرة الوثائق

 ما كتابة مع الجهة تلك في الحكومي المسؤول توقيع صحة على الحالة هذه في الخارجية
 التصديق يضفي ال ـ 4 .الوثيقة محتوى عن الوزارة مسؤولية يعني ال التصديق أن على يدل

 يعفي وال ,الوثيقة في نظامي غير تعديل أي على وال ,الباطلة الوثيقة على المشروعية
 والله)موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .المساءلة من ذلك من شيء في المتسبب
.و/يحفظكم
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 والمحفوظات الوثائق بشأن هـ10/11/1421 في 1622/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 في 14704/ب/7 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ ..

 وتاريخ 14066/ب/7 رقم التعميمي األمر إلى نشير " : ونصه هـ25/7/1422
 للوثائق الوطني المركز بين االختصاصات في التداخل بشأن الصادر هـ28/10/1421

 النشاطات ببعض الجهات هذه قيام نتيجة األخرى الحكومية الجهات وبعض والمحفوظات
 نظام صدور قبل صادرة نظامية نصوص على بناء والمحفوظات الوثائق بأعمال تتعلق التي

 من الوطني المركز إدارة هيئة به أوصت ما على بالموافقة والقاضي .. والمحفوظات الوثائق
 قبل والمحفوظات الوثائق أعمال من بجزء إليها عهد أن سبق التي الحكومية الجهات على أن

 في تقتصر أن والمحفوظات للوثائق الوطني المركز ونظام والمحفوظات الوثائق نظام صدور
 الوثائق بجمع يتعلق عمل اي ممارسة عن والتخلي األساسية مهامها ممارسة على عملها

 للوثائق الوطني للمركز الوثائق هذه من لديها ما وتسليم الحكومية والمحفوظات
 برقية إلى نشير كما . الجهات تلك مع بالتنسيق المركز وضعها لترتيبات وفقا والمحفوظات

 هـ27/11/1421 وتاريخ 99/9/133658/1 رقم الخارجية وزير الملكي السمو صاحب
 تخص التي الوثائق من بصور العزيز عبد الملك دارة بتزويد تقوم الوزارة أن إلى فيها المشار
 مع يتعارض ذلك كان إذا ما حيال التوجيه سموه وطلب ، ثراه الله طيب العزيز عبد الملك

 إليكم ونرغب . هـ28/10/1421 وتاريخ 14066/ب/7 رقم التعميمي األمر مضمون
 رقم التعميمي األمر به قضى ما على العمل بأن المختصة الجهات على التأكيد

 الجهات من وغيرها الخارجية وزارة وعلى ، هـ28/10/1421 وتاريخ 14066/ب/7
 أن لديها التي الوثائق من صورا غيرها أو العزيز عبد الملك دارة منها تطلب عندما الحكومية

 . ومرئياتها ذلك من والغرض صورتها المطلوب الوثيقة موضحة للتوجيه ذلك عن ترفع
. و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ " بموجبه يلزم ما فأكملوا
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 في 18555/ب/7 رقم التعميمي البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد(
 ورئيس الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سمو خطاب اطلعناعلى" :ونصه هـ16/9/1422
 المرفق هـ13/9/1421 وتاريخ 29/1 رقم والمحفوظات للوثائق الوطني المركز إدارة هيئة



 هـ10/9/1421 وتاريخ )7( رقم والمحفوظات للوثائق الوطني المركز إدارة هيئة توصية به
 أحوالها سوء من الميدانية الدراسات أثبتته وما ,الحكومية األجهزة في الوثائق أحوال حول

 للعاملين والوظيفية التعليمية المستويات وضعف بها المتعلقة األعمال على االقبال وضعف
 مجلس توجيه ـ 1 : يلي بما الهيئة توصي الوثائق أوضاع لتحسين وأنه المجال هذا في

 ـ 2 .والمحفوظات الوثائق مجاالت في للعاملين مادية حوافز إيجاد لدراسة المدنية الخدمة
 توجيه ـ 3 .والمحفوظات الوثائق مجاالت في العمل بيئة لتحسين الحكومية األجهزة توجيه

 تعقيم أجهزة وإيجاد والترميم للتعقيم وحدة بإنشاء والمحفوظات للوثائق الوطني المركز
 الوظيفية الفرص بزيادة الحكومية األجهزة توجيه ـ 4 .الحكومية األجهزة وثائق لخدمة متنقلة

 وذلك بها للقائمين الموكلة والمهام يتناسب بما الوظائف هذه مستوى ورفع الوثائق ألعمال
 يالحظ وحيث .الوطني واالقتصاد المالية ووزارة المدنية الخدمة وزارة من كل مع بالتنسيق

 من متوفر هو مما بكثير أكثر العام القطاع في اإلدارية خاصة الوظائف على الطلب أن
 مجال يحتاجها تخصصات هي التي الجامعات من المكتبات أقسام خريجي أن كما ,الوظائف

 هذا في العمل أن كما ,المتوفرة الوظائف عدد من أكثر والمحفوظات الوثائق في العمل
 حوافز لها يوجد وال ونادرة أهم وظائف يوجد وأنه ,المعقدة األعمال من يعتبر ال المجال

.المجال هذا في تدريبية بدورات يقوم اإلدارة معهد أن كما ,مادية

 عنها فيستعاض األولى بالتوصية يتعلق ما أما )4,3,2( التوصيات على بموافقتنا نخبركم
 .العامة اإلدارة معهد مع بالتنسيق وذلك منسوبيها بتدريب الحكومية األجهزة على بالتأكيد
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"بموجبه يلزم ما فأكملوا
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 وتاريخ 38267/ب/7 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد(
 بتزويد الحكومية الجهات تقوم أن من الوزراء مجلس رأه ما بإنفاذ القاضي هـ8/8/1424

 نرغب عليه .إلخ..إدارية تنظيمية صفة لها التي والمطبوعات الوثائق من بصورة اإلدارة معهد
.و)/يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم
2305/ت/13
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 /13 ورقم هـ15/10/1422 في 1877 /ت /13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً(
 للوثائق الوطني المركز إدارة هيئة توصية بشأن هـ16/5/1424 في 2246/ت

 نرفق الوثائق هذه ولحصر . الخ .. الحكومية األجهزة في الوثائق حالة حول والمحفوظات
 الدائمة اللجنة ( للوزارة ورفعها لتعبئتها واألنظمة اللوائح حسب معدة نماذج خمسة لكم

 االطالع إليكم نرغب لذا . والمحفوظات للوثائق الوطني المركز إلى ترحيلها لتيم ) للوثائق
. و / ) موجبه واعتماد

2327/ت/13
1/54

17
9

1424
أوراق

 في 1010/ت /13 ورقم هـ25/3/1393 وتاريخ 10/ت /62 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 على المحافظة بأهمية تقضي التي هـ11/8/1408 في ت /8/153 ورقم هـ4/1/1418

 والمحافظة االهتمام عدم أخيراً لوحظ وحيث . بها والعناية الموظف يد تحت هي التي العهد
 . الماصات استبدال عند باإلدراج وجدت حيث الهامة واألوراق األختام وخاصة العهد على
 عهد من لديهم بما التامة بالعناية منسوبيكم جميع على والتوكيد االطالع إليكم نرغب لذا

 عن والرفع طرفه إخالء قبل الموظف على المسجلة العهد جميع إرجاع من التأكد وعليكم
. ك / ) بحقه النظام لتطبيق بيده التي العهدة على الحفاظ في يتساهل من كل
2470/ت/13
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 وتاريخ 113/ت/8 ورقم ، هـ22/9/1398 وتاريخ ت/181/12 رقم للتعاميم إلحاقا
 . الخ ... الخاصة لألغراض الرسمية األوراق استعمال بعدم قضت التي هـ5/11/1411

 ، هـ24/5/1425 وتاريخ 26661ب/7 برقم الكريم السامي األمر نسخة تلقينا فقد عليه
 الرسمية والمطبوعات األوراق باستخدام الموظفين بعض قيام من لوحظ لما نظرا [ : ونصه

 في الرسمية المطبوعات استعمال ألن ونظرا ، الشخصية ومطالباتهم الخاصة مكاتباتهم في
 رقم التعميمي األمر صدر أن سبق حيث ، يجوز ال أمر لها المخصصة األغراض غير
 2/9/1398 وتاريخ 20401 برقم لسابقه المؤكد هـ 24/10/1411 وتاريخ م/7/1897
 ذلك وألهمية ، الخاصة لألغراض الرسمية األوراق استعمال عدم على بالتأكيد القاضي هـ

 والمطبوعات األوراق استخدام وعدم ، ذلك بمالحظة الجميع على التأكيد إليكم نرغب
 هذا أمرنا من بنسخة الحكومية الجهات كافة زودت وقد ، الخاصة األغراض في الرسمية
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] لالعتماد

2835/ت/13
1/5

19
2

1427
أوراق

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ6/1/1427 وتاريخ ر/858

 لمجلس العام األمين معالي بكتاب المرفق ، هـ30/12/1426 وتاريخ ) 313 ( رقم الوزراء
 ( المالية وزارة على التأكيد -1 : يلي بما القاضي ، هـ1/1/1427 وتاريخ 2 رقم الوزراء
 مما مماثلة ووثائق وصكوك شهادات من الالزمة النماذج بطباعة ) الحكومة مطابع مصلحة

 الجهات تلك تنسق أن بعد بها الحكومية الجهات وتزويد ، أمنية طبيعة ذات أنها على يتفق
 تأمينها على للعمل النماذج هذه من احتياجاتها لتحديد اإليرادات لشؤون الوزارة وكالة مع
 المعلومات توفير -أ : يلي بما المعنية الحكومية الجهات قيام -2 . ممكن وقت أقرب في

 الفحص اختصاصه موظف ألي تسمح بطريقة ، ) اإلنترنت ( العالمية الشبكة على المطلوبة
 سالمة من للتأكد ، األخرى الجهات لدى الالزمة المعلومات على باالطالع ، والتدقيق

 والعالمات األوراق استخدام -ب . عمله بسبب له المقدمة والصكوك والوثائق المستندات
 .للتزوير عرضة تكون ما عادة التي والوثائق والصكوك الشهادات إصدار عند المناسبة األمنية



 الطرق لكشف متخصصة دورات عقد على العمل -أ : يلي بما الداخلية وزارة قيام -3
 المتخذة اإلجراءات تقويم إعادة -ب . التزوير جرائم ارتكاب في إليها يُلجأ التي واألساليب
 – ج . تطويرها على والعمل ، كفايتها من والتحقق ، سنوات ثالث كل التزوير لمكافحة
 . المتبعة النظامية اإلجراءات حسب ورفعه ، الجديد التزوير نظام مشروع إنهاء في اإلسراع

 وتاريخ 2 رقم بكتابه أوضح قد الوزراء لمجلس العام األمين معالي أنّ إلى سموه أشار وقد
 الشؤون وزارة تكون بأن وجه الموقر الوزراء مجلس بأن الذكر سالف هـ1/1/1427

 قرار من ) 2 ( الفقرة في إليها المشار المعنية الحكومية الجهات ضمن والقروية البلدية
. المذكور الوزراء مجلس

 قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا
.و ) المذكور الوزراء مجلس
4123/2
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 تليفونياً الديوان بخارج االتصال يكثرون الرئاسة هذه موظفي من بعضاً أن الحظنا( :وبعد -
 في التليفون خدمة من يحد مما ذلك أن إلى ونظراً فيها يعملون التي األقسام بواسطة

 لذا المستمرة المكالمات بتلك بانشغاله الوقت من كثيراً علينا ضيع وربما الداخلية اتصاالتنا
 وأن الضرورية الرسمية المهمات في إال الديوان بخارج يتصل ال أن األمر يعنيه ممن نرغب
 للموظف يحق فال الخاصة الحاالت في أما .الديوان سنترال مأمور طريق عن اتصاله يكون

.م/ انتهى .)ذلك اعتماد فنأمل الرئاسة، خارج بذلك المختصة اإلدارة طريق عن إال االتصال
2811/4
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وهاتف وبرق بريد

 رفع« :يلي ما هـ26/7/1378 في 9223/1 برقم المواصالت وزارة من جاءنا( :وبعد -
 رقم بخطابه وملحقاتها الرياض منطقة ألعمال والهاتف والبريد البرق مصلحة وكيل إلينا



 بالرياض السلكي الهاتف مدير من ورده ما على عطفاً هـ19/7/1378 وتاريخ 3607
 الوزارات أحد انتقال عند يحدث ما كثيراً أنه هـ3/8/1378 وتاريخ 1958 رقم بتحريره

 المحل في لها التابعة المكاتب بإلغاء تقوم أن آخر إلى محل من بالرياض الحكومية الدوائر أو
 مصلحة علم دون آخرين أشخاص إلى المكاتب هذه في المؤسسة الهواتف وتعطي القديم
 .األشخاص هؤالء أمام حرج موقف في المصلحة يجعل مما بذلك والهاتف والبريد البرق

 بما بتأسيسها والهاتف والبريد البرق مصلحة تقوم التي والتجهيزات اإلدارات كافة إن وحيث
 والبريد البرق مصلحة في ممثلة للدولة ملك هي الهاتفية واألسالك الهاتف أجهزة ذلك في

 نصت حسبما وذلك منها شيء في التصرف له يجوز ال المشترك لدى أمانة وتعتبر والهاتف
 الهاتفية واالشتراكات التأسيسات تعرفة في العامة المالحظات من األولى المادة عليه

 نأمل فإننا هـ،18/1/1375 وتاريخ 101 رقم الوزراء مجلس مقام بقرار عليها المصادق
 رغبتكم عند والهاتف والبريد البرق مصلحة إشعار بضرورة لديكم المختصة للجهات اإليعاز

 المحل إلى والخطوط الهواتف نقل نحو بواجبها تقوم لكي آخر إلى محل من االنتقال في
 لمشار ا المادة منطوق حسب التجهيزات هذه في التصرف في حقها استعمال أو الجديد

.ن/ انتهى .)قبلكم من ذلك لمالحظة .إليها
4355/3
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وهاتف وبرق بريد
 والتي الرسمية باألعمال تتصل التي والشفهية التلفونية المكالمات كانت فلما( :وبعد -

 لتركيز تحريرياً صادرة تكن لم ما النظام في تعتبر ال والتوجيه األمر صورة تحمل
.ن/ انتهى .)ذلك عن بالالزم موظفيكم على والتنبيه المالحظة اآلن بعد فيجب المسئوليات

1709/4
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 المكالمات بشأن المواصالت وزارة وبين بيننا دارت التي المخابرة بنتيجة( :وبعد -
 بصيغة التوديع طريق عن المحاكم بعض تبعثها التي الخصوصية والمراسالت والبرقيات



 .المواصالت لوزارة المستحقة الخدمات بأجور الخاصة الكشوفات من لنا اتضح رسمية
 رسمية بصيغة ترسل التي الخاصة والخطابات التلفونية والمكالمات البرقيات إن وحيث
 تكاليفها تكون بل نفقاتها تتحمل أن المصلحة تستطيع وال الرسمي بالعمل عالقة لها وليس
 في 13516 رقم المواصالت وزير معالي خطاب فتلقينا .منه صدرت من حساب على
 في 13995/1 برقم المذكورة الوزارة وكيل سعادة وخطابي هـ18/11/1381
 إلى الكتابة طلب المتضمن هـ28/11/1381 في 14099/1 ورقم هـ26/11/1381

 التلفونية المكالمات أو الخصوصية والمراسالت البرقيات إرسال بعدم بنا المرتبطة الجهات
 والمراسالت البرقيات بعث بعدم نخطركم عليه وبناء .مقدماً منها تدفع التي باألجرة إال

 على والتنبيه ذلك مالحظة فعليكم الدولة حساب على الخصوصية المكالمات واستعمال
 تلك منه تصدر من راتب من بالحسم لدينا المختصة الجهة تعمد وسوف بذلك موظفيكم
 رقم التعميم بذلك صدر .ر/ انتهى .)الخصوصية والمكالمات والمراسالت البرقيات
.ن/ هـ16/6/1383 في 2720/4 ورقم .ر/هـ2/5/1381 في < 1091/4
3037/2
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وهاتف وبرق بريد

 هـ14/7/1382 في 10384 رقم التعميمي المواصالت وزارة خطاب وردنا( :وبعد -
 في 24283 رقم خطابها في والهاتف والبريد البرق مصلحة إلينا رفعت« : نصه وهذا
 لوكيلها بالرياض والبرقيات والالسلكي الهاتف مدير من ورد ما على عطفاً هـ13/6/1382

 المسئولين بعض بأن هـ11/3/1382 وتاريخ 732 رقم والالسلكية السلكية للمواصالت
 سمو اسم يضع من منهم .الرسمية ترقياتهم على يوقعون ال الحكومية والمصالح الدوائر في

 الخاص الرئيس ختم وضع من بدال الرئيس اسم يضع والبعض التوقيع من بدالً كتابة األمير
 بينما ختم بدون وأحياناً )الشفرة( البرقيات خاصة التوقيع من بدالً الختم تضع أخرى وجهة
 يوضع أو التوقيع من بدالً كتابة المدير اسم يوضع وتارة بالشفرة المسئول توقيع يجب
 تسحب جملة على والتوقيع الختم بوضع يكتفون أو التوقيع من بدالً التعاميم بعض في الختم

 موظف يعرض مما المصحح وتوقيع الختم على يقتصر أو ختم أو توقيع بدون أحياناً ترد أو
 أغلب في والتعديل والتغيير الخطأ والمسؤولية الصورة بهذه استالمها لمسئولية المصلحة
 التوقيع من بد ال أنه بمالحظة بكم المرتبطة الجهات في المسئولين على التنبيه رجاء .األحيان



 الغير البرقيات قبول هذا بعد والهاتف والبريد البرق مصلحة على وسيتعذر األحوال كل في
.ن/ انتهى .»بموجبه والعمل اإلحاطة ينبغي لذا اهـ .»موقعة

1414/4
1/494

23
3

1383
وهاتف وبرق بريد

 الالسلكية البرقيات يستعملون العدل وكتاب المحاكم من كثيراً أن الحظنا فقد( :وبعد -
 على اإلبراق في االستمرار إن وحيث .رسمية بخطابات منها االكتفاء يمكن عادية حاالت في
 إال إليه يلجأ ال اإلبراق بأن نفيدكم .تالفيها يمكن فادحة أجوراً الميزانية يكبد مما النحو هذا
 ضماناً أمكن مهما البرقيات استعمال من اإلقالل منكم ونود المستعجلة الهامة الحاالت في

.ر/ انتهى .)بكم المرتبطة للجهات وتبليغه ذلك فالعتماد .للمصلحة
ج/3438/2

1/494
29
8

1383
وهاتف وبرق بريد

 البرق مصلحة عام مدير من الصادرة التعميمية المذكرة من صورة بعاليه لكم نبعث( :وبعد -
 مبلغ أي إرسال عدم على التأكيد بشأن هـ15/8/1383 في 811/5 برقم والهاتف والبريد
 بهذه يرسل مبلغ أي فقدان عن مسئول غير يكون سوف البريد وأن المراسالت داخل نقدي

.ن/ انتهى .)بذلك واإلحاطة لالطالع .الطريقة
م/34/2
1/494
3
1

1384
وهاتف وبرق بريد

 السلكية للشئون الوزارة وكيل سعادة لخطاب األصل طبق صورة طياً لكم نبعث( :وبعد -
 تعميد بشأن هـ27/11/1383 في 31525/2 برقم الصادر التعميمي والبريدية والالسلكية



 تودع التي البرقيات كلمات بتعداد الحكومية باإلدارات البرقيات توديع بمكاتب المختصين
 قام الذي المختص الموظف توقيع وبحذائها البرقيات متون أعلى في الكلمات عدد ووضع
.ن/ انتهى .)دقة بكل بموجبه والتمشي العتماده .إيصالها لسرعة ضماناً الكلمات بعداد

م/2727/4
1/494

28
12

1384
وهاتف وبرق بريد

 عن وزنه يزيد طرد أي توديع وعدم كيلو اثنين وزن من أكثر خطاب أي توديع عدم (... -
 أو اإلرسالية عمل بإمكان والطرود للمراسالت المودعة الجهات وتفهم .كيلوجرام ثالثين

 لكافة عممنا وقد ذكرها السابق األوزان منها كل تتعدى ال إرسالية من أكثر على الخطاب
 وينظر .3/523 المعامالت في التعميم نص وينظر .ن/ .)بذلك البريدية والمكاتب المراكز
.521/ص .ك/هـ10/4/1408 في ت/8/62 رقم التعميم
م1940/2

1/495
7
8

1386
وهاتف وبرق بريد

 والالسلكية والسلكية البريدية للمواصالت المواصالت وزارة وكيل خطاب تلقينا( :وبعد -
 من تستعلم الوزارات من بعضاً أن لوحظ« :نصه اآلتي هـ11/7/1386 في م/288/5 رقم

 البريد موظفي مقدور في يكن ولم األمد عليها طال قد رسمية خطابات مصير عن آلخر وقت
 التي البريدية للنظم وفقاً أعدمت قد الخاصة المستندات ألن وذلك عنها البحث من التأكد
 أي قبول عن تعتذر اإلدارة هذه فإن وعليه .المحددة المدة من ألكثر حفظها بعدم تقضي

 تاريخ من مبتدئة .شهراً عشر خمسة عليها مضى قد رسمية بخطابات خاصة استعالمات
 العالمية البريد اتفاقية من »35/2« المادة بذلك نصت حسبما البريد بمكاتب إيداعها

 .لكم التابعة األخرى ولإلدارات لموظفيكم ذلك تعميم فيرجى .».م1964 عام فيينا مؤتمر«
 في ت/107/2 رقم بالتعميم أكد .ن/ انتهى .)واالعتماد فيه جاء بما اإلحاطة فنرغب

.ش/هـ7/5/1395
ت/5/2



1/495
12
1

1388
وهاتف وبرق بريد

 والسلكية البريدية للشئون المواصالت وزارة وكيل خطاب من نسخة وردنا( :وبعد -
 هذه صادفت لقد« :نصه وهذا هـ25/12/1387 في م4123/5 رقم التعميمي والالسلكية

 بعض إرسال نتيجة كثيرة صعوبات بالمملكة الرئيسية المدن في البريد ومكاتب الوكالة
 عنه ينتج مما التغليف ورديئة سائلة مواد على تحتوي مسجلة طروداً الحكومية الدوائر
 لديكم المختصة الجهة تعميد فيرجى .وتلويثها األخرى اإلرساليات إلى محتوياتها تسرب

 داخل لالنكسار القابلة األشياء أو الزجاجية األشياء تغلف ـ 1 :التالية التعليمات بمالحظة
 االحتكاك حدوث دون تحول مماثلة واقية أخرى مادة أي أو الخشب أو المعدن من علبة

 للذوبان القابلة واألجسام والزيوت السوائل توضع ـ 2 .النقل أثناء المغلفات بين واالصطدام
 أو المعدن من خاصة علبة داخل وعاء كل يكون بحيث اإلقفال محكمة أوعية في بسهولة

 مواد أو قطن أو خشب نشارة فيها متين صنف من مقوى ورق من أو المقاوم الخشب من
 دون تحول الطريقة بهذه تهيئتها ألن الغالف كسر حالة في السائل المتصاص كافية أسفنجية
 فنرغب .».اهـ .تحياتنا وتقبلوا معنا تعاونكم لكم شاكرين األخرى، وتلوث للضرر تعرضها

.م/ انتهى ...) ومالحظته إليه أشير بما اإلحاطة االطالع بعد
ت/77/2
1/496

13
9

1388
وهاتف وبرق بريد

 والسلكية البريدية للشئون المواصالت وزارة وكيل سعادة خطاب وردنا( :وبعد -
 تنتدب ما كثيراً« :نصه اآلتي هـ13/8/1388 في 1200/3 رقم التعميمي والالسلكية

 أو بها تتعلق ألعمال بالمملكة المدن بعض إلى موظفيها بعض الحكومية والمصالح الوزارات
 من الموفدون المهمات بحكم المنتدبون أولئك ويحتاج .استطالعية أو تفتيشية هيئات ضمن
 ذات أخرى لجهات أو األصلية لمراجعهم بريدية مراسالت أو برقيات إرسال إلى أجلها
 عن المراكز موظفي بعض توقف إلى والدوائر الوزارات بعض إشارة لوحظ وقد .بهم عالقة



 مراسالت تسليم في اتبع الذي الترتيب بحكم المندوبين أولئك ومراسالت برقيات قبول
 للوزارات الموجه التعميم تضمنها التي البريدية األبواك في بقيدها والدوائر الوزارات
 برقيات تسليم في يتبع الذي والترتيب هـ19/12/1385 وتاريخ 29512/2 برقم والدوائر
 برقم والدوائر للوزارات الموجه التعميم تضمنها التي البرقية األبواك في قيدها في الدوائر

 الوزارات محاسبة ضبط لضمان خصيصاً عملت والتي هـ9/3/1388 وتاريخ 21771/2
 األبواك أوراق طريقة وهي لها تماماً مقنعة بطريقة وبرقياتها مراسالتها أجور على والدوائر

 والدوائر الوزارات مندوبو كان ولما األجور كشوف مع منها نسخاً لهم ترسل التي
 والبرقيات المراسالت إيداع بطريقة مسبق علم دون إليها المنتدبين المهمات في يحضرون

.وبرقياتهم مراسالتهم استالم المراكز موظفي رفض ذلك من فينتج إليها المشار األبواك في

 المراسالت قبول ضمان واستمرار جهة من المندوبين أولئك مهمة تسهيل بين وللتوفيق
 في المصلحة حقوق يضمن بشكل والدوائر الوزارات ومحاسبة المندوبين من والبرقيات

 نرجو أخرى جهة من صحيحة أجور دفع في والدوائر الوزارات وحقوق المستحقة األجور
 توديع أبواك من لهم الالزمة الكمية بالمملكة جهة أي إلى الموفدين مندوبيكم تزويد

 المندوبين على ليسهل المندوب ذلك لها التابع الجهة بختم مختومة والبرقيات المراسالت
 .عليها المستحقة األجور ضبط ويضمن ومراسالت برقيات من إرساله يحتاجون قد ما توديع
 التي والبرقيات المراسالت بقبول والالسلكي والبرق البريد مراكز كافة عمدنا قد بأننا علماً

 بالمراسالت الخاصة األبواك في مودعة كانت إذا والدوائر الوزارات مندوبو لهم يودعها
 االطالع نرغب .».اهـ .تحياتنا ولكم .ذكرها السالف تعاميمنا تضمنتها التي والبرقيات

.م/ انتهى .)موجبه واعتماد
ت/79/2
1/497

19
9

1388
وهاتف وبرق بريد

 والسلكية البريدية المواصالت وزارة وكيل خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 منطقة مدير إلينا كتب« :النص .هـ3/9/1388 في م3461/5 رقم التعميمي والالسلكية

 على عطفاً هـ11/8/1388 وتاريخ م/3450 رقم بخطابه والهاتف والبرق للبريد الرياض
 من بعضاً أن لوحظ أنه يفيد بما هـ6/8/1388 في 3560/1 رقم الرياض بريد مدير خطاب

 على تحمل الحكومية والمصالح الوزارات مختلف عن الصادرة الرسمية البريدية المراسالت



 وبما .شطرطون أشرطة غلقها طيات على ملصق منها البعض أن كما صمغ آثار غلقها طيات
 إلى يدعو المراسالت غلق طيات على الشطرطون أشرطة واستعمال الصمغ آثار وجود أن

 الالزمة التعليمات إصدار منكم نأمل فإننا .غلقها وإعادة فتحها احتمال في والريبة الشك
 أشرطة استعمال إلى الضرورة دعت إذا أما .ذلك لتالفي لكم التابعة األقسام لكافة

 .معنا تعاونكم لكم نقدر .عنه الصادرة القسم بخاتم ختمها عندئذ يتوجب فإنه الشطرطون
.م/ انتهى .)فيه جاء ما مالحظة منكم ونرغب .».اهـ

ت/9/2
1/498

22
1

1389
وهاتف وبرق بريد

 التعميمي والهاتف والبريد البرق مصلحة عام مدير سعادة خطاب من صورة تبلغنا( :وبعد -
 الوزارات بعض اعتادت« :نصه واآلتي هـ24/11/1388 وتاريخ 28773/2 رقم

 في الخارجية البريدية المراسالت مع الداخلية والبريدية الرسمية المراسالت دمج والمصالح
 للبلدان تصدر التي الخارجية المراسالت إن وحيث .البريد إلدارة إيداعها عند واحد كشف

 نرجو فإننا لذلك الداخلية المراسالت عن بالمطالبة خاص وقسم خاصة تعرفة لها الخارجية
 فالخطابات حدة على منها نوع كل فصل باعتماد لديكم المختصين الموظفين نظر إلفات

 لمراكز وتقديمها كشف في الخارجية الرسمية والخطابات كشف في الداخلية الرسمية
 واإلحاطة االطالع نرغب عليه .».اهـ .تحياتنا ولكم .مستمرة بصورة ذلك ومراعاة البريد

م/ انتهى .)بموجبه للتمشي يلزم لمن وإبالغه
ت/85/2
1/499

28
6

1390
وهاتف وبرق بريد

 السلكية والمواصالت للبريد الوزارة وكيل سعادة من الرئاسة تلقت لقد( :وبعد -
 في 3276/3805 رقم الوزارة أصدرته الذي العاجل التعميم صورة بالنيابة والالسلكية

 بناء« :التالي ونصه الموظفين منازل في المركبة الرسمية الهواتف بشأن هـ14/6/1390



 المركبة التلفونات حول هـ10/4/1390 وتاريخ 240 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على
 الهواتف بأن الثانية بالفقرة ورد وما الالسلكية الهاتفية والمكالمات الدولة حساب على

 إذا تلغى أو ذلك رغبوا إذا الشخصية أسمائهم إلى تحول حالياً الموظفين بيوت في المركبة
 هواتفهم بقاء في يرغبون ال الذين الموظفين إشعار نأمل لذلك .فيها راغبين غير كانوا

 بعدم كتابة الهاتف إدارات يشعروا أن الخاص حسابهم على بيوتهم في المركبة الرسمية
 الجهة لتتولى التعميم هذا تاريخ من أسبوعين خالل الخاص حسابهم على إبقائها في رغبتهم

 الهاتف إدارة فإن المطلوب اإلشعار تقديم عدم حالة وفي .بيوتهم من إلغاءها المختصة
 من عليهم يترتب ما لتسديد الهاتف إدارة مراجعة وعليهم حسابهم على الهواتف هذه ستعتمد
 لكي يتقرر بما اإلفادة سرعة مع واعتماده ذكر ما اعتماد فنأمل .».اهـ .تحياتنا وتقبلوا .رسوم

.م/ انتهى .)منكم يرد بما الوزارة إجابة يتم
ت/206/2

1/499
15
11

1391
وهاتف وبرق بريد

 الوسطى المنطقة مدير سعادة وبين الوزارة هذه بين الدائرة المخابرة إلى نشير( :وبعد -
 هـ25/10/1391 في و، م/5270 رقم سعادته بخطاب المنتهية والهاتف والبريد للبرق
 السلكية مراكز فيها يوجد ال التي البلدان في المحاكم لبعض توجه التي البرقيات تأخير حول
 أسرع في جهاتها إلى البرقيات إيصال في منا ورغبة .أهميتها يفقدها مما الوقت من بعضاً
 مراكز بها ليس التي الجهات إلى توجه التي البرقيات تسلم أن رأينا فقد ممكن، وقت

 استالم فاعتمدوا .السلكي مركز بجانبها يوجد الجهة لتلك محكمة أقرب إلى السلكية
 بجهتها وليس منكم القريبة أو بكم المرتبطة الجهات في المحاكم إلى الموجهة البرقيات
 ضماناً جهاتها إلى طريقكم عن وإرسالها بذلك لكم الالسلكي مأمور مراجعة عند السلكي
 الوسطى المنطقة مدير سعادة أعطينا وقد أهميتها، تفقد ال وحتى وقت أقصر في إليصالها

.ك/ انتهى .)لإلحاطة هذا خطابنا من صورة والهاتف والبريد للبرق
ت/214/2

1/500
25
11



1391
وهاتف وبرق بريد

 في 2701 رقم التعميمي المواصالت وزير معالي خطاب من نسخة الوزارة تلقت( :وبعد -
 للمواصالت الوزارة وكيل سعادة إلينا كتب« :المقدمة بعد نصه يلي وفيما هـ5/11/1391

 بعض أن مفيداً هـ13/10/1391 وتاريخ 1716 رقم والبريدية والالسلكية السلكية
 خارجية جهات إلى العربية باللغة محررة برقيات ببعث تقوم الحكومية والمصالح الوزارات

 البرق مكاتب إن وحيث .واألفريقية اآلسيوية الدول بلدان من غيرها أو أمريكا أو أوروبا في
 باألحرف تحريرها أو ترجمتها بعد إال البرقيات هذه أمثال استقبال تقبل ال الجهات تلك في

 أن وخشية وبنظرها، للبرقية المرسلة الجهة مسئولية على ذلك يكون أن وألهمية .الالتينية
 لديكم المعنية الجهات كافة إبالغ نرجو التعطيل، أو للتحريف عرضة البرقيات هذه تكون

 اللغة إلى مترجمة أو الالتينية باألحرف إال عربية غير بلدان إلى الموجهة برقياتها ترسل ال بأن
 أو الخطأ حصول لتفادي الالتينية، باألحرف تكتب التي اللغات من غيرها أو االنجليزية
.ك/ انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ .التحريف

ت/146/2
1/500

18
9

1392
وهاتف وبرق بريد

 رقم التعميمي المواصالت وزير معالي لخطاب المقدمة بعد النص يلي فيما ترون( :وبعد -
 السلكية للمواصالت الوزارة وكيل سعادة إلينا كتب« .هـ19/8/1392 في 1947

 الوزارات بعض بأن مفيداً هـ28/5/1392 في 864/1 برقم والبريدية والالسلكية
 لداخل مختلفة لعناوين مرسلة صور على تحتوي برقيات ببعث تقوم الحكومية والمصالح

 البرقيات في وأخطاء ارتباك حدوث عنه ينتج مما واحدة برقية في وخارجها المملكة
 جهات إلى يوجه عما المملكة غير في لجهات موجه هو ما كل بفصل األمر فنرجو .لجهاتها

 إبالغ مع .والمسؤولية للخطأ تفادياً األخرى عن مستقلة برقية في كل المملكة داخل في
 أشير ما ومالحظة اإلحاطة نأمل .انتهى .»بمقتضاه للعمل ذلك بمقتضى لكم التابعة الجهات

.م/ انتهى .)إليه
ت/170/12

1/501



12
11

1392
وهاتف وبرق بريد

 بصورة الوزارة في األقسام بعض تزويد من اإلداري التفتيش الحظه لما نظراً( :وبعد -
 العمل تضخم إلى يؤدي هذا أن وبما بموضوعها األقسام لهذه عالقة ال وبرقيات وخطابات

 نأمل لذا .األساسي عملهم في ارتباكهم إلى تؤدي وقد لها داعي ال بأعمال الموظفين وإشغال
 ال بحيث والبرقيات الخطابات صورة توجيه من بالتأكد لديكم المحررين جميع على التنبيه

.م/ انتهي.)فقط العالقة ذات األقسام تتجاوز
ت/188/2

1/501
27
11

1392
وهاتف وبرق بريد

 السلكية للمواصالت بالنيابة المواصالت وزارة وكيل خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 إلينا كتب" :المقدمة بعد النص هـ16/11/1392 في 1927/1 رقم والبريدية والالسلكية

 هـ7/11/1392 في د/م/3114 رقم بخطابه والهاتف والبريد للبرق الوسطى منطقة مدير
 تحمل وهي البرقيات بعض باعتماد تقوم الحكومية والمصالح الوزارات من كثيراً أن مفيداً

 واسم إليه المرسل اسم على عنوانها يشمل البرقيات وبعض مختلفة لجهات عناوين عدة
 مع والرد األخذ استوجب ما كثيراً هذا وأن .القطر ذلك في المدينة اسم تحديد بدون القطر

 تصادف التي للصعوبات ومنعاً .للتأخر البرقيات تعريض في سبباً وكان الخارجية الالسلكية
 احتمال أو تأخير دون جهته إلى عنوان كل لوصول وضماناً .ذلك جراء من البرقيات هذه

 البرقيات وخاصة مختلفة لجهات والموجهة واحدة برقية في المجتمعة العناوين أحد سقوط
 أو أربعة عن بعضها في تزيد والتي عليها تمر التي التوسط مراكز لكثرة الخارج إلى الموجهة

 برقية في عناوين عدة تضمين بعدم لديكم المعنية الجهات تعميد نرجو لذا .محطات خمسة
 إليه تسلم من كل إحاطة بقية هو الجمع هذا من القصد كان وإذا مختلفة، ولجهات واحدة

 يمكن فإنه .مقدمتها في أسماؤها المدونة الجهات لكل أعطيت صورتها بأن البرقية تلك
 ... و ... من كل إلى أعطيت صورتها بأن البرقية نص في يتضمن بأن ذلك عن االستغناء

 نرغب .».اهـ .البرقيات إليه المرسلة القطر أو المدينة اسم توضيح جانب إلى هذا .إلخ



.م/انتهى ) .إليه أشير ما ومالحظة اإلحاطة
ت/30/2
1/502

28
2

1393
وهاتف وبرق بريد

 والطيران الدفاع وزير الملكي السمو صاحب خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه التعميمي العام والمفتش

 الخطوط مؤسسة عام مدير لنا رفع« :المقدمة بعد النص هـ7/2/1393 في 8/1/29/485
 الوزارات بعض تقوم أنه هـ29/1/1393 وتاريخ 218/5 رقم بكتابه السعودية الجوية

 من تحفظه حقائب في وضعه من بدالً مظاريف في بريدها بإرسال الحكومية والمصالح
 .مكملة أو واضحة بصورة أيضاً الحقائب عنونة يغفلون البعض أن كما .الضياع أو التلف
 تمتنع الحكومية والمصالح الوزارات في المختصة الجهات أن لوحظ فقد أخرى ناحية ومن
 في تراكمه إلى يؤدي مما األعياد عمل أثناء بها الخاص البريد لتسليم مندوبيها إرسال عن

 يعرضها قد مما وحفظها لتخزينها الكافي المكان يتوفر ال قد بعضها وفي الشحن أقسام
 االتصاالت ورغم .الدولة مصالح تمس مستعجلة صيغة ذات كونها احتمال جانب إلى للضرر

 سالمة يضمن بما األوضاع هذه لتصحيح المصالح تلك أنظار للفت المتعددة والمحاوالت
 الوضع هذا استمر فقد أخرى، جهة من المختصة الجهات إرباك وعدم جهة من مراسالتها

 بضرورة لسموكم التابعة الجهات تعميد نأمل لذا .المسئولة الجهات استجابة لعدم اليوم حتى
 المراسالت باستالم مندوبها تكلف وأن بوضوح معنونة حقائب داخل مراسالتها إرسال
 عمدت السعودية العربية الجوية الخطوط بأن علماً الرسمية العطالت أثناء لها الواردة

 وأن ومعنونة محكمة حقيبة داخل يكن لم ما بريد أي قبول بعدم لديها المختصة الجهات
 أثناء استالمه عن لها المرسل المصلحة تمتنع بريد أي مسئولية تتحمل ال السعودية الخطوط
.ك/ انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ .األعياد

ت/91/2
1/503

26
4

1393
وهاتف وبرق بريد



 والبريدية والالسلكية السلكية المواصالت وزارة وكيل خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 ،، التحية بعد .العدل وزارة وكيل سعادة« :النص .هـ9/4/1393 في 526/1 رقم التعميمي

 أصبحت أنها والالسلكية السلكية بالمواصالت المختصة األقسام من تلقينا أننا إفادتكم يسرنا
 باألحرف مكتوبة برقيات الحكومية والدوائر الوزارات بعض من األخيرة اآلونة في تتلقى

 للتحريف عرضة يجعلها ما هذا وإن .المشبكة بالحروف أو الصغيرة بالحروف إما الالتينية
 كما .المطلوبة بالسرعة وصولها عدم أو البرقيات سحب عدم غالباً عنه ينشأ الذي والتأخير

 )21( المادة أن إلى مشيرة استقبالها عن تعتذر صارت الدولية السلكية المراكز من الكثير أن
 مكتوباً يكن لم ما البرقيات من النوع هذا قبول بعدم تقضي التي الدولية التلغراف الئحة من

 كافة إبالغ أرجو ذلك، جراء من تنشأ صعوبات ألي وتجنباً )الكبتل( الكبير بالحرف
 نرغب .».اهـ .الكبيرة المطبعية بالحروف الالتيني البرقيات كتابة بضرورة لديكم المعنيين
.ك/ انتهى .)إليه أشير ما ومالحظة اإلحاطة

ت/100/4
1/504
7
5

1393
وهاتف وبرق بريد

 رقم التعميمي المواصالت وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة هذه تلقت فقد( :وبعد -
 المواصالت وزير معالي لخطاب نشير« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ9/4/1393 في 664/3

 المبني هـ21/12/1390 في 3056 رقم الحكومية واإلدارات الوزارات لكافة التعميمي
 تعتمد التي األسس بصدد هـ23/3/1389 في 121 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على
 خطاب من الثالثة الفقرة إن وحيث الحكومية الرسائل أجور على والمحاسبة التخليص في

 تودع التي لإلرساليات ضبطاً( :يلي ما تضمنت آنفاً إليها المشار المواصالت وزير معالي
 تكون الصحيح غير لالستعمال المجال إفساح وعدم وفروعها والمصالح الوزارات من

 أنه على كامالً العام خالل المرفق للنموذج مطابقة المراسالت إليداع تستعمل التي الدفاتر
 وشعبان األولى جمادى من كل من األولى يوماً عشر األربعة وهي فقط اإلحصاء فترات في

 لتكون بالكربون مستنسخة بورقة مصحوبة للنموذج المطابقة الدفاتر تستعمل القعدة وذي
 ألي مرجعاً تكون كما للفترة األجور بموجبها تحتسب المواصالت وزارة لدى أساساً

 وزارة لكل ويمكن السنوية األجور حصول في والخفض الزيادة نسبة عليها تبنى إحصائيات
 مدير إن وحيث .)إلخ ... للنموذج المطابقة الدفاتر من حاجتها طبع مستقلة إدارة أو



 في ب/م/186 برقم البريدية للشئون الوسطى المنطقة مدير بخطاب تبلغ العامة الحسابات
 بإيداع البريد مكاتب بعض مع تتجاوب لم الحكومية الدوائر بعض بأن هـ9/3/1393

 تسجيل إحصاء فترة خالل وذلك إليها المشار النماذج بموجب الرسمية البريدية مراسالتهم
.اإليرادات

 خالل الرسمية البريدية مراسالتهم بتسجيل لكم التابعة اإلدارات على التأكيد نأمل فإننا لذا
 شعبان شهر من األولى يوماً عشر واألربعة األولى جمادى شهر من األولى يوماً عشر األربعة

 الخاصة النماذج على عام كل من القعدة ذي شهر من األولى يوماً عشر واألربعة
 البريد عام مدير تزويد تم أنه على بذلك السامي األمر مع تمشياً وذلك البريدية بالمراسالت

 البريدية المراسالت قبول بعدم البريدية بالمكاتب المسئولين لتعميد هذا خطابنا من بنسخة
 اإلحاطة نأمل ».اهـ .إليها المشار بالكشوفات البريدية مراسالتها تسجل ال التي الرسمية
.م/ انتهى .)موجبه العتماد يلزم من وإبالغه
ت/180/2

1/505
2
8

1393
وهاتف وبرق بريد

 والالسلكية السلكية للمواصالت الوسطى المنطقة مدير سعادة من خطاب وردنا( :وبعد -
 بعد العدل وزارة عام مدير سعادة« :نصه يلي فيما ترون هـ9/7/1393 في م/110 برقم

 بدون رقم منها صورة لكم المعطى الجنوب منطقة مدير من لنا الواردة للبرقية إشارة :التحية
 إلى العدل وزارة وكيل سعادة من المرسلة الرسمية البرقيات بشأن هـ24/4/1393 وتاريخ
 وقاضي البحر، قنا وقاضي بارق، وقاضي باللسمر، وقاضي ـ عبيدة سراة ـ التالية القرى قضاة
 وبعد هـ25/4/1393 الموافق االثنين يوم في استغاثة إقامة المتضمنة العرين، حوطة

 هذه أن اتضح المبرقات وإدارة الجنوب ومنطقة المنطقة بين فيما الدائرة المخابرات
 المحكمة رئيس أو أبها محكمة البرقيات على يوضح ولم فقط أبها بعنوان جميعها البرقيات

 وكيل من صدر تعميم هناك أن علماً المحكمة بواسطة أنها توضح لم لوحدها أبها وكلمة
 الحكومية والدوائر الوزارات لجميع هـ21/1/1392 في ت/2 برقم المواصالت وزارة

 فلذا .منه صورة لكم أعطي أنه والبد السلكية مراكز بها التي الجهات بأسماء بيان به ومرفق
 ال التي الشرعية للمحاكم البرقيات بعث بعدم لديكم المختصين تعميد سعادتكم من نأمل



 به يوجد الذي البلد أو المحكمة رئيس بواسطة وضعها بعد إال السلكية مراكز بها يوجد
 .».اهـ .لهم وصولها ويضمن رسمياً لهم تسليمها من المسئولون يتمكن حتى السلكي مركز
.م/ انتهى .)إليه أشير ما لمالحظة لديكم يلزم من وإبالغه اإلحاطة نرغب
ت/178/5

1/506
13
9

1394
وهاتف وبرق بريد

 تعزيز أو إحداث طلبات ترسل أن على العدل وكتابات المحاكم بعض عادة جرت( :وبعد -
 ولما والبحث للدراسة مجاالً سيجعلها ذلك أن ظناً بخطابات وليس ببرقيات الوظائف

 البرقيات ستلقاها التي والدراسة العناية نفس ستلقى بخطابات سترد التي الطلبات كانت
 بين المكاتبات كافة تكون أن ينبغي لذا .لها مبرر ال التي للبرقيات المالية التكلفة عن فضالً

 الوقت في الطلبات هذه تكون وأن خطابات صورة في والوزارة العدل وكتابات المحاكم
 الوقت غير في ورودها ألن نظراً الميزانية مشروع وتضمينها بدراستها يسمح الذي المناسب
 انتهى .)للدراسة قابلة غير سيجعلها الميزانية بشأن الصادرة التعاميم تحدده والذي المناسب

.و/
ت/66/2
1/506
5
4

1395
وهاتف وبرق بريد

 في 24 برقم الصادر العام الموظفين ديوان رئيس نائب سعادة تعميم أدناه نبلغكم( :وبعد -
 الحكومية والدوائر الوزارات تعانيه ما الديوان الحظ« :المقدمة بعد النص .هـ12/3/1395
 في االستالم لمأموري بالنسبة كان سواء الحكومية المراسالت وتسليم توزيع عند عناء من

 أثناء وتسليمها األعمال كافة استالم من تمكنهم لعدم نتيجة المراسلين أو االتصاالت مراكز
 الجهات من الديوان إن وحيث المطلوبة وبالدقة وسهولة يسر في الرسمي الدوام ساعات

 هذه استالم على منه وحرصاً اليومية المراسالت من كبيراً عدداً تتلقى التي الحكومية
 تعميد جرى فقد ممكن وقت بأسرع عليها الالزمة اإلجراءات واتخاذ بسرعة المراسالت

 من الديوان إلى يرد ما باستالم ليقوم الرئيسي الديوان مقر في مساء بالتواجد استالم مأمور



 عدا يومياً الثامنة الساعة حتى الخامسة الساعة من المسائي الدوام خالل وخطابات مراسالت
 لكم شاكرين .بمضمونه لديكم االتصاالت مركز وإبالغ بذلك اإلحاطة فنأمل الجمعة مساء

.س/ انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ .تعاونكم
ت/52/12
1/507
7
3

1396
وهاتف وبرق بريد

 رقم بالنيابة والهاتف والبريد البرق وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا( :وبعد -
 المحترم العدل وزارة وكيل سعادة« :نصه يلي فيما هـ2/2/1396 في 193/926/4

 مؤتمر في الواردة المقترحات لتنفيذ تمهيداً ،، وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السالم
 الرئيسية المدن داخل البرقيات تسليم بهدف هـ13/11/1395 يوم المنعقد المحلي البرق
 ببعث الموقرة لوزارتكم التابعة الجهات حث سعادتكم من يرجى فإنه ساعات ست خالل

 نهاية في بعثها من بدالً الرسمي الدوام فترة خالل بأول أوالً البرق إدارات إلى برقياتها
 إلى البرقيات بعث سرعة لتسهيل وذلك.اإلدارات بعض من مالحظ هو كما الرسمي الدوام

 مقدرين .الثاني اليوم دوام إلى تأخيرها خشية الرسمي الدوام أثناء أيضاً وتسليمها مواردها
 انتهى .)إليه أشير ما ومالحظة اإلحاطة نرغب .».اهـ.الشأن هذا في معنا تعاونكم لسعادتكم

.ك/
ت/29
1/508

24
2

1397
وهاتف وبرق بريد

 تعميم في الوزارة سعت فقد الجليلة الفوائد من الهاتفية للمكالمات لما نظراً( :وبعد -
 الحصول لتيسر وسعها في ما وبذلت وخارجها، المدن داخل الهاتف خدمات من االستفادة

 لوزارة المتاحة اإلمكانيات به تسمح حسبما بها المرتبطة اإلدارات من للعديد ذلك على
 لما ونظراً .الخصوص بهذا الصادرة والتعليمات النظم حدود وفي والهاتف والبريد البرق
 واعياً استغالالً واستغالله حكيماً تقديراً المرفق هذا تبعات تقدير من الجميع على يجب

 تمليه ما حدود وفي الضروري وبالقدر الوقت ويختصر المصلحة يخدم فيما وسليماً



 بتجنب بكم المرتبطة واإلدارات إدارتكم موظفي نظر لفت ينبغي لذا .العامة المصلحة
 اإلسهاب عن المستطاع بقدر والبعد جوهرية وغير ضرورية غير أمور في الهاتف استعمال

 فائدة غير في يضيع ال بحيث مسئول كل وقت على والحرص جانبية أمور في المكالمات في
 الله وفق .المطلوب الهدف على المكالمات في التركيز على الحرص كل والحرص حقيقية
.ش/ انتهى .)ويرضاه يحبه لما الجميع

ت/53/12
1/508

11
4

1397

وهاتف وبرق بريد
 في 343 رقم التعميمي والهاتف والبريد البرق وزير معالي خطاب أدناه نبلغكم( :وبعد -

 يقوم الوزارة لهذه الحالي التنظيم أن أفيدكم« :يلي ما المقدمة بعد ونصه هـ16/3/1397
 مسئولية أسندت الرئيسية، القطاعات من عدد بين الوزارة هذه اختصاصات توزيع أساس على
 تقع التي المسائل في المراسالت توجيه يكون أن في ورغبة .معين مسئول إلى قطاع كل

 إلى المسألة تصل بحيث الصحيحة، االتصال قنوات عبر الوزارة هذه اختصاصات ضمن
 معامالت إنجاز في الوقت وإطالة اإلجراءات دورة لطول تفادياً بها، مباشرة المعني المسئول

 توجيه يكون بأن منسوبيكم على بالتعميم التكرم نرجو لذا .لذلك تبعاً الشأن ذوي
 لشئون الوزارة وكيل ـ1 :التالي للتنظيم وفقاً الوزارة هذه في المسئولين إلى المراسالت

 واالتصاالت المدن بين الداخلية واالتصاالت بالهاتف المتعلقة األمور كافة في الهاتف
 والتلكس بالبرق المتعلقة األمور كافة في البرق لشئون الوزارة وكيل ـ2 .الخارجية
 اإلداري الطابع ذات األمور كافة في والهاتف للبرق المساعد الوزارة وكيل ـ3 .والتدريب

 المتعلقة األمور كافة في البريد عام مدير ـ4 .والهاتف والتلكس بالبرق المتعلقة والمالي
 خالص عن لكم ألعرب الفرصة هذه وانتهز خالفها أو مالية أو فنية كانت سواء بالبريد
.و/ انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد لالطالع .».اهـ .لتعاونكم وتقديري شكري

ت/44/12
1/509

27
2

1398
وهاتف وبرق بريد



 في 3/3502 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 وتاريخ 213 رقم قرار« :ونصه الوزراء مجلس قرار به المشفوع هـ14/2/1398
 على المشتملة لهذه المرافقة المعاملة على االطالع بعد الوزراء مجلس إن« »هـ6/2/1398

 اإلشارة المتضمن هـ2/5/1396 في 379 رقم والهاتف والبريد البرق وزير معالي خطاب
 البرقيات حفظ تحديد بشأن هـ8/11/1392 في 1244 رقم الوزراء مجلس قرار إلى

 سنوات ثالث ولمدة العادية والخارجية الداخلية للبرقيات بالنسبة سنة لمدة ومستنداتها
 بأن ويفيد الخاص، البريد ومكتب الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الصادرة للبرقيات بالنسبة

 وبما العالمية البرق أنظمة مع يتمشى بما المذكورة الحفظ مدد تخفيض يتطلب بات األمر
 قرار تعديل يقترح لهذا .معاليه أوضحها التي االعتبارات ضوء على العام الصالح يحقق

 أو صورها أو البرقيات حفظ مدة وتخفيض هـ8/11/1392 في 1244 رقم الوزراء مجلس
 ـ 1 :التالي النحو على مستنداتها وجميع تسليمها ووثائق أجورها استالم مستندات صور

 من بدالً( فقط شهور ستة الحفظ مدة تكون والخارجية الداخلية العادية للبرقيات بالنسبة
 الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الصادرة للبرقيات بالنسبة ـ 2 ).السابق القرار في سنة

 ).السابق القرار في سنوات ثالث من بدالً( واحدة سنة الحفظ مدة تكون الخاص والمكتب
 لظروف المقررة المدة من أكثر برقياتها حفظ المسئولة الجهات إحدى طلب حالة وفي ـ 3

 والبريد البرق وزير طلب على الموافقة يقرر .الميكروفيلم بطريقة حفظها فيكون تقدرها
 :كاآلتي ليصبح هـ8/11/1392 وتاريخ 1244 رقم الوزراء مجلس قرار وتعديل والهاتف

 ـ 2 .فقط شهور ستة الحفظ مدة تكون والخارجية الداخلية العادية للبرقيات بالنسبة ـ 1
 مدة تكون الخاص المكتب ومن الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الصادرة للبرقيات بالنسبة
.واحدة سنة الحفظ

 لظروف المقررة المدة من أكثر برقياتها حفظ المسئولة الجهات إحدى طلب حالة وفي ـ 3
 .)يلزم لمن وإبالغه واإلحاطة لالطالع .».اهـ .الميكروفيلم بطريقة حفظها فيكون تقدرها
.و/ انتهى
ت/149/12

1/511
20
7

1398
وهاتف وبرق بريد

 للبرق والهاتف والبريد البرق وزارة وكيل سعادة خطاب من نسخة الوزارة تلقت( :وبعد -



 التنبيه نأمل« :المقدمة بعد نصه وهذا هـ24/6/1398 في 3166/9 رقم التعميمي والهاتف
 مع واضح بتوقيع البرقيات باستالم المختصين توقيع بمراعاة لديكم المختصة الجهات على
 برقية أية ضياع حالة في مشاكل لوقوع ومنعاً للمسئولية تحديداً ثالثياً المستلم اسم كتابة

 واسمه المستلم توقيع إيضاح عدم الوزارة الحظت حيث فقدانها في المتسببة الجهة لمعرفة
 .)بذلك لديكم المختصين على والتنبيه اإلحاطة نرغب .».اهـ .البرقيات استالم إيصال على

.ش/ انتهى
ت/161/12

1/511
4
9

1398
وهاتف وبرق بريد

 وتاريخ 6241/3 رقم المساعد البريد عام مدير سعادة خطاب تلقينا( :وبعد
 الحكومية والدوائر الوزارات من الصادرة الطرود تغليف كيفية بخصوص هـ20/8/1398

 في ب و م/1893رقم بخطابه أشعرنا للبريد الوسطى المنطقة مدير إن« :المقدمة بعد ونصه
 مدن لبعض طرود بتصدير تقوم الحكومية والدوائر الوزارات بعض أن هـ28/7/1398

 النظم يخالف الذي واألمر الفقد، أو للتلف محتوياتها يعرض مما ضعيفة أغلفة في المملكة
 حيث )م74 لوزان( ـ الطرود اتفاقية عن والمنبثقة المملكة بريد بإدارة بها المعمول البريدية
 شروط عنوان تحت )م74 لوزان( النظام ـ الطرود اتفاقية من )1( بند 104 المادة نصت

 محتوياته وطبيعة وشكل وزن مع تتفق بطريقة ويغلق طرد كل يغلف أن يجب العامة التغليف
 تكفل بكيفية المحتويات واألغالف الغالف يقي أن ويجب ـ ومدته النقل طريقة مع وكذا
 من تجعل بطريقة يكون أن يجب كما المتتابع التداول أو الضغط جراء من تلفها عدم

 الطرود هذه على وحفاظاً .للعبث ظاهر أثر ترك دون بالمحتويات المساس المستحيل
 تغليف بمراعاة يلزم لمن اإليعاز نأمل .رسالته تأدية على المرفق مساعدة في منكم وإسهاماً
 تغليفاً الخارج إلى الصادرة أو المملكة لمدن العائدة سواء إدارتكم من الصادرة الطرود
.ش/ انتهى .)بموجبه والتقيد لالطالع .».اهـ .جيدة بحالة لوصولها ضماناً جيداً
ت/165/12

1/512
11
9

1398



وهاتف وبرق بريد
 القطع المسجلة الرسائل في تقبل أال السعودية العربية المملكة بريد إلدارة يصرح (... -

 بالتين أو سفر شيكات أو لحاملها قيم أية أو النقدية األوراق أو المصرفية األوراق أو النقدية
 أو حلياً أو أحجاراً أو مشغولة غير أو مشغولة المعادن هذه كانت سواء فضة أو ذهب أو

 رقم التعميم انظر .3/541 المعامالت في التعميم نص وينظر .ش/ انتهى .)أخرى ثمينة أشياء
. هـ10/3/1427 في 2849/ت/13

ت/184/12
1/512

15
10

1398
وهاتف وبرق بريد

 الموجه العام والمفتش والطيران الدفاع وزير نائب سمو خطاب من صورة وردنا( :وبعد -
 :المقدمة بعد ونصه هـ23/9/1398 في 1595 برقم الداخلية وزير نائب لسمو أصله

 فقدان في التحقيق بشأن هـ3/9/1398 وتاريخ 1/1/4/8/8/1094 رقم لبرقيتنا إلحاقاً«
 عام مدير أن لسموكم نبدي .نجران إلى المرسلة اإلحصائية بالكراسات الخاصة اإلرساليات

 لسموكم المعطى هـ27/8/1398 المؤرخة ببرقيته لنا رفع السعودية الجوية الخطوط
 حيث المفقود للطرد التعليم إدارة استالم منه تبين الذي التحقيق نتائج المتضمنة صورتها

 الحكومية والمصالح الوزارات جميع إشعار السعودية الجوية الخطوط عام مدير اقترح
 عليها والشحنات الطرود الستالم رسمية خطابات بموجب مندوبيها تعين بأن واإلدارات

 وإضافة تغيير عند الشحن مشرفي مع التنسيق وكذا الثالثي واسمه المندوب توقيع نموذج
 وزارة بواسطة أو بريد أكياس في الرسمية الوثائق شحن يجب وكذا رسمياً آخر مندوب
 مسئولية حدد العام الشحن ألن لوصولها ضماناً رسمي حكومي كبريد جواً لشحنها البريد

 لوزارة التابعة الجهات إبالغ سموكم من نأمل لذلك ولتأييدنا .محدودة فيه والتسليم االستالم
.ش/ انتهى .)يلزم لمن وإبالغه يخصكم ما واعتماد لالطالع .».اهـ .بذلك الداخلية

ت/4/12
1/513

16
1

1399
وهاتف وبرق بريد



 للبرق الوسطى المنطقة عام مدير سعادة تعميم من صورة هذا بطي تجدون( :وبعد -
 المراكز به موضحاً كشفاً ومشفوعه هـ10/9/1398 في و م/725 رقم والتلكس
 لإلحاطة .البرقيات بها تقبل والتي بالمملكة منطقة لكل التابعة البرق ومراكز الالسلكية

الوزارة من سعادته تعميم ويطلب .م/ انتهى .)بذلك
ت/26/12
1/513

23
3

1400
وهاتف وبرق بريد

 هـ5/3/1400 في 661 رقم والهاتف والبريد البرق وزارة تعميم صورة إلى إشارة( :وبعد -
 البريد يخص ما كل توجيه إلى وزارتكم في المعنيين توجيه أرجو« :المقدمة بعد نصه وهذا

 معلوم هو فكما .للبريد العامة المديرية البريد، عام مدير سعادة إلى البريدية والمواضيع
 األخير وهذا .البريد وقطاع والهاتف، البرق قطاع ـ قطاعين إلى تنقسم الوزارة فهذه لديكم

.ش/ انتهى .)اإلحاطة نرغب .».اهـ .وزارة وكيل بمرتبة عام مدير ويرأسه مستقلة ميزانية له
ت/85/12
1/513

25
6

1400
وهاتف وبرق بريد

 .)إلخ ... منكم الصادرة البرقية إليه المرسلة الشخص اسم قرين الوزارة اسم إضافة (... -
.3/544 المعامالت في التعميم نص وينظر .ش/

ت/148/4
1/513

25
11

1400
وهاتف وبرق بريد

 وأجور الرسمية الهواتف برسوم الخاصة الفواتير تتسلم العدل وزارة فإن( :وبعد -
 التابعة الشرعية والدوائر المحاكم في المركبة الهواتف على المستحقة الهاتفية المكالمات



 .الخارجية المكالمات خانة في مبالغ وجود الفواتير تلك مطالعة من ويتضح .العدل لوزارة
 وزارة بند من األجور تلك قيمة تسديد أن إلى ونظراً .المملكة خارج مكالمات أجور أي

 الرسمية الهواتف من الخارجية االتصاالت أن به المسلم ومن نظاماً، جائز غير العدل
 عندها يوجد التي للجهة الفواتير إعادة وعند جائز، غير العدل وزارة ميزانية أجورها وتحميل
 عليه مستحق (......) رقم هاتف فمثالً المستحقة المبالغ تلك تسديد بطلب الهاتف

 الحرارة فصلت وإال تسديدها ويلزم خارجية مكالمات ريال ثالثمائة )300( مبلغ بالفاتورة
 تسديد في ممانعة يبدي إليه المشار المبلغ الهاتف عن المسئول مطالبة وعند الهاتف، عن

 الحالة هذه وفي شيئاً، عنها يعلم ال ألنه المكالمات تلك عن مسئوليته عدم بحجة المبلغ
 قبل من تسديده ألن الجهة عن الهاتف يفصل النهاية وفي المستحق المبلغ تسديد يتأخر

 بقاء في ورغبة نفسه، الهاتف صاحب على المسئولية فإن الحالة هذه وفي متعذر الوزارة
 في أيضاً ورغبة للفصل، تعرضها وعدم دائمة بصفة الشرعية الدوائر لدى الرسمية الهواتف

 وذلك أخرى جهة من والهاتف البرق وزارة وبين جهة من العدل وزارة بين طيب تعامل إيجاد
 من التأكد ـ 1 :يلي ما مالحظة تأمل العدل وزارة فإن وقتها في المطالبات جميع بصرف

.بواسطتها الخارجية االتصاالت عدم من والتأكد نظامياً استعماالً الرسمية الهواتف استعمال

 أو المكالمات عن المسئول قبل من تسديدها ينبغي خارجية مكالمات وجود حالة في ـ 2
 للوزارة وإرسالها قبله من الفاتورة كامل تسديد في ذلك ويمكن الهاتف، عن المسئول

 وزارة باسم بشيك الخارجية بالمكالمات الخاص المبلغ يرسل أو له، المستحق لصرف
 على يؤثر ذلك ألن الهواتف بواسطة الخارجي االتصال عدم المبدأ حيث من ويفضل العدل،
 المختصين على والتأكيد موجبه اعتماد االطالع بعد نأمل ـ 3 .العامة المستحقات تسديد

 عن كذلك بمسئوليتهم السنتراالت مأموري على التأكيد مع الهواتف تلك عن والمسئولين
.ش/ انتهى .)بذلك لإلحاطة .بالسنترال الخاصة الهواتف عن تصدر التي المكالمات جميع
ت/83/12
1/515

24
5

1401
وهاتف وبرق بريد

 المعامالت في التعميم نص وينظر .ش/ .)إلخ ... يخصكم ال بريد أي استالم عدم( -
3/545.

ت/70/4



1/515
17
5

1402
وهاتف وبرق بريد

 الهواتف تأسيس طلبات بشأن والهاتف والبريد البرق وزير معالي تعميم تجدون( :وبعد -
 تعميم ونص .م/ انتهى .)بموجبه والعمل االطالع نأمل .الحكومية الجهات لخدمة الرسمية

 بشأن هـ1/4/1401 وتاريخ 819 رقم الوزارة هذه تعميم إلى أشير« :عنه المنوه معاليه
 الطلبات بعض بأن اإلفادة وأود الحكومية، الجهات لخدمة الرسمية الهواتف تأسيس طلبات

 أو الجهة تحديد عدم بسبب المرجوة، بالسرعة تنفيذها مشترطات مستوفاة غير للوزارة ترد
 وحرصاً .معه التنسيق يمكن الذي المسئول والشخص فيه، الهاتف تركيب المطلوب المكان

 من أرجو فإنني تأخير، دون نظاماً المقبولة الرسمية للطلبات ممكنة خدمة أفضل تحقيق على
 واضح بتحديد مشفوعاً الطلب يكون بأن والمؤسسات المصالح ورؤساء الوزراء زمالئي
 الغرض، لهذا به االتصال يمكن الذي المسئول واسم فيه، الهاتف تركيب المطلوب للمكان

.».اهـ .المسئول هذا مع والتحدث عليه االتصال يمكن الذي الهاتف ورقم
ت/91/12
1/516
5
7

1402
وهاتف وبرق بريد

 يطلب .و/ .)الداخلية لوزارة البالد لمنهج المخالفة الخارجية النشرات إرسال بشأن( -
.الوزارة من التعميم
ت/108/12

1/516
9
8

1402
وهاتف وبرق بريد
 ومن العمل مصلحة يخدم فيما االتصال لغرض وضعت قد الرسمية الهواتف ألن نظراً( :وبعد
 الهواتف استخدام باتاً منعاً يمنع لذا .فقط الوزارة بهذه الخاصة الرسمية األعمال أجل



 ذلك خالف عليه يثبت ومن أجله من أوجدت ما غير وفي الخارجية المكالمات في الرسمية
 بالتعميم أكد .ش/ انتهى .)بموجبه والتمشي ذلك لمالحظة .كاملة المسئولية نحمله سوف

.و/هـ23/1/1415 في 235/ت/8 رقم
ت/95/12
1/516

14
6

1403
وهاتف وبرق بريد

 التعميم يطلب .ك/ انتهى .)السرية الخطابات على الدائرية الحمراء اللصيقة وضع بشأن( -
.الوزارة من

ت/185/12
1/516

15
11

1403
وهاتف وبرق بريد

 واإلدارية المالية للشئون والهاتف والبريد البرق وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا( :وبعد -
 مسميات تغيير من تم ما على بناء« :المقدمة بعد ونصه هـ6/11/1403 في 1085/1 رقم

 بتوجيه منسوبيكم على التعميم أرجو أنني والهاتف، والبريد البرق بوزارة المناطق بعض
 في الواقعة والتلكسية الهاتفية لالتصاالت والصيانة التشغيل بخدمات الخاصة المراسالت

 بالنسبة الرياض، بمدينة االتصاالت مدير إلى ـ 1 :التالي النحو على الرياض منطقة إمارة دائرة
 بالنسبة لالتصاالت، الرياض منطقة مدير إلى ـ 2 .الرياض بمدينة المتعلقة للمراسالت
 .تحياتي قبول مع .الرياض منطقة إلمارة التابعة األخرى والقرى بالمدن المتعلقة للمراسالت

.ش/ انتهى .)بموجبه والعمل إليه أشير ما على لالطالع .»اهـ
ت/4/96
1/517

27
5

1404
وهاتف وبرق بريد



 هـ10/4/1390 في 240 رقم الوزراء مجلس قرار نص لقد ـ أ :يلي بما نفيدكم( :وبعد -
 ورؤساء مرتبتهم في ومن للوزراء يجوز« :اآلتي على الرابعة المادة من ) أ ( الفقرة في

 الوظائف من مرتبتهم في ومن األولى المرتبة وذوي الوزارات ووكالء المستقلة المصالح
 ومع المملكة مدن بين بيوتهم أو مكاتبهم من الالسلكية التلفونية المكالمات إجراء العسكرية

 من قيمتها تدفع أن فيجب الشخصية المكالمات أما فقط، الرسمية األعمال في البالد خارج
 تطالب أن العامة والمؤسسات والمصالح الوزارات في المختصة اإلدارات وعلى قبلهم،

 ما إذا الرسمية المكالمات كشوف ضمن تقدم شخصية مكالمات أية بقيمة نفسه الموظف
 والبريد البرق مصلحة بإبالغ جهة كل وتقوم آخر سبب ألي أو خطأ نتيجة ذلك اتضح

 رقم الوزراء مجلس قرار أن ـ ب ».للتسجيل اإلجراء بهذا المعنيين وهواتف وعناوين بأسماء
 الهواتف إبقاء على المترتبة التكاليف تحتسب« :اآلتي على نص هـ24/3/1391 في 250

 المرتبة في من وكذلك مرتبتهم في ومن الوزراء منازل في تركيبها والمطلوب المركبة
 وكذلك الدولة حساب على العامة واالستخبارات العامة المباحث في والمسئولين الممتازة
 .عنها الصادرة المحلية والمكالمات المذكورة الهواتف اشتراكات على المترتبة التكاليف

 أقسام من الواردة للمطالبات مراجعتها لدى الحظت المالية اإلدارة فإن تقدم ما على وبناء
 .الرسمية المكالمات ضمن شخصية دولية مكالمات وجود والهاتف والبريد البرق وزارة
 نظاماً، جائز غير العدل وزارة بند من الشخصية المكالمات تلك قيمة تسديد أن إلى ونظراً
 في ممانعة يبدي الشخصية الدولية المكالمات بمبلغ الهاتف عن المسئول مطالبة وعند

.شيئاً عنها يعلم ال ألنه المكالمات تلك عن مسئوليته عدم بحجة المبلغ تسديد

 من العدل وزارة بين طيب تعامل إيجاد وفي دائمة بصفة الرسمية الهواتف بقاء في منا ورغبة
 المطالبات جميع قيمة بصرف وذلك أخرى جهة من والهاتف والبريد البرق وزارة وبين جهة
 فإن المطالبات سداد تأخير بسبب العامة المرافق رسوم بند في التجاوز وعدم وقتها في

 نظامياً استعماالً الرسمية الهواتف استعمال من التأكد ـ 1 :يلي ما مالحظة تأمل الوزارة
 رؤساء الفضيلة أصحاب على ـ 2 .بواسطته المملكة خارج باالتصال لآلخرين السماح وعدم

 الدولي الصفر استمرار على بالموافقة المالية اإلدارة مدير إخطار التمييز هيئات وأعضاء
 حالة في ـ 3 .علمه بدون أخرى جهة من يستغل لئال بفصله المطالبة أو الرسمي منزله بهاتف
 المسئول أو المكالمات عن المسئول قبل من تسديدها ينبغي شخصية دولية مكالمات وجود

 والمسئولين المختصين على التأكيد المحاكم ورؤساء الفروع مديري على ـ 4 .الهاتف عن
 جميع عن بمسئوليتهم السنتراالت مأموري على كذلك والتأكيد بذلك الهواتف عن

 اإلسراف عدم بالجميع نهيب ـ 5 .بالسنتراالت الخاصة الهواتف عن تصدر التي المكالمات



 كبر مهما البند فإن المخصص، البند عن التجاوز يتم ال حتى الرسمية الهواتف استعمال في
.و/ .انتهى .)العامة المصلحة فيه لما وتعاونكم فهمكم مقدراً .محدوداً فسيظل

ت/12/149
1/519

14
8

1404
وهاتف وبرق بريد

 في 194 برقم الشرعية الخيمة رأس محاكم رئيس فضيلة إلينا كتب( :وبعد -
 متأخرة إال تصل ال الوزارة من لهم تبعث التي المراسالت من كثيراً بأن هـ6/7/1404

 توجه التي واإلرساليات الظروف جميع على تكتب أن فضيلته ورغبة .بتاتاً يصل ال وبعضها
 من على والتنبيه فضيلته إليه أشار ما مالحظة نرغب ».226« البريد صندوق رقم للمحكمة

 ورقم .ك/ هـ20/2/1405 في ت12/35 رقم بالتعميم والمؤكد .ش/ انتهى .)بذلك يلزم
.ش / هـ2/3/1405 في ت12/41
ت/12/50
1/519

13
3

1405
وهاتف وبرق بريد

 في 691 رقم بالنيابة والهاتف والبريد البرق وزير معالي تعميم نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 بنقل تقوم الحكومية الجهات بعض بأن الوزارة هذه الحظت« :المقدمة بعد هـ12/2/1405

 الخدمة تشملها لم جديدة وأحياء مناطق في تقع مبان إلى وفروعها إداراتها بعض أو نشاطاتها
 بصفة لها الخدمة هذه بإيصال وتطالب الوزارة هذه مع مسبق تنسيق دون بعد، الهاتفية
 ولهذه الجهة لتلك حرجاً هذا فيسبب الخدمة بدون شئونها تسيير تستطيع ال وألنها عاجلة،
 مصالح يخدم الحاالت هذه مثل في المسبق التنسيق ألن ونظراً .سواء حد على الوزارة
 لهم التابعة القطاعات توجيه الكرام زمالئي من أرجو فإنني .األول المقام في المستفيدة الجهة
 أو نشاطهم نقل في رغبتهم حالة في المعنية، الهاتف منطقة مدير مع مبكر تنسيق بإجراء
 قبول مع اهتمامكم مقدراً .والقرى المدن خارج أو جديدة أحياء في تقع أماكن إلى بعضه

 .)إليه أشير ما ومالحظة اإلحاطة نرغب الوزير معالي توجيه على وبناء .».اهـ .تحياتي خالص
.ش/ انتهى



ت/12/118
1/520

18
6

1405
وهاتف وبرق بريد

 رقم بالنيابة والهاتف والبريد البرق وزير معالي تعميم من نسخة الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 العامة المديرية( الوزارة هذه الحظت« :المقدمة بعد نصه هـ27/5/1405 في 2661
 المناسبات بعض لتخليد تذكارية، بريدية طوابع إصدار بطلب الجهات بعض قيام )للبريد
 تنفيذ المختصة الجهة إمكانية عدم إلى يؤدي الذي األمر قصير، بوقت المناسبة قبيل العامة

 من أشهر، ستة من أكثر طابع أي إلصدار اإلعداد يستغرق حيث عنه، واالعتذار الطلب هذا
 التصاميم على المختصة الجهات موافقة على والحصول تصاميم، وإعداد معلومات تجميع

 لتكون البريدية المكاتب على توزيعها ثم ومن األمنية، الحكومة بمطابع وطباعتها واإلصدار،
 مثل في بالغة أهمية من الوقت لعامل لما ونظراً .المطلوبة المناسبة أجواء في للتداول جاهزة

 من أرجو فإنني المناسب، الوقت في المطلوب اإلصدار تجهيز يمكن وحتى الحاالت، هذه
 البريدية الطوابع إلصدار طلباتهم تكون بأن لهم التابعة القطاعات توجيه الكرام زمالئي

 نأمل .».اهـ .أشهر ستة عن تقل ال بمدة اإلصدار لها المطلوب المناسبة قبل التذكارية
.ش/ انتهى .)واإلحاطة االطالع

ت/12/171
1/520

13
9

1405
وهاتف وبرق بريد

 في 5147/1 رقم البريد عام مدير مساعد تعميم نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 يتمتع بما التمتع من البريد موظف يتمكن وحتى إنسانية العتبارات« :النص .هـ15/8/1405

 إيقاف تم فقد .المقررة الرسمية العطلة ليومي أسبوعية راحة من المملكة موظفي سائر به
 صاالت أما .البريدية والشعب المراكز في أسبوع كل من والجمعة الخميس يومي العمل

 منها العادي بريدهم ألخذ عليها التردد في للراغبين مفتوحة فهي المشتركين بريد صناديق
 خالص قبول رجائي مع هذا .الجمعة يوم عدا ليالً 12 الساعة وحتى األسبوع أيام طيلة

.ش/ انتهى .)بذلك اإلحاطة نرغب .».اهـ .تحياتي



ت/4/15
1/521

30
1

1406
وهاتف وبرق بريد

 في 4857 رقم بالنيابة والهاتف والبريد البرق وزير معالي تعميم تلقينا لقد( :وبعد -
 الحكومية المكاتب في الرسمية الهواتف إن« :المقدمة بعد نصه هذا هـ26/11/1405

 االتصال إمكانية جانب إلى لها تمنح التي التسهيالت حيث من فئات ثالث إلى تقسم سوف
 االتصال وإمكانية والداخلي الدولي االتصال بإمكانية مزودة هواتف :الحال بطبيعة المحلي
 المباشر االتصال إمكانية تتوافر ال التي بالدول لالتصال األخيرة وهذه )900 رقم( بالترنك

 االتصال إمكانية إال بها تتوافر ال هواتف .الداخلي االتصال بإمكانية مزودة هواتف .معها
 التفضل رجاء .هـ1406 محرم غرة من الترتيبات بهذه العمل يتم وسوف .فقط المحلي

 انتهى .)بمقتضاه والعمل اإلحاطة نأمل لذا .».اهـ .للعلم منسوبيكم على وتعميمه باالطالع
.و/
ت/8/62
1/521

10
4

1408
وهاتف وبرق بريد

 في 1416 رقم بالنيابة والهاتف والبريد البرق وزير معالي تعميم إلى إشارة( :وبعد -
 بقرار البريدية الخدمات أجور تعرفة صدرت« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ27/3/1408

 لوزن األقصى الحد أحكامها حددت وقد هـ5/5/1407 وتاريخ )80( رقم الوزراء مجلس
 أحد مقاس زيادة جواز بعدم قضت كما غراماً، كيلو بعشرين البالد داخل المرسل الطرد

 األكبر محيطه مع الطرد طول مجموع مقاس يزيد ال وأن م، )1.5( عن الطرد جوانب
 عدم من للبريد العامة المديرية الحظته لما ونظراً .أمتار ثالثة على الطول غير باتجاه مأخوذاً
 أو أعاله، إليها المشار أبعاده أو الطرد لوزن األقصى للحد الحكومية الجهات بعض مراعاة
 نقل أثناء للتلف يعرضها قد مما األحمر، بالشمع الطرود بعض ختم عن فضالً معاً، كالهما
 لوزن األقصى بالحد بااللتزام لديكم المختصة للجهة اإليعاز أرجو فإني لذا .الطرود وتداول



 ضاغط باستخدام الختم في األحمر الشمع عن التخلي وكذا إليها المشار وأبعاده الطرد
 البريدية، للطرود حماية الهدف تحقق أخرى وسيلة أية أو أماناً أكثر كوسيلة الرصاص
 .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .».اهـ .وسالمة بيسر مهمته أداء من البريد لمرفق وتمكيناً

.ك/ انتهى
ت/8/73
1/522

29
5

1409
وهاتف وبرق بريد

 هـ10/5/1409 في 1887 رقم والهاتف والبريد البرق وزير معالي تعميم تلقينا( :وبعد -
 للهواتف متابعتها خالل من الوزارة بهذه المختصة لألجهزة ظهر« :المقدمة بعد نصه اآلتي

 منسوبي بعض أن العامة، والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات في العاملة الرسمية
 حسب الوزارة هذه بمعرفة المؤسسة الهاتفية الخطوط نقل إلى يعمدون الجهات تلك

 على الرسمية للهواتف المنظمة والقواعد العموم وجه على الهاتفية للخدمة المنظمة القواعد
 هواتف ربط أو المكاتب إلى الفرعية المقسمات من خطوط سحب يتم كأن الخصوص وجه

 ينتج الذي األمر الوزارة، هذه إلى الرجوع دون كله وذلك الفرعية المقسمات على المكاتب
 دون الوزارة أمنتها التي الهاتفية بالتأسيسات المساس إن حيث نظامية محاذير في الوقوع عنه

 فيه توفرت الذي المكتب هاتف ربط وأن كما الهاتفية، لالئحة مخالفة يشكل إنما علمها
 القاضية السامية لألوامر مخالفة يشكل الفرعي بالمقسم الدولي أو المحلي الصفر خاصيته

 لجهة فرعي مقسم على موصل رسمي هاتف ألي المحلي أو الدولي الصفر إعطاء إجازة بعدم
 كافة على التنبيه الكرام زمالئي من أرجو فإنني المحاذير، هذه في للوقوع وتفادياً .حكومية
 بعد إال وأجهزتها الوزارة هذه أمنتها التي الهاتفية بالتأسيسات المساس بعدم التابعة األجهزة
 والقواعد األصول مع يتفق طلب أي لتنفيذ ممتنة الوزارة وستكون الوزارة، إلى الرجوع
 لدن من نظامية مخالفات وقوع عدم على وحرصكم اهتمامكم مقدراً .المرعية النظامية
.و/ انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .»التابعة األجهزة

ت/8/42
1/523

22
3



1410
وهاتف وبرق بريد

 وتاريخ 654 رقم والهاتف والبريد البرق وزير معالي تعميم صورة تلقينا( :وبعد -
 الجهات بعض أن البريدية الخدمة أجهزة الحظت« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ5/3/1410

 الرسمي، للبريد الخارجي المظروف على معلومات بكتابة تقوم الحكومية واألجهزة
 موضوعها، ومعرفة الرسمية المعاملة سرية عن الكشف إلى يؤدي مما المعاملة، كموضوع
 فيه ما ذلك وفي واألمنية، الجنائية بالقضايا الصلة ذات المعامالت أنواع بعض في خصوصاً

 في الحكومية الجهات مندوبي تأخر لوحظ أخرى جهة ومن .الخافية غير المخاطر من
 إنجاز يؤخر مما بجهاتهم، الخاص الرسمي البريد الستالم البريد مكاتب إلى الحضور
 الرسمية، لإلرساليات واألمان السرية كفالة على البريد من وحرصاً .المواطنين معامالت

 والقطاعات األجهزة كافة على التأكيد يرجو فإنه المنشودة، بالسرعة مقصدها بلوغها وتأمين
 كما المظروف، بداخل عما اإلفصاح وعدم وتاريخها المعاملة رقم بتسجيل باالكتفاء التابعة
 المحددة المواعيد في البريدية المكاتب إلى بالحضور مندوبيكم على التأكيد البريد يرجو
.و/ انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .»اهـ .مبكراً بريدهم الستالم لذلك

ت/8/60
1/524

13
4

1410
وهاتف وبرق بريد

 في 995 رقم والهاتف والبريد البرق وزير معالي تعميم صورة تلقينا( :وبعد -
 في 24 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على بناء« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ25/3/1410
 80 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار وعلى .البريد نظام على بالموافقة هـ16/1/1406

 .البريد نظام ولوائح البريدية الخدمات أجور تعرفة على بالموافقة هـ5/5/1407 وتاريخ
 العامة المراقبة ديوان الوطني واالقتصاد المالية وزارة من المشكلة اللجنة توصية وعلى

 وذلك الحكومية البعائث أجور عن المحاسبة طريقة بتعديل والهاتف والبريد البرق ووزارة
 تعديل تقرر أنه اإلحاطة آمل .الرسمي البريد أجور احتساب عند الفعلي الوزن باستخدام

 الحكومية الجهات تقوم أن أساس على المذكورة اللجنة به أوصت لما وفقاً المحاسبة طريقة
 المختص الموظف من عليها موقع مكربنة وصورة أصل من ببيان مصحوبة مراسالتها بإيداع

 صاحبة للجهة البيان أصل ويعاد صورته المرفق النموذج وفق باالستالم البريد موظف ومن



 والجهات الوزارات إلى سنوياً المطالبات ترفع ذلك بعد ثم عليها األوزان إثبات بعد الشأن
 عليها المستحقة األجور لتسوية المستقلة الميزانية ذات العامة والمؤسسات الحكومية

 .».اهـ .تعالى الله بمشيئة هـ1411 عام مطلع من اعتباراً التنظيم بهذا العمل يبدأ وسوف
 التعميم هذا من بصورة بالوزارة المختصة الجهة زودنا وقد موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل

 المختصة الجهة من النموذج ويطلب .و/ انتهى .)لذلك الالزمة األبواك تأمين العتماد
بالوزارة

106/ت/18
1/524

19
12

1413
وهاتف وبرق بريد

 في 4758 برقم والهاتف والبريد البرق وزير معالي تعميم من نسخة وردنا لقد( :وبعد -
 الهامة الوسائل إحدى البريدية الخدمات غدت لقد« : المقدمة بعد ونصه هـ13/11/1413

 قرى من العديد في الخدمات هذه النتشار وكان المعلومات، وتبادل لالتصال والسريعة
 والمؤسسات، الحكومية الجهات لدى العمل صالح على المباشر األثر المملكة ومدن

 الحكومي، العمل دفة تسيير في الرسمية البريدية البعائث أهمية على الوزارة هذه من وحرصاً
 المختصة الجهات يحثوا بأن والمؤسسات المصالح ورؤساء الوزراء بزمالئي أهيب فإني

 مطبوع مظاريف باستعمال وذلك الرسمية، البريدية البعائث إرسال شروط لمراعاة لديهم
 المظروف، بأعلى اليمنى الجهة في المؤسسة أو الحكومية المصلحة أو الوزارة اسم عليها

.و)/موجبه واعتماد االطالع نأمل .اهـ »واضح نحو على المرسلة الجهة بخاتم ممهوراً
827/ت/13
1/525

12
7

1416
وهاتف وبرق بريد

 منه صدرت الذي الهاتفي الخط استعمال بوقف المخولة هي الهاتف إدارة( :وبعد -
.الوزارة من التعميم يطلب .و)/األحوال حسب االشتراك إلغاء أو المعاكسة

975/ت/13
1/525



1
11

1417
وهاتف وبرق بريد

 أوراق من فيها وما مكاتبهم على والمحافظة ذلك مالحظة الجميع من نرغب( :وبعد -
 أو إشرافهم تحت إال دخولها من النظافة عمال من أحد تمكين وعدم وهواتف رسمية

.الوزارة من التعميم يطلب .و)/به يثقون من بحضور
1023/ت/13
1/525
9
2

1418
وهاتف وبرق بريد

 حث المتضمن هـ12/1/1418 في 493 رقم البريد عام مدير سعادة تعميم (... :وبعد -
 مبكر وقت في الصادرة الرسمية المواد إحضار على لها التابعة والفروع المختصة الجهات

 إلى وتصديرها ومعالجتها استالمها البريد لموظفي ليتسنى الظهر بعد الواحدة الساعة وقبل
و)/موجبه واعتماد لالطالع .إلخ.المقررة الرحالت حسب وقت أسرع في مواردها

1024/ت/13
1/526
9
2

1418
وهاتف وبرق بريد

 هـ8/1/1418 في 384 رقم البريد عام مدير سعادة تعميم من نسخة برفقه( :وبعد -
 .البريدية البعائث عن االستعالم في الرغبة عند مراعاتها يجب التي للقواعد المتضمن
الوزارة من القواعد تطلب .ك)/موجبه ومراعاة لالطالع

1126/ت/13
1/526
3

11
1418

وهاتف وبرق بريد



 صفة لها ليس مما الفاكس طريق عن الواردة الخطابات كثرة من لوحظ لما نظراً( :وبعد -
 الخطابات بعث عدم الجميع من نرغب العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء .االستعجال

 ونحو طارئة إجازة أو عاجل انتداب أو سجين كقضية جداً عاجلة كانت إذا إال بالفاكس
 مرسل خطاب في ينظر لن وأنه بذلك لإلحاطة .األحوال من بحال التأخير يقبل ال مما ذلك
 أجهزة على الحفاظ بمراعاة العموم على نؤكد كما .ذكر ما خالف على الفاكس طريق عن

.ك /انتهى .)أجله من وضعت فيما إال استعمالها وعدم الفاكس
1167/ت/13
1/5
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1419
وهاتف وبرق بريد

)

 في م م/148 رقم السعودية االتصاالت شركة رئيس سعادة تعميم من نسخة لقدتلقينا
 من اعتبارا السعودية االتصاالت شركة أعمال لبدء نظرا :المقدمة بعد ونصه هـ6/2/1419
 عن الشركة لقيام السابقة بالفترات الخاصة المستحقات فصل وألغراض هـ6/1/1419

 اعتبارا االتصاالت خدمات استخدام مقابل الحكومية الجهات على تترتب التي المستحقات
 جميع تسجيل سيتم ـ 1 : يلي بما نفيدكم السداد عملية ولتنظيم الشركة قيام تاريخ من

 بهذا تصدر مستقلة فاتورة في هـ5/1/1419 حتى سدادها يتم لم التي والمبالغ المستحقات
 بفاتورة ستظهر هـ6/1/1419 من اعتبارا ستتحقق التي المستحقات ـ 2 .خدمة لكل الشأن

 المنظمة للقواعد ووفقا البنوك لدى نقدا أو شيك بموجب الفواتير سداد تنظيم ـ 3 .مستقلة
 195رقم الموقر الوزراء مجلس بقرار المرفقة بالصيغة الحكومية لألجهزة الرسمية للهواتف
 على هـ2/1/1419 وتاريخ ص ت/39/44 رقم بالتعميم والمبلغة هـ18/11/1418 وتاريخ

 من بصورة للشركة الرئيسي بالمركز والحسابات المالية للمراقبة العامة اإلدارة تزويد يتم أن
 : التالي العنوان على عنها المسدد الخدمة أرقام فيه يسجل وبيان المطالبة من وصورة الشيك

 لذا .إلخ)..11652 البريدي الرمز /87912 ب.ص/الرياض/السعودية االتصاالت شركة(
.و/ )يحفظكم والله موجبه ومراعاة االطالع نرغب

1179/ت/13
1/5
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وهاتف وبرق بريد
)

 في ر/7/15490 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من لقدتلقينانسخة
 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصال الموجه هـ28/11/1418

 من نسخة طيه الكريم لسموكم أبعث : المقدمة بعد ونصه الوطني الحرس ورئيس الوزراء
 : أوال :يلي بما القاضي هـ18/11/1418 وتاريخ 195 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار

 بهذا المرفقة بالصيغة الحكومية لألجهزة الرسمية للهواتف المنظمة القواعد على الموافقة
 العتماد الحكومية والجهات الوطني واالقتصاد المالية وزارة بين التنسيق بتم : ثانيا .القرار

 االحتياجات حسب القواعد لهذه وفقا تعديلها بعد لها المخصصة للهواتف الالزمة المبالغ
 ال مدة خالل حكومية جهة كل تقوم : ثالثا .لها اعتمد بما حكومية جهة كل وتلتزم الفعلية
 يتفق بما لها الالزمة للهواتف ببيانات والهاتف والبريد البرق وزارة بموافاة أشهر ثالثة تتجاوز

 البرق وزارة تتمكن حتى أهميتها حسب الهواتف هذه أولوية تحديد مع القواعد هذه مع
 تمت وحيث .تصدرها التي اإلجراءات حسب القواعد هذه تنفيذ من والهاتف والبريد

 نسخة وبرفقه انتهى بموجبه الالزم بإكمال باألمر التكرم فأرجو ذلك على الكريمة الموافقة
 والله )موجبه واعتماد لالطالع .إليه المشار هـ18/11/1418وتاريخ 195 رقم القرار من

 التعميم إلى ينظر .و/هـ25/7/1424 وتاريخ 2289/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/يحفظكم
هـ17/12/1419 وتاريخ 1325/ت/13 رقم
1240/ت/13
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1419
وهاتف وبرق بريد

 هـ23/6/1419 في 1/ع/3490 رقم والتحقيق الرقاة هيئة رئيس سعادة خطاب تلقينا لقد
 على الواقع الفاخرية بحي مقره في أعماله باشر قد الرياض بمنطقة الهيئة فرع بأن المتضمن

 على االتصال ويمكن ] سابقاً التلفزيون [ العاص بن عمرو شارع من المتفرع أحد شارع
 فاكس 4413676 فاكس 4413784 الفرع عام مدير 4414180 : التالية الهواتف

 كافة بتوجيه االختصاص لجهات اإليعاز سعادته وطلب خطوط 5 الفرع سنترال 4413616



 لذا . أعاله الموضح عنوانه على الفرع إلى الرياض بمنطقة الخاصة والقضايا المخاطبات
. ك / يحفظكم والله) موجبه ومراعاة االطالع نرغب

1325/ت/13
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1419
وهاتف وبرق بريد

)

 قرار على هالمبني12/4/1419 وتاريخ 1179 ت/130 رقم الوزاري التعميم إلى إشارة
 المنظمة القواعد على بالموافقة الصادر هـ18/11/1418 وتاريخ 195 رقم الوزراء مجلس

 جهة كل على :(( نصه ما القرار من ثانياً من )أ( الفقرة في والقاضي الحكومية للهواتف
 رسوم أو أجور أو تكاليف أية مباشر غير أو مباشر بشكل ميزانيتها بنود تحميل عدم حكومية

 وزارات ومن الحكومية الجهات جميع وعلى األعمال لتأدية ضرورية كانت إذا إال هاتفية
 واعتمادات فواتير من لها التابعة للهواتف يصدر ما وتدقيق مراجعة عامة ومؤسسات ومصالح

 لما مراجعتها خالل من الوزارة الحظت وحيث )).التسديد قبل الهاتف عن المسؤول من
 الشخصية المكالمات بسبب الفواتير بعض في مستمراً ارتفاعاً لها التابعة الهواتف عن يصدر

 عنها التسديد إيقاف إلى أدى مما للهاتف الداخلي الصفر استخدام خالل من تمرر التي
 والمبلغ العمل حاجة بين التوازن يحقق بما الصادرة التعليمات تنفيذ على الوزارة من وحرصاً

 على نؤكد فإننا لذا ، الخدمة استمرار ويضمن الوزارة ميزانية في لالتصاالت المخصص
 وتدقق هاتف فاتورة كل تراجع أن وضرورة فقط الرسمية لألغراض الهاتف استخدام أهمية

 عن المسئول الشخص قبل من صحيحة العبارة بل زيادة تضمنتهااليوجد التي المكالمات
 المستفيدة لإلدارة الرسمي بالختم وتختم العمل لمصلحة تمت الفاتوره على توقيعه ثم الهاتف

 مدير باسم الفاتورة مع يرسل بشيك وتسدد قيمتها فتحصر خاصة مكالمات وجدت وإن
 المعنية اإلدارات ومدراء المحاكم ورؤساء الفروع مدراء وعلى بالوزارة المالية اإلدارة
 يتم لم فاتورة كل وستعاد التسديد لغرض للوزارة الفواتير إرسال قبل ذلك من التأكد

 أن علماً للتسديد الزماً نظامياً شرطاً ذلك أصبح حيث الهاتف عن المسئول من اعتمادها
.الحرارة فصل عنه سينتج التسديد تأخر



 لتطبيق والهاتف والبريد البرق وزارة مع التنسيق بصدد حالياً الوزارة أن إلى اإلشارة نود كما
 مع تتمشى ال التي الهواتف بعض إلغاء ذلك على سيترتب حيث القرار في الواردة القواعد

 حاجة له توجد وال ببقائه صريح نص القرار في يرد لم التي عن الداخلي الصفر وإلغاء القرار
 بكم المرتبطة الدوائر جميع على والتعميم بموجبه والتقيد ذلك مالحظة فنأمل . ملحة

 والله .) العامة المصلحة يخدم بما واهتمامهم الجميع تفهم مقدرين الالزم بمتابعة والعناية
. و /يحفظكم

1475/ت/13
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1420
وهاتف وبرق بريد
 العربية اإلمارات بدولة الشرعية الشارقة محكمة رئيس فضيلة خطاب الوزارة تلقت لقد

 المتضمن هـ14/9/1420 في 2070/1 رقم الثميري حمد بن عبدالله / الشيخ المتحدة
 المتحدة العربية اإلمارات بدولة األوقاف و اإلسالمية الشئون وزير معالي قرار إلى اإلشارة

 وقد . الشارقة لمحكمة رئيساً فضيلته بتعيين القاضي هـ10/9/1420 وتاريخ 662 رقم
 بمحكمة المتعلقة المخاطبات تكون بأن بالوزارة المختصة الجهات توجيه فضيلته رغب

 نرغب لذا . ]581[ رقم المحكمة بريد صندوق على الشارقة محكمة رئيس باسم الشارقة
. ك / ) موجبه ومراعاة االطالع إليكم
1516/ت/13
1/5
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1421
وهاتف وبرق بريد

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد( :وبعد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ16/12/1420 في ر/18270 رقم

 الجهات تقوم :أوال : يلي بما القاضي هـ29/11/1420 وتاريخ 197 رقم الموقر الوزراء
 إلى طلباتها بتقديم منسوبيها لبعض رسمية جوالة هواتف على الحصول في الراغبة الحكومية

 التأكد بعد عليها الموافقة في للنظر والهاتف والبريد البرق وزارة في الرسمية الهواتف لجنة
 في الواردة بالضوابط التقيد دون وذلك ,تأمينها تتطلب الحكومي الجهاز عمل طبيعة أن من



 رسوم المستخدم يتحمل :ثانيا .هـ10/4/1390 وتاريخ 240 رقم الوزراء مجلس قرار
 التكاليف يتحمل كما ,فترة كل عن االشتراك ورسوم الجهاز وقيمة المبدئية االشتراك
 تقوم التسديد عدم حالة وفي ,نوعها كان مهما المكالمات تكاليف ذلك في بما األخرى
 المنظمة القواعد من "ثانيا" البند من "د ـ 1" الفقرة في ورد لما تطبيقا الحرارة بفصل الشركة

 وتاريخ 195 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة الحكومية لألجهزة الرسمية للهواتف
 لالتصاالت السعودية الشركة أمام المسؤولة هي الحكومية الجهة وتكون هـ18/11/1418
 على الهواتف تلك من المستفيدين رواتب من قيمتها تخصم أن على ,التكاليف تسديد عن

 الجوالة الهواتف على القرار هذا يسري ال : ثالثا .نظاما المقررة الحدود في شهرية أقساط
 ومن الممتازة المرتبة وموظفي الوزراء ونواب مرتبتهم في ومن للوزراء تؤمن التي الرسمية

.و)/موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ.حكمهم في
1558/ت/13
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1421
وهاتف وبرق بريد

 1337/2 الرقم ذي عبدالعزيز الملك جامعة مدير معالي خطاب نسخةمن الوزارة تلقت لقد
 و للجامعة التابعة البريد صناديق أرقام جميع تغيير تم أنه المتضمن هـ15/4/1421 والتاريخ
 البريدية المراسالت جميع بتوجيه العالقة ذات اإلدارات توجيه معاليه ورغب .قطاعاتها
 إليكم نرغب لذا .المرفق البيان في الموضح العنوان على .قطاعاتها و بالجامعة الخاصة
. ك / )يحفظكم قطاعاتهاوالله و بالجامعة الخاصة المراسالت عند ذلك ومراعاة االطالع

1570/ت/13
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1421
وهاتف وبرق بريد
 البريدي والرمز ]7775[ الرقم ويحمل بها خاص بريد صندوق باستئجار الوزارة لقيام نظراً

. ك / )بذلك وإلحاطة االطالع نرغب لذا . البريدي بالمجمع ]11472[
1741/ت/13
1/5
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1422
وهاتف وبرق بريد

)

 هـ6/2/1422 في 6/2/1784 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 بتحويل القاضي هـ15/8/1418 وتاريخ 135 رقم الوزراء مجلس قرار على بناء" :ونصه
 وما السعودية االتصاالت شركة باسم سعودية مساهمة شركة إلى )الهاتف( االتصاالت مرفق

 واستثماراتها الدولة وممتلكات حقوق كافة تنقل:(بأن القرار من )رابعا( الفقرة تضمنته
 إدراج تم أنه وبما )الشركة هذه إلى أنواعها بكافة باالتصاالت يتعلق فيما والدولية المحلية

 الشركة لرأسمال المكونة األصول ضمن )الهاتف( لصالح للدولة المملوكة العقارات قيمة
 االستثمارات صندوق في ممثلة المملكة حكومة تمتلكها التي األسهم من لعدد المقسم

 لبقية الكتابة الحق وقت في وسيتم العدل كتابات إدارات من لبعض كتب عليه وبناءا .العامة
 للبيانات طبقا الشركة لصالح اإلفراغ أجل من العقارات بهذه خدماتها المشمولة اإلدارات
 أجل ومن ومساحاتها صكوكها وأرقام الحاالت عدد فيها موضحا خطاب كل مع المرفقة

 فيما كل المملكة بأنحاء العدل كتابات توجيه معاليه وطلب ".وقت بأسرع العمل هذا إنجاز
 ملكية من العقارات وإفراغ المتابعة إليهم الموكل المالية وزارة مندوبي مهمة تسهيل يخصه
 هذه أن الصكوك في يوضح أن على السعودية االتصاالت شركة إلى )الهاتف( الدولة

 نرغب ذكر ما والحال لذا .اهـ.الشركة مال رأس في الدولة حصة من جزءا تمثل العقارات
 في 1751/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/يحفظكم والله )موجبه واعتماد االطالع إليكم
.و/هـ27/3/1422
1751/ت/13
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1422
وهاتف وبرق بريد
..)

 1342/ت/13 ورقم هـ26/2/1422في 1741/ت/13رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 وإفراغ المتابعة إليهم الموكل المالية وزارة مندوبي مهمة تسهيل بشأن هـ22/1/1420في



 خطاب تلقينا فقد وعليه .الخ..السعودية االتصاالت شركة إلى الدولة ملكية من العقارات
 ممثلي أن المتضمن هـ3/3/1422في122رقم بالنيابة والهاتف والبريد البرق وزير معالي

 تحديد العدل وكتابات المحاكم بعض طلب في تمثلت الصعوبات بعض واجهوا الشركة
 واالقتصاد المالية وزير معالي أن من الرغم على بالصك وإيضاحها نقلها يتم أرض كل قيمة

 بالصكوك المشمولة العقارات أن بإيضاح الملكية إفراغ عند يكتفى بأن أوضح قد الوطني
 خطابات تقبل لم المحاكم بعض أن كما .الشركة رأسمال في الدولة حصة من جزءاً تمثل

 التأكيد معاليه وطلب..يصلها لم إليه المشار التعميم أن بحجة الشركة ممثلي من التفويض
 اإلتصاالت شركة ممثلي مهمة بتسهيل المملكة مناطق بكافة العدل وكتابات المحاكم على

 خطابات قبول على والتأكيد الراهنة بحالها الصكوك إفراغ إجراءات إنهاء وسرعة السعودية
 بإدراج األراضي بأقيام يتعلق فيما االكتفاء وكذلك الشركة ممثلي من المقدمة التفويض

 االطالع إليكم نرغب لذا .الخ..الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي بخطاب الواردة العبارة
 من المقدمة التفويض خطابات وقبول واالقتصادالوطني المالية وزارة مندوبي مهمة وتسهيل

الشركات في التعميم نص ينظر يحفظكم،،، والله الشركة ممثلي
1933/ت/13
1/54
2
2

1423
وهاتف وبرق بريد

 إبالغ المتضمن هـ19/1/1423 في 1011 رقم البريد عام مدير تعميم نسخة تلقينا لقد(
 الجمع أيام عدا ما يومياً بريدهم الستالم البريدية المكاتب لمراجعة لدينا المختصة الجهات

. م / ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . إلخ ..
2054/ت/13
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1423
وهاتف وبرق بريد

)

 هـ29/7/1423 في 30017/ب/ح رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 كثرة مؤخرا لوحظ فقد" :ونصه بالنيابة والهاتف والبريد البرق وزير معالي إلى أصال الموجه



 بعض طلبات من السعودية اإلتصاالت وشركة ,والهاتف والبريد البرق وزارة إلى يرد ما
 وطلبات ,الشركة برامج نطاق خارج لمواقع هاتفية خدمات بتوفير ,والشخصيات المسؤولين

 أن وبما .متطلباتها مع مؤهالتهم تتفق ال وقد ,إليهم بحاجة الشركة ليست أشخاص توظيف
 أسس على العمل قواعد مع وتتنافى ,والتعليمات األنظمة مع تتعارض الطلبات هذه مثل

 تكليف يجوز ال إنه وحيث ,الخدمة قطاعات تخصيص سياسة ومقومات أسس ومع ,تجارية
 خططها نطاق خارج أشخاص توظيف أو أعمال بتنفيذ غيرها أو ,السعودية اإلتصاالت شركة

 في والتعليمات واألنظمة األوامر به قضت بما التقيد إليكم نرغب لذا .وميزانيتها وبرامجها
 ,كان من كائن أي من اإلطالق على الطلبات هذه لمثل االستجابة وعدم الخصوص هذا

 تكاليفها جميع يتحملوا أن األعمال تلك تنفيذ يرغبون الذين واألشخاص الجهات وعلى
 نرغب لذا .اهـ".يلزم ما فأكملوا تنفيذها في الشروع قبل مقدماً للشركة ودفعها ,ومتطلباتها

.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم
2289/ت/13
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)

 الرقم وذي هـ12/4/1419 والتاريخ 1179/ت /13 الرقم ذي الوزارة لتعميمي إلحاقاً
 مجلس الوزراء مجلس قرار على المبني هـ17/12/1419 والتاريخ 1325/ت /13

 المنظمة القواعد على بالموافقة الصادر هـ18/11/1418 والتاريخ 195 الرقم ذي الوزراء
 بعث في المحاكم ورئاسات الفروع بعض تأخر لوحظ وحيث . الخ ... الحكومية للهواتف
 ما على التوكيد نود لذا المتبع حسب سدادها ليتم بالوزارة المختصة للجهة الهاتفية الفواتير

 حاجة بين التوازن يحقق بما فقط الرسمية لألغراض الهاتف استخدام يكون أن )1 : يلي
 على بالتوقيع الهاتف عن المسئول يقوم أن )2 . لالتصاالت المخصص والمبلغ العمل

 وسوف العمل لمصلحة تمت المكالمات أن يؤكد بما لإلدارة الرسمي بالختم وتختم الفاتورة
 الخاصة تمت المكالمات قيمة حصر يتم )3 . المسئول من اعتمادها يتم لم التي الفاتورة تعاد

 للجهة الهاتفية الفواتير بعث )4 . المالية اإلدارة مدير باسم الفاتورة مع بشيك وتبعث
 بموجبه والتقيد االطالع نرغب لذا . المتبع حسب سدادها ليتم بأول أوالً بالوزارة المختصة

. و / )
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 وتاريخ 177 رقم الشرقية بالمنطقة السعيرة محكمة قاضي فضيلة خطاب تلقينا لقد
 بالمنطقة الواقعة السعيرة محكمة بريد إيصال في الخطاء تكرر أنه المتضمن هـ21/6/1424

 المعامالت سير في تأخر سبب مما حائل بمنطقة السعيرة مركز إلى بتحويله وذلك الشرقية
 السعيرة محكمة باسم تكون أن المحكمة إلى المراسالت حال في يراعى أن فضيلته ورغب

 الضياع من المراسالت على المحافظة في ذلك وألهمية . لبس يقع ال حتى الشرقية بالمنطقة
 المظروف يعنون بأن السعيرة محكمة إلى الكتابة حال في إليكم نرغب . سيرها زمن وإطالة
.ك / )الشرقية بالمنطقة السعيرة محكمة باسم
2429/ت/13
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 وتاريخ ش5567/2/ف2 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم تلقينا لقد
 والمختصة األمنية الجهات بتحديد المصلحة تقتضيه لما نظراً أنه المتضمن هـ29/1/1425
 قضايا في المطلوبين بعض عن السعودية االتصاالت شركة من معلومات طلب لها يحق التي
 خصوصيات على حفاظاً لذلك المناسبة اآللية ووضع األخرى القضايا وبعض أمنية

 إلى وتوصلت الموضوع هذا لدراسة لجنة شكلت أنه سموه وأفاد .إلخ ..المشتركين
 إليكم نرغب لذا . التوصيات تلك على سموه وموافقة ذلك لتحقيق آلية بتحديد توصيات
 إبالغه المطلوب إقامة مقر معرفة المحضرين مكتب أو المحكمة رغبة حال في وأنه االطالع

 )18( المادة الشرعية المرافعات نظام عليه نص ما وفق ذلك يتم أن هاتفه رقم طريق عن
 يمكن حتى الهاتف رقم على المكاتبة في النص مع )4/ط/18( والئحتها )ط( الفقرة

. و/ ) األمنية الجهات قبل من إليه الحاجة حال في هاتفه رقم بواسطة عليه االستدالل
2461/ت/13
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 الموجه هـ 12/3/1425 وتاريخ 2715 برقم البريد عام مدير سعادة تعميم على فبناء (
 إعداد تم أنه والمتضمن ، الدولة في العامة والمؤسسات الحكومية والجهات الوزارات لكافة

 قد وأنه ، السعودي البريد لمؤسسة المستحقة المبالغ وسداد إعداد آلية لتفعيل آلي برنامج
 حصر عملية لتسهيل البريد تسليم كشف نموذج في الضرورية التعديالت بعض إجراء تم

 الرسمي البريد تسليم لكشف الجديد النموذج اعتبار يجب وأنه ، دقيق بشكل الحسابات
 النموذج طباعة من انتهت الوزارة إن وحيث . الخ ... هـ 13/5/1425 تاريخ من اعتبارا
 المرفقة النسخة استخدام واعتماد ، يلزم لمن وإبالغه االطالع إليكم نرغب فإننا ، الجديد

 تعميد تم وقد ، ] 1 - 06 -006 [ رقم الوزارة بنموذج المعتمد البريد تسليم كشف من
 ورئاسات الوزارة فروع مستودعات إلى الجديد النموذج بصرف المستودعات إدارة

. م/ ) المستودعات نظام تعليمات حسب القديم النموذج إتالف نأمل كما . المحاكم
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 وتاريخ س18/37707/2 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد (
 ، للسجن الجوال هواتف أجهزة إدخال ظاهرة لتفشي نظراً أنه المتضمنة ، هـ5/7/1425

 الهروب أو باألمن كاإلخالل ، السجناء قبل من سوية غير أمور في ذلك استخدام وإمكانية
 نظام من 29 المادة إلى استناداً أنه سموه وأشار ، جرائم الرتكاب والتنسيق التخطيط أو

 صدرت فقد ، هـ21/6/1398 في 31/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر والتوقيف السجن
 الجوال هواتف إدخال حاول أو أدخل من بحق المادة تلك بتطبيق القاضية سموه توجيهات

 ضمن الهواتف تلك أجزاء إدخال إدراج على التأكيد جرى كما ، السجناء عنابر إلى
 يدرء بما ذلك ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... إليها المشار المادة في المخالفات

. و/ ) الشرعي الوجه وفق المفسدة
2598/ت/13
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 ، هـ17/2/1426 وتاريخ ب م/2312 برقم البرقي السامي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 وتاريخ 3460 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب على اطلعنا [ : ونصه
 بتاريخ المنعقدة جلسته خالل اطلع الوزراء مجلس أن إلى فيه المشار ، هـ23/11/1425
 الثاني النائب الملكي السمو صاحب خطاب على المشتملة المعاملة على هـ22/11/1425

 وتاريخ 2/2/2/38103 رقم العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس
 في الجوال الهاتف استخدام لدراسة المشكلة اللجنة محضر ومشفوعه ، هـ5/11/1424

 هذه مخالفي على تطبق سوف التي العقوبات وتحديد ، الحساسة واألماكن الحكومية الدوائر
 هيئة في المعد هـ13/2/1425 وتاريخ ) 50 ( رقم المحضر على اطلع كما ، األنظمة
 وزير معالي برقية وعلى هـ4/8/1425 وتاريخ 2653 رقم الوزراء بمجلس الخبراء

 اإليضاحية والمذكرة هـ17/9/1425 وتاريخ ب/188 رقم المعلومات وتقنية االتصاالت
 ، الحساسة واألماكن الحكومية الدوائر في الجوال الهاتف استخدام بشأن ، بها المرفقة

 السامي األمر وعلى ، تصوير بكاميرا المزود الجوال الهاتف جهاز وتداول ببيع والسماح
 أجهزة وبيع باستيراد بالسماح القاضي هـ29/10/1425 وتاريخ ب م/7/1551 رقم

 اللجنة توصية وعلى ، المحلي السوق في وتداولها رقمية تصوير بكاميرا المزودة الجوال
 الجهات تقوم أن الوزراء مجلس ورأى .. الشأن هذا في المتخذة الوزراء لمجلس العامة

 التي األماكن في الجوال الهاتف أجهزة استخدام لحظر المناسبة اإلجراءات باتخاذ الحكومية
 إلى المخالف وتحيل ، بها استخدامه حظر الصحية أو األمنية الدواعي أو المصلحة تقتضي
 رآه ما إنفاذ إليكم ونرغب . الصلة ذات النظامية النصوص حقه في لتطبق المختصة الجهة

 فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا أهـ ] ... الصدد هذا في الوزراء مجلس
. و/ ) يخصكم
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 خالد الملك جامعة في والمالية اإلدارية الشؤون عام مدير سعادة تعميم من نسخة تلقينا فقد
 إدارة بريد صناديق أرقام أن المتضمن ، هـ23/3/1426 والتاريخ 539/22 الرقم ذي

 [ : الجامعة مدير معالي بمكتب الخاصة المراسالت : أوالً : اآلتي النحو على الجامعة
 مكتب - . الجامعة وكيل سعادة مكتب - : بـ الخاصة المراسالت : ثانياً ] 418 : ب.ص

 الشؤون عام مدير سعادة مكتب - . العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل سعادة
. م/ ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب ] 960 : ب.ص [ . والمالية اإلدارية

2650/ت/13
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 الفروع في األداء مستوى برفع تُعنى التي الوزارة لهذه العامة األهداف من فانطالقاً
 التطلعات وفق دورها وتفعيل ، لها التابعة واإلدارات الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات

 ومدراء الفروع لمدراء الرابع اللقاء نتائج من الوزارة وكيل فضيلة عرضه ما على وبناءً ،
 شهر من 15-14 يومي بالرياض الوزارة ديوان في المنعقد ، المحاكم رئاسات في اإلدارات

 مدراء منح : الصالحيات : أوالً :- التالية التوصيات والمتضمن ، هـ1425 لعام القعدة ذي
 ، إضافية صالحيات الفروع بعمل القائمة المحاكم رئاسات في المحاكم ورؤساء الفروع

 الحسم إجراء عدم على التأكيد .1 : والمتابعة الرقابة : ثانياً . مستقل قرار بذلك نظم وقد
 قبل من سابقاً يتم لم الحسم أن من التأكد بعد إال والتحقيق الرقابة هيئة طريق عن الوارد

 والطريقة وتوحيدها الدوام بيانات نماذج بدراسة للمتابعة العامة اإلدارة تكليف .2 . الوزارة
 بإعداد اآللي للحاسب العامة اإلدارة تكليف .3 . الموظفين تأخّر ساعات لحسم النظامية
 المحاكم ورئاسات الفروع على التأكيد .4 . بالحسميّات خاص اآللي الحاسب في برنامج
 المالحظات تالفي على والعمل ، لديها المركزي المفتش قبل من السيارات على بالرقابة
 على يحتوي سيارة لكل خاص ملف بإيجاد وذلك ، والتحقيق الرقابة هيئة من الواردة
 أقسام دعم .5 . الصيانة وبطاقة ومهماتها السيارات حركة بطاقة وتفعيل ، الثبوتية األوراق
 والمفاجئة المتكررة الزيارات في دورهم لتفعيل األكفاء بالموظفين الفروع في المتابعة



 إلى المسيّرات إعادة سرعة على العمل .1 : المالية الشؤون : ثالثاً . لهم التابعة لإلدارات
 أقرب أيهما للفرع وصولها تاريخ من شهر بمضي أو الصرف بعد ، بالوزارة المالية اإلدارة

 .2 . النظام حسب األمانات حساب في يصرف لم ما إليداع وذلك ، الشيك يصرف لم ولو
 النظامية مسوغاتها استكمال من والتأكد ، المختصين قبل من الصرف معامالت دراسة أهمية

.3 . المعامالت لتأخر تالفياً للوزارة رفعها قبل

 ورئاسات الفروع وعلى ، لالستثمار الراجحي شركة مع الموقعة االتفاقية بنود تفعيل
 من والعشرين الرابع اليوم في شهري كشف على الحصول الفروع بعمل القائمة المحاكم

 الشركة فتبلغ تصرف ولم مدتها انتهت شيكات وجود تبين وإذا ، للمطابقة وذلك شهر كل
 توجيه .4 . )األمانات( حساب في إليداعها المالية اإلدارة إلى مبالغها وتعاد صرفها بإيقاف

 البريدية المراسالت بترشيد المحاكم ورئاسات الفروع لدى اإلدارية باالتصاالت المختصين
 فروع تكليف .1 : وصيانتها السيارات : رابعاً . الضرورية العمل متطلبات حدود في

 م1991 موديل قبل ما - السيارات بحصر الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الوزارة
 ، استخداماتها وإيضاح الفنية حالتها إيضاح بعد بالوزارة المخزون مراقبة إلدارة ورفعها -

 بمشاركة الوزارة من عمل فريق تكوين .2 . استبدالها أو بيعها إمكانية في للنظر وذلك
 نظام في اآللي الحاسب في المدخلة السيارات بيانات تحديث لمتابعة الفروع مدراء

 عليها يطرأ ما كل وتسجيل أشهر ستة أقصاها مدة خالل المخزون ومراقبة المستودعات
 إصالح على اإلشراف شاغلها ويتولى ، ) سيارات ميكانيكي ( وظيفة إيجاد .3 . الحقاً

 وظيفة توجد لم وإذا ، عنها دورية تقارير وإعداد الورش لدى صيانتها ومتابعة السيارات
 ببطاقة العمل على التأكيد .4 . األجور بند على مناسبة وظيفة تخصيص يتم فإنه رسمية
 إصالح عقود إبرام إمكانية دراسة .5 . بأول أوالً بياناتها وتدوين بالسيارات الخاصة الصيانة

 مدراء مع وبالتنسيق ، بالوزارة الخدمات إدارة قبل من وذلك ، الخاصة الورش مع السيارات
.1 : والمباني اآلالت صيانة : خامساً . الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع

 الصيانة مؤسسات أداء على الرقابي بدورها المحاكم ورئاسات الفروع قيام على التأكيد
 مستوى عن دورية تقارير رفع مع المسؤولية بهذه لديهم المختص القسم وتكليف ، المتعاقدة

 محاكم ورئاسة فرع كل في ) باآلالت متخصص فني ( إيجاد على والعمل للوزارة األداء
 العاملة القوى دراسة تظهره ما حسب األجور بند وظائف من الغرض لهذا وظائف وتخصيص

 لألنظمة وفقاً شهر كل في بالصيانة المتعهدين مستحقات صرف على التأكيد .2 .
 تعميمه سبق ما وفق الصرف تعوق مالحظة بأي بالوزارة الخدمات إدارة وإشعار ، والتعليمات

 على والتركيز األداء في المقصرة المؤسسات مع الالزمة التعليمات مقتضى تطبيق .3 .



 أو المحاكم من األداء شهادة وصول تأخر حال في الوزارة لفرع .4 . األولى األشهر الستة
 خدمات من المباشر المستفيد مع بالتنسيق الشهادة إلعداد يراه من تكليف العدل كتابات

 للحاسب العامة اإلدارة تتولى .1 : اآللي الحاسب أجهزة تأمين : سادساً . الصيانة مؤسسات
 مع بالتشاور وذلك التطبيقية لألنظمة المخصصة األجهزة من االحتياجات تحديد اآللي

 االستغناء يتم التي لألنظمة المخصصة األجهزة من االستفادة .2 . المحاكم ورئاسات الفروع
 خزنة بتهيئة الفرع يقوم أن .3 . إليها الحاجة عند نسخ أجهزة إلى بتحويلها وذلك عنها

 في اآللي الحاسب ببيانات الخاصة االحتياطية النسخ لحفظ وذلك ، آمن مكان في خاصة
 العامة اإلدارة تكليف .1 : التنظيمية المواضيع : سابعاً . بالمنطقة العدل وكتابات المحاكم
 االختيار يتم التي العناصر تتضمن المثالي الموظف الختيار استمارة بإعداد اإلداري للتطوير
 العتمادها تمهيداً مرئياتهم ألخذ المحاكم ورؤساء الفروع مدراء إلى وترسل ، بموجبها
.2 .لذلك المناسبة اآللية ووضع

 الفروع مدراء مع للتنسيق الموظفين شؤون وإدارة الميزانية إدارة من عمل فريق إيجاد
 مدراء إلى باإلضافة الفروع في القياديين من العاملة القوى مراجعة حول المحاكم ورؤساء

 تفتقد التي للجهات إدارات مدراء إيجاد وضرورة العدل وكتابات المحاكم في اإلدارات
 اإلشراف يتولى الفروع في خاص قسم إنشاء بدراسة اآللي الحاسب إدارة تقوم .3 . ذلك
 احتياج ببحث اإلداري للتطوير العامة اإلدارة تقوم .4 . بالمنطقة اآللي الحاسب مشاريع على

 أن على التأكيد .5 . المناسبة الدورات واقتراح والمالية اإلدارية التدريب لبرامج الفروع
 في بذلك الخاص البرنامج خالل من التعليمات حسب للموظفين العمل بطاقات منح يكون

 . المحاكم بفتح يتعلق فيما المنطقة مجلس مع التنسيق ضرورة .6 . اآللي الحاسب
.و / ) . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ذكر ما على ولموافقتنا
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 سعادة تعميم على المبني ، هـ25/5/1425 وتاريخ 2461/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 بعض إجراء تم أنه المتضمن ، هـ 12/3/1425 وتاريخ 2715 رقم البريد عام مدير



 بشكل الحسابات حصر عملية لتسهيل البريد تسليم كشف نموذج في الضرورية التعديالت
 تاريخ من اعتبارا الرسمي البريد تسليم لكشف الجديد النموذج اعتبار يجب وأنه ، دقيق
 البريد مؤسسة رئيس سعادة تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... هـ 13/5/1425

 والجهات الوزارات لكافة الموجه هـ 21/9/1426 وتاريخ 1/1/12972 رقم السعودي
 الصادر البريد نظام من الثالثة المادة على المبني ، الدولة في العامة والمؤسسات الحكومية
 أصحاب من الموقع المحضر وعلى ، هـ21/2/1406 وتاريخ 3/4 رقم الملكي بالمرسوم

 التعرفة على التعديل اعتماد بشأن ، المعلومات وتقنية االتصاالت ووزير المالية وزير المعالي
 التقيد والمتضمن . هـ5/5/1407 وتاريخ 80 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة البريدية

 الوزاري بالقرار السعودي البريد مؤسسة من الصادرة الجديدة بالتعرفة العمل .1 : يلي بما
 بها العمل تسهيل على وحرصاً ، هـ1/7/1426 من اعتباراً هـ3/6/1426 وتاريخ 20 رقم

 النموذج إعداد لحين بإبالغكم التريث تمّ ، الرسمي البريد بجانب يتعلق فيما خاصة
 البريدية التعرفة بنود مع المتوافق المرفق النموذج اعتماد .2 . لها المناسبة والبرامج
 مسؤولية يكون بحيث ) ج ، ب ، أ ( أجزاء ثالثة من والمكون الرسمي للبريد الجديدة

 في التدرج مراعاة مع البعيثة وسعر الوزن فيه بما بالكامل ) أ ( الحقل تعبئة المرسلة الجهة
 يكون أن على البريد تسليم عملية عند به الخاص الحقل على مندوبكم توقيع لحين النموذج

 وفقاً البعيثة نوع مراعاة مع ، البريدية القبول مكاتب اختصاص من ) ج ، ب ( الحقول تعبئة
.3 . ) طرود ، مطبوعات ، رسائل ( بها الخاص للنموذج

 بمؤسسة العامة الحسابات إدارة في والمتمثلة المطالبات منها الصادرة للجهة السداد يرسل
 السداد عمليات واستقبال المطالبات بإرسال المخولة الجهة لكونها السعودي البريد

 المطالبات تدقيق الحكومية الجهات على .4 . الحكومية الجهات مع ومطابقتها والتسوية
 كشوفات أصول واقع من ميالدي شهر لكل الرسمي البريد رسوم عن لهم الواردة والفواتير
 إدارة إشعار المبلغ على االعتراض حالة وفي لمندوبيها المسلّمة الرسمية البريدية التسليم

 استخدام واعتماد ، يلزم لمن وإبالغه االطالع إليكم نرغب فإننا . حينه في العامة الحسابات
 مستودعات إلى الجديد النموذج صرف حين إلى ، البريد تسليم كشف من المرفقة النسخة
 نظام تعليمات حسب القديم النموذج وإتالف ، المحاكم ورئاسات الوزارة فروع

. و )/ المستودعات
2849/ت/13
1/5
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1427
وهاتف وبرق بريد

 تعميم على المبني ، هـ11/9/1398 وتاريخ ت/165/12 رقم الوزارة لتعميم فإلحاقاً (
 لوحظ أنه المتضمن ، هـ28/8/1398 وتاريخ 3203 رقم المساعد البريد عام مدير سعادة

 األمر ، نقدية مبالغ منها الصادرة الرسمية المكاتبات في تضع الحكومية الدوائر بعض أن
 وما النقدية األوراق وأنّ المملكة، بريد إدارة في بها المعمول البريدية األنظمة يخالف الذي

 الخ ... الرسمية المكاتبات داخل ترسل وال ، عليها حفاظاً المؤمن بطريق ترسل حكمها في
 األمر ، النقدية المبالغ بعض بداخلها وضع التي المعامالت بعض للوزارة ورد إنه وحيث .

 المشار التعميم تضمنه بما والعمل االطالع إليكم نرغب فإننا . المذكور التعميم يخالف الذي
.ك ) مخالفته وعدم بعاليه إليه
2874/ت/13
1/5
7
5

1427
وهاتف وبرق بريد

)

 0607030002737 رقم السعودية االتصاالت شركة رئيس سعادة برقية تلقينا فقد
 بتكرار يسمح ال الذي الجديد البرقيات ترقيم نظام صدور المتضمنة ، هـ6/4/1427 وتاريخ
 ومتابعة االستفسار إمكانية المواطنين على يسهل مما ، الواحد الميالدي العام خالل الرقم

 البرقية من الصادرة للبرقيات الجديد الترقيم وأن ، وسهولة بيسر جهة أي لدى برقياتهم
 وحتى 0607030000001 : البرقية رقم : اآلتي النحو على سيظهر ) 969 ( الهاتفية

 ( ) 03 ( ) 07 ( ) 06 ( : اآلتي السابقة األرقام تمثل حيث 0607039999999 الرقم
 07 : المدينة رمز 03 : الهاتفية البرقية رمز 0000001 : البرقية رقم ) 0000001

 لكون ، إليه أُشير ما وفق استقبالها عن واإلشعار البرقيات قبول سعادته ويطلب 06 : السنة
 إليكم نرغب لذا . الجديدة البرامج تعميم بعد تدريجيا القديمة األرقام إلغاء على جارٍ العمل

.م ) واإلحاطة االطالع
3080/ت/13
1/5
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1428
وهاتف وبرق بريد

 الوزارة قيام إلى فيه المشار هـ28/5/1421 وتاريخ 1570/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 بالمجمع 11472 البريدي والرمز 7775 الرقم يحمل بها خاص بريد صندوق باستئجار
 الهاتف وفواتير البنوك وكشوفات الظروف بعض ورود لوحظ وحيث .إلخ ... البريدي
 استخدام عدم إليكم نرغب فإننا المذكور البريد صندوق طريق عن الموظفين ببعض الخاصة
 . الوزارة بأعمال المتعلقة العمل لحاجة مخصص لكونه بالوزارة الخاص البريد صندوق
ك -،،، يحفظكم والله . الرسمية غير المحتويات عن مسئولة غير والوزارة

3089/ت/13
1/5
1
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1428
وهاتف وبرق بريد

)

 الهواتف أرقام على )المتصل رقم إظهار( خدمة إضافة على حالياً تعمل الوزارة أن إلى فنظراً
 أصحاب واسماء الهواتف أرقام عن العرض يتطلب وهذا القضاة الفضيلة بأصحاب الخاصة
 وتقنية االتصاالت وزير معالي إلى الخاصية بهذه هواتفهم شمول المطلوب القضاة الفضيلة

 ، الالزم إكمال يتم حتى المرفقة االستمارة وتعبئة اإلطالع إليكم نرغب فإننا .المعلومات
 هـ20/4/1428 تاريخ قبل )4042910(رقم الفاكس على إلينا إرسالها في اإلسراع ونأمل
م /،،، يحفظكم والله . المعلومات وتقنية االتصاالت وزارة إلى البيانات رفع موعد وهو
3094/ت/13
1/5
7
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1428
وهاتف وبرق بريد

)

 2461/ت/13 رقم وتعميمنا هـ6/10/1426 وتاريخ 2756/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 عليه إلخ .. السعودي البريد لمؤسسة المستحقة المبالغ سداد بشأن هـ25/5/1425 وتاريخ



 وتاريخ ب م/3068 رقم البرقي التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ23/3/1428

 األمين معالي خطاب على اطلعنا [ :ونصه العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء
 على المشتملة المعاملة به المرفق هـ15/3/1428 وتاريخ 600 رقم الوزراء لمجلس العام

 المتضمن هـ3/8/1427 وتاريخ 451 رقم المعلومات وتقنية االتصاالت وزير معالي خطاب
 هـ1/2/1425 وتاريخ )110/75( رقم الشورى مجلس بقرار ورد ما حيال الوزارة رأي

 الماليين للعامين السعودي البريد ومؤسسة ، للوزارة السنويين التقريرين بشأن المتخذ
 من الوزراء لمجلس العام األمين معالي أوضحه وما ،.. هـ1422/1423 هـ،1421/1422

 هـ14/3/1428 بتاريخ المنعقدة جلسته خالل الموضوع هذا على اطّلع الوزراء مجلس أن
 الشأن بهذا الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في المعدّ )450( رقم المحضر على اطّلع كما ،
 المجلس أحاط وقد ..الصدد هذا في المتخذة الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية وعلى ،

 مجلس ورأى ، بشأنه أُبدي وما -الذكر سالف– الشورى مجلس قرار في ورد بما علماً
 وأالّ السعودي البريد مؤسسة مستحقات تسدد بأن الحكومية الجهات على التأكيد الوزراء

 رآه ما إنفاذ إليكم ونرغب ،.. مستحقاتها لتحصيل المتابعة المؤسسة وعلى ، ذلك في تتأخر
 اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ] ،،،. بموجبه يلزم ما فأكملوا .. الصدد بهذا الوزراء مجلس

 المشار الملكي والمرسوم الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، موجبه واعتماد
و /،،، يحفظكم والله .بعاليه إليهما

3100/ت/13
1/5
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1428
وهاتف وبرق بريد

 وتاريخ ت/85/2 رقم وتعميمنا هـ7/1/1421 وتاريخ 1516/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه .هـ28/6/1390

 الموافقة تمت أنه المتضمن هـ1/4/1428 وتاريخ ب/15062 رقم البرقي الوزراء مجلس
 القاضي هـ28/3/1428 وتاريخ )117( رقم الموقّر الوزراء مجلس قرار على الكريمة

 وتاريخ )197( رقم الوزراء مجلس قرار من )2( الفقرة تعديل على بالموافقة
 استخدام تكاليف الحكومية الجهة تتحمل )أ : اآلتي بالنص لتكون ، هـ29/11/1420

 أربعمائة مبلغ يتجاوز ال بما ، منسوبيها ألحد تؤسسه الذي )الجوال( الرسمي الهاتف



 ، كامالً الفاتورة في المسجل المبلغ المستخدم يسدد أن على ، شهر كل عن ريال )400(
 يسدد لم فإن ، أقل أيهما شهر كل عن ريال )400( بمبلغ أو عنه الحكومية الجهة وتعوضه

 يخصم أن على ، المبلغ تسديد عن الخدمة مزود أمام المسؤولة هي الحكومية الجهة فإن
 الهاتف له المؤمن الموظف استحقاقات من شهرياً ريال )400( على يزيد الذي المبلغ

 قيمة )الجوال( الرسمي الهاتف له يؤسس من يتحمل )ب .النظام بسب )الجوال( الرسمي
 لهذا ائتمانياً حداً تضع أن منسوبيها ألحد )الجوال( الهاتف تؤسس التي للجهة )ج .الجهاز
 المشكلة اللجنة عليها توافق التي الهواتف على السابقة الفقرات في ورد ما يطبق )د .الهاتف

 نرغب لذا .القرار هذا نفاذ بعد ، هـ10/4/1390 وتاريخ )240( رقم الوزراء مجلس بقرار
 إليه المشار الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، موجبه واعتماد اإلطالع إليكم
و /،،، يحفظكم والله .بعاليه
3146/ت/13
1/5
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1428
وهاتف وبرق بريد

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 مجلس قرار من نسخة : أوالً :يلي ما بها المرفق هـ9/7/1425 وتاريخ 35399/ب/7

 ، االتصاالت نظام على بالموافقة القاضي هـ5/3/1422 وتاريخ )74( رقم الموقر الوزراء
 المرسوم من نسخة : ثانياً .بالقرار المرفقتين بالصيغتين السعودية االتصاالت هيئة وتنظيم
 نظام على بالمصادقة الصادر هـ12/3/1422 وتاريخ )12/م( رقم الكريم الملكي

 وتجدون .يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .إليه المشار االتصاالت
و/ ،،، يحفظكم والله .المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه
3306/ت/13
1/5
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1429
وهاتف وبرق بريد

 رقم الوطني األمن لمجلس العام األمين الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد(
 لمجلس العامة باألمانة الخاص العنوان به المرفق هـ17/1/1429 وتاريخ 252/أو م/1/1



 : سنترال المعذر حي – )الله رحمه( خالد الملك قصر : الرياض :وهو الوطني األمن
 )10 رقم المبنى( السالم قصر – الملكي الديوان : جدة 4410386 : فاكس 4410211

 والله . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا 6639338 : فاكس 6670224 : سنترال
ك/ ).يحفظكم
2798/3

1/529
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1383
بلديات

 المحكمة قبل من البت وارتأى البعيدة األماكن في ال البلدة في تنحصر البلدية مهمة (... -
 ريثما وذلك بلديات بها توجد ال التي القرى في الواقعة البعيدة باألراضي المتعلقة األمور في
.225/ص االستحكام في التعميم نص وينظر .ر/ )إلخ ... بها بلديات إحداث يتم

م/2395/3
1/529
1

11
1387
بلديات

 في 3008/2 برقم البلديات لشئون الداخلية وزارة وكيل سعادة من جاءنا( :وبعد -
 بها النزاع يقع وبيوت أرض في للنظر لجاناً تشكل المحاكم بعض بأن هـ30/7/1387

 ربما وأنه الغرض لهذا المشكلة اللجنة قرار أساس على الموضوع تنهي المحكمة أن ويجوز
 ذلك في اللجان مع البلديات اشتراك سعادته ويرغب .للبلدية ملكاً عليه المتنازع كان

 عضواً ليكون منها مندوب طلب لديكم بلدية وجود حال في منكم نرغب ذكر ما ولوجاهة
.ن/ انتهى .)اللجنة هذه في

ت/123/3
1/529

18
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1391
بلديات



 .)إلخ ... إفراغاتها في عليه تستند أمر كل من بصورة المحكمة بتزويد البلدية تعميد (... -
.3/599 المنح في التعميم نص وينظر .و/

ت/150/3
1/529
7
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1391
بلديات

 لألراضي المعتمدة المخططات من نسخ ثالث للبلدية يرسل أن العادة جرت (... -
 المذكورة النسخ في التصرف اعتمدوا ولهذا بتخطيطها أصحابها يطالب التي والممتلكات

 إعطاء ـ 2 .تردكم التي النسخ ثالث من نسخة مدينتكم في العدل كاتب إعطاء ـ 1 :يلي كما
 إليها للرجوع البلدية لدى الثالثة بالنسخة االحتفاظ ـ 3 .الثانية النسخة العقار أو األرض مالك
.3/259 العدل كتاب في النص وينظر .ك/ ) .إلخ ... الحاجة عند

ت/108/12
1/530
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1394
بلديات

 رغبت وإذا إليها الكتابة بعد البلدية بمراجعة االستحكام صاحب تعميد من مانع ال (... -
 حتى ومساحته وأبعاده حدوده وأخذ الموقع على معه للوقوف عنها فني مندوب بعث البلدية

 االستحكام في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ ... ذلك من شيء في معارضة لديها كان إذا
.241/ص

ت/162/12
1/530
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1394
بلديات

 .األحساء .أبها .تبوك .الدمام .جدة .الرياض من كل في العدل كتاب على تعميم( :وبعد -
 .بيشة .الحفر .الطائف .حائل .الخبر .المكرمة مكة .المنورة المدينة .مشيط خميس .بريدة



 إشارة وبعد،، وبركاته الله ورحمة عليكم السالم المحترم عدل كاتب فضيلة .الجوف .عنيزة
 في س/ت/6246 برقم البلديات لشئون الداخلية وزارة وكيل سعادة لخطاب

 والتغير التطوير ومدى بحجم تزويدها للتخطيط المركزية الهيئة طلب بشأن هـ2/7/1394
 اإلحصائية الدراسة في بذلك لالستئناس المملكة مدن ببعض األراضي أسعار في حدث الذي
 البلديات لشئون الداخلية وزارة وكيل سعادة أفاد وحيث .الموضوع لهذا بها تقوم التي

 لتعيين لرؤسائها والكتابة ذكرها المار المدن في البلديات بترشيح أعاله إليه المشار بخطابه
 وأن ذلك وتواريخ األراضي بها بيعت التي واألسعار التطورات كل بمتابعة يقومون موظفين
 المعلومات هذه مثل تقدم أن يمكن التي والوحيد األوثق المرجع هي العدل كتابة سجالت

.3/262 العدل كتاب في التعميم نص وينظر .و/ انتهى .)إلخ ...
ت/182/12

1/531
11
9

1396
بلديات

 المتبقية المساحة يساوي بما البناء رخصة في األرض مساحة بتعديل البلديات تقوم(... -
 نص وينظر .ك/ .)إلخ ... المقام البناء في يؤثر ال االختزال أن إلى ويشار االختزال بعد

.3/97 الملكية ونزع العقار في التعميم
ت/93/12
1/531

25
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1398
بلديات

 ضمن تدخل التي األراضي أصحاب وتعويض الكسارة بترحيل جدة بلدية تعميد (... -
 الحدود داخل بالتمليك شرعية صكوك بإخراج السماح وعدم أخرى بأراضٍ المختار الموقع
الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)إلخ ... إليها المشار

ت/1/12
1/531
4
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1399
بلديات

 رقم القروية للشئون والقروية البلدية الشئون وزارة وكيل سعادة خطاب وردنا( :وبعد -
 البلدية الشئون وزير سمو تعميم من صورة ومشفوعه هـ28/10/1398 في 4096/3

 الوزارة لهذه تقدم لقد« :المقدمة بعد ونصه هـ12/4/1396 في 1572/222 رقم والقروية
 على بناء تصريح إعطاءهم يطلبون القرى سكان من األشخاص من الكثير ـ القروية الشئون ـ

 قروض من واالستفادة إعمارها في برغبة قراهم في شرعية بصكوك يملكونها التي األراضي
 قرى بعض وألن البلدية من رخصة وجود للقروض يشترط الذي العقاري التنمية صندوق
 مساكن بها العاملون يجد حتى لحلها الجهود تظافر من بد وال سكن أزمة تعيش المملكة
 إنه وحيث .أكبر بشكل السكن أزمة تعيش التي المدينة إلى الهجرة من ذلك ويحد ـ مالئمة

 إدارة إلى وكل الذي هـ18/9/1395 في 1335 رقم الوزراء مجلس قرار صدر أن سبق
 القرى سكان إلقراض الالزمة الترتيبات إعداد القروية والشئون العقاري التنمية صندوق
 وتاريخ )1( برقم التنمية صندوق إلى الوزارة نظر بوجهة القروية الشئون وكتبت

 عشرة سكانها من ويقدم قرية كل بتخطيط نظرها وجهة في والتزمت هـ9/1/1396
 القرية سكان على وتوزيعها الحكومية البيضاء األراضي تخطيط هو المقصود وألن أشخاص

 الشامل المسح عملية وألن .الخاصة األمالك وليس المحدود الدخل ذوي من باعتبارهم
 تحتاجه ما تنفيذ سيكون إكماله وبعد طويل وقت إلى تحتاج المملكة قرى لجميع الكامل
 شاء إن ـ الثالثة الخمسية الخطة لتنفيذ مواكباً دائمة ومرافق وخدمات مخططات من القرى

 دون الحيلولة أو أمالكهم في البناء من الخاصة األمالك أصحاب حرمان يجوز ال وألنه ـ الله
.الشامل المسح إكمال حتى العقاري التنمية صندوق من اقتراضهم

 البناء القرى في الخاصة األمالك أصحاب من يرغب لمن عملي حل اعتماد قررنا فقد لذا
 مساح بواسطة إعماره المراد الخاص الملك موقع يرفع ـ 1 :التالي باتباع وذلك أرضه على
 الشئون من مساح فيشخص لديهما مساح يتوفر لم إذا أو مدن تخطيط أو بلدية أقرب من

 ـ 3 .بذلك كروكي ويعمل الطبيعة على الملك صك المساح يطبق ـ 2 .بالوزارة القروية
 بها التي القرية تقع التي البلدية على ـ 4 .بلدية ألقرب الصك وصورة الموقع خريطة يسلم

 ـ الوزارة تكون الحل هذا وباعتماد .لطالبه بناء تصريح إعطاء منطقتها في الخاص الملك
 التجاوز أو عليها التعدي أو الخاصة األمالك تداخل عدم على حافظت قد ـ القروية الشئون

 أن في الخاصة األمالك ألصحاب المجال أفسحت أنها كما العامة، المرافق أو الشوارع على
 وتقدمه البناء على اإلشراف أما .التنمية صندوق من واالقتراض اإلعمار في فرصتهم يأخذوا



 إلدارة راجع فهذا القرض أقساط بمقتضاها سيصرف التي األسس من ذلك وغير وتنفيذه
 في المعنية الجهات جميع فعلى .وتعليمات لوائح من لديها بما ستنظمه التي الصندوق

 ذلك اعتماد عالقة له من وكل البلديات ـ المدن تخطيط ـ القروية الشئون ـ وفروعها الوزارة
 ما وعمل واإلحاطة لالطالع .».اهـ .المواطنين ومصالح خدمة وتسهيل بموجبه والتمشي
.ش/ انتهى .)يلزم لمن وإبالغه يخصكم

ت/99/12
1/533

27
7

1400
بلديات

 استخدامها لغرض للغير مملوكة أراضٍ تسليم أو تخصيص للبلديات يجوز ال : ثالثاً (... -
 تعاد : رابعاً .القواعد ولهذه للنظام طبقاً ملكيتها نزع إجراءات اتخاذ بعد إال العامة للمرافق
 مقتضى غير بها التصرف من أصحابها منع أن سبق التي أو المحجوزة والعقارات األراضي

 الشئون وزارة تقوم :خامساً .يرونه حسبما بها للتصرف فوراً أصحابها إلى القواعد هذه
 وتقوم القروية والمجمعات والبلديات الفروع جميع إلى األمر هذا بإبالغ والقروية البلدية
 والمصالح الوزارات جميع تقوم كما .العدل وكتاب المحاكم لجميع بإبالغه العدل وزارة

 .و/ .»إلخ .. ومراكزها فروعها لجميع وإبالغه باعتماده العامة والمؤسسات واإلمارات
.3/101 الملكية ونزع العقار في التعميم نص وينظر
ت/109/12

1/533
10
8

1400
بلديات

 البلديات قبل من عليها والمعارض الصادرة الصكوك من بنسخة البلديات تزويد «... -
 الصكوك في التعميم نص وينظر .و/ .»إلخ ... عليها االعتراضية الالئحة إعداد إلمكان

2/740.
ت/139/12

1/533
8



11
1400
بلديات

 بأن الدفاع لوزارة أراضٍ بها يوجد التي المملكة مناطق كافة في البلديات تعميد «... -
 مشكالت في ندخل ال حتى عطاء أي قبل المناطق بتلك العسكرية القيادات مع ينسقوا
.186/ص األراضي في التعميم نص وينظر .ش/ .»إلخ... حلها يصعب
ت/157/12

1/534
26
12

1400
بلديات

 رقم بالنيابة والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب خطاب وردنا( :وبعد -
 وكيل سعادة خطاب إلى باإلشارة« :المقدمة بعد ونصه .هـ28/11/1400 في 2868/3

 .هـ18/9/1400 وتاريخ 2722/12 رقم المرفق واإلدارية المالية للشئون العدل وزارة
 عما استفساره بشأن هـ18/8/1400 في 149 رقم طريف عدل كاتب برقية ومشفوعه

 المخصصة واألراضي كالمساجد الحكومية للمرافق صكوك إخراج في عليه االستناد ينبغي
 سام أمر من بد ال أنه أم الصك إخراج في البلدية بخطاب يكتفى وهل الحكومية لإلدارات

 إخراج عند العتماده العدل كتاب على تعميمه إلمكان ذلك عن اإلفادة سعادته وطلب بذلك
 قرار صدر أن سبق أنه نفيدكم .والمساجد الحكومية للدور المخصصة لألراضي صكوك
 وزير الملكي السمو لصاحب المبلغ .هـ25/11/1380 في 680 رقم الوزراء مجلس

 على بالموافقة القاضي منه نسخة المرفق .هـ27/11/1380 في 23721 برقم الداخلية
 المرفق التعميم أن كما إليها تحتاج التي األراضي قطع الحكومية والدوائر الوزارات إعطاء
 منه األولى الفقرة في قضى .هـ12/7/1400 في 145/5 برقم للبلديات المبلغ منه نسخة

 ورد ما وفق لجهاتها تسلم عامة مرافق المعتمدة المخططات في المعينة للمواقع بالنسبة أنه
 الرجوع دون بذلك المعنية الجهات إشعار بعد .هـ10/3/1394 في ض66/5 رقم بالتعميم

 ضوء وعلى بتنفيذه إذناً يعتبر المرفق به الواقع المخطط اعتماد إن حيث الوزارة هذه إلى
 متى الحكومية للجهة المخصصة باألرض صك إخراج في كافياً البلدية خطاب يكون ذلك

 جهتها قبل من واستالمها ومساحتها وحدودها به الواقعة والمخطط األرض رقم تضمن
 حسب األوقاف باسم المساجد وأراضي الدولة أمالك باسم الحكومية الدوائر أراضي وتسجل



 يخصكم فيما موجبه واعتماد واإلحاطة لالطالع .».اهـ . الحاالت هذه مثل في المتبع
.و/ انتهى )يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه

ت/24/12
1/535

16
2

1401
بلديات

 في 21452 برقم لكم صدر أن سبق ما باعتماد البلديات جميع على التأكيد «... -
 .»إلخ ... سابقاً المكرمة مكة منطقة أمير من أمر ببيعه صدر ما جميع بإلغاء هـ6/9/1397
الوزارة من التعميم يطلب .و/

ت/101/12
1/535

14
6

1401
بلديات

 وزير بتوقيع العامة للمرافق األراضي تخصيص أو الملكية نزع قرارات تصدر :ثانياً«... -
 العقار أو األراضي عن الضرورية المعلومات جميع القرار ويتضمن والقروية البلدية الشئون
 األجهزة وتزود أجله من ستخصص الذي والغرض وملكيتها وموقعها األرض بمساحة المتعلقة

 إال عليها التهميش أو الصكوك توثيق يتم وال القرار هذا من بصورة العالقة ذات الحكومية
 للغير مملوكة أراضٍ تسليم أو تخصيص للبلديات يجوز ال :ثالثاً .القرارات هذه بموجب

 ولهذه للنظام طبقاً ملكيتها نزع إجراءات اتخاذ بعد إال العامة للمرافق استخدامها لغرض
 من أصحابها منع أن سبق التي أو المحجوزة والعقارات األراضي تعاد :رابعاً .القواعد

 .يرونه حسبما بها للتصرف فوراً أصحابها إلى القواعد هذه مقتضى غير على بها التصرف
 والبلديات الفروع جميع إلى األمر هذا بإبالغ والقروية البلدية الشئون وزارة تقوم :خامساً

 تقوم كما العدل وكتاب المحاكم لجميع بإبالغه العدل وزارة وتقوم القروية والمجمعات
 فروعها لجميع وإبالغه باعتماده العامة والمؤسسات واإلمارات والمصالح الوزارات جميع

 العقار في هـ27/7/1400 في ت/99/12 رقم التعميم نص وينظر .و/ .»إلخ .. ومراكزها
..3/101 الملكية ونزع
ت/103/12



1/536
24
6

1401
بلديات

 الشئون لوزارة أصالً الموجه السامي المقام تعميم من نسخة مؤخراً الوزارة تلقت (... -
 إلحاقاً« :المقدمة بعد نصه يلي وفيما هـ10/6/1401 في 13401 برقم والقروية البلدية
 عليه المؤكد هـ12/7/1400 وتاريخ 17151 برقم إليكم أصله الموجه التعميمي بأمرنا
 الثانية المادة نصت والذي الملكية نزع قواعد حول هـ13/5/1401 وتاريخ 11051 برقم
 وزير بتوقيع العامة للمرافق األراضي تخصيص أو الملكية نزع قرارات تصدر( بأن منه

 في ينزع ما هو بذلك المقصود بأن نوضح أن نرغب .».إلخ ... والقروية البلدية الشئون
 العقار في التعميم ينظر .ش/ .)إلخ ... فقط والقروية البلدية الشئون وزارة أعمال نطاق
.3/104 الملكية ونزع
ت/120/12

1/536
20
9

1402
بلديات

 كل والمياه الزراعة ووزارة الدولة وأمالك والمحاكم العدل وكتاب البلديات إبالغ «... -
 مرجعهم طريق عن إليهم ورد قد يكن لم ما يردهم أمر أي اعتماد بعدم مرجعه بواسطة منهم

 منه بصورة تحتفظ مختصة رسمية لجهة وتاريخاً رقماً يحمل بأن المتبعة لإلجراءات ووفقاً
 منه استثناء أي اعتماد وعدم دقة بكل بهذا بالتقيد عليهم والتأكيد الحاجة عند إليها للرجوع

.275/ص االستحكام في التعميم نص ينظر و/ »إلخ..
ت/140/12

1/537
9

11
1402
بلديات



 لصاحب أصالً الموجه التعميمي السامي المقام خطاب من نسخة الوزارة تلقت( :وبعد -
 رقم الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو

 قرار على اطلعنا« :المقدمة بعد النص يلي وفيما .هـ21/10/1402 في 24751/هـ/7
 منه نسخة المرفقة هـ13/9/1402 وتاريخ 125 رقم اإلداري لإلصالح العليا اللجنة

 وتاريخ 3/29 رقم اإلداري لإلصالح العليا اللجنة رئيس نائب سمو بخطاب والمرفوع
 للشئون العامة المديرية( مسمى تعديل الرياض منطقة أمير سمو طلب حول هـ13/9/1402

 بمنطقة والقروية البلدية للشئون العامة المديرية( إلى )الوسطى بالمنطقة والقروية البلدية
 من اللجنة إليه توصلت وما لذلك، بالنيابة والقروية البلدية الشئون وزير سمو وتأييد )الرياض

 الحكومية األجهزة في به المعمول المسمى تغيير مع التعديل، هذا إجراء على الموافقة
 العامة المديرية( إلى )الوسطى بالمنطقة ..لـ العامة المديرية( باسم مديريات لديها التي األخرى

 المدن على مقتصرة األجهزة تلك تقدمها التي الخدمات كانت إذا )الرياض بمنطقة .. لـ
 جانب إلى خدماتها تغطي التي العامة المديريات أما .فقط الرياض منطقة إلمارة التابعة والقرى

 كما مسمياتها فتبقى الرياض منطقة إلمارة تابعة غير وقرى مدناً الرياض منطقة وقرى مدن
 .)اإلحاطة نرغب .»اهـ .بموجبه يلزم ما إكمال إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا .عليه هي

.ش/ انتهى
ت/85/12
1/537

27
5

1403
بلديات

 يعني وذلك الموتى ودفن وتنظيفها وتسويرها والمغاسل المقابر بإنشاء البلدية تقوم «... -
 نص وينظر .و/ .»إلخ ... وحمايتها عليها بالمحافظة مكلفاً يكون المقابر بإنشاء يقوم من أن

.3/641 والمقابر الموتى في التعميم
ت/150/12

1/538
24
8

1403
بلديات

...»



 والمحافظة الموتى ودفن المغاسل إنشاء أو تنظيف أو تسوير أو إنشاء من بالمقابر يتعلق ما
 من عشر الثامن للبند وفقاً وزارتكم اختصاص من ونحوها االعتداءات من المقابر على

 الموتى في التعميم نص وينظر .ش/ .»إلخ ... والقرى البلديات نظام من الخامسة المادة
.3/642 والمقابر

ت/12/40
1/538
6
3

1404
بلديات

 المحاكم اختصاص من االستحكام صكوك عليها تبنى التي الوثائق صحة من التأكد «... -
 الحجة ملف على االطالع وكان االستحكام حجج إحدى في اشتباه أو إشكال حدث وإذا
 لالطالع المحكمة إلى منها مندوب بعث األمانة فعلى اإلشكال حل في المساعدة شأنه من

 ... فيها للنظر اإلشكال مدار االستحكام حجة عن لنا الرفع أو المحكمة في الملف على
.287/ص االستحكام في التعميم نص وينظر .ق/ .»إلخ
ت/12/146
1/538

12
8

1404
بلديات

 ومرفقاته هـ23/7/1404 في ت/12/131 برقم لكم المبلغ تعميمنا إلى إشارة( :وبعد -
 هـ7/5/1404 في 1332/5 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي قرار من صورة

 صورة مؤخراً ورد .القرى وتطوير لتنمية والمحلية العامة للجان الداخلية اللوائح من ونسخة
 حول هـ15/7/1404 في 2097/5 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي قرار من

 الصالحيات على بناء .والقروية البلدية الشئون وزير إن« :المقدمة بعد نصه هذا .الموضوع
 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادر القرى وتطوير تنمية بالئحة جاء ما على وبناء .لنا المخولة

 العامة اللجان بتشكيل والخاصة منها )2( المادة عليه نصت وما هـ1/1/1403 وتاريخ )3(
 لتنمية والمحلية العامة للجان الداخلية باللوائح جاء ما على وبناء .المناطق مستوى على

 المادة عليه نصت وما هـ7/5/1404 وتاريخ 1332/5 رقم بقرارنا والصادرة القرى وتطوير
 وجواز العامة اللجان عضوية في المشاركة الحكومية واألجهزة الوزارات بتحديد منها )1(



 كل خطابي على وبناء .اللجان هذه إلى القرى بتنمية معنية أخرى جهات يمثلون أعضاء ضم
 واألوقاف الحج وزير ومعالي هـ16/6/1404 في 2361/ت رقم التخطيط وزير معالي من
 الوزارتين من كل تمثيل في رغبتهما والمتضمنين هـ27/6/1404 وتاريخ 4160/404 رقم
 ما يقرر القرى تنمية مجال في الوزارتين هاتين بدور ولقناعتنا .القرى وتطوير تنمية لجان في
 تشكل التي الوزارات إلى واألوقاف الحج ووزارة التخطيط وزارة من كل ضم : أوالً :يلي
 إنفاذ القروية للشئون الوزارة وكالة على : ثانياً .القرى وتطوير لتنمية العامة اللجان منها
 .)اإلحاطة نرغب .»اهـ .يخصه فيما كل لتنفيذه المعنية للجهات هذا قرارنا يبلغ : ثالثاً .ذلك
.ك/ انتهى
ت/12/158
1/539

25
8

1404
بلديات

 قبل من تخصيصها يتم التي بالعقارات الخاصة الصكوك بإخراج العدل كتابة تعميد(...« -
 للدولة بإفراغها العدل لكتابة وتكتب الحكومية الجهات لبعض القروية والمجمعات البلديات

 الصك أصل وإرسال والماليات الدولة أمالك أو المالية وزارة قبل من مندوب حضور دون
 منه صورة وبعث بسجالتها تسجيله تتولى بدورها وهي الدولة أمالك لمصلحة رسمية بصفة
 إليه أشرنا ما حيال يلزم ما باتخاذ يلزم لمن اإليعاز سعادتكم باطالع فنأمل .المستفيدة للجهة

 برقم تعميمه سبق ما إلى نشير كما .».اهـ .تحياتنا ولكم .ذلك حيال يتخذ بما وإشعارنا
 الشئون وزير الملكي السمو صاحب خطاب على المبني هـ26/12/1400 في ت157/12
 به الواقع المخطط اعتبار القاضي هـ8/11/1400 في 2868/3 رقم بالنيابة والقروية البلدية
 المرفق أرض إفراغ في كافياً البلدية خطاب يكون ذلك ضوء وعلى بتنفيذه إذناً المرفق

 به الواقعة والمخطط األرض رقم تضمن متى المستفيدة الجهة لصالح الدولة أمالك باسم
.386/ص الدولة أمالك في التعميم نص وينظر .ك/ انتهى .)ومساحتها وحدودها

ت/12/201
1/540

28
11

1404
بلديات



 ورقم هـ23/7/1404 في ت/12/131 برقم لكم المبلغين للتعميمين إلحاقاً( :وبعد -
 لتنمية والمحلية العامة للجان الداخلية اللوائح حول هـ12/8/1404 في ت/12/146

 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي قرار من صورة مؤخراً ورد .القرى وتطوير
 على بناء .والقروية البلدية الشئون وزير إن« :نصه اآلتي هـ27/8/1404 في 3119/5

 علينا عرضه ما على هـ14/8/1404 بتاريخ موافقتنا على وبناء .لنا المخولة الصالحيات
 اللجان عضوية في والهاتف والبريد البرق وزارة تمثيل حول القروية للشئون الوزارة وكيل
 بالنيابة والهاتف والبريد البرق وزير معالي خطاب على بناء المملكة قرى وتطوير لتنمية العامة
 المالية وزارة من كل تمثيل في الرغبة وكذلك هـ23/7/1404 وتاريخ 2964 رقم

 في منها كل لدور اللجان هذه عضوية في والكهرباء الصناعة ووزارة الوطني واالقتصاد
 بقرار الصادرة القرى وتطوير تنمية بالئحة جاء ما على وبناء .القرى وتطوير تنمية مجال

 والخاصة منها )2( المادة عليه نصت وما هـ1/1/1403 وتاريخ 3 رقم الوزراء مجلس
 للجان الداخلية باللوائح جاء ما على وبناء .المناطق مستوى على العامة اللجان بتشكيل

 هـ7/5/1404 وتاريخ 1332/5 رقم بقرارنا الصادرة القرى وتطوير لتنمية والمحلية العامة
 عضوية في المشاركة الحكومية واألجهزة الوزارات بتحديد منها )1( المادة عليه نصت وما

 اللجان، هذه إلى القرى بتنمية معنية أخرى جهات يمثلون أعضاء ضم وجواز العامة اللجان
 والبريد البرق وزارة من كل ضم ـ 1 :يلي ما يقرر .العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء

 التي الوزارات إلى والكهرباء الصناعة وزارة ـ الوطني واالقتصاد المالية وزارة ـ والهاتف
 إنفاذ القروية للشئون الوزارة وكالة على ـ 2 .القرى وتطوير لتنمية العامة اللجان منها تشكل
 .)اإلحاطة نرغب .اهـ»يخصه فيما كل لتنفيذه المعنية للجهات هذا قرارنا يبلغ ـ 3 .ذلك
.ش/ انتهى
ت/12/76
1/541

24
4

1405
بلديات

 بالتعاون فروعها بكامل الزراعية والمديريات القروية والمجمعات البلديات تكليف «... -
 استحكام حجج إخراج يطلب التي والزراعية السكنية المواقع مسح في المحاكم مع

.295/ص االستحكام في التعميم نص وينظر .ق/ .»إلخ..عليها
ت/12/80



1/541
30
4

1405
بلديات

 مربعات إلى مخططاً جعله في يرغب عقاري ملك صاحب لها يتقدم التي البلدية على «... -
 كتابة أو محكمة من منها الصادر القضائية الجهة إلى الصك بعث البلدية على أن وبلكات

 مدى لمعرفة عليها بني التي أصوله ولتتبع مفعوله سريان لمعرفة سجله على للكشف عدل
 الصكوك في التعميم نص وينظر .و/ .»إلخ..والتعليمات الشرعي للوجه واستكمالها سالمتها

2/750.
ت/12/24
1/541
7
2

1406
بلديات

 األراضي مخططات اعتماد أو تخطيط عدم والقروية البلدية الشئون وزارة على«... -
 سالمته من اإلفادة بطلب منها صدر التي الجهة إلى الصك بعث بعد إال للمواطنين المملوكة
 السكنية األراضي منح أوامر جميع تطبيق يكون .مفعوله وسريان الشرعي الوجه على وجريانه

 نص وينظر .و/ »إلخ .االدعاءات من والخالية للسكنى والمعدة المخططة األراضي في
.3/610 المنح في التعميم

ت/12/80
1/542

18
4

1406
بلديات

 لها ليس بأنه للمحكمة رسمياً بالبلدية المختصة الجهة تكتب التي القضايا : أوالً (... -
 .االستحكام على تجيب التي األخرى بالدوائر أسوة لتمييزه حاجة ال فهذا اإلنهاء في معارضة

 بعد المحامي يقرر ثم معارضتهم المحكمة وتسمع البلديات فيها تعارض التي القضايا : ثانياً
 أنظمة في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ ... تمييزه من بد ال فهذا بالحكم قانع أنه المرافعة
.415/ص التمييز



ت/12/118
1/542

15
6

1406
بلديات

 )صريحة منح أو محدود دخل منح( حكومية مخططات في الواقعة األراضي قطع «... -
 وقبل المخططات تبتير بعد الطبيعة، واقع من قطعة لكل ذرعة قرارات إعداد البلدية تتولى

 واألطوال المقاييس في التعميم نص وينظر .ك/ .»إلخ ... لإلفراغ العدل لكتابة إحالتها
3/586.

ت/12/146
1/542

22
7

1406
بلديات

 الفنية للشئون والقروية البلدية الشئون وزارة وكيل تعميم من صورة لكم نبعث( :وبعد -
 رقم الكريم السامي المقام برقية على المبني هـ19/4/1406 في س/29 رقم بالنيابة

 بعض في الحاصلة الغذائي التسمم بحاالت والخاصة هـ26/6/1406 بتاريخ 2620/ب/4
 في توافرها الواجب الصحية الشروط من نسخة بطيه لكم نرفق عليه بناء .المملكة مدن

 نسخة تطلب .ك/ انتهى .)لمنسوبيكم إبالغها نأمل .والكافتيريات والمطابخ المطاعم
الوزارة من إليها المشار الشروط

ت/12/169
1/543

27
8

1406
بلديات

 في 2041/4 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 الجنوبية بالمنطقة والقروية البلدية الشئون عام مدير لسعادة أصالً الموجه هـ4/8/1406

 وزارة خطاب بطيه لكم نبعث« :يلي ما المقدمة بعد ونصه منه صورة الوزارة لهذه والمعطى



 عن النماص بلدية بتنازل المتعلقة ومشفوعاته هـ20/3/1406 في ج/3/908 رقم العدل
 البلدية من طلب النماص عدل كاتب أن والمتضمن النماص كهرباء شركة لصالح هناك أرض
 في 23/5 رقم للتعميم وفقاً بذلك مخول أنه البلدية رئيس فأفاد الشركة بمنح الصادر األمر
 بالمنح البلدية رئيس بتخويل صريح غير هذا أن إلى العدل وزارة وأشارت هـ16/1/1398

 للشركة األرض منح النماص بلدية لرئيس يحق كان إذا عما اإلفادة العدل وزارة وطلبت
 بلدية رئيس تصرف إن وحيث .بذلك عليه يستند ما فيرفق جائزاً ذلك كان وإذا المذكورة

 رقم التعميم إن حيث األراضي لطلب المنظمة للتعليمات مخالفة على ينطوي النماص
 بمخاطبة مرجعه ليقوم لمرجعه بالكتابة الفرع يقوم بأن يقضي هـ16/7/1386 في 10047

 انتهى .)اإلحاطة نأمل .»اهـ .بذلك النماص بلدية رئيس على التنبيه اعتمدوا لذا .الوزارة هذه
.ك/

ت/12/200
1/544
9

11
1406
بلديات

 هـ19/6/1406 في 495 رقم البجادية محكمة قاضي فضيلة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 حول استفسارهم بشأن هـ27/7/1406 في 1105 رقم تربة عدل كاتب فضيلة وخطاب

 استيفاء بعد منازلهم أراضي على المواطنين لبعض صكوك بإخراج منهم كل طرف بلدية طلب
 هـ26/3/1405 في م/571 رقم الكريم السامي األمر على استناداً مضاعفة منهم قيمتها
 كتابة قبل من يكون ذلك توثيق بأن نفيدكم هـ8/5/1405 في 109/5 رقم بالتعميم المبلغ
 واألطوال والحدود الموقع حسب باإلفراغ البلدية مندوب إقرار بتسجيل وذلك العدل

 وال المختصة الجهة من ذلك في عليه المستند واألمر القيمة واستالم المساحة ومجموع
 نأمل .أعاله إليه المشار السامي األمر تعميم عليه ينطبق فيما استحكام حجة إخراج إلى حاجة

.و/ انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة
ت/8/162
1/544

12
9

1407
بلديات



 يسند ما تقديم في البلدية مندوب تقصير فيها ترى حاالت وزارتكم لدى كان وإذا «... -
 في التعميم نص وينظر .و/ .»إلخ ... الحجج تلك حاملي على الدعوى إقامة فلها اعتراضه

.306/ص االستحكام
ت/8/31
1/544
8
3

1409
بلديات

.الوزارة من التعميم يطلب .ش/ انتهى .)الحكومية الدوائر أمام الصحف بيع منع بشأن(
104/ت/8
1/544
3
7

1410
بلديات

 غيره أو المجاور على بيعها في البلدية ورغبت ملكية نزع عن ناتجة الزوائد كانت إذا(... -
 .و/ .)إلخ .. مستقل صك بذلك ويصدر مندوبها بواسطة البلدية إقرار يؤخذ أن اللجنة رأت

.3/589 واألطوال المقاييس في التعميم نص وينظر
99/ت/8
1/545

17
11

1413
بلديات

 وتاريخ ت و/7594 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 في 10387/ب/4 رقم الكريم السامي األمر إلى أشير« :يلي ما ونصه هـ22/9/1413
 العملية الوزارة هذه به تضطلع الذي العمراني التخطيط باعتبار قضى الذي هـ10/7/1413

 العامة للمخططات وفقاً استعماالتها وتحديد األراضي تخصيص منها ينبثق التي األساسية
 المعنية االختصاص جهة هي الوزارة هذه كانت ولما .المعتمدة التخطيطية والمعايير للمدن

 نظام وضع تم فقد لذا الخاصة، أو الحكومية منها سواء المخططات كافة واعتماد بمراجعة



 سواء المعتمدة التخطيطية السياسات مع مواءمتها يضمن بما المخططات جميع العتماد دقيق
 تعده ما أو األمانات في ممثلة الوزارة هذه أجهزة من إعدادها يتم لمخططات ذلك كان

 المختصة الجهة من مراجعتها تتم بحيث األخرى الحكومية والمؤسسات والمصالح الوزارات
 تعدها التي المخططات أما .اعتمادها على بالموافقة قرار ليصدر علينا تعرض ثم بالوزارة
 بصالحية المدن لتخطيط الوزارة وكيل سعادة فوضت فقد القروية والمجمعات البلديات
 معاليكم من آمل لذا .الشاملة للمخططات العامة السياسة ضوء في اعتمادها على الموافقة

 صاحب موافقة قرار رقم يتضمن المخطط أن من والتأكد ذلك بمراعاة العدل كتاب توجيه
 )موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .اهـ .»أعاله إليه أشير ما وفق وتاريخه االعتماد على الصالحية

.و /انتهى
1152/ت/13
1/5

28
1

1419
بلديات

)

 : ونصه هـ20/1/1419 في 1004 رقم البرقي الكريم السامي األمر من لقدتلقينانسخة
 وإصدار والتملك المنح بمنع القاضي هـ21/2/1418 وتاريخ 18837 رقم ألمرنا إلحاقا

 ساحل نهاية وحتى البحرية القاعدة حدود من جدة جنوب الكورنيش بمنطقة البناء تراخيص
 فوائدها وتعميم البحرية الشواطئ لحماية البالغة ولألهمية .كيلومترا 68 بطول جدة محافظة

 منح أو تمليك عدم اعتماد إليكم نرغب..المواطنين لعموم واالستجمام الترفيهية لألغراض
 على م400 بعمق المملكة شواطئ عموم على للبناء تراخيص إصدار أو الساحلية األراضي

 والقوات السواحل خفر مثل األمنية الضرورات تستدعيه ما باستثناء الشاطئ من األقل
 وتبقى ـ فاصلة ـ فقط الرسمي لالستخدام ذلك يكون أن على السعودية العربية البحرية

 وسياحية ترفيهية مناطق إلنشاء المزايدة طريق عن لتأجيرها البلديات بيد الساحلية األراضي
 إنفاذه باعتماد القروية والمجمعات والبلديات األمانات جميع على التأكيد فاعتمدوا .عليها
 العدل وكتابات المحاكم على للتأكيد منه بنسخة العدل وزير معالي زودنا وقد .دقة بكل

 والله موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .انتهى..بموجبه يلزم ما فأكملوا .يخصهم ما بإنفاذ
 رقم التعميم وينظر .و/هـ8/3/1420 في 1373/ت/13 رقم التعميم وينظر .و)/يحفظكم

 في 1815/ت/13 رقم بالتعميم وأكد .و/هـ2/2/1419 في 1155/ت/13



.و/هـ27/6/1422
1223/ت/13
1/5
4
7

1419
بلديات

)

 لكم نبعث : ونصه هـ8/6/1419 وتاريخ 7951/ب/4 رقم البرقي السامي األمر تلقينا لقد
 هـ27/4/1418 وتاريخ 4/975 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس فضيلة خطاب من نسخة

 في 52/50849 رقم الداخلية وزير سمو برقية نسخة على المشتملة ومشفوعاته
 خطاب ونسخة هـ15/11/1415 في خـ/3/3527 رقم خطابكم ونسخة هـ24/6/1415

 بما المتعلقة هـ19/7/1416 في وت/33299 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي
 بمعاودة الحكومية األراضي على تعدياتهم إزالة تتم من قيام حول الداخلية وزير سمو رفعه

 قدم مدعين إحداثاتهم مواقع على استحكام حجج بطلب للمحاكم التقدم ثم اإلحداث
 بهيئته األعلى القضاء مجلس قبل من الموضوع بدراسة أنه فضيلته خطاب ويتضمن ..اإلحياء
 أزالت إذا أنه فيه يرى الذي هـ22/4/1418 في 305/4 رقم القرار بشأنه أصدر الدائمة
 فال ,قديما البناء يكن ولم ,حق بغير وضعت األنقاض تلك أن بحجة أرض على أنقاضا البلدية

 دعواه إقامة بعد إال األرض تلك على استحكام حجة يمنح أن أزيل الذي البناء لصاحب يحق
 استئذان من بذلك الخاصة التعليمات وتطبيق ,البلدية على يقيمها بينة على والمبنية المحررة

 ,االستحكام حجة عمل في السير بدء قبل األمر هذا من التأكد المحاكم وعلى السامي المقام
 منها يحصل مفصلة واضحة بإجابة اإلسراع البلدية وعلى ,ذلك عن البلدية مخاطبة تتم وأن

 في المحكمة سارت إليها االستفسار صدور من شهرين خالل تجب لم فإذا ,تام تصور
 القضاء مجلس قرره ما نفاذ إليكم ونرغب .االستحكام حجج في تتخذ التي الالزمة إجراءاتها

 بنسخة والقروية البلدية الشئون وزارة تزويد تم وقد ,إليه المشار بقراره الدائمة بهيئته األعلى
 العمل واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ.بموجبه يلزم ما فأكملوا .لالعتماد هذا أمرنا من

.و/يحفظكم والله.)بموجبه
2144/ت/13
1/5

17



12
1423
بلديات

)

 السامي األمر على المبني ، هـ20/11/1422 في 1895/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 اللجنة توصيات على بالموافقة القاضي هـ15/8/1422 وتاريخ 16149 رقم البرقي

 حكومية منشآت عليها تقام التي األراضي ومشكلة الموانئ أوضاع لدراسة المشكلة الوزارية
 رقم التعميمي الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ..
 16149 رقم البرقي السامي األمر إلى إشارة" :ونصه هـ14/9/1423 في 1/47839

 برقية في الواردة الوزارية اللجنة توصيات على بالموافقة القاضي هـ15/8/1422 وتاريخ
 السامي للمقام المرفوعة هـ16/4/1422 وتاريخ 1163/1 رقم التخطيط وزير معالي

 المقام األراضي ومعالجة الحكومية الجهات تحتاجها التي األراضي تخصيص بشأن الكريم
 على التأكيد ـ 1 :يلي فيما المتمثلة ,عليها صكوك إخراج ومطلوب حكومية منشآت عليها

 البلدية الشؤون وزارة بمخاطبة تقوم بأن أراض على الحصول في ترغب التي الجهات
 صاحبة الحكومية للجهات األراضي تلك تخصيص قرارات إصدار تتولى التي والقروية
 على منشآت أو مبان أقامت التي الحكومية الجهات تقوم ـ 2 .التعليمات حسب الطلب
 الشؤون وزارة مع بالتنسيق يدها تحت ما على مساحية رفوعات بإعداد حكومية أراض
 في المبينة األراضي بتخصيص والقروية البلدية الشؤون وزارة تقوم ـ 3 .والقروية البلدية
 ومخاطبة طلبتها التي الحكومية للجهات أعاله )2( الفقرة في إليه المشار المساحي الرفع
 المالية وزارة باسم الالزمة الشرعية الصكوك وإصدار إلفراغها المختصة العدل كتابة

 في دعوى له ولمن المستفيدة الجهة لصالح )الدولة أمالك مصلحة( الوطني واالقتصاد
.التعليمات حسب المحكمة إلى التملك صك صدور بعد بدعواه التقدم الموقع

 حجج إخراج بطلبات الشرعية للمحاكم تقدمت أن سبق التي الحكومية الجهات تقوم ـ 4
 في ورد لما طبقاً لمعالجتها إعادتها بطلب حكومية منشآت عليها مقام أراض على استحكام
 .المحكمة في اإلدارية إجراءاتها في تزال ال الطلبات هذه دامت ما أعاله )3( ),2( الفقرتين

 للجهات تعميماً والقروية البلدية الشؤون وزير ومعالي العدل وزير معالي من كل يصدر ـ 5
 وألهمية إليه المشار السامي األمر لمقتضى وإنفاذاً .ذلك بمضمون منهما بكل المرتبطة

 تلك بتطبيق لديكم المختصة الجهة تقوم أن نأمل وتوثيقها الدولة أمالك على المحافظة
 أراض على صكوك إخراج أو الرسمية لألغراض حكومية أراض إلى تحتاج عندما الضوابط



 الوطني واالقتصاد المالية وزارة في المختصة الجهة وتزويد حكومية منشآت عليها أقيم
 تنفيذاً خطابات من لكم التابعة الجهات عن يصدر مما بصورة )الدولة أمالك مصلحة(

 نرغب لذا ".أعاله الموضحة )4(و )3(و )2( الفقرات في عليها المنصوص لإلجراءات
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم
2407/ت/13
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بلديات

 رقم البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد (
 /3 رقم الكريم السامي األمر من نسخة ومشفوعه هـ2/2/1425 في 6265/ب/3
 ..البلدية بالعقارات التصرف الئحة على بالموافقة القاضي هـ24/9/1423 في 38313/ب
 لالطالع بعاليه إليهما المشار والالئحة السامي األمر من نسخة برفقه تجدون لذا .إلخ

. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) بذلك واإلحاطة
2513/ت/13
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بلديات

)

 السامي األمر إلى فيه المشار هـ16/2/1425 وتاريخ 2407/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 التصرف الئحة على بالموافقة القاضي هـ24/9/1423 وتاريخ 38313/ب/3 رقم

 الشؤون وزير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... البلدية بالعقارات
 السامي األمر إلى إشارة [ : ونصه هـ16/7/1425 وتاريخ 44795 برقم والقروية البلدية
 الئحة على بالموافقة القاضي ، هـ24/9/1423 في 38313/ب/3 رقم الكريم البرقي

 الشؤون وزير من بقرار يجوز بأنه الثالثة المادة قضت والتي البلدية بالعقارات التصرف
 وزوائد التنظيم وزوائد المنح وزوائد للسكن المخصصة األراضي بيع والقروية البلدية

 والمحاكم العدل كتابات على التأكيد معاليكم من آمل ، الكريم لألمر وإنفاذاً . التخطيط
 العدل كتابات إلى تحال التي إليها المشار البيع لحاالت الالزمة اإلجراءات استكمال بعدم



 . أهـ . ] ... حالة لكل للبيع إجازتنا قرار وجود من التأكد بعد إال والبلديات األمانات من
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
2619/ت/13
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بلديات

)

 الفقرة تضمنته ما بشأن العدل وكتابات المحاكم بعض من الواردة االستفسارات إلى فإشارة
 التي األراضي [ : ونصها ، هـ17/5/1423 وتاريخ 1995/ت/13 رقم تعميمنا من الرابعة
 تنفيذ بعدم الملكي المرسوم صدر والتي ، بعده أو هـ1/3/1395 تاريخ قبل البلدية باعتها
 أصحابها فيفهم السامي للمقام والقروية البلدية الشؤون وزارة من الرفع بعد إال البيع أوامر
 المحكمة إلى التقدم أو الكريم السامي المقام قبل من بيعها إجازة بعد إال توثيقها إمكانية بعدم

 وزارة مع الدائرة المكاتبات إليه انتهت وما . ] االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة
 تنفذ لم التي البيع لطلبات هو اإللغاء بأن والمتضمنة الخصوص بهذا والقروية البلدية الشؤون

 فيتم إفراغه يتم ولم ، هـ1/3/1395 قبل بيعه تم ما أما ، اإليقاف أمر بعد بيعه تم ما وهي
 شموله بعدم يفيد والذي ، هـ30/4/1405 وتاريخ م / 975 رقم الملكي األمر وفق معاملته

 وتاريخ 38313/ب/3 برقم أخيرا الصادر الملكي األمر على وبناء . باإليقاف
 هـ16/2/1425 وتاريخ 2407/ت/13 رقم تعميمنا بموجبه صدر الذي ، هـ24/9/1423

 معها يتعارض ما جميع تلغي وأنها ، البلدية بالعقارات التصرف الئحة على الموافقة بشأن ،
 ، ملغاة تعد ذلك ضوء على أعاله عنه المنوه التعميم من الرابعة الفقرة فإن ، أحكام من

 وتاريخ 38313/ب/3 رقم السامي األمر تضمنه ما وفق على العمل ويكون
 والتي ، شروط من فيه ورد ما وفق البلدية من الصادرة البيوع وتعامل ، هـ24/9/1423
 يتم ال قديم بيع وكل . هـ25/8/1425 وتاريخ 2513/ت/13 رقم تعميمنا به صدر ما منها

 التقدم أو إلجازته السامي للمقام رفعه بضرورة المشتري يفهم الالئحة هذه ضوء على إجازته
 والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة للمحكمة

. و/ ) بموجبه
2707/ت/13
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بلديات

 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب قرارات من نسخة تلقينا فقد
 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46349 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46345
 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46342 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46343
 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46347 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46348
 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46352 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46353
 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46350 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46341
 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46346 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46340
 وتاريخ ) 224 ( رقم الوزراء مجلس قرار على المبنية ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46351

 للتنظيم الوزارية اللجنة أجرتها التي الدراسة نتائج على بالموافقة القاضي ، هـ17/8/1424
 مكة ( مناطق في العامة المديريات وإلغاء ، القروية والمجمعات البلديات لقطاع اإلداري
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... ) عسير – القصيم – الشرقية – الرياض – المكرمة

 البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب قرارات من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة
. و / ) . إليها المشار والقروية

2796/ت/13
1/54
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بلديات

)

 8411 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 2266/ ب م/3 رقم الكريم السامي األمر إلى فيه المشار ، هـ18/11/1426 وتاريخ
 المجاالت ضمن اإلعاشة وتأمين تخديم نشاط إدراج المتضمن ، هـ15/11/1425 وتاريخ
 إعداد أكملت قد والقروية البلدية الشؤون وزارة أن سموه وأفاد . تصنيف لها المعتمد

 هذا في التصنيف الراغبين المقاولين طلبات استقبال في والبدء ، الكريم األمر تنفيذ متطلبات
 المقاولين من إال المجال هذا في العطاءات قبول عدم على التأكيد سموه ويطلب . المجال



 ، هـ1/5/1427 تاريخ من اعتباراً وذلك ، والقروية البلدية الشؤون وزارة من فيه المصنفين
 وتنفيذ الحكومة مشتريات نظام حسب تصنيف لها المعتمد األخرى بالمجاالت أسوة

 المالية للحدود مماثلة المجال هذا في التصنيف لدرجات المالية الحدود وأن . مشروعاتها
 وتاريخ ر ح /255 رقم سموه تعميم في الواردة والتشغيل الصيانة مجاالت لدرجات

 ، يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .... هـ21/4/1413
 / ) ومرفقاته هـ21/4/1413 وتاريخ ر ح /255 رقم سموه تعميم من نسخة برفقه وتجدون

 2937/ت/13 رقم التعميم انظر . هـ5/1/1427 في 2804/ت/13 رقم التعميم ينظر .و
. هـ26/7/1427 في
2891/ت/13
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بلديات

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 وزير الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه ، هـ6/4/1427 وتاريخ ب/14927
 رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، والقروية البلدية الشؤون

 إلجراءات التنظيمي االختصاص قصر.1 : يلي بما القاضي ، هـ3/4/1427 وتاريخ ) 71 (
 على ) المهنية ، الحرفية ، الصناعية ، التجارية ( أنواعها بجميع البلدية التراخيص إصدار
 فيها بما – التراخيص تلك إصدار إجراءات تتولى بحيث ، والقروية البلدية الشؤون وزارة

 على ، الغرض لهذا يصدر نظام خالل من وذلك – والترفيهية الرياضية للمشاريع الترخيص
 هذه إصدار وربط ، المخالفات غرامات وتحصيل ، الرسوم استيفاء كيفية يتضمن أن

 التنظيمي االختصاص قصر.2 . النشاط بموضوع المعنية الجهات بموافقة التراخيص
 بتنظيم المعنية الحكومية الجهات على ترخيصه المراد النشاط لموضوع الفنية بالمسائل
 يتم ال بحيث ) الخ ... ، مهني ، تعليمي ، صحي ، رياضي ، ترفيهي ( النشاط موضوع
 من مسبقة موافقة على الحصول بعد إال وغيرها النشاطات لهذه البلدية التراخيص إصدار
 لألنظمة وفقا توافرها الواجب واالشتراطات المتطلبات اكتمال على المبنية فنيا المعنية الجهة

 ما باقتراح – المعنية الجهات بمشاركة – الوزراء بمجلس الخبراء هيئة قيام.3 . والتعليمات
 سبق ما لتنفيذ جديدة تنظيمات من يلزم ما إعداد أو سارية وقواعد أنظمة من تعديله يلزم



 إليكم نرغب لذا . المختصة الجهات من إلصدارها الالزمة النظامية اإلجراءات واستكمال
.و ) المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . إليه أشير ما ومراعاة االطالع

2937/ت/13
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 صاحب تعميم على المبني ، هـ4/12/1426 وتاريخ 2796/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 ، هـ18/11/1426 وتاريخ 8411 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو
 المتضمن ، هـ15/11/1425 وتاريخ 2266/ب م/3 رقم الكريم السامي األمر على المبني
 على والتأكيد ، تصنيف لها المعتمد المجاالت ضمن اإلعاشة وتأمين تخديم نشاط إدراج

 الشؤون وزارة من فيه المصنفين المقاولين من إال المجال هذا في العطاءات قبول عدم
 نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... هـ1/5/1427 تاريخ من اعتباراً وذلك ، والقروية البلدية

 وتاريخ 6723 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب تعميم من
 التصنيف الراغبين المقاولين طلبات استقبال في بدأت الوزارة أن المتضمن ، هـ6/7/1427

 إال ، لألفراد اإلعاشة وتأمين تخديم ومجال ، الطبية للمراكز التغذية وتأمين تخديم مجال في
 الوكالة ولرغبة ، اآلن حتى محدوداً زال ما المجالين هذين في للتصنيف المقاولين عدد أن
 بين المنافسة لتوسيع وذلك ، المجالين هذين في المصنفين المقاولين من شريحة تكوين في

 لمقاولي التصنيف اشتراط بدء تعديل تقرر فقد ، الحكومية للمشاريع المتقدمين المقاولين
 أن على ، هـ1/5/1427 من بدالً هـ1/1/1428 من اعتباراً ليكون واإلعاشة التغذية
 اشتراط بدء وحتى الفترة هذه خالل المجالين هذين في عطاء ألي المتقدم المقاول يحصل

 تقدم قد المقاول بأن يفيد – المقاولين تصنيف وكالة – الوزارة من كتاب على التصنيف
.و ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... متطلباته واستكمل التصنيف بطلب

3014/ت/13
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بلديات
)

 نشير [ ونصه هـ5/11/1427 وتاريخ س م/7892/خ رقم الكريم السامي األمر تلقينا فقد
 رقم الملكي بالمرسوم الصادر ، الشرعية المرافعات نظام من )255 ، 254( المادتين على

 ، 27 ، 26 ، 17 ، 16 ، 15 ، 11 ، 9 ( المواد وإلى ، هـ20/5/1421 وتاريخ )21/م(
 العدل كتاب الختصاص التنفيذية الالئحة من )52 ، 37 ، 36 ، 34 ، 30 ، 29 ، 28

 من )93( المادة على بناء ، هـ17/5/1425 وتاريخ )3740( رقم الوزاري بالقرار الصادرة
 مجلس وقرار ، هـ14/7/1395 وتاريخ )64/م( رقم الملكي بالمرسوم الصادر القضاء نظام

 يردنا ما لكثرة ونظراً .هـ16/3/1425 وتاريخ )199/58( رقم العامة بهيئته األعلى القضاء
 المحاكم من الصادرة الصكوك بعض بشأن األفراد أو الجهات من سواء ، شكاوى من

 للمصلحة ورعاية ، والتعليمات لألوامر الصريحة بالمخالفة ، العدل وكتابات ، الشرعية
 الجهات وأشغلت ، التعقيدات من كثيراً سببت التي المتكررة التجاوزات من وحداً ، العامة

 تسوية أجل من المواطنين ومتاعب ، المحاكم أعباء من وزادت ، ومكاتباتها بتبعاتها الرسمية
.إشكاالتها ومعالجة أوضاعها

 بوجوب العدل وكتابات المحاكم في منسوبيكم جميع على الشديد التأكيد إليكم نرغب لذا
 البلديات سؤال ذلك في بما ، لها الحرفي والتطبيق ، والتعليمات األوامر به تقضي بما العمل

 كل وسيكون ، إجابتها تلقي قبل إجراء أي اتخاذ وعدم ، استحكام حجة أي إخراج قبل
 المسؤولية طائلة تحت نظامية غير إجراءات من يتخذه عما كاملة مسؤولية مسؤوالً موظف

 األوامر يخالف بما مرجعه بتوجيه االعتذار أحد أي من يقبل ولن ، والوظيفية الشخصية
 لديها ما وفق العدل وكتابات المحاكم استطالعات على اإلجابة البلديات وعلى ، والتعليمات

 التعديات من العام المال ويحفظ ، الذمة ويبرؤ المصلحة يحقق وبما ، وتعليمات أوامر من
 وعلى ، المالحظة محل الصكوك أو العادية والمبايعات بالوثائق التملك بادعاءات المتكررة
 كل في الذمة وإبراء ، والنظامي الشرعي المقتضى وإعمال ، والحذر الدقة توخي الجميع
 وتطبيقه واعتماده اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ..]،،.. بموجبه يلزم ما فأكملوا ، إجراء
 الرابع الباب في التنفيذية والئحته الشرعية المرافعات بنظام وردكم ما جميع وتطبيق حرفياً
 بهذا وتعليمات سامية أوامر من به تبلغتم ما وكذلك ، )االستحكام( الثاني الفصل عشر

 1927/ت/13 ورقم هـ20/11/1422 في 1896/ت/13 رقم التعاميم ومنها الخصوص
 في 2532/ت/13 ورقم هـ25/5/1425 في 2460/ت/13 ورقم هـ13/1/1423 في
 سيكون ذلك يخالف من وكل هـ8/9/1426 في 2733/ت/13 ورقم هـ18/10/1425



و/ ).،،، يحفظكم والله .إجراء من يتخذه عما كاملة مسؤولية مسؤوالً
3129/ت/13
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بلديات

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمنة هـ15/5/1428 وتاريخ ب/21962

 تحديد قواعد على بالموافقة القاضي هـ11/5/1428وتاريخ)157( رقم الموقر الوزراء
 .بالقرار المرفقة الصيغة بحسب بها المتعلقة والوثائق )هـ1450(عام حتى العمراني النطاق

 مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
و /يحفظكم،،،، والله . بعاليه اليه المشار الوزراء

3279/ت/13
1/5
2

12
1428
بلديات

)

 السامي األمر على المبني ، هـ19/11/1427 وتاريخ 3014/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 بما العمل على بالتأكيد القاضي , هـ5/11/1427 وتاريخ س م/7892/خ رقم الكريم
 سؤال ذلك في بما , االستحكام وحجج باألراضي الخاصة والتعليمات األوامر به تقضي

 رقم البرقي السامي األمر تلقينا فقد عليه . الخ .. استحكام حجة أي إخراج قبل البلديات
 رقم خطابكم مشفوعات لكم نبعث :[ ونصه هـ28/9/1428 وتاريخ ب م/8688

 في س م/7892/خ رقم األمر إلى فيه المشار هـ29/2/1428 في 18/1483/28
 لوزارة والمعطى األعلى القضاء مجلس رئيس ولفضيلة لمعاليكم الموجه هـ5/11/1427

 في منسوبيكم جميع على الشديد بالتأكيد القاضي ,منه نسخة والقروية البلدية الشؤون
 الحرفي والتطبيق والتعليمات األوامر به تقضي بما العمل بوجوب العدل وكتابات المحاكم

 تلقي قبل إجراء أي اتخاذ وعدم استحكام حجة أي إخراج قبل البلديات سؤال ذلك بما لها



 نظامية غير إجراءات من يتخذه عما كاملة مسؤولية مسؤوالً موظف كل وسيكون ,إجابتها
 مرجعه بتوجيه االعتذار احد أي من يقبل ولن , والوظيفية الشخصية المسؤولية طائلة تحت

 وكتابات المحاكم استطالعات على اإلجابة البلديات وعلى , والتعليمات األوامر يخالف بما
 المال ويحفظ , الذمة ويبرئ المصلحة يحقق وبما , وتعليمات أوامر من مالديها وفق العدل
 محل الصكوك أو العادية والمبايعات بالوثائق التملك بادعاءات المتكررة التعديات من العام

 , والنظامي الشرعي المقتضى وإعمال , والحذر الدقة توخي الجميع وعلى , المالحظة
. إجراء كل في الذمة وإبراء

 يوما ستون مضى إذا أنه المتضمنة الشرعية المرافعات نظام من )256(المادة إلى وإشارتكم
 عليه نصت حسبما النشر أو المختصة الرسمية الجهات إبالغ من اإلجراءين آخر على

 مانع ثمة يكن لم إذا االستحكام إجراء إكمال فيجب معارضة دون )255, 254( المادتان
 إحدى تجب لم إذا أنه المتضمنة ,النظام الئحة من )256/1( الفقرة والى , نظامي أو شرعي

 فعلى تبلغها من التحقق مع المادة هذه في المحددة المدة في عدمها أو بالمعارضة الجهات
 . التوجيه وطلبكم . التمييز محكمة إلى يقرره ما ورفع االستحكام إجراء إكمال القاضي
 الواردة )259( إلى )251( من بالمواد منظم االستحكام حجج إخراج موضوع إن وحيث

 , التنفيذية والئحته الشرعية المرافعات نظام من عشر الرابع الباب من الثاني الفصل في
 المذكور النظام من )255 , 254( المادتين إلى فيه أشير قد إليه المشار األمر إن وحيث
 والرفع الحجج إخراج قبل الجهات وسؤال الصحف في االستحكام عن اإلعالن بشان
 بوجوب الذكر سالف األمر وقضى , فضاء أرض على االستحكام كان إذا السامي للمقام
 البلديات سؤال ذلك في بما لها الحرفي والتطبيق , والتعليمات األوامر به تقضي بما العمل

 على باإلجابة البلديات على التأكيد تضمن كما , إجابتها وورود الحجة إخراج قبل
 يشير ما يتضمن ولم , وتعليمات أوامر من مالديها وفق العدل وكتابات المحاكم استطالعات

. الخصوص بهذا جديدة أحكام ترتيب إلى

 على التأكيد هو إليه المشار األمر مقتضى بأن المعنية الجهات على التأكيد إليكم نرغب
 سؤال ذلك ومن االستحكام حجج بإخراج يتعلق فيما والتعليمات األنظمة به تقضي بما التقيد

 على وأن , الشرعية المرافعات نظام بموجب المحددة المدة خالل إجاباتها وورود البلديات
 اإلجراءات واتخاذ , وتعليمات أوامر من مالديها وفق بذلك التقيد والبلديات المحاكم
 تتجاوز أال ينبغي والتي النظام حددها التي المدة خالل اإلجابات وورود بالسؤال الكفيلة
 البلدية الشؤون وزارة تزويد تم وقد . البلدية فيها بما للجهات الكتابة تاريخ من يوماً الستين

 بموجبه يلزم ما فأكملوا . بذلك المعنية الجهات على للتأكيد األمر هذا من بنسخة والقروية



و/ )يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ]
3356/ت/13
1/5
6
4

1429
بلديات

)

 النطاق تحديد قواعد بشأن هـ23/5/1428 وتاريخ 3129/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 صاحب برقية تلقينا فقد عليه إلخ ... بها المتعلقة والوثائق هـ1450 عام حتى العمراني

 ونصها هـ22/3/1429 وتاريخ 21868 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو
 القاضي هـ11/5/1428 وتاريخ )157( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على بناءاً [ :

 .بها المتعلقة والوثائق هـ1450 عام حتى العمراني النطاق تحديد قواعد على بالموافقة
 بالضوابط الخاصة النطاق قواعد من الثالثة المادة من 3/5 ، 3/4 الفقرتين تضمنت وحيث
 المختلفة باستعماالتها األراضي تنمية أو تخطيط أو تجزئة يتم ال – 3/4 : يلي ما العامة
 بعد إال جهة أي قبل من خارجها أو التنمية حماية ومنطقة العمرانية التنمية مراحل داخل
 على يجب – 3/5 .اعتمادها قبل المخططات على والقروية البلدية الشئون وزارة موافقة

 تحديد -أ :يلي ما الستكمال والقروية البلدية الشئون وزارة مع التنسيق الحكومية الجهات
 إصدار ليتم معتمدة أنظمة أو سامية أوامر بموجب جهة أي تصرف تحت التي األراضي
 قائمة حكومية منشآت عليها التي األراضي تحديد -ب .المستفيدة للجهة تخصيص قرارات

 وفق المستفيدة الجهة لصالح الدولة ألمالك وإفراغها لها تخصيص قرارات إصدار ليتم
 ، المياه أنابيب ، الحديدية السكك ، الطرق شبكات مسارات تحديد -ج .المتعبة األنظمة
 تم وحيث .مساراتها اعتماد ليتم شابهها وما العالي الضغط كهرباء خطوط ، البترول أنابيب
 الجهات وإشعار اإلطالع آمل .إليها المشار العمراني النطاق لقواعد التنفيذية الالئحة اعتماد

 لذا هـ.أ]إليها المشار 3/5 ، 3/4 الفقرات تضمنته ما تنفيذ باستكمال لديكم المختصة
 الالئحة من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب

 )يحفظكم والله .هـ1450 عام حتى المملكة وقرى لمدن العمراني النطاق لقواعد التنفيذية
و/

م/421/3
1/549



21
2

1385
بنوك

 هذه إلى رفع وما الزراعي البنك إدارة مجلس رئيس معالي من وردنا ما على فبناء( :وبعد -
 ملكية إثبات صكوك إنجاز في المحاكم بعض تأخر حول متكررة استدعاءات من الرئاسة

 حدود في المذكور البنك مع التعاون اعتمدوا وعليه .إلخ ... ألمالكهم الفالحين بعض
 مصالح تعطيل وعدم الناس أمور إنجاز من العامة المصلحة تقتضيه وما الحكيم الشرع

.ن/ هـ11/7/1385 في م/1704/3 رقم بالتعميم وأكد .ن/ انتهى .)الفالحين
122/4

1/549
7

10
1389

بنوك
 يطلب أن فروعها أحد أو النقد مؤسسة إلى إليها المشار الضريبة إيداع حالة في أنه -(...

 القضاة برئاسة المالية اإلدارة تزويد أيضاً ويطلب القضاة رئاسة لصالح المودع المبلغ منه
 مع النقد مؤسسة طرف المالية وزارة /الجاري المبلغ بموجبه المقيد اإلشعار من بصورة
 التي الجهات أما .النقد لمؤسسة فرع بها يوجد التي للجهات بالنسبة هذا.قبلكم من إشعارنا

 الرياض بنك أو األهلي البنك بواسطة شيك بها فيحرر النقد لمؤسسة فروع بها يوجد ال
 وينظر .م/ .)المباع ونوع والمشتري البائع واسم للمبلغ اإلجمالية القيمة إيضاح بعد لنا وبعثه
.3/117 األجنبي عقار في التعميم نص
ت/20/3
1/549

13
2

1390
بنوك

 والرهن به االعتراف تسجيل من مانع فال منفعة أو فائدة شرط القرض في يكن لم إذا (... -
 وينظر .ن/ .)إلخ ... تسجيلها من مانع فال ربا فيها يكن لم إذا المعامالت سائر وكذا فيه

.3/253 العدل كتاب في التعميم نص



ت/8
1/549

11
1

1391
بنوك

 ودار العدل وزارة من المشكلة اللجنة قبل من أجريت التي الدراسة من يتضح لم -(...
 يقدمها التي النقدية القروض في فوائد وجود على يدل ما الزراعي البنك عن ومندوب اإلفتاء
.3/257 العدل كتاب في التعميم نص وينظر .و/ .)للمزارعين الزراعي البنك
ت/19/2
1/550
5
2

1392
بنوك

الوزارة من التعميم يطلب .و)/عليه التحفظي الحجز الواجب المبلغ عن المعلومات بشأن( -
ت/31/3
1/550

16
2

1392
بنوك

 السعودي العربي الزراعي البنك من بكتب المزودين للمزارعين جديدة صكوك إعطاء -(...
.2/731 الصكوك في التعميم نص وينظر .ك/ .)إلخ ... االستمارات حسب الخصوص بهذا
ت/69/4
1/550

26
4

1392
بنوك

 الوطني واالقتصاد المالية للشئون الدولة وزير معالي خطاب الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 رقم لتعميمنا إلحاقاً« :المقدمة بعد نصه هذا هـ26/2/1392 في 12/3613 رقم التعميمي



 وتاريخ 876 رقم الوزراء مجلس قرار إلى فيه المشار هـ4/1/1392 وتاريخ 12/149
 الرياض بنك مع يبحث أن الوطني واالقتصاد المالية وزير فوض الذي هـ20/9/1391

 من أقصى كحد %15 حدود في التحويل عمولة نسبة موضوع التجاري األهلي والبنك
 على البنكين مع االتفاق تم بأنه التعميم في ورد وحيث .هللة 34 والبالغة بها المعمول النسبة

 إليه المشار الوزراء مجلس قرار لنص طبقاً ريال ألف كل عن هللة )39( العمولة تكون أن
 ومحاسبة ذلك اعتماد نأمل لذا .ريال مائة كل عن هللة )39( هو العمولة مقدار صحة بينما

 من اعتباراً طريقهما عن تحول ريال مائة كل عن هللة )39( أساس على المذكورين البنكين
.م/ انتهى .)العتماده يلزم من وإبالغ لإلحاطة .»هـ1392 الهجرية السنة بداية
ت/70/4
1/551

26
4

1392
بنوك

 الوطني واالقتصاد المالية للشئون الدولة وزير معالي خطاب الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 من كثيراً أن لوحظ« :المقدمة بعد نصه هذا هـ26/3/1392 في 4/5721 رقم التعميمي
 يؤدي الذي األمر المالية والسندات المعامالت في فقط رقماً المبالغ بوضع تكتفي الجهات

 مقتضيات على وبناء .والتعديل للتالعب المجال ويفسح األرقام في الخطأ احتمال إلى
 المبالغ وضع بضرورة لكم التابعة المختصة الجهات على التأكيد نرجو فإننا العامة المصلحة

 بالصرف منها يتعلق ما وخاصة والمعامالت المالية المستندات جميع في وكتابة رقماً
.م/ انتهى .)موجبه العتماد .»اهـ .والقبض

ت/156/4
1/551

27
10

1392
بنوك

 التالي التعميمي الوطني واالقتصاد المالية وزارة خطاب الوزارة هذه تلقت فقد( :وبعد -
 ومن النقد مؤسسة فروع لدى ودائع حسابات الحكومية والمصالح الوزارات لبعض« :نصه

 حساب كل رصيد توضح شهرية بكشوفات المعنية الجهات المؤسسة فروع تزود أن المعتاد
 في الحساب ورصيد الشهر خالل تمت التي والمدينة الدائنة القيود وحركة الشهر أول في



 التنبيه نأمل لذا .عدمه من الرصيد وتأييد الكشوف تلك مراجعة منها والطلب الشهر نهاية
 أو بصحتها الالزم التأييد وإرسال المذكورة الكشوفات بمطابقة االهتمام المختصين على
 من يوماً عشر خمسة خالل في المختص المؤسسة لفرع وجدت إن مالحظات أي إبداء

 يطلب الحساب كشف المعنية الجهة استالم عدم حالة وفي الحساب بكشف المدون التاريخ
 الودائع أرصدة على التصديق إن حيث وقت بأسرع المذكور الكشف إرسال المؤسسة من

 له من كل وإبالغه لإلحاطة .»اهـ .النقد لمؤسسة بالنسبة المالية الرقابة وسائل أهم من يعتبر
.ك/ انتهى .)لتنفيذه عالقة
ت/15/2
1/552

26
1

1393
بنوك

 في 9217 رقم خطابه بأبها الكبرى المحكمة رئيس فضيلة إلينا رفع( :وبعد -
 إلينا الواردة المكاتبة برفقه لمعاليكم فنرفع« :المقدمة بعد نصه يلي وفيما هـ5/11/1392

 إخراج ..... بطلب المتعلقة هـ21/10/1392 في 1221 برقم السراة قاضي فضيلة من
 األعمال من لديه أن بداعي هـ 16/12/1392 يوم لذلك موعد وتحديد كفالئه بكفالة صك

 أن وأحب المزارعين، من غيره ضمن من وهو وقته في الكفالة تسجيل من يمنعه ما الكثيرة
 لزيادة المزارع مساعدة في بالمسارعة توصي المبلغة األوامر أن ـ 1 :يأتي ما لمعاليكم أوضح
 المزارع لهذا موعداً أعطى قد السراة قاضي فضيلة إن وحيث الزراعة على وتشجيعه نشاطه
 نفي أو إجابة أو دعوى إلى يحتاج ال فقط إقرار رصد هو عمله الذي الوقت في شهرين قرابة

 وعلى المراجعة علينا أكثر قد بالذات المزارع هذا أن ـ 2 .جلسة له يحدد حتى إثبات أو
 وقد الذكر سالف بخطابه جاء كغيره جلسة له حدد فضيلته ولكن السراة قاضي فضيلة
 في ف/3151 برقم بأبها الزراعي البنك مدير من المذكور المزارع مكاتبة لنا أحيلت

 البنك لمدير بعث بالكفالة صكاً ونظمنا الالزم اإلجراء عليها عملنا وقد هـ29/10/1392
 من يتذمرون المزارعين من الكثير وأن ذكر ما الحال كان لما ـ 3 .المكاتبة مع الزراعي

 القضاة بعض وألن لهم جلسة تجديد جراء من مزروعاتهم لحق الضرر وأن معامالتهم تأخير
 يجب ما إلى بإرشادنا التكرم فآمل .نوعها كان مهما قضية لكل جلسة بتجديد يتمسكون

 الجلسات لتحديد خاضعة الكفاالت في الزراعي البنك مع المزارعين معامالت هل اتباعه
 تحتاج ال ألنها السجناء قضايا بعد األولوية حق لها يعطى أن يجب أنه أم أخرى معاملة كأي



 لعموم التعميم بصيغة اإلرشاد صفة يكون وأن اإلقرار رصد تتطلب وإنما وإجابة دعوى إلى
.اهـ .المطلوب الوجه على العمل سير وليضمن مستقبالً بموجبه للتمشي المحاكم قضاة

 فينبغي إثبات أو نفي أو إجابة من دعوى إلى يحتاج ال المزارعين أقارير رصد إن وحيث »
 .)المزارعين معامالت إنجاز على العمل وعليكم .لذلك بالنسبة الجلسات بمواعيد التقيد
.و/ انتهى
ت/12/2
1/553

19
1

1394
بنوك

 )16( رقم التعميمي السعودي التسليف بنك عام مدير خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 صرف في باشر قد التسليف بنك أن إلى بالنظر« :المقدمة بعد النص .هـ5/1/1394 في

 والمصالح للوزارات تابعين حكوميين موظفين أقرضهم من ضمن من وكان القروض
 الشهر من يتم أن يجب القروض أقساط استرداد إن وحيث العامة، والمؤسسات الحكومية

 حسم يتم بأن يلزم لمن باإلشارة التكرم سعادتكم من أرجو .القروض الستالمهم التالي
 أمناء بواسطة وليس الرواتب، مسيرات من لكم التابعين الموظفين على الواجبة األقساط
 ترسل ثم الرواتب مسير في خاصة خانة لها تفرز بحيث الصرفية مأموري من أو الصناديق

 أمر يصدر كما السعودي التسليف بنك ألمر العالقة ذات الجهة من مسحوباً بشيك شهرياً
 من البنك يسترد ما بقدر ألنه ذلك .الموظفين بمرتبات يصدر الذي الدفع أمر مع بها دفع

 إلى باإلضافة للموظفين خدماته وتوسيع اإلقراض أعمال في يستمر أن يمكنه مستحقة أقساط
 على واستحصالها عليها المحافظة مسئولية تقع عامة أموال القروض أو األقساط هذه أن

 خدمة إلى تهدف مؤسسة هو الذي البنك لهذا ومؤازرتكم تعاونكم بإخالص أقدر .الجميع
.م/ انتهى .)اإلحاطة نرغب .»اهـ .خدمتهم على قدرتها أسس من معها وتعاونكم المواطنين،

ت/198/12
1/554
7

10
1395

بنوك



 هـ23/9/1395 في 724 رقم العقارية التنمية صندوق مدير سعادة خطاب تلقينا( :وبعد -
 المحاكم بعض في العدل كتاب أن الصندوق إدارة الحظت :المقدمة بعد نصه يلي وفيما
 في جاء حسبما الصحيح إن وحيث الرهن، وثائق في العقاري التنمية صندوق بكتابة تقوم
 بضرورة العدل كتابة على التنبيه فنأمل ).العقارية التنمية صندوق( هو الوزراء مجلس قرار

 إليه أشير ما مالحظة نرغب .»اهـ .تحايتنا ولكم تعاونكم، شاكرين الصحيح االسم وضع
.ك/ انتهى .)موجبه واعتماد

ت/168/12
1/554

20
8

1396
بنوك

 رقم المساعد السعودي التسليف بنك عام مدير سعادة مذكرة إلى فنشير( :وبعد -
 الموجه البنك بخطاب االكتفاء سعادته طلب المتضمن هـ22/7/1396 في 2/6/1/3270

 .إلخ ..البنك عن مندوب حضور من بدالً القرض تسديد بعد الرهن فك بطلب العدل لكاتب
 السعودي التسليف بنك مدير من الموجه الكتابي بالطلب االكتفاء من مانع ال أنه ونفيدكم

 عدل كاتب فيها يوجد ال التي للبلدان بالنسبة القاضي فضيلة أو العدل كاتب فضيلة إلى
 صدر ما على قياساً وذلك القرض تسديد بعد الرهن فك طلبه تتضمن رسمية بمذكرة
 العليا القضائية الهيئة قرار على المبني هـ27/4/1395 في ت/95/12 رقم الوزاري بالتعميم

.و/ انتهى .)العقارية التنمية صندوق بشأن هـ5/4/1395 في 150 رقم
ت/217

1/555
24
12

1396
بنوك

 في 623 برقم / الثانية الدائرة / الرياض عدل كاتب فضيلة لنا كتب فقد( :وبعد -
 التي األرض لرهن قروض عقود إليه يحيل العقاري التنمية صندوق بأن هـ19/8/1396

 بالصك له عالقة ال شخص باسم القرض ويكون أجله من القرض أخذ الذي البناء عليها سيقام
 إدارة لجنة رئيس لسعادة كتبنا وقد .إلخ .. فيه اسمه ذكر يوجد وال األرض لملكية المثبت

 في 24/5 رقم بخطابه وأفاد لديهم ما معرفة في ورغبنا ذلك عن الصندوق



 بوجوب قراراً األخير اجتماعها في اتخذت الصندوق إدارة لجنة بأن هـ17/10/1396
 كتاب على ذلك تعميم ويأمل شرعي صك بموجب للمقترض ملكاً المرهونة األرض كون

.و/ انتهى .)موجبه واعتماد االطالع فنرغب .العدل
150/12

1/555
26
7

1398
بنوك

 وتاريخ 170/10702 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 17/16144 رقم الداخلية وزير سمو كتاب إلى أشير« :المقدمة بعد ونصه 16/6/1398
 الملكي المرسوم صدر الذي الفرنسي السعودي البنك أن تضمن الذي هـ24/5/1398 في
 أرضاً اشترى قد سعودية مساهمة كشركة بتأسيسه هـ17/6/1397 وتاريخ 23/م رقم

 النقد مؤسسة مع اتفاقه حسب للبنك الرئيسي المبنى عليها ليقيم المعذر شارع على بالرياض
 البنك إعطاء عن امتنع الذي ....... الرياض عدل كاتب أمام المبايعة وتمت السعودي العربي
 لذلك وأنه المساهمة الشركة في أجنبياً شريكاً هناك أن تبين أنه إلى استناداً استحكام حجة
 غير تملك لنظام وفقاً التملك هذا على الداخلية وزير سمو موافقة صدور من البد

 سمو ورغب هـ12/7/1390 في 22/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر للعقار السعوديين
 للبنك يجوز كان إذا ما على التعرف الوطني واالقتصاد المالية وزارة إلى الداخلية وزير

 الالزم العقار على قاصر الحق هذا أن أم العقار يمتلك أن سعودية مساهمة شركة باعتباره
 السعودي البنك بأن معاليكم أخبر أن وأود .الداخلية وزير سمو من وبإذن نشاطه لمزاولة

 يعتبر ال االعتبار بهذا وهو سعودية مساهمة شركة باعتباره إنشائه مرسوم صدر قد الفرنسي
 إفراغ العدل كاتب على أنه وأرى إليه التملك حظر يمتد ال وبالتالي سعودي غير شخصاً
 مساهمة شركة باعتبارها ملكي مرسوم بتأسيسها الصادر البنوك من غيره أو بالبنك التملك
 غير تملك نظام في عليها المنصوص الجهات من إذن على ذلك يتوقف أن دون سعودية

 البنوك تملك إفراغ بقبول العدل كتاب على بالتنبيه التفضل أرجو ولذلك .للعقار السعوديين
 المتعلقة االستحكام صكوك وتسليمها للعقارات سعودية مساهمة شركات باعتبارها المؤسسة

.و/ انتهى .)بموجبه والتمشي لالطالع .»اهـ .عقارات من تتملكه بما
ت/35/12
1/556



14
3

1399
بنوك

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 مجلس قرار من صورة ومرفقه التجارة وزير لمعالي الموجه هـ25/2/1399 في 4368
 مساهمة شركة السعودي القاهرة بنك إنشاء المتضمن هـ24/1/1399 في 34 رقم الوزراء
 على بالموافقة هـ23/2/1399 في 7/م رقم الكريم الملكي المرسوم من وصورة سعودية

.ش/ انتهى )اإلحاطة نأمل .ذلك
ت/101/12

1/556
3
8

1400
بنوك

 في ع/4418 رقم التعميمي والتأديب التحقيق هيئة رئيس معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 9639/ع/3 رقم الكريم السامي األمر إلى نشير« :المقدمة بعد ونصه هـ25/6/1400

 تأخر جراء من السعودي التسليف بنك تواجه التي الصعوبات بشأن هـ18/4/1400 وتاريخ
 البنك إلى منسوبيها من المحسومة القروض أقساط توريد في الحكومية الجهات بعض

 المستحقة األقساط لحسم الحكومية الجهات من آخر جانب استجابة عدم وكذا المذكور
 خدمة في دوره أداء من البنك ولتمكين العام الصالح على فحرصاً .موظفيها على للبنك

 ـ 1 :يلي بما لديكم المختصين على التأكيد الهيئة تود المحدود الدخل ذوي من المواطنين
 الذكر آنف هـ18/4/1400 وتاريخ 9639/ع/3 رقم الكريم السامي األمر أوجبه بما التقيد

 مسيرات واقع من المذكور البنك من المقترضين الموظفين من الشهرية األقساط حسم من
 خمسة أقصاها مدة خالل لديهم بنك أقرب أو المذكور للبنك وتسديدها الشهرية الرواتب

 الوطني واالقتصاد المالية وزارة تعميم تضمنه ما مراعاة ـ 2 .التالي الشهر بداية من يوماً عشر
 ألمر بالبنك الخاص الدفع أمر قطع يتم بأن القاضي هـ5/11/1394 وتاريخ 6372 رقم

 هذه عليهم حسمت الذين األشخاص ببيان مزوداً القروض أو القرض بصرف قام الذي الفرع
 تقوم وسوف .االستحقاق وشهر القرض ورقم شخص كل على حسم ما ومقدار األقساط

 المستحقة األقساط حسم عدم في تراخيه يثبت من كل بحق النظام أحكام بتطبيق الهيئة



 أو شهرياً المقررة المواعيد في المذكور للبنك المحسومة األقساط إرسال في أو للبنك
 هذا .إليه المشار المالية وزارة تعميم تضمنها التي التفصيلية بالبيانات مصحوبة غير بإرسالها

 لاللتزام لكم التابعة المختصة للجهات توجيهاتكم وإصدار جهودكم تضافر من يقين على وأنا
 .)يخصكم فيما بموجبه للتقيد يلزم لمن وإبالغه واإلحاطة لالطالع .»اهـ .سبق بما الدقيق
 .م/ هـ19/1/1394 في ت/12/2 :التعاميم الموضوع هذا حول وصدر .ش /انتهى
.م/ هـ13/3/1394 في ت/49/2

 في ت/11/4 .م/ هـ12/7/1398 في ت134/12 .ك/ هـ13/4/1396 في ت70/2
 .ش/ هـ7/4/1399 في ت54/4 .ش/ هـ30/2/1399 في ت/27/5 .م/ هـ23/1/1399
 في 9639/ع/3 رقم السامي األمر أن كما .ش/ هـ19/5/1399 في ت/81/4
.ش/هـ1/5/1400 في ت55/12 برقم عمم قد هـ18/4/1400
ت/33/4
1/558

11
3

1401
بنوك

 الوزارة رغبة حول هـ3/2/1401 في ت/18/4 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 ببيان الوزارة وتزويد المستديمة السلف بها تودع التي والبنك النقد مؤسسة بفروع باالتصال

 السلفة قيمة فيه بما البنك أو المؤسسة بفرع إيداعات من المستديمة السلفة حركة يمثل
 صرفه يتم مبلغ آخر حتى الحالية المالية السنة أول من الصرف حركة وكذلك المستديمة

 المستديمة السلف ذات المحاكم بعض من إجابات تلقت قد الوزارة وألن .البيان إعداد قبل
 موحد نموذج إعداد الوزارة رأت وقد متفاوتة، البيانات إعداد وطريقة الفروع بعض ومن

 تسحب التي الشيكات أرقام يوضح كما عنها، المعوض والمبالغ السلفة أصل مبالغ يوضح
 النقد مؤسسة في المسئولين مصادقة مع لها المصروفة والجهة نوعيتها موضحاً السلفة من

 كلما المطلوبة بالمعلومات الوزارة وموافاة اعتمادها فنرغب .المحاضر تلك على والبنوك
 جديد، محضر لكل أشهر ثالثة عن المعلومات إرسال يتأخر أال على متيسراً ذلك كان

.ش/ انتهى .)فالعتماده
ت/153/4

1/559
20



8
1401

بنوك
 موظفيها بعض تنتدب المحاكم ورئاسات الفروع بعض أن الوزارة الحظت لقد( :وبعد -

 إن وحيث الرياض، بنك أو األهلي للبنك فرع بها يوجد لجهات الشهرية الرواتب إليصال
 االتفاقيتين وكذا هـ8/9/1380 في 435 رقم الوزراء مجلس قرار ألحكام مخالف ذلك

 المالية وزارة تعميم بهما الصادر األهلي والبنك الرياض وبنك المالية وزارة بين المبرمتين
 الرواتب لجلب موظف أي انتداب عدم نأمل لذا .هـ17/9/1382 في 7194/11 رقم

 انتهى .)الرياض بنك أو األهلي البنك فرع أو النقد لمؤسسة فرع بها يوجد التي للجهات
.ش/

ت/206/12
1/559

27
12

1401

بنوك
 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -

 هـ25/10/1401 في 291 رقم المجلس قرار به المرفق هـ1/11/1401 في 5035/1
 البنوك قروض رهونات توثيق عدل وكتاب محاكم من الشرعية للدوائر يجوز ال أنه المتضمن
 واعتماد االطالع نرغب .معينة بنسبة المقترض من فائدة البنوك هذه عليها تأخذ التي التجارية
 وحده لله الحمد« :هـ25/10/1401 في 291 رقم المجلس قرار ونص .و/ انتهى .)موجبه

 بهيئته األعلى القضاء مجلس اطلع فقد :وبعد وصحبه وآله محمد نبينا على والسالم والصالة
 في ص/174 رقم العدل وزير معالي خطاب على والعشرين الثانية دورته في العامة

 رقم الشرقية بالمنطقة العدل وزارة فرع مدير فضيلة خطاب ومشفوعه هـ4/6/1401
 وتاريخ 82 رقم الخبر عدل كاتب فضيلة خطاب ومشفوعه هـ28/3/1401 في 1141

 الرهونات إقرارات توثيق من العدل كتاب إعفاء فضيلته طلب المتضمن هـ26/3/1401
 البنك يأخذها فوائد على تشتمل الرهون لها توثق التي القروض لكون نظراً التجارية للبنوك

 وموكله الربا آكل وسلم عليه الله صلى الله رسول لعن وقد صريح ربا وهذا المقترض من
 كتاب فيها يوجد ال التي المحاكم وقضاة العدل كتاب يتعرض ال فحتى وكاتبه وشاهديه

 البنك يتولى أن يقترح فإنه الله رحمة من واإلبعاد الطرد وهو الشديد الوعيد ذلك إلى عدل



 دون المقترض من القرض استعادة بها يضمن التي بالطريقة بنفسه اإلقرارات تلك توثيق
 رقم العدل وزير معالي خطاب على المجلس اطلع كما .ذلك في الشرعية بالدوائر االستعانة

 األولى الرياض عدل كتابة رئيس فضيلة خطاب ومشفوعه هـ21/6/1401 في ص/200
 ال التجارية البنوك أن لهم تبين أنه المتضمن هـ14/6/1401 في 1718/1 رقم وزمالئه
.معينة بنسبة فائدة مقابل إال تسهيالت أي تقدم وال مبلغ أي تقرض

 كتابة قامت وإذا عليه ومساعدة له وإقراراً للربا كتابة يعتبر القروض لتلك الرهون وإثبات
 الذي المحذور في ووقعت المحرم فعل في البنك شاركت اإلقرارات تلك بتوثيق العدل
 فضيلة طلب ولذا »وشاهديه وكاتبه وموكله الربا آكل الله لعن« بقوله الله رسول منه حذر

 كتابة يحمي قرار إلصدار األعلى القضاء مجلس على الموضوع عرض وزمالؤه العدل كاتب
 خطابيه في العدل وزير معالي طلب وقد الربا إلى يؤدي ما كتابة في الوقوع من العدل

 واتخاذ العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قبل من الموضوع دراسة أعاله إليهما المشار
 121 رقم قراريه أصدر أن سبق الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس إن وحيث .بشأنه قرار
 القاضي على يتعين أنه المتضمنين هـ8/7/1398 في 200 ورقم هـ11/7/1397 في

 القروض في ذلك كان سواء الربا على اشتماله لديه يتحقق عقد أي يوثق ال أن العدل وكاتب
 الوعيد شمله ممن الربا كاتب ألن الربا على مشتملة أنها يقيناً يعلم معاملة أي أو والمبايعات

 .االمتناع له يسوغ وال التوثيق إجراء عليه فإن العقد في الربا وجود لديه يتحقق لم إذا أما
 تأخذ ربوية التجارية البنوك قروض أن العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس لدى تحقق وحيث
 ال التي الربوية المعامالت من القروض تلك فإن .معينة بنسبة فائدة المقترض من البنوك عليها
 محاكم من الشرعية للدوائر يجوز ال فإنه وعليه المسلمين باتفاق بها التعامل للمسلم يجوز

 العقود هذه مثل كتابة عدم عليها ويتعين المحرمة القروض تلك رهونات توثيق عدل وكتابات
 يوفق أن الله ونسأل .المسلمين علماء تحريمها على وأجمع ورسوله الله حرمها التي

.».وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصلى .شرعه المتثال المسلمين
ت/74/12
1/561

27
5

1402
بنوك

 يتمكن حتى األصلية العقود من المستخرجة الصور على فاقد بدل عبارة وضع «... -
 .ك/ .»إلخ ... بشأنها المتعلقة التعليمات وتطبيق العقود هذه مالحظة من البنك موظفو



.3/684 النكاح في التعميم نص وينظر
ت/112/12

1/561
7
7

1403
بنوك
 البنك أن من األسئلة في ورد ما واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة تأملت وقد «...
 المجلس، رآه ما مع يتفق وال الربا من هذا أن فرأت .القرض جميع على %1 بواقع يأخذ
 لصندوقي بالنسبة اتخذ ما نحو على الالزم القرار وإصدار الموضوع معالجة آمل فإنني ولذا

 نص وينظر .و/ .»إلخ ... سبحانه الله يغضب وما الربا عن ابتعاداً والعقاري الصناعي التنمية
.2/457 الربا في التعميم

ت/4/82
1/561

10
5

1404
بنوك

 المالية للشئون المالية وزارة وكيل سعادة خطاب لنا ورد قد بأنه نفيدكم( :وبعد -
 العربي النقد مؤسسة خطاب على المبني هـ4/5/1404 في 4/9761 رقم والحسابات

 بعض مندوبي بأن المؤسسة مالحظة حول هـ1/4/1404 في ظ.م/4858 رقم السعودي
 إلى يتوجهون بها فروع النقد لمؤسسة توجد ال التي المناطق في وفروعها الحكومية الجهات

 به تقضي ما حسب المحلية البنوك فروع في إيداعها من بدالً منهم القريبة المؤسسة فروع
 فإننا لذا .البنوك تستوفيها التي العمولة عن تزيد مصاريف يكبدهم بما المالية وزارة تعليمات

 اإليداع عند الدقة بتحري التقيد بضرورة لديكم المسئولين الموظفين حث منكم نرغب
 المبلغة التعليمات وفق اإليداع خطابات نماذج من بصورة المختصة الجهات كافة وتزويد

 البنك فرع إلى المستديمة السلف وبواقي إيراداتكم إيداع بضرورة عليكم نؤكد كما لكم،
.ش/ انتهى .)بذلك الخاصة التعليمات وفق معه تتعاملون الذي
ت/12/161
1/562

27



8
1404

بنوك
 متروك غيرها أو التجارية البنوك أو المؤسسات أو للشركات الخاصة الحراسة تأمين «... -
 من الحراسة بتأمين ملزمة وليست تراها جهة أي من الخاصة الحراسة تأمين في الحرية لها

.2/640 الشركات في التعميم نص وينظر .ش/ .»إلخ ... المؤسسة تلك
ت/12/202
1/562

29
11

1404
بنوك

 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب من صورة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 في 36/م رقم الكريم الملكي المرسوم من صورة ومرفقاته هـ9/10/1404 في 24/2774
 من ونسخة هـ3/6/1404 في 111 رقم الوزراء مجلس قرار من وصورة هـ9/7/1404

 مجلس قرار ونص .و/ انتهى .)بذلك اإلحاطة نرغب .للتنمية اإلسالمي البنك مقر اتفاقية
 المعاملة على االطالع بعد الوزراء مجلس إن« :هـ3/6/1404 في 111 رقم الوزراء
 وتاريخ 23702/حـ/5 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الواردة بهذا المرفقة

 برقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب على والمشتملة هـ10/10/1403
 رقم الوزراء مجلس قرار صدور إلى فيه يشير الذي هـ23/9/1403 وتاريخ 5322/403
 البنك مقر اتفاقية على النهائي بالتوقيع بتفويضه القاضي هـ15/5/1403 وتاريخ 118

 جانب ومن المملكة عن جانبه من االتفاقية على التوقيع تم قد أنه وإلى للتنمية اإلسالمي
 قرار على االطالع وبعد .هـ8/9/1403 بتاريخ للتنمية اإلسالمي البنك عن البنك رئيس

 البنك مقر اتفاقية وعلى إليه المشار هـ15/5/1403 وتاريخ 118 رقم الوزراء مجلس
 يلي ما يقرر .للتنمية اإلسالمي والبنك السعودية العربية المملكة حكومة بين للتنمية اإلسالمي

 نظم ـ 2 .بهذا المرفقة بصيغتها للتنمية اإلسالمي البنك مقر اتفاقية على الموافقة ـ 1 :
الوزارة من االتفاقية تطلب .بهذا مرفقة صيغته بذلك ملكي مرسوم مشروع

ت/7/197
1/563

14
11



1405
بنوك

 بتاريخ 17/2740 رقم التعميمي المالية وزير معالي خطاب طيه مرفق( :وبعد -
 الضمانات مصادرة حالة في أعضاء ثالثة من لجنة بتشكيل الخاص هـ20/10/1405

 لدراسة العروض فحص لجنة إلى الموضوع تحيل أن أو للوزارة التابعة باألعمال الخاصة
 المصادرة على يترتب وما للمقاول تحدث قد التي لألضرار توقياً جوانبه كافة من الموضوع

 اللجنة تصدرها التي التوصيات ترفع ثم ومن األعمال هذه لمنفذي المالية بالمراكز أضرار من
 هذه تمديد طلب مراعاة المشروع لها يتبع التي الوحدة وعلى فيها للبت الصالحية لصاحب

 .الشأن هذا في مهامها من االنتهاء للجان يتسنى حتى شهور ثالثة تتجاوز ال لمدة الضمانات
.ش/ انتهى .)التعميم هذا تاريخ من المرفق بالخطاب إليه أشير ما إنفاذ العتماد

ت/12/190
1/564

22
10

1406
بنوك

 قبله من موثوق سعودي مندوب ببعث القرض صرف قبل الزراعي البنك تكليف «... -
 كروكي وعمل وتاريخه اإلحياء ثبوت من للتحقق صاحبه إقراض المراد الملك على للوقوف

.2/752 الصكوك في التعميم نص وينظر .ك/ .»إلخ ... منه محيا هو لما
ت/12/138
1/564

28
7

1407
بنوك

 تقدم التي الدعاوي سماع عدم التجارية المنازعات حسم وهيئات المحاكم على ـ 1(... -
 النقد مؤسسة في لجنة تشكيل ـ 2 .السامي المقام موافقة بعد إال قبلها من أو البنوك ضد

 وعمالئها البنوك بين القضايا لدراسة التخصص ذوي من أشخاص ثالثة من السعودي العربي
 الموقعة لالتفاقيات طبقاً الطرفين بين المناسبة الحلول وإيجاد الخالفات تسوية أجل من

.2/318 الدعوى في التعميم نص وينظر .و.)/الخ ... بينهما
ت/12/139



1/564
28
7

1407
بنوك
...)

 ربوية التجارية البنوك قروض أن لديه تحقق قد أنه من العامة بهيئته القضاء مجلس قرره ما أما
 واستقرار العدل كتاب نظام على دراسة إجراء يستدعي األمر هذا مثل فإن .توثيقها يجوز ال

 توثيقها يجوز ال التي والمعامالت توثيقها يجوز التي المعامالت لحصر البنكية المعامالت
 المقام إلى الموضوع هذا حول لدينا ما رفع باإلمكان وأن النظام على الالزم التعديل وإجراء
 نص وينظر .و/ انتهى .)يلزم بما وتعميدنا بدراسته الديوان في المختصين لتعميد السامي
.2/486 الرهن في التعميم

ت/9/141
1/565
1
8

1407
بنوك

 في د/9/8/5 رقم بالوزارة المال بيوت إدارة مدير خطاب إلى نشير( :وبعد -
 بها يوجد ال التي المناطق في المال لبيوت حسابات فتح اقتراحه حول هـ26/5/1406

 إيداع عملية لتسهيل مناطقهم، في المتواجدة الرسمية البنوك فروع في النقد لمؤسسة فروع
 المالية وزير معالي بخطاب وردنا ما إلى نشير وكما .البيوت لهذه العائدة المبالغ وسحب

 خ/9/2053رقم لخطابنا الجوابي هـ20/8/1406 في 10/7337 رقم الوطني واالقتصاد
 المتواجدة البنوك مع تلك المال بيوت بتعامل معاليه موافقة المتضمن هـ12/7/1406 في
 معها التعامل سيكون التي والبنوك المحاكم فيه عينت بياناً وأرفق منها القريبة أو مدنهم في

 مار الخطاب على المعطوف هـ22/3/1407 في 19/2141 رقم معاليه خطاب وكذلك
 /المندوب ويمثلها العدل ووزارة ....... /المندوب ويمثلها الوزارة به قامت ما بصدد الذكر

 الواجب والضوابط الحساب فتح لطريقة التنظيمية باإلجراءات محضر إعداد من .......
 السعودي العربي النقد مؤسسة تزويد تم وأنه األموال وحفظ والسحب اإليداع عند اتباعها
 أن : أوالً :يلي ما إقرار تم وحيث بمضمونه بالعمل البنوك لتعميد المحضر هذا من بنسخة



 هذا بها التي البلدة في المتواجدة البنوك أحد فرع لدى الحساب بفتح المال بيت يقوم
 وكذلك اإليداعات كافة استقبال ليتولى المرفق البيان حسب أخرى بلدة أقرب أو الفرع
 مؤسسة من بدالً المال وبيت البنك قبل من ومراجعته الحساب هذا من المسحوبات صرف
 عموالت أية يتقاضى أن دون المنطقة هذه في فرع بها يوجد ال التي السعودي العربي النقد

 البنك فروع في الحساب فتح يتم ـ 1 : واإلجراءات الضوابط : ثانياً .ذلك عن مصاريف أو
 السعودي العربي النقد ومؤسسة الوطني واالقتصاد المالية وزارة طريق عن المطلوب المحلي
.المأمور وليس المال بيت وباسم

 المال بيوت طريق عن الحسابات هذه من والسحب المال بيوت متحصالت إيداع يتم ـ 2
 وليس متسلسلة أرقاماً تحمل رسمية بشيكات السحب يكون أن على البنك فرع من مباشرة

 بأسماء العدل وزارة قبل من الوطني واالقتصاد المالية وزارة تزود ـ 3 .خطية بسحوبات
 وإشعار فتحه يطلب حساب كل من والسحب اإليداع في الصالحية أصحاب تواقيع ونماذج

 الجهات قبل من والسحب اإليداع في الصالحية ألصحاب يتم تغيير كل عن البنك فرع
 في الحسابات هذه من واإليداع السحب في بالصالحية للمخولين يجوز ال ـ 4 .المختصة

 وصدور العدل وزارة إلى الرجوع بعد إال واإليداع السحب في غيرهم تفويض المال بيوت
 الالزمة التفصيلية السجالت مسك ـ 5 .الحسابات بهذه المعنية للجهات تبلغ بذلك موافقة

 الحسابات أرصدة متابعة ـ 6 .المال بيوت قبل من األموال هذه على المحافظة تكفل التي
 المفتوحة الحسابات على المالحظات أو المصادقة إشعار بإرسال وذلك البنك لدى المفتوحة

 الحساب في مبلغ أي تداخل استدراك ليمكن شهرياً المصرفية الجهات ترسلها والتي
 عدم حالة وفي متطابقة والنقدية الدفترية األرصدة تكون أن يجب ـ 7 .حينه في وتعديله
 الحسابات هذه متابعة المال بيوت على ـ 8 .األسباب عن البحث المال بيت على التطابق

 المبالغ هذه بقاء يجوز ال ـ 9 .عليها يطرأ ما بكل البنك وإشعار بأول أوالً تصفيتها ومحاولة
 إلى رأساً تحويله يجب البنك في يودع مبلغ وأي حركة دون جامدة البنك فرع لدى

 هذه خالل حركة عليه يحدث لم إذا إيداعه تاريخ من سنوات ثالث انقضاء بعد النقد مؤسسة
 الجهات تلتزم : ثالثاً ).أمانات( المالية وزارة لحساب قيده النقد لمؤسسة ليتسنى المدة

 في العامة للمصلحة تحقيقاً ومراعاتها المحضر في جاء ما بتطبيق العدل وزارة في المختصة
.الشأن هذا

 فضيلة يتقدم ـ 1 :التالية الخطوات اتباع يتعين إيضاحه سبق بما اإلخالل عدم ومع عليه وبناء
 البيان في موضح هو حسبما للمحكمة المخصص البنك إلى المحكمة قاضي أو رئيس

 الحساب هذا من السحب يكون أن ـ 2 .المحكمة مال بيت باسم حساب فتح بطلب المرفق



 طلب يكون أن ـ 3 .المال بيت مدير والثاني المحكمة قاضي أو رئيس أحدهما اثنين بتوقيعين
 يراعى أن ـ 4 .بالسحب المخولين قبل من عليه موقع رسمي كتاب بموجب الشيكات دفتر
 5 .بشأنها تحفظات هناك يكون ال حتى المصرفية والقواعد النظم كافة الشيكات تحرير عند

 تزويد يتم - ب .بالسحب المخولين تواقيع نماذج من نسخ بثالث البنك تزويد يتم أن - أ ـ
 بيت حساب ورقم بالسحب المخولين تواقيع من نسخ بثالث بالوزارة المال بيوت إدارة
 - ج .نفاده حالة في تصويره يمكن والذي المرفق النموذج حسب البنك في ورصيده المال

 بذلك )المال بيوت إدارة( العدل وزارة إشعار يتم بالسحب المخولين أحد استبدال حالة في
 من مبلغ أي سحب قبل وذلك الحسابات بهذه المعنية وللجهات لكم تبلغ موافقة إلصدار

 ومأموري لمديري إلبالغه المحاكم قبل من مقتضاه وإنفاذ موجبه فالعتماد .الحساب هذا
.و/ انتهى .)األصول حسب بموجبه للتمشي لهم التابعين المال بيوت

ت/8/157
1/568

22
8

1407
بنوك

 قبل من الشيكات إصدار طريقة عن المحاكم بعض من استفسارات ورود على بناء( :وبعد -
 في الالزم اتخاذ بعد باسمه العالقة لصاحب تسلم وهل لديهم المال بيوت مأموري أو مديري
 لصاحب يسلمه بدوره هو ثم ومن المال بيت مأمور أو مدير باسم الشيك يصدر أم ضبوطه

 بفتح الخاص هـ1/8/1407 وتاريخ ت9/141 رقم تعميمنا صدور على وبناء .االستحقاق
 .النقد لمؤسسة فروع بها يوجد ال التي المناطق في البنوك فروع لدى المال لبيوت حسابات

 من ويوقع االستحقاق صاحب باسم الشيك إصدار هي الصحيحة الطريقة أن نفيدكم عليه
 المحكمة كانت سواء المال بيت مأمور أو مدير مع باالشتراك المحكمة قاضي أو رئيس قبل

 .)بموجبه والتمشي بذلك لإلحاطة .البنوك أحد أو فروعها أحد أو النقد مؤسسة مع تتعامل
.و/ انتهى

ت/8/195
1/569

18
12

1407
بنوك



 نص وينظر .و/ .)إلخ ... الصناديق لقروض بالنسبة اإلعسار ادعاء في النظر عدم (... -
.2/449 واإلعسار الديون في التعميم

ت/8/179
1/569

16
9

1408
بنوك
 المنوه النشاط تزاول بدأت سعودية مساهمة شركة لالستثمار المصرفية الراجحي شركة «...
 .و/ .»إلخ ... وفروعها اإلقليمية مراكزها عبر هـ1/8/1408 تاريخ من اعتباراً أعاله عنه

.2/660 الشركات في التعميم نص وينظر
ت/8/14
1/569
6
2

1409
بنوك
 في 729/8 رقم األمر من والثانية األولى الفقرتين في الواردتين والقضايا الدعاوي إن (...
 بهما يقصد هـ10/7/1407 في 732 رقم األمر في إليهما والمشار هـ10/7/1407

 المصرفية ألعماله البنك ممارسة من تنشأ التي المصرفية الصفة ذات والقضايا الدعاوي
 المصرفية األعمال من ونحوها والقروض بأنواعها والحسابات االعتمادات فتح مثل البحتة

 أصال المختصة الجهة قبل من فتنظر غيرالمصرفية الدعاوي من ذلك عدا ما وأما األخرى
.2/319 الدعوى في التعميم نص ينظر .و/ .)إلخ ... بنظرها

24/ت/4
1/570

22
2

1411
بنوك

 في 19/21 رقم التعميمي الوطني واالقتصاد المالية وزارة خطاب تلقينا( :وبعد -
 تعليمات وجود إلى الحاجة من الوزارة هذه لمسته ما ضوء في« :نصه اآلتي هـ1/2/1411



 في بفتحها الحكومية الجهات بعض تقوم التي الحسابات ومتابعة تسجيل تنظم ثابتة مالية
 لجان مثل مؤقتة مختلفة ألغراض المحلية البنوك أو السعودي العربي النقد مؤسسة فروع

 اإليرادات وتحصيل والتشغيل اإلقراض صناديق وحسابات واإلعانات المختلفة الصرف
 من كل مع بالتشاور الوزارة قامت فقد التعليمات هذه مثل وجود وألهمية وغيرها الذاتية
 الحسابات هذه تنظم تعليمات بإعداد السعودي العربي النقد ومؤسسة العامة المراقبة ديوان

 رقم الوزاري القرار بموجب اعتمادها وتم متابعتها أو وتسجيلها فتحها كيفية وتحديد
 تأمل التعليمات هذه من صورة برفقه تجدون وعليه .»اهـ .هـ1/2/1411 في 19/208

 والعمل لتنفيذها لكم التابعة والجهات لديكم والمختصين المسئولين لكافة إبالغها الوزارة
 التعليمات وتطلب .ش/ انتهى .)القرار صدور تاريخ من وذلك يخصه فيما كل بموجبها

الوزارة من عنها المنوه
57/ت/8
1/570

28
5

1411
بنوك

 للغير مزرعته ملكية نقل يرغب شخص كل عن الزراعي للبنك رسمياً الكتابة (... :وبعد -
.3/285 العدل كتاب في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ ... اإلفراغ إجراء قبل
1271/ت/13
1/5
8
9

1419
بنوك

)

 هـ20/8/1419 في 3/9228 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا
 أ م/ظ م 1406 رقم السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ معالي خطاب على المعطوف

 السعودي البنك مع دمجه تم قد السعودي القاهرة بنك أن المتضمن هـ14/8/1419 وتاريخ
 المادة من )ب( الفقره إلى استنادا السعودي العربي النقد مؤسسة بموافقة المتحد التجاري
 وتاريخ 5/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر البنوك مراقبة نظام من عشره الحادية

 أصبح فقد }المتحد السعودي البنك{ اسم تحت االندماج لهذا ونتيجة هـ22/2/1386



 منشؤها كان أيا والتزاماته حقوقه جميع في السعودي القاهرة لبنك خلفا الجديد البنك
 ويرى .إلخ..الحقيقي المالك باعتباره فيها التصرف االندماج هذا بموجب ويمكنه وسببها
 بذلك بالمملكة العدل كتابات جميع إبالغ مالءمة الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي
 البنك إلى السعودي القاهرة بنك اسم بتعديل العقارات صكوك تهميش إلى الحاجة وعدم

 والله .)واالعتماد االطالع نرغب لذا .آخر طرف إلى بيعها قبل المتحد السعودي
.و/يحفظكم

1294/ت/13
1/5

22
10

1419
بنوك

 وتاريخ 37/6563 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب إلى إشارة(
 وتاريخ 17/13947/19 رقم العدل وزير معالي لخطاب الجوابي هـ22/6/1419
 البنوك مع تتعامل التي المال بيوت حسابات توحيد على الموافقة المتضمن هـ12/3/1419

 أجل من }لالستثمار المصرفية الراجحي شركة{ هو واحد مصرف لدى المختلفة الوطنية
 الشركة من بالوزارة طرفية نهاية على والحصول المختلفة الحسابات تلك على الرقابة إحكام

 حسابات لفتح المذكورة الشركة مع التعاون الفضيلة أصحاب من نرغب لذا .المذكورة
 القديمة بالحسابات األرصدة وترحيل بالسحب المخولين تواقيع بنماذج وتزويدها لديها

 بما وافادتنا المذكورة الشركة طرف الجديدة الحسابات إلى األخرى البنوك طرف المفتوحة
.ق/يحفظكم والله .)يتم
1374/ت/13
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 42/6477 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد:(وبعد
 وتاريخ 17815/ب/3 رقم السامي المقام برقية على بناء" : ونصه هـ14/2/1420 وتاريخ

 الخبراء هيئة من لجنة تشكيل الوزارة هذه اقتراح على الموافقة المتضمنة هـ5/12/1407
 نظامية مدى لدراسة المظالم وديوان الوطني واالقتصاد المالية ووزارة الوزراء مجلس في



 .آخر لمشروع منه مقدم نهائي ضمان من مقاول على ترتب حكومية جهة دين استيفاء
 من أصدر التي بالعملية مرتبطا يكون البنك يصدره الذي الضمان أن إلى اللجنة انتهت وحيث
 الضمان قيمة على التنفيذ تطلب أن المتعاقدة غير حكومية جهة ألي يحق ال وبالتالي أجلها
 وزارة إليه انتهت وما يتفق ما وهو أجلها من الضمان أصدر التي العملية غير آخر حق لوفاء

 ال أنه من هـ19/6/1407 وتاريخ 17/222 رقم تعميمها في الوطني واالقتصاد المالية
 حكومية لجهة منه مقدم نهائي ضمان من مقاول على ترتب حكومية جهة دين استيفاء يجوز
 إليكم نرغب لذا السابق بتعميمها ورد ما على التأكيد تود الوزارة هذه فإن لذا .أخرى

.و)/موجبه واعتماد اإلطالع
1427/ت/13
1/5
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 في 1/6263 رقم بالنيابة الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد
 كانت بعض مع بعضها دمج أو البنوك بعض لسعودة نتيجة أنه المتضمن هـ23/6/1420

 أو رهون فك أو منها أو لصالحها عقارات ملكيات بنقل تتعلق البنوك لتلك صعوبات تحصل
 البنك في المتحد السعودي البنك اندماج تم أن بعد الصعوبات تلك ولتالفي .ذلك غير

 البنك طلب تؤيد الوزارة هذه فإن األمريكي السعودي البنك اسم تحت األمريكي السعودي
 المتحد السعودي البنك من لكل خلفا األمريكي السعودي البنك باعتبار[ االمريكي السعودي

 بتعديل العقارات صكوك لتهميش الحاجة وعدم التصرفات كافة في السعودي القاهرة وبنك
 قبل األمريكي السعودي البنك إلى السعودي القاهرة بنك أو المتحد السعودي البنك اسم
 مناطق في المعنية والمحاكم العدل كتابات جميع إبالغ معاليه ويرى ]آخر طرف إلى بيعها

.و)/واالعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .بذلك المملكة
1436/ت/13
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 في 8/3/28238 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب إلى إشارة
 للعام الختامية الحسابات وإعداد الحسابات إقفال تعليمات إبالغ والمتضمن هـ8/7/1419

 إيقاف موعد تحديد تم -1 :- التالية التعليمات تضمن والذي هـ1419/1420 المالي
 ينبغي لذا هـ30/8/1420 الموافق األربعاء يوم الميزانية أبواب جميع على الصرف

 صرف يتم -2 . التاريخ هذا قبل الصرف الواجبة االستحقاقات جميع رفع في المسارعة
 ضرورة أهمية على التأكيد -3 . كالمعتاد المحدد موعدها في هـ1420 رمضان شهر رواتب
 نهاية العهد تسديد مستندات لتقديم مهلة آخر أن علماً أنواعها بجميع العهد إقفال و تصفية
 -4 . المسئولية اإلهمال أو التأخير في المتسبب وسيتحمل هـ19/10/1420 يوم دوام

 أقصاه موعد في هـ30/8/1420 قبل أو في المقطوعة الحواالت جميع صرف
 إذا -6 . االجتماعية والتأمينات التسليف لبنك مخالصات رفع سرعة -5 . هـ7/9/1420

 عن المسئولين لدى فتبقى حكمة في وما شعبان لشهر راتبه استالم عن موظف تخلف
 المالية السنة إيداعات ضمن هـ10/9/1420 في تورد ثم هـ7/9/1420 حتى الصرف
 طبقاً لإليرادات تزال ثم ومن رواتب مرتجع األمانات حسابات في وتعلى هـ1419/1420
 خالل الحكومية ألجهزة با الصناديق جرد مهمة العامة المراقبة ديوان يتولى -7 . للنظام
 جرداً يعتبراً اإلجراء وهذا هـ14/9/1420 يوم دوام نهاية حتى هـ10/9/1420 من الفترة
 اإليداعات استقبال في االستمرار الصناديق أمناء وعلى قفلها وليس الصناديق لمحتويات فقط
 واالقتصاد المالية وزارة لحساب بأول أوال المبلغ إيداع مع هـ21/9/1420 يوم حتى

 المالية السنة إيداعات ضمن وفروعها السعودي العربي النقد بمؤسسة الوطني
 النقدية والبواقي ومتحصالتها الصناديق موجودات كافة إيداع يجب -8 . هـ1419/1420

 بصافي الخاصة المبالغ عدا فيما نقود بعهدته من وكل الصناديق وأمناء الصرف مأموري لدى
. عليها المنصوص الرواتب

 يوم دوام نهاية حتى10/9/1420 من الفترة خالل وذلك أعاله السادسة الفقرة في
 موجودات تودع العربي النقد لمؤسسة مقر بها التي الجهات -أ يلي لما وفقا21/9/1420ً

 للمؤسسة فرع بها يوجد ال التي الجهات -ب . غيرها دون النقد مؤسسة إلى صناديقها
 شيكات على الحصول مقابل معه تتعامل الذي البنك فرع إلى صناديقها موجودات تودع

 قبل من فوراً الشيك ويرسل النقد مؤسسة ألمر بالرياض الرئيسي المركز على مسحوبة
 منه بصورة بالوزارة المالية اإلدارة تزويد يتم خطاب بموجب بالرياض المؤسسة إلى الفرع
 بواقي إيداع يجب -ج . ونوعها المودعة المبالغ عن كاملة بيانات على تشمل أن على

 إليكم نرغب . هـ21/9/1420 أقصاه موعد في البنك فرع أو النقد مؤسسة لفرع السلف



 أن علماً بموجبه والتقيد أعاله ورد ما بمراعاة لديكم المختصة الجهات على التأكيد
 التعليمات بهذه يتعلق استفسار أي على لإلجابة االستعداد أتم على المالية باإلدارة المسئولين

 لها الحلول إيجاد في والمشاركة التطبيق أثناء المختصين تواجه التي الصعوبات مناقشة أو
. ك / ) . الكتابة أو الفاكس أو الهاتفي باالتصال ذلك تم سواء
1590/ت/13
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 رقم البرقي بالنيابة الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب من نسخة تلقينا لقد
 7/م رقم الكريم الملكي المرسوم صدر قد أنه المتضمن هـ25/6/1421 في 5/3/7758

 هـ18/2/1421 وتاريخ 49 رقم الوزراء مجلس قرار على المبني هـ27/2/1421 وتاريخ
 اإلسالمي للبنك التابعة الخاص القطاع لتنمية اإلسالمية المؤسسة اتفاقية على بالمصادقة

 المؤسسة معاملة تتم بأن المختصة األجهزة تعميد نحو الالزم باتخاذ معاليه ورغب .للتنمية
 .إلخ ..االتفاقية هذه من السادس الفصل ألحكام وفقاً الخاص القطاع لتنمية اإلسالمية
 واعتماد لالطالع واالتفاقية الوزراء مجلس وقرار الملكي المرسوم من نسخة بطيه وتجدون

. و / )موجبه
1690/ت/13
1/54
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 الخاصة المبايعات توثيق حول العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض استشكال على بناء
 األساسي النظام من الثالثة المادة إن وحيث .إلخ ...المحدودة للتطوير الراجحي بشركة
 الملكي المرسوم عليه بالموفقة الصادر لالستثمار المصرفية الراجحي لشركة التأسيس وعقد
 من الشركة أغراض فيه تتمثل ما الثالثة مادته في تضمن قد هـ3/11/1407 في 59/ م رقم

 ,المساهمة أو تابعة شركات تأسيس )ق(الفقرة وفي .واالستثمارية المصرفية األعمال مزاولة
 جميع في المشاركة ))ث((الفقرة وفي . هيئات أو شركات في طريقة بأية االشتراك أو

 إن وحيث .وغيرها وعقارية وصناعية وزراعية تجارية من المختلفة االستثمارية النشاطات



 [ برقم التجارة وزارة لدى تسجيلها جرى كما تأسيسها عقد توثيق تم قد المذكورة الشركة
 واستئجار وتأجير وبيع وشراء تملك نشاطها وأن هـ5/1/1421 وتاريخ ]1010158249

 وتاريخ 5921 /ش /أ م /16072 رقم النقد مؤسسة خطاب تضمن وقد .العقارات
 الجوابي الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقت المؤسسة أن هـ12/11/1419
 تابعة شركة بإنشاء للشركة الموافقة المتضمن هـ8/11/1419 وتاريخ 3/11995 رقم

 ما والحال لذا .اهـ .العقاري المجال في الشركة نشاط يتركز وأن ...محدودة مسئولية ذات
 -المحدودة للتطوير الراجحي شركة -مبايعات تسجيل واعتماد االطالع إليكم نرغب ذكر

. و / )والنظامية الشرعية للمسوغات استكمالها من التحقق بعد للعقارات
2274/ت/13
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 ش19/2715/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقيتي من نسخة تلقينا لقد
 األموال غسل لمكافحة الدائمة اللجنة محضر صورة ومشفوعها هـ14/1/1424 وتاريخ

 سجالت وجود بعدم يتعلق فيما وخاصة األموال غسل مكافحة إجراءات ببعض والمتعلق
 برقم الثانية سموه برقية صورة وكذلك .إلخ..األفراد دخول تكشف ودقيقة واضحة محاسبية

 الدائمة اللجنة محضر صورة ومشفوعها هـ16/1/1424 وتاريخ ش19/13211/2
 وإيداع سحب من البنكية بالعمليات السعوديين غير بقيام والمتعلقة األموال غسل لمكافحة
 التوصيات في ورد وحيث .السعوديين كفالئهم عن نيابة العمليات من ذلك وغير وتمويل

 بأهمية العدل كتاب على بالتوكيد العدل وزارة تقوم بأن األول بالموضوع يتعلق فيما
 العقارية األراضي وشراء بيع عمليات تنفيذ عند كالشيكات المسجلة الدفع وسائل استخدام

 المبالغ وخاصة بالشيكات التعامل على الناس بحث العدل كتاب قيام يتطلب وهذا .إلخ ..
 اقتفاء في كبيرة بشكل سيساهم اإلجراء بهاذ الناس تقيد ألن ريال ألف مائة على تزيد التي
 الحاالت عن باإلبالغ العدل كتاب يقوم وأن ، التحقيق جهات قبل من ومتابعتها المبالغ أثر

 فيما التوصيات في جاء كما .إلخ .. للنظر وملفتة كبيرة مبالغها كانت ما خاصة المشبوهة
 السعودي توكيل حظر على التوكيد البنكية بالعمليات الخاص الثاني بالموضوع يتعلق

 أن ويجب وااللتزامات الحقوق عن التنازل أو التصرف حق يخوله عاماً توكيالً لألجنبي



 األجنبي الوكيل قبل من الستعماله إساءة هناك يكون ال بحيث معين شيء في التوكيل يحدد
 من والصادر عامة بصفة بالتوكيل التعامل من والحذر الحيطة بمبدأ واألخذ الدقة وتحري

 رقم الوزارة تعميم ومنها الشأن بهذا الصادرة بالتعليمات والتقيد خاصة لالجنبي السعودي
 ورقم هـ27/5/1405 في ت/12/106 ورقم هـ16/11/1399 في ت/156/12

 تقتضيه ما على وبناءً ذكر ما والحال لذا .إلخ .. هـ21/10/1415 في 529/ت/8
.و.)/موجبه ومراعاة اإلطالع إليكم نرغب العامة المصلحة

الوزارة من التعميم يطلب
2276/ت/13
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 ذات الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد

 قرار من نسخة )1 : يلي ما ومشفوعها هـ26/6/1424 وتاريخ 30659/ب /7 الرقم
 نظام على بالموافقة القاضي هـ20/6/1424 وتاريخ 167 رقم الموقر الوزراء مجلس
 رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة )2 .بالقرار المرفقة بالصيغة األموال غسل مكافحة

 برفقه وتجدون . الخ ... ذلك على بالمصادقة الصادر هـ25/6/1424 وتاريخ 39 /م
 لذا . بعاليه عنهما المنوه الكريم الملكي المرسوم من ونسخة الوزراء مجلس قرار من نسخة
. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

2410/ت/13
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 قرار نسخة ومشفوعه هـ9/7/1424 وتاريخ 2276/ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً (
 /م رقم الكريم الملكي والمرسوم هـ20/6/1424 وتاريخ 167 رقم الموقر الوزراء مجلس

 والمتضمن األموال غسل مكافحة نظام على بالموافقة الصادر هـ25/6/1424 وتاريخ 39
 واإلدعاء التحقيق العام واإلدعاء التحقيق هيئة تتولى أن " :على والعشرين السابعة مادته في

 من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ.. "النظام هذا في الواردة الجرائم في العامة المحاكم أمام



 هـ14/2/1425 وتاريخ 6/1793 هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم
 األموال غسل قضايا في التحقيق العام واإلدعاء التحقيق هيئة تباشر أن تقرر أنه المتضمن

 لذا .إلخ ..الجزائية اإلجراءات ونظام التنفيذية والئحته األموال غسل مكافحة لنظام وفقاً
. و/ موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

2425/ت/13
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 في 1271 /ت /13 ورقم هـ7/7/1420 في 1427/ت /13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً
 معالي خطاب تلقينا فقد وعليه .إلخ .. األمريكي السعودي البنك دمج بشأن هـ8/9/1419

 بأن المتضمن هـ7/3/1425 وتاريخ م أ م /ظ م رقم السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ
 رقم )سابقاً األمريكي السعودي البنك ( المالية سامبا مجموعة خطاب تلقت المؤسسة

 مسمى تغيير بعد بأنه ومفاده م17/4/2004 الموافق هـ27/2/1425 وتاريخ 390/4/4
 عندما العقبات بعض تصادفهم بدأت ) المالية سامبا مجموعة( إلى األمريكي السعودي البنك
 يطالبون وعندما األمريكي السعودي البنك باسم المسجلة الصكوك بإفراغ يقوموا

 ورغب .إلخ)...المالية سامبا مجموعة( الجديد باسمه األمريكي السعودي البنك بمستحقات
 االسم هو )المالية سامبا مجموعة أن يفيد بما والمحاكم العدل كتابات كافة مخاطبة معاليه

 السعودي القاهرة بنك من لكل الخلف هي وأنها ) األمريكي السعودي للبنك( الجديد
 وبالتالي بينهم تم الذي الدمج بموجب األمريكي السعودي والبنك التجاري السعودي والبنك

 االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ.مستحقات من لهم بما المطالبة في الحق للمجموعة فإن
. و/ ) ذلك ومالحظة

2601/ت/13
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 وتاريخ ش أ م / ظ م 84 برقم السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد
 الشركات إحدى هي " المحدودة العربية عقارات " شركة أن المتضمن ، هـ13/1/1426

 إنشائها على المؤسسة وافقت أن سبق والتي البريطاني السعودي البنك يملكها التي التابعة
 العقارات رهن هو الشركة هذه إنشاء من الهدف إن حيث تأسيسها عقد على االطالع بعد

 برنامج بموجب عقارات تملكهم مقابل لعمالئه تمويل بمنح البنك قيام مقابل كضمانات
 عقد ولديها الشركات تسجيل شروط لجميع مستوفية وهي ، البنك يقدمه الذي األمانة
 العلم مع هذا . العدل وزارة قبل من وموثق والصناعة التجارة وزارة من عليه مصادق تأسيس

 أجازت قد البريطاني السعودي للبنك األساسي النظام من )3( المادة من )ب( الفقرة بأن
 هيئات أو شركات في طريقة بأية االشتراك أو المساهمة أو تابعة شركات تأسيس " للبنك
 للمحاكم قضائي تعميم إصدار معاليه ويقترح " البنك أغراض ضمن يدخل نشاط ذات

 لها ومسموح مستقل كيان ذات المحدودة العربية عقارات شركة أن يتضمن العدل وكتابات
 بعد مبيعاتها تسجيل اعتماد وبالتالي وتأجيرها واستئجارها والعقارات األراضي وبيع بشراء

 الراجحي شركة مع تم بما أسوة وذلك . النظامية للمسوغات استكمالها من التحقق
 ... هـ24/12/1421 وتاريخ 1690/ت/13 رقم تعميمنا صدور من لالستثمار المصرفية

 المذكورة الشركة إفراغات وتوثيق االطالع إليكم نرغب فإننا ذكر ما على ولموافقتنا . الخ
 رقم األعلى القضاء مجلس قرار في ورد بما التقيد مع ، والتعليمات الشرعي الوجه حسب
. و/ ) هـ25/10/1401 في 291
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 المشار ، هـ13/2/1426 وتاريخ 1/1668 برقم بالنيابة المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 قضاة أن المتضمن ، هـ18/10/1425 وتاريخ 17/70584/25 برقم كتابنا إلى فيه

 فتح طلب بقبول المحلية البنوك تعميد مناسبة يرون المنورة بالمدينة العامة المحكمة
 ، الصك في ذلك على ينص لم وإن حتى ، القصر على الوصي أو الوقف ناظر من الحسابات

 وعلى واألوصياء األوقاف نظار على تخفيف من ذلك في ولما ، واليته مقتضى هو هذا ألن
 إلى كتبت السعودي العربي النقد مؤسسة أن معاليه كتاب تضمن وقد . الخ ... المحاكم



 باعتماد ، هـ6/2/1426 وتاريخ 72 / ت أ م برقم تعميمها بموجب المحلية البنوك جميع
 ، البنكية الحسابات فتح على فيه منصوصا يكون أن اشتراط دون فقط النظارة صك قبول
 البنكية الحسابات بفتح للناظر موافقتها على ينص المحكمة من صك إحضار طلب ودون

 ) والتعليمات الشرعي الوجه وفق موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا الخ ... للوقف
. و/
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 سامبا مجموعة بأن القاضي ، هـ21/3/1425 وتاريخ 2425/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 القاهرة بنك من لكل الخلف هي وأنها ، األمريكي السعودي للبنك الجديد االسم هو المالية

 لمجموعة فإن وبالتالي ، األمريكي السعودي والبنك التجاري السعودي والبنك السعودي
 معالي كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... مستحقات من لهم بما المطالبة في الحق المالية سامبا

 ، هـ15/5/1426 وتاريخ ش أ م/ظ م 780 رقم السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ
 مجموعة باعتبار بالمملكة العدل وكتابات المحاكم كافة على التعميم معاليه طلب المتضمن

 إلى الحاجة وعدم ، التصرفات كافة في األمريكي السعودي للبنك خلفاً المالية سامبا
 المالية سامبا مجموعة إلى األمريكي السعودي البنك اسم بتعديل العقارات صكوك تهميش

 البنك مع األمريكي السعودي البنك دمج بعد تم بما أُسوة وذلك ، آخر طرف إلى بيعها قبل
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . المتحد السعودي
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 صاحب برقية على المبني ، هـ18/8/1424 وتاريخ 2302/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 المتضمنة ، هـ21/7/1424-20 وتاريخ 19/39604 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 المالية التحريات وحدة إنشاء وكذلك واالقتصادية المنظمة الجرائم مكافحة شعبة إنشاء
 تمويل أو أموال غسل أنها في المشتبه العمليات عن البالغات تلقي واعتماد العام باألمن
 السمو لصاحب العاجلة السرية الخطية البرقية من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... إرهاب
 إلى أصالً الموجهة ، هـ1/8/1426 وتاريخ 46287/ش1 رقم الداخلية وزير الملكي
 ، المالية التحريات وحدة / األمنية للشؤون الداخلية وزير مساعد الملكي السمو صاحب
 ورقم ، هـ12/8/1424 وتاريخ ش19/43615/2 رقم لبرقيتنا إلحاقاً [ : ونصها

 الجرائم مكافحة شعبة إنشاء بشأن هـ21/7/1424-20 وتاريخ ش19/39604/2
 بها العمل وإقرار العام باألمن المالية التحريات وحدة إنشاء وكذلك واالقتصادية المنظمة
 المرسوم إلى وإشارة . أموال غسل أنها في المشتبه العمليات عن البالغات تلقي واعتماد
 غسل مكافحة نظام بصدور القاضي هـ25/6/1424 وتاريخ 39/م رقم الكريم الملكي
 من وتكون ) المالية التحريات وحدة ( إنشاء من عشر الحادية بمادته ورد وما األموال

 جميع في المشبوهة المعامالت عن التقارير وإعداد وتحليلها البالغات تلقي مسؤوليتها
 المرتبطة ) المالية التحريات وحدة ( إنشاء تمّ وحيث . المالية وغير المالية المؤسسات

 على الموافقة تمت التي المالية الجرائم لمكافحة العامة لإلدارة النواة وهي ، بسموكم
 عدد وتوجيه ، هـ30/4/1426 وتاريخ 6041 رقم الكريم السامي األمر بموجب إنشائها

. البالغات الستقبال جاهزة وأصبحت بها للعمل واألفراد والموظفين الضباط من

 اعتباراً إرهاب تمويل أو أموال غسل بأنها المشتبه العمليات عن البالغات تلقي اعتماد نود
 القطاعات لتعميد اإلجراء هذا من بصورة المعنية الجهات زودنا وقد ، هـ6/8/1426 من

 ، المحاسبة ، المحاماة ، التأمين ، المال سوق هيئة ، والمصارف البنوك ( وهي لهم التابعة
 ، والمالية والمهنية التجارية المؤسسات ، الشركات ، العدل كتاب ، العقارية المكاتب
 القطاعات من وغيرها ، الخيرية والجمعيات المؤسسات ، والمجوهرات الذهب محالت

 إرهاب تمويل أو أموال غسل بأنها مشتبه عمليات أي عن الوحدة بإبالغ ) العالقة ذات
 لمقر يدوياً البالغ تسليم .1 : التالية الطرق بإحدى ذلك ويكون ، المرفق النموذج حسب
 مبنى جنوب – فهد الملك طريق – الرياض : التالي العنوان على المالية التحريات وحدة
 ( ، ) 4127615 ( : التالية األرقام على بالفاكس البالغ إرسال .2 . الداخلية وزارة

 ( المجاني الرقم على هاتفياً اإلبالغ .3 . الساعة مدار على )4127616
 ( رقم هاتف على االتصال ولالستفسار ، الساعة مدار على ) 8001222224



 وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ) 4128100
. و / ) إليه المشار النموذج من نسخة برفقه
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 مجلس قرار على المبني ، هـ9/7/1424 وتاريخ 2276/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 غسل مكافحة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ20/6/1424 وتاريخ 167 رقم الوزراء
 جداً العاجل الخطي البرقي السري التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... األموال
 ، هـ1/8/1426 وتاريخ ش19/46391/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب

 القاضي هـ20/6/1424 وتاريخ 167 رقم الوزراء مجلس قرار إلى إشارة [ : ونصه
 بالمرسوم عليه المصادق بالقرار المرفقة بالصيغة األموال غسل مكافحة نظام على بالموافقة
 والعشرين الثامنة المادة إلى واستناداً ) فاصله ( هـ25/6/1424 وتاريخ 39/م رقم الملكي

 الالئحة المالية وزير مع باالتفاق الداخلية وزير يصدر أن على تنص التي النظام ذات من
 لمن وإبالغها بموجبها العمل نرغب الالئحة من نسخة طيه ) فاصله ( النظام لهذا التنفيذية

 برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... يلزم
. و / ) األموال غسل مكافحة لنظام التنفيذية الالئحة من نسخة
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 البرقية من نسخة على المبني ، هـ17/8/1426 وتاريخ 2722/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 وتاريخ 46287/ش1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجلة السرية الخطية

 للشؤون الداخلية وزير مساعد الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجهة ، هـ1/8/1426



 وتاريخ ش19/43615/2 رقم لبرقيتنا إلحاقاً [ : ونصها ، المالية التحريات وحدة / األمنية
 إنشاء بشأن هـ21/7/1424-20 وتاريخ ش19/39604/2 ورقم ، هـ12/8/1424

 باألمن المالية التحريات وحدة إنشاء وكذلك واالقتصادية المنظمة الجرائم مكافحة شعبة
 . أموال غسل أنها في المشتبه العمليات عن البالغات تلقي واعتماد بها العمل وإقرار العام

 بصدور القاضي هـ25/6/1424 وتاريخ 39/م رقم الكريم الملكي المرسوم إلى وإشارة
 المالية التحريات وحدة ( إنشاء من عشر الحادية بمادته ورد وما األموال غسل مكافحة نظام

 المشبوهة المعامالت عن التقارير وإعداد وتحليلها البالغات تلقي مسؤوليتها من وتكون )
 البرقية من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... ] ... المالية وغير المالية المؤسسات جميع في

 وتاريخ 19886/ش1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجلة السرية
 للشؤون الداخلية وزير مساعد الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجهة ، هـ3/4/1427

 بوحدة خاص بريد صندوق إحداث تم أنه المتضمنة ، المالية التحريات وحدة / األمنية
 ) 4125555 ( رقم سنترال وهاتف ، 11557 الرياض 69914 برقم : المالية التحريات

.و ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .
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 وتاريخ 529/ت/8 ورقم ، هـ16/11/1399 وتاريخ ت/156/12 رقم لتعاميمنا فإلحاقاً
 ، هـ26/10/1399 وتاريخ 23308 رقم السامي األمر على المبنية ، هـ21/10/1410

 عن التنازل أو التصرف حق يخوّله عاماً توكيالً لألجنبي السعودي توكيل بحظر القاضي
 مجال هناك يكون ال بحيث معين شيء في التوكيل يحدد أن ويجب ، وااللتزامات الحقوق
. الخ ... األجنبي الوكيل قبل من استعماله إلساءة

 المتضمن ، هـ6/3/1427 وتاريخ 1/2363 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد عليه
 يتعلق لما الالزمة الضوابط وضع هـ26/10/1399 وتاريخ 23308 رقم السامي األمر أنّ

 وتاريخ 17/10702 رقم المالية وزارة كتاب وأنّ ، لألجنبي السعودي بتوكيل
 باعتبارها التملك حق عامة مساهمة شركات تعتبر التي للبنوك أجاز ، هـ16/6/1398



 غير تملك نظام في عليها المنصوص الجهات من إذن لصدور الحاجة دون سعودية شركات
 وتاريخ ت/156/12 رقم العدل وزارة تعميم مضمون وأنّ ، للعقار السعوديين

 السعودي توكيل حظر هو أعاله إليه المشار السامي األمر على المبني ، هـ16/11/1399
 التوكيل يكون أن جواز هو لذلك المخالفة مفهوم فإن ثمّ ومن ، عاماً توكيالً لألجنبي
 فإن وبالتالي ، معين شيء في التوكيل يُحدّد بأن أيضا التعميم إليه أشار ما وهو ، خاصاً
 أو البنوك يمثل الذي األجنبي المنتدب العضو على ينطبق ال التعميم في الوارد الحظر

 بأن علماً ، ومحدد معين شيء في توكيل ألنه العقارات في والشراء البيع في الشركات
 تمثيل في صالحياته يستمد ) البنك في األول التنفيذي المسؤول وهو ( المنتدب العضو
 إلدارة كاملة سلطة يملك بدوره الذي البنك إدارة مجلس من العقارات وشراء بيع في البنك
 بها القيام خوّل التي والتصرفات األعمال بكافة والقيام شؤونه على واإلشراف البنك أعمال

 مجلس عضو إلى سلطاته من أي تفويض وللمجلس ، األساسي ونظامه تأسيسه عقد بموجب
 العقارات شراء ذلك ومن ، فيه المسؤولين من أي أو آخر عضو أي أو المنتدب اإلدارة
 واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . بذلك المتعلقة األنظمة مراعاة بعد ورهنها وبيعها

.و ) موجبه ومراعاة
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 إلى فيه المشار ، هـ17/3/1427 وتاريخ 1/2741 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 مكاتبات تلقت المؤسسة أن المتضمن ، السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ معالي كتاب

 بعض في العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض قبول عدم بشأن المحلية البنوك من عدد من
 من لعدد فيها طرفاً المحلية البنوك تكون التي العقارات إفراغ المملكة في المناطق

 البنوك طلبات رد بعدم العدل كتاب الفضيلة أصحاب على التأكيد معاليه ويطلب ، المبررات
 هذا في الصادرة والتعليمات لألنظمة وفقاً العقارات وشراء بيع عمليات في المتمثلة المحلية
 أشير ما ولمراعاة . الخ ... معها المتعاملين ومصالح البنوك عمل بذلك يتأثر ال حتى ، الشأن

 يحظر أنه على نصت التي ، العاشرة المادة في البنوك مراقبة نظام في ورد ما على وبناء ، إليه
 المادة من ) الخامسة الفقرة ( في ورد ما ومنها ، األعمال من عدداً يُزاول أن بنك أي على



 أو البنك أعمال إلدارة ضرورياً ذلك كان إذا إال استئجاره أو عقار امتالك [ : نفسها
 إليكم نرغب فإننا . ] ... الغير قِبَل البنك لدين وفاء أو عنهم للترفيه أو موظفيه لسُكنى
 ) المذكور النظام من نسخة برفقه وتجدون . البنوك مراقبة نظام تضمنه ما ومراعاة االطالع

.و
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 وتاريخ ب م/3895 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 وتاريخ 61410 رقم الخارجية وزير سمو برقية على اطلعنا [ : ونصه ، هـ22/5/1427
 أن المتضمنة األمريكية المتحدة الواليات لدى السفير سمو برقية بشأن هـ16/5/1427

 في بدأت م2001 سبتمبر من عشر الحادي تداعيات وبعد المختصة األمريكية الجهات
 األنظمة تلك مع وللتمشي . المصرفية المالية المعامالت لتنظيم جديدة ولوائح نظم وضع

 ، العامة المصلحة يخدم وبما لمستحقيها الحقوق إيصال على السفارة من وحرصاً الجديدة
 بالنسبة سواء المملكة من المرسلة التحويالت جميع تكون أن أهمية ترى السفارة فإن

 السفارة حساب على األخرى الرسمية الجهات أو العهد ولي سمو وديوان الملكي للديوان
N.A A S U BANK HSBC  : معه تتعامل الذي البنك لدى واشنطن في

D.C WASHINGTON. للجهات التحويالت تلك بتسليم بدورها تقوم والتي 
 والمكاتب الملحقيات أو للسفارة خارجية شيكات أي بعث ووقف العالقة ذات األخرى

 المعنية الجهات على والتعميم بذلك المالية وزارة تعميد سموه ورأى . واشنطن في السعودية
 لذا . أهـ ] . بموجبه يلزم ما فأكملوا ... ذلك على بموافقتنا ونخبركم . بموجبه للعمل
.و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب
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 رقم الفنية للشؤون السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد
 إحدى تتضمن التي الشيكات أن المتضمن ، هـ21/5/1427 وتاريخ س ح/وم/461

 االسم هو منها الحقيقي المستفيد يكون ) بواسطة – مناولة – تسليم ( : التالية الكلمات
 وتاريخ ح/611/2 رقم المالية وزارة كتاب في ورد ما على بناءً وذلك بعدها يرد الذي

 الحق الكلمات تلك من أي بعد اسمه يرد الذي للمستفيد يكون وبهذا هـ3/4/1393
 كونه حالة في نقداً الشيك مبلغ استالم-1 :- التالية الخيارات بأحد بالشيك بالتصرف
 في الشيك قيمة قيد-3 .قيمته الستالم آخر لمستفيد الشيك تجيير-2 .اعتبارياً شخصاً
 له من هي غيرها أو المحاكم فإن وعليه .التجارية البنوك أحد أو النقد مؤسسة لدى حسابه
 الشيك بتجيير إما ، المذكورة الكلمات بعد اسمها ورد حال في بالشيك بالتصرف الحق

 إصدار ثم ومن البنك أو النقد مؤسسة لدى المحكمة حساب في قيده أو ، آخر لمستفيد
 . الخ ... فيه والتصرف الشيك مبلغ استالم في الحق له المحكمة تراه من ألمر بالمبلغ شيك

.و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
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 وتاريخ هـ ر/529 رقم المكلف المالية السوق هيئة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد (
 البنوك ضد عديدة شكاوى تلقّت المالية السوق هيئة أنّ المتضمن ، هـ15/6/1427

 مثل غامضة نصوصاً تتضمن العدل كتابات بعض من صادرة وكاالت قبولها عدم بسبب
 التداول إلجراءات تيسيراً معاليه ويطلب ، ) المباحة األسهم ( وشراء ببيع الوكالة تقييد

 توحيد يتضمن بما العدل كتابات توجيه مناسبة المالية السوق في المتعاملين لمعاناة ورفعاً
 وبيع شراء [ الصيغة هذه وتكون ، األسهم وبيع شراء مجال في الصادرة الوكاالت صيغة
 فإنه لذا . الخ ... غامضة معانٍ على تنطوي قيود أي إضافة دون ] المساهمة شركات أسهم

 لمن وإبالغه والتعليمات الشرعي الوجه وفق موجبه مراعاة إليكم نرغب إليه أشير لما تقديراً
.و ) يلزم



3222/ت/13
1/5

14
9

1428
بنوك

 السامي األمر على المبني هـ5/6/1427 وتاريخ 2904/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 أن على بالموافقة القاضي ، هـ22/5/1427 وتاريخ ب م/3895 رقم التعميمي البرقي
 سمو وديوان الملكي للديوان بالنسبة سواء المملكة من المرسلة التحويالت جميع تكون
 فقد عليه .إلخ ... واشنطن في السفارة حساب على األخرى الرسمية الجهات أو العهد ولي

 وتاريخ ب م/7601 رقم التعميمي البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا
 هـ22/5/1427 وتاريخ 3895 رقم التعميمي أمرنا إلى نشير [ :ونصه هـ30/8/1428

 المالية المعامالت لتنظيم جديدة ولوائح نظم بوضع المختصة األمريكية الجهات قيام بشأن
 من المرسلة المالية التحويالت جميع تكون أن واشنطن في سفارتنا وطلب ، المصرفية
 بدورها تقوم والتي ، معه تتعامل الذي البنك لدى واشنطن في سفارتنا حساب على المملكة
 تعميد الخارجية وزير سمو ورأى ، العالقة ذات األخرى للجهات التحويالت تلك بتسليم
 على بالموافقة والقاضي ، بموجبه للعمل المعنية الجهات على والتعميم بذلك المالية وزارة
 هـ21/5/1428 وتاريخ 1178 رقم واشنطن في سفيرنا برقية على اطلعنا وحيث .ذلك

 إلى الحواالت جميع إرسال بموجبه يتم تفاهم إلى البنك مع التوصل تم أنه المتضمنة
 المعنية الجهات جميع تعميد معاليه وطلب ، السابق في متبعاً كان كما مباشرة المكاتب
 ال السفارة بأن علماً ، مباشرة البنك في لحساباتها المكاتب تلك يخص ما جميع بتحويل

.التحويل في طرفاً تكون أن دون الحسابات هذه تراقب أن تستطيع تزال

 محامي أن المتضمنة هـ25/8/1428 وتاريخ 1880 رقم اإللحاقية برقيته على اطلعنا كما
 حسابات على ترد التي المالية التحويالت تعتبر األمريكية الرقابية الجهات أن أبدى السفارة
 ، متبع غير عمالً ، بها الملحقة المكاتب لحسابات بتحويلها بدورها تقوم والتي السفارة
 البنك يقوم أن قبل تاريخه من أسبوع خالل اإلجراء هذا لوقف الالزم اتخاذ سرعة وطلب
 ، بها الملحقة المكاتب وتخص للسفارة المملكة من ترد مالية تحويالت أي استالم برفض
 بالسفارة الملحقة المكاتب حسابات إلى مبالغها بإرسال المعنية الجهات توجيه معاليه وطلب
 بموجبه يلزم ما فأكملوا .. ذلك على بموافقتنا نخبركم .سابقاً بها معموالً كان كما مباشرة



و/ )يحفظكم والله . يلزم لمن وإبالغه موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ ]
3227/ت/13
1/5

21
9

1428
بنوك

 عدم بسبب الراجحي مصرف من وفروعها الوزارة منسوبي بعض رواتب إلعادة فنظراً(
 يؤدي ذلك إن وحيث .أصحابها قبل من البيانات تحديث لعدم حساباتهم في تحويلها إمكانية

 على التنبيه إليكم نرغب فإننا ، الوزارة في المالي العمل ويربك الرواتب صرف تأخير إلى
 صرف في تأخير أي هناك اليكون حتى بحساباتهم الخاصة البيانات تحديث بضرورة الجميع
 في عليها حصوله وعدم مستحقاته تعثر مسئولية يتحمل فإنه ذلك في يتأخر من وأن . رواتبهم
م/ )يحفظكم والله . المناسب الوقت

3312/ت/13
1/5
4
2

1429
بنوك

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد(
 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة بها المرفق ، هـ14/1/1429 وتاريخ ب/1989

 الراجحي مؤسسة ضد المالية المطالبات شأن في الصادر هـ12/1/1429 وتاريخ ) 4 (
 يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . )المنقضية( للصيرفة التجارية
 والله . المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه

و/ ).يحفظكم
3319/ت/13
1/5
9
2

1429
بنوك

)



 معالي كتاب على المبني ، هـ10/9/1424 وتاريخ 2324/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقاً
 ترى الزراعة وزارة أن المتضمن ، هـ28/2/1424 وتاريخ 18793 رقم الزراعة وزير

 كتاب تلقينا فقد عليه .إلخ ... زراعية أرض أي إفراغ قبل الزراعي للبنك الكتابة ضرورة
 ، هـ4/11/1428 وتاريخ 5/ب/9536 رقم المكلف الزراعي البنك عام مدير سعادة

 مخططات نطاق داخل الموجودة لألراضي القروض يمنح ال الزراعي البنك أن المتضمن
 مساحة ذات كانت أو زراعياً مخططاً األصل في كانت أرض من أفرغت وإن االستراحات

 زراعي من المخطط تحويل قبل موافقته ألخذ الزراعي البنك إلى الكتابة تتم وحيث ، كبيرة
 منها تفرعت التي االستحكام حجة على األصلية بالموافقة يكتفى فإنه استراحات مخطط إلى
 . موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الزراعي البنك إلى الكتابة دون االستراحات هذه
ك/ ).يحفظكم والله
ت/24/3
1/573

18
2

1391
بيع

 يصدق أن بعد إال للسكنى قطع عدة إلى ومقسمة مخططة ألرض بيع أي توثيق عدم -(...
.3/258 العدل كتاب في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ.. األرض لهذه التعميمي المخطط

ت/119/12
1/573

20
6

1394
بيع

 لجميع مستوفية بوثيقة للمبيع البائع تملك يثبت ما إبراز بعد إال مبايعة أي تسجيل عدم -(...
 كتاب إدارات إحدى من أو الشرعية المحاكم إحدى من صادرة والنظامية الشرعية إجراءاتها

.3/261 العدل كتاب في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ.. العدل
ت/60/12
1/573

26
3



1395
بيع

 الخامسة دورتها في العلماء كبار هيئة من الصادر القرار صورة هذا طي من نبلغكم :وبعد -
 العقود في اشتراطه يجري الذي الجزائي الشرط أن المتضمن هـ21/8/1394 في 25 برقم

 يعتبر له الموجب بااللتزام اإلخالل في عذر هناك يكن لم ما به األخذ يجب معتبر صحيح
 ما عنه المنوه العلماء كبار هيئة قرار في ورد ومما .و/ .)إلخ ... مسقطاً العذر فيكون شرعاً

 وفاسدة صحيحة إلى العقود في الشروط تقسيم من العلم أهل ذكره ما واستعراض« :نصه
 وحلول التقابض كاشتراط العقد يقتضيه شرط :أحدها :أنواع ثالثة إلى الصحيحة وتقسيم

 أو الرهن أو كالتأجيل الثمن في صفة كاشتراط العقد مصلحة من شرط :والثاني .الثمن
 من وليس معلومة منفعة فيه شرط :والثالث .بكراً األمة ككون الثمن في صفة أو به الكفيل
 .شهراً الدار سكنى البائع كاشتراط لمقتضاه منافياً وال مصلحته من وال العقد مقتضى
 عقداً الثاني الطرف على العقد طرفي أحد اشتراط :أحدها :أنواع ثالثة إلى الفاسدة وتقسيم

 في يشترط كأن العقد مقتضى ينافي ما اشتراط :الثاني .ذلك نحو أو إجارة أو كبيع آخر
 العقد به يتعلق الذي الشرط :الثالث .يعتق وال يهب أو يبيع ال أن أو عليه خسارة أالّ المبيع
 تعتبر التي الشروط من أنه وظهور عليها الجزائي الشرط وبتطبيق فالن، جاء إن بعتك كقوله

.2/673 الشروط في التعميم نص وينظر .».إلخ .. العقد مصلحة من
ت/53/12
1/574
7
3

1396
بيع

 والطيران الدفاع وزير الملكي السمو صاحب خطاب من صورة الوزارة لهذه ورد( :وبعد -
 هـ3/2/1396 في 244 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب الموجه العام والمفتش

 وتاريخ 136/5 رقم بكتابة السعودية الجوية الخطوط عام مدير لنا رفع« :ونصه
 يضطرون ما كثيراً السعودية الخطوط في والحجز المطارات موظفي أن هـ23/1/1396
 واختالف لهم التذاكر تبعية لعدم نظراً استعمالها يحاولون أشخاص من تذاكر مصادرة إلى

 أن نجد ما كثيراً السعودية سجالت إلى وبالرجوع التذاكر في المدونة األسماء من أسمائهم
 الجهة حساب على سلفة وسجلت حكومية إركاب أوامر بموجب صدرت المصادرة التذاكر

 الصادرة التذاكر بيع أن وبما األخيرة اآلونة في الحاالت تلك كثرت وقد الراكب إليها التابع



 إذ خطيراً أمراً يعتبر وأنه كما والتعليمات لألنظمة صريحاً خرقاً يعتبر الرسمية الجهات من
 التذكرة تحمله الذي االسم ألن وتضليل تزييف من فيه لما الدولة أمن لرجال تالبساً يحدث

 يتيح مما فعالً المنقول الشخص اسم عن مختلفاً سيكون الطائرة ركاب قائمة في والمسجل
 وسالمة أمن يهدد قد الذي األمر والتضليل التمويه فرصة المغرضين أو المارقين لبعض

 األخرى والجهات الوزراء والمعالي السمو وأصحاب سموكم من نأمل .والركاب الطائرة
 بأسماء الصادرة الحكومية التذاكر بيع بعدم موظفيها على بالتعميم لكم التابعة الجهات إبالغ

 مخالف ذلك ألن استعمالها آخر شخص ألي السماح وعدم للغير إعطائها أو منسوبيهم
 باسمه تكن لم إن يحملها التي التذكرة لمصادرة الشخص ويعرض والتعليمات لألنظمة
 .».اهـ .لها بديل إصدار أو صرفها إيقاف يمكن حتى تفقد تذكرة أي عن التبليغ وكذلك
.و/ انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع

ت/137/12
1/575

10
7

1396
بيع

 في ق/م/594 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب تلقينا( :وبعد -
 إلى بالحضور والمخدرات النساء إلزام من الشكاوي كثرة المتضمن هـ14/6/1396

 .)إلخ ... ذلك ونحو التوكيل أو الشراء أو بالبيع إقرارهن لضبط العدل كتابة أو المحكمة
.353/ص اإلقرار في التعميم نص وينظر .و/

ت/150/12
1/575
4
8

1396
بيع

 والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب خطاب صورة برفقه تجدون( :وبعد
 الصادر اإلعالن ومشفوعه هـ4/7/1396 في 6/5 برقم اإلعالم وزير لمعالي أصالً الموجه

 منه بصورة زودت قد العدل وزارة أن من الرابعة الفقرة في جاء والذي الداخلية وزارة من
 .)واالعتماد بهذا اإلحاطة فنأمل .ثابت شرعي تملك إلى تستند ال التي المبايعات قبول لعدم
.178/ص األراضي في التعميم نص وينظر .ك/ انتهى



ت/19/12
1/575
4
2

1397
بيع
 بإحضار كلف بيعه ادعى ثم يده تحت بعين شخص على الدعوى أقيمت إذا ـ1«... -

 نظر في القاضي استمر يده تحت صار به المدعى وأن الشراء على صادقه فإن المشتري
 قصد أن للقاضي ظهر إذا ـ2 .الدعوى سماع مواصلة في البائع محل المشتري وحل القضية
 فإن وإتعابه بالمدعي اإلضرار الدعوى بإقامة علمه عند بها المدعى العين ببيع عليه المدعى
 نص وينظر .و/ .»إلخ ... العمل هذا مثل عن لغيره وزاجراً رادعاً يراه بما يعزره القاضي
.2/307 الدعوى في التعميم
ت/164/12

1/576
19
12

1397
بيع

 الكيلومترات عشرات على يشتمل ألنه يمنع أن ويجب اإلقطاع هذا مثل يجوز ال «...
 مثل بيع عن البائع ومنع البيع إيقاف يجب بل أمثاله تكاثر أهمل ولو مسكناً أو مزرعة وليس
.181/ص األراضي في التعميم نص وينظر .ك/ .»إلخ... األراضي هذه

ت/115/1
1/576

17
7

1399
بيع

 عليه يضع أو موصوفاً بناء عليه يبنى بيت علو بيع صحة على نصوا قد الفقهاء أن (... -
 والسفل العلو وصف ويكفى مبني غير علوه اشتري الذي البيت كان ولو موصوفاً خشباً
 مالك لكل يجوز أنه النص هذا مؤدى وأن كاألرض بيعه فجاز للبائع ملك ألنه معلوماً ليكون

 على القائم للبناء تملك إثبات يطلب أن شقق أو طوابق عدة من بناء له أرض على أقام إذا



 بكل يتصرف أن له يكون كما المتبعة لإلجراءات وفقاً وذلك األرض تملك صك في األرض
 شقة كل أو طابق كل البناء منها يتكون التي والدكاكين والشقق الطوابق في التصرفات أنواع
.3/272 العدل كتاب في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ ... مستقلة كوحدة حدة على
ت/27/12
1/576

24
2

1401
بيع
 واإلسكان العامة األشغال وزير الملكي السمو صاحب خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -

 المقام خطاب من صورة تلقينا« :المقدمة بعد ونصه هـ23/12/1400 في 1/679 برقم
 بشارع الواقعة العمائر شقق تمليك بشأن هـ22/11/1400 وتاريخ 2023/8 رقم السامي
 واالقتصاد المالية وزير معالي من ورد وما ساكنيها من يرغب من على بالرياض بالملز الستين
 أو بالسكن سواء االنتفاع على قاصراً يكون وأن تمليكهم حيال مقترحات من الوطني

 من فترة بعد العمائر لهذه بيعهم من خشية األرض تملك دون فقط باإليجار االستغالل
 السامي المقام رغب وحيث .ذلك على السامي المقام وموافقة عقارية مساهمة كأي تمليكهم

 سموكم من نأمل .العاجل اإلسكان شقق جميع على تطبق عامة قاعدة هذه تعتبر أن أيضاً
 من بينة على المالك يكون حتى التملك عقد شروط في المادة هذه بوضع يلزم من تعميد
 واعتماد واإلحاطة لالطالع .»اهـ .بذلك جدة وبلدية التوزيع لجنة أعضاء وإشعار األمر

.ش/ انتهى .)يخصكم فيما موجبه
ت/15/12
1/577

10
2

1402
بيع
 في 42 رقم الصك به الصادر بجدة التعاوني السكن مشروع أرض بيع إجازة بشأن( -

الوزارة من التعميم ويطلب .و/ .)جدة عدل كاتب من هـ19/2/1398
ت/12/117
1/577

27
6



1407
بيع

 الشروط انطباق بعد والمشتري )المقترض( البائع بين البيع إجراءات تنتهي عندما «... -
 كاتب فضيلة يبلغ المشتري مع العقد وتوقيع الغرض لهذا المعدة النماذج وتعبئة عليهما
 ملكية من بناء من عليها أقيم وما األرض ملكية نقل على بالموافقة بخطاب المختص العدل
 ... المشتري حق في المفعول ساري الرهن بقاء مع المشتري ملكية إلى )المقترض( البائع
.2/485 الرهن في التعميم نص وينظر .ك/ .»إلخ
856/ت/13
1/577

10
10

1416
بيع
 في ت و/33078 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا( -

 التنظيم زوائد إفراغ بقبول المختصة للجهات اإليعاز معاليه طلب :المتضمن هـ18/7/1416
 ورؤساء العموم ومدراء األمناء قبل من أو قبله من الصادرة الموافقات بموجب بيعها يتم التي

.و)/موجبه واعتماد لالطالع .أعاله إليه أشير لما وفقاً وذلك المذكورين البلديات
1930/ت/13
1/54

26
1

1423
بيع

 101/4/1/3011 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد(
 بن ناصر / المتوفى تركة بتصفية مكلفة باإلمارة لجنة وجود المتضمن 12/1/1423 وتاريخ

 وقد . ]10002603541 رقم المدني السجل يحمل كان والذي [ جبرين عبدالرحمن
 ومعرفة المتوفى ألمالك وكيل أي من اإلفراغ بعدم العدل كتابات على التعميم سموه رغب

 / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . إلخ .. وفاته بعد تمت إفراغات هناك كان إن
]861[ برقم للمذكور ملف فتح تم . و

1936/ت/13
1/5



7
2

1423
بيع

)

 : يلي بما القاضي هـ24/6/1420 وتاريخ 105 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار إلى إشارة
 تعد لم التي الحكومية الجهات لبعض المخصصة للدولة المملوكة األراضي بيع يجوز : أوال

 وزارة من لجنة تكوين ـ 1 : التالية اإلجراءات وفق وذلك ,عليها مشروعاتها إلقامة صالحة
 التقديرية أقيامها وتحديد األراضي تلك لحصر المعنية والجهة الوطني واالقتصاد المالية
 طريق عن البيع يكون ـ 2 .للبيع األراضي تلك طرح عند اتباعها سيتم التي اإلجراءات ووضع

 بتقديم سبعة عن عددهم يقل ال العقار تجار من عدد إعالن طريق عن أو العامة المزايدة
 لما وفقا عرضا يقدم أو المزاد في يشترك من كل يقوم ـ 3 .مختومة ظروف داخل عروضهم

 باسم مصرفي بشيك التقديرية العقار قيمة من %)10( عن قيمته تقل ال عربون بدفع سبق
 لجنة قبل من العروض في والبت المظاريف فتح يتم ـ 4 .الوطني واالقتصاد المالية وزارة
 رسا من مع بيع عقد يوقع ـ 5 .المعنية والجهة الوطني واالقتصاد المالية وزارة من مكونة

 وزارة باسم مصرفي شيك تقديم ـ أ : اآلتي على ينص عرضه اختيار تم من أو المزاد عليه
 في ـ ب .العقد في تحدد معينة مدة خالل األرض قيمة من تبقى بما الوطني واالقتصاد المالية
 ويصبح بإلغائه أعاله )4( الفقرة في إليها المشار اللجنة تقوم العقد بتنفيذ االلتزام عدم حالة

 الذي العرض صاحب مع التفاوض ويتم ,الوطني واالقتصاد المالية وزارة حق من العربون
 في مقابلها ويرصد الخزينة لصالح عامة كإيرادات األراضي تلك أقيام توريد يتم ـ 6 .يليه

.مشروعاتها على منها للصرف خاللها التوريد تم التي المالية السنة في المعنية الجهة ميزانية

 من جزء باستثمار واالقتصاد المالية وزارة مع التنسيق بعد التعليمية للجهات السماح : ثانيا
 أو تجارية محالت إنشاء مثل الرئيسية الشوارع على الواقعة المدرسية والمباني األراضي

 وتخصيص ,المتبعة التخطيط ومعايير النظامية اإلجراءات وفق وذلك إعالنية لوحات وضع
 تلقينا فقد وعليه .التعليمية الجهات ميزانيات في المدرسية المباني صيانة بند لتعزيز ريعها
 ر/19800 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة

 رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ21/11/1422 في
 مجلس قرار تطبيق على الموافقة ـ 1 : يلي بما القاضي هـ7/11/1422 وتاريخ 275

 والشئون العمل ووزارة الصحة وزارة على هـ24/6/1420 وتاريخ 105 رقم الوزراء



 بموجب المشكلة اللجنة عضوية إلى والقروية البلدية الشئون وزارة إضافة ـ 2 .االجتماعية
 وقيام هـ24/6/1420 وتاريخ 105 رقم الوزراء مجلس قرار من "أوال" البند من )1( الفقرة

 البلدية الشئون وزارة مع بالتنسيق المذكور القرار من "ثانيا" بالبند المشمولة الجهات
 موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .الوطني واالقتصاد المالية وزارة جانب إلى والقروية
.و)/يخصكم فيما وذلك تطلبه فيما القرارات بهذه المعنية الجهات مع والتعاون
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 من الشرعية الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه
 فيما الخبرات وتبادل للتباحث قطاعاتها اختالف على الوزارة منسوبي بين لقاءات عقد خالل
 واألنظمة ,الشرعية األصول مقتضى ضوء في اإلنجاز وسرعة واتقانه العمل سير حول بينهم

 في والثانية األولى العدل كتابات لرؤساء الرابع الملتقى عقد جرى فقد ,المرعية والتعليمات
 كتابة اختصاص ـ 1 : التالية التوصيات اللقاء هذا عن وانبثق هـ19/1/1423ـ17 الفترة
 التراضي وقسمة العقارات في المشاعة اإلرثية الحصص عن التنازل بتوثيق األولى العدل
 ويصدر عوض بغير أو بعوض ذلك أكان وسواء خارجها أم المكانية الوالية داخل سواء
 للتهميش مصدره إلى يبعثه ثم الملكية صك على أجراه بما ويهمش بذلك صكا العدل كاتب
 العقار برهن المتعلقة الحجزية الكفالة بإقرار األولى العدل كتابة اختصاص ـ 2 .سجله على
 وعدم األحوال ببطاقة االكتفاء إيجابيات في النظر بعد ـ 3 .لها المكانية الوالية حدود في

 في 150/ت/8 رقم بالتعاميم استثنيت التي الوكاالت في معرفين إلى الحاجة
 1218/ت/13 ورقم ,هـ25/10/1418 وتاريخ 1124/ت/13 ورقم ,هـ20/4/1414

 المدنية األحوال ببطاقة االكتفاء يشمل أن المجتمعون أوصى فقد هـ23/6/1419 وتاريخ
 الجهات أمام الترافع ووكاالت البيوع كوكاالت الوكاالت كافة معرفين إلى الحاجة وعدم

 ما الوكاالت من وغيرها الحكومية الجهات ومراجعة واالستالم القبض ووكاالت القضائية
 الصياغة في ماثله ما أو الوزارة قبل من المطبوع النموذج في المعدة العامة الوكاالت عدا
 في المدنية األحوال ببطاقة واالكتفاء المعرفين عن االستغناء وكذلك .معرفين من بد فال

 العقارات عن الدولة وتنازل ,الملكيات ونزع ,الجنسية عن والتنازل ,األسماء تغيير أقارير



 الحال اقتضى إذا العدل لكاتب ويحق .واألطوال الحدود تعديل أو الدولة أمالك لمصلحة
.بعاليه ذكر فيما معرفين طلب

 المرسوم صدر والتي بعده أو هـ1/2/1395 تاريخ قبل البلدية باعتها التي األراضي ـ 4
 للمقام والقروية البلدية الشؤون وزارة من الرفع بعد إال البيع أوامر تنفيذ بعدم الملكي
 السامي المقام قبل من بيعها إجازة بعد إال توثيقها إمكانية بعدم أصحابها فيفهم ,السامي
 أراد إذا ـ 5 .االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة المحكمة إلى التقدم أو الكريم
 وأطواله المتبقي الجزء وكذلك المفرغ الجزء تحديد فعليه صك من جزء إفراغ العدل كاتب

 إلى الكتابة العدل كاتب فعلى المتبقي يحدد ولم منها أجزاء أفرغ التي الصكوك أما ومساحته
 الحاجة دون تصدر الزراعية الكفاالت وثائق ـ 6 .المتبقية األجزاء لتحديد المختصة الجهة

 ـ 7 .المنطقة إلمارة اإلداري النطاق حدود ذلك يتعدى أال على المكانية بالوالية ربطها إلى
 التأسيس لعقد الموثق العدل كاتب يتولى الشركات عقود في الواردة التملك صكوك

 رسميا بعثه فيتم خارجها كان وما لعمله المكانية الوالية حدود في صكوكها على التهميش
 داخل من الصادرة بالعقار المتعلقة الوكاالت ـ 8 .سجله وعلى عليه للتهميش جهته إلى

 ,ومصدرها وتاريخها الحفيظة ورقم المدني السجل رقم بين فيها يجمع خارجها أو المملكة
 أوصى الوكالة بفسخ يتعلق فيما ـ 9 .فقط المدني السجل برقم فيكتفى ذلك عدا وما

 معه وليس فسخها في الموكل ورغب خاصة الوكالة كانت إذا : أوال : يلي بما المجتمعون
 النموذج حسب الوكالة بفسخ إقرار أخذ فيتم يده في هي ممن إحضارها وتعذر أصلها

 إذا ـ أ : ثانيا .اإللغاء هذا من بنسخة العالقة ذات الجهة وتزود األصل له يسلم به المعمول
 كاتب فعلى الفسخ بطلب أصدرتها التي الجهة إلى بأصلها الموكل وتقدم عامة الوكالة كانت
 وسجلها الوكالة أصل على والتهميش الفسخ أصل وإعطاؤه الفسخ على إقراره أخذ العدل
.بذلك

 إقراره فيؤخذ معه وأصلها الوكالة أصدرت التي الجهة غير إلى الموكل تقدم حال في ـ ب
 الجهة إلى الملغى األصل بعث يتم ثم لديه صدر بما الوكالة أصل على ويهمش الفسخ على
 من الوكالة فسخ بطلب الموكل تقدم إذا ـ جـ .بذلك سجلها على للتهميش أصدرتها التي

 بالفسخ إقرار فيؤخذ الوكيل من إحضارها لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة
 أصلها على التهميش رغب وإذا .باإللغاء سجلها على ويهمش له ويسلم صك بذلك ويصدر
 الموكل تقدم إذا ـ د .الوكالة تسليم الوكيل رفض حال في األمنية الجهة بمراجعة فيفهم
 ذكر ما فيتخذ ذلك لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة غير من الوكالة فسخ بطلب

 سجلها على للتهميش فسخ من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "ج" الفقرة في



 إقراره فيؤخذ الوكالة منها صدرت التي الجهة إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ هـ .بذلك
 أصل على ويهمش موكله إلى بتسليمه يقوم لكي له ويسلم صك بذلك ويصدر بالعزل
 منها صدرت التي الجهة غير إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ و .بذلك وسجلها الوكالة
 الوكيل عزل من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "هـ" فقره في ذكر ما فيتخذ الوكالة
 التي الخيرية الجمعيات إلى ترد التي الهبات توثيق مناسبة ـ 10 .سجلها على للتهميش لنفسه

 الجهة موافقة فالبدمن البيع أو الشراء ألغراض اإلفراغ أما ,بنشاطها ترخيصا تحمل ال
 أن وكالة بطلب شخص له يتقدم عندما العدل كاتب على ـ 11 .بنشاطها باإلذن المختصة

 في ذلك على والنص تخصيصا أو تعميما فيه التوكيل يرغب فيما حاجته تحديد منه يطلب
.مخصوص ألمر حكومية إدارة مراجعة الوكالة لهذه الباعث كان إذا سيما ال الوكالة

 يتعين فإنه التوكيل في الوكيل ورغب التوكيل حق للوكيل أن فيها ينص التي الوكاالت ـ 12
 كانت وإذا ,العقار ببيع خاصة أو عامة كانت إذا وسجلها األصلية الوكالة على الشرح
 رسمية بمذكرة وترسل عليها الشرح بعد منها صورة فتؤخذ أخرى جهة من خارجة الوكالة

 عند العائلة دفتر أصل إحضار تعذر إذا ـ 13 .بذلك سجلها على للتهميش صدورها جهة إلى
 التملك صك أن حال وفي .لها المدني السجل من نسخةمصدقة فيطلب المرأة هوية إثبات

 من فيطلب الراهن الوقت في تحملها التي غير هوية وتاريخ رقم يحمل بالمرأة الخاص
 التي والهوية الصك في المدونة الهوية بين فيها الربط يتم بذلك مشهد المدنية األحوال
 بشأن السابق األولى العدل كتابات رؤساء ملتقى عن صدر ما على التوكيد ـ 14 .تحملها
 عن فيها اإلحالة تتم التي العدل كتابات عدا ما اإلحالة ورقة على العدل كتابة رئيس توقيع
 العدل كاتب خروج على التعليمات تنص التي االقتضاء وكاالت ـ 15 .اآللي الحاسب طريق

 .إقراره بعد به للعمل العدل كتابات وتبلغ الوزارة تحدده ترتيب ضمن تتم مقرها في إلجرائها
 دون ما حسب" :بعبارة يكتفى مشموله جميع بانتقال الصك ظهر على الشرح حال في ـ 16
 مكتمل الصك يكون أن شريطة الضبط في والمساحة واألطوال الحدود ذكر عند "الصك في

 الجهة من معتمد مخطط وفق العقار يكون أن بينها من والتي والنظامية الشرعية اإلجراءات
 واعتماد االطالع نرغب ذلك على ولموافقتنا العامة المصلحة مقتضى على وبناء .المختصة

.و)/بموجبها العمل
2006/ت/13
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 م /435 / خ رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب إلى نشير
 بشأن هـ17/3/1423 وتاريخ 42215/22 رقم لخطابنا الجوابي هـ12/5/1423 وتاريخ

 وتاريخ 47 رقم الصك من اإلفراغ بالطائف األولى العدل بكتابة العدلِ كتاب استشكال
 به قضت ما بشأنه يطبق ولم المحدودات من متفرق لعدد وقفيه صك لكونه هـ1/3/1421

 رقم بالتعميم عمالً منه اإلفراغ يسوغ ال وأنه اإلدارية األعمال تنظيم من 86-85 المادتان
 أوكاتب قاض من موثق ألي يسوغ ال أنه المتضمن هـ12/3/1403 وتاريخ ت/38/12

 أنواع من ذلك نحو أو وصية أو قسمة أو هبة أو بيع من إقرار أي توثيق يجري أن عدل
 لما مستوف شرعي تملك صك على يستند العقار ذلك كان إذا إال عقار أي على التصرفات

 شرعية جهة أي فعلى القاعدة لهذه مخالفاً وقع وما غير ال ذلك صك عن تفرع ما أو ذكر
 على بناء أيضا منه اإلفراغ يسوغ فال إليه المشار الصلك عن يتفرع ما وأما اعتماده عدم
 أي أن المتضمن هـ11/4/1404 وتاريخ 66 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار
 نحوه أو بإفراغ عليه االستناد يسوغ فال التعليمات أو الشرعية الوجه مقتضى يخالف صك
 الصك من اإلفراغ إيقاف مناسبة من إرتأيناه وما الشرعي الوجه حسب إجراءه يستكمل حتى

 القضاء مجلس قرار على بناء إجراءاتها تستكمل حتى منه المتفرعة الصكوك ومن إليه المشار
 الصك من المتبقي عن استحكام حجة بطلب الوقف ناظر يتقدم بأن وذلك عنه المنوه األعلى
 من شي بيده من وعلى وثيقة فيعتبر عنه تفرع مما أفرغ ما أما يشغله مما الخالي إليه المشار

 سموه أمر قضى وحيث .هـ إ بيده ما على استحكام حجة بطلب للمحكمة التقدم ذلك
 هذا معالجة في بها العمل يجري عامة قاعدة مرئياتنا في جاء ما باعتبار أعاله إليه المشار

 العدل وكتابات المحاكم كافة على ذلك وتعميم المماثلة الحاالت من وغيره الموضوع
. منه المقصود هـ .إ حرفياً فيه جاء بم والتقييد به للتمشي

.و / .) والتوفيق اإلعانة للجميع راجين موجبه وإعتماد اإلحاطة اإلطالع بعد نأمل لذا
2052/ت/13
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 وتاريخ )44986/23/1( رقم بالرياض الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا لقد
 عبدالله بن سليمان / الشيخين الفضيلة صاحبي خطاب على المعطوف هـ2/8/1423

 المكلفين هـ28/7/1423 في )44986/23( رقم الجربوع عبدالله بن وناصر اللحيدان
 المساهمين مع الدويس عبدالعزيز بن محمد / العقاري الغزال مكتب صاحب قضايا بنظر

 إيقاف وطلبا توفى قد الدويس عبدالعزيز بن محمد / عليه المدعى أن إلى اإلشارة والمتضمن
 أي لحجز المختصة الجهات ومخاطبة المذكور باسم المسجلة العقارات جميع بيع

 للمذكور المدني السجل رقم بأن اإلحاطة مع الدولة لدى المتوفى تخص مالية مستحقات
 نظام من ]212[ المادة على وبناء ذكر ما الحال وحيث .الخ))...10254460951((

 المسجلة العقارات جميع بيع إيقاف واعتماد ، االطالع إليكم نرغب . الشرعية المرافعات
. و / )المذكور محمد المتوفى / باسم
2491/ت/13
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 على بالتأكيد القاضي هـ11/4/1408 وتاريخ ت/8/66 الرقم ذي الوزارة لتعميم فإلحاقا
 وعدم للدولة عاماً ملكاً الجانبين كال على الحديدية السكك خط مركز من متر مائتي اعتبار

 وتاريخ 33867/ب/3 الرقم ذي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . له التعرض
 العامة المؤسسة إدارة مجلس ورئيس النقل وزير معالي إلى أصال الموجه ، هـ2/7/1425

 هـ2/8/1423 وتاريخ 30476/ب/3 رقم األمر إلى نشير [ : ونصه ، الحديدية للخطوط
 الوزراء بمجلس الخبراء وهيئة المالية وزارة من لجنة تشكيل على بالموافقة القاضي

 على المؤجرة المؤسسة أراضي جميع أوضاع لدراسة ، الحديدية للخطوط العامة والمؤسسة
 وضع أجل من حكومية مبان أو منشآت عليها المقام وخصوصا ، الحكومية الجهات
 6/2/6961 رقم المالية وزير معالي خطاب إلى نشير كما . لمعالجتها الالزمة الضوابط

 كافة من الموضوع بدراسة قامت إليها المشار اللجنة أن المتضمن ، هـ11/6/1424 وتاريخ
 محضرها في وتوصلت ، الحكومية المنشآت مواقع وخرائط بيانات على واطلعت ، جوانبه
 المادة من ) أ ( الفقرة في ورد بما االلتزام ضرورة.1 : اآلتية التوصيات إلى صورته المرفقة
 وتاريخ 21/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر الحديدية السكة خطوط حماية نظام من األولى



 ملكا الجانبين كال على الحديدية السكك خط مركز من ) متر مائتي ( باعتبار هـ3/4/1382
 عليها والمقام ، فعال المشغولة الحكومية المنشآت أراضي جميع إخراج.2 . للدولة عاما
 على الحكومية الجهات لصالح الحديدية للخطوط العامة المؤسسة تبعية من حكومية مبان

 الجهات تستغلها لم التي الحكومية والمنشآت األراضي إعادة.3 . بالمحضر الموضح النحو
 بين الدمام مدينة في الواقعة البيضاء األراضي إبقاء.4 . المؤسسة إلى المستأجرة الحكومية
.5 . للمؤسسة تابعة والجديدة القديمة المحطتين

 غير المساحات واستغالل األراضي أوضاع لتصحيح الجهود بذل في المؤسسة استمرار
 تقوم أن.6 . هـ24/6/1423 وتاريخ ) 169 ( رقم الوزراء مجلس لقرار وفقا المؤجرة
 البلدية الشؤون وزارة مع بالتنسيق مساحية رفوعات بإعداد والمؤسسة الحكوميِة الجهات
 العدل كتابات مخاطبة ثم ومن ، هـ15/8/1422 وتاريخ 16149 رقم لألمر وفقا والقروية
. المستفيدة الجهة لمصلحة الدولة أمالك باسم لتسجيلها

 المحضر به المرفق هـ1/6/1425 وتاريخ 1/8140 رقم معاليه خطاب إلى أيضا نشير كما
 أنه المتضمن ، معاليه ومن والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب من الموقع

 على المؤجرة المؤسسة بأراضي يتعلق األول ، جانبين للموضوع أن تبين المراجعة بعد
 فيتعلق الثاني الجانب أما ، الذكر سالفة اللجنة بتوصيات معالجته تمت وقد ، حكومية جهات

 المجلس بموافقة معالجته تمت وقد ، حكومية جهات على المؤجرة غير المؤسسة بأراضي
 الئحة باعتماد الحديدية للخطوط العامة المؤسسة إدارة مجلس قيام على األعلى االقتصادي

 ( المادة وتقضي ، المؤسسة إدارة مجلس من اعتمادها تم وقد ، المؤسسة عقارات استثمار
 غير العقارات بيع في الحق – اإلدارة مجلس موافقة بعد – العام للرئيس ( بأنه منها ) 8

 والتعليمات األنظمة وفق الرئيس المؤسسة نشاط في لالستغالل المحتملة غير أو المستغلة
 لدى المؤسسة لصالح خاص حساب في البيع إيرادات وتودع الشأن هذا في الصادرة
 المجلس قرار شملها التي للمشاريع الحكومي المالي الدعم توفير أجل من النقد مؤسسة

 إدارة مجلس بين بالتنسيق وذلك ، هـ23/3/1423 وتاريخ 3/23 رقم األعلى االقتصادي
 أن المؤمل من وأنه المذكورة اللجنة توصيات مناسبة سموه ويرى ) المالية ووزارة المؤسسة

 ، اإليجار أو بالبيع سواء المالية المؤسسة موارد لتعزيز العامة المصلحة اإلجراءات هذه تخدم
 التمويل إلى تحتاج كبيرة حديدية سكك مشاريع تنفيذ على مقبلة المؤسسة وأن سيما ال

 يحقق بما التمويل هذا من مهما جزءا األراضي تلك دخل يسد أن ويمكن ، ضخمة بمبالغ
 بموافقتنا ونخبركم . الحكومي المالي الدعم على اعتمادها من ويخفض ، المؤسسة أهداف

 ما فأكملوا . المالية وزير ومعالي ومعاليكم سموه بموافقة إال البيع يتم ال أن على ذلك على



. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم
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 هـ29/7/1425 وتاريخ 39372/ب/4 الرقم ذي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 فيه المشار هـ29/6/1425 في 48669/25 رقم خطابكم مشفوعات لكم نعيد [ : ونصه

 في 15658 رقم العزيز عبد بن سلمان األمير الملكي السمو صاحب خطاب إلى
 المحاكم تعميد السديري أحمد بن الرحمن عبد بن زياد / التماس بشأن هـ11/5/1425

 تعليمات إلى الرجوع دون والشراء بالبيع والده عقارات في تصرفه باعتماد العدل وكتاب
 العامة بالمحكمة القاضي فضيلة ذكره ما خطابكم وتضمن . التعليمات من واستثناءه المحاكم
 تعليمات من المحاكم لدى المذكور بها يتقدم التي الطلبات استثناء يرى أنه من بالجوف

 دون العدل كتاب لدى وذلك له والشراء ثمنها وقبض والده أراضي بيع من تمكينه أو التمييز
 بالموافقة والده وبنات أبناء من خطي إقرار أخذ بعد وذلك المحاكم تعليمات إلى الرجوع

 والية صك صورة المذكور أرفق وقد . فضيلته رآه بما األخذ وجاهة وترون . ذلك على
 على ولياً إقامته يتضمن هـ22/3/1413 في 51/5 برقم بالجوف العامة المحكمة من صادر
 واألفراد الرسمية الدوائر لدى يلزم ما بجميع ويقوم مصالحه ويرعى حقوقه يحفظ والده

 ... المختصة المحكمة مراجعة بعد إال شراء أو ببيع عقاره من بشيء يتصرف ال بأن وإفهامه
 زياد به يتقدم ما حيال المختصة المحكمة تقرره ما اعتماد من مانع ال بأنه ونخبركم . الخ

 .. التمييز محكمة على ذلك عرض إلى الحاجة دون والده عقارات في للتصرف المذكور
 )يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] . بموجبه يلزم ما فأكملوا

. و/
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 مصادقة إلى فيه المشار ، هـ11/7/1421 وتاريخ 1590/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 عليه . الخ ... الخاص القطاع لتنمية اإلسالمية المؤسسة تأسيس اتفاقية على السامي المقام

 فيه المشار ، هـ12/2/1426 وتاريخ 1/1597 برقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 هـ10/2/1426 وتاريخ 26/11048 برقم للتنمية اإلسالمي البنك رئيس معالي كتاب إلى

 ) 20 ( المادة ذلك ومن ، المؤسسة إنشاء التفاقية العامة النصوص على بناء أنه المتضمن ،
 لمجلس السلطات هذه تفويض وتخولها السلطات كل للمؤسسة العمومية الجمعية تمنح التي

 النظام من ) 8 ( المادة لنص وطبقا ، المادة ذات في حصرا ذكره تم ما باستثناء اإلدارة
 اإلدارة لمجلس الصالحيات كافة العمومية الجمعية بموجبها تفوض التي للمؤسسة الداخلي

 ، العمومية الجمعية على إليها المشار المادة بموجب صالحيات من قصره تم ما عدا فيما
 وفي ، اإلدارة مجلس بصالحيات المتعلقة التأسيس اتفاقية من ) 24 ( المادة إلى وبالنظر
 وتملك العقارات إفراغ بموضوع يتعلق فيما المؤسسة يمثل من يحدد خاص نص غياب

 ، الشأن هذا في االختصاص صاحب هو رئيسه في ممثال اإلدارة مجلس فإن ، لها المؤسسة
 إعالم معاليه طلب وقد . بذلك للقيام غيره أو للمؤسسة العام المدير يفوّض أن ويمكنه

 البنك رئيس علي محمد أحمد / الدكتور معالي بأن بالمملكة العدل وكتابات المحاكم
 ، الخاص القطاع لتنمية اإلسالمية المؤسسة إدارة مجلس رئيس وبصفته ، للتنمية اإلسالمي

 . بذلك للقيام يراه من تفويض له ويجوز ، العقارات وإفراغ تملك في المؤسسة يمثل من هو
. و/ ) إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب
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 ذات الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 من نسخة.1 : يلي ما طيه لكم نبعث [ : ونصها ، هـ8/3/1426 والتاريخ ب/9037 الرقم
 معالي خطاب رفق الوارد - هـ2/3/1426 وتاريخ ) 57 ( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار



 على بالموافقة والقاضي - هـ3/3/1426 وتاريخ 419 رقم الوزراء لمجلس العام األمين
 ( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة.2 . بالقرار المرفقة بالصيغة بالتقسيط البيع نظام

 ، بموجبه الالزم إكمال ونأمل . ذلك على بالمصادقة الصادر هـ4/3/1424 وتاريخ ) 13/م
 فيما أنه إلى الذكر سالف خطابه في أشار قد الوزراء لمجلس العام األمين معالي بأن علماً
 وتاريخ ) 106/73 ( رقم الشورى مجلس قرار من ) ثانيا ( البند في ورد بما يتعلق
 ... بالتمليك المنتهي باإليجار الخاصة الدراسة إنهاء في اإلسراع ونصه ، هـ24/1/1425
 283 ( رقم المحضر وعلى إليه المشار الشورى مجلس قرار على الوزراء مجلس اطلع فقد

 الخبراء هيئة رئيس معالي خطاب وعلى ، الخبراء هيئة في المعد هـ6/8/1425 وتاريخ )
 لمجلس العامة اللجنة توصية وعلى ، هـ6/1/1426 وتاريخ 109 رقم الوزراء بمجلس
 التجارة وزارة تقوم بأن الموقر المجلس وجهّ وقد ، الصدد هذا في المتخذة الوزراء

 ورفعه بالتمليك المنتهي لإليجار نظام مشروع بإعداد المعنية الجهات مع باالشتراك والصناعة
 . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... السامي للمقام

 . و/ ) بعاليه إليهما المشار الملكي والمرسوم الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون
. الوزارة من المرفقات تطلب
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 الفقرة تضمنته ما بشأن العدل وكتابات المحاكم بعض من الواردة االستفسارات إلى فإشارة
 التي األراضي [ : ونصها ، هـ17/5/1423 وتاريخ 1995/ت/13 رقم تعميمنا من الرابعة
 تنفيذ بعدم الملكي المرسوم صدر والتي ، بعده أو هـ1/3/1395 تاريخ قبل البلدية باعتها
 أصحابها فيفهم السامي للمقام والقروية البلدية الشؤون وزارة من الرفع بعد إال البيع أوامر
 المحكمة إلى التقدم أو الكريم السامي المقام قبل من بيعها إجازة بعد إال توثيقها إمكانية بعدم

 وزارة مع الدائرة المكاتبات إليه انتهت وما . ] االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة
 تنفذ لم التي البيع لطلبات هو اإللغاء بأن والمتضمنة الخصوص بهذا والقروية البلدية الشؤون

 فيتم إفراغه يتم ولم ، هـ1/3/1395 قبل بيعه تم ما أما ، اإليقاف أمر بعد بيعه تم ما وهي
 شموله بعدم يفيد والذي ، هـ30/4/1405 وتاريخ م / 975 رقم الملكي األمر وفق معاملته



 وتاريخ 38313/ب/3 برقم أخيرا الصادر الملكي األمر على وبناء . باإليقاف
 هـ16/2/1425 وتاريخ 2407/ت/13 رقم تعميمنا بموجبه صدر الذي ، هـ24/9/1423

 معها يتعارض ما جميع تلغي وأنها ، البلدية بالعقارات التصرف الئحة على الموافقة بشأن ،
 ، ملغاة تعد ذلك ضوء على أعاله عنه المنوه التعميم من الرابعة الفقرة فإن ، أحكام من

 وتاريخ 38313/ب/3 رقم السامي األمر تضمنه ما وفق على العمل ويكون
 والتي ، شروط من فيه ورد ما وفق البلدية من الصادرة البيوع وتعامل ، هـ24/9/1423
 يتم ال قديم بيع وكل . هـ25/8/1425 وتاريخ 2513/ت/13 رقم تعميمنا به صدر ما منها

 التقدم أو إلجازته السامي للمقام رفعه بضرورة المشتري يفهم الالئحة هذه ضوء على إجازته
 والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة للمحكمة

. و/ ) بموجبه
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 إلى فيه المشار ، هـ27/7/1419 والتاريخ 1238/ت/13 الرقم ذي لتعميمنا فإلحاقا
 القاضي ، هـ15/6/1419 وتاريخ ) 131 ( برقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة

 أنواعها بكافة والصدقة والفدي واألضاحي الهدي سندات وتسويق وبيع إصدار بقصر
 واألضاحي الهدي لحوم من لإلفادة السعودية العربية المملكة مشروع على بالحجاج الخاصة

 السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... للتنمية اإلسالمي البنك بتنفيذه يقوم الذي
 إلى أصالً الموجه ، هـ16/3/1426 والتاريخ ب م /3759 الرقم ذي الكريم البرقي

 على اطلعنا [ : ونصه ، العليا الحج لجنة ورئيس الداخلية وزير الملكي السمو صاحب
 به المرفق ، هـ10/3/1426 وتاريخ 458 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب

 ، هـ27/8/1425 وتاريخ 29/76792 رقم سموكم برقية على المشتملة المعاملة
 واالدعاء التحقيق هيئة من المعد ، واألضاحي الهدي بسندات الخاص التقرير ومشفوعها

 وتاريخ ) 131 ( رقم الوزراء مجلس قرار من ) الرابعة ( الفقرة على بناء العام
 خالل المعاملة هذه على اطلع الوزراء مجلس أن من معاليه أوضحه وما . هـ15/6/1419

 وتاريخ ) 2 ( رقم المحضر على اطلع كما ، هـ9/3/1426 بتاريخ المنعقدة جلسته



 هيئة في المعدين ، هـ13/2/1426 وتاريخ ) 46 ( رقم والمذكرة ، هـ10/1/1426
 هذا في المتخذة الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية وعلى ، الوزراء بمجلس الخبراء
 باتخاذ الشُرط وبخاصة الضبط جهات تقوم أن.1 : يلي ما إلى المجلس انتهى وقد ، الصدد

 واالدعاء التحقيق هيئة قبل من تصدر التي والقبض اإلحضار أوامر لتنفيذ فورية إجراءات
 فرق دعم وكذلك ، واألضاحي الهدي سندات إصدار قضايا في المطلوبين بحق العام

 131 ( الوزراء مجلس قرار تنفيذ لمراقبة للتنمية اإلسالمي البنك قبل من المشكلة المراقبة
.2 . العام األمن من بعناصر ، هـ15/6/1419 وتاريخ )

 البعثات رؤساء بإشعار – للتنمية اإلسالمي البنك مع بالتنسيق – الحج وزارة تقوم أن
 وبيع بإصدار المختصة الجهة بأن الحجاج بتوعية عليهم والتأكيد الطوافة ومؤسسات

 إرسال طريق عن وذلك ، للتنمية اإلسالمي البنك هي واألضاحي الهدي سندات وتسويق
 الخصوص هذا في خطابات بتوجيه االكتفاء دون المؤسسات لدى مكاتب إنشاء أو مندوبين

 الهدي سندات وتسويق بيع منافذ بتوسيع للتنمية اإلسالمي البنك قيام ضرورة مع ،
 وتجار للتنمية اإلسالمي البنك بين بالتنسيق والصناعة التجارة وزارة تقوم أن.3 . واألضاحي

 وضع بموجبها يتم معينة آلية إليجاد بالمواشي الخاصة المؤسسات وأصحاب المواشي
 من المنفذ واألضاحي الهدي من لإلفادة المملكة مشروع من االستفادة لضمان معينة ضوابط

 التجارة وزارة قيام ضرورة مع ، المواشي تجار ومصالح ، للتنمية اإلسالمي البنك قبل
 مجلس قرار في ورد بما بالمواشي الخاصة التجارية المؤسسات أصحاب بإبالغ والصناعة

 أن.4 . فيه ورد ما بتطبيق عليهم والتأكيد ، هـ15/6/1419 وتاريخ ) 131 ( رقم الوزراء
 . الحج موسم في العاملة األخرى المعنية الجهات مع العام واالدعاء التحقيق هيئة تشارك

 الشؤون ووزارة ، واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة تقوم أن.5
 في توضح بأن التعاونية والمكاتب الخيرية والجمعيات المؤسسات على بالتأكيد االجتماعية

 خدمة وأن المواطنين بأضاحي خاص عملها أن بها الخاص التسويق ونشاط إعالناتها جميع
 أما . واألضاحي الهدي من لإلفادة المملكة مشروع بها يقوم للحجيج واألضاحي الهدي

 إليه المشار – واألضاحي الهدي بسندات الخاص التقرير من ) 6 ( رقم بالتوصية يتعلق فيما
 العمل على المكرمة بمكة الجزئية المحكمة لحث العدل وزارة مخاطبة والمتضمنة – أعاله
.. المشاعر منطقة في العمل على االقتصار دون المبارك األضحى عيد إجازة فترة خالل

 الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في المشكلة اللجنة رأته بما علماً الموقر المجلس أحاط فقد
 أنها من الوزراء لمجلس العامة اللجنة وأيدته هـ10/1/1426 وتاريخ ) 2 ( رقم بمحضرها

 وزارة مندوب أوضحه ما حسب – الهدي بسندات المتعلقة القضايا إن حيث منتهية تعتبر



 محاكم عام كل تُنشأ أجلها من التي الحج بموسم المتعلقة القضايا ضمن يدخل – العدل
 تنظر حكمها في كان وما القضايا هذه فإنّ ثم ومن ، المشاعر مناطق في مؤقتة مستعجلة

 ما إنفاذ إليكم ونرغب . المكرمة مكة في الجزئية المحكمة فيها بما المحاكم تلك لدى
 إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. الشأن هذا في الوزراء مجلس إليه انتهى

. و/ ) يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع
2621/ت/13
1/5
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 إلى فيه المشار ، هـ27/7/1419 والتاريخ 1238/ت/13 الرقم ذي لتعميمنا فإلحاقا (
 القاضي ، هـ15/6/1419 وتاريخ ) 131 ( برقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة

 أنواعها بكافة والصدقة والفدي واألضاحي الهدي سندات وتسويق وبيع إصدار بقصر
 واألضاحي الهدي لحوم من لإلفادة السعودية العربية المملكة مشروع على بالحجاج الخاصة

 صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... للتنمية اإلسالمي البنك بتنفيذه يقوم الذي
 والتاريخ ب/10157 الرقم ذات الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو

 لجنة ورئيس الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجهة ، هـ16/3/1426
 هـ9/3/1426 وتاريخ ) 61 ( رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة بها المرفق ، العليا الحج

 ( رقم الوزراء مجلس قرار من ) 1 ( الفقرة في الواردة ) سندات ( كلمة بأن القاضي ،
 لذا . الخ ... القبض وسندات والعقود الفواتير تشمل ، هـ15/6/1419 وتاريخ ) 131
 مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) بعاليه إليه المشار الوزراء
2643/ت/13
1/5
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)



 نزعه يتم ما حول العدل وكتابات المحاكم بعض من الواردة االستفسارات إلى فإشارة
 إفراغها يتم هل ، قصار بعضهم أو مالكها يكون التي األهلية المخططات في العامة للمرافق

 المالية وزارة وكيل سعادة إلى الكتابة تمت فقد . الخ ... المحاكم أو العدل كتابات لدى
 فوردنا ، هـ23/5/1425 وتاريخ 12/10082/25 رقم العدل وزارة وكيل فضيلة بكتاب
 ، هـ21/6/1425 وتاريخ 6/2/39324 رقم الدولة أمالك مصلحة عام مدير سعادة كتاب

 المخططات في التي العامة المرافق أراضي شراء أو الملكية نزع إجراءات أن المتضمن
 للمنفعة العقارات ملكية نزع لنظام طبقا تتم - األهلية المخططات - ألشخاص المملوكة

 في معتمد مشروع توفر بشرط العامة للمنفعة الملكية نزع نظام من األولى المادة وفق العامة
 نزع نظام من السابعة المادة في عليها المنصوص اللجنة الغرض لهذا ويشكل ، الميزانية
 وبشكل معيناً موضوعاً يخص سامٍ أمر صدور حال في أنه إال ، العامة للمنفعة الملكية
 لذا . ذاته بالموضوع الخاص السامي األمر عليه نص الذي اإلجراء اتباع يتم فإنه ، استثنائي
 نرغب . العدل كتابات اختصاص من المذكورة الصفة على اإلفراغ فإن ذكر ما والحال

. و/ ) موجبه ومراعاة االطالع إليكم
2738/ت/13
1/54
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد

 ، والصناعة التجارة وزير معالي إلى أصالً الموجه ، هـ2/9/1426 وتاريخ ر/35269
 وتاريخ ) 220 ( رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن

 ، العقارية المساهمات بطرح المتعلقة الضوابط على بالموافقة القاضي ، هـ22/8/1426
 . موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . القرار هذا في الواردة للصيغة وفقا وذلك

. و / ) إليه المشار الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون
2752/ت/13
1/54
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9

1426



بيع
)

 ) 10 ( الفقرة في المتضمن ، هـ17/5/1423 وتاريخ 1995/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 أما ، بنشاطها ترخيصا تحمل ال التي الخيرية الجمعيات من ترد التي الهبات توثيق مناسبة [ :

 الخ ... ] بنشاطها باإلذن المختصة الجهة موافقة من بد فال البيع أو الشراء ألغراض اإلفراغ
 واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد عليه .

 النظام أن المتضمن ، هـ6/5/1426 وتاريخ 15/440 رقم والفنية اإلدارية للشؤون
 من أن ) 15 ( و ) 13 ( مادتيه في نص الكريم القرآن لتحفيظ الخيرية للجمعيات األساسي

 ، واألوقاف والوصايا والمنح والهبات التبرعات قبول الجمعية إدارة مجلس صالحيات
 ، الجمعية أهداف مع تنطبق التي األعمال من عمل بأي والقيام واستثماره وبيعه العقار وشراء

 نرغب لذا . إليها المشار المهام بهذه للقيام بذلك منه قرار بموجب يراه من تفويض حق وله
 للجمعيات الداخلية والالئحة األساسي النظام وفق إليه أشير ما واعتماد االطالع إليكم

.و / ) منه نسخة المرفق الكريم القرآن لتحفيظ الخيرية
2906/ت/13
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)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 [ : ونصها ، الصحة وزير معالي إلى أصالً الموجهة ، هـ21/5/1427 وتاريخ ب/22969

 وتاريخ 997 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب من نسخة طيه لكم نبعث
 وتاريخ 1722/1 رقم خطابكم على المشتملة المعاملة به المرفق هـ17/5/1427
 االستثمار الصحية للتخصصات السعودية للهيئة السماح معاليكم طلب بشأن هـ3/4/1426

 أوضحه وما .العقارات وشراء بيع ذلك في بما وباسمها المتاحة االستثمار أوجه كافة في
 مندوبين بمشاركة الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في الموضوع هذا دراسة تمّت أنه من معاليه

 هـ11/2/1427 وتاريخ ) 36 ( رقم المحضر المجتمعون وأعدّ ، العالقة ذات الجهات من
 السعودية الهيئة نظام من ) الخامسة ( المادة من ) السابعة ( الفقرة أن فيه أوضحوا الذي



 نصّت هـ6/2/1413 وتاريخ ) 2/م ( رقم الملكي بالمرسوم الصادر الصحية للتخصّصات
 الهيئة لواردات المالي االستثمار سياسة إقرار األمناء مجلس مسؤوليات من ( أن على

 ، معيّن بمجال مقيّد وغير ومطلق عام نص الذكر سالف النص إن وحيث ) ومدخراتها
 األمناء مجلس يقرّها التي االستثمارية المجاالت جميع في االستثمار في الحق الهيئة وأعطى

 لذا ، الدولة ميزانية من مخصّص لها وليس مالياً مستقلة اعتبارية شخصية للهيئة أن وبخاصة
 كما ، ذلك في عليها قيد ال حيث وبيعها العقارات شراء مجال في االستثمار للهيئة يحق فإنه
 حق للهيئة العام األمين أعطى الهيئة نظام من ) الرابعة ( المادة من ) الرابعة ( الفقرة نص أن

 ( رقم قراره في األمناء مجلس فوّض كما ، والفنية واإلدارية المالية أمورها تصريف
 % 50 ( على يزيد ال ما استثمار صالحية العام األمين هـ8/10/1424 وتاريخ ) 24/أ/11

.للهيئة العام االحتياطي من بالمائة خمسين )

 لها المتاحة االستثمار أوجه بجميع القيام للهيئة يجوز أنه المجتمعون رأى سبق ما على وبناءً
 من )7( للفقرة وفقاً األمناء مجلس يقرّها والتي – وبيعها العقارات شراء ذلك في بما –

 العدل كتّاب إلشعار العدل وزير معالي بتوجيه وأوصوا ، الهيئة نظام من ) الخامسة ( المادة
 أن إلى معاليه مشيراً ،.. الصحية للتخصصات السعودية الهيئة باسم العقارات بتسجيل
 هـ16/5/1427 بتاريخ المنعقدة جلسته خالل الموضوع هذا على اطّلع الوزراء مجلس
 على اطّلع كما – الله حفظه – الوزراء مجلس رئيس الشريفين الحرمين خادم برئاسة

 الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية وعلى ، الذكر سالف الخبراء هيئة في المعدّ المحضر
 في إليه التوصّل تم ما على الموافقة الموقّر المجلس رأى وقد ، الشأن بهذا المتخذة
 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] تحياتنا وتقبلوا .. آنفاً إليه المشار الخبراء هيئة محضر
.و ) يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل

2977/ت/13
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 قرار إلى فيه المشار ، هـ24/3/1427 وتاريخ 2857/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 نظام على بالموافقة القاضي ، هـ12/3/1427 وتاريخ ) 53 ( رقم الموقر الوزراء مجلس
 الهيئة منسوبوا يخضع وأن ، حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية العامة الهيئة
 باألمر المعتمدة لألحكام المدنيين حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية العامة



 الهيئة رئيس تسمية أن وبما . الخ ... هـ20/4/1426 وتاريخ ) ب م/5464 ( رقم السامي
 لبيوت العامة اإلدارة ولكون ، لوائح من به العمل يتطلب وما ، بعدُ تصدر لم واألعضاء

 فإننا ، الهيئة نظام صدور قبل االختصاص بهذا القيام تتولى التي الجهة هي الوزارة في المال
 قرار صدور حين إلى ، بها المناط بالعمل القيام في المال بيوت إدارة استمرار إليكم نرغب
و/ ).المذكورة الهيئة رئيس تعيين

م/1203/3
1/587
4
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1386
القصار وأموال الوقف بيع

 بعدم القاضي هـ9/8/1382 في 2569/3 برقم منا الصادر التعميم إلى إلحاقاً( :وبعد -
 واألوقاف الحج وزارة مراجعة بعد إال للعقارات استبدال أو تحكير أو مبايعة أي إجراء

 رقم بالنيابة واألوقاف الحج وزير معالي خطاب تلقينا فقد ذلك على موافقتها وصدور
 بعض على أثر قد ذلك في األمر أن إلى اإلشارة المتضمن .هـ6/4/1386 في ء/473

 الالزمة اإلجراءات اتخاذ عن تتوقف المحاكم بعض جعل مما األخرى األهلية العقارات
 األوقاف عقارات على مقتصر إليه المشار األمر بأن ونفيدكم .الوزارة موافقة بعد إال نحوها

.ن/ انتهى .)ذلك في يلزم ما وإكمال فلإلحاطة فقط الخيرية
م/2414/2

1/587
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القصار وأموال الوقف بيع
 وتاريخ 2844/3/1 برقم الصادر الرئيس سماحة خطاب نص نبلغكم( :وبعد -

 رقم لخطابه جواباً المكرمة مكة محكمة رئيس لفضيلة أصالً والموجه هـ25/7/1386
 في 1613/1 رقم خطابكم إلى فنشير« :يلي كما هو هـ5/6/1386 في 1613/1

 أو الوقف ببيع واألوصياء للنظار اإلذن من القضاة من صدر ما تمييز بشأن هـ5/6/1386
 األخيرة التعليمات وأن الشرعية اإلجراءات بعد منه جزء أو القصار مال بيع أو منه جزء

 من صادرين قرارين هناك وأن .إثبات وال بنفي الموضوع لهذا تتعرض لم بالتمييز الخاصة
 األول ويقضي .هـ17/6/1373 وتاريخ 4841 برقم أحدهما السابق القضاة رئيس سماحة



 4840 برقم وثانيها تصديقها بعد إال القطعية تكتسب ال وأنها األحكام هذه مثل بتمييز
 ما شرعي حاكم بإذن كان ولو وقف أو قصار مال بيع بعدم ويقضي هـ17/6/1373 وتاريخ

 نوه ما تمييز هو المتعين بأن نفيدكم وعليه .. نراه بما تعميدكم وترغبون .مصدقاً يكن لم
.ن/ انتهى .)موجبه اعتماد منكم فنرغب .».اهـ .بعاليه عنه

ت/142/3
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القصار وأموال الوقف بيع

 هـ9/8/1382 في 2569 برقم عممت أن سبق ذاك آن القضاة رئاسة إن وحيث -(...
 استبدال أو تحكير أو مبايعة أي إجراء عدم حول هـ4/5/1386 في م/1203/3 ورقم

 ذلك على موافقتها وصدور واألوقاف الحج وزارة مراجعة بعد إال الخيرية األوقاف عقارات
 األعلى األوقاف مجلس نظام باعتماد هـ24/10/1389 في 2490 برقم عممت وأيضاً

 دقة بكل فيها جاء ما اعتماد فينبغي هـ8/7/1386 في 35/م رقم الملكي بالمرسوم المصدق
 واألوقاف الحج وزارة إشعار بعد إال الخيرية األوقاف على ناظر أي إقامة عدم ومالحظة

.3/727 الوقف في التعميم نص وينظر .و/ انتهى .)مسبقاً الموضوع في رأيها وأخذ
ت/148/1

1/588
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القصار وأموال الوقف بيع

 هـ5/4/1390 في 2150 رقم األحساء محاكم رئيس فضيلة خطاب إلى نشير( :وبعد -
 منطقة خارج يقيمون أليتام باألحساء وأراضٍ وبيوت نخيل عقارات يوجد أنه المتضمن
 أو بالبيع اإلذن المحكمة من ويطلب منها شيء أو األمالك بيع األيتام ولي يريد ثم األحساء
 منه طلب الذي القاضي والية خارج يقيم المالك أن حين في لها تابع الملك أن بحجة التأجير
 من أنها أم األحساء محاكم اختصاص من ذكر ما والحال منهم اإلذن هل واسترشاده اإلذن

 الموجودة األوقاف وهكذا العقار مالك عملها محيط في يقيم التي المحكمة اختصاص
 دراسة تمت قد وحيث .األحساء منطقة خارج يقيم عليه الموقوف أن حين في باألحساء



 أنه المتضمن هـ7/7/1391 في 167 رقم قرارها فأصدرت القضائية الهيئة قبل من ذلك
 بها يوجد التي الجهة قاضي من ذلك في النظر من مانعاً الهيئة تر لم الموضوع هذا بدراسة
 ناظر طلب فمتى وعليه .الجهة بهذه مقيماً للوقف المستحق أو المالك يكن لم وإن العقار

 بانهائه وتقدم واليته أو نظارته تحت الذي العقار ببيع له اإلذن الوصي أو الولي أو الوقف
 الوجه يقتضيه بما طلبه في النظر فضيلته على فإن العقار هذا بها يوجد التي الجهة لقاضي

 ذلك على ولموافقتنا .اهـ .القاضي والية خارج المستحق أو المالك كان وان الشرعي
.و/ انتهي .)مقتضاه إنفاذ اعتمدوا

ت/213/1
1/589
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القصار وأموال الوقف بيع
 بيع من القاصر ولده مال في تصرفاته في والمصلحة الغبطة بإثبات يطالب ال األب إن . . (.

 .)القصار أوالده أموال ببيع المحكمة من إذن باستصدار يطالب ال ثم ومن ذلك وغير وشراء
.3/795 والوصاية الوالية في التعميم نص وينظر .و/ انتهى
ت/81/2
1/589
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القصار وأموال الوقف بيع

 يلي وفيما .هـ22/4/1392 وتاريخ 92/1860 رقم السامي المقام خطاب تلقينا( :وبعد -
 سعود آل أوقاف ناظر من إلينا المقدم الكتاب هذا مع إليكم نبعث« :المقدمة بعد النص
 .سعود آل ألوقاف العائدة العقارات وشراء بيع في تواجهه التي الصعوبات بعض بشأن

 الشيخ آل صالح بن محمد الشيخ ومن منه مشكلة اللجنة تكون بأن ارتآه ما على ولموافقتنا
 الشرعية والمحاكم الرياض عدل كاتب تعميد إليكم نرغب فإننا .فقط اإلشراف هيئة عضو

 رأيهما اجتماع حالة في واإلفراغ معهما مهندس اشتراك دون فقط باالثنين االكتفاء باعتماد
 األمر به قضى ما اعتماد نرغب .».اهـ .لألوقاف العائدة العقارات من يرياه ما شراء أو بيع في

.ك/ انتهى .)المذكور السامي
ت/50/2



1/589
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1393
القصار وأموال الوقف بيع
 برقم العليا القضائية الهيئة من مؤخراً الصادر القرار من نسخة هذا بطي تجدون( :وبعد -

 الشوارع لمصلحة ينتزع ما إفراغ في إجراؤه ينبغي ما بصدد .هـ24/2/1393 في 52
 التمشي واعتماد االطالع نرغب .المعتوهين أو الغائبين أو للقصار العائد العقار من العامة

 ما هـ24/2/1393 في 52 رقم العليا القضائية الهيئة قرار في ورد ومما .و/ انتهى .)بموجبه
 إلى واألوصياء للنظار اإلذن صكوك رفع المحاكم على توجب التي التعليمات إن «... نصه

 ونحوها والقصار األوقاف عقارات من ملكيته تنتزع ما تشمل ال لتصديقها التمييز هيئات
 للجهة باإلفراغ واألوصياء للنظار اإلذن صدور إلى يدعو ما الهيئة ترى وال العامة للمصلحة

 شابههم من أو األوصياء أو النظار من مباشرة اإلفراغ يكون بل العقار ملكية انتزعت التي
 أحد أو النقد مؤسسة في الشرعية المحكمة طريق عن فتودع القيمة وأما .العدل كاتب لدى

 تسحب وال للمؤسسة فروع فيها توجد ال التي البالد في المعتمدة البنوك أحد في أو فروعها
 المختار الوصي ذلك في سواء الشرعي الحاكم من بشرائه واإلذن البدل وجود بعد إال

.3/796 والوصاية الوالية في التعميم نص وينظر .».إلخ ... وغيره
ت/3/12

1/590
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 وتاريخ 134 رقم األعلى القضاء بمجلس الدائمة الهيئة قرار تلقينا( :وبعد -

 :اآلتي ونصه المملكة خارج إلى الوقف نقل جواز عدم بخصوص .هـ15/10/1395
 الدائمة الهيئة اطلعت فقد وبعد بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده لله الحمد«

 .هـ27/6/1395 وتاريخ 640 رقم العدل وزير معالي خطاب على األعلى القضاء بمجلس
 في 1843/1 رقم بالرياض الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب ومشفوعه

 .هـ16/5/1395 في 694 رقم ........ الشيخ فضيلة بخطاب المشفوع .هـ23/5/1395
 أو بهم تختص التي األوقاف نقل بطلب أشخاص المحكمة إلى تقدم ما كثيراً أن المتضمن

 تنظيم من )83( المادة في جاء ما فضيلته وذكر ـ السعودية المملكة خارج إلى عليها نظار هم



 حالة وقفه يريد كان إذا األجانب من أحد باسم الملك تسجيل جواز حول اإلدارية األعمال
 نحو يلزم عما اإلفادة فضيلته وطلب إليها المشار المادة في المذكورة بالشروط التسجيل

 ذكر ما وبدراسة .يتقرر بما وموافاته الموضوع بحث الوزير معالي ورغبة المذكورين طلب
 ألن المملكة خارج إلى الوقف نقل جواز عدم األعلى القضاء بمجلس الدائمة الهيئة تقرر
 ممن كثيراً وألن منافعه تعطلت إذا إال الوقف بيع جواز عدم على الفقهاء نص وقد بيع النقل

 لها تعريض المملكة خارج إلى فنقلها إرثاً وجعلوها األوقاف حلوا المملكة خارج البالد في
 بيعه اإلمكان ففي قلت أو منافعه تعطلت نقله المراد الوقف أن فرض لو وألنه باإللغاء

 نظير له يوجد ال تحسناً المملكة في العقار واردات لتحسن المملكة داخل بغيره واستبداله
 يوجد ال هذه والحالة المملكة غير إلى نقله في التفكير فمجرد اإلسالمية البالد من كثير في
 اإلحاطة فنأمل .».اهـ .وسلم وصحبه وآله محمد على الله وصلى الموفق والله .مسوغ له

.و/ انتهى .)موجبه واعتماد
ت/30/12
1/591
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 برقم األحساء محاكم رئيس لفضيلة الموجه الوزير معالي خطاب أدناه نبلغكم( :وبعد -
 ورفقاؤه ............. إلينا تقدم : يلي ما المقدمة بعد نصه .هـ23/1/1396 في 127

 أو األوقاف بيع في المحاكم لدى المتبعة اإلجراءات طول من يعانونه ما حول باستدعائهم
 المبلغة التعليمات إن وحيث اإلجراءات بتسهيل المحاكم إبالغ وطلبهم .بدلها شراء

 أو ببيع والنظار األوصياء بتصرف الشرعي الحاكم من إذن صدور بضرورة تقضي للمحاكم
 في الصكوك من منها يصدر ما عرض توجب أنها كما الوقف أو للقصار العقار من شيء شراء
 للمنفعة القصار أو األوقاف عقارات من ملكيته انتزعت ما إال التمييز هيئة على الشأن هذا

 التي للجهة العادل كاتب لدي مباشرة األفراغ الحالة هذه في الناظر أو للوصي فإن العامة
 أو استبدالها المراد ونحوها األوقاف بدل شراء موضوع أن وبما .العقار ملكية انتزعت
 يوم بين العقارات أسعار الرتفاع نظرا األهمية من جانب له العامة للمنفعة ملكيتها المنزوع

 بتقديم االهتمام ينبغي فإنه والقصار الوقف مصلحة يفوت قد مما ذلك في والتأخير وآخر
 قضايا مع الترتيب في نظرها يكون وأن السجناء وقضايا األوقاف استبدال قضايا في النظر

 على تمييزها ويكون المحكمة لدى ذلك من شيء وجود حالة في والنفقة والحضانة الزوجية



.ك/ انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة فنرغب ... الترتيب هذا
ت/165/12

1/592
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 .هـ22/6/1396 في 1079 رقم الوزراء مجلس قرار من صورة هذا بطي نبلغكم( :وبعد -
 بدل وشراء الوقف عقار ببيع النظار إقرار يكون أن الوزارة هذه طلب على بالموافقة القاضي

 نص .و/ انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نرغب .اإلذن منهم يصدر الذين القضاة لدى عنه
 على االطالع بعد الوزراء مجلس إن« هـ22/6/1396 في 1079 رقم الوزراء مجلس قرار

 في ق/هـ/228 رقم العدل وزارة خطاب على المشتملة لهذا المرافقة المعاملة
 إقرار يكون بأن المساعد المدينة منطقة محاكم رئيس اقتراح المتضمن .هـ18/2/1395

 االطالع وبعد .منهم اإلذن يصدر الذين القضاة لدى عنه بدل وشراء الوقف عقار ببيع النظار
 يصدر بأن فيها ارتأت الذي .هـ11/5/1395 في 137/4 رقم الخبراء شعبة فتوى على

 منه يصدر الذي القاضي يكون بأن العدل وزارة رأته ما على بالموافقة قرار الوزراء مجلس
 بين بالمبايعة اإلقرار سماع يتولى الذي هو المبيع الوقف عن بدالً والشراء وقف ببيع اإلذن
 إلى والثمن المبيع تسليم يؤجل أن على المبيع الوقف عن المستبدل العقار وبائع الوقف ناظر
 لجنة توجيه على االطالع وبعد .التمييز هيئة من عليه مصدقاً اإلذن صك رجوع حين

 يكون بأن العدل وزارة ارتأته ما على الموافقة يقرر .هـ25/5/1395 في 76 رقم األنظمة
 يتولى الذي هو المبيع الوقف عن بدالً والشراء الوقف ببيع اإلذن منه يصدر الذي القاضي
 أن على المبيع الوقف عن المستبدل العقار وبائع الوقف ناظر بين بالمبايعة اإلقرار سماع
 ولما التمييز هيئة من عليه مصدقاً اإلذن صك رجوع حين إلى والثمن المبيع تسليم يؤجل
.الوزراء مجلس رئيس نائب ».حرر ذكر
ت/77/12
1/593
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 هـ4/4/1398 في ت/1213 رقم واألوقاف الحج وزير معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 .هـ29/2/1398 في 1/م/ق/8 رقم األعلى األوقاف مجلس قرار من صورة ومشفوعه

 نظام بموجب له المخولة الصالحيات على بناء :األعلى األوقاف مجلس أن« :ونصه
 المجلس استعرض هـ18/7/1386 وتاريخ 35/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر المجلس

 بعض هناك أن المجلس الحظ حيث المجلس نظام من الثالثة المادة من السابعة الفقرة
 والتي األعلى األوقاف مجلس من إذن بدون تمت التي األوقاف أعيان استبدال أذونات
 :يلي ما المجلس قرر :الرأي وتبادل المداولة وبعد .الشرعية المحاكم بعض من صدرت

 من إذن بدون تمت التي األوقاف أعيان استبدال أذونات بعض هناك أن المجلس الحظ
 اإلذن إن وحيث الشرعية المحاكم بعض من صدرت والتي األعلى األوقاف مجلس

 الثالثة المادة من السابعة الفقرة بموجب األعلى األوقاف مجلس صالحيات من باالستبدال
 وتاريخ 35/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر األعلى األوقاف مجلس نظام من
 جميع على للتعميم العدل وزير معالي إلى بالكتابة يوصي المجلس فإن هـ18/7/1386

 البيع إجازة قبل والتأكد ذلك بمراعاة العدل كتاب وكذا التمييز محكمتا فيها بما المحاكم
 بتعميم وإلحاقه لالطالع .».اهـ .األعلى األوقاف مجلس من اإلذن صدور من االستبدال أو

.و/ انتهى .)موجبه واعتماد هـ25/10/1390 في ت/142/3 رقم الوزارة
ت/146/12

1/594
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 .هـ15/3/1398 وتاريخ ع/448 رقم واألوقاف الحج وزير معالي لخطاب إشارة( :وبعد -
 ينص الذي .هـ24/2/1393 وتاريخ 52 رقم العليا القضائية الهيئة قرار إلى فيه يشير الذي
 أو الغائبين أو القصار عقارات من ملكيته نزع يتم ما قيمة النقد مؤسسة في تودع أن على

 .الشرعي الحاكم من بشرائه واإلذن البدل وجود بعد إال تسحب وال الوقف أو المعتوهين
 وإن عليها واإلشراف األوقاف أمور في المرجع هي الحج وزارة أن الحج وزير معالي ويذكر
 طلبات في وبالنظر الخيرية األوقاف على باإلشراف المختص هو األعلى األوقاف مجلس

 الصادر األعلى األوقاف مجلس نظام حسب الشرعية الجهة من إجازتها قبل االستبدال
 الخيرية األوقاف تنظيم والئحة .هـ18/7/1386 وتاريخ 35/م رقم الملكي بالمرسوم
 إلى ذلك أحلنا فقد .هـ29/1/1393 وتاريخ 80 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة



 سماحة جواب فوردنا لدراسته .هـ10/4/1398 في 608 برقم للقضاء األعلى المجلس
 المنعقد األعلى القضاء مجلس بأن المتضمن هـ1/6/1398 في 3/851 رقم المجلس رئيس
 الوقف أن يرى أنه المتضمن .هـ24/5/1398 وتاريخ 161 رقم قراره أصدر الدائمة بهيئته

 صكاً بذلك وأصدر القاضي لدى ذلك وثبت بيعه الشرعية المصلحة اقتضت إذا إال يباع ال
 ما مقتضى وذلك البدل شراء عند إال الوقف لناظر قيمته تسلم ال وأن التمييز هيئة من وصدق

 ذمة ويبرىء مصلحته للوقف يحفظ الذي وهو واستبداله الوقف بيع في العلم أهل قرره
 المجلس أن كما .لألوقاف مصلحة يحقق ال التعليمات تلك تخطي في والرغبة المسئولين

 الفائدة لعدم أقيامها وجمدت بيعها جرى التي األوقاف بدل أوقاف شراء في باإلسراع يوصي
 كل المحاكم من واألوقاف الحج وزارة وستجد بدلها إيجاد في الجهد وبذل تجميدها من

.و/ انتهى .)واالعتماد اإلحاطة فنرغب .اهـ .البدل شراء متطلبات إنجاز في مساعدة
ت/178/12

1/9/595
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 .هـ28/8/1398 وتاريخ 472 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من صورة تلقينا( :وبعد -
 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب برفق السامية بالموافقة المتوج

 االطالع بعد الوزراء مجلس إن« :القرار نص وهذا .هـ13/8/1398 وتاريخ 18800م/4
 في 2210 رقم العدل وزير معالي خطاب على المشتملة لهذا المرافقة المعاملة على
 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب إلى فيه يشير الذي .هـ30/12/1396

 وحصل كثرت قد األوقاف بشأن الشكاوي أن المتضمن .هـ11/6/1396 في ق/م/591
 الجهة لدى أقيامها لحفظ نظراً العامة للمصلحة المنزوعة األوقاف مصالح لتعطل شديد تذمر

 هيئة من يصدق بالشراء باإلذن شرعي صك صدور بعد إال لها بدل شراء وتعذر المختصة
 رشيد بن العزيز عبد الشيخ الفضيلة أصحاب اجتماع في الرغبة سماحته أبدى وقد التمييز
 رئيس البدر محمد والشيخ المجلس عضو اللحيدان صالح والشيخ التمييز هيئة رئيس

 الوزارة ووكيل سابقاً بالوزارة المستشار دريب ابن سعود والشيخ بالرياض الكبرى المحكمة
 مصلحة يضمن ما لعمل منهم تقرير وتقديم الموضوع لدراسة .القضائية للشئون المساعد
 المتضمن باألوراق المدرج تقريرهم وقدموا بذلك إبالغهم وجرى الضياع من األوقاف
 ووضع البدل شراء قبل الثمن حفظ وكيفية عنها بدل وشراء األوقاف لبيع بالنسبة مرئياتهم



 أحيل وقد والقاصرين األوقاف حقوق وضمان اإلجراءات بسالمة كفيلة رأوها التي الحلول
 بخطابه وأعاده .هـ25/9/1396 في خ/2998/12 رقم بالخطاب المجلس رئيس لسماحة

 المشائخ الفضيلة أصحاب قرره لما تأييده المتضمن هـ20/12/1396 في ق/م/1330 رقم
 يقضي ما الله شاء إن وفيه لتجاربهم خالصة هو إليه توصلوا ما وأن إليه المشار قرارهم في

 السامي للمقام ذلك رفع سماحته ورغب الموضوع هذا حول الشكاوي من كثير على
 المشار التقرير تضمنه ما على الموافقة نرجو لذا .بمقتضاه للعمل للمحاكم تعميمه ثم إلقراره

.للمصلحة تحقيقاً إليه

 .هـ19/7/1398 في 102/4 رقم الخبراء شعبة في المتخذ المحضر على االطالع وبعد
 عاماً أو خاصاً كان سواء الوقف لناظر يجوز ال ـ 1 : يلي ما يقرر .الموضوع في المتخذ

 شراء حالة في ـ أ : يلي لما وفقاً المحكمة إلى الرجوع بعد إال بدله شراء أو ببيعه التصرف
 وفقاً األعلى األوقاف مجلس عليها باإلشراف يختص التي العامة الخيرية لألوقاف عقار

 األوقاف مجلس قرار على اطالعه بعد القاضي يصدره بما يكتفى نظامه من الثالثة للمادة
 شراء حالة في ـ ب .شرائه في الوقف غبطة ومدى وموقعه العقار قيمة من وتحققه األعلى

 يصدره بما يكتفى األعلى األوقاف مجلس عليها باإلشراف يختص ال التي األوقاف عقار
 في الوقف غبطة ومدى وموقعه العقار قيمة عن الخبرة أهل بواسطة تحققه بعد القاضي
 على التمييز هيئة تصديق بعد إال التصرف يتم فال نقله أو الوقف بيع حالة في أما ـ ج .شرائه
 يحتاج ال فإنه األب القاصر ولي كان فإذا القصار ألموال بالنسبة ـ 2 .بذلك الصادر الصك

 إال بشيء له يتعرض وال مصلحة يراه بما يتصرف بل والشراء البيع في القاضي مراجعة إلى
 القاصر شئون على القائم على ـ 3 .يمنع فإنه التصرف من منعه يوجب ما عليه ظهر لو فيما

 التصرفات كل في القاضي مراجعة األب قبل من وصياً أو الحاكم قبل من كان سواء ونحوه
 عن التحقق القاضي وعلى القاضي طريق عن إال عقاره يبيع وال القاصر مال في يجريها التي
 محاسبة تجرى وأن الصك في البيع مبررات كافة يدون أن وعليه الخبرة أهل بواسطة ذلك
 في الذي المال على طرأ ما فيها يبين عام كل نهاية في بيانات يقدما وأن سنوياً والناظر الولي

 إلصالحه العقار على صرفه وما للعقار إصالحات من به قاما وما خسارة أو أرباح من أيديهما
.ونحوهم للقصار نفقات أو

 الملفات بهذه وتربط ونحوهم القصار وأموال لألوقاف خاصة ملفات المحكمة تتخذ ـ 4
 ما كل فيه ويبين ونحوهم القصار وأموال األوقاف فيه تقيد دفتراً تتخذ كما المعلومات كافة
 مع ذلك يذكر لصاحبه وسلم ونحوه لقاصر المال كان وإذا نقص أو نمو من المال على يطرأ
 في الحاكم من المولى معاملة األب قبل من الوصي يعامل ـ 5 .المال تسليم مستند ذكر



 أمين لثقة دفعها أو أموال من عليه وليا بما المتاجرة ولهما المال في أعماله ومراقبة المحاسبة
 واألولياء لألوصياء األموال تسلم أن المحكمة وعلى القاضي موافقة بعد التجارة بشئون خبير

 وال خراب أو صالح من العقار وحال وعدده المال نوع فيها يوضح بيانات بموجب والنظار
 أو الناظر أو الوصي بيد ونحوه للوقف عقار لشراء المعدة النقدية األموال تبقى أن يصح
 وجب زاد فإن قصيرة المدة تكون أن وينبغي المحكمة تحددها التي المدة من أكثر الولي

 من إذن صدر إذا المبالغ تلك صرف المؤسسة وعلى النقد مؤسسة إلى المبالغ إدخال
 نفع فيه بما ذلك يقتضي ما المحكمة تحقق بعد الصرف موجب فيه موضحاً بذلك المحكمة

 على يوليه من أهلية لمعرفة المستطاع بذل القاضي على ـ 6 .ونحوهما والوقف للقاصر
 مباشرة مسئولية هذا في والتفريط التساهل عن مسئول وهو الوقف ونظارة ونحوه القاصر
 الالزمة النفقة تقدر كما عمل من به يقومان ما بقدر والناظر الولي أجرة المحكمة وتفرض

 والوصي الناظر عزل عند المذكورة األموال استالم عند محاسبته إجراء ويتعين ونحوه لليتيم
 المذكورة المبالغ كافة وإيداع المحكمة إشراف تحت وذلك اإلعفاء طلبهما أو ونحوهما

 واإلذن قاضٍ من أكثر فيها التي المحاكم في المحكمة رئيس طريق عن يكون المؤسسة في
 .حرر ذكر ولما .واحد قاض سوى فيها ليس التي المحاكم في القاضي ومن كذلك بصرفها

 رقم التعميم ينظر .و/ انتهى .)بمقتضاه والعمل بموجبه يلزم ما وإكمال االطالع نأمل .».اهـ
.و/هـ24/12/1421 في 1691/ت/13
ت/67/1
1/598
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...)

 يؤجل أن على اإلذن منهم يصدر الذين القضاة لدى العقار بيع القصار ولي إقرار يكون =
 يكون = .التمييز هيئة من عليه مصدقاً بالبيع اإلذن صك رجوع حين إلى والثمن البيع تسليم
 كتاب قبل من الغيب أو القصار أو األوقاف عقار من العامة للمصلحة انتزع ما إفراغ إجراء
.3/737 الوقف في التعميم نص ينظر .و/ انتهى .)االختصاص حسب جهته في كل العدل

ت/65/12
1/598

13
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 قرار على المبني هـ22/9/1398 في ت178/12 برقم منا الصادر التعميم فإن( :وبعد -
 في المصلحة لتحقيق اإلجراءات ينظم والذي هـ28/8/1398 في 472 رقم الوزراء مجلس

 الحقة تعاميم أربعة بعده صدر قد القاصرين، على واألوصياء األوقاف على النظار تصرفات
 .هـ17/2/1399 في ت/20/3 رقم التعميم وهي القصار على األوصياء تصرفات شأن في

 .هـ3/8/1399 في ت/127/1 رقم والتعميم .هـ20/4/1399 في ت/67/1 رقم والتعميم
 من كثير يردنا يزال ال إنه وحيث .هـ20/2/1401 في ت/25/13 رقم والتعميم

 المؤلفة اللجنة من دراستها رأينا فقد االستشكاالت وبعض الصدد هذا في االستفسارات
 التفتيش من المرفوع هـ4/5/1402 في 117 رقم بقرارها وافتنا والتي الغرض لذلك

 جميع توحيد في ورغبة ذكر ما الحال فحيث .هـ4/5/1402 في 315/1 برقم القضائي
 رقم التعميم أن : أوالً :يلي بما نبلغكم فإنا موحد بتعميم الصدد هذا في التعليمات

 برقم له الالحق والتعميم الوزراء مجلس قرار على المبني هـ22/9/1398 في ت/178/12
 هذين فقرات بجميع العمل ويتعين المفعول نافذ منهما كل .هـ20/4/1399 في ت/67/1

 في ت/127/1 رقم التعميمين في معه يتعارض لما ملغياً بموجبهما العمل ويكون التعميمين
 القاضي من اإلذن صدر إذا :ثانياً .هـ17/2/1399 في ت/20/3 ورقم .هـ3/8/1399

 لدى يكون بها اإلذن الصادر القاصر لحصة اإلفراغ فإن عقار في شائعة القاصر لحصة
 للتفصيل ملغياً هذا ويكون .بذلك المتعلقة اإلجراءات استكمال بعد لإلذن المصدر القاضي
 انتهى .)حرر واعتماده فلالطالع .هـ20/2/1401 في ت/25/13 رقم التعميم في الوارد

.و/
ت/12/33
1/600
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 في 28607 رقم المعظم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 1243 رقم الوزراء بمجلس الخبراء شعبة خطاب من نسخة به المرفق .هـ20/12/1403
 وكيل قبل من المتخذ االجتماع محضر على المشتملة ومشفوعاته .هـ233/11/1403 في



 127 رقم الخبراء شعبة من ومستشارين واألوقاف الحج وزارة من ومندوب العدل وزارة
 المحالة األوراق على المجتمعون اطلع ولقد« : يلي ما فيه جاء الذي .هـ22/11/1403 في
 وتاريخ 19855/ح/4 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي بخطاب الشعبة إلى
 مجلس نظام من الثالثة المادة من السابعة الفقرة إلى الرجوع تم كما .هـ19/8/1403

 تنص والتي .هـ18/7/1386 وتاريخ 35/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر األعلى األوقاف
 الخيرية األوقاف استبدال طلبات في النظر" األعلى األوقاف مجلس اختصاصات من أنه على
 على االطالع تم كما "المختصة الشرعية الجهة من إجازتها قبل المصلحة مقتضيات وفق

 .هـ28/7/1398 وتاريخ 472 رقم الوزراء مجلس قرار من )1( رقم المادة من )أ( الفقرة
 عليها باإلشراف يختص التي العامة الخيرية لألوقاف عقار شراء حالة في أنه على تنص والتي

 اطالعه بعد القاضي يصدره بما يكتفى نظامه من الثالثة للمادة وفقاً األعلى األوقاف مجلس
 في الوقف غبطة ومدى وموقعه العقار قيمة من وتحققه األعلى األوقاف مجلس قرار على

 قاضي فضيلة أن تبين المعاملة مع منه صورة المرفقة الصك على االطالع وبعد .شرائه
 المنطقة أوقاف عام مدير خطاب منها حيثيات على حكمه بنى قد الشرعية عرقة محكمة
 باستبدال اإلذن صالحية فيه تتوفر ال الذي .هـ9/6/1402 وتاريخ بدون رقم الوسطى
 من كل فيها ساهمت الحصر سبيل على الصك هذا في المخالفة فإن لذا .الخيرية األوقاف
 ويرى .الوسطى المنطقة أوقاف بإدارة ممثلة واألوقاف الحج ووزارة الشرعية عرقة محكمة
.اإلجراء هذا استكمال دون يحول ما ثمة ليس أنه العدل وزارة مندوب

 أحكاماً تصدر أن الشرعية للمحاكم يجوز ال أنه المجتمعون يرى المداولة وبعد لهذا
 مجلس بقرار عليها الموافق الخيرية األوقاف تنظيم بالئحة الموصوفة األوقاف باستبدال
 األعلى األوقاف مجلس قرار صدور بعد إال .هـ29/1/1393 وتاريخ 80، رقم الوزراء

 تراه ما لتقديرها يخضع بل القرار بهذا ملزمة غير المحاكم أن إال االستبدال على بالموافقة
 تعميم إصدار واألوقاف الحج ووزارة العدل وزارة من كل وعلى وغبطته الوقف مصلحة في

 انتهى .)به والتقيد اإلحاطة نرغب .».اهـ .لديها االختصاص جهات من موجبه العتماد بذلك
.و/
ت/8/35
1/601
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 حصة إفراغ بشأن .هـ13/5/1402 في ت65/12 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 عامة والية من للقضاة لما ونظراً .ببيعها اإلذن أصدر الذي الشرعي الحاكم قبل من القاصر
 بعض وألن .عدل كتابة بجانبها يوجد ال التي المحاكم في العدل كتاب اختصاصات تشمل

 العمل مصلحة فإن وقف حصة أو وبالغين قصار بين مشاعة ملكيتها تكون قد العقارات
 كامل إفراغ يكون أن اعتمدوا لذا .العدل وكتابة المحكمة بين اإلفراغ تجزئة عدم تقتضي
 حصة ببيع أذن الذي الشرعي الحاكم لدى وقف حصة أو وبالغين قصار بين المشترك العقار

 إلجراء الداعي السبب إلى اإلشارة مع المحكمة في له خلفاً يكون من أو الوقف أو القاصر
.و/ انتهى .)الشرعي الحاكم قبل من للبالغين بالنسبة اإلفراغ

134/ت/8
1/602
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 من البيع صدور إثبات من فالبد قاصر ورثته وفي إفراغه قبل العقار بائع توفي إذا ـ 1(...
 توفي إذا ـ 2 .هـ28/2/1398 في 63 رقم القرار في كما الشرعية المحكمة لدى المتوفى
 حضور بعد العدل كاتب هو اإلفراغ يتولى فالذي معترف والبائع اإلفراغ قبل العقار مشتري
 .و/ .)إلخ.. هـ9/5/1406 في 107/4/33 رقم القرار في كما شرعاً يمثلهم من أو الورثة
.3/284 العدل كتاب في التعميم نص وينظر

12/ت/8
1/602
5
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 إذا وأنه واألوقاف، القاصرين بأموال خاصة سحوبات أو شيكات بأي االحتفاظ عدم (... -
 بحساب إيداعها ويتم صالحيتها فترة تجديد يتم أن ماضية لسنوات ذلك من شيء لديهم كان
 بلوغ أو البدل شراء لحين المختصة المحكمة باسم السعودي العربي النقد مؤسسة لدى

.3/374 المحاكم في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ ... الرشد سن القاصرين
1192/ت/13
1/5
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 القاضي هـ26/4/1419 وتاريخ 2385 رقم العدل وزير معالي قرار نسخةمن برفقه(
 مجلس قرار على بناء المحاكم رؤساء اجتماعات عن المنبثقة التوصيات بعض على بالموافقة

 تصديق يتم أن ـ :التالية األمور في هـ17/11/1418 وتاريخ 420/46 رقم األعلى القضاء
 بسبب القناعة إثبات على العمل يجري أن ـ .القتل قضايا عدا ما فرد قاض من االعترافات

 بمال يتعلق فيما للقاضي النظر يترك ـ .المستعجلة المحكمة أو العامة المحكمة في الوفاة
 صك في المتجاورة العقارات صكوك دمج ـ .لقلته به بدل شراء يمكن ال كان إذا القاصر
.ك/يحفظكم والله.)بموجبه العمل واعتماد االطالع نرغب لذا .واحد
1691/ت/13
1/5
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 عقود توثيق من العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض على الوزارة الحظته ما على بناء(
 رقم الوزراء مجلس لقرار ذلك ومخالفة المحكمة إلى الرجوع دون قصار فيها شركات

 وحيث .هـ22/9/1398 وتاريخ ت/178/12 برقم المعمم هـ28/7/1398 وتاريخ 472
 وتاريخ 57085/20 رقم بخطابنا األعلى القضاء مجلس على الموضوع بعرض إنه

 وتاريخ 1/2635 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب وردنا هـ13/7/1421
 وتاريخ 290/52 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ16/12/1421
 من البد أنه على يؤكد العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس أن المتضمن هـ1/12/1421

 طرفا القاصر كان إذا العقود توثيق عند ونحوه بالقاصر يتعلق فيما الشرعي الحاكم استئذان
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .فيها
2737/ت/13
1/54
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القصار وأموال الوقف بيع
 ، هـ16/8/1426 وتاريخ ب م/10218 رقم الشريفين الحرمين خادم برقية تلقينا فقد

 ورقم ، هـ19/2/1426 في 11703/26 رقم خطابيكم مشفوعات لكم نعيد [ : ونصها
 في 68849/22 رقم الوزارة خطاب ومشفوعات هـ3/3/1422 في 7954/22

 القاضي ، هـ1/6/1412 في 7175 رقم البرقي لألمر فيها المشار هـ22/12/1422
 الجزئية بالمحكمة والقاضي سابقا بالرياض العامة بالمحكمة القاضي تعيين على بالموافقة

 سعيد ورثة من القصار على الولي تصرفات على مشرفا الشدي علي بن سعد الشيخ حاليا
 فضيلته يقرره ما يكون بحيث ، للمحكمة رسمي طلب تقديم دون العقار يخص فيما السيد
 التي بالطريقة والمصلحة الغبطة لفضيلته ثبت متى ، التمييز محكمة من يصدق لم ولو نافذاً
 األمر بموجب تعيينه هل الوزارة من استفسر أن سبق فضيلته أن من أوضحتموه وما . يراها

 كان ولو األمر يشملها مما وقبوله واإلفراغ والشراء والبيع القسمة إجراء يشمل إليه المشار
 يلزمه وأنه ذلك شمول إلى أشار األمر بأن توجيهكم ورده وأنه ، الرياض مدينة خارج العقار
 وأوضح . متعددة مناطق في كثيرة لعقارات إفراغات منه جرى فضيلته وأن ، بموجبه العمل
 عرض تم أنه هـ14/6/1421 في 1/1307 رقم بخطابه األعلى القضاء مجلس رئيس فضيلة

 القاضي بتكليف صدر إذا األمر بأن ورأى العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على الموضوع
 إال األمر يشمله فال خارجها كان ما وأما ، المكانية واليته تحت كان فيما فهو القضية بنظر

 بناء صدر عديدة سامية أوامر هناك أن وإيضاحكم ... ذلك يملك ممن األمر يتضمنه باستثناء
 موجبها إنفاذ عند المكانية بواليته يتقيد ال وأغلبهم المعينين القضاة بتكليف خطابات عليها
. لها فهمهم حسب السامية األوامر لعموم

 بشأن التصرفات على القاضي إشراف يكون أن على السامي األمر في يُنصّ أن وترون
 تقييدها ألن ، وغيرها المكانية القاضي والية تحت منها كان ما العقار يخص فيما القصار
 كالقصار الخاصة الظروف ألصحاب البيع إجراءات تسهيل وهو االستثناء من المقصود ينافي

 في مشرفين تعيين يتطلب ذلك على النصّ وعدم ، بهم المتعلقة المعامالت وإنجاز ونحوهم
 أصالة السيد سعيد بن الله عبد من المقدّم االستدعاء نسخة لكم ونبعث . متعددة أماكن
 وأنّ ، منها القليل سوى يبق ولم العقارات من الكثير قسمة تم أنه فيه يذكر ووكالة ووالية

 كان ما على المذكور القاضي استمرار ويلتمس حَرَج في وضَعَهم معاملتهم في البت تأخر
 اختصاص يكون أن إليكم ونرغب . العقارات من تبقى ما قسمة من االنتهاء لحين عليه

 العقارات في القصر األولياء تصرفات على باإلشراف سامية أوامر بموجب المعينين القضاة
 دامت ما المكانية القاضي والية على مقصوراً وليس المملكة في العقارات لجميع عاماً



 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] .. بموجبه يلزم ما فأكملوا .. المملكة داخل
. و / ) موجبه

2857/ت/13
1/5
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)

 ر/11654 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة -1 : يلي ما به المرفق ، هـ16/3/1427 وتاريخ

 العامة الهيئة نظام على الموافقة : أوالً : يلي بما القاضي هـ12/3/1427 وتاريخ ) 53 (
 يخضع : ثانياً . بالقرار المرفقة بالصيغة حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية
 لألحكام المدنيين حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية العامة الهيئة منسوبو

 التنسيق يتم : ثالثاً . هـ20/4/1426 وتاريخ ) ب م/5464 ( رقم السامي باألمر المعتمدة
 اإلسالمية الشؤون ووزارة حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية العامة الهيئة بين

 ، الهيئة نظام في الواردة الهيئة بصالحيات يختص فيما ، واإلرشاد والدعوة واألوقاف
 الملكي بالمرسوم الصادر نظامه في عليها المنصوص األعلى األوقاف مجلس وصالحيات

 بقرار الصادرة الخيرية األوقاف تنظيم الئحة وفي ، هـ18/7/1386 وتاريخ ) 35/م ( رقم
 إعداد عند ذلك يراعى أن على ، هـ29/1/1393 وتاريخ ) 80 ( رقم الوزراء مجلس
 -2 . منهما لكل الممنوحة الصالحيات تتداخل أال يضمن بما ، الهيئة لنظام التنفيذية الالئحة
 الصادر هـ13/3/1427 وتاريخ ) 17/م ( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة

 نرغب لذا .إليه المشار الوزراء مجلس قرار من ) أوالً ( الفقرة تضمنته ما على بالمصادقة
 والمرسوم الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . بموجبه والعمل االطالع إليكم

.و ) بعاليه إليهما المشار الكريم الملكي
2995/ت/13
1/5
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)

 مجلس قرار على المبني ، هـ22/9/1398 وتاريخ ت/178/12 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 ألموال بالنسبة [ : بأنه )2( الفقرة في القاضي ، هـ28/8/1398 وتاريخ 472 رقم الوزراء
 بل والشراء البيع في القاضي مراجعة إلى يحتاج ال فإنه األب القاصر ولي كان فإذا القصار

 من منعه يوجب ما عليه ظهر لو فيما إال بشيء له يتعرض وال مصلحة يراه بما يتصرف
 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا فقد عليه إلخ ... ] يُمنع فإنه التصرف

 وتاريخ 12/65141/26 رقم كتابنا إلى فيه المشار ، هـ5/2/1427 وتاريخ 1/423
 رقم الرياض في العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب به المرفق ، هـ7/9/1426

 بالمحكمة القضائي العضو فضيلة كتاب به المرفق ، هـ22/7/1426 وتاريخ 28691/26
 فيه المشار ، هـ16/7/1426 وتاريخ 82691/26 رقم العريني سليمان بن أحمد الشيخ

 ، عقلياً القاصرين أوالدهم على األولياء بعض من المحكمة إلى ترد التي االستدعاءات إلى
 العدل كتابات بعض أن فضيلته ذكره وما ، القاصرين أوالدهم عقارات بيع يرغبون الذين
 إلى يحتاج القاصرين بعقارات التصرف أن بحجة اإلفراغ في والتوكيل اإلفراغ طلب ترفض

 التصرف مطلق وله أوالده على جبرية والية لألب أن فضيلته إليه أشار وما المحكمة من إذن
 األولياء سائر من مستثنى وأنه ولده على األب والية استمرار إثبات هو فقط القاضي دور وأن
 كتابات تذكير فضيلته ويرغب , المرافعات نظام من )32/7( المادة عليه نصت ما وهو

.الخ .. توكيله أو أبنه عن األب إفراغ بقبول العدل

 الحادية دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على الموضوع بعرض أنه ونفيدكم
 ، هـ28/8/1398 وتاريخ 472 رقم الوزراء مجلس قرار على اإلطالع وبعد ، والستين

 على اإلطالع وبعض ، هـ22/9/1398 وتاريخ ت/178/12 رقم بالتعميم للمحاكم المبلغ
 وبعد ، المذكور النظام من )1/1( المادة وكذلك ، المرافعات نظام من )32/7( المادة

 المبلغ ، هـ9/11/1391 وتاريخ 278 رقم العليا القضائية الهيئة قرار على اإلطالع
 ال األب أن المتضمن هـ24/11/1391 وتاريخ ت/213/1 برقم العدل وكتابات للمحاكم

 ذلك وغير وشراء بيع من القاصر ولده مال في تصرفاته في والمصلحة الغبطة بإثبات يطالب
 وعليه .إلخ ... القصار أوالده أموال ببيع المحكمة من إذن باستصدار يطالب ال ثم ومن ،

 بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا . عقلياً القاصرين على ذلك تطبيق المجلس رأى
و/ ).يلزم لمن وإبالغه

3195/ت/13
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1428
القصار وأموال الوقف بيع

)

 القضائية الهيئة قرار على المبني ، هـ19/3/1393وتاريخ ت/50/2 رقم للتعميم فإلحاقاً
 المحاكم على توجب التي التعليمات بأن القاضي ، هـ24/2/1393وتاريخ 52 رقم العليا
 ملكيته تنتزع ما تشمل ال لتصديقها التمييز هيئات إلى واألوصياء للنظار اإلذن صكوك رفع
 صدور إلى يدعو ما الهيئة ترى وال ، العامة للمصلحة ونحوها والقصار األوقاف عقارات من

 مباشرة اإلفراغ يكون بل ، العقار ملكية انتزعت التي للجهة باإلفراغ واألوصياء للنظار اإلذن
 معالي كتاب تلقينا فقد عليه .الخ....العدل كاتب لدى شابههم من أو األوصياء أو النظار من

 جرى أنه المتضمن ، هـ1/6/1428 وتاريخ 2041/1 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس
 مجلس على الموضوع هذا يخص فيما العدل وكتابات المحاكم بين بالتدافع يتعلق ما عرض

 في النظر عند أنه المجلس ورأى . والستين الرابعة دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء
 قبل يتعين فإنه العامة للمصلحة نزعها يتم التي والقصار األوقاف بعقارات يتعلق ما إفراغ
 لما . المحكمة اختصاص من وهذا حكمه في ما أو عقاراً كان إذا التعويض قيمة معرفة ذلك
 .المحاكم أعمال من هو مما البديل العقار قيمة معرفة ومدى ذلك في الغبطة معرفة من يلزم

و/ )يحفظكم،،، والله . يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب
ت/213/1

1/605
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1391
الولي بيع

 بيع من القاصر ولده مال في تصرفاته في والمصلحة الغبطة بإثبات يطالب ال األب -(...
 .)القصار أوالده أموال ببيع المحكمة من إذن باستصدار يطالب ال ثم ومن ذلك وغير وشراء

.3/795 والوصاية الوالية في التعميم نص وينظر .و/
ت/178/12

1/605
22
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1398

الولي بيع
...)

 بعد إال بدله وشراء ببيعه التصرف عاماً أو خاصاً كان سواء الوقف لناظر يجوز ال ـ 1
 التي العامة الخيرية لألوقاف عقار شراء حالة في ـ أ :يلي لما وفقاً المحكمة إلى الرجوع
 بما يكتفى نظامه من الثالثة للمادة وفقاً األعلى األوقاف مجلس عليها باإلشراف يختص
 وموقعه العقار قيمة من وتحققه األعلى األوقاف مجلس قرار على اطالعه بعد القاضي يصدره
 باإلشراف يختص ال التي لألوقاف عقار شراء حالة في ـ ب .شرائه في الوقف غبطة ومدى
 عن الخبرة أهل بواسطة تحققه بعد القاضي يصدره بما يكتفى األعلى األوقاف مجلس عليها
 يتم فال نقله أو الوقف بيع حالة في أما ـ ج .شرائه في الوقف غبطة ومدى وموقعه العقار قيمة

 القصار ألموال بالنسبة ـ 2 .بذلك الصادر الصك على التمييز هيئة تصديق بعد إال التصرف
 يتصرف بل والشراء البيع في القاضي مراجعة إلى يحتاج ال فإنه األب القاصر ولي كان فإذا
 فإنه التصرف من منعه يوجب ما عليه ظهر لو فيما إال بشيء له يتعرض وال مصلحة يراه بما

 قبل من وصيا أو الحاكم قبل من كان سواء ونحوه القاصر شئون على القائم على ـ 3 .يمنع
 عن إال عقاره يبيع وال القاصر مال في يجريها التي التصرفات كل في القاضي مراجعة األب
 بيع في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ ... ذلك عن التحقق القاضي وعلى القاضي طريق

.595/ص الوقف
ت/65/12
1/606
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1402
الولي بيع

 قرار على المبني هـ22/9/1398 في ت/178/12 برقم منا الصادر التعميم فإن( :وبعد
 في المصلحة لتحقيق اإلجراءات ينظم والذي هـ28/8/1398 في 472 رقم الوزراء مجلس

 الحقة تعاميم أربعة بعده صدر قد القاصرين، على واألوصياء األوقاف على النظار تصرفات
 هـ17/2/1399 في ت/20/3 رقم التعميم وهي القصار على األوصياء تصرفات شأن في

 هـ3/8/1399 في ت/127/1 رقم والتعميم هـ20/4/1399 في ت/67/1 رقم والتعميم
 من كثير يردنا يزال ال إنه وحيث .هـ20/2/1401 في ت/25/13 رقم والتعميم



 المؤلفة اللجنة من دراستها رأينا فقد االستشكاالت وبعض الصدد هذا في االستفسارات
 التفتيش من المرفوع .هـ4/5/1402 في 117 رقم بقرارها وافتنا والتي الغرض لذلك

 جميع توحيد في ورغبة ذكر ما الحال فحيث .هـ4/5/1402 في 315/1 برقم القضائي
 رقم التعميم أن :أوال :يلي بما نبلغكم فإننا موحد بتعميم الصدد هذا في التعليمات

 برقم له الالحق والتعميم الوزراء مجلس قرار على المبني هـ22/9/1398 في ت/178/12
 هذين فقرات بجميع العمل ويتعين المفعول نافذ منهما كل هـ20/4/1399 في ت/67/1

 في ت/127/1 رقم التعميمين في معه يتعارض لما ملغيا بموجبهما العمل ويكون التعميمين
 القاضي من اإلذن صدر إذا :ثانيا .هـ17/2/1399 في ت/20/3 ورقم هـ3/8/1399

 لدى يكون بها اإلذن الصادر القاصر لحصة اإلفراغ فإن عقار في شائعة القاصر لحصة
 للتفصيل ملغيا هذا ويكون بذلك المتعلقة اإلجراءات استكمال بعد لإلذن المصدر القاضي
.و / انتهى ) واعتماده فلالطالع هـ20/2/1401 في ت/25/13 رقم التعميم في الوارد

2508/ت/13
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1425
الولي بيع

)

 هـ29/7/1425 وتاريخ 39372/ب/4 الرقم ذي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 فيه المشار هـ29/6/1425 في 48669/25 رقم خطابكم مشفوعات لكم نعيد [ : ونصه

 في 15658 رقم العزيز عبد بن سلمان األمير الملكي السمو صاحب خطاب إلى
 المحاكم تعميد السديري أحمد بن الرحمن عبد بن زياد / التماس بشأن هـ11/5/1425

 تعليمات إلى الرجوع دون والشراء بالبيع والده عقارات في تصرفه باعتماد العدل وكتاب
 العامة بالمحكمة القاضي فضيلة ذكره ما خطابكم وتضمن . التعليمات من واستثناءه المحاكم
 تعليمات من المحاكم لدى المذكور بها يتقدم التي الطلبات استثناء يرى أنه من بالجوف

 دون العدل كتاب لدى وذلك له والشراء ثمنها وقبض والده أراضي بيع من تمكينه أو التمييز
 بالموافقة والده وبنات أبناء من خطي إقرار أخذ بعد وذلك المحاكم تعليمات إلى الرجوع

 والية صك صورة المذكور أرفق وقد . فضيلته رآه بما األخذ وجاهة وترون . ذلك على
 على ولياً إقامته يتضمن هـ22/3/1413 في 51/5 برقم بالجوف العامة المحكمة من صادر
 واألفراد الرسمية الدوائر لدى يلزم ما بجميع ويقوم مصالحه ويرعى حقوقه يحفظ والده



 ... المختصة المحكمة مراجعة بعد إال شراء أو ببيع عقاره من بشيء يتصرف ال بأن وإفهامه
 زياد به يتقدم ما حيال المختصة المحكمة تقرره ما اعتماد من مانع ال بأنه ونخبركم . الخ

 .. التمييز محكمة على ذلك عرض إلى الحاجة دون والده عقارات في للتصرف المذكور
 يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] . بموجبه يلزم ما فأكملوا

. و/ )
2737/ت/13
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1426
الولي بيع

 ، هـ16/8/1426 وتاريخ ب م/10218 رقم الشريفين الحرمين خادم برقية تلقينا فقد
 ورقم ، هـ19/2/1426 في 11703/26 رقم خطابيكم مشفوعات لكم نعيد [ : ونصها

 في 68849/22 رقم الوزارة خطاب ومشفوعات هـ3/3/1422 في 7954/22
 القاضي ، هـ1/6/1412 في 7175 رقم البرقي لألمر فيها المشار هـ22/12/1422

 الجزئية بالمحكمة والقاضي سابقا بالرياض العامة بالمحكمة القاضي تعيين على بالموافقة
 سعيد ورثة من القصار على الولي تصرفات على مشرفا الشدي علي بن سعد الشيخ حاليا

 فضيلته يقرره ما يكون بحيث ، للمحكمة رسمي طلب تقديم دون العقار يخص فيما السيد
 التي بالطريقة والمصلحة الغبطة لفضيلته ثبت متى ، التمييز محكمة من يصدق لم ولو نافذاً
 األمر بموجب تعيينه هل الوزارة من استفسر أن سبق فضيلته أن من أوضحتموه وما . يراها

 كان ولو األمر يشملها مما وقبوله واإلفراغ والشراء والبيع القسمة إجراء يشمل إليه المشار
 يلزمه وأنه ذلك شمول إلى أشار األمر بأن توجيهكم ورده وأنه ، الرياض مدينة خارج العقار
 وأوضح . متعددة مناطق في كثيرة لعقارات إفراغات منه جرى فضيلته وأن ، بموجبه العمل
 عرض تم أنه هـ14/6/1421 في 1/1307 رقم بخطابه األعلى القضاء مجلس رئيس فضيلة

 القاضي بتكليف صدر إذا األمر بأن ورأى العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على الموضوع
 إال األمر يشمله فال خارجها كان ما وأما ، المكانية واليته تحت كان فيما فهو القضية بنظر

 بناء صدر عديدة سامية أوامر هناك أن وإيضاحكم ... ذلك يملك ممن األمر يتضمنه باستثناء
 موجبها إنفاذ عند المكانية بواليته يتقيد ال وأغلبهم المعينين القضاة بتكليف خطابات عليها
. لها فهمهم حسب السامية األوامر لعموم



 بشأن التصرفات على القاضي إشراف يكون أن على السامي األمر في يُنصّ أن وترون
 تقييدها ألن ، وغيرها المكانية القاضي والية تحت منها كان ما العقار يخص فيما القصار
 كالقصار الخاصة الظروف ألصحاب البيع إجراءات تسهيل وهو االستثناء من المقصود ينافي

 في مشرفين تعيين يتطلب ذلك على النصّ وعدم ، بهم المتعلقة المعامالت وإنجاز ونحوهم
 أصالة السيد سعيد بن الله عبد من المقدّم االستدعاء نسخة لكم ونبعث . متعددة أماكن
 وأنّ ، منها القليل سوى يبق ولم العقارات من الكثير قسمة تم أنه فيه يذكر ووكالة ووالية

 كان ما على المذكور القاضي استمرار ويلتمس حَرَج في وضَعَهم معاملتهم في البت تأخر
 اختصاص يكون أن إليكم ونرغب . العقارات من تبقى ما قسمة من االنتهاء لحين عليه

 العقارات في القصر األولياء تصرفات على باإلشراف سامية أوامر بموجب المعينين القضاة
 دامت ما المكانية القاضي والية على مقصوراً وليس المملكة في العقارات لجميع عاماً
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] .. بموجبه يلزم ما فأكملوا .. المملكة داخل
.و / ) موجبه
ت/178/9

1/581
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المال بيت مأمور بيع
 عن الصحف في باإلعالن تقوم المال بيوت بعض أن لدينا المختص القسم الحظ( :وبعد -

 ذلك وبعد .أوالً المخلفات بيع عن باإلعالن تقوم إذ معقولة، غير بطريقة األجانب تركات
 التعليمات حسب األجنبي الغائب أو المتوفى عن يعلم أحد كان إذا عما أيضاً باإلعالن تقوم
 ذلك ألن ونظراً زهيدة تكون قد واحدة تركة حساب على اإلعالنين قيمة صرف طلب ويتم

 مال بيت مدير نظر لفت نأمل لذا .ومستحقيها التركة مصلحة مراعاة عدم عليه يترتب
 واحدة مرة بالتركة يتعلق ما كل عن اإلعالن يجب ذلك مثل حدوث حالة في أنه إلى طرفكم
.ك/ انتهى .)مناسبة بصيغة

ت/11/9
1/581
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المال بيت مأمور بيع



 أخيراً المنتهية المالية وزارة وبين الوزارة هذه بين الدائرة المخابرة على بناء( :وبعد -
 في 1459/12 رقم والحسابات المالية للشئون المساعد المالية وزارة وكيل بخطاب

 المال بيوت إلى ترد التي األجنبية العمالت عن الوزارة هذه استفسار بصدد هـ15/8/1393
 يجعلها مما بإصدارها قامت التي الدولة لدى استبدال من عليها يطرأ وما :بالمعاليم الخاصة

 المالية وزارة به أجابت وما.بذلك معرفتهم لعدم المال بيوت لدى استبدالها بعد قيمتها تفقد
 القضاة رئاسة من طلب أثر على ذلك عن النقد مؤسسة محافظ رأي أخذت أن سبق بأنه

 رقم سابقاً القضاء لرئاسة الموجه خطابها في المؤسسة رأت وقد الموضوع هذا عن سابقاً
 نقد أي بيع .المؤسسة ترى الحالة هذه مثل في بأنه :هـ10/2/1386 في 774/20/1
 لحساب المبلغ وقيد السعودي بالريال يقابله ما واستالم حينه في المال بيت إلى يرد أجنبي
 البنوك من بالغات دائماً تتسلم ال المؤسسة ألن نظراً بالريال المؤسسة لدى المال بيت

 تكون الحاالت بعض وفي منها مزيف نوع ظهور أو متداولة عملة إلغاء حول :المركزية
 وبه استحقاقهم تسليمهم الورثة مطالبة حالة وفي لديها معروفة غير للتبديل المحددة المدة

 نأمل لذا .لهم وضماناً الورثة لحقوق حفظاً وذلك ذلك بعد بالريال شراؤه يمكن أجنبي نقد
 كان إذا اآلن بموجبه الالزم واتخاذ مستقبالً به والعمل بذلك طرفكم مال بيت مدير تعميد
.ك/ انتهى .)أجنبية عُمالت لديه يوجد
ت/83/9
1/582
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المال بيت مأمور بيع

 العمالت بيع بخصوص .هـ17/1/1394 في ت/11/9 رقم للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 في ت/3950 رقم السعودي العربي النقد مؤسسة خطاب على وبناء األجنبية

 ورقية أجنبية عمالت تؤدي تزال ما المال بيوت إدارات بعض أن المتضمن .هـ30/3/1399
 األجنبية بالعمالت أي عينياً لديها لحسابها قيدها ولطلب النقد مؤسسة فروع إلى وفضية
 مدير على التأكيد نأمل عليه .. بعاليه إليه المشار التعميم في جاء لما مخالف هذا إن وحيث

 والمتضمن .هـ17/1/1394 في ت/11/9 رقم بالتعميم جاء بما بالتقيد طرفكم مال بيت
 مسئوليتها وعلى بمعرفتها المحلية األسواق في األجنبية العمالت بيع المال بيوت إدارة قيام

 وتؤدي مرونة من األسلوب هذا يحققه لما النقد مؤسسة إلى السعودي بالريال أقيامها وتوريد
 بتنظيم تتم البيع عملية أن كما الحقوق بأصحاب اإلضرار وعدم العمالت بيع سرعة إلى



 نأمل لذا .المال بيت مأمور مع باالشتراك السوق في الصيارفة شيخ يوقعه بها رسمي محضر
 هـ28/11/1405 في ت/9/207 رقم بالتعميم أكد .ش/ انتهى .)مستقبالً بموجبه العمل

ش/
ت/47/13
1/582
3
4

1401
المال بيت مأمور بيع

 في 1194 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 المتضمن .هـ5/8/1398 وتاريخ 477 رقم الوزراء مجلس قرار ومشفوعه هـ28/8/1398

 ارتأته وما األول على المباعة األرض على........و....... بين الحاصل النزاع إلى اإلشارة
 ويدفع العلني المزاد في بالمحكمة المال بيت قبل من األرض تباع أن من الداخلية وزارة

 مجلس قرار صدر وقد الدولة خزينة في يودع والباقي للبائع دفعه الذي الثمن للمشتري
 في بالمحكمة المال بيت قبل من المذكورة األرض تباع ـ 1 :يلي بما إليه المشار الوزراء
 في األرض ثمن من الباقي ويودع للبائع دفعه الذي المبلغ للمشتري ويعاد العلني المزاد
 الداخلية وزارة إن وحيث .اهـ .المماثلة الحاالت في قاعدة هذه تعتبر ـ 2 .الدولة خزينة

 حال في اعتمدوا عليه .هـ29/8/1398 في 27244 رقم بالخطاب حينه في ذلك عممت
 غير تملك نظام صدور بعد اإلرث طريق بغير المملكة في للعقار سعودي غير تملك

 المال بيت طريق عن العلني المزاد في العقار بيع إذن بدون .هـ1390 عام السعوديين
 مع الدولة، خزينة في يودع والباقي للبائع، دفعه الذي الثمن للمشتري ويعاد بالمحكمة

 ولو حتى اإلرث طريق بغير الشريفين الحرمين في العقار تملك مطلقاً يجوز ال أنه مالحظة
.و/ انتهى .)القاعدة هذه حقهم في وتطبق الخليج ألبناء
ت/85/12
1/583

25
5

1401
المال بيت مأمور بيع



 .هـ21/1/1401 في 353/61 رقم جدة محاكم رئيس فضيلة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 بيوت بمأموري الخاصة التعليمات من »7 ، 6« المادتين في ورد ما تطبيق طلبه بخصوص

 في التصرف بشأن .هـ4/6/1352 في 2358 رقم العالي باألمر عليها الموافق المال
 المال بيت مدير قبل من عليها الحجز يجري التي األشياء وعلى غائبون أهلها التي التركات

 عينية أشياء المال بيت إلى يرد ما كثيراً أنه فضيلته ذكر وحيث هروبهم أو أهلها لغياب
 هاربين أو غائبين ألناس تعود بل لمتوفين تعود ال وهي تقريباً تالفة أو التلف من عليها يخشى

 دكاكين أو لسكناهم محالت يستأجرون الهاربين أو الغائبين األشخاص أن العادة جرت وقد
 الشرطة على األمر ويصدر المحالت لفتح لإلمارة المحل صاحب ويتقدم مقفلة يتركونها ثم

 وتسليمها محتوياته وجرد المحل بفتح المحلة وعمدة المال بيت ومن منهم لجنة بتشكيل
 أشياء توجد استالمها وبعد عنه شرعي وكيل أو صاحبها حضور حتى لحفظها المال بيت إلى

 جدة محاكم رئيس فضيلة ويطلب عيناً بها االحتفاظ يمكن وال للتلف قابلة أشياء أو تافهة
 االحتفاظ يمكن ال التي للتلف القابلة واألشياء التافهة األشياء من والهاربين الغائبين أشياء بيع
 واألشياء التافهة األشياء من والهاربين الغائبين متروكات بيع ينبغي أنه نفيدكم عليه .بها

.ش/ انتهى .)بها االحتفاظ عند تتلف التي للتلف القابلة
2598/3

1/675
11
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1382
بينة
 على تشهد ببينة عليه المجني يأت لم ما ذلك في الرسمي الطبيب بقول يعمل(... :وبعد -

 مقدري في التعميم نص وينظر .ن/انتهى .)إلخ...بها عمل ذلك على ببينة أتى فإن برئه عدم
.3/594 والجروح الشجاج

ت/144/12
1/675

27
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1397
بينة
 ويحضر حاكمها على القضية عرض بإعادة اإلسراع العام المدعي على فينبغي(... :وبعد -

 يكون حتى فضيلته طلبات تنفييذ في تراخى قد يكون عساه وما بينته القاضي فضيلة أمام



 العام الحق في التعميم نص وينظر .و/انتهى .)إلخ...باألوراق ثابت هو ما أساس على حكمه
2/222.

ت/17/13
1/675
4
3

1400
بينة
 الطرق كتابه في تعالى الله رحمه القيم ابن العالمة ذكره ما أوضحها وكان(... :وبعد -

 عليه ادعى إذا كما صاحبها يمين مع باليد يحكم أن:الثالث الطريق: فصل:قال حين الحكمية
 ولهذا اليد صاحب جانب لترجح يده في وتترك يحلف فإنه إحالفه فسأل فأنكر يده في عينا

 اليد تكذب لم إذا هذا المتداعيين أقوى جنبة في تشرع اليمين فإن جهته في اليمين شرعت
 انسانا رأى لو كما وذلك مبطلة يد أنها وعلم إليها يلتفت لم كذبتها فإن الظاهرة القرائن

 يمشي أن شأنه ليس ممن الرأس حاسر خلفه وآخر عمامة رأسه وعلى عمامة وبيده يعدو
 العمل ويجب اليد تلك إلى واليلتفت لآلخر بيده التي العمامة أن نقطع فإننا الرأس حاسر
.2/310 الدعوى في التعميم نص وينظر .ق/انتهى .)إلخ..القرائن بهذه قطعا

2813
1/611

25
7

1358
المال بيوت

 برقم هيئتنا مع باالشتراك منا صادر قرار صورة طيه إن : أوالً :يأتي بما فنفيدكم( :وبعد
 وإجراء اعتماده يقتضي التركات على الحجز بخصوص هـ25/7/1358 وتاريخ 299
 المال بيت بأمور تعلق لهم الذين والموظفين بطرفكم المال بيت مأمور إلى وإبالغه موجبه
 الشمع على يختم الحجز يلقي حين المال بيت مأموري بعض إن حيث :ثانياً .بموجبه للعمل
 اإلزالة على يدل أثر حصول غير من إزالته في االحتيال يؤمن ال الشمع على الختم إن وحيث
 يكون أن المال بيت بأمور تعلق لهم الذين والموظفين لديكم المال بيت مأمور إبالغ يقتضي
 تحرر لزم ما هذا .ذلك أمثال في المستعمل الرصاص أو األحمر اللك على الحجز في الختم

 جرى قد« :هـ25/7/1358 في 299 رقم القرار ونص .ر/ انتهى .)هـ25/7/1358 في



 إلى المرفوع هـ20/5/1358 في 257 رقم مكة مال بيت مأمور خطاب على االطالع
 يستفسر والذي هـ21/1358 في 1410 رقم الكبرى المحكمة خطاب في القضاة رئاسة

 ومن العدل كتاب من الصادرة الصكوك هل منه الرابع البند في المذكور المأمور فيه
 الحجز منه يطلب من إلى يلتفت وال يعتبرها ..و ..و والوصاية اإلقرار في الشرعية المحاكم

 هو مثالً الدار في ما جميع وأن بداره شيئاً يملك ال أنه العدل كاتب لدى يقر من دار على
 رقم النيابة مقام خطاب على وباالطالع .إلخ .الحجز يلقي أم فالنة بنته أو فالن البنه ملك

 في 2795 برقم برقياً الصادرة الملكية اإلرادة صورة طيه الذي هـ9/4/1358 في 4622
 قبل لولده .......... تركة بالمدينة المال بيت مأمور تسليم أن المتضمنة هـ3/4/1358

 هذا يجيز شيء النظام في كان وإن النظام يجيزه أنه يعتقد وال خطأ وحصرها الوراثة إثبات
......... أخذه ما إعادة ينبغي وكذلك أيضاً خطأ فهو

 يجيز شيء النظام في كان فإن القضية في القضاة رئاسة تراجع ثم فيه الشرعي الحكم وإجراء
 كان وإن النظام يعدل أن فينبغي اإلرث وحصر الوراثة إثبات قبل الورثة ألحد التركة تسليم
 الكفيل مع فيجازى العمل هذا في أخطأ الذي هو المال بيت مأمور وأن ذلك، يجيز ال النظام

 التركات حجز نظام إن :أوالً :يأتي ما تقرر منه يأخذونه وهم للمذكور سلموه ما يسلموا بأن
 النظم بمجموعة والمدون هـ4/6/1352 في 2358 رقم الملكية باإلرادة عليه المصادق

 بيت مأمور أجراه ما يجيز ما فيه ليس 133 صحيفة الشرعي القضاء قسم األول المجلد
 بيت مأمور إلى وسلمت المذكور ........ من األموال أعيدت قد وحيث بالمدينة المال
 685 رقم المدينة قاضي خطاب في جاء حسبما قبله من عليها الحجز وألقي بالمدينة المال

 المرة هذه في ويكتفى بالمدينة المال بيت مأمور لمجازاة محل يبق لم هـ17/5/1358 في
 نظام إنفاذ المال بيوت مأموري على :ثانياً .أعماله من ينشأ لما والتضمين بالفصل بإخطاره

 الصكوك على استناداً الحجز يهملوا ال وأن دقة بكل أعاله عنه المنوه التركات حجز
 الصكوك كانت سواء الورثة ألحد الهبة أو العطية أو الملك نفي أو لوارث اإلقرار المتضمنة
 وال الشرع في حكمه له ذكر بما اإلقرار ألن المحاكم أو العدل كتاب من صادرة المذكورة

 الحكم واكتساب المحاكمة بعد إال عليه االستناد يصح وما منه يسوغ ما معرفة يتسنى
 إليهم يتقدم من ويفهموا النظام طبق الحجز يلقوا أن المال بيوت مأموري وعلى القطعية

 لتنظر مستندات أو صكوك من لديه بما الشرعية المحكمة يراجع أن المذكورة بالصكوك
.الموضوع هذا في شرعاً الالزم وتجري الشرعية القواعد طبق فيها

 تقضي التي الحاالت في المال بيوت مأموري قبل من الحجز إجراء عدم حالة في :ثالثاً
 أو إهمالهم أو التركات حجز نظام مخالفتهم حالة وفي فيها الحجز في المتبعة القواعد



 أو إهماله أو قصوره عن نشأ ما بتضمين المتسبب المأمور يجازى باألعمال يخل بما تفريطهم
 .العام المأمورين نظام في عنه المنوه الجزاء من يستحقه ما على عالوة وظيفته بواجب إخالله
 وعلى لمقتضاه للعمل المال وبيوت الشرعية المحاكم عموم إلى القرار هذا يبلغ :رابعاً

 حصول حالة وفي دقة بكل التركات على الحجز نظام إنفاذ في المال بيوت مراقبة المحاكم
 اإلجراءات لتتخذ القضاة رئاسة إلى عنه العرض المحكمة فعلى المذكور المأمور من قصور
.».هـ25/7/1358 في حرر التوقيع حصل هذا وعلى .حقه في الالزمة
398
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1360
المال بيوت

 في 1354 برقم المعظم الملك جاللة نائب سمو مقام من تلقينا فقد( :وبعد -
 األجانب الرعايا تركات حول الجارية المكاتبة إلى باإلشارة« :نصه ما هـ23/1/1360

 وتاريخ 192 رقم الوكالء مجلس قرار من بصورة طيه إليكم نبعث الحجاج مخلفات وحجز
 العالية األنظار على عرضه لدى أنه ونخبركم الموضوع في والمتخذ هـ8/9/1359 ـ 7

 وتاريخ 20/2/11/1513 رقم السياسية الشعبة كتاب في الكريمة الملكية اإلرادة صدرت
 باعتماد المال بيت ومأموري المحاكم إبالغ فيقتضى وإنفاذه، عليه بالموافقة هـ7/1/1360

 الكبرى والمحكمة والخارجية المالية وزارتي إبالغ جرى قد بأنه العلم مع السامي موجبها
 رقم الوكالء مجلس قرار من هذا طي إليكم صورة بعث جرى لذا .»حرر ولذا العتماده ذلك

 القرار صورة طرفكم المال بيت مأمور وإبالغ إنفاذه العتماد هـ8/9/1359 ـ 7 في 192
 مجلس قرار ونص .ر/ انتهى .)هـ1360/محرم/27 في حرر .موجبه بإنفاذ وإشعاره المذكور
 الصادر الملكي األمر على الوكالء مجلس اطلع« هـ8/9/1359 ـ 7 في 192 رقم الوكالء

 في النظر بإعادة والقاضي هـ22/7/1359 وتاريخ 40/6/4 رقم العالي الديوان كتاب في
 الخارجية، من عضو بحضور األجنبية الدول رعايا الحجاج مخلفات بحجز المتعلقة المعاملة

 /السيد الخارجية معاون بحضور الموضوع في النظر جرى قد إليه المشار األمر على وبناء
 حول وكتابية شفاهية بيانات من لديه بما داؤود جميل /السيد أدلى أن وبعد داؤود جميل

 وجهتي بين االختالف أن له اتضح ومناقشتها المعاملة أوراق يدرس المجلس قام الموضوع
 أن يرى الشورى مجلس إن :أوالً :يأتي فيما ينحصر الشورى ومجلس الخارجية وزارة نظر
 يعتبروا أن يجب فأكثر عام مدة فيها إقامتهم بعد البالد هذه في يتوفون الذين األجانب كافة



 ليقوم المال بيت مأمور إلى وفاتهم بعد مخلفاتهم تسلم أن ويجب حجاجاً ال مجاورين
.الحجاج متروكات في الحال هو كما حكوماتهم لمفوضيات بتسليمها

 إال توضع لم المتوفين تسجيل بنظام الملحقة التعليمات إن تقول الخارجية وزارة وإن :ثانياً
 له يكن ولم رسمية وثائق بموجب جنسيته يثبت لم من وهو الحاج غير األجنبي أجل من

 الخزينة تحتفظ هؤالء فأمثال الجنسية مجهول طويلة مدة فيها وأقام البالد في شرعي وصي
 المحلية المحكمة أمام وراثته إثبات يجب الذي الشرعي الوارث يتعين ريثما مخلفاتهم بأثمان
 لديهم والذين هويتهم المعروفة لألجانب الوكالة بطريق أو بالذات إما االختصاص ذات

 تسليمها وعدم مخلفاتهم حجز في فإنه البالد في شرعيون أوصياء لهم أو سفر جوازات
 الدول وبين الملك جاللة حكومة بين المعقودة واالتفاقيات المعاهدات نصوص مع تعارض
 تعدل أن وينبغي بابه في وجيه الخارجية وزارة ذكرته ما أن يرى المجلس إن .األجنبية

 أو عاماً السعودية العربية البالد في أقام الذي الحاج :أوالً :كاآلتي أساسه على التعليمات
 مفوضية من جوازه على سنوياً بالتأشير وقائماً لحكومته رعويته على محافظاً وبقي أكثر

 ويطبق تماماً الحجاج تركات تعامل كما تركته تعامل الوفاة أدركته إذا فهذا بجدة حكومته
 بعد يوجد ال الذي الشخص هو األجنبي :ثانياً .الحجاج من المتوفين تسجيل نظام عليها
 األصلية لحكومته األجنبية جنسيته على تدل رسمية وثيقة أية وال سفره جواز تركته في وفاته
 طويلة مدة البالد هذه في وأقام البالد هذه في له معلوم شرعي وارث أو وصي له يوجد وال

 المنقولة مخلفاته على االستيالء المال بيت على يجب الذين المجاورين عداد في يعتبر
 واالحتفاظ قانونية مضابط بموجب التلف عليه يخشى الذي المنقول ببيع والتصرف والثابتة
 وجود عند لسحبه المالية بوزارة الخزينة في الموجود األمانات بصندوق التركة أموال بكافة

 بواسطة أو بالذات سواء المختصة المحلية المحاكم أمام وراثته وإثبات الشرعي الوارث
.شرعي وكيل

 الخزينة حقوق على ومحافظة ضبط من فيه ما على عالوة الترتيب هذا أن يرى المجلس وأن
 جاللة حكومة بين المعقودة واالتفاقيات المعاهدات نصوص به تقضي ما فيه روعيت فقد

.»األجنبية والحكومات المعظم الملك
3653
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1365
المال بيوت



 الخارجية وزارة بأن هـ5/7/1365 في 10408 برقم السامي المقام من تبلغنا فقد( :وبعد -
 من استعلمت قد كانت أنها تقول هـ28/6/1365 وتاريخ 153/4/9 رقم مذكرتها قدمت

 هذه في المتوفين حكومتها رعايا مخلفات تسليم تود كانت إذا عما بجدة السورية المفوضية
 وأن نقداً أثمانها صافي وتسليم بيعها أو عيناً هـ1364 عام حج موسم خالل البالد

 بأن م21/5/1946 وتاريخ 150/49/2 رقم بكتابها أجابت إليها المومى المفوضية
 صافي وتسليم المال بيت بواسطة المتوفين الحجاج مخلفات بيع ترى السورية الحكومة

 إشعار باعتماد السامي المقام أمرنا وحيث .ذلك المختصة الجهات إبالغ ورغبت أثمانها
 فيقتضى ذلك إبالغكم جرى الخارجية وزارة إليه أشارت ما باعتماد المال بيوت مأموري
.ر/ انتهى .)هـ18/7/1365 في حرر اعتماده
2395
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1366
المال بيوت

 هـ8/2/1366 في 7677/3 رقم خطابها في المالية وزارة أبدته ما على فبناء( :وبعد -
 صدر األجانب من المتوفين تركات حول هـ27/2/1366 في 1292 رقم بخطابنا وأيدناه

 جدة، المدينة، الطائف، إمارات إلى المبلغ هـ6/4/1366 في 1293 رقم السامي األمر
 ضباء، أملج، الوجه، تبوك، العال، القريات، نجران، جيزان، الليث، أبها، الظفير، القنفذة،

 األجانب األشخاص تركات تحجز ـ1 :آت هو بما بالعمل البرك، بيشة، رابغ، الجوف، ينبع،
 المال بيت مأمور بحضور غيرهما أو المساجد أو بالبيوت طرحاء يوجدون أو يتوفون الذين

 اإلمارة مندوب يكون أن يلزم ـ2 .اإلمارة قبل من وآخر المالية قبل من ومندوب نائبه أو
 قد عطاالً تأخرهما يسبب لئال الطلب حال للحجز للحضور استعداد أتم على والمالية
 التركة هذه من المال بيت يدخل بما الالزمة المضابط تعمل ـ 3 .بالتركة تالعب منه يحدث

 على الرسمية اإلجراءات إتمام بعد ـ4 .الحجز حضر ممن وتوقع منها بيعه الحال يقتضي وما
 فيها يجب ما ليعمل مكة في المال بيت إلى ببعثها المال بيت يقوم عنها المنوه التركات

 المادة في سلف مما وينبع وجدة المدينة من كل في المال بيوت تستثنى ـ5 .المتبع حسب
 أمرنا وحيث .الثالث المواد مقتضيات إنفاذ بعد لديهم المتبعة العادة إجراء وعليهم الرابعة
 الدوائر بابالغ المالية وزارة أمر كما بموجبه للعمل المذكورة المحاكم بإبالغ السامي المقام
 ما اعتماد فيقتضي ذلك ابالغكم جرى أيضاً بموجبه للعمل المذكورة الجهات في المالية



.ر/ انتهي )هـ13/4/1366 في حرر المذكور الموضوع في الكريم األمر به صدر
1826

1/617
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1367
المال بيوت

 المتضمن هـ7/2/1367 في 4/10256 برقم خطاباً لنا بعثت المالية وزارة فإن( :وبعد -
 قبله من يتم األجانب تركات بيع أن المتضمن مكة مال بيت مأمور خطاب على اطلعت أنها

 .األمانة مندوب بحضور واللقطات السرقات وبيع المالية ووزارة األمانة مندوب بحضور
 واللقطات السرقات بيع في مالي مندوب حضور يطلب أن الوزارة رأت البيع إجراء ولتوحيد
 الطلب إجابة على نوافق إنا وحيث .بذلك المال بيوت مأموري كافة إبالغ منا وطلبت

 في حرر ذلك طرفكم مال بيت مأمور وإبالغ العتماده ذلك إبالغكم جرى المذكور
.ر/ انتهى .)هـ25/3/1367

5922/4
1/617
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1380
المال بيوت

 المالية وزارة إلى المبلغ هـ11/6/1380 في 13238 رقم السامي األمر على بناء( :وبعد -
 ورئاسة العامة المراقبة ديوان رئيس سمو من لكل منه صورة والمعطاة الوطني واالقتصاد

 موضوع لدراسة المذكورة الجهات عن مندوبين من مكونة لجنة بتشكيل القاضي القضاة
 نبعث لذا .والماليات النقد مؤسسة إلى حالياً تودع والتي المال لبيوت تسلم التي األموال

 األمر ونص .ر/ انتهى .)بموجبه للعمل الخصوص بهذا المتخذ القرار من صورة برفقه إليكم
 واالقتصاد المالية وزير الملكي السمو صاحب« :هـ23/9/1380 في 20358 رقم السامي
 لجنة تشكيل بشأن هـ11/6/1380 في 13238 برقم لكم كتب ما على عطفاً الوطني
 التي األموال وضع لدراسة القضاة ورئاسة المراقبة وديوان وزارتكم عن مندوبين من مكونة
 رئيس سماحة لنا رفع لقد .والماليات النقد مؤسسة إلى تودع ثم المال بيوت إلى تسلم

 المذكورة اللجنة قرار من نسخة هـ10/9/1380 في 678/4 رقم خطابه مع القضاة



 مقتضاه يعتمد فيه جاء ما على ولموافقتنا هـ10/9/1380 في الخصوص هذا في والمتخذ
 اللجنة قرار نص .».بهذا مشفوعة منه صورة بأن العلم مع بموجبه بالتمشي يلزم من ويبلغ
 وتاريخ 13238 رقم الوزراء مجلس رئيس سمو أمر على بناء« :عنه المنوه

 من لكل منه صورة والمعطاة الوطني واالقتصاد المالية وزارة إلى المبلغ .هـ11/6/1380
.القضاة رئيس وسماحة العامة المراقبة ديوان رئيس سمو

 األموال موضوع لدراسة المذكورة الجهات عن مندوبين من مكونة لجنة بتشكيل القاضي
 فقد لها ترتيباً ولتضع والماليات النقد مؤسسة إلى حالياً تودع والتي المال لبيوت تسلم التي

 والشيخ العامة، المراقبة ديوان مندوب شيخون معتوق :من كل من المكونة اللجنة اجتمعت
 مندوب سقاف إبراهيم القضاة، رئاسة مندوبا النعيم اللطيف عبد والشيخ صديق الرحيم عبد

 وزارة أصدرته أن سبق ما ـ1 :يأتي ما اللجنة واستعرضت الوطني واالقتصاد المالية وزارة
 في 11577/4 ورقم هـ1/11/1379 في 22830/4 رقم بخطابيها المالية

 سابقاً بالحجاز القضاة رئاسة من كل إلى األموال هذه بشأن ترتيب من .هـ7/6/1380
 المعاليم تركات أـ :اآلتي في الترتيب ويتلخص الشرقية والمنطقة بنجد القضاة ورئاسة
 التي الجهات في وفروعها النقد مؤسسة لدى المال بيوت مأموري باسم أمانة تودع والغيب

 شيء بإعادة شرعي حكم صدر ما ومتى ذلك عدا فيما الماليات وإلى وفروعها المؤسسة بها
 كان عما وفروعها النقد مؤسسة إلى القضاة رئيس سماحة يكتب ألصحابها التركات تلك من
 المال بيت مأمور إلى الشرعي للحكم وفقاً بإعادته فروعها أو النقد مؤسسة إلى أودع قد

 خطاب صورة به تربط بالمبلغ شيك لتحرير المذكور المأمور إلى خطابه من صورة ويعطى
 يكتب الماليات إلى أودع قد كان وما سماحته خطاب بموجب إال الصرف يتم وال سماحته
 الحكم وتاريخ ورقم المستحقين وأسماء التركة مقدار موضحاً المالية وزارة إلى سماحته
 حسب لجهتها بصرفها المالية وزارة لتقوم المالية إلى التسليم وصول وتاريخ ورقم الشرعي
 بيت مأموري من تودع والسرقات اللقطات ومبالغ المجاهيل تركات ـ ب .سماحته خطاب
 بقية في الماليات وإلى وفروعها مؤسسة بها التي الجهات في وفروعها المؤسسة إلى المال

 الجدول ضمن وتدرج بالرئاسة المالية اإلدارة لدى الموازنة إيرادات تعتبر وهذه الجهات
.والحسابات للميزانية المالية التعليمات حسب »20« أنموذج الشهري

 ما األموال تلك بين من أبدى القضاة رئيس سماحة أن آنفاً إليه المشار السامي باألمر جاء ـ2
 وفي مؤسسة فرع فيه ليس بلد في يكون األيتام على والناظر شهرياً منها ينفق أليتام هو

 في تبقى اليتامى أموال أن يرى ولذلك ونفقات تكليف المؤسسة بها التي البلدة إلى ذهابه
 صناديق في السابق وضعه على المال بيت في كان ما كل ترك يرى وأنه المحاكم صناديق



 .المؤسسة إلى تبعثها بدورها وهذه للرئاسة ترفعها شهرية بيانات بها تسجل وهي المحاكم
 بموجب السابق الترتيب بأن العامة الواردات مدير أبدى وقد ومناقشته ذلك كل وبدراسة

 إلى تودع ثم محدودة لمدد المال بيوت في التركات تبقى بأن يقضي كان المال بيوت نظام
 وهذا للخطر يعرضها طويلة لمدة المال صناديق في تجميدها ألن المالية في األمانات صناديق
 في عبث حوادث وقعت قد وأنه العبث من األموال هذه على للمحافظة اتبع إنما الترتيب
 عجز ولما كبيرة مبالغ ضياع في سبباً كانت المال بيوت بعض صناديق في المجمدة األموال
 هناك أن الواردات مدير ذكر كما بتحملها للدولة العامة الخزينة قامت تسديدها عن العابثون
 مأموري نظام في الموضح الخاص ترتيبها لها التركات وهذه للحج الوافدين للحجاج تركات

 حيث ومن .الخارجية وزارة قبل من األجنبية الممثلية إلى الموسم بعد تعاد حيث المال بيت
 لدى أو فروعها أو النقد مؤسسة لدى أمانة المودعة التركات إعداد في المتبعة الطريقة إن

 بسبب يحصل عبث أي من األموال هذه جميع صيانة ولضرورة مبسطة طريقة هي الماليات
.طويلة لمدة الصناديق في مجمدة بقائها

 صناديق من إيداعها يجب واللقطات والسرقات المجاهيل تركات ـ1 : يلي ما اللجنة تقرر
 تسجل أن ويجب ميزانية إيرادات وتعتبر وفروعها الماليات إلى أو المؤسسة إلى المال بيوت

 )20( أنموذج الشهرية جداولها ضمن وتدرج اإليرادات بسجل الرئاسة لدى المالية باإلدارة
 شرعية أحكام صدور ولدى والحسابات للميزانية المالية التعليمات بموجب متبع هو حسبما
 اعترض ـ 52 المادة ألحكام طبقاً بالرئاسة المالية اإلدارة قبل من فتعاد منها شيء بإعادة

 تركات من يستحق ما صرف يتم أن يجب بأنه هذه بالمادة جاء ما على الرئاسة مندوب
 القضاة رئاسة من الشرعي بالوجه ألصحابها ثبوتها حال واللقطات والسرقات المجاهيل
 الوزارة تعطى بل المالية وزارة استئذان بدون المالية التعليمات من )52( المادة بموجب

.المستحقين تعطيل من تفادياً الصرف أمر من صورة المذكورة

 أو وفروعها المؤسسة إلى المال بيوت صناديق من إيداعها يجب والغيب المعاليم تركات ـ2
 يرفع بإعادتها الشرعية األحكام صدور ولدى نفسه المال بيت صندوق باسم أمانة الماليات

 إعادتها المطلوب التركة بمقدار إيضاحاً القضاة رئاسة إلى مرجعه بطريق المال بيت مأمور
 وتاريخ ورقم المال بيت لصندوق توريدها وصول وتاريخ ورقم لها المستحقين وأسماء
 أو المؤسسة إلى بالكتابة الرئاسة وتقوم المالية أو فروعها أو المؤسسة إلى إيداعها خطاب
 صورة وتعطى بطرفه المال بيت مأمور إلى بإعادتها إليهما أودع مما التركة كانت إذا فروعها

 أو المؤسسة وعلى به الصورة وتربط بذلك شيكاً ليحرر المال بيت لمأمور خطابها من
 رئاسة من كتابي بأمر ذلك يكن لم ما المال بيوت لمأموري مبلغ أي صرف عدم فروعها



 بناء المالية وزارة إلى الرئاسة فتكتب الماليات إلى أودع مما التركة كانت إذا أما القضاة
 أو المحكمة رئيس« مرجعه طريق عن المال بيت مأمور من المرفوعة اإليضاحات على

 أوامر صدور حال فرعها أو المؤسسة وعلى لذلك وفقاً بصرفه المالية لتقوم »قاضيها
 تراجع أن دون جهة أية بمراجعة الحق صاحب تكليف عدم إليها الشيك ووصول لها الرئاسة

 وقصار أرامل وغالبهم المستحقين تكبيد من تفادياً بالصرف أوامر باستصدار ما جهة أية هي
.خالفها أو للطوابع حسميات ألية المبالغ تلك صرف يخضع أال وعلى ومعتوهون

 المبالغ ذات والتركات منها شهرية نفقة بصرف الشرعية األحكام تصدر التي التركات ـ 3
 موجود مع مبالغها مجموع يزيد ال أن ويشترط« الشرعي اإليجاب تحت هي التي الضئيلة
 المال بيت صندوق في تبقى التركات هذه »المأمور كفالة مقدار من المال بيت صندوق

 والتي بها المتعلقة واإلجراءات الحقائق جميع به توضح لمرجعه شهرياً بياناً بها ويرفع
 تتم حتى وذلك أيضاً مرجعه من عليها المستند واألوامر الصندوق في بقاءها أوجبت

 منها غائب لمستحق كان وما الشرعي بالوجه حقه مستحق كل ويتسلم الشرعية اإلجراءات
 طريق عن الماليات أو فروعها أو المؤسسة إلى حاالً توديعه فيجري شرعي وكيل له وليس
 أو مؤسسة بطرفه توجد ال مال بيت مأمور كل وعلى »قاضيها أو المحكمة رئيس« مرجعه

 إلى بيان تقديم بعد مالية أو مؤسسة أقرب إلى لديه ما يودع أن فرعها أو مالية أو لها فرع
 أو لقصار نفقة بطرفها المحكوم التركات كانت إذا بذلك،أما مرجعه طريق عن القضاة رئاسة

 حجز يراعوا أن المال بيوت مأموري فعلى المأمور كفالة مقدار عن تزيد أشباههم أو معتوهين
 الموضحة األصولية بالطرق شهور ستة أو أربعة لكل لديهم لصندوق النفقة مبالغ سحب أو

 عالياً توضح حسبما الكفالة مقدار عن صندوقه موجود يزيد ال بحيث أي أعاله »2« بالمادة
 وإذا القضاة رئاسة من كتابي وبأمر بذلك شرعي حكم أساس على الحجز أو السحب يتم وأن
 بأمر فيه يكتفى النفقة مقدار حجز حالة ففي المالية أو للمؤسسة دخوله سبق المبلغ كان

.قاضيها أو المحكمة رئيس من كتابي

 والتأخير التعطيل من تفادياً السابقة النفقة مدة انقضاء قبل للصندوق النفقة تأمين يراعى وأن
 شرعية أحكام المال بيوت بصناديق الموجودة األموال من بإعادته تصدر كلما العموم وعلى

 وعلى أشباههم أو معتوهين أو يتامى أموال كانت سواء بشأنها األحكام مقتضى إنفاذ فيجب
 لهم األموال بدفع األحكام صدرت من مراجعة حال الصرف اعتماد وفروعها المؤسسة
 ـ 4 .بعاليه جاء حسبما الرئاسة أمر بصورة مرفقاً بالمبلغ عليها المسحوب الشيك بمقتضى

 من بأنه اللجنة توصي ـ 5 .عليه هو ما على بشأنها الوضع فيبقى الحجاج تركات أما
 وظيفة يباشر من أو المال بيوت مأموري جميع أن من القضاة رئاسة تتأكد أن الضروري



 تنظيم الضروري ومن الكفاالت نظام بموجب نظامية كفالة مكفلون المال بيوت مأموري
 مفصلة تقارير ورفع المسؤلة الجهات قبل من المذكورة الصناديق على التفتيشية الدورات

 .التوقيع جرى ذلك وعلى .المرعية والتعليمات األنظمة لمقتضى ومطابقته العمل سير عن
.م/ هـ2/6/1388 في ت/41/4 رقم بالتعميم أكد وقد

2447/4
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1382
المال بيوت

 أرقامها مع وتمشياً الوقائع حسب بأول أوالً القيودات تسيير في فرغبة( :وبعد -
 فيما الحاجة عن البحث وتسهيل والنظام الحفظ شأنه من ما كل على وحرصاً وتواريخها

 تركيز نظام من )206( المادة من )س( الفقرة منطوق مع وتمشياً العامة المصلحة يكفل
 أوجبت أن بعد بالحرف ونصها المال بيوت اختصاص باب تحت الشرعي القضاء مسئوليات

 كشوفات جميع رصد دفتر« بصدده نحن ما منها معلومة وسجالت دفاتر مسك اإلدارة على
 نرغب أهمية، من الدفتر لهذا وما ».المالية بوزارة األمانات لصندوق تودع التي التركات

 لحساب والمؤسسة للمالية يرفع بيان أي ورصد بمسكه لكم التابعين المال بيوت إبالغ
 أن على الدفتر بهذا )مجاهيل( الرئاسة ميزانية إيرادات تحت داخل هو وما األمانات صندوق

 لهذا صالحة دفاتر وجود عدم حالة وفي البيانات حسب تسلسلية بأرقام البيانات هذه تبدأ
 فاتورة لنا ويرفع صفحة 200 ذا تجارياً دفتراً مال بيت إدارة مدير كل فيؤمن الغرض
.ن/ انتهى .)بموجبه والتمشي لالعتماد .لصرفها القيمة

3035/4
1/624
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1382
المال بيوت

 في ترابط من الوطني واالقتصاد المالية ووزارة المال بيوت بين لما فنظراً( :وبعد -
 وفي المالية لدى أمانة والغيب المعاليم تركات من يودع فيما المتمثلة الدفترية القيودات
 )مجاهيل( اسم تحت يقع وفيما المال بيوت لحساب فروعها أحد أو النقد مؤسسة



 صندوق لحساب فروعها أحد أو النقد مؤسسة وفي المالية إلى تودع أيضاً التي )لقطات(و
 هنا ومن .الرئاسة ميزانية إيرادات من باعتبارها التامة التعليمات حيث ذاتها المالية وزارة
 برقم المالية لوزارة المبلغ الوزراء مجلس قرار على وبناء .الوثيق الترابط أواصر نشأت
 الحكومية الدوائر في العربي النقد قيد طريقة بتوحيد القاضي هـ24/2/1381 في 107

 القرش وقسمة قرشاً عشرين إلى وقسمته الريال هي النقد وحدة بجعل العربي النقد ومؤسسة
 الحسابية العمليات بإثبات العامة المراقبة ديوان اقتراح أقر قد أنه إال هلل خمس إلى

 الحساب مجموع في الهللة نصف عن تقل التي الكسور تهمل وأن .فقط والهلل بالرياالت
 وحدة باعتبار لكم التابعة المال بيوت على التنبيه نرغب لذا عليها، أو للحكومة كانت سواء
 المحلية للعملة بالنسبة هذا فقط االعتبار هذا على إليهم يرد ما وقيد والهللة الريال هي النقد

 المصلحة سبيل في استجد وما الروتين تطور مع تمشياً يرد كما فيثبت عداها فيما أما
.ن/ انتهى .)العامة
86/4
1/624
9
1

1383
المال بيوت

 ولما واعتباراته العمل طبيعة من مستمأل هو مما الموجود حتمية به توصى لما فإنه( :وبعد -
 في مال بيوت وجود لعدم نظراً بنفسها أماناتها تحفظ الشرعية المحاكم من كثيراً كان أنه

 األمانات هذه استالم في بها المعمول الطرق كانت ولما .المهمة هذه تتولى الجهات بعض
 األوساط بعض لدى ارتباك وإحداث للتلف منها قدراً عرض بما انضباط بغير تجري سلفاً
 الحقوق على حفاظاً الرئاسة هذه على فإن لذا .االختالف في كثيراً عنه حصل الذي األمر

 مقصود غير عفوي ارتباك وقوع يحتمل عما بها وللنيء الطيبة المحاكم سمعة على ومحافظة
 إلى يرد ما يحيل أن قاضيها أو محكمة رئيس كل على فإن لهذا فتفادياً الله سمح ال

 وجد، إن الورود فور محكمته مال بيت مأمور إلى عينية أو كانت نقدية أمانات من محكمته
 يمسك أن قاضيها أو المحكمة رئيس على فإن مال بيوت بها يوجد ال التي المحاكم أما

 على به العمل يسير أن على نوعها كان أيا أمانات من محكمته إلى يرد ما لقيد خاصاً دفتراً
 يجري أن على الوارد لقيد تخصص الممسوك الدفتر من اليمين صفحة ـ1 :التالية الوتيرة

 تسجيلها المراد العين أو العملة بنوع وتميز الحقوق من الحاجة يغطي ما بقدر تخطيطها
 الصفحة - 2 .الواردة لألعيان إيضاحات حقل تكون ذاتها الصحيفة أيسر من وطرفاً



 نفس فيها ويتبع األمانات وارد من ينصرف لما تخصص أيضاً عينه الدفتر من اليسرى
 وتلك منصرف هذه أن على يدل بما إال الوارد من المقابلة الصحيفة في اتبعت التي الطريقة

 طياته بين الباقي ويحصر والمنصرف الوارد يصف بيان يرفع الدفتر هذا واقع من ـ 3 .وارد
 في أدوار أربعة عن تقل أال على شهور ثالثة تتجاوز ال فترات وفي الدفتر نمط على بخطط
 تجاري دفتر بتأمين تقوم المطلوب بالغرض يفي دفتر بها يوجد ال التي المحاكم ـ 4 .السنة

 قبل من اإلداري للتفتيش الدفاتر هذه تخضع ـ 5 .القيمة فاتورة لنا وترفع الجيد النوع من
.ن/ انتهى .)بموجبه والعمل بعاليه جاء ما كل فالعتماد .بالرئاسة المختصين

1723/4
1/626

20
4

1383
المال بيوت

 ما وكل المصلحة أجل من الدائب للعمل الواجب بحكم جميعاً مدعوين كنا لما( :وبعد -
 على لوحظ قد أنه وبما الرئاسة بهذه مباشر مساس له مما اآلخرين حقوق حفظ شأنه من

 المبالغ من مقادير وتجميدهم المرعية بالتعليمات تقيدهم عدم المال بيوت مأموري بعض
 اعتبار تقرر الرئاسة هذه فإن للتعليمات خرقاً التصرف هذا كان ولما صناديقهم في الطائلة

 عليها يجازى مخالفة شهر كل آخر عن كفالته على زائداً المأمور صندوق في مبلغ أي إبقاء
.ن/ انتهى .)فلالعتماد واهتمام بدقة ذلك ستالحظ وأنها المخالف
م/4326/4

1/626
26
11

1383
المال بيوت

 األمر اقتضى ما إذا المبادرة وجوب من العامة المصلحة به تقضي لما فنظراً( :وبعد -
 في سواء المال بيت مأمور صالحية تحت منضو هو مما خالفها أو تركة أي على الحجز

 مخابرة أن إذ العامة بالمصلحة مخلة نتائج من التأخر على يترتب ولما .والمنقول الثابت ذلك
 اعتمدوا لذا .الحجز تأخر من يعقبها لما المصالح بعض تفوت قد الرئاسة مع الشأن بهذا

 المراد والموجودات التركة مقر إلى بالتوجه مقامه يقوم من أو المال بيت مأمور تكليف
 المصلحة استدعت ما إذا المأمور بها المناط المحكمة لقضاء تابعاً كونه حالة في حجزها



 مدة تحديد أن كما ضرورة األمر في السرية فإن المبادرة فيه ينبغي الذي الوقت وفي ذلك
 تقديم ثم مطلوب أمر المهمة ومستلزمات العمل حاجة مقتضى على النقل وواسطة السفر

.ن/ انتهى .)ذلك فاعتمدوا .المستحق لصرف المستندات
م/1737/4

1/626
10
7

1384
المال بيوت

 مراحله جميع في العمل بأطراف األخذ يستدعي التعاون تكامل أن إلى فنظراً( :وبعد -
 ما بكل المختصة الجهات دعم وبالتالي والجليل منه الدقيق على الوقوف بذلك ليسهل
 وللمصلحة توازنه للعمل ليحفظ به والمنوط الجهاز بين تناسب إيجاد شأنه ومن إليه تحتاج
 المال بيت ومأمور أمين بتكليف محكمتكم من أمر أي صدور حالة ففي لذا .شأنها العامة
 أو قاصر على بالحجز أو غائب أو مفلس على بالحجز األمر هذا يقضي كان سواء لها التابع
 كان ما أو مجهول أو به العائد معلوم يشفعه ال مما مبلغاً أو مجهول على باالستيالء أو سفيه

 من ذلك فالعتماد حينها في الرئاسة هذه إلى صورته بعث فينبغي .الصيغ لهذه متضمناً
.م/هـ3/5/1389 في ت/55/2 رقم بالتعميم أكد .ن/ انتهى .)تاريخه

م/2713/4
1/627

25
12

1384
المال بيوت

 حقوق على والمحافظة العناية تستوجبه وما العامة المصلحة اقتضته لما فنظراً( :وبعد -
 بيوت إلى سلفاً المبلغة التعليمات شمول وإيضاح المأمور مسئولية تركيز جانب إلى اآلخرين

 إعمال وجوب ـ 1 :يلي ما يقرر لذا الجهات بعض قبل من تطبق لم أنها إلى ونظراً المال
 مأموري وصالحية اختصاصات ضمن المسوقة القضاء مسئوليات تركيز من »211« المادة
 في اإلدارية األعمال تنظيم من »48« المادة مع التفاقها التنفيذ موضع ووضعها المال بيوت

 أي ورفع التمييز هيئات تعليمات من »28«المادة منصوص مع وانطباقها الشرعية الدوائر
 عليه تصدق لم ما تنفيذه يتم وال التمييز هيئة إلى المال بيت مأمور على يصدر شرعي حكم



 يعاد إنفاذه وتم الشرعي الحكم صدر ما إذا ـ 2 .قناعته تقبل ال طرف المأمور أن إذ الهيئة
 على ذلك ضوء على بالتهميش لتقوم صدوره جهة إلى واالستالم التسليم مضمناً الصك
 بتوزيع القيام قبل المأمور على يتعين ـ 3 .المأمور لدى لحفظه وتعيده وظهره الصك سجل
 عن اإلعالن .مديناً كان ما إذا المتوفى وتركة الهارب مخلفات أو المفلس محجوزات قيمة

 الصحف في اإلعالن الحال اقتضت فإن االجتماعي والمحيط يتفق ما حسب التوزيع موعد
 مال بيت مأمور إلى وإبالغه ذلك فالعتماد .شهر عن يقل ال بما الموعد ويحدد فليفعل
.ن/ انتهى .)بمضمونه بالتنفيذ ومطالبته طرفكم
م/2721/4

1/628
26
12

1384
المال بيوت

 مخلفات بشأن الداخلية ووزارة الرئاسة هذه بين الدائرة المكاتبة على فبناء( :وبعد -
 الجهة هي المال بيوت أن من الرئاسة أوضحته وما الموظفين من والمتوفين الهاربين

 المعمم البلديات لشئون الداخلية وزارة وكيل خطاب تلقينا فقد األشياء، هذه بمثل المختصة
 لذا .عرضناه أن سبق لما الوزارة الستجابة والمتضمن هـ7/10/1384 في 4159/7 برقم
.ن/ انتهى .)بموجبه للتمشي طرفكم مال بيت لمأمور إلبالغه التعميم من صورة لكم نرفق

م/1859/2
1/628

30
7

1385
المال بيوت

 المتوفى مخلفات تسليم التركية المفوضية مطالبة حول الدائرة المخابرة على فبناء( :وبعد -
 خطابه بموجب الوطني واالقتصاد المالية وزارة عام مدير سعادة من تلقيناه وما ..........

 بموجب الخارجية لوزارة بلغ ما على المعطوف هـ1385 /17/4 في 4800/4/3 المرقم
 التركية الجمهورية رعايا حقوق بإخراج السماح بعدم يقضي هـ1366 عام في صادر سام أمر
 رعايا حقوق تسليم تبادل على التركية الحكومة مع االتفاق يتم أن إلى المملكة من

 الشأن بهذا مخابرة الوزارة لدى بأن العام المدير سعادة خطاب أضاف أن إلى الحكومتين
 مال بيت مأمور تعميد ينبغي كذلك األمر دام وما .الحكومتين رعايا ساريةحقوق جارية



 حتى التركية الجمهورية رعايا من أفراد أو لفرد عائدة عين أو مبلغ أي تسليم بعدم طرفكم
 قبله من سلم بما بيان بإعداد طرفكم مال بيت مأمور كلفوا واألخرى ناحية هذه .آخر إشعار

 يلزم ما التخاذ تاريخه حتى هـ1366 عام من ابتداء إلينا ورفعه األتراك رعايا بخصوص
.ن/ انتهى .)فلالعتماد

م/264/4
1/629

21
1

1386
المال بيوت

 المتضمن هـ30/7/1385 وتاريخ م/1859/4 برقم لكم الصادر لتعميمنا إلحاقا( :وبعد
 مع االتفاق يتم أن إلى المملكة من التركية الجمهورية رعايا حقوق بإخراج السماح عدم

 الدائرة المخابرة على وبناء .إلخ. . . الحكومتين رعايا حقوق تسليم تبادل على الحكومة
 المرقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة عام مدير سعادة بخطاب والمنتهية الشأن بهذا

 الكريم الملكي األمر صدر أن سبق أنه فيها جاء والتي هـ27/12/1385 في 14920/4/3
 القضاة لرئيس المبلغ هـ16/1/1367 تاريخ 20/2/107 رقم السياسية الشعبة خطاب في

 الحجاج تركات تسليم على بالموافقة هـ1/3/1367 في 505 رقم السامي المقام من آنذاك
 الرعايا بقية على مقصور الحظر فإن وعليه .إلخ . . . بجدة مفوضيتهم إلى المتوفين األتراك
 على جريا بجدة المفوضية إلى مخلفاتهم تسليم فينبغي الحجاج أما الحجاج دون األتراك
ن/انتهى .)طرفكم مال بيت إدارة مدير بذلك فعمدوا .المتبع
م/907/4

1/629
1
4

1386
المال بيوت

 بعض في المنشور هـ28/3/1386 في خـ/673/4 رقم اإلعالن برفقه لكم نبعث( :وبعد
 ببيوت خاص هو ما حول المعنية الجهات وبعض الجمهور بإحاطة والخاص المحلية الصحف

 :عنه المنوه اإلعالن نص .ن/ انتهى .)المال بيت مأمور إلى وإحالته بذلك إلحاطتكم المال
 برقم الجهة تلك محكمة رئيس إلى الموجه بخطابه أبها مال بيت مأمور عرضه ما على بناء«



 وأشخاص معنية غير جهات تصرفات من الرئاسة هذه تبلغته وما هـ13/1/1386 في 219
 وما اللقطات وكذا لهم وارث ال الذين المتوفين ومخلفات الغيب أموال في مأذونين غير
 بأن للعموم تعلن القضاة رئاسة فإن وعليه .العائدية مجهولة األموال إلى إضافة ذلك أشبه

 الرئاسة بهذه المرتبطة المال بيوت دوائر هي إيضاحه سبق ما بكل والمعنية المسئولة الجهة
 الهيئات وكل العشائر ورؤساء المحالت وعمد الحكومية الدوائر من نفسه الوقت في وترجو

 عامة بصفة الكريم والجمهور مهمتها أداء على المال بيوت مع التعاون خاصة بصفة البالد في
»واالستجابة اإلحاطة
م1074/4

1/630
16
4

1386
المال بيوت

 ومأموري إدارات بعض من إلينا الواردة والعروض االستفسارات كثرة إلى فبالنظر( :وبعد -
 تلك قبل من عليها يحجز ما كثيراً التي النارية والطلقات األسلحة أنواع بشأن المال بيوت

 محجوزة كانت نارية طلقات بخصوص بالذات المدينة مال بيت إدارة مدير رفعه وما الدوائر
 تداولها بسبب أضرار من يقع وما خطورة من األسلحة انتشار على يترتب لما ونظراً لديه
 السالح من المال بيوت إلى يرد ما قبول واقتراح الداخلية وزير لسمو األمر عرض جرى فقد

 بعرض أنه غير القيمة، من يساويه لما المال بيوت وتعويض العام األمن أسلحة إلى وإضافته
 األسلحة من أن متضمناً هـ17/1/1386 في 1434 برقم الداخلية قبل من الموضوع

 ذات األسلحة أما التركات ألصحاب وتسلم بها للحكومة لزوم ال وهذه والسيوف الخناجر
 نرغب وعليه .إيرادها لجهة القيمة وتسلم تثمنها والوزارة الدفاع لوزارة تسلم فهذه الخطورة

 قبله من وبعثها األسلحة من شيء حجز تم ما إذا ذكر ما باتباع طرفكم مال بيت مدير إبالغ
 السامي األمر من بصورة عمدت قد بأنها علماً بالقيمة ومطالبتها والطيران الدفاع وزارة إلى
 صدر .ن/ انتهى .)بموجبه يلزم من فعمدوا التعميم هذا من بصورة أحيطت كما الذكر مار
.ك/ هـ3/6/1406 في 9/106 رقم التعميم أيضاً ذلك في

م1166/4
1/631

26
4



1386
المال بيوت

 منطقة أمير سمو إلى الموجه الخارجية وزارة وكيل سعادة خطاب صورة إلى فإشارة( :وبعد
 قد والتي الرئاسة لهذه والمعطاة هـ14/2/1386 في 30/2/14/3304/3 برقم الرياض

 أفادت قد بجدة العراقية الجمهورية سفارة أن الخارجية وزارة وكيل سعادة فيها شرح
 مراجعته منها طلب بجدة السعودية بالخطوط الجوي الشحن قسم أن ضمنتها بمذكرة
 العراقي المتوفى لتركة وعائدين الرياض مال بيت من مبعوثين أنهما ذكر طردين الستالم

 اإلجراء هذا بأن سعادته أردف أن إلى بالرياض التعليم بإدارة المنتدب المدرس ..........
 تحرير الحالة هذه في الرياض مال بيت على الواجب من وكان المتبعة لألصول مخالف

 جدة مال بيت إلى وأعيانها تعدادها موضح بيان بموجب بعثها ثم أوالً المتوفى مخلفات
 .العراقية بالسفارة االتصال نحو إجراءها لتعمل الخارجية بوزارة بدوره األخير ليتصل

 نرغب فإنا والنظام لألصول وفقاً ولكونه الخارجية وزارة وكيل سعادة ذكر ما ولوجاهة
 من والغائبين المتوفين مخلفات على حجزه حالة في أنه طرفكم مال بيت إدارة مدير تعميد

 إثبات وورقة إقامتهم وورقة سفرهم جوازات رفع:? أوالً? :عليه يتوجب السعوديين غير
 تغيب قد الشخص أن بموجبه يثبت وما الطبي الوفاة تقرير صورة وكذا وجدت إن الشخصية

 المخلفات بيان من صورة مع الداخلية وزارة طريق عن الخارجية وزارة إلى وذلك البالد عن
.ن/ انتهى .)بموجبه وكلفوه ذلك فأبلغوه .إلخ..المحجوزة

د/1606/4
1/631

26
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1386
المال بيوت

 بعث اعتمدوا صحيحاً سيراً سيرها وضمان لدينا السجالت استكمال في رغبة( :وبعد
 أن على هـ1386 /عام رجب شهر من ابتداء لديكم المال لبيت والمنصرف الوارد بيانات
 يرد لما شامالً ويكون حدة على للوارد المخصص البيان تنظيم ـ 1 :التالي بالشكل تكون
 القبض في عليها المستند واألوامر األرقام وضع مع حالياً به موجود هو وما المال لبيت

 شامالً ويكون حدة على أيضاً للمنصرف المخصص البيان تنظيم - 2 .منها صور وإرفاق
 ـ 3 .الصرف بموجبها تم التي الصكوك أرقام وضع مراعاة مع المال بيت من يصرف لما

 بعده الذي للشهر المدور هو يكون والباقي الوارد إجمالي من المنصرف إجمالي يخصم



 ما يرفع منصرف أو وارد وجود عدم حالة في ـ 4 .باستمرار وهكذا الوارد بيان إلى ويضم
 على حرصكم ونرغب هذا .وجد إن المدور المبلغ وضع على المحافظة مع ذلك يوضح
 األعمال في التأخير وتجنب القيودات ارتباك لتفادي انقطاع وبدون شهرياً البيانات إرسال
 بذلك صدر .ن/ انتهى .)كالمعتاد القضاة برئاسة المالية اإلدارة عام مدير باسم رفعها ويكون
. ن/هـ5/3/1385 في م/602/4 رقم التعميم
م1942/5

1/632
7
8

1386
المال بيوت

 مع وتمشياً الدولة أموال حفظ على وحرصاً العامة المصلحة تقتضيه لما نظراً( :وبعد -
 بالموظفين المنوطة أموالها حفظ أجل من الدولة وضعته الذي الموظفين كفاالت نظام

 الرئاسة موظفي عموم على النظام هذا تطبيق ورغبتنا .كاملة بمسئولية يشعر الموظف وليجعل
 أمناء وهم الكفاالت لنظام الخاضعين المملكة أنحاء جميع في لها التابعة الفروع وموظفي

 تحت موظف وجميع .المال بيوت ومأمورو المستودعات، ومأمورو والمحاسبون، الصناديق،
 أعياناً أو أثاثاً أو نقدية األموال هذه كانت سواء مباشرة غير أو مباشرة حكومية أموال يده

 المحاكم وموظفي موظفيكم عموم على والتعميم االطالع نأمل لذا .لها شابه ما أو مستديمة
 ثالثون أقصاها مدة خالل منهما لكل الالزمة الكفالة تقديم بضرورة بكم المرتبطة والجهات

 المتبع النظام بحقه فسيطبق المطلوبة الكفالة تقديم عن تأخر من أن العلم مع تاريخه من يوماً
 هـ25/8/1390 في ت/115/5 رقم بالتعميم وأكد .ن/ انتهى .)الرسمية الدوائر جميع في
.ك/

م/2444/4
1/633
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1386
المال بيوت

 ورقم 15454/2 رقم بخطابيه العامة المراقبة ديوان مالحظات على بناء( :وبعد -
 مأمور من لنا يرد الذي المؤسسة إشعارات صور على هـ24/7/1386 في 15455/2



 المالية وزارة جاري من تسوية إذن بموجبها لدينا المختصة الجهة تقطع والذي المال بيوت
 الذي بالتسوية نفسه المؤسسة إشعار إرفاق ضرورة الديوان وطلب .اإليرادات جاري إلى

 وزارة فرع أو النقد مؤسسة لدى بإيداعه قام الذي للمبلغ مقابل المال بيت لمأمور يعطى
 والتعميم لكم التابعين المال بيوت مأموري جميع على منكم التأكيد يجب فإنه لذا .المالية
 حاالً لنا يبعث واألصل لديهم تبقى الصور بل اإلشعارات صور بعث بعدم هذا بموجب عليهم
 الوزارة فرع أو المؤسسة إلى أودع الذي المبلغ إفراديات بموجبه وموضحاً تأخير ودون

 وقد اإليرادات تأخير في والرد األخذ نتيجة عن المسؤول فسيكون هذا يخالف من وأن
 إال إشعار أي صورة قبول وعدم بموجبه للعمل هذا أمرنا من صورة المختصة الجهات أعطينا
.ن/ انتهى .)فالعتماد الوزارة فرع أو المؤسسة من يرد الذي نفسه اإلشعار أصل

م2467/4
1/633
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1386
المال بيوت

 المحفوظة المبالغ بمعرفة الرئاسة هذه من ورغبة العامة المصلحة تقتضيه لما نظراً( :وبعد -
 تسجل سجل اتخاذ ـ 1 : يلي ما اعتماد نرغب فإننا مال بيوت فيها يوجد ال التي بالمحاكم

 أسماء ذكر مع صفحة في المعاليم المبالغ وتقيد إليكم يرد وما عهدتكم في التي المبالغ فيه
 مع صفحة في المجاهيل المبالغ وتقيد عنها وملخص ورودها وجهة وتاريخ وأقيامها أصحابها

 سجل وجود عدم حالة وفي عنها معلومات من يتوفر وما وأقيامها ورودها وجهة تاريخ ذكر
 لنا وترفع صفحة )200( عن يقل ال مرقم تجاري سجل قبلكم من يؤمن لديكم صالح

 على مشتملة بمحكمتكم الموجودة بالمبالغ إفرادية بيانات لنا يرفع ـ 2 .لصرفها الفاتورة
 المبالغ وضع مالحظة ـ 3 .عنها وموجز ورودها وجهة وتاريخ وأقيامها أصحابها أسماء

 من مبلغ صرف حالة في ـ 4 .خاص بيان في والمجهولة خاص بيان في أصحابها المعلومة
 سجالتكم في التأشير يجب بها بيانات لنا رفعت أن سبق والتي لديكم المسجلة المبالغ

 في مبالغ من محكمتكم يرد بما بيانات لنا يرفع ـ 5 .سجالتنا في للتأشير وإعالمنا بالصرف
.ن/ انتهى .)مستقبالً ذلك فيالحظ مبالغ بمحكمتكم توجد ال كان وإذا هذا .حينها
غ/643/4

1/634
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1387

المال بيوت
 فنأمل .العامة المصلحة تقتضيه ولما الغربية بالمنطقة المال بيوت مفتشي لتعيين نظراً( :وبعد
 مما بصورة بالطائف الغربية بالمنطقة المال بيوت مفتش بموافاة طرفكم مال بيت مدير تعميد
 يتعلق فيما يتأخر ما على والتعقيب المالحظات من المفتش ليتمكن المالية لإلدارة يصدر

.ن/ انتهى .)المال بيوت بحسابات
م/1645/4

1/634
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1387
المال بيوت

 عنها يعلن األجنبي تركة حجز عقب ـ 1 :يلي بما طرفكم مال بيت مدير تعميد نود (... -
 يوماً عشر خمسة عن تقل ال لمدة االجتماعي والمحيط يتفق ما أو المحلية الصحف بإحدى
 األجنبي تركة كانت إذا ـ 2 .فقط السعوديين المواطنين من األجنبي على طلب له من ليتقدم

 السعوديين للدائنين وتسلم فتباع سعوديين لدائنين مطالب وهو أعيان من مكونة المحجوزة
 المعلومات مع األجنبي بالد ممثلية إلى التركة من الباقي ويرسل شرعاً الثابتة استحقاقاتهم

 من يستثنى ـ 3 .جدة مال بيت طريق عن منها تبقى وما صرف وما بالتركة وبيان عنه المتوفرة
 يتقدم ولم اإلعالن مدة انتهت إذا ـ 4 .ريال خمسمائة عن أقيامها تقل التي التركات اإلعالن

 رأي ألخذ جدة مال بيت إلى بالتركة بيان يرسل األجنبي المتوفى أو الغائب بمطالبة أحد
.708/ص التركات في التعميم نص وينظر .ن/ .)إلخ ... األجنبي بالد ممثلية

ت/7/4
1/635
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1388
المال بيوت

 أنه هـ27/11/1387 في 21776/5 رقم بخطابه العامة المراقبة ديوان إلينا كتب( :وبعد -
 العام نهاية في بالوجه الحكومية الدوائر صناديق جرد على اإلشراف موظفيه أحد إلى أوكل
 عدم بحجة المندوب مع يتعاون لم الوجه مال بيت بعمل القائم أن إال هـ86/1387 المالي



 المفاجأة الديوان عمل طبيعة ألن ونظراً المال بيت بعمل للقائم الديوان من موجه أمر وجود
 الحكومية الدوائر صناديق من والخارجة الداخلة األموال جميع على باإلشراف الحق وله

 الديوان مندوب تقديم من أكثر يتطلب ال األمر فإن .يشاؤه وقت أي في حساباتها وتدقيق
 بها مطالبته أو الشخصية وإثبات التفتيش حق تعطيه والتي الديوان من يحملها التي الوثيقة

 من وتمكينهم معهم والتعاون الديوان مندوبي مهمة بتسهيل طرفكم مال بيت مأمور فإلبالغ
 الذي الوجه على رسالته يؤدي لكي الديوان اختصاص ضمن يدخل ما جميع على االطالع
.ن/ انتهى .)العامة المصلحة مع يتمشى

ت/27/4
1/636
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1388
المال بيوت

 هـ5/2/1388 في 465/3/1 رقم القضاة رئيس سماحة خطاب صورة تلقينا( :وبعد -
 برقم األول المرفقين لخطابيكم فإجابة« :ونصه األحساء محكمة رئيس لفضيلة أصالً الموجه
 تركة من المودع المبلغ عن اإلفراج بصدد ومشفوعه هـ17/10/1386 في 3057

 بصدد هـ24/11/1386 وتاريخ بدون رقم والثاني ......... عليه ما لتسديد .........
 من يلزم ما اتخاذ بعد الغرماء على لتوزيعها المال بيوت مأموري لدى تودع التي المبالغ

 باختصار يلزم من على األمر طلب المتضمن المبالغ بثبوت صكوك وإصدار إجراءات
 المبلغ عن لإلفراج للرئاسة الصكوك ورفع الغرماء حقوق بإثبات واالكتفاء اإلجراءات

 اللجوء دون الناس على الوقت وتوفير الشرعي الوجه يقتضيه حسبما الغرماء على وتوزيعه
 من به حكم أن سبق المبلغ أن الحقيقة ألن المال بيت مأمور على صوري صك إصدار إلى
 جميع ثبوت بعد توزيعه يتم ريثما المال بيت مأمور عند هو وأودعه لمستحقيه القاضي قبل

 إليه المبلغ بإعادة القاضي من مذكرة بصدور فيه يكتفى هذا ومثل المدين ذمة في الحقوق
 .لتعميمه هذا خطابنا من صورة المختصة الجهة وسنعطي المستحقين بين توزيعه يتولى وهو

 من تعاد إليه أشير ما ضمن تدخل التي المبالغ أن نشعركم ولإليضاح فالعتماده .»والسالم
 المعتادة الصرف قواعد ذلك في وتطبق نفسه المحكمة قاضي أو رئيس إلى المال بيت مأمور
.م/ انتهى .)قبله من للمستحقين وتسليمها توزيعها في الحق للمأمور وليس

ت/14/4
1/636
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1390
المال بيوت

 برقم الماليات فروع مديري على عمم أن المالية بوزارة المالي التمثيل لمدير سبق( :وبعد -
 ولما .المالية وزارة لغير إيرادات أي استالم عن بالتوقف هـ20/3/1389 في 236/12
 التمثيل لمدير الرئاسة هذه من الكتابة جرت فقد خاص وضع لها المال بيوت دوائر كانت
 الرئاسة إلى ورد وقد إليه المشار خطابه من المال بيوت دوائر واردات استثناء بطلب المالي
 الدوائر على التعميم جرى أنه يفيد هـ30/12/1389 في 1063/12 رقم خطابه أخيراً

 مال بيت مأمور فإلبالغ .ذكر ما باستثناء هـ6/6/1389 في 490/12 برقم به المرتبطة
.م/ انتهى .)بذلك طرفكم

ت/55/2
1/637
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1391
المال بيوت

 إهـ27/1/193 في 123 رقم بالوزارة المال بيوت إدارة مدير مذكرة إلى إشارة( :وبعد -
 عالقة له مما الوزارة أقسام قبل من يصدر مما بصورة المال بيوت إدارة تزويد طلبه حول

 يكتب مما بصورة مستقبالً المذكورة اإلدارة تزويد نرغب وعليه .وموظفيها المال ببيوت
 .م/ انتهى .)بذلك لديكم المختصين فنبهوا .المال ببيوت عالقة وله قسمكم قبل من عليه
م/هـ19/5/1393 في ت/122/9 رقم التعميم بذلك صدر
ت/59/4
1/637
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1391
المال بيوت

 رفع في يتأخرون المال بيوت مأموري بعض أن لدينا المختص القسم الحظ( :وبعد -
 إيداعه حالة في المالية أو المؤسسة من لهم تعطى التي اإليصاالت وصور المبالغ مفردات

 موافاة ضرورة على تنص لهم المبلغة التعليمات إن وحيث مجاهيل توريد أو معاليم مبالغ



 منكم نأمل لذا .مجاهيل أو معاليم كانت سواء بأول أوالً يودع ما جميع بمفردات الوزارة
 جرى التي المبالغ مفردات رفع على وحثه ذلك بمراعاة طرفكم مال بيت مأمور على التأكيد
 الوزارة مع تجاوباً بذلك الخاصة التعليمات بموجب والتمشي اآلن حتى لنا ترفع ولم إيداعها

 .ك/ هـ18/9/1391 في ت/161/9 برقم وأكد .م/ انتهى .)العمل مصلحة يحقق فيما
.ك/ هـ13/9/1393 في ت/210/9 ورقم
ت/172/9

1/638
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1391
المال بيوت

 فبطل تعزيره المراد مات وقد بالمال التعزير باب من األمر ولي قبل من قررت الغرامة (... -
 أخذها يجوز ال فإنه وحينئذ يعود أن عن ردعه لقصد الحياة بحال متعلق التعزير ألن التعزير

 عليها يسار شرعية قاعدة الفتوى تلك اتخذت الداخلية وزارة وأن تركته من منها شيء وال
 فتوى واعتبار طرفكم مال بيت مأمور وإبالغه بذلك إلحاطتكم .المماثلة القضايا كافة في

.709/ص التركات في التعميم نص وينظر .).مستقبالً عليها ويسار المفعول سارية سماحته
ت/193/9

1/638
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1391
المال بيوت

 أخيراً المنتهية جدة محكمة وبين الوزارة هذه بين الدائرة المخابرة على بناء( :وبعد -
 األجرة بصرف طرفه مال بيت مدير مطالبة بصدد هـ25/1/1391 في 244/1 رقم بخطابها

 التي األمور من أمر ألي أو المبالغ توديع أو لصرف النقد لمؤسسة مراجعته لقاء له المستحقة
 إدارة ومدير المالية اإلدارة مدير قبل من المتخذ المحضر على وبناء الخصوص، بهذا تتعلق
 جميع المال لبيوت ترد التي المبالغ تحميل استمرار ـ 1 :يريان أنهما المتضمن المال بيوت

 ـ 2 .فقط آخر إلى بلد من نقلها أو بالصحف عنها كاإلعالن لصالحها تصرف التي النفقات
 استالمها أو المبالغ إليداع الماليات أو المؤسسة مراجعة بأن المحاكم قضاة إبالغ وجوب

 االتصال من مانع فال هذا تعذر وإن للمحكمة التابعة السيارة بواسطة يتم أن يجب



 خاصة سيارة كاستئجار العامة المصلحة تكفل التي بالوسائل الماليات فروع أو بالمؤسسات
 أن على الضياع إلى النقود يعرض قد إفرادياً األجرة سيارة مع الركوب ألن المبالغ لحمل
 به تقضي ما ذلك في ويتخذ المناسبة باألجور بالمطالبة أمكن مهما التقيد ضرورة إلى يشار
 من حالياً الوزارة به تقوم ما على بالمقياس يؤخذ المبالغ تلك مثل صرف أن إذ النظم

 بواسطة المستودع إلى ونقلها استالمها من العامة والمخلفات للتركات بالنسبة عامة خدمات
 آخر إلى عامة بصفة لها مستودعات استئجار أو الحاالت من كثير في المحكمة سيارة

 ما على نوافق إننا وحيث المجاالت جميع في الوزارة أجهزة بها تقوم التي األخرى الخدمات
 وإبالغ بموجبه التمشي نأمل .المال بيوت إدارة ومدير المالية اإلدارة مدير محضر في ورد

.و/ انتهى .)بذلك طرفكم مال بيت مأمور
ت/40/9
1/639
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1392
المال بيوت

 هـ19/2/1392 في 30/2/1/2858/3 رقم الخارجية وزارة وكيل خطاب تلقينا( :وبعد -
 مخلفات بيع على موافقتها فيها تبدي والتي بجدة المصرية السفارة مذكرة تلقى أنه يتضمن

 والساعات كالمجوهرات الثمينة المخلفات عدا بالمملكة يتوفون الذين المصريين المواطنين
 مال بيت مدير إبالغه آملين .لذويهم لتسليمها كالمتبع للسفارة مخلفاتهم قيمة ترسل وأن

 المبلغ سابقاً الرئاسة تعميم من األولى الفقرة مالحظة مع بموجبه والتمشي العتماده طرفكم
.ك/ انتهى .)هـ6/7/1387 في م/1645/4 برقم
ت/62/9
1/639
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1392
المال بيوت

 برقم مكة مال بيت لمدير الموجه الخارجية وزارة وكيل لخطاب إشارة( :وبعد -
 تقوم المال بيوت بعض أن من ذكره ما بصدد هـ14/3/1392 في 30/2/78/4464/3

 الوزارة إحراج إلى يؤدي مما المتوفين الحجاج بتركات الخاصة الكشوفات إرسال بتأخير
 تركات كشوفات تأخير بعدم المال بيوت مديري حث وطلبه األجنبية الممثليات أمام



 بيت مدير إحاطة آملين .مستقبالً قبلهم من الخارجية لوزارة ترسل التي المتوفين الحجاج
.ك/ انتهى .)حينها في إرسالها سرعة على وحثه بذلك طرفكم مال
ت/92/2
1/640
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1392
المال بيوت

 هـ10/5/1392 وتاريخ 8972 رقم السامي المقام خطاب الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 هـ15/4/1392 وتاريخ ق/1284/1 رقم معاليكم مذكرة إلى نشير« :النص يلي وفيما

 جيزان محكمة مال بيت مدير عرضه ما أساسها والتي هذا خطابنا برفق مشفوعاتها المعادة
 يستدل هويات على العثور وعدم ركابها بعض وفاة من عنها ينتج وما السيارات حوادث عن
 المطالبة المال بيوت لمأموري يحق كان إذا عما واسترشاده المطلوبة المعلومات على منها
 في 79 رقم القضائية الهيئة وقرار وارث على له يعثر لم الذي المدهوس الشخص بدية
 مال بيت فإن وإال الدية له تدفع وارث ظهر وإن ذلك من مانع ال أنه هـ10/3/1392

 وزارة من كال زودنا وقد ذلك على بموافقتنا ونخبركم .له وارث ال من وارث المسلمين
 هذا من بنسخة االجتماعية والشئون العمل ووزارة الداخلية ووزارة الوطني واالقتصاد المالية

 .ك/ انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ .قبلكم من يلزم ما فأكملوا واالعتماد لإلحاطة
و/ هـ17/5/1398 في ت/85/1 رقم بالتعميم أكد

ت/112/5
1/640
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1392
المال بيوت

 أسماء طلب بشأن هـ8/7/1391 وتاريخ ب/110/5 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 وتاريخ ب/60/2 رقم لسابقه اإللحاقي التصوير آالت على يعملون الذين الموظفين

 بناء أنه علماً نحيطكم .والتعويضات والمكافآت البدالت بأحكام الخاص هـ12/4/1391
 اللجنة اجتماع تم والتعويضات والمكافآت البدالت أحكام الئحة من )35( المادة على

 هـ13/3/1392 في المؤرخ بمحضرها اللجنة قررت وقد ذلك يستحق من لدراسة المشكلة



 في 10/87رقم خطابه بموجب العام الموظفين ديوان ورئيس الدولة وزير معالي من المؤيد
 الوطني واالقتصاد المالية للشئون الدولة وزير معالي أن إلى فيه أشار والذي هـ27/5/1392

 وفراشي ومراسلي وكتاب ومأموري مدراء من كالً أن اللجنة اقتراح على بالموافقة يشاركه
 ال التصوير آالت على يعملون ومن السيارات وميكانيكي الوزارة وكهربائي المال بيوت

 عملهم بحكم العدوى أو للضرر يتعرضون ال ألنهم العدوى أو الضرر بدل من يستفيدون
 التعميم بذلك صدر .ك/ انتهى .)لديكم المختصين وإعالم اإلحاطة نأمل .مباشرة وبصورة

.ش/ هـ29/10/1397 في ت/145/1 رقم
ت/67/4
1/641

27
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1393
المال بيوت

 منسوبي بعض قيام أثناء أنه يفيد ما العامة المراقبة ديوان من الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 بصرف يقوم البعض أن له اتضح الصناديق بعض على المفاجيء بالجرد العامة المراقبة ديوان
 أن ونفيدكم .األخرى الصناديق بعض في نقص وجود مع الموظفين لبعض شخصية سلف
 بصناديق الموجودة بالمبالغ التصرف يجيز ال كما شخصية سلف إعطاء يجيز ال النظام

 بيت ومأمور الصندوق أمين إبالغ االطالع بعد نأمل لذا .الوجوه من وجه بأي الحكومة
 بالمبالغ التصرف يجوز ال بأنه للدولة تابعة نقود لديه توجد موظف وكل والمحاسب المال

 األخرى والنفقات كالرواتب معينين أشخاص بأسماء منها كان ما سواء لديهم الموجودة
 المالية والتعليمات للنظم هذا لمخالفة الدولة لخزينة يعود ما أو الجهات لبعض المستحقة

 الدولة لموظفي المسلمة النقدية العهد جميع على دقة بكل المحافظة وجوب على تنص التي
 مما بصورة الوزارة وإبالغ التأديبية المحاكمة إلى بالمتسبب يؤدي بها التصرف أن كما

.ك/ انتهى .)بذلك يصدر
ت/110/9

1/641
16
5

1393
المال بيوت



 في 1019/1 برقم بالرياض الكبرى المحكمة رئيس فضيلة من وردنا ما على بناء( :وبعد -
 هـ1/3/1393 في 793 رقم الرياض منطقة شرطة مدير خطاب على عطفاً هـ9/3/1393

 أو المحكمة رئيس بأن له التابعة المراكز بعض من تلقى أنه من الشرطة مدير عرضه ما بصدد
 بداعي الشرطة طريق عن له ترسل التي المتوفين مخلفات استالم عن يعتذر جهة بأي القاضي

 مسئوليات تركيز نظام من )254( المادة إن وحيث لديه، المال بيت مأمور وجود عدم
 الملحقات في المال بيت مأمور فيها يوجد ال التي البلدان أن على نصت الشرعي القضاء
 بيت مأمور بواجبات بالقيام البلدة تلك محكمة في األول الكاتب أو الكتاب رئيس يكلف
 نأمل لذا .النظام عينهما الذين واالختصاص الصالحية وضمن القاضي إشراف تحت المال

 من ترد مخلفات أي رد وعدم المذكور النظام من المذكورة المادة عليه نصت بما التمشي
 في ت23/12 رقم بالتعميم أكد .ك/ انتهى .)النظام حسب كانت أياً مستقبالً الشرطة

.ك/ هـ4/2/1395
ت/12/9
1/642

21
1

1395
المال بيوت

 في 4139 رقم بخطابه أبها محكمة رئيس فضيلة الوزارة لهذه كتب( :وبعد -
 لوفيات تركات هناك أن من طرفه مال بيت مأمور به تقدم ما على عطفاً هـ9/5/1394

 األمراض وأن والزهري والجذام السل لمرض نتيجة بأبها العدل مستشفى في تحصل
 األمراض بسبب المتوفين تركات إلدخال نتيجة عدوى من ويخشى معدية المذكورة
 إلتالف حل إيجاد المال بيت مأمور ويطلب المواطنين قبل من واستعمالها وبيعها المذكورة

 596 رقم الوزارة بخطاب العليا القضائية للهيئة األوراق إحالة جرى وقد التركات هذه مثل
 القضائية الهيئة رئيس فضيلة بخطاب األوراق وأعيدت الموضوع لدراسة هـ7/6/1394 في

 قبل من درس الموضوع أن المتضمن هـ28/11/1394 وتاريخ ق/هـ/1110 برقم العليا
 فيه جاء الذي هـ21/11/1394 في 420 رقم قرارها نحوه فأصدرت العليا القضائية الهيئة

 ليست التي األشياء إرسال عدم على الموافقة العليا القضائية الهيئة ترى ذكر ما بدراسة أنه
 مكونة لجنة بواسطة ذلك لمثل المعد المكان في إحراقها ويجرى المال بيت إلى قيمة ذات
 نفس في موجودين كانوا إن المتوفى قرابة أحد بحضور والمستشفى واإلمارة المحكمة من

 علماً بموجبه للتمشي بعمله والقائم لديكم المال بيت لمدير وإبالغه االطالع فنأمل .البلد



 1756 برقم الوزير معالي بخطاب الداخلية ووزارة الصحة وزارة من كل إبالغ جرى بأنه
 التعميم وينظر .ك/ انتهى .)لها التابعة المختصة الجهات لتعميد بذلك هـ29/12/1394 في
.ك/ هـ24/1/1396 في ت/25/9 رقم
ت/80/9
1/643

17
4

1395
المال بيوت

 برفع يقومون المال بيوت مأموري من بعضاً أن لدينا المختص القسم الحظ( :وبعد -
 رئيس إن وحيث بالمطابقة، المحكمة رئيس قبل من تصدق أن دون الشهرية الكشوفات

 يقتضي لذا .بالعمل والقائم المال بيت مأمور من الوزارة أمام المباشر المسؤول هو المحكمة
 إال الصرف أوامر وصور الشهرية الكشوفات رفع بعدم طرفكم مال بيت مأمور على التنبيه

.س/ انتهى .)فضيلتكم من توقيعها بعد
ت/113/4

1/643
16
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المال بيوت
 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة تعميم تلقت الوزارة أن فضيلتكم نفيد( :وبعد -
 ديوان خطاب إلى إشارة« :المقدمة بعد نصه هذا هـ20/2/1395 وتاريخ 7/3416

 بين تمت التي المخابرة على المبني هـ5/11/1393 في 7/45 رقم التعميمي العام الموظفين
 الحجز فك إجراءات تبسيط بشأن العامة المراقبة وديوان العام الموظفين وديوان الوزارة هذه
 من األولى المادة قضت وقد الكفاالت لنظام الخاضعين الموظفين من المقدمة الكفاالت عن

 هؤالء مثل حسابات بتدقيق الموظف لها التابع الجهات تقوم بأن إليه المشار التعميم
 رسمية محاضر بموجب منهم كل ذمة بخلو لديها القناعة لحصول كافياً تراه بما الموظفين

 منها نسخة مع المالية لوزارة ترسل ثم المصلحة رئيس من وتعتمد الصدد هذا في تجرى
 اإلجراءات باتخاذ القناعة لديها حصلت إذا جانبها من الوزارة هذه وتقوم المراقبة لديوان

 فك بطلب الوزارة هذه إلى ترد التي المخابرات أن لوحظ وقد .الكفالة عن الحجز فك نحو
 أعيان أو نقود عهدتهم في ومن المستودعات ومأموري الصناديق أمناء كفاالت عن الحجز



 حسابات مراجعة دون .إلخ ... واستالم تسليم دور إجراءات من تم ما على أساساً بنيت
 حتى الموظفين هؤالء مثل حسابات تدقيق عن تغني ال التسليم أدوار كانت ولما عمله، فترة

 ترى الوزارة هذه فإن لذا .».كفاالتهم عن الحجز فك في النظر لدى القناعة ثبوت يمكن
 تصفية بإجراء لتقوم الموظفون هؤالء لها التابع الجهات قبل من داخلية لجنة تشكيل ضرورة
 بيانات على الحصول ـ 1 : يلي ما تشمل للكفالة خضوعهم فترة خالل بحساباتهم شاملة
 السنة خالل والتعويضات الصندوق أمين إلى المصروفة بالسلف المالية اإلدارة من دقيقة
 أو بالنفقات يتعلق كان سواء سلفة لكل السنة نهاية في أجريت التي والتسديدات المالية

.المؤقتة السلف أو الرواتب

 من والتحقق الصندوق أمين بمعرفة الممسوكة السلف دفاتر مع البيانات هذه تطبيق ـ 2
 لحساب بالنسبة إليه التوصل يتم ما نتيجة وعرض السلف لهذه بالنسبة حساباته سالمة

 عدم من والتأكد لتطبيقها المؤسسة أو المصلحة أو بالوزارة المالية اإلدارة على السلف
 يفيد بما جانبها من البيانات هذه على والمصادقة التصفية تاريخ حتى مقيدة سلف وجود

 يومية دفتر مع االستالم إيصاالت مع القبض أوامر تطبيق ـ 3 .عليها مرئياتها إبداء أو المطابقة
 ـ 4 .الصندوق بيومية قيده جرى المستحصالت من استالمه تم ما أن من للتأكد الصندوق

 ما أن من للتحقق اإلشعارات واقع من به المصرح البنك أو المؤسسة إلى اإليداعات مراجعة
 بأبواك بيان على الحصول ـ 5 .المالية وزارة لحساب إيداعه تم الصندوق يومية في قيده تم

 من للتأكد استعمال دون والباقي منها استعماله تم بما بيان وإعداد إليه المسلمة اإليصاالت
 بعد لالستعمال مجال أي هناك يكون ال وحتى إليه المسلمة اإليصاالت استعمال سالمة

 في منها موجود هو بما ومقارنتها تسلمها التي العينية بالعهد بيان على الحصول ـ 6 .التسليم
 واإلخراج اإلدخال ومذكرات السجالت واقع من واالستالم التسليم دور إجراء تاريخ

 بجميع رسمية محاضر اتخاذ مع هذا القيدي للموجود مطابق العيني الموجود أن من والتأكد
 في المذكورة الحسابات تدقق أن على المطلوبة التصفية تتطلبه مما وغيرها اإلجراءات هذه

 والمكفول بالكفيل ضرر أي إلحاق وعدم الخزينة أموال لتحصيل ضماناً ممكن وقت أسرع
 ما اتباع فنأمل كالمتبع العامة المراقبة لديوان منها وصور الوزارة لهذه ترسل واحد، آن في

.اهـ .ذكر

 ومن هـ15/4/1395 في 1691 رقم القرار بموجب بالوزارة لجنة شكلت فقد عليه وبناء
 قبل من الكفاالت لنظام الخاضعين الموظفين من المقدمة الكفاالت حجز فك في النظر أجل

 بالنسبة :أوالً :يلي بما الوزارة موافاة أعاله، الموضحة بالتعليمات التقيد إليها المشار اللجنة
 إن السابق المال بيت مأمور من استلمها التي بالمبالغ محضر ـ 1 : المال بيوت لمأموري



 موضحاً عمله فترة خالل )مقبوضاته( تسلمها التي بالمبالغ بيان ـ 2 .عليه مصدقاً وجد
 صورها وترفق )1( نموذج القبض أوامر أو )2( نموذج االستالم إيصاالت أرقام بالبيان

 أو الصرف مستندات أرقام يوضح عمله فترة خالل بمصروفاته بيان ـ 3 .عليها ويصدق
 اثنين بتكليف محكمة كل تقوم أن ـ 4 .عليه ويصدق صورها وترفق النقد مؤسسة إيصاالت

 على الصرف ومستندات االستالم إيصاالت بتطبيق للقيام بالثقة لهم المشهود الموظفين من
 نظراً المحكمة، رئيس فضيلة من وتصديقها عليها والتوقيع ومقبوضاته مصروفاته بيانات

 التسليم بدور محضر - 5 .للوزارة والمستندات الدفاتر إرسال على المترتبة العملية لصعوبة
 بيان ـ 1 : للمحاسبين بالنسبة :ثانياً .حوزته في التي لألشياء بالنسبة خلفه وبين بينه تم الذي

 الشيكات أرقام فيها موضحاً عمله فترة خالل حدة على مالية سنة كل استلمها التي بالسلف
 غير من له وردت أخرى مبالغ أي البيان يشمل أن ويجب بموجبها وردت التي والخطابات

 البيان في موضحاً حدة على مالية سنة كل عمله فترة خالل بمصروفاته بيان ـ 2 .الوزارة
 نهاية في المودع وكذا إعطاء أوامر بموجب صرفها التي المبالغ جملة مالية سنة بكل الخاص

 البيانات هذه تصدق أن وعلى ـ 3 .القبض فيشة رقم إيضاح مع النقد بمؤسسة المالية السنة
 والتي استلمها التي العينية باألشياء التسليم بدور محضر ـ 4 .المحكمة رئيس فضيلة من

 أي من عهدته بخلو المحكمة من إقرار ـ 5 .المحكمة رئيس فضيلة من عليه مصدق سلمها
.س/ انتهى .)عليها مصدقاً عينية أو نقدية مبالغ
ت/129/4

1/646
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المال بيوت
 وذلك هـ12/4/1395 في 411 رقم الوزراء مجلس قرار العدل وزارة تلقت فقد( :وبعد -

 وهذا .هـ19/4/1395 في 1181/3 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي بخطاب
 وتاريخ 411 رقم بقراره الوزراء مجلس قرر لقد العدل وزير المعالي صاحب« :نصه
 لهذا المرافقة المعاملة على االطالع بعد الوزراء، مجلس أن :يلي ما هـ12/4/1395

 السامي باألمر المشكلة اللجنة قرار من )2( المادة تعديل العدل وزارة بمطالبة المتعلقة
 من والمكونة هـ11/6/1380 في 1328 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير لسمو الموجه
 أعدت التي آنذاك القضاة ورئاسة العامة المراقبة وديوان المالية وزارة من كل عن مندوب
 النقد مؤسسة إلى ذلك بعد وإيداعها المال بيوت إلى تسلم التي األموال بأوضاع يتعلق قراراً



 خطاب تضمنه ما تنفيذ على الوزراء مجلس رئيس جاللة موافقة صدرت والذي المالية وإلى
 في 20358 برقم الوطني واالقتصاد المالية وزير السمو لصاحب الموجه جاللته

 وحيث العتماده منه صورة القضاة ولرئاسة العامة المراقبة لديوان والمعطى هـ23/9/1380
 من إيداعها يجب والغيب المعاليم تركات( :يلي ما إليها المشار الثانية المادة تضمنت قد

 نفسه المال بيت صندوق باسم أمانة الماليات أو وفروعها المؤسسة إلى المال بيوت صناديق
 رئاسة إلى مرجعه بطريق المال بيت مأمور يرفع بإعادتها الشرعية األحكام صدور ولدى
 وصول وتاريخ ورقم لها المستحقين وأسماء إعادتها المطلوب التركة بمقدار إيضاحاً القضاة

 المالية أو فروعها أو المؤسسة إلى إيداعها خطاب وتاريخ ورقم المال بيت لصندوق توريدها
 أي صرف عدم فروعها أو المؤسسة وعلى .فروعها أو المؤسسة إلى بالكتابة الرئاسة وتقوم
).القضاة رئاسة من كتابي بأمر ذلك يكن لم ما المال بيوت لمأموري مبلغ

 من المكونة اللجنة من هـ25/1/1394 في )41( برقم المتخذ المحضر على االطالع وبعد
 واالقتصاد المالية ووزارة العدل وزارة من كل من مندوب مع باالشتراك الخبراء شعبة

 في )2( رقم األنظمة لجنة توصية على االطالع وبعد .لهذا المرافق الموضوع في الوطني
 حدود في لديه مبالغ ببقاء المال بيت لمأمور السماح ـ 1 : يلي ما تقرر .هـ17/1/1395

 دون فما ريال )500( حدود في الضئيلة المبالغ ألصحاب منها بالصرف له ويسمح كفالته
 التي بالتركات الخاصة المبالغ عن اإلفراج ـ 2 .بصرفها عليه الشرعية األحكام تصدر عندما
 ـ 3 .الشرعية إجراءاتها استكمال بعد الشرعي اإليجاب تحت المال بيوت مأموري لدى

 لمأمور وأودعت المدين على حقوقهم بإثبات شرعي حكم صدر أن سبق الذين الغرماء حقوق
 به يحتفظ القاضي من بأمر المال بيت مأمور عنها يفرج عليهم توزيعها انتظار في المال بيت

 أو النقد لمؤسسة بالكتابة المحاكم رؤساء يخول ـ 4 .الصك من صورة مع المال بيت مأمور
 أحقيتها لديهم يثبت التي المبالغ عن اإلفراج بطلب الوطني واالقتصاد المالية وزارة لفروع
 وزارة باسم المال بيوت قبل من إيداعها سبق والتي الشرعية إجراءاتها استكمال بعد شرعاً
 من إليه المشار محضرها في اللجنة ارتأته لما بالنسبة أما ـ 5 ).الشرعية المحكمة( العدل
 الحكم باستثناء وذلك القضاء مسئوليات تركيز نظام من )212 و 210( المادتين تعديل

 المستعجلة المحاكم من به معمول هو لما طبقاً التمييز من المال بيت مأمور على الصادر
 وحيث .حرر ذكر ولما المرافعات نظام إصدار عند فيه النظر فيتم المادية للحقوق بالنسبة

.اهـ .بموجبه يلزم ما إكمال فأرجو ذلك على المعظم الملك جاللة وافق

 ـ 1 :يلي ما ومالحظة لتنفيذه يلزم لمن وإبالغه اعتماده القرار على االطالع بعد نرغب »
 بتوقيع المالية وزارة فروع ومديري وفروعها السعودي العربي النقد مؤسسة مدير تزويد



 الشيكات أو للمؤسسة توجه التي الخطابات قبول في العتماده مساعدكم وتوقيع فضيلتكم
 المودعة المبالغ صرف في المؤسسة قبل من العتماده المؤسسة من مبالغ بها تسحب التي
 لما طبقاً الشرعية صرفه إجراءات استكملت مما لمحكمتكم التابع المال بيت باسم أمانة

 من )3( المادة عليه نصت ما يالحظ ـ 2 .الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام تضمنه
 قبل المدين على للغرماء المستحقة المبالغ تمثل بيانات وجود من التأكد بضرورة القرار
 استكمال من الشرعية القناعة تتم بحيث والمالية المؤسسة لدى المودع المبلغ بتوزيع القيام
 يستحق ما حصر في ورغبة الغرض لهذا كافية مدة وتحديد للمدين اإلعالمية اإلجراءات كافة
 وزارة ترى ـ 3 .المنشود للغرض وتحقيقاً العامة للمصلحة تحقيقاً لغرمائه المدين على

 التي المبالغ بصرف الماليات فروع أو النقد لمؤسسة بالكتابة القرار تضمنه ما تنفيذ العدل
 المعامالت إرسال من مانع وال عنها اإلفراج للمؤسسة الكتابة العدل وزارة من عادة يطلب

 المحكمة بين القرار بتطبيق العمل استمرار قبل مبالغها عن اإلفراج يلزم التي المستعجلة
 .)يلزم لمن وإبالغه فالعتماده العاجلة المستحقات صرف لتأخر تفادياً النقد مؤسسة وفروع

.و/ انتهى
ت/147/9

1/649
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1395
المال بيوت

 بموافقة الخاص هـ8/6/1395 في 129/4 رقم الوزير معالي بتعميم بلغتم أن سبق( :وبعد -
 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي بخطاب الوزارة لهذه المبلغة الوزراء مجلس
 لديه مبالغ بإبقاء لديكم المال بيت لمأمور السماح بصدد هـ19/4/1395 في 1181/3/1

 رؤساء تخويل وكذلك ألصحابها منها بالصرف له ويسمح كفالته حدود في التركات من
 يثبت التي المبالغ عن اإلفراج بطلب المالية وزارة فروع أو النقد لمؤسسة بالكتابة المحاكم

 ينبغي المؤسسة من مبلغ أي صرف طلبكم حالة في إنه وحيث .ألصحابها أحقيتها لديهم
 في التأشير بالوزارة المختصة للجهة ليمكن الخطاب ذلك من بصورة الوزارة تزويد

 عليه نص ما تنفيذ نأمل كما ذلك إلى نظركم نلفت فإننا بذلك لديها الموجودة السجالت
.ش/ انتهى .)أعاله رقمه الموضح الوزير معالي تعميم
ت/191/9

1/650
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1395
المال بيوت

 برقم بالرياض الكبرى المحكمة رئيس فضيلة من الوزارة لهذه ورد ما إلى إشارة( :وبعد -
 رياالً أربعين مبلغ إعادة بطلب الخاصة المعاملة ومشفوعه هـ7/1/1394 في 89/1

 ...لـ العائدة الرياض بشرطة المدنية الحقوق قبل من الرياض مال بيت لدى المودعة
 من طرفه مال بيت مدير ذكره وما الشرطة، طريق عن ........... من مستحصلة ...........

 المذكور، ...........إقامة مكان إلى إليه المشار المبلغ تحويل استطاعته في ليس أنه
 صك بموجب المبلغ بتسليم المال بيت على الحكم أو الرياض إلى المذكور حضور ويستلزم

 ودائمة كثيرة المعاملة هذه أمثال أن من فضيلته إليه أشار وما التمييز، هيئة قبل من مميز
 حق إقرار عليها يلزم ال صورية أشياء إال هي ما مميز صك وإخراج فيها والمحاكمة التكرار

 التعليمات إلى بالرجوع بأنه نفيدكم وعليه .المصلحة يضمن ما إجراء وطلبه باطل، دفع أو
 وتاريخ 20358 رقم السامي بالخطاب الصادرة المال لبيوت تسلم التي باألموال الخاصة

 إذا ما هي شرعية أحكام صدور صرفها إلعادة يلزم التي المبالغ أن يتضح هـ23/8/1380
 هذه تتعرض ولم واللقطات السرقات مبالغ )2( ومجاهيل وغيب معاليم تركات )1( كانت

 حتى إيداعها إلى الضرورة تدعو مما التركات غير هي التي األمانات مبالغ إلى التعليمات
 إصدار بطلب المحكمة وبالتماس القضية، كهذه إقامتهم أماكن معرفة أو أصحابها مراجعة
 لوجود أو نزاع محل المبالغ هذه تكون أن إما أنها نجد األجور هذه مثل في شرعية أحكام
.األوراق هذه موضوع في معدومان الوضعان وهذان ابتداء، التسليم من تمنع جهالة

 المبالغ صرف إناطة يفيد ما إليها المشار التعليمات في جاء أنه وبما ذكر ما الحال وحيث
 إال يحصل ال وهذا المحكمة، رئيس من كتابي بأمر المال بيت قبل من المؤسسة في المودعة

 والحال فإنه ذلك، ونحو التسليم من تمنع جهالة أو منازع وجود عدم من التامة القناعة بعد
 بخطاب المؤسسة لدى أودعت كانت إذا األمانة طلب الحالة هذه مثل في ينبغي وصف ما

 نحو الالزم اكمال ثم ومن الالزمة، االيضاحات على مشتمالً طريقكم عن للمؤسسة يوجه
 بمعرفتها لصاحبها بردها لتقوم األمانة منها وردت التي الحكومية الجهة إلى األمانة إعادة

.و/ انتهي .)الحالة هذه مثل في عليها يقاس قاعدة باعتباره ذلك فالعتماد .مسئوليتها وتحت
ت/55/12
1/651
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1396

المال بيوت
 المرشدين إحضار المحكمة على أن ترى األعلى القضاء بمجلس الدائمة الهيئة (... -

 وإلزامهم يده تحت لبقائها مبرر وجود لعدم أمالكهم عن المال بيت بتخلي وإبالغهم
 فإن وصي عليه ليس قاصر فيهم كان وإن باالستالم عنهم ينوب من توكيل أو باستالمها

 حقوقه ويرعى يخصه ما ليستلم واألمانة الثقة فيه تتوفر ممن عليه وكيالً يقيم القاضي
.711/ص التركات في التعميم نص وينظر .و/ انتهى .)إلخ ... وشؤونه

ت/4/12
1/652

10
1

1398
المال بيوت

 حقوق بتسديد يتعلق فيما دقة بكل الدولة أموال جباية نظام تطبيق مراعاة وجوب (... -
 وقد مسئوليته، تحديد بعد مقتضاه تطبيق عن يتقاعس من كل عن فوراً والرفع الخزينة
 العتماد هذا من نسخة العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات كافة أعطيت
.2/506 والضرائب الزكاة في التعميم نص وينظر .ش/ .»ودمتم إنفاذه

ت/83/9
1/652

20
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1399
المال بيوت

 وعلى بمعرفتها المحلية األسواق في األجنبية العمالت ببيع المال بيوت إدارة قيام (... -
 وينظر .ش/ انتهى .)إلخ ... النقد مؤسسة إلى السعودي بالريال أقيامها وتوريد مسئوليتها

.582/ص المال بيوت مأمور بيع في التعميم نص
ت 42/12
1/652

26
3

1401
المال بيوت



 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو صاحب خطاب صورة وردنا( :وبعد -
 في 27241 برقم االجتماعية والشئون العمل وزير لمعالي أصله والموجه الوزراء

 في 205 رقم الوزراء مجلس قرار تعميم سموه رغبة المتضمن هـ21/11/1400
 المتسبب كان إذا المال بيت مواجهة في الديات قضايا نظر قبول عدم بشأن هـ6/2/1398

 في 22064 رقم سموه أمر وتعميم سعودياً، عليه المجني يكن لم ما أجنبياً
 من بأمر إال إعسارهم إلثبات السيارات حوادث مرتكبي إحالة عدم بشأن هـ6/10/1399

 به يصدر ما صرف بشأن هـ11/4/1396 في 8783 رقم سموه أمر وتعميم السامي المقام
 سماع في االستئذان يكفي إذ صرفه في االستئذان دون المال بيت من بصرفه شرعي حكم

 المذكور الوزراء مجلس قرار برفقه تجدون وعليه .إلخ ....قاعدة ذلك ويكون الدعوى
 يخصكم فيما موجبه واعتماد واإلحاطة لالطالع .أعاله إليهما المشار سموه وأمري أعاله

 إليكم نعيد« :هـ11/4/1396 في 8783 رقم التعميم ونص .و/ انتهى .)يلزم لمن وإبالغه
 مراجعة بصدد هـ7/3/1396 وتاريخ ش/1185/14 رقم مذكرتكم مشفوعات بطيه

 وصدر مجهولة سيارة قبل من دهسه أثر على توفي الذي والدها دية من بنصيبها ............
 من الصادر الصك على المشتملة المال بيت من مندوب مواجهة في الدعوى بسماع أمر

 برقم التمييز هيئة من المصدق هـ5/3/1395 وتاريخ 159/1 برقم الكبرى المدينة محكمة
 ثالثة وقدره والدها دية من /.... نصيب بدفع الحكم المتضمن هـ4/5/1395 في 1210

 حكم يصدر ما بصرف بأس ال بأنه ونخبركم .المال بيت من ريال وخمسمائة ريال ألف عشر
 الدعوى سماع في االستئذان يكفي إذ صرفه في االستئذان دون المال بيت من بصرفه شرعي
 على مميز شرعي حكم فيها ويصدر سماعها أمر يصدر قضية كل في عامة قاعدة هذا ويكون

 وينظر .».يلزم ما فأكملوا .الحكم أصدرت التي المحكمة طريق عن المبلغ صرف يكون أن
.2/350 المال بيت على الدعوى في النص
ت 21/9
1/653
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1402
المال بيوت

 أشارت ما متضمناً هـ26/1/1402 وتاريخ 4084 رقم الداخلية وزارة تعميم وردنا( :وبعد
 بعدم تقضي التعليمات أن أفاد القصيم محاكم رئيس فضيلة أن من القصيم منطقة إمارة إليه

 الوفاة شهادة من صورة إرفاق بعد إال جدة مال بيت إلى األجانب المتوفين مخلفات بعث



 المتوفين ذوي وعنوان السفر جواز من وصورة التحقيق مذكرة من وصورة الطبي والتقرير
 لعموم المبلغة التعليمات إن وحيث« :نصه ما التعميم صلب في ورد إنه وحيث .بالده في

 إلى المتوفين مستندات بإرسال يقضي الشرعية المحاكم ضمنها ومن الحكومية الجهات
 ممثلية إلى بإرسالها بدورها الخارجية وزارة وتقوم الوزارة هذه طريق عن الخارجية وزارة
 ثم ومن المخلفات استالم هو المناطق في المال بيوت إدارات اختصاص وأن المتوفين بالد
 بعثناها وأن سبق التي خالف للمتوفين أخرى مستندات بإرفاق جدة مال بيت إدارة إلى بعثها
 خطابها فتلقينا الظاهرة هذه معالجة الخارجية من وطلبنا المختصة الجهات إرباك فيه لهم

 تطلب أنها جدة مال بيت لمدير الموجه خطابها في قصدت أنها والمتضمن أعاله عنه المنوه
 خطاب إلى اإلشارة عدم حال في الوفاة ووثائق مستندات بصور موافاتنا المال بيت إدارة من

 وزارة ورغبت المتوفين مستندات به والمرفق فقط الداخلية وزارة من الوارد التبليغ
 أرقام إلى دائماً اإلشارة بوجوب بالمملكة المال بيوت إدارات كافة على التعميم الخارجية
 عند الخارجية وزارة إلى الداخلية وزارة من الصادرة الوفيات عن التبليغ خطابات وتواريخ
 مستندات صورة بعث إلى الحاجة دون بذلك واالكتفاء المتوفين مخلفات عن إليها الكتابة
.».اهـ .أخرى مرة وفاتهم ووثائق

 الموجه بالخطاب االكتفاء بضرورة هذا تعميمها في أشارت قد الداخلية وزارة إن وحيث
 بيوت إعطاء ضرورة مؤكدة المناطق إلمارات منه صورة والمعطى الخارجية وزارة إلى منها

 الموجه الخطاب في إليه اإلشارة أو إلرفاقه وتاريخه رقمه أو الخطاب هذا من بصورة المال
 بموجبه التمشي نأمل لذا .وجدت إن األجانب المتوفين مخلفات رفق جدة مال بيت إلى

 الخارجية وزارة إلى والموجه الداخلية وزارة خطاب وتاريخ رقم أو بصورة واالكتفاء
 رقم التعميم بذلك وصدر .ش /انتهى .»اختصاصها دائرة داخل المناطق إلمارة والمعطى

.ش/هـ10/1/1403 في ت/4/9
ت/54/9
1/655
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المال بيوت

 وتاريخ 14/4425 رقم المالية بوزارة العامة اإلدارة عام مدير تعميم على بناء( :وبعد
 وتاريخ 4/3568 رقم الوزاري األمر على المبني الماليات لعموم هـ14/3/1402



 قبل من تودع واللقطات والسرقات المجاهيل تركات -1 :يلي ما ونصه هـ27/2/1402
 المعاليم تركات -2 .ميزانية إيرادات وتعتبر وفروعها النقد لمؤسسة إيراداتها ضمن المحاكم
 اإلدارة لدى قيدها ويتم أمانات وتعتبر والماليات وفروعها النقد لمؤسسة تودع والغيب
 لذا هـ15/9/1390 وتاريخ ت/124/4 رقم تعميمنا على وبناء ."اهـ .المالية بوزارة المالية

 بإيداع المال بيت مأمور يقوم -1 :يلي بما طرفكم مال بيت مأمور تعميد عليكم فإن
 فرع يوجد كان إذا لديكم النقد مؤسسة فرع إلى فقط المعاليم يخص فيما النقدية متحصالته

 هذه وتعطى إفرادية بيانات بموجب وذلك النقد لمؤسسة لتوديعها المالية فرع إلى أو لها
 ما أما -2 .العدل وزارة باسم أمانة إليها المشار المبالغ تقيد أن على ذلك من صورة الوزارة

 بإيداعها المال بيت مأمور فيقوم حكمها في وما واللقطات المجاهيل من المال بيوت إلى يرد
 فرع وجود حالة في وذلك مستقل إيضاحي بيان بموجب لديكم النقد مؤسسة فروع إلى

 بتحويل المال بيت مأمور يقوم النقد لمؤسسة فرع وجود عدم حالة في أما النقد لمؤسسة
 ومرفقا البنوك أحد على شيك بموجب الوزارة هذه إلى إليها المشار المبالغ تلك من الوارد

 فروع إلى واللقطات المجاهيل مبالغ إيداع عدم عليكم يجب وبهذا إيضاحية بيانات به
 رقم التعميم وينظر .ش/ انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه اعتماد نأمل لذا .الماليات

657/ص .ك/هـ19/7/146 في ت9/141
ت/128/9

1/656
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1402
المال بيوت

 هـ4/10/1402 في 3076/3 رقم الخارجية وزارة وكيل خطاب من صورة وردنا( :وبعد
 السودان جمهورية سفارة مذكرة والمتضمن المنورة المدينة مال بيت مدير إلى أصال الموجه

 بمخلفات موافاتها وطلبها المملكة لدى المصرية المصالح برعاية القائمة بجدة الديمقراطية
 المدينة مال بيت لدى هـ1399 سنة منذ والمودعة(..........) المتوفاة المصرية المواطنة
 فإنه لذا للتلف يعرضها النظام حسب فيها التصرف دون طويلة مدة التركة ترك وألن.المنورة
 ت/54/9 رقم التعميم فإن معاليم مبالغ التركة كانت إذا ما حالة في ـ 1 :األتي عمل يتوجب

 لدى بالمعاليم الخاصة النقدية المبالغ تودع بأن يقضي لكم المبلغ هـ16/4/1402 في
 مرافعات وجود حالة في أصحابها مراجعة حتى العدل وزارة باسم أمانة النقد مؤسسات

 وكافة ونقدية عينية األجنبي تركة كانت إذا ما حالة في ـ 2 .المبالغ بهذه متعلقة شرعية



 التعليمات بشأنها فيتبع القضاة لدى مرفوعة شرعية دعاوي بصددها ليس والتي استحقاقاته
 ترسل بأن يقضي والذي لكم المبلغ هـ27/1/1399 في ت/13/5 رقم التعميم في الواردة

 طلب عليكم إن ـ 3 .إلخ.. جدة مال بيت مأمور إلى باألجانب الخاصة المستحقات تلك
 األجانب بالمتوفين والخاصة الماليات أو النقد مؤسسات لدى المودعة المبالغ عن اإلفراج
 في ت/9/33 رقم التعميم ينظر . ش/انتهى .)الصدد بهذا لكم المبلغة التعليمات حسب

658/ص .و/هـ22/2/1407
ت12/166
1/656
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1405
المال بيوت
 مجهولي أو لغيب العائدة العقارات بإحالة لديكم المال بيوت وإدارات المحاكم تقوم«...

 الوطني واالقتصاد المالية لوزارة التابعة الدولة أمالك فروع أو الماليات إلى الورثة
.390/ص الدولة أمالك في التعميم نص وينظر .و.»/إلخ...
ت/12/56
1/657

14
3

1406
المال بيوت

 من منها يخرج وما إليها يدخل وما المال بيوت إدارات به تقوم ما ألهمية نظرا( :وبعد -
 في يثبتونه وما ومجهولين غيب تخص وأموال تركات من عهدتها في يدخل وما نقدية مبالغ

 في وخاصة وغيرها والتحف والحلي والمصاغات العمالت أنواع من وسجالتهم دفاترهم
 مفتشين بتكليف الوزير معالي توجيه على وبناء .األجنبية العمالة تواجد ومناطق الكبيرة المدن
 دفاتر بجرد والقيام العامة للمصلحة خدمة وتوجيههم ومحاسبتهم أعمالهم تتبع أكفاء

 النقد مؤسسة مع الجارية حساباتهم وتتبع ومستودعاتهم صناديقهم وموجودات حساباتهم
 من يلزم ما اتخاذ فنرغب .هذا خطابنا تاريخ إلى المال بيوت على تمت جولة آخر من ابتداء
 انتدابا تستدعي ال التي الجهات من يبدأ أن على بأول أوال ذلك في يتم بما وموافاتنا قبلكم
 المرحلة من االنتهاء وبعد مفتشون بها يتواجد التي المدن أمهات في الواقعة الجهات وهي

 فالعتماد حينه في يلزم ما وإنهاء انتدابا عليها الوقوف يتطلب التي الجهات عن يعرض األولى



.ش/انتهى .)دقة بكل وإنفاذه معاليه أمر
ت/9/141
1/657
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المال بيوت

 مديري من بعضا أن من بالوزارة المال بيوت إدارة مدير لنا رفعه ما على بناء( :وبعد -
 التي الشهرية المال بيت حركة برفع يقوموا لم بكم المرتبطة بالمحاكم المال بيوت ومأموري

 أو النقد مؤسسات إلى المودعة المبالغ كشوفات وكذلك المال بيت ومنصرف وارد تمثل
 المتابعة بضرورة عليكم نؤكد فإننا عليه.بالمسئولية تهاونا يعتبر ذلك إن وحيث الماليات
 بالوزارة المال بيوت إدارة بتزويد بكم المرتبطين المال بيوت ومأموري مديري جميع وتعميد

 كل المال لبيت الشهري والمنصرف الوارد كشوفات بعث ـ 1 :يلي بما طريقكم وعن رأسا
 في ت/9/53 رقم التعميم بها الصادر لذلك المعدة النماذج حسب حينه وفي حدة على شهر
 إذا أما.للشهر الختامية الحسابات على نائبه أو القاضي فضيلة تصديق بعد هـ13/3/1406
 ولم وارد يرد لم أنه فيه يوضح مستقل خطاب بذلك فيكتب والمنصرف وارد يوجد لم

 المالية أو النقد مؤسسة إشعارات صور بعث ـ2 .الشهر خالل شيء المال بيت من يصرف
 حالة في المبالغ بتلك الخاص اإلفراج صورة مع المجاهيل أو المعاليم مبالغ بموجبها المدخل
 في مالية أو نقد مؤسسة وجود عدم حالة في أما ـ 3 .وجدت إن بها الشرعية األحكام صدور

 ت/54/9 برقم لكم المبلغ تعميمنا بموجب المبالغ تلك فتعامل المال بيت به الموجود البلد
 اإلدارة إلى تحويله تم بما بالوزارة المال بيوت إدارة تزود أن على هـ16/4/1402 في

 آمل .المبالغ تلك بموجبها المحول الخطابات تلك من بصور مبالغ من بالوزارة المالية
 .)لنا النتيجة ورفع ذلك عن للمتخلف والمتابعة يلزم لمن إبالغه مع وإنفاذه موجبه اعتماد
 في ت/76/9 ورقم .ش/هـ5/11/1403 في ت179/9 رقم التعميم بذلك صدر . ك/انتهى
.ش/هـ8/4/1405 في ت9/66 ورقم .ش/هـ20/6/1402
ت/9/33
1/658
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1407
المال بيوت



 إرسال اعتماد المتضمن هـ23/5/1405 في ت/9/102 رقم لتعميمنا إلحاقا( :وبعد -
 جدة مال بيت من بدال الرياض مال بيت إلى الحجاج غير من األجانب المتوفين مخلفات

 وزارة وكيل سعادة بخطاب وردنا ما إلى وإشارة . الخارجية وزارة انتقال بمناسة وذلك
 إلى أصال الموجه هـ30/7/1406 في 52095 رقم الحقوق لشئون المساعد الداخلية

 األجانب المتوفين مخلفات بشأن منه صورة لنا والمعطى بالنيابة الخارجية وزارة وكيل سعادة
 من القريبة والمناطق إليها تحول جدة من القريبة المناطق أن من سعادته ارتآه وما بالمملكة
 الجهة قبل من الموضوع وبدراسة .ذلك إمكانية عن اإلفادة وطلبه إليها تحول الرياض

 في خ/9/3181 رقم له بخطابنا الخارجية وزارة وكيل سعادة إلى الكتابة جرت المختصة
 األسلوب هذا تأييد من مانع اليوجد المبدأ حيث من أنه المتضمن هـ25/10/1406

 جدة مال ببيت الغربية المنطقة في المناطق بربط وذلك الداخلية وزارة قبل من المقترح
 مخلفات ذلك يشمل أن الطويلة،وعلى لخبرته ونظرا األعمال هذه بمثل القيام على لقدرته

 91/74/9/7/250/3 رقم سعادته خطاب فوردنا األجانب من وغيرهم والمعتمرين الحجاج
 هذا تحقيق من يمنع ما اليرى أنه من الذكر آنف خطابنا على الجوابي هـ20/1/1407 في

 في المال بيوت ومأموري مديري على فإن وعليه .العامة المصلحة يخدم وأنه طالما الهدف
 إضافة جدة محكمة مال بيت إلى األجانب المتوفين مخلفات جميع إرسال الغربية المنطقة

 جميع فتحول األخرى للمناطق بالنسبة أما.والزوار والمعتمرين الحجاج مخلفات إلى
 حسب منه استالمها السفارات لتتولى الكبرى الرياض محكمة مال بيت إلى المخلفات

 بيوت ومأموري لمديري إلبالغه المحاكم قبل من مقتضاه وإنفاذ موجبه فالعتماد .المتبع
. ش/انتهى .)األصول حسب بموجبه للتمشي لهم التابعين المال

ت/9/141
1/659
1
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1407
المال بيوت

 التي البلدة في المتواجدة البنوك أحد فرع لدى الحساب بفتح المال بيت يقوم أن (... -
 اإليداعات كافة استقبال ليتولى المرفق، البيان حسب أخرى بلدة أقرب أو الفرع هذا بها

 من بدالً المال وبيت البنك قبل من ومراجعته الحساب هذا من المسحوبات صرف وكذلك
 أية يتقاضى أن دون المنطقة هذه في فرع بها يوجد ال التي السعودي العربي النقد مؤسسة

 البنك فرع في الحساب فتح يتم ـ1 : واإلجراءات الضوابط .ذلك عن مصاريف أو عموالت



 السعودي العربي النقد ومؤسسة الوطني واالقتصاد المالية وزارة طريق عن المطلوب المحلي
 هذه من والسحب المال بيوت متحصالت إيداع يتم ـ2 .المأمور وليس المال بيت وباسم

 بشيكات السحب يكون أن على البنك فرع من مباشرة المال بيوت طريق عن الحسابات
 واالقتصاد المالية وزارة تزود ـ3 .خطية بسحوبات وليس متسلسلة أرقاماً تحمل رسمية
 والسحب اإليداع في الصالحية أصحاب تواقيع ونماذج بأسماء العدل وزارة قبل من الوطني

 في الصالحية ألصحاب يتم تغيير كل عن البنك فرع وإشعار فتحه يطلب حساب كل من
 السحب في بالصالحية للمخولين يجوز ال ـ4 .المختصة الجهات قبل من والسحب اإليداع

 بعد إال واإليداع السحب في غيرهم تفويض المال بيوت في الحسابات هذه من واإليداع
 ـ5 .الحسابات بهذه المعنية للجهات تبلغ بذلك موافقة وصدور العدل وزارة إلى الرجوع

 بيوت قبل من األموال هذه على المحافظة تكفل التي الالزمة التفصيلية السجالت مسك
 المصادقة إشعارات بإرسال وذلك البنك لدى المفتوحة الحسابات أرصدة متابعة ـ6 .المال

 ليمكن شهرياً المصرفية الجهات ترسلها والتي المفتوحة الحسابات على المالحظات أو
 الدفترية األرصدة تكون أن يجب ـ7 .حينه في وتعديله الحساب في مبلغ أي تداخل استدراك
 بيوت على ـ 8 .األسباب عن البحث المال بيت على التطابق عدم حالة وفي متطابقة والنقدية

 يطرأ ما بكل البنك وإشعار بأول أوال تصفيتها ومحاولة الحسابات هذه متابعة المال
.ي/ .)إلخ..عليها

.565/ص البنوك في التعميم نص ينظر
ت/8/157
1/661
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المال بيوت

 أي رئيس قبل من ويوقع االستحقاق صاحب باسم الشيك إصدار هي الصحيحة الطريقة ...
 مع تتعامل المحكمة كانت سواء المال بيت مأمور أي مدير مع باالشتراك المحكمة قاضي

 البنوك في التعميم نص وينظر . و/انتهى .)إلخ...البنوك أحد أو فروعها أحد أو النقد مؤسسة
.568/ص
ت/8/166
1/661
6



10
1407

المال بيوت
 رقم السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ معالي بخطاب وردنا ما إلى نشير( :وبعد -

 وبيوت المحاكم تفتحها التي الحسابات موضوع حول هـ2/8/1407 في ق ت/ظ م530
 تكون بها خاصة سجالت بوجود أرصدتها ومعرفة متابعتها وضرورة المؤسسة لدى المال

 :نصه ما ورد حيث لذلك تنظيمية طريقة معاليه واقتراح النقد مؤسسة سجالت مع مطابقة
 حسابا تخصص بنفسها،بحيث تمسكها سجالت في حساباتها لتنظيم الهيئات جميع إبالغ«

 المفتوج الحساب يقابل للمؤسسة إجماليا حسابا تفتح أن على اإليداع من نوع لكل مفصال
 .»هـ أ.فيه جاء ما على االعتراض أو صحته على المصادقة يمكن وبذا الفرع لدى لصالحها

 التركات قيد دفتر ( المسمى الدفتر في جديدة سجالت في حساباتكم تنظيم اعتمدوا لذا
 يفتح ـ أ :التالية الطريقة وفق ( السعودي العربي النقد مؤسسة من عنها والمفرج المودعة
 الحسابات لتلك إجمالي حساب يفتح ـ ب .اإليداع من نوع لكل الدفتر ذلك في حساب
 الشهرية والمصادقة المطابقة ـ ج .النقد مؤسسة لدى أصال المفتوح للحساب مقابال يكون
 المال بيوت إلدارة منه صورة وإرسال النقد مؤسسة لدى المفتوح الحساب كشوفات على

 المال بيوت ومأموري لمديري وإبالغه المحاكم قبل من وإنفاذه موجبه فالعتماد .بالوزارة
. و/انتهى .)األصول حسب بموجبه للتمشي لكم التابعين

ت/8/183
1/662
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1407
المال بيوت

 رقم الخارجية وزير الملكي السمو صاحب من الواردة الخطية البرقية إلى إشارة( :وبعد -
 اليمنية السفارة بمذكرة سموه تلقاه ما بشأن هـ28/10/1407 في 94/74/29195/1
 اليمنية العربية الجمهورية سفير سعادة خطاب بها ومشفوع م15/6/1987 في 505 رقم
 رعايا من المتوفين تركات تسليم طلبه حول لنا والموجه هـ17/10/1407 في 507 رقم

 كل بتسليم بدورها ستقوم وأنها السفارة إلى والنقدية منها العينية اليمنية العربية الجمهورية
 أن إلى سعادته وأشار الشرعية والمستندات الوثائق استيفاء بعد تلقائي بشكل حقه حق ذي
 محكمة مال بيت وخصوصا المختلفة المحاكم في المال بيوت بعض في مودعة األموال تلك



 المال بيوت ومأموري مديري جميع على التأكيد عليكم فإن وعليه .أهـ.الكبرى الطائف
 رعايا بمعامالت المتعلقة والنظامية الشرعية اإلجراءات إنهاء على بالعمل لكم التابعين

 مال بيت إلى بعثها ثم ومن السرعة وجه على لديكم وجدت إن اليمنية العربية الجمهورية
 .)المتبع حسب الخارجية وزارة إلى ببعثها ليقوموا اختصاصه دائرة في كل جدة أو الرياض

. و/انتهى
ت/8/151
1/662
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1408
المال بيوت

 اإلمارة من المكونة اللجنة بواسطة المسكن أو المحل بفتح القضية ناظر حكم فإذا(... -
 مدير إلى الموجودات وتسلم لصاحبه ويسلم فيه ما فيجرد فتحه وتم والشرطة والمحكمة

 التلف عليه يخشى ما بيع وعليه الغيب أموال حفظ عن المسؤول لكونه المحكمة مال بيت
 على الدعوى في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ...الخصوص بهذا تعليمات من لديه حسبما
.2/364 الغائب

ت/8/17
1/663
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1409
المال بيوت

 حول هـ11/8/1408 في خ/9/2006 رقم العدل وزير معالي خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 السعودي العربي النقد مؤسسة لدى كأمانات المودعة المبالغ قيد بشأن الدائرة المخابرة
 في بقائها من سنوات خمس مضي بعد اإليرادات لحساب المال بيوت قبل من وفروعها
 ـ15 في 968 رقم الوزراء مجلس قرار به قضى ما على تأسيساً وذلك األمانات حساب

 قيد من يمنع ما اليوجد أنه اتضح المختصين قبل من الموضوع بدراسة وأنه هـ16/9/1392
 أن طالما سنوات خمس مضي بعد اإليرادات حساب إلى األمانات حساب من المبالغ تلك
 الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب إلى وإشارة .حسابية تسوية كونه اليعدو األمر
 حقوق استثناء على الموافقة المتضمن الموضوع حول هـ28/11/1408 في 4/9094 رقم

 المالية التعليمات من )52( المادة نص تطبيق من الحسابية التسوية عليها طرأت التي المعاليم



 مستندا ويعتبر شرعي حكم من صدر بما واالكتفاء الصرف عند والحسابات للميزانية
 تخويل تم وأنه اإلجراءات تطويل من الحقوق هذه أصحاب على تخفيفا وذلك عنها لإلفراج
 اإليرادات حساب من االستبعاد بطريق الصرف إجازة صالحية الوزارة لدى المالي المراقب
 من )52( المادة أحكام ضوء في وذلك المالية لوزارة للكتابة الحاجة دون المعاليم لحقوق

 مضى التي المعاليم مبالغ ـ1 :يلي ما يعتمد عليه وبناء والحسابات للميزانية المالية التعليمات
 حساب إلى الحساب هذا من نقلها يتم صرف دون األمانات حساب في سنوات خمس عليها

 مؤسسة وفرع المعني المال بيت بين ذلك في التنسيق ويتم لها حسابية كتسوية اإليرادات
 ببيان بالوزارة المالية واإلدارة المال بيوت إدارة تزويد يتم ـ2 .المبلغ بها المودع النقد

.المبلغ ذلك بقيد الخاص اإلشعار من صورة مع المبالغ لتلك إيضاحي

 اإلفراج يتم شرعا لصاحبه الحسابية التسوية عليه طرأت الذي المبلغ هذا ثبوت حال في ـ3
 تم وقد الصرف مبررات به مرفقا المعني المال بيت مدير قبل من الوزارة لهذه بالكتابة عنه

 .اإليرادات حساب من باالستبعاد الصرف إجازة صالحية لدينا المالي المراقب تخويل
 المال بيوت ومأموري لمديري إلبالغه المحاكم قبل من مقتضاه وإنفاذ موجبه فالعتماد
 في 229/ت/9 رقم التعميم وينظر . ش/انتهى .)األصول حسب بموجبه للتمشي لهم التابعين

.670/ص .و/ هـ12/1/1415
103/ت/8
1/664
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المال بيوت

 السمو صاحب إلى الموجه هـ11/6/1408 في خ/1402 رقم خطابنا على بناء( :وبعد -
 أبداه ما المتصمن الوطني واالقتصاد المالية وزير لمعالي وصورته الداخلية وزير الملكي
 بيت إلى يرد أنه من هـ11/9/1407 في 2128/1 رقم بخطابه األحساء محاكم رئيس
 واقتراحنا مصادرة أشياء قيمة أو رشاوي أو غرامات عن عبارة تكون نقدية مبالغ لديهم المال

 الجهات تلك موافقة على العدل،وبناء ووزارة المالية ووزارة الداخلية وزارة من لجنة تشكيل
 /9 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب بموجب وذلك مندوبيها وتسمية

 4/5996 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي وخطاب هـ11/9/1408 في 69367
 هـ29/10/1408 الموافق اإلثنين يوم إليها المشار اللجنة اجتمعت فقد هـ28/7/1408 في



 أعاله إليه المشار بخطابه األحساء محاكم رئيس أبداه ما بالرياض،وبدراسة العدل وزارة بمقر
 مهمة أن اتضح ووظائفها ومهامها المال بيوت بتنظيم المتعلقة السامية األوامر إلى وبالرجوع

 نص ما حسب وذلك ومجاهيل معاليم من الغيب أموال على المحافظة في تتمثل المال بيوت
 الفقرة في الخامس الفصل في نص حيث هـ4/2/1346 بتاريخ الصادر السامي األمر عليه

 الذين وحقوق الغائبين حقوق على المحافظة هي المال بيت مأمور وظائف :يلي ما على )ب(
 من ليس ـ1 :مايلي اللجنة رأت فقد لذا معلوم وارث وال وكيل وال أهل وال ولي لهم ليس
 األشياء أقيام أو الغرامات أو الرشاوي مبالغ قبول وظائفها من وال المال بيوت مهام

 وأقيام والغرامات الرشاوي تمثل التي المبالغ حصر األحساء مال بيت على ـ2 .المصادرة
 ميزانية إيرادات باعتبارها للدولة العامة الخزينة إلى توريدها ثم ومن المصادرة األشياء

 من المال لبيت سلمت المبالغ هذه إن حيث العام األمن لصالح المالية وزارة جاري لحساب
 بالتعميم تقوم أن العدل وزارة على يجب ـ3 .المخدرات مكافحة وإدارة األحساء شرطة قبل
.أعاله ذكر ما بمراعاة المال بيوت على

 تضمنه بما العام االدعاء وممثلي لديها المختصة الجهات على التعميم الداخلية وزارة على ـ4
 رقم التعميم بذلك صدر . و/انتهى .)بموجبه التمشي نأمل .اللجنة رأته ما المحضر،هذا هذا
.و/هـ5/6/1410 في 92/ت/9 ورقم . و/هـ2/4/1410 في ت8/51
ت/9/54
1/665
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1410
المال بيوت

 في 113/1 رقم بالنيابة القصيم محاكم رئيس فضيلة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 هـ8/1/1409 في ب/22 رقم بريدة مال بيت مدير خطاب على المعطوف هـ19/1/1409

 خروج بتأشيرات بلدانهم إلى يسافرون الذين األجانب منازل في توجد التي األعيان بشأن
 معرض هو ما وبيع بذلك تصدر التي األحكام على بناء المنازل هذه فتح بعد عودة بدون
 بيت إلى ترد التي المبالغ وكذلك التعليمات حسب المال بيت في قيمته وإدخال فيها للتلف
 بما التوجيه ورغبته .األجانب أولئك لمثل عائدة وهي الحكومية الجهات بعض من المال
 ما رأت فقد المشكلة اللجنة قبل من الموضوع وبدراسة .األشياء هذه حيال اتخاذه ينبغي
 مال بيت إلى األموال هذه فتبعث عناوينهم المعروفة الغيب ألموال بالنسبة أنه ـ1 :يلي

 ألصحابها تسليمها لتتولى الخارجية وزارة طريق عن المعنية للسفارات بإرسالها ليقوم الرياض



 عودة بدون خروج سفر سافروا الذين الغيب أموال ـ2 .األجانب المتوفين بمخلفات أسوة
 واسم المبلغ ذكر حيث من الالزمة البيانات بإعداد المال بيت مدير يقوم عناوينهم تعرف وال

 الكتابة ثم عنوانه معرفة إلى يوصل أن شأنه من ما وكل المال لبيت وروده وكيفية صاحبه
 األجنبي بالد ممثلية لمخاطبة الخارجية لوزارة للكتابة الوزارة لفرع المحكمة قبل من بذلك
 أموال في المتبع حسب إليه يبعث عنوانه عرف ما ومتى عنوانه على التعرف محاولة حيال

 على كالمتبع النقد لمؤسسة المبلغ فيودع العنوان معرفة عدم حالة في األجانب،أما المتوفين
 .)بموجبه التمشي آمل .القاضي أو المحكمة رئيس بواسطة المكاتبات جميع تكون أن

. و/انتهى
130/ت/9
1/666

27
12

1411
المال بيوت

 بطلب والخاصة المال بيوت إدارات من ترد التي المعامالت من ظهر ما على فبناء( :وبعد -
 مدد عليها مضى والتي المال بيوت مستودعات بعض في الموجودة المخلفات حيال التوجيه
 إلزام إلى باإلضافة تلفها إلى يؤدي قد الذي األمر.الستالمها أصحابها يراجع ولم طويلة

 بقاء ألن ونظراً .مخلفات من يستجد ما مع الستيعابها أخرى مستودعات باستئجار الوزارة
 النظم موسوعة في صدر ما :التالية باألنظمة محكوم المال بيوت مستودعات في المخلفات

 التركة.السادسة المادة . هـ4/6/1352 في 2358 رقم العالي األمر.الشرعي القضاء قسم
 من تبويبها ويجري المال بيت مأمور طرف من عليها الحجز يجري جميعا غائبون ورثتها التي
 زهيدة وأمتعة بسيطة أشياء على مشتملة تكون أن إما -أ :أنواع ثالثة على وهي أيضاً قبله
 المال بيت مأمور قبل من ثمنها ويحفظ األصول حسب المال بيت مأمور قبل من حاال تباع
 قيمة ذات وأشياء وأمتعة أثاث على مشتملة تكون أن وإما -ب .الورثة حضور حين إلى

 واستئجار وتبويبها بجردها المال بيت مأمور يقوم الحالة هذه وفي التلف من عليها واليخشى
 عليها الالزمة المصاريف التركة هذه وتضمن الورثة حضور حين إلى به لحفظها خاص محل

 يخشى أشياء على مشتملة تكون أن وإما -ج .فيه تحفظ الذي المحل استئجار ذلك في بما
 وحفظ األصول طبق المال بيت مأمور قبل من بيعها يجب الحالة هذه وفي التلف من عليها
 السادسة المادة في عنهم المنوه الغائبون الورثة.السابعة المادة .الورثة حضور حين إلى الثمن

 يحق لديه المحجوزة مورثهم تركة شأن في سنة خالل المال بيت مأمور يراجعوا لم إذا



 ذلك من ويستثنى حضورهم حيث إلى لديه ثمنها وحفظ بيعها المال بيت لمأمور
 الغير واألشياء الكريمة األحجار من النوع هذا من كان وما والحلي المجوهرات:المبيع
.منقولة

 حالة في :السابع البند :أوال المادة هـ17/1/1399 في ت/13/5 رقم الوزاري التعميم :ثانيا
 بالد ممثلية إشعار تاريخ من أشهر ستة مضي بعد أو التركة بيع األجنبي بالد ممثلية رغبة

 القاضي موافقة أخذ بعد التركة بيع المال بيت لمأمور يجوز اإلجابة منها ترد أن دون األجنبي
 :ثالثا .البيع موعد عن اإلعالن بعد رسمية لجنة وبإشراف العلني بالمزاد البيع يتم أن على

 طريقة تنظيم التعميم هذا تضمن وقد هـ24/10/1391 في ت/193/9 رقم الوزاري التعميم
 ومأموري مديري تكليف يعتمد عليه .لصالحها تصرف التي النفقات جميع التركات تحميل
 وعدم التعليمات وفق لديكم الموجودة المخلفات جميع بمعاملة لكم التابعين المال بيوت
 تطبيق بعد فأكثر سنة اآلن عليه مضى ما ببيع والمبادرة سنة من ألكثر منها أي إبقاء

 اللجان وتشكيل واإلعالن القاضي موافقة أخذ وبعد التعليمات في الواردة اإلجراءات
. و/انتهى .)الصدد هذا في يتم بما )المال بيوت إدارة ـ الوزارة( موافاة ثم ومن.لذلك

206/ت/9
1/668

29
10

1414
المال بيوت

 وزارة خطاب في عنه المنوه )1( رقم نموذج القبض أمر استعمال ـ1 :يلي ما يعتمد (... -
 إلى يدخل مبلغ كل في هـ25/12/1410 في ت/19/197 رقم الوطني واالقتصاد المالية

 لمحاسب المال بيت إلى واردة مبالغ بها التي المعامالت فتحال المال بيت صندوق
 حسب القبض أمر لقطع محاسب بها يوجد ال التي المحاكم في اإلدارة مدير أو المحكمة
 قبل من عليه والتوقيع تعبئته وبعد وصورة أصل من يتكون والذي المذكور النموذج

 مأمور أو مدير إلى لتقديمه النقود لدافع ويسلم األصل فصل يتم المحكمة ورئيس المحاسب
 مدير يقوم ـ2 .الحاجة عند إليها للرجوع بالبوك الصورة وتبقى الصندوق أمين أو المال بيت

 إيصال به ويقطع القبض بأمر المذكور المبلغ بقبض الصندوق أمين أو المال بيت مأمور أو
 موضحاً أعاله المذكور المالية وزارة خطاب في إليه المشار )2( رقم نموذج النقود استالم

 أمر أسفل لذلك المخصص الحقل في وتاريخه االستالم إيصال رقم وكتابة القبض أمر رقم به



 إلى األولى الصورة وترسل النقود لدافع االستالم إيصال من األصلية النسخة وتسلم القبض
 ـ3 .والمدور الوارد جانب في الصندوق بدفتر بموجبه التسجيل ليتم الصندوق يومية مسجل

 دفتر من خلعه عدم فيجب )2( رقم نموذج النقود استالم إيصاالت أحد إلغاء حالة في
 أو المزيل استعمال عدم مالحظة مع باإللغاء صورتيه وعلى عليه يؤشر بل اإليصاالت

 نهاية في المال بيت من المعد الوارد بكشف الملغى اإليصال رقم إثبات يجب كما .الشطب
 شهر كل نهاية في المال بيت حركة كشوفات تعد ـ4 .باإللغاء أمامه ويشار شهر كل

 المتحصالت هذه وبيان النقود استالم وإيصاالت القبض أوامر وتواريخ أرقام بها موضحاً
 إلى ترسل ثم المال بيت حركة كشوفات مع النقود استالم إليصال األولى الصورة وترفق
.للمطابقة شهر كل نهاية في بالوزارة المال بيوت إدارة

 وإيصاالت القبض أوامر دفاتر إلرسال هذا تعميمنا من بصورة المستودعات إدارة زودنا وقد
 ت/19/197 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي بخطاب ورد حسبما االستالم

 ذكر ما لتطبيق الوزارة وفروع المحاكم رئاسات إلى صورته المرفقة هـ25/12/1410في
 موجبه إنفاذ واعتماد لالطالع .القديمة االستالم وإيصاالت القبض أوامر وسحب .أعاله

.و /انتهى )ذلك في الواردة والتعليمات األنظمة ومراعاة
229/ت/9
1/670

12
1

1415
المال بيوت

 بالقصار خاصة مبالغ ترحيل من الشهرية المال بيوت حركة من لوحظ ما على بناء(... -
 المالية وزير معالي خطاب مقتضى وحسب .اإليرادات حساب إلى والمعتوهين واألوقاف
 مبالغ إخضاع عدم المتضمن هـ29/12/1412 في 4/8994 رقم الوطني واالقتصاد
 ـ 15 وتاريخ 968 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادر للتنظيم والمعتوهين والقصر األوقاف

 عنه المنوه الترحيل مبدأ فإن وعليه .بالتقادم الحق سقوط بمبدأ والخاص هـ16/9/1392
 والقصر باألوقاف الخاصة المبالغ على ينطبق ال هـ9/2/1409 في ت8/17 رقم التعميم في

 .المال بيوت حسابات عن المحكمة باسم خاص حساب في فصلها ويعتمد والمعتوهين
.و/انتهى .)لإلحاطة

297/ت/8
1/670



24
5

1415
المال بيوت

 محاسب أو إدارة مدير وجود عدم تفيد المحاكم من استفسارات عدة الوزارة تلقت(... -
 من )254( المادة في ورد ما على وبناء .عنه المنوه القبض أمر يتولى فمن المحكمة في

 الحفظ شأنه من ما كل على الوزارة من وحرصاً الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام
 أو الضبط كتاب رئيس تكليف يعتمد .المال بيوت واردات على الرقابة إحكام في والنظام
 مسك مهمة ليتولى محاسب أو إدارة مدير فيها يوجد ال التي المحكمة في الضبط كاتب
 وإحالته المحكمة قاضي قبل ومن قبله من عليه والتوقيع وتعبئته )1( رقم نموذج القبض دفتر
.و /انتهى .)يلزم ما فأكملوا .النظام حسب المال بيت مأمور إلى
657/ت/13
1/670

19
1

1416
المال بيوت

 والتركات األعيان وحصر جرد في المستخدمة النماذج دراسة بعد ـ الوزارة قامت(... -
 الواردة األعيان دفتر« اسم عليه أطلق واحد دفتر في النماذج هذه بدمج ـ والمباعة الواردة

 مديري قبل من استعماله لغرض والفروع المحاكم رئاسات على وتوزيعه طبعه وتم »والمباعة
 حسبما باستعماله المال بيوت ومأموري لمديري اإليعاز يعتمد وعليه .المال بيوت ومأموري
 مع الوزارة في المال بيوت بإدارة الخاصة الصورة ببعث عليهم والتأكيد بنوده عليه اشتملت
.و /انتهى .)الشهرية الحركة

874/ت/13
1/671

26
11

1416
المال بيوت

 هـ13/11/1416 في 1126/2 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه( :وبعد -
 والعمل لالطالع .الشرعية المحاكم في المال بيوت بدوائر الخاصة التعليمات بشأن



الوزارة من التعليمات تطلب .ق /انتهى .)بموجبه
980/ت/13
1/671
1

11
1417

المال بيوت
 استخدام جدة أو الرياض مال بيتي إلى التركات من أي إرسال حالة في إليكم نرغب(... -

 وجدة الرياض مال بيتي مديري وعلى صورته المرفق »األجنبي المتوفى تركة بيان« نموذج
 إلى الخارجية وزارة إلى الصادر الخطاب صورة مع وإعادته باالستالم األصل على التوقيع

.و /انتهى .)للتركة المرسل المال بيت
1182/ت/13
1/5

16
4

1419
المال بيوت

)

 المدنية للخدمة العام بالديوان والبدالت الرواتب إدارة مدير سعادة خطاب الوزارة لقدتلقت
 وتاريخ 5/2/2237 رقم لخطابكم باإلشارة : ونصه هـ15/2/1419 في 6671 رقم
 على المثبت ..للموظف العامة األموال مباشرة مكافأة صرف طلب بشأن هـ21/8/1414

 الوظائف هذه عن معلومات من توفر ما وفق الطلب بدراسة وأنه ..مال بيت مأمور وظيفة
 لجنة على ذلك عرض وتم الوزارة ممثل مع الفئات هذه سلسلة ضمن األخرى والوظائف

 العام والديوان الوطني واالقتصاد المالية لوزارة ممثلين من المشكلة العامة األموال مباشرة
 ـ مال بيت مدير[ وظائف بإضافة اللجنة فقدأوصت العدل لوزارة وممثل المدنية للخدمة
 العامة األموال مباشرة بمكافأة المشمولة الوظائف إلى ]مال بيت ومأمور ـ مال بيت وأمين
 صاحب بصفته اللجنة توصيات على المدنية للخدمة العام الديوان رئيس معالي مصادقة وتمت

.ك/يحفظكم والله .)واعتمادموجبه االطالع نرغب لذا .إلخ..ذلك إقرار في الصالحية
1281/ت/13
1/54

18



9
1419

المال بيوت
 على وحرصاً الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من 212-207 المادتين إلى إشارة
 عن ببيانات موافاتنا إليكم نرغب . المال بيوت انشئت أجلها من التي األهداف بلوغ

 تسليمها أو بيعها تم التي العقارات إيضاح مع لديكم المال بيت إشراف تحت التي العقارات
 أمكن ما البيانات تلك تشتمل أن مراعاة مع . المالية بوزارة الدولة أمالك إلدارة أو ألصحابها

 نوع * العقار على المال بيت استيالء تاريخ * .العقار صاحب اسم * .التالية المعلومات عن
 اسم * األجرة مقدار * ال؟ أم مستثمر * العقار حالة * . العقار موقع * ومساحته العقار

 الالزم بإكمال المال بيوت ومأموري وأمناء لمديري اإليعاز االطالع بعد آمل لذا . المستأجر
. ك/يحفظكم والله)موجبه إنفاذ في والسرعة الدقة تحري بضرورة عليهم التأكيد مع

1294/ت/13
1/5

22
10

1419
المال بيوت

)

 وتاريخ 37/6563 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب إلى إشارة
 وتاريخ 17/13947/19 رقم العدل وزير معالي لخطاب الجوابي هـ22/6/1419
 البنوك مع تتعامل التي المال بيوت حسابات توحيد على الموافقة المتضمن هـ12/3/1419

 أجل من }لالستثمار المصرفية الراجحي شركة{ هو واحد مصرف لدى المختلفة الوطنية
 الشركة من بالوزارة طرفية نهاية على والحصول المختلفة الحسابات تلك على الرقابة إحكام

 حسابات لفتح المذكورة الشركة مع التعاون الفضيلة أصحاب من نرغب لذا .المذكورة
 القديمة بالحسابات األرصدة وترحيل بالسحب المخولين تواقيع بنماذج وتزويدها لديها

 بما وافادتنا المذكورة الشركة طرف الجديدة الحسابات إلى األخرى البنوك طرف المفتوحة
.ق/يحفظكم والله .)يتم
1312/ت/13
1/5

27
11



1419
المال بيوت

 بيوت دوائر بتعليمات الخاص التنفيذي القرار من الرابعة المادة تضمنته ما إلى إشارة(..
 بتعميم لكم المبلغ هـ13/11/1416وتاريخ 1126/2رقم الوزير معالي بقرار الصادر المال

 والسجالت الدفاتر بخصوص هـ26/11/1416 وتاريخ 847/ت/13 رقم الوزارة
 بدراسة بالوزارة المال بيوت إدارة قامت وحيث..المال بيوت في المستخدمة والمستندات

 الرقابة وإجراءات العمل الحتياجات وفقاً تحديثها وتم والمستندات والسجالت الدفاتر هذه
 وفروع المحاكم رئاسات على وتوزيعها النماذج هذه طباعة تم قد أنه وحيث .الداخلية
 دفتر:(مايلي النماذج هذه وتشمل المحاكم في المال بيوت قبل من استخدامها لغرض الوزارة
 أو المؤسسة حساب دفتر ـ )والمنصرف الوارد(الصندوق يومية دفتر ـ الصندوق حساب
 إيصال ـ المنقوالت سجل ـ اإليرادات حساب دفتر )عنها والمفرج المودعة المبالغ(البنك
 إليكم نرغب عليه ).منقوالت بيع محضر ـ منقوالت استالم محضر ـ مجوهرات استالم

 من إعتباراً النماذج هذه باستخدام لديكم المال بيوت إلدارات واإليعاز االطالع
 والله .بها خاصة وسجالت دفاتر هجرية سنة لكل يكون أن مالحظة مع هـ1/1/1420

يحفظكم،،،

1358/ت/13
1/54

17
2

1420
المال بيوت
 هـ9/1/1420 وتاريخ 1/113 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب على أشير

 وزير معالي برقية على المبني هـ24/10/1419 وتاريخ 45275/19 رقم لخطابنا الجوابي
 هـ23/9/1419 وتاريخ 5/7/2033 رقم واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون

 حتى لألوقاف تعويضات من المحاكم لدى بما تفصيلية ببيانات تزويدهم معاليه طلب بشأن
 المحاكم وقضاة رؤساء الفضيلة أصحاب من نرغب لذا . عنها المناسب البديل إيجاد يمكن
 أو الخيرية سواء األوقاف مبالغ عن تفصيلية ببيانات – بالوزارة المال بيوت إدارة – تزويد

 والبنوك السعودي العربي النقد مؤسسة فروع لدى المحاكم حسابات في المودعة األهلية
هـ19/12/1420 وتاريخ 1507/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / ) الوطنية

1423/ت/13



1/5
23
6

1420
المال بيوت
 بين النقدية السيولة تداول مخاطر من وللحد العمل مصلحة تقتضيه ما على فبناء( :وبعد

 إيداع بشأن جديد تنظيم وضع تم فقد لذا العالقة ذات والجهات المال بيوت في المختصين
 وفق المعنية الجهة أو الشخص قبل من وذلك مباشرة المال بيوت حسابات في المبالغ
 دليل[ في الوارد للتفصيل وفقا المحكمة بمعرفة تعبئته يتم الغرض لهذا أعد نموذج

 ودليل اإليداع نموذج طباعة تم قد إنه وحيث ].المحاكم في المال بيوت في اإلجراءات
 إليكم نرغب لذا الوزارة وفروع المحاكم على توزيعهما وتم أعاله إليهما المشار اإلجراءات

 نموذج استخدام واعتماد اإلجراءات دليل في جاء بما للتمشي لديكم للمختصين اإليعاز
 وذلك الشيكات أو النقد قبول وعدم المال بيوت حسابات في المبالغ توريد عند اإليداع
.و/يحفظكم والله)هـ1/8/1420 من اعتبارا

1507/ت/13
1/54

19
12

1420
المال بيوت

)

 رئيس معالي خطاب إلى فيه المشار هـ17/2/1420 في 1358/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 رقم لخطابنا الجوابي هـ9/1/1420 وتاريخ 1/113 رقم األعلى القضاء مجلس

 بالوزارة المال بيوت إدارة تزويد طلبنا بشأن هـ24/10/1419 وتاريخ 45275/19
 الفضيلة أصحاب من نرغب لذا . األوقاف تخص مبالغ من المحاكم لدى بما تفصيلية ببيانات
 ببيانات المذكورة اإلدارة تزويد بضرورة المختصين على التأكيد المحاكم وقضاة رؤساء

 لدى المحاكم حسابات في المودعة األهلية أو الخيرية سواء األوقاف مبالغ عن تفصيلية
. و / ) . الوطنية والبنوك السعودي العربي النقد مؤسسة فروع

1535/ت/13
1/54

23



2
1421

المال بيوت
 هـ10/1/1421 وتاريخ 28 رقم الجوف بمنطقة الوزارة فرع مدير سعادة خطاب وردنا

 المال بيوت ومأموري وأمناء لمديري عمل طبيعة بدل بصرف الفرع قيام المتضمن
 المذكور البدل إن وحيث . عمله لمهام الموظف مباشرة فور المال بيوت بأعمال والمكلفين

 حركات رفع أن وبما .. بهم المناطة المهام يمارسوا أن شريطة الوظائف هذه لشاغلي يصرف
 ممارسة على للحكم األساسي المعيار هي النظامية الطريقة وفق للوزارة الشهرية المال بيوت

 وتدقيق مراجعة عن المسئولة الجهة إن وحيث .. وظائفهم لمهام المال بيوت عن المسئولين
 لذلك . بالوزارة المال بيوت إدارة هي المحاكم في المال بيوت وحسابات أعمال ومتابعة

 أخذ بعد إال المال بيوت ومأموري وأمناء لمديري عمل طبيعة بدل صرف عدم يعتمد فإنه
 كان سواء -ذمة براءة شهادة وإعطائهم طرفهم إخالء يتم ال كما ,ذلك على الوزارة موافقة
 واالستالم التسليم دور إجراء بعد إال – النقل أو الترقية أو التقاعد بسب للوظيفة تركهم
 ذلك وإجازة النظام وفق والمأمورالخلف السلف المأمور بين والعينية النقدية المال بيت لعهد
. ك / )يحفظكم والله.بالوزارة المال بيوت إدارة من
1536/ت/13
1/5

23
2

1421
المال بيوت

)

 وتاريخ 6908رقم المكرمة مكة بمنطقة الوزارة فرع عام مدير سعادة خطاب وردنا
 رقم المكلف المنورة المدينة بمنطقة الوزارة فرع مدير سعادة وخطاب هـ13/11/1420

 على الموافقة طلب المتضمنين مرفقاتهما كامل مع هـ15/11/1420 وتاريخ 3753/1
 إنه وحيث .التركات لبيع الرسمي الدوام وقت خارج بالعمل المال بيت موظفي أحد تكليف
 أماكن في العلني بالمزاد البيع تتطلب ومنقوالت تركات المحاكم في المال بيوت في يوجد

 عند قيمة أعلى على للحصول العامة األسواق وفي االختصاص أهل ولدى الناس تجمعات
 أن كما االسبوعية العطل أوقات في أو الرسمي الدوام نهاية بعد إال يتسنى ال وهذا البيع

 إرباكا يسبب قد والمخلفات المنقوالت لبيع الرسمي الدوام أثناء المال بيوت موظفي خروج



 وقت أثناء الخروج بعدم المال بيوت ومأموري وأمناء مدراء على التأكيد نرغب لذا . للعمل
 الرسمي الدوام وقت خارج ذلك يتم وإنما والتركات المخلفات لبيع الرسمي الدوام

 البيع محاضر من بصور مشفوعا شهر كل نهاية في ذلك عن الرفع ويتم الحاجة وبحسب
 والله شهر كل من أيام خمسة أعلى وبحد الرسمي الدوام وقت خارج بالعمل التكليف ومدة

.ق)/يحفظكم
1552/ت/13
1/54
8
4

1421
المال بيوت
 بيوت في العمل تحسين إلى الرامية األهداف مع وتمشياً العمل مصلحة تقتضيه ما على فبناءً
 وتحديد االختصاصات لتوزيع دليل بإعداد بالوزارة المال بيوت إدارة قامت فقد.. المال

 على وتوزيعه المذكور الدليل طباعة تم إنه وحيث .المال بيوت في للعاملين المسئوليات
 االسترشاد المحاكم وقضاة رؤساء الفضيلة أصحاب من نرغب لذا ,الوزارة وفروع المحاكم

 للتفصيل وفقاً المال بيوت في للعاملين المسئوليات وتحديد االختصاصات توزيع في به
. ك / )الدليل في الوارد

2168/ت/13
1/5

16
1

1424
المال بيوت

)

 هـ6/12/1423 في 29/95607 رقم البرقي الداخلية وزارة وكيل معالي كتاب إلى إشارة
 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة ومشفوعه

 199 رقم العلماء كبار هيئة قرار من نسخة وبرفقه هـ1/7/1423 وتاريخ 25427 / ب
 التي األنعام بهيمة من السائبة المواشي في التصرف بكيفية الخاص هـ15/5/1421 وتاريخ
 يتخذ أن دون موتها قبل إصابتها بعد الحياة قيد على وتبقى السيارات صدم لحوادث تتعرض
 من نسخة برفقه تجدون لذا . الخ .. مالكها على والتعرف الداللة لعدم إجراء أي حيالها
. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) فيه جاء بما واإلحاطة لالطالع بعاليه إليه المشار القرار



2637/ت/13
1/5
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1426
المال بيوت

 الرقم ذا واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزير معالي كتاب تلقينا فقد (
 جميع بحصر المحاكم توجيه معاليه طلب المتضمن ، هـ17/3/1426 والتاريخ 5/7/841

 الشؤون وزارة وتزويد ، مفصلة بيانات في وذلك ، لديها العامة الخيرية األوقاف مبالغ
 المُزالة لألوقاف المناسبة البدائل تأمين يتم حتى ، بها واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية

 بيانات وإعداد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... والنظامية الشرعية للمصلحة تحقيقاً
 إلى وإرسالها ، المرفق النموذج وفق وذلك ، ومبالغها العامة الخيرية األوقاف عن مفصلة
. الوزارة من المرقات تطلب . و/ ) بالوزارة المال بيوت إدارة
2740/ت/13
1/54

15
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1426
المال بيوت

 بيانات بإعداد القاضي ، هـ13/4/1426 وتاريخ 2637/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 ... بالوزارة المال بيوت إدارة إلى وإرسالها ، ومبالغها العامة الخيريّة األوقاف عن مفصّلة

 . تاريخه إلى منها طُلب ما يَرِد ولم ، ذكر بما تتقيّد لم المحاكم بعض إنّ وحيث . الخ
. و / .) المذكور تعميمنا في إليه أشير ما وفق اإلفادة وسرعة االطالع إليكم نرغب فإننا
2789/ت/13
1/5

24
11

1426
المال بيوت

)



 رقم الخارجية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 اللجنة اجتماع نتائج على المبنية ، هـ1/6/1426 وتاريخ 94/70/20/73824/1

 المصريين المتوفين وديات تركات إلى اإلشارة المتضمنة المشتركة المصرية السعودية
 عاجالً بالوزارة المال بيوت إدارة موافاة نأمل عليه . الخ ... المال بيوت في المحفوظة

 ولم المال بيت في محفوظة متأخرة مستحقات أو ديات أو تركات من يوجد قد عما ببيانات
 وذلك ، المصريين الرعايا تخص والتي الستالمها وكالؤهم أو ورثتهم أو أصحابها يراجع

.و ) مستوفاة بإفادة الخارجية وزارة إجابة من لنتمكن
2857/ت/13
1/5

24
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1427
المال بيوت

)

 ر/11654 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة -1 : يلي ما به المرفق ، هـ16/3/1427 وتاريخ

 العامة الهيئة نظام على الموافقة : أوالً : يلي بما القاضي هـ12/3/1427 وتاريخ ) 53 (
 يخضع : ثانياً . بالقرار المرفقة بالصيغة حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية
 لألحكام المدنيين حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية العامة الهيئة منسوبو

 التنسيق يتم : ثالثاً . هـ20/4/1426 وتاريخ ) ب م/5464 ( رقم السامي باألمر المعتمدة
 اإلسالمية الشؤون ووزارة حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية العامة الهيئة بين

 ، الهيئة نظام في الواردة الهيئة بصالحيات يختص فيما ، واإلرشاد والدعوة واألوقاف
 الملكي بالمرسوم الصادر نظامه في عليها المنصوص األعلى األوقاف مجلس وصالحيات

 بقرار الصادرة الخيرية األوقاف تنظيم الئحة وفي ، هـ18/7/1386 وتاريخ ) 35/م ( رقم
 إعداد عند ذلك يراعى أن على ، هـ29/1/1393 وتاريخ ) 80 ( رقم الوزراء مجلس
 -2 . منهما لكل الممنوحة الصالحيات تتداخل أال يضمن بما ، الهيئة لنظام التنفيذية الالئحة
 الصادر هـ13/3/1427 وتاريخ ) 17/م ( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة

 نرغب لذا .إليه المشار الوزراء مجلس قرار من ) أوالً ( الفقرة تضمنته ما على بالمصادقة
 والمرسوم الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . بموجبه والعمل االطالع إليكم

.و ) بعاليه إليهما المشار الكريم الملكي



2977/ت/13
1/5
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1427
المال بيوت

)

 مجلس قرار إلى فيه المشار ، هـ24/3/1427 وتاريخ 2857/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 الهيئة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ12/3/1427 وتاريخ ) 53 ( رقم الموقر الوزراء
 العامة الهيئة منسوبوا يخضع وأن ، حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية العامة

 رقم السامي باألمر المعتمدة لألحكام المدنيين حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية
 واألعضاء الهيئة رئيس تسمية أن وبما . الخ ... هـ20/4/1426 وتاريخ ) ب م/5464 (

 في المال لبيوت العامة اإلدارة ولكون ، لوائح من به العمل يتطلب وما ، بعدُ تصدر لم
 نرغب فإننا ، الهيئة نظام صدور قبل االختصاص بهذا القيام تتولى التي الجهة هي الوزارة
 تعيين قرار صدور حين إلى ، بها المناط بالعمل القيام في المال بيوت إدارة استمرار إليكم
و/ ).المذكورة الهيئة رئيس
3308/ت/13
1/5
4
2

1429
المال بيوت

 في وإيداعها والتبرعات والصدقات الزكوات أموال استقبال المحاكم بعض على لوحظ فقد(
 من ليس ذكر ما إن وحيث . المستحقين على لصرفها تمهيداً المال بيوت حسابات
 من والصرف لإليداع المنظمة والتعليمات لألنظمة مخالفة وفيه المال بيوت اختصاص
 الرئاسية المحاكم في المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب من نأمل لذا .المال بيوت حسابات

 .المال بيوت حسابات في األموال هذه إيداع عدم األخرى المحاكم في المحاكم وقضاة
ق/ ).يحفظكم والله .بموجبه والتقيد لالطالع

ت/117/5
1/679

18



5
1393
تأمينات

 وتاريخ م/1139 رقم االجتماعية والشئون العمل وزير معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 إبالغ يسرني :وبعد طيبة تحية المحترم العدل وزير معالي« :نصه اآلتي هـ4/4/1393

 وتاريخ 22/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر االجتماعية التأمينات نظام أن معاليكم
 المادة في نص قد هـ1393 محرم أول من اعتبارا تدريجيا تنفيذه بدأ والذي هـ6/9/1389
 للتأمينات إلزامية بصورة يخضع )5/6( المادتين بأحكام االحتفاظ مع أنه على منه )4(

 السن أو الجنسية في تمييز دون العمال جميع النظام هذا أحكام بموجب المحدثة االجتماعية
 أو العقد مدة كانت مهما أكثر أو عمل صاحب لمصلحة عمل عقد بموجب يعملون الذين
 بصورة خدماتهم أداء أن بشرط أنواعها أو المدفوعة األجرة مبلغ كان ومهما وشكله طبيعته
 على المذكور النظام من )5( المادة تنص كما .السعودية العربية المملكة داخل رئيسية
 بأنظمة يتمتعون والذين والشرطة المسلحة القوات وأفراد العامين الدولة موظفي استثناء
 التأمينات نظام سريان تقدم ما ومؤدى.والعسكريين الدولة موظفي لمعاشات خاصة

 الهيئات ذلك في بما لها التابعة العامة والمؤسسات الحكومة عمال على االجتماعية
 )6( المادة كانت ولما .والعمال العمل لنظام الخاضعين المستقلة الميزانيات ذات والمصالح

 من بقرارات تحدد مراحل على يكون التأمين لفروع الفعلي التطبيق أن على تنص النظام من
 للتأمينات العامة المؤسسة إدارة مجلس اقتراح على بناء تتخذ المسئول الوزير

 بالنسبة التنفيذ موضع وضع قد المعاشات لفرع الفعلي التطبيق ألن ونظرا.االجتماعية
 بالنسبة ثم هـ1393 محرم أول من اعتباراً فأكثر عامل مائة عادة تستخدم التي للمنشآت
 الحكومية العامة المؤسسات عمال وكذلك عامال 99 ـ 50 عادة تستخدم التي للمنشآت

. هـ1393 األولى جماد أول من اعتبارا

 االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة إدارة مجلس قرار صدر فقد الحكومة لعمال بالنسبة أما
 النظام تنفيذ يبدأ وسوف هـ1393 عام نهاية قبل من عليهم النظام تطبيق على بالموافقة

 نصت وقد.إليها اإلشارة السابق بالمراحل الخاصة اإلجراءات من االنتهاء حال لهم بالنسبة
 لكل وفقا التأمينات اشتراكات تحدد أن على االجتماعية التأمينات نظام من )18( المادة
 منها يقع العامل أجر من %13 بواقع المعاشات فرع -أ :اآلتي الوجه على فروعها من فرع

 -ب .أجره من وتحسم عليه المؤمن عاتق على منها %5و العمل صاحب عاتق على 8%
 إن وحيث .وحده العمل صاحب ويتحملها العامل أجر من %2 بواقع المهنية األخطار فرع



 العامة الميزانية في تعتمد أن على ووافقت الوطني واالقتصاد المالية وزارة مع درس قد األمر
 العامة المؤسسة إلى الدولة أجهزة تدفعها أن المفروض الحصة لمقابلة تقديريا مبلغا للدولة

 وزارة تقوم أن على التقاعد لمعاشات المناظرة للحصة يجري ومثلما االجتماعية للتأمينات
 من خصمها تم التي األقساط يقابل ما شهور ثالثة كل التأمينات مؤسسة إلى بالصرف المالية
 الالزمة الترتيبات اتخاذ إلى بالتنبيه التفضل نرجو لذا .المؤسسة سجالت ضوء على العمال

 بتحديد سيصدر الذي للقرار وفقا االجتماعية التأمينات نظام إلى لكم التابعين العمال النضمام
 المؤسسة تعدها التي التنفيذية واإلجراءات الحكومة عمال على النظام تطبيق ونطاق تاريخ
. م /انتهى .)بذلك لإلحاطة .» هـ أ.الشأن هذا في االجتماعية للتأمينات العامة
ت/235/5

1/680
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1393
تأمينات

 في م/3089 رقم االجتماعية التأمينات مؤسسة عام مدير خطاب تبلغنا( :وبعد -
 الصادر االجتماعية التأمينات نظام من المعاشات فرع أن المتضمن هـ14/8/1393

 فرع تنفيذ تقرر وقد الفعلي تطبيقه بدأ قد هـ6/9/1389 في 22/م رقم الملكي بالمرسوم
 وسيطبق العمل لنظام الخاضعة الحكومية الجهات جميع على المذكور النظام من المعاشات

 في الشهرية العمال حصة أن وتضمن هـ1393 عام شوال شهر من اعتبارا المذكور الفرع
 بواقع هـ1393 م عا شوال شهر أجور من اعتبارا سيؤدى االجتماعية التأمينات اشتراكات

 عام شوال شهر مرتب من اعتبارا لكم التابعين العمال عل الحسم اعتمدوا لذا %.5
 .)المستخدمين لمسيرات طبقا العمال مسيرات عمل مالحظة مع %5 بواقع هـ1393

. م /انتهى
ت/83/2
1/681
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تأمينات



 للتأمينات العامة للمؤسسة العام المدير سعادة خطاب من صورة هذا بطي تجدون( :وبعد -
 العمال أجور من المحسومة المبالغ بشأن هـ28/4/1394 في م/1300 رقم االجتماعية

 لمن وإبالغه واإلحاطة االطالع نرغب .االجتماعية التأمينات في حصتهم مقابل الشهرية
 المنوه االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة عام مدير سعادة خطاب ونص . م /انتهى .)يلزم
 العمال مطالبات من كثير إحالة االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة الحظت لقد« :عنه

 أجورهم من المحسومة المبالغ الستعادة الحكومية األجهزة قبل من قيدهم طي يتم الذين
 االجتماعية التأمينات نظام لكون ونظرا .االجتماعية التأمينات في حصتهم مقابل الشهرية
 إلى باإلضافة العامل على المحسومة المبالغ صرف بأوامر يقضي ال عنه المنبثقة واللوائح

 إحدى توفر بعد إال المحسومة االشتراكات مجموع من )بالمائة خمسة( %5 قدرها عائدة
 جميع وفي .الوفاة ـ 3 .المهني غير العجز ـ 2 .الستين سن العامل بلوغ ـ 1 :التالية الحاالت
 عليه تنطبق ولم تأمين شهر عشر اثني أمضى قد العامل يكون أن يشترط الثالث الحاالت

 االشتراكات على المحافظة قيده المطوي العامل وبإمكان هذا.المعاش صرف شروط
 رقم تحمل التي االجتماعي التأمين بطاقة على بالمحافظة وذلك الشهري أجره من المستقطعة

 إلشعار مستقبال لديه يلتحق جديد عمل صاحب أي إلى وتقديمها به الخاص الثابت التأمين
 وضم ذلك يفيد بما سجالتنا في التأشير من نتمكن لكي الثابت تأمينه برقم المؤسسة
 خارج وظائف على تعيينهم يتم الذين العمال أما .السابقة اشتراكاته إلى الالحقة اشتراكاته

 المؤسسة بين االشتراكات تبادل موضوع فإن العسكرية الخدمة أو الهيئة داخل أو الهيئة
 .اآلن حتى الدرس قيد اليزال التقاعد معاشات مصلحة وبين االجتماعية للتأمينات العامة

 كافة وإفهام ذلك لمالحظة لديكم المختصين توجيه االطالع بعد آملين بذلك إلحاطتكم
.مستقبال إلينا إحالته عدم الطلب هذا بمثل يتقدمون الذين العمال من منسوبيكم

.»العامة المصلحة لخدمة معنا تعاونكم حسن شاكرين
ت/52/4
1/682
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تأمينات

 بتثبيت يقضي االجتماعية التأمينات مؤسسة من تعميما الوزارة تلقت أن سبق( :وبعد -
 بشأن آخر تعميما لحكومية،وكذلك بالدوائر للعاملين االجتماعية التأمينات اشتراكات
 نطاق في تقع التي االجتماعية التأمينات مكاتب إلى وتسديدها االشتراكات تأدية المركزية



 موضع التعاميم هذه بوضع العاجل االهتمام العدل وزارة ترى ولذا .الجغرافي اختصاصها
 إعطاء أمر بموجب السداد يتم -1 .هـ1401 اآلخر ربيع شهر اشتراكات من اعتبارا التنفيذ

 أمر في ويوضع.....فرع االجتماعية التأمينات مكتب إلى بشيك المبلغ بمجموع لوحدها
 وتاريخ ..... رقم بالخطاب ..... فرع االجتماعية التأمينات مكتب إلى المبلغ بعث اإلعطاء

 وفي االستعاضة كشف ضمن اإلعطاء أمر يقيد -2 .....وتاريخ ..... رقم والشيك .....
 شيك مع يرفق -3 .للتعويض المستندات ضمن للوزارة ويرفع المستديمة السلفة دفتر

 رقم نموذج -ب .....فرع االجتماعية التأمينات مكتب لمدير موجه خطاب أ :يلي ما السداد
 حساب سداد فيه لما باألمر عاجال اهتمامكم نأمل .صورته المرفق ـ تأمينات جـ/7

 مكاتب إلى التأمينات في العمال حقوق ايصال في ويساعد صحيحة بصورة االشتراكات
. ش /انتهى .)وقت بأسرع الفروع

ت/66/4
1/683
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تأمينات

 اشتراكات تثبيت بشأن هـ5/4/1401 وتاريخ ت52/4 رقم لتعميمنا إلحاقا( :وبعد -
 اختصاصها نطاق في تقع التي الفرعية المكاتب إلى وتسديدها االجتماعية التأمينات
 ضمن إلرفاقه السابق بالتعميم إليه المشار تأمينات جـ/7 رقم النموذج لكم نرفق .الجغرافي

 إليه المشار النموذج ويطلب . ش/انتهى .)الفرعي االجتماعية التأمينات لمكتب السداد شيك
.بالوزارة المختصة الجهة من

ت/150/5
1/683
4
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تأمينات

 رقم المدنية الخدمة مجلس بقرار األجور بند على المعينين الئحة صدور على بناء( :وبعد
 عمال جميع بتثبيت هـ21/8/1399 في 2/45 رقم وملحقه هـ27/5/1399 في 141

 على تأمينات وفئاته،وحسم مواده لنصوص وفقا ومعاملتهم به المرفقة الفئات على الحكومة
 إن وحيث %5 بنسبة اجتماعية تأمينات عليهم الالئحة،يحسم لهذه وفقا يعينون من جميع



 من وردنا ما على وبناء.النائية المناطق مكافأة تشملهم نائية مناطق في يعملون هوالء من بعضا
 هـ5/8/1402 وتاريخ م/6821/6 رقم االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة محافظ نائب

 العامة المراقبة بديوان التدقيق مراقب خطاب إلى نشير« :نصه وهذا م7/6/1982 الموافق
 يطلب والذي بالوزارة المالية اإلدارة لمدير والموجه هـ18/6/1402 وتاريخ 12750 رقم
 أن إحاطتكم ونود .النائية المناطق بدل على االجتماعية التأمينات اشتراكات بحسم فيه

 الحكومية الدوائر تطبقه والذي االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة في العمل عليه المستقر
 اشتراكات لحسم الخاضع االغتراب بدل نفسه هو النائية المناطق بدل أن هو المختلفة
 عليه .» هـ أ .للنظام التنفيذية الالئحة من 24/7 المادة لحكم وفقا االجتماعية التأمينات
 بدل لهم يصرف الذين العمال جميع على االجتماعية التأمينات اشتراكات حسم اعتمدوا
 للتأمينات وتوريدها صرفها سبق التي المبالغ على االجتماعية التأمينات وحسم النائية المناطق

 غير من العمال أجور بند على يعين من جميع أن كما.المتبعة الطريقة حسب االجتماعية
 وقد.ذلك إلنفاذ %.5 بنسبة االجتماعية التأمينات لحسميات أيضا خاضعين السعوديين

.ش/انتهى .)لإلحاطة هذا تعميمنا من بصورة االجتماعية التأمينات مؤسسة زودنا
ت/5/4/112
1/684
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تأمينات

 في ت2042/15 رقم االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 األجور عن التأمينات اشتراكات لحسم الحديثة الطريقة يإيضاح والخاص هـ17/2/1404

 االجتماعية التأمينات اشتراكات حسم على الوزارة درجت لقد :اآلتي توضيح نود اإلضافية
 الدوام خارج بالعمل والمكلفين عليهم المؤمن للعمال يصرف الذي الدوام خارج راتب عن

 صعوبات من ظهر لما فعلية،ونسبة أجور من يتقاضونه ما أساس على فأكثر أشهر ثمانية لمدة
 الطريقة عدلت فقد العامة والمؤسسات الحكومية الدوائر في العملي التطبيق بعد إدارية

 لحسم الحديثة الطريقة توضح فنية تعاميم االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة وأصدرت
 المؤسسة خطاب بنص جاء كما اآلتي في تتلخص والتي االجتماعية التأمينات اشتراكات
 إذا لالشتراكات الخاضع األجر عناصر من عنصرا اإلضافي األجر يعتبر -1 :أعاله المذكورة

 تثبيت شهر على السابقة السنة خالل األقل على أشهر ثمانية مدة للعامل األجر هذا صرف
 كان ومهما منفصلة أو متصلة تكون أن األشهر هذه في واليشترط)عام كل من محرم( أجر



 يؤخذ حيث ـ ما شهر خالل األجر هذا بموجبها استحق التي األيام عدد أو األجور هذه مبلغ
 )12( على كاملة سنة خالل المؤداة األجور هذه جملة بقسمة وذلك الشهري متوسطها
 مقررا كان إذا اإلضافية األجور -2 .التالي محرم شهر في االشتراك أجر إلى الناتج ويضاف

 عن النظر بصرف االلتحاق تاريخ من االشتراك عنها فيؤدى العمل طبيعة بسبب صرفها سلفا
 طوال ثابتا يظل عام كل من محرم شهر في المثبت االشتراك أجر -3 .أشهر الثمانية شرط

 الفروع من لكل االشتراكات سداد يتم فسوف وعليه .التالي محرم شهر في إال األشهر
 استعداد على هي والتي دائرتها في تقع والتي المؤسسة مكاتب في المحاكم ورئاسات
 بما االلتزام الجميع من نأمل .واإليضاح الشرح من لمزيد طرفكم من مندوب أي الستقبال

 .)بموجبه للتمشي يلزم من وإبالغ األداء في الدقة وتحري العمال حقوق على حفاظا فيه جاء
.م/انتهى
ت/12/37

1/686
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تأمينات

 ت/29 رقم البرقي الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب تعميم وردنا( :وبعد -
 الرئيس سماحة خطاب الوزارة لهذه ورد« :المقدمة بعد نصه هذا هـ9/1/1407 في 2193

 وتاريخ 2561/2 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام
 الثامنة دورته في العلماء كبار هيئة مجلس درس قد بأنه ومضمونه هـ21/11/1406

 انشورنس اليف أميركان( شركة به قامت ما هـ8/11/1406 بتاريخ المنتهية والعشرين
 مجال ـ الحياة على للتأمين الدعاية من الحياة على للتأمين األمريكية الشركة وهي )كومباني

 سابقا التربية كلية بمبنى المجتمع خدمة بمركز أقامتها دورة طريق عن ـ عملها
 الناس أموال أكل نوع من وأنه الحياة على التأمين لتحريم نظرا سماحته بالناصرية،وذكر

 .السابقة دوراته إحدى في بتحريمه قرارا أصدر قد العلماء كبار هيئة مجلس بالباطل،وأن
 دين في محرم ألي الدعاية بعدم المملكة في العاملة والشركات الجامعات إبالغ رغب

 الدوائر أو المنتديات من وغيرها الجامعات في سواء ـ الحياة على التأمين الله،وخاصة
 .». هـ أ.تحياتنا ولكم بموجبه والعمل بذلك المعلومية فنأمل .الشركات ومقار الحكومية

.ك/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل
ت/12/146
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تأمينات

 الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصال
 علي االجتماعية التأمينات نظام تطبيق إلغاء بشأن هـ17/7/1407 في ر/7/10440 رقم

 الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه المعاشات لفرع بالنسبة األجانب العمال
 وتاريخ 43/م رقم الكريم الملكي المرسوم من ونسخة هـ9/7/1407 وتاريخ 154 رقم
 يلزم من وإبالغه اإلحاطة الوزير،نرغب معالي توجيه وحسب .بذلك الصادر هـ10/7/1407

 إن« :هـ9/7/1407 في 154 رقم الوزراء مجلس قرار ونص . ك /انتهى .)موجبه العتماد
 وفي هـ12/5/1407 في المنعقدة جلساته في دار ما على بناء الوزراء مجلس

 حول هـ9/7/1407 وفي هـ2/7/1407 وفي هـ25/6/1407 وفي هـ19/5/1407
 التأمينات نظام على االطالع وبعد .االجتماعية التأمينات لنظام األجانب العمال خضوع

 في 24/م رقم بالمرسوم المعدل هـ6/9/1389 في 22/م رقم بالمرسوم الصادر االجتماعية
 األجانب العمال على االجتماعية التأمينات نظام تطبيق إلغاء يلي ما يقرر .هـ28/6/1402

 المؤسسة إدارة مجلس اقتراح على بناء الوزراء مجلس يضع .المعاشات لفرع بالنسبة وذلك
 مرسوم مشروع نظم .ذلك على يترتب ما لتنفيذ الالزمة القواعد االجتماعية للتأمينات العامة
.».بهذا مرفقة صيغته بذلك ملكي

1314/ت/13
1/5
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تأمينات

...)

 المؤسسة إدارة مجلس ورئيس االجتماعية والشئون العمل وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 مجلس أن :إلى فيه المشار هـ13/4/1419في م/4205/7رقم االجتماعية للتأمينات العامة
 الثانية الفقرة حكم بموجب صالحيات من بماله االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة إدارة



 محافظ بموجبها خول وقد االستثمار الئحة أصدر ، النظام من عشر الثانية المادة من
 لقطعة ريال ماليين عشرة )10( حدود في المملكة داخل أراضي شراء صالحية المؤسسة

 ، )الالئحة من ]16[ المادة من ]17[ الفقرة( ))السعي((العمولة شاملة الواحدة األرض
 المملكة داخل أراضي شراء صالحية اإلدارة مجلس عن المنبثقة االستثمار لجنة خول كمال
 األرض لقطعة ريال مليون خمسون )50( حدود وفي المحافظ صالحية عن يزيد فيما

 ذلك وعلي ).الالئحة من ]15[ المادة من ]12[ الفقرة( ))السعي(( العمولة شاملة الواحدة
 الصالحيات على بناء االستثمار لجنة أو المحافظ من يصدر الذي األرض شراء قرار فإن

 من قرار صدور واليلزم ، لالعتماد اإلدارة مجلس على التعرض تقدم ما وفق لهما المخولة
 محافظ أو االستثمار لجنة عن يصدر ما فيها ويكفي الحاالت تلك في اإلدارة مجلس

 أي أمام المؤسسة يمثل الذي هو المؤسسة محافظ إن حيث . الصالحية حسب المؤسسة
 بتنفيذ ويختص ، المؤسسة مصالح وإدارة اإلدارة مجلس قرارات بتنفيذ ويختص ، جهة

 محافظ من بخطاب الحاالت جميع في يكتفى ذلك وعلى ، االستثمار لجنة قرارات
 ، عقار ببيع يتعلق األمر كان إن اإلدارة مجلس قرار وهي الالزمة الوثائق به مرفقاً المؤسسة

 كان إن االستثمار لجنة وقرار ، ريال مليون خمسين عن قيمته تزيد عقار بشراء يتعلق أو
 اسم خطابه في ويحدد ريال مليون وخمسين عشرة بين قيمته تتراوح عقار بشراء يتعلق األمر

 الجهات على ذلك تعميم معاليه وطلب .اإلفراغ إجراءات التمام المؤسسة تفوضه من
.. المختصة

 االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة محافظ معالي خطاب على االطالع جرى وحيث الخ
 لها والعالقة بأمالكها تستقل المؤسسة أن المتضمن هـ6/8/1419 في م/8375/7 رقم

 وزير معالي خطاب وعلى مباشرة باسمها تشتريها التي العقارات تسجيل فيتم الدولة بأمالك
 المذكورة المؤسسة أن المتضمن هـ13/2/1402في 5/453 رقم الوطني ةاالقتصاد المالية
 من الموضوع في المعدة الدراسة نتيجة على وبناء ماذكر والحال لذا .خاصة أموال اموالها
 تشتريها التي العقارات تسجيل في موجبه واعتماد االطالع نرغب بالوزارة المختصة الجهة

 من على إفراغها على المؤسسة بموافقة يكتفى الغير على البيع حال وفي ، باسمها المؤسسة
يحفظكم،، والله هذا للمصادقة مندبها حضور مع عليه بيعت
1678/ت/13
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تأمينات
)

 م/12073/1 رقم االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة محافظ تعميم من نسخة تلقينا لقد
 بموجب الجديد االجتماعية التأمينات نظام صدور بمناسبة " :ونصه هـ5/11/1421 وتاريخ

 التعديالت من العديد تضمن الذي هـ3/9/1421 وتاريخ 33/م رقم الملكي المرسوم
 على والمطبق النظام من المعاشات فرع اشتراكات نسبة زيادة ومنها الجديدة واألحكام
 المدني التقاعد لنظامي الخاضعين غير الحكومية بالقطاعات العاملين السعوديين المواطنين

 ,لالشتراك الخاضع األجر من ) %18( بنسبة االشتراكات النظام حدد وقد ,والعسكري
 تاريخ من سريانها ويبدأ السابقة النسبة عن ) 1( بزيادة ) %9( نسبة العمل صاحب يدفع
 حصة زيادة إلى النظام أشار وقد %), 9( نسبة المشترك ويدفع , النظام تطبيق بداية

 السنة وفي %) 6( بنسبة التطبيق من األولى السنة في تكون حيث ,بالتدرج تدفع المشترك
 سيبدأ النظام تطبيق أن وحيث %).9( ذلك بعد وما الثالثة السنة وفي %)7.5( الثانية

 التعديل بمراعاة لديكم المختصين تعميد نأمل لهذا , هـ1/1/1422 من اعتباراً الله بمشيئة
 من اعتباراً %)9( نسبة وهي المؤسسة لمكاتب الجديدة االشتراكات وسداد إليه المشار

 من اعتباراً المشترك حصة تمثل %)6( نسبة وكذلك ,ذلك بعد وما هـ1/1/1422
 هـ1/1/1424من اعتباراً %)9( و هـ1/1/1423 من اعتباراً %)7.5(و هـ1/1/1422

 الراتب هو الجديد النظام أحكام حسب لالشتراك الخاضع األجر أن إلى اإلشارة مع ,يليه وما
 عن األساسي الراتب يعادل بما العيني السكن بدل أو , النقدي السكن وبدل األساسي
 فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ ".األخرى البدالت جميع وتستبعد شهرين

.و)/يخصكم
2624/ت/13
1/5
2
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1426
تأمينات

)

 ذات الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 ، المالية وزير معالي إلى أصالً الموجهة ، هـ21/3/1426 والتاريخ ب/11069 الرقم



 والتاريخ ) 47 ( الرقم ذي الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .1 : يأتي ما بها والمرفق
 ( دورته في الصادر التعاون لمجلس األعلى المجلس قرار بشأن المتخذ ، هـ25/2/1426

 مجال في المجلس دول مواطني بين التامة المساواة بتطبيق الخاص ، ) والعشرين الثالثة
 ) 48 ( الرقم ذي الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .2 . األهلية القطاعات في العمل

 في الصادر التعاون لمجلس األعلى المجلس قرار بشأن المتخذ ، هـ25/2/1426 والتاريخ
 في المجلس دول مواطني بين التامة المساواة بتطبيق الخاص ، ) والعشرين الثالثة ( دورته
 ( الرقم ذي الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .3 . والتقاعد االجتماعي التأمين مجال

 التعاون لمجلس األعلى المجلس قرار بشأن المتخذ ، هـ25/2/1426 والتاريخ ) 49
 دول مواطني بين التامة المساواة بتطبيق الخاص ، ) والعشرين الثالثة ( دورته في الصادر

 أنه سموه برقية تضمنت وقد . الشركات وتأسيس وتداولها األسهم تملك مجال في المجلس
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . القرارات هذه على الكريمة الموافقة تمت

 الوزراء مجلس قرارات ومن ، سموه برقية من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه
 تطلب . و/ ) الخصوص بهذا الموقر الوزراء مجلس ورأي بعاليه إليها المشار الموقر

. الوزارة من المرفقات
2930/ت/13
1/5
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1427
تأمينات

)

 صاحب تعميم على المبني ، هـ20/7/1422 وتاريخ 1831/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 ، هـ1/7/1422 وتاريخ ب/12600 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو

 وتاريخ 173 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن
 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... هـ15/6/1422

 العام األمين معالي خطاب على اطلعنا [ : ونصه ، هـ10/6/1427 وتاريخ ب م/4325
 بالتقريرين المتعلقة المعاملة به المرفق هـ24/5/1427 وتاريخ 1034 رقم الوزراء لمجلس
 ، هـ1422/1423 الماليين للعامين االجتماعية للتأمينات العامة للمؤسسة السنويين
 وتاريخ ) 80/67( رقم الشورى مجلس قرار بشأنها المتخذ هـ1423/1424

 خالل الموضوع هذا على اطلع الوزراء مجلس أن من معاليه أوضحه وما . هـ19/1/1426



 هيئة في حوله المعدّ المحضر على اطّلع كما ، هـ23/5/1427 بتاريخ المنعقدة جلسته
 الجهات على بالتأكيد التوصية والمتضمن هـ15/12/1426 وتاريخ 445 برقم الخبراء

 فيها تساهم التي أو للدولة المملوكة والشركات العامة والهيئات والمؤسسات الحكومية
 نظام من ) عشر التاسعة ( المادة من ) 6 ( الفقرة به قضت ما بإنفاذ المساهمة والشركات

 التي هـ3/9/1421 وتاريخ ) 33/م ( رقم الملكي بالمرسوم الصادر االجتماعية التأمينات
 للدولة المملوكة والشركات العامة والهيئات والمؤسسات الحكومية الجهات على بأن تقضي

 يقدّم بأن معها يتعامل الذي العمل صاحب مطالبة المساهمة والشركات فيها تساهم التي أو
 وأنه ، المؤسسة في مسجلة منشأته أن فيها يثبت المختص التأمينات مكتب من صادرة شهادة

 الحاالت في وذلك النظام هذا ألحكام يخضع ال أنه أو ، تجاهها التزاماته بجميع قام قد
.. الفقرة هذه في الواردة

 ( رقم الوزراء مجلس قرار إنفاذ سرعة رأى كما ، ذلك على الموافقة الوزراء مجلس ورأى
 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان بخطاب المبلّغ - هـ15/6/1422 وتاريخ ) 173

 جميع على بالتأكيد ) األولى ( فقرته في والقاضي - هـ1/7/1422 وتاريخ ر/12600 رقم
 التأمينات نظام في عليه المنصوص المهنية األخطار فرع في ورد ما بتطبيق الحكومية األجهزة

 التأمينات ونظام والعمال العمل لنظام الخاضعين لديها العاملين جميع على االجتماعية
 عام كل عن االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة إلى االشتراك يدفع أن على ، االجتماعية

 مجلس رآه ما على ولموافقتنا .التنفيذية ولوائحه االجتماعية التأمينات نظام حدده لما وفقاً
 أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب ، الخصوص بهذا الوزراء

.و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .
3103/ت/13
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1428
تأمينات

 هـ15/3/1428 وتاريخ 8/2/21576 رقم المالية وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا فقد
 ورقم هـ15/8/1408 وتاريخ 17/163 رقم الوزارة هذه تعميمي إلى إشارة [ :ونصه
 العامة األشغال لعقود المنفذين المقاولين إلزام بشأن هـ17/12/1408 وتاريخ 12/234

 الوطنية الشركة باعتبارها فقط التعاوني للتأمين الوطنية الشركة من تأمين بوليصة بتقديم



 مجلس قرارات صدرت وحيث .المملكة في التأمين أعمال بمزاولة لها المرخص الوحيدة
 )60/م( رقم الملكي بالمرسوم عليه المصادق هـ16/9/1427 وتاريخ )233( رقم الوزراء
 للتأمين مساهمة شركة عشرة ثالث بتأسيس الترخيص على بالموافقة هـ18/9/1427 وتاريخ

 هـ20/11/1427 وتاريخ )262( ورقم المذكور بالقرار أسماؤها الموضحة التعاوني
 بالموافقة القاضي هـ22/11/1427 وتاريخ )70/م( رقم الملكي بالمرسوم عليه المصادق

 وتاريخ )63( ورقم )للتكافل األهلي شركة( باسم مساهمة شركة بتأسيس الترخيص على
 هـ16/2/1428 وتاريخ )11/م( رقم الملكي بالمرسوم عليه المصادق هـ15/2/1428

 للتأمين الصقر شركة( باسم مساهمة شركة بتأسيس الترخيص على الموافقة القاضي
 من والصادرة المقاولين من المقدمة التأمين بوالص قبول باإلمكان فإن لذلك ).التعاوني

 تأسيسها اكتمل والتي أعاله إليها المشار الوزراء مجلس بقرارات الواردة الشركات
 وأي التعاوني للتأمين الوطنية الشركة إلى إضافة المملكة في العمل بمزاولة لها والترخيص

 إليكم نرغب لذا هـ .أ ] مستقبالً الوزراء مجلس من موافقة لها ستصدر أخرى شركة
و /،،، يحفظكم والله .موجبه واعتماد اإلطالع

ت/2/12
1/691
1
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1400
ترجمة

 برقم الخارجية لوزارة الموجه التعميمي السامي المقام خطاب من صورة وردنا( :وبعد -
 العام الرئيس فضيلة رفع« : المقدمة بعد ونصه هـ13/12/1399 في 25851/م/5

 وتاريخ 2214 رقم خطابه مع واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات
 في المتخذ هـ21/10/1399 في 67 رقم العلماء كبار هيئة مجلس قرار هـ5/11/1399

 الرئاسة مبعوث من الوارد الخطاب على اطلع قد المجلس أن المتضمن عشرة الرابعة دورته
 برقم الخارج في الدعوة إدارة مدير إلى بجاكرتا السعودية العربية المملكة بسفارة

 مكتوب مصحف أندونيسيا أسواق في ظهر أنه المتضمن تاريخ وبدون 9/1/15/155
 كبار لهيئة العامة األمانة إلى أحيل والذي حياله اتخاذه ينبغي عما وبسؤاله ، الالتينية باألحرف

 بخطابه واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة من العلماء
 اللجنة أعدته الذي البحث على المجلس واطلع هـ27/1/1399 وتاريخ د/255/1 رقم

 طلب على بناء الالتينية باألحرف المصحف كتابة حكم في واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة



 دراسة وبعد . الدورة تلك في الخطاب عرض لما الثالثة االستثنائية دورته في المجلس
 بالحروف القرآن كتابة تحريم باإلجماع المجلس قرر فيه الرأي وتداول ومناقشته الموضوع

 نزل قد القرآن أن -1 : التالية لألسباب وذلك األخرى اللغات حروف من غيرها أو الالتينية
 األمين الروح به نزل العالمين رب لتنزيل وإنه( :تعالى قال ـ ومعانيه حروفه مبين عربي بلسان

 يسمى ال الالتينية بالحروف والمكتوب )مبين عربي بلسان المنذرين من لتكون قلبك على
 إليه يلحدون الذي لسان( : وقوله )عربيا قرآنا إليك أوحينا وكذلك( : تعالى لقوله قرآنا

. )مبين عربي لسان وهذا أعجمي

 بالحروف إياه ـ عنهما الله رضي ـ وعثمان بكر أبي جمع وفي نزوله حين كتب القرآن أن -2
 بعدهم ومن التابعون عليه وأجمع ـ عنهم الله رضي ـ الصحابة سائر ذلك على ووافق العربية

 عليكم « : قال أنه )وسلم عليه الله صلى( النبي عن وثبت األعاجم وجود رغم عصرنا إلى
 بما عمال ذلك على المحافظة فوجبت .الحديث ..» بعدي من الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي

 بإجماع وعمال ـ عنهم الله رضي ـ الراشدين وخلفائه )وسلم عليه الله صلى( ه عهد في كان
 بحروف مرات للتغيير قابلة فهي عليها المصطلح األمر من اللغات حروف أن -3 . األمة

 أن ويخشى االصطالح اختلف كلما التغيير إلى يفضي أن الباب هذا فتح إذا فيخشى أخرى
 للطعن مدخال اإلسالم عدو ويجد األيام مرِّ على التخليط ويحصل لذلك تبعا القراءة تختلف

 ذلك يمنع أن فوجب السابقة للكتب بالنسبة حصل كما واالضطرابات لالختالف القرآن في
 أو ذلك في رخص إذا يخشى -4 .والفساد الشر لذريعة وسداً اإلسالم أصل على محافظة

 اللغات من يجد وبما بلغته يكتبه أن كل فيقترح الناس بأيدي »ألعوبة« القرآن يصير أن أقر
 لإلسالم صيانة ذلك عن القرآن يصان أن فيجب وضياع اختالف مثار ذلك أن شك وال

 يثبط العربية الحروف بغير القرآن كتابة أن -5 . واإلضرارات العبث من الله لكتاب وحفظا
 هذا . فيه ويتفقهون ويفهمون ربهم يعبدون بواسطتها التي العربية اللغة معرفة عن المسلمين

 إلى ذلك تعميم إليكم نرغب لذا . وسلم وصحبه وآله محمد على الله وصلى التوفيق وبالله
 في العاملة والجمعيات الهيئات الجهات لجميع بإبالغه لتقوم الخارج في جاللته سفارات

 الدوائر كافة إعطاء جرى كما تقرر بما ودراية علم على لتكون اإلسالمي العمل مجال
 إلكمال هذا من بصورة المملكة في اإلسالمي العمل مجال في العاملة والهيئات الحكوميه

 وإيضاحه به التعريف حيث من يلزم لمن وإبالغه لالطالع . .» اهـ.يخصها فيما الالزم
.و/انتهى ) اختصاصكم بحدود يخالفه بما العمل ومنع لآلخرين

ت/92/12
1/693
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1401

ترجمة
 لصاحب أصال الموجه التعميمي السامي المقام خطاب نص يلي فيما نبلغكم ( : وبعد -

 في 11052 برقم الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب المكي السمو
 في المكرمة مكة السم اإلنجليزية الترجمة أن لوحظ« : المقدمة بعد هـ13/5/1401

 المؤتمر ألن ونظرا . ) مكة ( وليس ) مكا ( تكتب والمطبوعات واإلعالنات الالفتات
 أن قرر م1936 عام بلندن الملكية الجغرافية الجمعية بمقر عقد الذي للجغرافيين الدولي
 ينطقها كما العالم في الطبيعية الظواهر من وغيرها واألنهار والجبال المدن أسماء تكتب
 المعارف دائرة أطلس في مكة اسم كتب وقد ـ لها المحلي النطق أي ـ بالضبط أهلها

 يكتبها اآلخر هو أكسفورد أطلس أن كما ) MAKKA ( : التالي النحو على البريطانية
 كما وغيرها والكتب واإلعالنات الالفتات في مكة اسم يكتب أن فيقتضي . األحرف بنفس

 نسخة عامة ومؤسسة حكومية ومصلحة وزارة لكل أعطينا وقد ) MAKKAH( : يلي
 . » هـ.ا . بذلك والمؤسسات الشركات إبالغ التجارة وزارة وعلى ، لالعتماد هذا من

. و/ انتهى ) . موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب
ت/176/12

1/693
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1401
ترجمة

 لمعالي الموجه العامة المراقبه ديوان رئيس خطاب من صورة هذا بطي تجدون( :وبعد -
 ظاهرة شيوع استمرار من لوحظ ما بشأن هـ10/9/1401 في 17591/4 برقم الوزير

 واعتماد االطالع ونرغب . الخ .. ومرفقاتها العقود تحرير في األجنبية اللغات استخدام
 : عنه المنوه العامة المراقبه ديوان رئيس خطاب نص .ش/انتهى.) يخصكم فيما موجبه

 جميع على المعمم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب إلى باإلشارة«
 وتاريخ 15351ح/3 برقم العامة والمؤسسات الحكومية والدوائر الوزارات

 في األجنبية اللغات استخدام ظاهرة شيوع استمرار من لوحظ ما بشأن هـ20/6/1400
 العامة والمؤسسات الحكوميه الجهات بين تتم التي المراسالت وفي ومرفقاتها العقود تحرير



 مجلس أن من بالرغم األجنبية والمؤسسات الشركات وبين للدولة المملوكة والشركات
 في 266 ورقم هـ17/2/1379 في 233 برقم قرارين اتخذ أن سبق الوزراء

 باستعمال بالمملكة العامة وفروعها األجنبية والمؤسسات الشركات بإلزام هـ21/2/1398
 بأن يقضي الذكر السالف السامي المقام خطاب في الوارد التوجيه إن وحيث .العربية اللغة
 اللغة باستعمال للدولة المملوكة والشركات العامة والمؤسسات الحكومية الجهات تلتزم

 هذه بين تتم التي المختلفة ووثائقها ومرفقاتها العقود تحرير وفي مراسالتها في العربية
 يتعرف التي اللغة إلى ترجمتها من يمنع ال وهذا . األجنبية والمؤسسات والشركات الجهات

 نائب الملكي السمو صاحب خطاب في الوارد التوجيه أن كما ، للعقد الثاني الطرف عليها
 وجود حالة في يقضي هـ27/4/1401 بتاريخ 9574/ح/3 رقم الوزراء مجلس رئيس

 بين اإلنجليزيه باللغة المصطلحات هذه إثبات يتم بأن عالميا عليها متعارف فنية مصطلحات
 التخاطب ويجب للمملكة الرسمية اللغة هي التي العربيه باللغة ذكرها إلى باإلضافة قوسين

. األجنبية والمؤسسات المختلفة الحكومية الجهات بين بها

 لم ما لمراجعتها إليه ترد عقود أية يقبل ال سوف إيضاحه تقدم ما ضوء في الديوان إن وحيث
 الديوان يأمل لذلك . العربية باللغة محررة ومرفقات وثائق من بها يتعلق ما وجميع هي تكن

 بهذا الصادرة السامية التوجيهات بتنفيذ التقيد يكفل ما المسئولين جميع تعاون في يكون أن
 لهذا المرسلة ومرفقاتها العقود جميع تكون وأن ، إيضاحه المتقدم النحو على الخصوص

 في ت/92/12 رقم التعميم بذلك صدر أن سبق . العربية باللغة محررة لمراجعتها الديوان
.و/هـ10/7/1400
ت/45/12
1/695
2
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1402
ترجمة

 يطلب .و.)/ األجنبي عليه المدعى سفارة موظفي من مترجمين على االعتماد عدم بشأن( -
الوزارة من التعميم
ت/180/12

1/695
6
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1403
ترجمة

 لرئيس الثاني النائب الملكي السمو صاحب خطاب من صورة طيه من لكم نرفق ( : وبعد -
 في 1047/6 برقم لنا الوارد اإلسالمية للدعوة العليا الهيئة ورئيس الوزراء مجلس

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي من لسموه ورد مما صورة وكذلك هـ8/9/1403
 إلدارات العام الرئيس سماحة رفعه ما بشأن هـ3/4/1403 وتاريخ 15777/ع/5 رقم

 أحمد / للشيخ الكريم القرآن معاني ترجمة حول واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث
 وفقه . موجبه واعتماد واإلحاطة لالطالع . البريلويِّين فرقة من سماحته وتحذير خان رضا
 مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب نص . و/انتهى .) ويرضاه يحبه لما الجميع الله

 صاحب خطاب صورة طيه لسموكم أبعث« : هـ3/4/1403 في 15777/ع/5 رقم الوزراء
 رقم اإلسالمية للدعوة العليا الهيئة ورئيس الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو

 العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس فضيلة مارفعه بشأن هـ14/6/1403 في 1841/6
 والتعليقات خان رضا أحمد /للشيخ الكريم القرآن ترجمة حول واإلرشاد والدعوة واإلفتاء
 من فضيلته وتحذير عليها واإلفتاء العلمية البحوث إدارات وفتوى الدين نعيم محمد / للشيخ

 عن المسلمين جمهور خداع تحاول ضالة وثنية فرقة أنهم يذكر حيث البريلويِّين فرقة
 خطر فيه شيء في مساعدتهم وعدم كتبهم ومن منهم سموه يحذر لذا . الباطلة معتقداتهم

 سموكم من التكرم أرجو . المسلمين بين الفتن مثيري من ويعتبرون اإلسالمية العقيدة على
.»تحياتي وتقبلوا . واإلحاطه باالطالع

ت/12/208
1/696

20
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ترجمة

 إبراء بدقة تترجم ثم وبلغتهم أيديهم بخط العربية اللغة مجيدي غير اعترافات تؤخذ .. ( -
الوزارة من التعميم يطلب .ق.)/إلخ ..لاللتباس ومنعا للذمة

82/ت/8
1/696

19
8

1411



ترجمة
الوزارة من التعميم يطلب .و/ )بالترجمة المختصين المتطوعين مشاركة بشأن(
82/ت/8
1/696

19
8
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ترجمة

الوزارة من التعميم يطلب .و/ )بالترجمة المختصين المتطوعين مشاركة بشأن(
120/ت/8

1/696
25
11

1411
ترجمة

 مجلس قرار فيه المبلغ هـ17/6/1409 في 88/ت/8 رقم لتعميمنا فإلحاقا( : وبعد -
 تكليف المظالم لديوان يجوز بأنه القاضي هـ9/7/1404 وتاريخ 890 رقم المدنية الخدمة

 إلخ ... بالعربية الناطقين غير من أطرافها أحد يكون التي القضايا نظر أثناء بالترجمة يقوم من
 في د/7/13460 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب تلقينا فقد .

 المدنية الخدمة لمجلس المرفوعة المعاملة إلى أشير« :مايلي ونصه هـ12/11/1411
 قرار تطبيق على الموافقة طلب بشأن هـ21/1/1410 في خ/5/4/176 رقم بخطابكم

 القضايا نظر عند بالترجمة يقوم من على هـ9/7/1404 في 890 رقم المدنية الخدمة مجلس
 لكم وأبعث . العربية باللغة الناطقين غير من أحدهم أو أطرافها يكون التي الشرعية بالمحاكم

 في خ م 837/411 رقم المدنية الخدمة لمجلس العامة األمانة خطاب من نسخة طيه
 اتخذ المدنية الخدمة مجلس على الموضوع بعرض أنه إلى فيه المشار هـ6/11/1411

 المدنية الخدمة مجلس قرار بتعديل القاضي هـ10/5/1411 في 1/220رقم قراره حياله
 يقوم من تكليف يجوز ( : يلي كما التعديل بعد نصه ليصبح هـ9/7/1404 في 890 رقم

 لقاء وذلك العربية باللغة الناطقين غير من أطرافها أحد يكون التي القضايا نظر أثناء بالترجمة
 ألف »1500« مقداره أقصى وبحد جلسة كل عن ريال »100« مائة تتجاوز ال مكافأة

 الموافقة تمت وحيث .) للسعوديين األولوية وتكون مترجم لكل الشهر في ريال وخمسمائة
 و/ انتهى ) موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .اهـ »بموجبه الالزم إكمال فآمل. ذلك على الكريمة



.
142/ت/8
1/697
9
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1414
ترجمة

 25264 رقم الداخلية وزارة وكيل معالي تعميم من صورة الوزارة هذه تلقت ( : وبعد -
 في /8/16/308 رقم الخارجية وزارة خطاب تلقينا:« مايلي ونصه هـ27/3/1414 في
 في 22 رقم لندن في السعودية العربية المملكة سفارة برقية على المبني هـ23/1/1414
 في 376/1 رقم البريطانية الخارجيه وزارة مذكرة مشفوعها مع هـ9/1/1414

 بالمنازعات المتعلقة المحاكم إبالغات تكون أن السفارة طلب بشأن م15/6/1993
 في صادرة بريطانية شركات أو أشخاصاً كانوا سواء أطراف فيها والتي والتجارية الشخصية

 من نتمكن لكي إليها مترجمة أو اإلنجليزية باللغة مصاغة تكون وأن وصورة أصل شكل
 وزارة أن علماً ، بذلك الرسمي البالغ بإصدار تقوم التي المختصة للمحكمة تحويلها

 ذلك حيال يلزم ما باتخاذ واإليعاز االطالع نأمل . السفارة ترجمة تقبل ال البريطانية الخارجية
.ك/انتهى .)مستقبالً

1513/ت/13
1/5
4
1

1421
ترجمة

 وتاريخ 19439/ب/7 رقم التعميمي البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد(
 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية على اطلعنا" :ونصها هـ10/12/1420
 الجهات من عددا أن إلى فيها المشار هـ18/11/1420ـ17 وتاريخ 14732/15/ش1

 سياسة يخص سري طابع ذات حكومية عقود بترجمة خاصة مكاتب بتكليف تقوم الحكومية
 تسريبها يتم منها نسخ المكاتب تلك لدى ويكون ونحوها والمالية العسكرية المملكة
 الجهات على التنبيه سموه واقتراح .وأهميتها سريتها يقدرون ال أشخاص من أخرى لجهات

 طابع له ما إرسال عدم إليكم ونرغب .المكاتب لهذه سري طابع له ما إرسال بعدم الحكومية
 هذا في يتجاوز من بحق العقوبات اتخاذ مع ذلك على والتشديد إليها المشار للمكاتب سري



 من بنسخة الحكومية والمصالح الجهات كافة زودنا وقد ,بموجبه يلزم ما فأكملوا .األمر
.و)/موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ"لالعتماد هذا أمرنا
1586/ت/13
1/5
6
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1421
ترجمة

..)

 سرعة وتحقيق األداء مستوى برفع تعنى والتي الوزارة لهذه العامة األهداف من انطالقاً
 في المحاكم لرؤساء الثالثة الندوة عقد ـ الله بحمد ـ تم فقد الشرعية الدوائر في اإلنجاز
 فيما الرأي وتبادل للتباحث لهم الفرصة التاحة هـ26/3/1421ـ23من الفترة خالل المملكة

 ضوء على دراستها وبعد . التوصيات من عدد أعمالها عن انبثق وقد . العمل مصلحة يخدم
 األعلى القضاء مجلس على عرضه األمر يتطلب ما منها ظهر السامية والتعليمات األنظمة
 باعتماده التوجيه ويتم الوزارة بصالحيات يختص ما ومنها السامي للمقام لرفعه تمهيداً
 وفق الصكوك اختصار على التأكيد)1( :التالية التوصيات وهي قبلنا من بموجبه والعمل
 تركيز من )116( والمادة ، الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من )42( المادة

 للتمييز الخاضعة غير القضايا صكوك اختصار على والعمل الشرعي القضاء مسئوليات
 الحكم ونص اإلثبات محل أو النزاع وموضوع القضية أطراف أسماء ذكر على باالقتصار

 العمل رأس على قاض فيها اليوجد التي اإلفرادية المحكمة في اإلدارة مدير يمنح )2( .فقط
 اإلداري الجهاز على واإلشراف والمالية اإلدارية األمور في وفروعها الوزارة مخاطبة صالحية

 فعليه المحكمة هذه قبل من الرسمية الجهات مخاطبة إلى األمر احتاج وإذا المحكمة في
 القضايا إليها تحال محكمة أقرب قاضي او ـ وجد إن ـ المنتدب القاضي مع التنسيق

 في األول للكاتب الصالحية فتمنح للمحكمة إدارة مدير وجود عدم حالة وفي ، المستعجلة
( .المحكمة

 ترقيم وجوب المتضمن هـ21/5/1403 والتاريخ ت/80/12 الرقم ذي بالتعميم التقيد )3
 اليتناهي ما إلى )1(الرقم من يبداً واحداً تسلسلياً رقمها تحمل بحيث محكمة كل سجالت

 وإلغاء جديد برقم يبدأ وال وقف حيث من الرقم فيستمر الالحق الهجري العام دخل وإذا
 والذي بالمحاكم يختص فيما هـ22/5/1403والتاريخ ت/12م81الرقم ذي بالتعميم العمل



 ترقيم يتم بأن محكمة كل في للضبوط بالنسبة العمل ويكون أيضاً الضبوط في ذلك أوجب
 العام دخل إذا به خاصاً تسلسلياً رقماً يحمل بحيث حده على قضائي مكتب كل ضبوط

 العام أول من التوصية بهذه العمل وبدأ وقف حيث من الرقم يستمر الالحق الجديد الهجري
 والحرص والسجالت الضبوط بتوزيع االهتمام على المجتمعون ويؤكد هـ1422 الهجري

 بعض في الجاري العمل إبقاء )4( .القضائية المكاتب على عهدة الضبوط تسليم على
 جانب إلى به خاص قضائي مكتب كل في داخلي وصادر وجودوارد بخصوص المحاكم

 ت/42/12 الرقم ذي التعميم وإلغاء المحكمة في العام والصادر الوارد
 الخصوم محضري دور تفعيل )5( .العمل هذا مه يتعارض الذي هـ16/3/1394والتاريخ

 تنظيم من )9ـ8ـ7ـ3ـ2( إعماالًللمواد المحكمة في الخصوم محضري وظائف على يعمل ممن
 القيام تتولى محكمة كل في إدارة إيجاد خالل من الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال
 الجهاز أهمية على التأكيد مع لذلك يعد تنظيم وفق الجلسات مواعيد عليهم المدعى بإبالغ
 تسجيل إلى التحتاج التي القضايا )6( .الخصوم إحضار في ودورة المحكمة في األمني
 الرقم بجانب )ض( حرف إضافة مع الضبط رقم القرا أو الصك على يوضع التعليمات حسب
( .المسجلة الصكوك وبين بينها للتمييز

 طلبات تقديم من المحاكم لرؤساء الثانية الندوة في به التوصية سبقت ما على التأكيد )7
 كامل في للنظر القضائية المكاتب إلى وإحالتها المحكمة رئيس على االستحكام حجج

 على نائبه او القاضي وقوف يكون بأن المجتمعون أوصى كما ، الحجة طلب إجراءات
 ، الوزارة من يعد موحد نموذج عبر الحكومية الجهات مخاطبة تتم وأن األعالن قبل الموقع
 أي اتخاذ وعدم فضاء أرض عنه المنهى الموقع أن إتضح إذا فيما بالتعليمات التقيد وأيضاً
 المرجع طريق عن السامي للمقام عنه الرفع بعد إال اإلنهاء حيال ونحوه إعالن من إجراء
 بالتقيد القضاة على التأكيد )8( .بذلك اإلذن وورود الطلب حيال القاضي نظر بوجهة مذيالً

 لم ولو لها المحدد الوقت في جلسة كل ضبط بخصوص الصادرة والتعاميم بالتعليمات
 موعد بتحديد والتقيد المتخلف حضور عدم إلى االشارة مع أحداهما أو الخصمان يحضر

 بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار بذلك صدر لقد.[الضبط في ذلك وتسجيل القادمة الجلسة
 هـ7/6/1421 في 1577/ت/13 برقم المعمم هـ15/5/1421في 130/51رقم العامة
 المختصة الجهات من المتعمدة األهلية المساحية بالمكاتب االستعانة )9( ].موجبه فيرعى

 .والمكاتب الوزارة من موحدة عقود وفق االستحكام لحجج المساحي الرفع إعداد في
 مع التنسيق يتولة الرئاسية المحاكم من محكمة كل في للترجمة مكتب إنشاء )10(

 ما على وبناء .وعدالته المترجم أهلية من التحقق بعد بالساعة األجر نظام على المترجمين



 عموم من نرغب أعاله عنها المنوه التوصيات هذه على ولموافقتنا العامة المصلحة تقتضيه
 .و)/يحفظكم،،، والله . بموجبها العمل اعتماد والقضاة المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب

. هـ4/6/1425 في 2467/ت/13 رقم التعميم ينظر
1793/ت/13
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ترجمة

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ10/5/1422 وتاريخ 8772/ب/7

 شعبة بإنشاء القاضي صورته المرفق هـ2/5/1422 وتاريخ 134 رقم الموقر الوزراء
 وذلك ,الوزراء بمجلس الخبراء هيئة برئيس ترتبط "الرسمية الترجمة شعبة" تسمى للترجمة

 الجامعات في والمهنية العلمية الترجمة إبقاء مع..القرار هذا في الوارد للترتيب وفقا
 وفي الحكومية األجهزة في الفورية والترجمة المتخصصة والترجمة العلمية والمؤسسات

 االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ.تعزيزها مع الحالي التنظيمي وضعها على الملكي الديوان
.و/يحفظكم والله)بذلك واإلحاطة

2000/ت/13
1/54

24
5

1423
ترجمة

)

 السامي األمر على المبني هـ29/11/1400 وتاريخ ت149/12 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 إلى الدولية االتفاقيات لرفع الالزمة التعليمات بشأن هـ6/11/1400 في 25951 رقم

 التعميمي البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ .. الوزراء مجلس
 25951 رقم التعميمي األمر إلى نشير ( ونصه هـ6/4/1423 في 11007/ب/7 رقم

 والصادر الوزراء مجلس إلى االتفاقيات رفع بتعليمات الخاص هـ6/11/1400 وتاريخ



 بقرار الصادرة الدوليه االتفاقيات عقد إجراءات من )4( المادة من ) أ ( للفقرة تنفيذاً
 جميع على التأكيد إليكم ونرغب هـ23/9/1397 وتاريخ 1214 رقم الوزراء مجلس

 ب/2 الفقرة تضمنته ما مراعاة -1 :- يلي بما االتفاقيات برفع تقوم التي الحكومية الجهات
 ( من هـ6/11/1400 وتاريخ 25951 رقم التعميمي األمر من ) أوالً( البند في الواردة
 قبل من الترجمة ختم مع العربية غير بلغة كانت إن ومالحقها لالتفاقية دقيقة ترجمة إرفاق
 الآلزمة واإلمالئية اللغوية التصويبات إجراء -2 . ) األصل طبق ترجمة بأنها المختصة الجهة
 الجهات زودنا وقد .. بموجبه يلزم ما فأكملوا . رفعها قبل االتفاقيات مشاريع على

 اإلطالع إليكم نرغب لذا . انتهي ) الإلعتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح
. و/ ) موجبه وإعتماد

2921/ت/13
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ترجمة
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 السامي األمر على المبني ، هـ24/5/1423 وتاريخ 2000/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 األمر إلى فيه المشار ، هـ6/4/1423 في 11007/ب/7 رقم التعميمي البرقي الكريم

 إلى االتفاقيات رفع بتعليمات الخاص هـ6/11/1400 وتاريخ 25951 رقم التعميمي
 االتفاقيات عقد إجراءات من )4( المادة من ) أ ( للفقرة تنفيذاً والصادر الوزراء مجلس
 عليه . الخ ... هـ23/9/1397 وتاريخ 1214 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة الدولية

 : ونصه ، هـ5/6/1427 وتاريخ ب م/4153 رقم البرقي التعميمي السامي األمر تلقينا فقد
 األمر إلى فيه المشار هـ6/4/1423 وتاريخ 11007 رقم التعميمي األمر إلى نشير [

 إلى االتفاقيات رفع بتعليمات الخاص هـ6/11/1400 وتاريخ 25951 رقم التعميمي
 وتاريخ 96/33/5346/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية إلى ونشير ، الوزراء مجلس

 بعض نصوص في تباين وجود من الخارجية وزارة الحظته ما بشأن هـ13/1/1427
 األخرى الدول مع المملكة تبرمها التي الدولية أو الثنائية التفاهم ومذكرات االتفاقيات

 الترجمة في قصور بسبب اإلنجليزية باللغة عليها الموقّع عن العربية باللغة عليها الموقّع
 1089 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي كتاب وإلى .عليها التوقيع قبل والتدقيق
 األمر في جاء ما على التأكيد.1 : يلي ما إليكم ونرغب .الشأن بهذا هـ1/6/1427 وتاريخ



 شأن في هـ6/4/1423 وتاريخ 11007 رقم واألمر هـ6/11/1400 وتاريخ 25951 رقم
 ترفع التي الحكومية والمصالح الوزارات جميع تلتزم بأن وذلك ، االتفاقيات رفع تعليمات

 المختلفة باللغات الموقعة نصوصها إرفاق من تفاهم مذكرات أو اتفاقيات مشروعات
 من األخرى الدول مع التفاوض له سبق الذي التفاوض فريق يتأكد أن بعد وذلك ومالحقها

 رفع قبل ، العربي بالنص ، المرجع هو كان إذا أخرى بلغة النص أو اإلنجليزي النص مطابقة
 ذلك سبيل في المختصة للجهة ويمكن ، لنا التفاهم مذكرات أو االتفاقيات مشروعات

.2 .الترجمة في وموثوقين مختصين بخبراء االستعانة

 الخبراء هيئة في التفاهم مذكرات أو االتفاقيات مشروعات دراسة أثناء تعديالت أدخلت إذا
 أن التفاهم مذكرة أو االتفاقية مشروع رفعت التي الجهة على فيجب ، الوزراء بمجلس

 الجهات زودنا وقد .. بموجبه يلزم ما فأكملوا .. أعاله )1( الفقرة في ورد ما تراعي
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح

.و ) يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه
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 برقم هيئتنا مع باالشتراك منا صادر قرار صورة طيه إن : أوال :يأتي بما فنفيدكم( : وبعد -
 وإجراء اعتماده يقتضي التركات على الحجز بخصوص هـ25/7/1358 وتاريخ 299
 المال بيت بمأمور تعلق لهم الذين والموظفين بطرفكم المال بيت مأمور إلى وإبالغه موجبه
 على يختم الحجز يلقي حين المال بيت مأموري بعض أن حيث : ثانيا . بموجبه للعمل
 على يدل أثر حصول غير من إزالته في االحتيال يؤمن ال الشمع على الختم أن وحيث الشمع
 المال بيت بمأمور تعلق لهم الذين والموظفين لديكم المال بيت مأمور إبالغ يقتضي اإلزالة

 ما هذا . ذلك أمثال في المستعمل الرصاص أو األحمر اللك على الحجز في الختم يكون أن
 في 299 رقم القرار تضمنه ومما .ر /انتهى .)هـ25/7/1358 في تحرر لزم
 الملكية باإلرادة عليه المصادق التركات حجز نظام إن : أوال «... : مانصه هـ25/7/1358
 القضاء قسم األول المجلد النظم بمجموعة والمدون هـ4/6/1352 في 2358 رقم

 أعيدت قد وحيث بالمدينة المال بيت مأمور أجراه ما مايجيز فيه ليس 133 صحيفة الشرعي
 من عليها الحجز وألقي بالمدينة المال بيت مأمور إلى وسلمت المذكور ....... من األموال



 محل يبق لم هـ17/5/1358 في 685 رقم المدينة قاضي خطاب في جاء حسبما قبله
 لما والتضمين بالفصل بإخطاره المرة هذه في ويكتفى بالمدينة المال بيت مأمور لمجازاة

 أعاله عنه المنوه التركات حجز نظام إنفاذ المال بيوت مأموري على : ثانيا .أعماله من ينشأ
 أو الملك نفي أو لوارث اإلقرار المتضمنة الصكوك على استنادا الحجز يهملوا وأال دقة بكل

 أو العدل كتاب من صادرة المذكورة الصكوك كانت سواء الورثة ألحد الهبة أو العطية
 ومايصح منه مايسوغ معرفة واليتسنى الشرع في حكمه له ذكر بما اإلقرار ألن المحاكم
. القطعية الحكم واكتساب المحاكمة بعد إال عليه االستناد

 بالصكوك إليهم يتقدم من ويفهموا النظام طبق الحجز يلقوا أن المال بيوت مأموري وعلى
 ينظر .».الخ...الموضوع في شرعا الالزم وتجري الشرعية المحكمة يراجع أن المذكورة

.611/ص المال بيوت في النص
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 الصادر القرار بشأن هـ25/7/1358 في 2813 برقم إليكم المبلغ لخطابنا فإلحاقا:(وبعد
 عنه المنوه خطابنا طي أيضاً إليكم المبلغ هـ25/7/1358 في 299 برقم القضاة رئاسة من

 خطابا لنا رفع جدة قاضي وكيل إن : أوال : يأتي بما نفيدكم . التركات حجز بشأن أعاله
 تركة على بالحجز يقضي المذكور القرار هل يستوضح هـ11/10/1358 في 900 برقم
 من يقع أن عساه لما دفعا : ثانيا التركات؟ حجز نظام بمقتضى الحجز يكون أم متوفى كل

 القرار أن لكم نوضح جدة قاضي لوكيل وقع كما أعاله عنه المنوه القرار فهم في االلتباس
 حجز نظام على بالسير يقضي هو إنما متوفى كل تركة على بالحجز اليقضي المذكور
 على أيضا ويشتمل »133« بصحيفة القضاء قسم النظم بمجموعة المذكور التركات
 القرار في وضح حسبما المذكور النظام من »13« المادة إحداهما نقطتين عن اإليضاح
 الذي الحجز عند حصل إذا فيما مكة مال بيت مأمور استوضحه عما البيان وثانيهما المذكور

 المتوفى إقرار تتضمن صكوك إلى مستندين الحجز في الورثة بعض عارض إن النظام به يقضي
 جرى لذا . إال ليس المذكور القرار في موضح ماهو كل من عطية أو ملك نفي أو لوارث

.ر/انتهى .)هـ26/10/1358 في تحرر بذلك إشعاركم
398
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 في 1354 برقم المعظم الملك جاللة نائب سمو مقام من تلقينا فقد:(وبعد -
 وحجز األجانب الرعايا تركات حول الجارية المكاتبة إلى باإلشارة« :مانصه هـ23/1/1360

 ـ7 وتاريخ 192 رقم الوكالء مجلس قرار من بصورة طيه إليكم نبعث الحجاج مخلفات
 صدرت العالية األنظار على عرضه لدى أنه ونخبركم .الموضوع في والمتخذ هـ8/9/1359

 وتاريخ 20/2/11/1513 رقم السياسية الشعبة كتاب في الكريمة الملكية اإلرادة
 باعتماد المال بيت ومأموري المحاكم إبالغ فيقتضي .وإنفاذه عليه بالموافقة هـ7/1/1360

 الكبرى والمحكمة والخارجية المالية وزارتي إبالغ جرى قد بأنه العلم مع السامي موجبها
 الوكالء مجلس قرار من هذا طي إليكم صورة بعث جرى لذا .».حرر ولذا العتماده ذلك
 القرار صورة طرفكم مال بيت مأمور وإبالغ إنفاذه العتماد هـ8/9/1359 ـ7 في 192 رقم

 قرار تضمنه ومما .ر /انتهى .)هـ1360 محرم 27 في حرر .موجبه بإنفاذ وإشعاره المذكور
 البالد في أقام الذي الحاج :أوال «... هـ8/9/1359 ـ7 في 192 رقم الوكالء مجلس
 على سنويا بالتأشير وقائما لحكومته رعويته على محافظا وبقي أكثر أو عاما السعودية العربية
 تركات تعامل كما تركته تعامل الوفاة أدركته إذا فهذا بجدة حكومته مفوضية من جوازه

 الشخص هو األجنبي :ثانيا .الحجاج من المتوفين تسجيل نظام عليها ويطبق تماما الحجاج
 األجنبية جنسيته على تدل رسمية وثيقة أية وال سفره جواز تركته في وفاته بعد اليوجد الذي

 هذه في وأقام البالد هذه في معلوم شرعي وارث وال وصي له واليوجد األصلية لحكومته
 على االستيالء المال بيت على يجب الذين المجاورين عداد في يعتبر طويلة مدة البالد

 ينظر .ر.»/إلخ...التلف عليه يخشى الذي المنقول ببيع والتصرف والثابتة المنقولة مخلفاتهم
.613/ص المال بيوت في النص
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 هـ23/1/136 في 1354 برقم المعظم الملك جاللة نائب سمو مقام من تلقينا فقد( :وبعد
 مخلفات وحجز األجانب الرعايا تركات حول الجارية المكاتبة إلى باإلشارة" :نصه ما

-9-8-7 وتاريخ 192 رقم الوكالء مجلس قرار من بصورة طيه إليكم نبعث الحجاج
 صدرت العالية األنظار على عرضه لدى أنه ونخبركم .الموضوع في والمتخذ هـ1359
 وتاريخ 20/2/11/1513 رقم السياسية الشعبة كتاب في الكريمة الملكية اإلرادة

 باعتمد المال بيت ومأموري المحاكم إبالغ فيقتضي .وإنفاذه عليه بالموافقة هـ7/1/1360
 الكبرى والمحكمة والخارجية المالية وزارتي إبالغ جرى قد بأنه العلم مع السامي موجبها

 رقم الوكالء مجلس قرار من هذا طي إليكم صورة بعث جرى لذا ."حرر ولذا العتماده ذلك
 القرار صورة طرفكم مال بيت مأمور وإبالغ إنفاذه العتماد هـ8/9/1359-7 في 192

 قرار تضمنه ومما ر / انتهى .)هـ1360 محرم 27 في حرر .موحبه بإنفاذ وإشعاره المذكور
 البالد في أقام الذي الحاج : أوال . . . " هـ8/9/1359-7 في 192 رقم الوكالء مجلس
 على سنويا بالتأشير وقائما لحكومته رعويته على محافظا وبقي أكثر أو عاما السعودية العربية
 تركات تعامل كما تركته تعامل الوفاة أدركته إذا فهذا بجدة حكومته مفوضية من جوازه

 الشخص هو األجنبي : ثانيا .الحجاج من المتوفين تسجيل نظام عليها ويطبق تماما الحجاج
 األجنبية جنستيه على تدل رسمية وثيقة أية وال سفره جواز تركته في وفاته بعد يوجد ال الذي

 هذه في وأقام البالد هذه في معلوم شرعي وارث وال وصي له يوجد وال األصلية لحكومته
 على االستيالء المال بيت على يجب الذين المجاورين عداد في يعتبر طويلة مدة البالد

ر / ."إلخ . . التلف عليه يخشى الذي المنقوول ببيع والتصرف والثابتة المنقولة مخلفاتهم
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 أو بالبيوت طرحاء يوجدون أو يتوفون الذين األجانب األشخاص تركات تحجز -1 (... -
 قبل من وآخر المالية قبل من ومندوب نائبه أو المال بيت مأمور بحضور غيرهما أو المساجد

 حال للحجز للحضور استعداد أتم على والمالية اإلمارة مندوبا يكون أن يلزم -2 .اإلمارة
 الالزمة المضابط تعمل -3 .بالتركة تالعب منه يحدث قد عطاال تأخرهما يسبب لئال الطلب

 .الحجز حضر ممن وتوقع منها بيعه الحال ومايقتضي التركة هذه من المال بيت يدخل بما
 بيت إلى ببعثها المال بيت يقوم عنها المنوه التركات على الرسمية اإلجراءات إتمام بعد -4



 المال بيوت في النص ينظر .ر.»./إلخ...المتبع حسب فيها مايجب ليعمل مكة في المال
.616/ص
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 النساء مواريث حول منا الصادرة الفتوى من صورة -1 :مايلي بطيه لكم نقدم:( وبعد -
 السمو لصاحب الموجه خطابنا من صورة -2 .أخيرا مطالبتهم ثم بها المطالبة عن وسكوتهن

 .الموضوع حول هـ24/8/1382 في 1256/1 برقم الوزراء مجلس رئيس الملكي
 الفتوى نص .ر.)/الخير فيه لما الجميع يوفق أن الله ونسأل .به واالنتفاع ذلك على لالطالع

 السالم /الله سلمه الغربية المنطقة في نائبنا فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من« :عنها المنوه
..وبركاته الله ورحمة عليكم

 وتاريخ 4554 رقم خطابكم رفق إلينا المرفوعة المعاملة على االطالع جرى فقد :وبعد
 التي العقارات نحو اتخاذه يجب مما المجاردة قاضي باسترشاد المتعلقة هـ1379 /22/12

 الوقت وفي هذا وبعد ذلك ونحو والشراء بالبيع األيدي وتداولتها طويلة مدداً الناس تملكها
 سبب أن حيث نسل إلى نسل من تنتقل التي العقارات لهذه مطالب أو منازع يتقدم المتأخر

 من ميراثها التطلب المرأة أن واعتادوه سابقا بينهم فيما عليه متعارفا ماكان المشاكل هذه
 الكبير عليه وهرم الصغير هذا على نشأ وقد مورث من وصية كانت إذا إال كان أياً مورثها

 يعلنون كانوا الجهات تلك في القضاة وزمالؤه هو أنه مجاردة قاضي فضيلة وماذكره
 آخر كان مورث أي من بميراثها المطالبة في الحق للمرأة أن المجتمعات في ويذيعون

 ـ الله شاء إن ـ الوسط الحل ولكن محرجون المشاكل هذه أمام القضاة أن ماذكره،والواقع
 أن :األول األمر :أمرين من اليخلون مورثيهم من بأنصبائهم المطالبين هؤالء أن في يتلخص
 قبل كان فما والتقاليد العوائد وراء جريا اإلرثية حصصهم عن وسكتوا مباشرة وارثين يكونوا
 ماقبل ويكون الدعوى فيها تسمع فال ونحوها عسير أراضي على السعودية الحكومة والية

 له استقر جوازه معتقدا الوقت ذلك في شيئا قبض من الجاهلية بحال شبيها الحكومة دخول
 وغيرها والمواريث واألنكحة الفاسدة كالعقود البالد هذه في للشريعة المقيم الجديد بالحكم

 ـ عباس بن عبدالله عن داود أبو أخرج فقد كثيرة هذا مثل في العلماء وأقوال والنصوص



 اإلسالم أدركه قسم وكل له قسم ما على فهو الجاهلية في قسم كل :قال ـ عنهما الله رضي
.اإلسالم قسم على فهو

 وسلم عليه الله صلى الله رسول أن بلغني :قال الديلي زيد بن ثور عن مرسال الموطأ وأخرجه
 أرض أو دار وأيما الجاهلية، قسم على فهي الجاهلية في قسمت أرض أو دار أيما :قال

 فيه قيل ماجه ابن وأخرجه المنذري قال اإلسالم قسم على فهي تقسم ولم اإلسالم أدركها
 ماوقع على ماضية الجاهلية في كانت التي واألنكحة واألنساب األموال أحكام أن بيان

 في األحكام هذه من ماحدث وأن اإلسالم في شىء منها اليرد الجاهلية أيام فيها منهم الحكم
 وإذا »114 و113/ص« االختيارات في وقال/اإلسالم حكم فيه يستأنف فإنه اإلسالم
 أبي رواية في وقال أحمد اإلمام عليه نص لهم فهي للمسلمين أموال أيديهم وفي أسلموا
 ماقبضه كل أن إلى يرجع وهذا العباس أبو قال ذلك في اختالف المسلمين بين ليس طالب
 واألنكحة الفاسدة كالعقود باإلسالم لهم يستقر فإنه جوازه يعتقدون قبضا األموال من الكفار

 واإلرشاد بالوعظ وقيامهم القضاة وتعيين الحكومة والية بعد وماكان .وغيرها والمواريث
 حكم حكمه ويكون به المطالبة دعوى فتسمع الشرعية واألحكام المواريث وبيان والتوجيه

 األمر .اإلسالم حكم فيه يستأنف فإنه يقسم ولم اإلسالم أدركه مما ونحوها والدار األرض
 وارثو وهم مباشرة غير بصفة وارثين مورثيهم من بأنصبائهم المطالبون يكون أن : الثاني

 حيث مطالبتهم دعوى التسمع فهؤالء ونحوهم واآلباء واإلخوان واألزواج كاألبناء الوارثات
 أن فلربما الحق صاحبات وهن الميراث في بنصيبهن يطالبن ولم هلكن مباشرة الوارثات إن

 والمعروف السيما ونحوهم لعصبتها ميراثها في بنصيبها سمحت قد المتوفاة الوارثة تكون
 من مايحتجن جميع لهن ويؤمنون النساء بأمر مايقومون غالبا الرجال أن الجهات تلك في

 عن سكوتهن إلى يضاف عليهن يقومون أزواج عند يكن لم إذا والمسكن والكساء الطعام
 عما المسائل هذه جزئيات بعض تخرج وقد ذلك على وموتهن اإلرثية بحقوقهن المطالبة

.أكبرهما لتفويت المفسدتين أدنى ارتكاب باب من ويكون ذلك في يتسامح ولكن ذكر

 من« :هـ24/8/1382 في 1256/1 رقم سماحته خطاب نص .ر/انتهى .»التوفيق وبالله
 /الله حفظه الوزراء مجلس رئيس الملكي السمو صاحب حضرة إلى إبراهيم بن محمد
 رفق إلينا المحالة المعاملة على االطالع جرى فقد :وبعد..وبركاته الله ورحمة عليكم السالم
 كتبه بما المتعلقة هـ23/9/1381 وتاريخ 19099 برقم الوزراء مجلس رئاسة مقام خطاب
 النساء يمنعون لديهم القبائل بعض أن ذكره حول الباحة محكمة في اإلدارية باألعمال القائم

 وتاريخ 674 برقم القاضي وخطاب المذكور إفادة على المشتملة المواريث في حقوقهن من
 مراعاة وجوب على التنبيه الجهات تلك قضاة يلزم بأنه سموكم ونفيد هـ22/8/1381



 ترك مما نصيب للرجال :تعالى بقوله ويذكرونهم والمحاضر الجوامع في النساء حقوق
 نصيبا كثر أو منه قل مما واألقربون الوالدان ترك مما نصيب وللنساء واألقربون الوالدان
 الصالة عليه خطبته في جاء وبما )الرجال شقائق النساء وسلم عليه الله صلى وبقوله مفروضا
 الله بأمانة أخذتموهن فإنكم النساء في الله فاتقوا:«يقول حيث الوداع حجة في والسالم

 فعلن فإن تكرهونه أحداً فرشكم يوطئن ال أن عليهن ولكم الله بكلمة فروجهن واستحللتم
 وتؤكدون ».بالمعروف وكسوتهن رزقهن عليكم ولهن مبرح غير ضربا فاضربوهن ذلك

 بطيب إال ماله من شىء اليحل وأنه أنثى أو كان ذكراً المسلم حق احترام وجوب عليهم
 حول المجاردة قاضي فيها استفتانا أن سبق فتوى من صورة لسموكم ونرفق .منه نفس

 مايكثر على تنطبق أنها وحيث .أخيراً مطالبتهن ثم بها المطالبة عن وسكوتهن النساء مواريث
 ـ الله حفظكم ـ فينبغي المواريث من النساء حرمان بعضها في الشايع الجهات تلك في وقوعه

 المحاكم كافة أعطينا وقد واالنتفاع لالطالع بالمعروف األمر وهيئات اإلمارات على تعميمها
.».التوفيق وبالله .الفتوى صورة مع هذا كتابنا من صورة

م/4326/4
1/707

26
11

1383
تركات

 والموجودات التركة مقر إلى بالتوجه مقامه يقوم من أو المال بيت مأمور تكليف(... -
 استدعت ما إذا المأمور بها المناط المحكمة لقضاء تابعاً كونه حالة في حجزها المراد

.626/ص المال بيوت في التعميم نص ينظر .ن/ .)إلخ..ذلك المصلحة
م/264/4

1/708
21
1

1386
تركات

 تسليم فينبغي الحجاج أما .الحجاج دون األتراك الرعايا بقية على مقصور الحظر (... -
 بيوت في التعميم نص ينظر .ن.»/إلخ... المتبع على جريا بجدة المفوضية إلى مخلفاتهم

.629/ص المال
م/1645/4



1/708
6
7

1387
تركات

 تركات بشأن مخابرات من الخارجية ووزارة الرئاسة هذه بين دار ما على بناء:(وبعد -
 -1 :يلي بما طرفكم مال بيت مدير تعميد نود العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء األجانب

 االجتماعي والمحيط يتفق ما أو المحلية الصحف بأحد عنها يعلن األجنبي تركة حجز غب
 السعوديين المواطنين من األجنبي على طلب له من ليتقدم يوما عشر خمسة عن تقل ال لمدة
 سعوديين لدائنين مطالب وهو أعيان من مكونة المحجوزة األجنبي تركة كانت إذا -2 .فقط

 إلى التركة من الباقي ويرسل شرعا الثابتة استحقاقاتهم السعوديين للدائنين وتسلم فتباع
 عن منها تبقى وما صرف وما بالتركة وبيان عنه المتوفرة المعلومات مع األجنبي بالد ممثلية
 .ريال خمسمائة عن أقيامها تقل التي التركات اإلعالن من يستثنى -3 .الخ...مال بيت طريق

 بيان يرسل األجنبي المتوفى أو الغائب بمطالبة أحد يتقدم ولم اإلعالن مدة انتهت إذا -4
 وجميع اإلعالن أجرة -6 .الحجاج قضايا يشمل ال ذكر ما -5 .الخ...مال بيت إلى بالتركة

 صدر .ن/انتهى .)إنفاذه على والعمل ذكر بما التقيد ونأمل هذا .التركة من تحسم التكاليف
 في ت/9/33 رقم التعميم ينظر .ش/هـ26/4/1398 في ت/72/4 رقم التعميم بذلك
722/ص .و/هـ22/2/1407

ت/172/9
1/709

25
9

1391
تركات

 بخطاب أخيراً المنتهية الداخلية ووزارة الوزارة هذه بين الدائرة المخابرة على بناء:(وبعد -
 ورثة وكيل مطالبة بصدد هـ5/8/1391 في 3144/3641/4 رقم الداخلية وزير سمو

 وماجاء مورثهم، مخلفات تسليمه /......المدعو /......المدعو سابقا السجين المتوفى
 عشرة وغرامة سنوات خمس بالسجن عليه محكوم إليه المومى السجين أن من باألوراق

 جدة مال بيت مدير عنه استفسر وما مخدرات، قضية في التهامه »10000« ريال آالف
 وتكامل حصرهم بعد لورثته تسلم هل المذكور المتوفى تركة نحو اتخاذه يجب عما

 سمو ذكر وحيث .وفاته قبل عليه المترتبة الغرامة أصل من تحسب أو الشرعية اإلجراءات



 ـ الله رحمه ـ إبراهيم بن محمد/الشيخ سماحة من طلب أن سبق أنه الداخلية وزير سمو نائب
 الموجه بخطابه سماحته أجاب وقد /.....بالمدعو يتعلق مماثل موضوع في الرأي إبداء
 قبل من قررت الغرامة بأن هـ21/10/1386 وتاريخ 3811/1 برقم الداخلية وزير لسمو
 متعلق التعزير ألن التعزير فبطل تعزيره المراد مات وقد بالمال التعزير باب من األمر ولي

 تركته من منها شىء وال أخذها اليجوز فإنه وحينئذ يعود أن عن ردعه لقصد الحياة بحال
 .المماثلة القضايا كافة في عليها يسار شرعية قاعدة الفتوى تلك اتخذت الداخلية وزارة وأن

 المفعول سارية سماحته فتوى واعتبار طرفكم المال بيت مأمور وإبالغه بذلك إلحاطتكم
.و /انتهى .)مستقبال عليها ويسار

ت/30/9
1/710

16
2

1392
تركات

 ذلك وبعد البلدية في المختص القسم قبل من المتوفين الموتى أكفان أثمان تصرف(... -
 في التعميم نص ينظر .و.)/إلخ..تركة له كان إن المتوفى ذلك تركة على البلدية ترجع

.3/639 والمقابر الموتى
ت/92/2
1/710

22
5

1392
تركات

 بيوت في التعميم نص ينظر .ك.)/إلخ...له وارث ال من وارث المسلمين مال بيت(... -
.640/ص المال
ت/178/9

1/710
20
11

1392
تركات



 عن الصحف في باإلعالن تقوم المال بيوت بعض أن لدينا المختص القسم الحظ:(وبعد
 ذلك وبعد ، أوالً المخلفات بيع عن باإلعالن تقوم إذ.معقولة غير بطريقة األجانب تركات

 حسب األجنبي الغائب أو المتوفى عن يعلم أحد كان إذا عما أيضا باإلعالن تقوم
.581/ص المال بيت مأمور بيع في التعميم نص ينظر .ك.)/إلخ...التعليمات

ت/166/2
1/710

23
7

1393
تركات

 ديوان رئيس معالي خطاب من الوزارة هذه تبلغته مما نسخة هذا طي من نبلغكم:(وبعد -
 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب الموجه التعميمي الوزراء مجلس رئاسة

 في 758 رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن هـ19/6/1393 في م/14581/3
 إذا عليه ترتبت من تركة من الغرامة تحصيل عدم على بالموافقة القاضي هـ12/6/1393

 /انتهى .)اإلحاطة ونرغب . /.....المتوفى السجين حالة على ذلك ويطبق أدائها قبل توفي
.ك

ت/129/4
1/711
8
6

1395
تركات

 اإليجاب تحت المال بيوت مأموري لدى التي بالتركات الخاصة المبالغ عن اإلفراج (...
.646/ص المال بيوت في النص ينظر .و.)/إلخ.. الشرعية إجراءاتها استكمال بعد الشرعي

ت/25/9
1/711

24
1

1396
تركات



 قرار مضمونه هـ21/1/1395 في ت12/9 رقم تعميمنا بموجب ابلغناكم أن سبق :(وبعد
 يصابون الذين المتوفين تركات بخصوص هـ21/11/1394 في 4202 رقم الهيئةالقضائية

 عدم على موافقتها من الهيئة ذكرته وما وغيرها، والزهري والجذام كالسل المعدية باألمراض
 المعدلمثل المكان في حرقها ويجرى المال بيت الى قيمة ذات ليست التي األشياء إرسال
 إن المتوفى قرابة أحد بحضور والمستشفى واإلمارة المحكمة من مكونة لجنة بواسطة ذلك
 الداخلية وزارة وكيل خطاب الوزارة هذه تلقت وحيث .البلد نفس في موجودين كانوا

 مكة إمارة خطاب تلقى يفيدأنه هـ27/7/1395 في 26/30446 رقم المساعد
 األشياء نوعية عن جدة شرطة مدير استفسار إثر على هـ10/7/1395 في 2407/5/4برقم

 القضاءاألعلى بمجلس الدائمة للهيئة إحالته جرى وقد قيمة، ذات ليست بهاأنها المقصود
 ليست التي األشياء أن المتضمن هـ2/1/1396 في "2" رقم قرارها فأصدرت ذلك إليضاح

 األشياء أما مستهلكة تعتبر التي األشياء من ذلك ونحو وفراشه العادية مالبسه هي قيمة ذات
 إلحاطتكم .األطباء بإشراف بمطهر فتعفر ونحوها والزل واألواني كاالنقود الثمينة
ك/انتهى.)بذلك
ت/55/12
1/711
7
3

1396
تركات

 هـ4/1/1396 في 14 رقم األعلى القضاء بمجلس الدائمة الهيئة قرار أدناه نبلغكم( :وبعد
 القضاء مجلس اطلع فقد .بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده لله الحمد" :ونصه

 رقم العدل وزير معالي كتاب رفق المحالة األوراق على الدائمة بهيئته المنعقد األعلى
 المحكمة رئيس فضيلة لمعاليه رفعه بما المتعلقة هـ14/11/1395 في ض/1969/9
 المال بيت لدى المحجوزة المحالت بشأن هـ11/9/1395 في 1588 برقم بجدة الكبرى

 بجدة الكبرى المحكمة رئيس لفضيلة كتب جدة مال بيت إدارة مدير أن وجد وبدراستها
 أربعة مدة من بعضها المال بيت لدى محجوزة محالت عن هـ8/2/1395 في 277 برقم

 قد أصحابها ورثة وأن المحالت أسماء وذكر وعامين أعوام ثالثة مدة من وبعضها أعوام
 ويقسمها غلتها ويقبض المال بيت يؤجرها العقارات وبقيت التركة من مايخصهم تسلموا

 والتسليم االستالم من عديدة إجراءات المال بيت يكلف ذلك أن إلى وأشار مستحقيها على
 .ماذكره آخر إلى لذويها العقارات تسليم ورغب الصرف وسندات االستالم إيصاالت وقطع



 وزير لمعالي هـ12/2/1395 في 371 برقم المحكمة رئيس فضيلة قبل من كتابه وبرفع
.مايراه إلصدار العدل

 كان إذا عما إلفادته المحكمة إلى هـ8/4/1395 في غ1135/9 رقم بكتابه معاليه أعادها
 في المال لبيت إحالتها وبعد حجزها أسباب وعن العقارات تلك استالم رفضوا قد الورثة
 المحالت تلك حجز أسباب فيه وبين هـ7/8/1395 في 2024 رقم بكتابه رفعها جدة

 في1588 رقم بجدة الكبرى المحكمة رئيس فضيلة بكتاب الوزير لمعالي األوراق وبرفع
 وبتأمل مايلزم وإبداء لدراستها القضاء بمجلس الدائمة للهيئة معاليه أحالها هـ11/9/1395

 أن ترى األعلى القضاء بمجلس الدائمة الهيئة فإن جدة في المال بيت إدارة مدير ماذكره
 مبرر وجود لعدم أمالكهم عن المال بيت بتخلي وإبالغهم المرشدين إحضار المحكمة على

 قاصر فيهم كان وإن باالستالم عنهم ينوب من توكيل أو باستالمها وإلزامهم يده تحت لبقائها
 مايخصه ليستلم واألمانة الثقة فيه تتوفر ممن عليه وكيال يقيم القاضي فإن وصي عليه ليس

 واالحاطة لالطالع .اهـ».محمد على الله وصلى التوفيق وبالله .وشئونه حقوقه ويرعى
.و/انتهى .)موجبه واعتماد

ت/36/1
1/713

16
2

1398
تركات

 تضمن هـ29/11/1397 في 203 برقم خطابا بالطائف المال بيت مدير من تلقينا:(وبعد -
 التركات بعض أن وأوضح التركات خصوصا المال بيت لدى األعمال كثرة إلى اإلشارة
 يتركونها البسيطة التركات هذه مراجعي من كثيرا وأن ريال ألف عن قيمتها تزيد وال بسيطة
 من عليه التصديق ثم فيها حكم وإصدار دعوى إقامة وضرورة اإلجراءات كثرة بسبب

 يترتب كما التركات هذه صرف يتم أن قبل طويل وقت إلى يحتاج أمر وهو التمييز محكمة
 بيت مدير واقترح البسيطة التركات وحفظ القيد إجراء في المال بيت موظفي إشغال عليه

 أنه وحيث مستحقيها لظروف مراعاة التركات هذه صرف إجراءات تبسيط بالطائف المال
 طويالً وقتاً تستغرق مستحقيها إلى التركات صرف في المتبعة اإلجراءات أن لنا استبان

 بهذه المطالبة ترك إلى الصغيرة التركات في بالمستحقين يدفع الذي األمر كثيرة وإجراءات
 قد ونفقات متاعب بسببه يتكبدون طويال ووقتا كثيرة إجراءات من تتطلبه لما تجنبا التركات



 تيسير توجب التي العامة المصلحة مقتضيات مع يتنافى أمر وهو التركة هذه قيمة تستغرق
 بالنسبة والجهد للوقت توفيرا اإلجراءات بتبسيط وذلك لمستحقيها التركات هذه صرف

 وتقديرا العامة للمصلحة مراعاة رأينا لذلك .المال بيوت في للعاملين بالنسبة أو للمستحقين
 يثور ال والتي ريال ألف عن قيمتها تزيد ال التي الصغيرة التركات في المستحقين لظروف
.صرفها على باعتراض أحد يتقدم ال والتي المستحقين بين خالف حولها

 الخاصة المبالغ عن اإلفراج : أوال :التالية لألسس وفقا التركات هذه صرف يكون أن رأينا
 فضيلة اقتنع إذا ريال ألف عن قيمتها تزيد ال والتي المال بيوت مأموري لدى التي بالتركات

 الوراثة حصر صك المستحق بتقديم وذلك ألصحابه أو لصاحبه المبلغ هذا بأحقية القاضي
 بين قصر وجود حالة في الوصي تعيين وصك المستحقين عن الشرعية الوكالة وصك

 يصدر الحالة هذه ففي كامال إثباتا شخصيته يثبت ما الصرف طالب يقدم أن وبعد المستحقين
 شرعا استحقاقهم صحة لديه ثبت إذا مستحقيها إلى المبالغ هذه بصرف قراره القاضي فضيلة
 إقامة إلى حاجة دون كله وذلك صرفها في لهم منازع هناك يكون أال شريطة التركات لهذه

 بصرف المال بيوت مدير يقوم : ثانيا .حكم إصدار ودون المال بيوت مأموري ضد دعوى
 كله ذلك إثبات بعد القاضي فضيلة من الصادر القرار بموجب مستحقيها إلى التركات هذه
 : ثالثا .الصرف في ألحقيتهم المثبتة والمستندات بالصكوك واالحتفاظ األقارير ضبط في

 يتقدم التي التركات أو المستحقين بين خالف حولها يثور التي التركات أو الكبيرة التركات
 والتعليمات النظامية اإلجراءات اتباع المال بيوت على يتعين فإنه صرفها على باعتراض أحد

 المال بيت إلى ذلك إبالغ مع بموجبه العمل اعتمدوا لذلك .الشأن هذا في الصادرة
.و /انتهى .)بمحكمتكم

ت/13/5
1/714

27
1

1399
تركات

 في 28/30708 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا:(وبعد -
 المشكلة اللجنة قبل من المتخذة التوصيات على سموه موافقة والمتضمن هـ8/10/1398

 لمخلفات بالنسبة : أوالً :اآلتي على تنص والتي المملكة في المال بيوت أوضاع لدراسة
 لجنة بحضور وذلك نقلها وقبل موقعها في المخلفات جرد يجب -1 :األجانب المتوفين



 قابلة الغير األشياء ببيع تقوم أن الجرد لجنة على يجب -2 .المرفق للنموذج ووفقا رسمية
 تجمع مكان في العلني بالمزاد البيع يتم أن على كاألغذية سريعا تلفها يخشى والتي للحفظ
 عنها يعلن األجنبي تركة على الحجز بعد -3 .منها شيء شراء اللجنة على ويحظر الناس
 شهر عن تقل ال لمدة االجتماعي والمحيط يتفق ما أو المحلية الصحف في المال بيت مأمور
 مفصل بيان يرسل اإلعالن مدة انتهت إذا -4 .شرعاً إلثباته األجنبي على حق له من ليتقدم

 بها يفتتح لم التي المناطق في« المحاكم رئيس أو العدل وزارة فرع مدير قبل من بالتركة
 وزارة طريق عن األجنبي بالد ممثلية إلى المال بيت مأمور لها التابع الجهة في »فروع

 التكاليف ذكر مع بالقيمة وموافاتها بيعها أو التركة استالم في ترغب كانت إذا فيما الخارجية
 الثابتة الغير حقوق تسدد -5 .األجنبي عن المال بيت مأمور لدى المتوفرة والمعلومات

 يسدد الذي بالقدر منها فيباع فقط أعيان من مكونة التركة كانت وإذا التركة من شرعا
 تبعث أن عليها بأعيانها التركة استالم األجنبي بالد ممثلية رغبة عند -6 .الغير حقوق

 .النظامية بالطرق التسليم ويتم التركة عنده المحجوزة المال بيت من التركة الستالم مندوبها
 إشعار تاريخ من أشهر ستة مضي بعد أو التركة بيع األجنبي بالد ممثلية رغبة حالة في -7

 أخذ بعد التركة بيع المال بيت لمأمور يجوز اإلجابة منها ترد أن دون األجنبي بالد ممثلية
 موعد عن اإلعالن بعد رسمية لجنة وبإشراف العلني بالمزاد البيع يتم أن على القاضي موافقة

.البيع

 سعودي ريال ألف عن قيمتها تقل التي البسيطة التركات السابقة اإلجراءات من يستثنى -8
 بيع يجوز ال -9 .السابقة المادة في ورد ما بيعها بشأن ويتبع تباع التركات وهذه »1000«

 المادية القيمة ذات وال التذكارية واألشياء الشخصية الهدايا مثل المعنوية القيمة ذات األشياء
 -10 .األجنبي بالد ممثلية إشعار تاريخ من سنتين مضي بعد إال والتحف الحلي مثل العالية

 بيت مأمور فعلى عالية نفقات بدون بالبريد إرسالها يسهل قليلة المتوفى مخلفات كانت إذا
 تحف وجود حالة في -11 .جدة مال بيت طريق عن األجنبي بالد ممثلية إلى إرسالها المال
 والمتاحف اآلثار إدارة إشعار المال بيت مأمور على بيعها يراد أثرية قيمة ذات أو نادرة

 التصرف الجرد لجنة فعلى شرعا محرمة أشياء التركة ضمن وجد إذا -12 .المزاد بموعد
 لطلب بالنسبة: ثانياً .بذلك محضر عمل مع بغيره أو باإلتالف سواء القاضي يراه بما فيها

 المخلفات الشركات تسليم يمكن :لها التابعين األجانب العمال مخلفات تسليمها الشركات
 الخاص المستودع في التركة حفظ يتعذر أن -1 :التالية بالشروط وذلك بعمالها الخاصة
 مع األجل طويلة بعقود ومرتبطة كبيرة الشركات هذه تكون أن -2 .المال بيت بمأمور

 مفتاح يبقى أن -4 .المخلفات هذه لحفظ اآلمن المكان الشركة تؤمن أن -3 .الحكومة



 التركة وتحريز جرد يتم أن على عهدته في األشياء وتبقى المال بيت مأمور مع المكان
 مع تضبط التي لألشياء بالنسبة: ثالثاً .الشركة ومندوب والشرطة المال بيت مأمور بحضور

 حوادث في الجناة مع تضبط التي المضبوطات -1 :الحج موسم غير في المجرمين
 تسلم عليها ويتعرف المضبوطة األعيان على إخباريته مطابقة تثبت من فكل ونحوها السرقات

 التعهد أخذ -ب .الالزمة الكفالة أخذ -أ :التالية االحتياطات أخذ بعد التحقيق جهة من له
.التسليم محضر في بأعيانها المسلمة لألشياء كامل وصف أخذ - جـ .فيها التصرف بعدم

 واليعرف المتهمين مع تضبط والتي عينية أشياء أو نقوداً كانت سواء المضبوطات أما -2
 التحقيق سلطة وترى شرعا، القضية نظر أثناء كأدلة إبرازها الحال تتطلب والتي أصحابها
 قامت التي الجهات من الرسمي بالختم مختومة المال بيت إلى بأحرازها فتودع بها االحتفاظ

 عدم المال بيت مأمور وعلى العام المدعي بحضور إال األحراز والتفك والتحريز بالجرد
 مع تضبط التي لألشياء بالنسبة: رابعاً .الشرعي الحكم صدور بعد إال فيها التصرف

 بها يعمل الحج موسم في المجرمين مع أشياء ضبط حالة في -1 :الحج موسم في المجرمين
 بملف صورة وترفق المضبوطة األشياء مع األصل يرفق وصورتين أصل من فوري محضر
 بيت مأمور إلى المضبوطات تسلم -2 .اإلجراء تولت التي الجهة لدى تبقى وصورة القضية
 صندوق ألمين فتسلم نقود المضبوطات كون حالة ففي ذلك تعذر وإذا المشاعر في المال

 تظهر حتى الشرطة مستودع لمأمور فتسلم عينية أشياء كونها حالة وفي بالشرطة األمانات
 اإليداع وتاريخ رقم كتابة ويجب اإلمارة من الالزمة األوامر وتصدر الشرعي اإليجاب نتيجة

 االطالع نرغب .بالمعاملة اإليداع وصل وربط قضية كل به ترفع الذي التقرير صلب في
 المال بيوت في هـ22/2/1407 في 9/33 رقم التعميم ينظر .و/انتهى .)بموجبه والتمشي

.658/ص
ت/22/12
1/718

15
2

1401
تركات

 البلدية العتراض مظنة وهي موروثة أرض قسمة توثيق منها يطلب التي المحكمة على(... -
 نص ينظر .و.)/إلخ...رأيها استطالع في البلدية إلى ترجع حتى التقسيم إثبات في تبت أال

.3/179 القسمة في التعميم
ت/21/9



1/718
19
2

1402
تركات

 أرقام إلى دائما اإلشارة بوجوب بالمملكة المال بيوت إدارات كافة على التعميم(... -
 عند الخارجية وزارة إلى الداخلية وزارة من الصادرة الوفيات عن التبليغ خطابات وتواريخ
 مستندات صور بعث إلى الحاجة دون بذلك واالكتفاء المتوفين مخلفات عن إليها الكتابة
.653/ص المال بيوت في التعميم نص ينظر .ش.)/إلخ...أخرى مرة وفاتهم ووثائق

ت/36/9

1/718
16
3

1402
تركات

 التي الجهة تحديد المتضمن هـ17/2/1402 في ت19/12 رقم لتعميمنا إلحاقا( :وبعد -
 كفالة تحت األجنبي كان إذا بالده إلى األجنبي المتوفى جثمان نقل نفقة صرف تتولى

 والتي والعمال العمل نظام من »85« المادة نص بتطبيق وذلك المؤسسات و أ الشركات
 الحاالت في منه استقدم الذي البلد إلى العامل إعادة بمصروفات العمل صاحب بإلزام تقضي

 وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا فقد..الوفاة بينها ومن »82« المادة في النظام حددها التي
 بالنسبة أنه المتضمن هـ13/1/1402 في 17/2036 برقم االدارية للشئون الداخلية

 غير توظيف الئحة من »47« المادة فإن الحكومية والمصالح الوزارات مع للمتعاقدين
 لنقل الالزمة النفقات كافة الوزارة تتحمل المتعاقد وفاة حالة في بأنه تقضي السعوديين

 المنصوص المتعاقد عائلة أفراد أحد المتوفى كان وإذا موطنه إلي عائلته أفراد ونقل جثمانه
 عدم اعتمدوا لذا .الجثمان نقل نفقات الوزارة تتحمل الالئحة من )18( المادة في عليهم
 التعليمات أن حيث بالده إلى الجثمان نقل مصاريف من أيا األجنبي المتوفى تركة تحميل
 .)بموجبه والتمشي لالطالع .وزارة أو شركة أو فردا سواء كفيله ذلك يتحمل بأن تقضي
.ش /انتهى
ت/54/9
1/719

16



4
1402
تركات

 إيراداتها ضمن المحاكم قبل من تودع واللقطات والسرقات المجاهيل تركات -1 (... -
 لمؤسسة تودع والغيب المعاليم تركات -2 .ميزانية إيرادات وتعتبر وفروعها النقد لمؤسسة

 )إلخ...المالية بوزارة المالية اإلدارة لدى قيدها ويتم أمانات وتعتبر والماليات وفروعها النقد
.655/ص المال بيوت في النص ينظر .ش /انتهى
ت/128/9

1/719
15
10

1402
تركات

 في 3076/3 رقم الخارجية وزارة وكيل خطاب من صورة وردنا( :وبعد -
 سفارة مذكرة والمتضمن المنورة المدينة مال بيت مدير إلى أصال الموجه هـ4/10/1402

 وطلبها المملكة لدى المصرية المصالح برعاية القائمة بجدة الديمقراطية السودان جمهورية
 مال بيت لدى هـ1399 سنة منذ والمودعة /....المتوفاة المصرية المواطنة بمخلفات موافاتنا
 للتلف يعرضها النظام حسب فيها التصرف دون طويلة مدة التركة ترك وألن.المنورة المدينة

 رقم التعميم فإن معاليم مبالغ التركة كانت إذا ما حالة في -1 :اآلتي عمل يتوجب فإنه لذا
 بالمعاليم الخاصة النقدية المبالغ تودع بأن يقضي لكم المبلغ هـ16/4/1402 في ت/54/9
 مرافعات وجود حالة في أصحابها مراجعة حتى العدل وزارة باسم أمانة النقد مؤسسات لدى

 وكافة ونقدية عينية األجنبي تركة كانت إذا ما حالة في -2 .المبالغ بهذه متعلقة شرعية
 التعليمات بشأنها فيتبع القضاة لدى مرفوعة شرعية دعاوي بصددها ليس والتي استحقاقاته

 ترسل بأن يقضي والذي لكم المبلغ هـ27/1/1399 في ت/13/5 رقم التعميم في الواردة
 عن اإلفراج طلب عليكم إن -3 ...مال بيت مأمور إلى باألجانب الخاصة المستحقات تلك

 حسب األجانب بالمتوفين والخاصة الماليات أو النقد مؤسسات لدى المودعة المبالغ
 في ت/9/33 رقم التعميم ينظر .ش /انتهى .)الصدد بهذا لكم المبلغة التعليمات

.722/ص .و/ هـ22/2/1407
ت/121/12

1/720
13



7
1403
تركات

 واإلرث الدخل على للضرائب بالنسبة الضريبي االزدواج تحاشي اتفاقية على الموافقة(... -
 .ك.)/إلخ...الفرنسية الجمهورية وحكومة السعودية العربية المملكة حكومة بين والتركات

.2/508 والضرائب الزكاة في التعميم نص ينظر
ت/12/165
1/720
7
9

1405
تركات

 م/4/344 رقم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب نص بأدناه نبلغكم :(وبعد -
 :المقدمة بعد ونصه الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ9/3/1405 في
 العدل لوزارة والمعطى لسموكم الموجه هـ5/12/1402 في 28651 رقم لألمر نشير«

 ورثة باسم المنح صكوك تسجيل كيفية بشأن منه نسخة والقروية البلدية الشئون ووزارة
 السامية المنح صكوك أن -1 :يأتي ما على بالموافقة القاضي أجنبي فيهم كان إذا الممنوح

 أجانب وبعضهم سعوديين المتوفى ورثة بعض ويكون إخراجها قبل أصحابها يتوفى التي
 تركة تصفية بعد وذلك الميراث من أنصبتهم حسب وأجانب سعوديين الورثة باسم تسجل

 قد ألنه المتوفى المورث باسم تسجل ال الصكوك تلك أن -2 .ديونه وسداد المتوفى
 بيع على يجبرون ال األجانب الورثة أن -3 .ورثته إلى تركته وآلت بالحياة صلته انقطعت
 .إخراجها قبل أصحابها يتوفى التي السامية المنح صكوك في باسمهم تسجل التي األنصبة

 والمعطى العدل وزير لمعالي الموجه هـ24/12/1403 في 28963 رقم ألمرنا نشير كما
 رقم األمر تضمنه بما العمل بإيقاف القاضي منه نسخة والقروية البلدية الشئون ولوزارة لكم

 لدراسة المشكلة اللجنة إلى الموضوع وإحالة إليه المشار هـ5/12/1402 في 28651
 وزارة خطاب نسخة برفقه لكم ونبعث ، حياله رأيها إلبداء القضائية اإلجراءات نظام مشروع

 الموضوع درست اللجنة هذه أن المتضمن هـ26/10/1404 في 18/1/989 رقم العدل
 في 28651 رقم األمر بمقتضى العمل أن فيه رأت الذي المرفق محضرها وأعدت

 لتسهيل وذلك الديون وسداد التركة تصفية قبل ولو يطبق أن على كاف هـ5/12/1402
 األرض بهذه تعلق قد كان إذا أنه المعلوم ومن الورثة، مصلحة يحقق فيما العقار في التصرف



 وقد بموجبه العمل إليكم نرغب ذلك، على ولموافقتنا .عليه مقدم فهو اإلرث غير حق
 واعتماد لالطالع .»اهـ.يلزم ما فأكملوا .لالعتماد هذا أمرنا من نسخة المعنية الجهات أعطينا
.و/انتهى .)موجبه

ت/12/166
1/722
7
9

1405
تركات

 المال بيوت وإدارات المحاكم تقوم أن على الماضية السنوات خالل العمل جرى(... -
 الدولة أمالك فروع أو الماليات إلى الورثة مجهولي أو لغيب العائدة العقارات بإحالة لديكم
.390/ص الدولة أمالك في التعميم نص ينظر .و.)/إلخ...المالية لوزارة التابعة

ت/9/33
1/722

22
2

1407
تركات

 المتوفين مخلفات جميع إرسال الغربية المنطقة في المال بيوت ومأموري مديري على(... -
 أما والزوار والمعتمرين الحجاج مخلفات إلى إضافة جدة محكمة مال بيت إلى األجانب
 الكبرى الرياض محكمة مال بيت إلى المخلفات جميع فتحول األخرى للمناطق بالنسبة
 المال بيوت في التعميم نص ينظر .ش.)/إلخ...المتبع حسب منه استالمها السفارات لتتولى

.658/ص
ت/8/166
1/722
6

10
1407
تركات

 التركات قيد دفتر« المسمى الدفتر في جديدة سجالت في حساباتكم تنظيم اعتمدوا(... -
 .و.)/إلخ...التالية الطريقة وفق »السعودي العربي النقد مؤسسة من عنها والمفرج المودعة



.661/ص المال بيوت في التعميم نص ينظر
ت/8/183
1/722

24
11

1407
تركات

 الجمهورية رعايا بمعامالت المتعلقة والنظامية الشرعية اإلجراءات إنهاء على العمل(...
 بيوت في التعميم نص ينظر .و.)/إلخ...السرعة وجه على لديكم وجدت إن اليمنية العربية
.662/ص المال

86/ت/8
1/722

16
6

1409
تركات

 إلى وغيرها والمعدات العقارات فيها بما كاملة كوحدة الدن بن محمد/تركة تحويل(.. -
 األداء وحسن العمل سير تضمن التي الالزمة والقوانين اللوائح ووضع الدن بن محمد/شركة

 أو اإلدارة مجلس اختصاصات من األمور هذه تكون حيث إليها الموكلة المشاريع في
 التجارة وزارة لدى توقيعاتهم وقبول إليه المشار باألمر نصا المعينين اإلشراف مجلس

 كل حصة بتعيين المذكورين قيام مع ذلك يخص فيما العدل وكتاب الشرعية والمحاكم
 الشركة في الدخول الورثة من اليرغب ومن التركة في الشرعي نصيبه حسب وارث

 تصفيتها مع بأنصبتهم والبت الفصل في بالقيام الصالحيات أوسع اإلشراف مجلس فألعضاء
.2/661 الشركات في التعميم نص ينظر .و.)/إلخ...لهم وتسليمها

117/ت/8
1/723
4
8

1409
تركات

 وتاريخ ر/5/9065 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد



 الوزارة لهذه والمعطى الوطني واالقتصاد المالية وزير لمعالي أصال الموجه هـ7/7/1409
 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة لمعاليكم أبعث« :المقدمة بعد نصه واآلتي منه نسخة
 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي كتاب رفق الوارد هـ9/6/1409 وتاريخ 103

 االزدواج تحاشي اتفاقية تجديد على بالموافقة المتخذ هـ10/6/1409 وتاريخ 1548
 العربية المملكة حكومة بين والتركات واإلرث الدخل على للضرائب بالنسبة الضريبي
 سنوات خمس لمدة بها المرفق والبرتوكول الفرنسية الجمهورية حكومة وبين السعودية

 منه نسخة المرفق هـ2/7/1409 وتاريخ 41/م رقم الملكي المرسوم صدر قد وحيث
 المرسوم صورة برفقه تجدون .اهـ.)بموجبه الالزم وإكمال االطالع آمل ذلك على بالموافقة
.و /انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .إليهما المشار والقرار الملكي

130/ت/9
1/723

27
12

1411
تركات

 بطلب والخاصة المال بيوت إدارات من ترد التي المعامالت من ظهر ما على فبناء( :وبعد -
 مدة عليها مضى والتي المال بيوت مستودعات بعض في الموجودة المخلفات حيال التوجيه
 إلزام إلى باإلضافة تلفها إلى يؤدي قد الذي األمر الستالمها أصحابها يراجع ولم طويلة

 بقاء ألن ونظراً .مخلفات من يستجد ما مع الستيعابها أخرى مستودعات باستئجار الوزارة
 موسوعة في صدر ما : أوال :التالية باألنظمة محكوم المال بيوت مستودعات في المخلفات

 :السادسة المادة هـ4/6/1352 في 2358 رقم العالي األمر الشرعي القضاء قسم النظم
 ويجري المال بيت مأمور طرف من عليها الحجز يجري جميعا غائبون ورثتها التي التركة
 وأمتعة بسيطة أشياء على مشتملة تكون أن إما -أ :أنواع ثالثة على وهي أيضا قبله من تبويبها
 بيت مأمور قبل من ثمنها ويحفظ األصول حسب المال بيت مأمور قبل من حاالً تباع زهيدة
 ذات وأشياء وأمتعة أثاث على مشتملة تكون أن وإما -ب .الورثة حضور حين إلى المال
 وتبويبها بجردها المال بيت مأمور يقوم الحالة هذه وفي التلف من عليها يخشى وال قيمة

 المصاريف التركة هذه وتضمن الورثة حضور حين إلى به لحفظها خاص محل واستئجار
 على مشتملة تكون أن إما -ج .فيه تحفظ الذي المحل استئجار ذلك في بما عليها الالزمة
 طبق المال بيت مأمور قبل من بيعها يجب الحالة هذه وفي التلف من عليها يخشى أشياء

 في عنهم المنوه الغائبون الورثة:السابعة المادة .الورثة حضور حين إلى الثمن وحفظ األصول



 المحجوزة مورثهم تركة شأن في سنة خالل المال بيت مأمور يراجعوا لم إذا السادسة المادة
 ذلك من ويستثنى حضورهم حين إلى لديه ثمنها وحفظ بيعها المال بيت لمأمور يحق لديه

 الغير واألشياء الكريمة األحجار من النوع هذا من كان وما والحلي المجوهرات المبيع
.منقولة

 حالة في :السابع البند أوال المادة هـ17/1/1399 في ت/13/5 رقم الوزاري التعميم : ثانيا
 بالد ممثلية إشعار تاريخ من أشهر ستة مضي بعد أو التركة بيع األجنبي بالد ممثلية رغبة

 القاضي موافقة أخذ بعد التركة بيع المال بيت لمأمور يجوز اإلجابة منها ترد أن دون األجنبي
 : ثالثا .البيع موعد عن اإلعالن بعد رسمية لجنة وبإشراف العلني بالمزاد البيع يتم أن على

 طريقة تنظيم التعميم هذا تضمن وقد هـ24/10/1391 في ت/193/9 رقم الوزاري التعميم
 ومأموري مديري تكليف يعتمد عليه .لصالحها تصرف التي النفقات جميع التركات تحميل
 وعدم التعليمات وفق لديكم الموجودة المخلفات جميع بمعاملة لكم التابعين المال بيوت
 اإلجراءات تطبيق بعد فأكثر سنة اآلن عليه مضى ما ببيع والمبادرة سنة من أكثر منها أي إبقاء

 ثم ومن لذلك اللجان وتشكيل واإلعالن القاضي موافقة أخذ وبعد التعليمات في الواردة
.و /انتهى .)الصدد هذا في تم بما » ـ المال بيوت إدارة ـ الوزارة« موافاة

3888
1/729

27
8

1360
تزوير

 يهرب تزويرهم يظهر الذين األشخاص أن بمناسبة أنه : أوال : بمايأتي فنخبركم ( : وبعد -
 في 3379 بعدد المعظم الملك جاللة نائب سمو لمقام عرضنا محاكمتهم قبل بعضهم

 الكتابة يجري تزويرهم يظهر الذين األشخاص بأن المحاكم إبالغ يجرى أن هـ26/7/1360
 خشية بتوقيفهم الملحقات في الشرطة ولمديري العاصمة في العام األمن لمديرية قبلهم من
 مدة من المذكورة التوقيف مدة تحتسب أن على حاالً محاكمتهم وتجري هروبهم من

 من تلقينا : ثانيا . هربوا قد بتعزيرهم حكم ممن أشخاص عشرة نحو وأن سيما محكوميتهم
 إشعار جرى بأنه هـ22/8/1360 في 10634 رقم أمره المعظم الملك جاللة سمونائب

 في تقوم أيام ثالثة عن التوقيف مدة التزيد أن على إليه ماأشرنا باعتماد العام األمن مديرية
 سموه إلى الواقع عرض نحو سريعه إجراءات باتخاذ التوقيف تطلب التي المحكمة خاللها

 بذلك فإلحاطتكم . بالالزم قبلنا من المحاكم بإشعار سموه وأمرنا يراه بما سموه ليأمر



 في تحرر المذكورة األيام الثالثة ضمن ذلك مثل في مستعجال والرفع العتماده
. ر / انتهى ) . هـ27/8/1360

ج/3259/2
1/729

13
8

1383
تزوير

 ديوان رئيس نائب سمو من الصادر التعميم من األصل طبق صورة بعاليه تجدون ( : وبعد -
 يلزم لمن وإبالغه لإلحاطه هـ26/6/1383 في م/307/5 برقم الوزراء مجلس رئاسة

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس نائب سمو تعميم نص . ن/ انتهى ) . لالعتماد
 بعد الموقر والصناعة التجارة وزير المعالي صاحب « : هـ26/6/1383 في م/307/5
 في دخل قد لديكم الموظف /..........المدعو بأن العام الموظفين ديوان الحظ : التحية
 من الكثير دأب كما نتيجته ألغيت فقد لذلك وتبعا االجتماعية والشئون العمل بوزارة مسابقة

 غير حكومية ومصالح دوائر داخل تعقد مسابقات امتحانات دخول على الدولة موظفي بعض
 أجاز قد هـ7/5/1378 في 6 رقم الملكي المرسوم أن وحيث إليها ينتمون التي المصالح

 أو الوزارة محيط في المسابقة تلك تكون أن بشرط المسابقة امتحانات الموظف دخول
 شهادات يقدمون الموظفين أولئك أن النظر يلفت ،ومما الموظف إليها ينتمي التي المصلحة

 حالة وفي ؟ ال أم موظفين كانوا إذا عما المسابقات لجان تعلم ال بحيث فقط علمية
 على بالتوقيع ذلك ويؤكدون حكومية مصلحة أي إلى انتماءهم ينكرون منهم االستفسار

 واإلخالل والتالعب التحايل من هذا في ولما موظفين غير أنهم إلى تشير خطية تعهدات
 المسابقات تلك في ارتباك من التصرف هذا يحدثه ما على عالوة السامية واألوامر باألنظمة
 لم بأنه تثبت وثيقة وقع من كل -1 : يلي ما إلى موظفيكم كافة نظر ولفت التنبيه فيقتضي

 فإن ذكر ما خالف وظهر موظف غير وأنه حكومية مصلحة أو دائرة بأي العمل له يسبق
 عليه تنطبق هـ26/11/1380 في 114 برقم الصادر التزوير مكافحة نظام من » 5 « المادة
. صحيحة وقائع أنها على كاذبة وأقوال وقائع إلثباته مزوراً الشخص هذا مثل ويعتبر

 وتقرير لمحاكمته العام الموظفين نظام حسب يشكل تأديبي مجلس إلى الشخص يحال -2
 وقد التزوير مكافحة لنظام وفقاً جزاء من بحقه سيطبق ما على عالوة نظاما يستحقه ما

 لالطالع هذا من بصورة الحكومية والدوائر المصالح وكافة العام الموظفين ديوان أشعرنا



 بقوة يضرب وسوف حالة كل عن والرفع ذلك بمراقبة مندوبيه على والتنبيه بموجبه والعمل
. » . اهـ . التعميم هذا بعد والخداع التحايل يحاول من كل على
ت/40/2
1/731
8
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1393
تزوير

 في 355 رقم التعميمي المظالم ديوان رئيس خطاب من نسخة تلقينا ( : وبعد
 معامالت المظالم ديوان إلى يرد ما كثيرا « : المقدمة بعد نصه يلي وفيما هـ16/2/1393

 قيدها إلثبات تدقيقها وعند التزوير وقضايا الرشوة كقضايا األهمية من جانب على وقضايا
 ممزقة والقضايا المعامالت تلك لفات بعض أحيانا يالحظ بالديوان المختص القسم بمعرفة
 بعض في لوحظ كما بالذات المهمة األوراق هي األوراق هذه تكون وقد كليا أو جزئيا
 الجريمة محل أخرى مرفقات أو شيكات أو نقدية أوراق الديوان إلى ترد التي الرشوة قضايا

 التزوير قضايا في لوحظ كما . ونظاميا أصوليا تحريزا تحرز أن دون بالمعاملة أرفقت قد
 ورخص وإقامات وجوازات نفوس وحفائظ وبطاقات ووثائق وشهادات مستندات وجود

 تحرز أن دون بالمعاملة ربط قد التحقيق محل هي أخرى مهمة وأشياء وشيكات واستمارات
 لفاتها ضمن األشياء هذه مثل وجود حالة في القضايا تلك تخلو كما ونظاميا أصوليا تحريزا

 بالغة أهمية من األشياء لهذه ولما . هذا من شيء إلى يشير أو يوضح محضر وجود من
 كافة إلى اإليعاز نأمل فإننا المتطلبة اإلجراءات لسالمة ضمانا والمحافظة التحفظ تستوجب
 أصوليا تحريزا أعاله ذكر مما مرفقات أي تحريز لمالحظة لديكم المختصة والفروع الجهات
 محضر هذا مع ويرفق المحرز بمعرفة عليه ويوقع األحمر بالشمع يختم بمغلف ونظاميا
 ومالحظة اإلحاطة نرغب . .» اهـ . تعاونكم ومقدرين شاكرين . الحرز بداخل ما فيه يوضح

.و /انتهى .)دقة بكل إليه أشير ما
ت/160/2

1/731
13
8

1394
تزوير



 عطفا هـ8/3/1393 في ت/40/2 برقم المبلغ التعميمي الوزارة لخطاب إلحاقا ( : وبعد -
 طلبه حول هـ16/2/1393 في 355/1 رقم التعميمي المظالم ديوان رئيس خطاب على

 1262/1 رقم المظالم ديوان رئيس خطاب نص يلي فيما ترون . الهامة المعامالت تحريز
 لتعميم إلحاقا « : المقدمة بعد النص . إليه المشار لسابقه اإللحاقي هـ13/7/1394 في

 إلى تحال التي والتزوير الرشوة قضايا حول هـ16/2/1393 وتاريخ 355/1 رقم الديوان
 ضمانا تحفظيه إجراءات من القضايا تلك تتطلبه وما والمحاكمة للتحقيق المظالم ديوان

 ( : التالية العبارة ذكره السابق التعميم تضمنه ما إلى نضيف فيها الالزمة اإلجراءات لسالمة
 فينبغي المملكة خارج جهة من الصادرة الوثائق أو الشهادات إحدى في الشك حالة في

 واطالعها منها صدرت التي بالجهات لالتصال المعنية الجهات ومخابرة واضحة تصويرها
 فتبقى الشهادة أو الوثيقة أصل أما العكس أم منها صدرت أنها من والتأكد الصورة نفس على
 الالزم التخاذ للديوان ترسل التزوير ثبوت وبعد الحقيقة تظهر حتى المختصة الجهة لدى
 لديكم المختصة والفروع الجهات كافة إلى اإليعاز نأمل .).موضوعها في التحقيق حيال

 ك/ انتهى .) سبق ما إلى اإلحاطة نرغب .هـ.ا .»ذكر ما ومالحظة بالسابق التعميم هذا بإلحاق
.

ت/43/13
1/732

27
3

1401
تزوير

 أبحاث شعبة ـ الجنائية األدلة بإدارة االستعانة عند اتباعها ينبغي التي اإلجراءات بشأن ( -
 من التعميم يطلب . و/ ) . تزويرها في يشتبه بمستندات متعلقة معامالت لفحص ـ التزييف
الوزارة

1/ت/8
1/732
1
1

1410
تزوير

 تعرف لم أشخاص ثالثة وأن السعودية المستندات بعض في التزوير جرائم بشأن ( -
 قبل التدقيق اعتماد المختصة الجهة وطلب األختام لتزوير مكتبا أداروا قد كانوا أسماؤهم



.الوزارة من التعميم يطلب . و/ .) وثائق من يقدم ما على تصديق إجراءات
93/ت/8
1/733
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1411
تزوير

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد ( : وبعد -
 الكريم السامي األمر تلقينا وأن سبق« : مايلي ونصه هـ3/9/1411ـ2 وتاريخ 6 16/3703
 رقم بخطابه المعارف وزير معالي اقتراح بشأن هـ6/8/1406 في م/7/431 رقم
 يثبت الذين السعوديين غير المدرسين تسفير هـ12/10/1404 وتاريخ 4/2/33/123

 التزوير عقوبات أن الكريم السامي األمر وتضمن محاكمتهم قبل الخبرة لشهادات تزويرهم
 مجازاة في العامة المصلحة لتحقيق وضعت قد األنظمة في عليها المنصوص المنسوبة
 عقود إلغاء وأن األعمال هذه بمثل القيام أنفسم لهم تسول ممن أمثالهم وردع المزورين
 ماكانوا وتعويضات مالية لمزايا استحقاقهم عليه يترتب محاكمة دون وتسفيرهم المزورين

 إلى باإلضافة مختصة جهة من بحكم إدانتهم على بناء عقودهم إنهاء تم لو عليها سيحصلون
 إذا ومطالبات دعاوي إلقامة المتعاقدين لهؤالء الفرصه إتاحة من اإلجراء هذا عن ينتج ماقد

 الكريم السامي األمر وقضى .بحقهم قضائي حكم صدور دون وتسفيرهم عقودهم إلغاء تم
 في عليها المنصوص التزوير جرائم من أيا يرتكب أجنبي كل مع التحقيق وضرورة بأهمية
 أو بتبرئته الحكم صدور قبل تسفيره وعدم محاكمته وجبت التحقيق أدانه فإذا المملكة أنظمة
 من بنسخة المظالم وديوان والتحقيق الرقابه هيئة من كل وزودت بحقه مايصدر وتنفيذ إدانته
 في األجانب بقاء يسبب ال حتى القضايا من النوع هذا إنهاء في لالستعجال الكريم األمر
 به ماقضى تعميم جرى وقد . بها يعملون التي للجهات حرجا قضاياهم في البت بانتظار البالد
 واألمن اإلمارات لجميع هـ21/3/1406ـ20 في 16/20681 برقم الكريم السامي األمر
 وهيئة المظالم وديوان الصحة ووزارة المعارف وزارة أعطيت وقد العامة والمباحث العام

 بعض وألن الكريم السامي األمر به ماقضى وألهمية . فاصلة .منه صورة والتحقيق الرقابة
 به قضى ما العتماد تعميمه رأينا فقد منه بصورة يزودوا لم الحكومية والمصالح الوزارات

.السامي األمر



. و / انتهى ) . تعميمه جرى موجبه واعتماد ولإلحاطه . اهـ »
2705/ت/13
1/54
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1426
تزوير
 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد

 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه ، هـ8/7/1426 وتاريخ ر/6337
 ، هـ3/7/1426 وتاريخ ) 167 ( رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة .1 : يلي ما وبطيه ،

 بالمرسوم الصادر ، التزوير مكافحة نظام إلى جديدتين مادتين إضافة على بالموافقة القاضي
 الكريم الملكي المرسوم من نسخة .2 . هـ26/11/1380 وتاريخ ) 114 ( رقم الملكي

 إليكم نرغب لذا . ذلك على بالمصادقة الصادر ، هـ8/7/1426 وتاريخ ) 16/م ( رقم
 ، الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه ومراعاة االطالع

. و / ) بعاليه إليهما المشار الملكي والمرسوم
2835/ت/13
1/5
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1427
تزوير

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ6/1/1427 وتاريخ ر/858

 لمجلس العام األمين معالي بكتاب المرفق ، هـ30/12/1426 وتاريخ ) 313 ( رقم الوزراء
 ( المالية وزارة على التأكيد -1 : يلي بما القاضي ، هـ1/1/1427 وتاريخ 2 رقم الوزراء
 مما مماثلة ووثائق وصكوك شهادات من الالزمة النماذج بطباعة ) الحكومة مطابع مصلحة

 الجهات تلك تنسق أن بعد بها الحكومية الجهات وتزويد ، أمنية طبيعة ذات أنها على يتفق
 تأمينها على للعمل النماذج هذه من احتياجاتها لتحديد اإليرادات لشؤون الوزارة وكالة مع
 المعلومات توفير -أ : يلي بما المعنية الحكومية الجهات قيام -2 . ممكن وقت أقرب في

 الفحص اختصاصه موظف ألي تسمح بطريقة ، ) اإلنترنت ( العالمية الشبكة على المطلوبة



 سالمة من للتأكد ، األخرى الجهات لدى الالزمة المعلومات على باالطالع ، والتدقيق
 والعالمات األوراق استخدام -ب . عمله بسبب له المقدمة والصكوك والوثائق المستندات

 .للتزوير عرضة تكون ما عادة التي والوثائق والصكوك الشهادات إصدار عند المناسبة األمنية
 الطرق لكشف متخصصة دورات عقد على العمل -أ : يلي بما الداخلية وزارة قيام -3

 المتخذة اإلجراءات تقويم إعادة -ب . التزوير جرائم ارتكاب في إليها يُلجأ التي واألساليب
 – ج . تطويرها على والعمل ، كفايتها من والتحقق ، سنوات ثالث كل التزوير لمكافحة
 . المتبعة النظامية اإلجراءات حسب ورفعه ، الجديد التزوير نظام مشروع إنهاء في اإلسراع

 وتاريخ 2 رقم بكتابه أوضح قد الوزراء لمجلس العام األمين معالي أنّ إلى سموه أشار وقد
 الشؤون وزارة تكون بأن وجه الموقر الوزراء مجلس بأن الذكر سالف هـ1/1/1427

 قرار من ) 2 ( الفقرة في إليها المشار المعنية الحكومية الجهات ضمن والقروية البلدية
. المذكور الوزراء مجلس

 قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا
.و ) المذكور الوزراء مجلس
ت/124/2

1/737
8
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1392
تسول

 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة الوزارة تلقت( :وبعد -
 المقام إلى رفع« :المقدمة بعد نصه يلي وفيما هـ20/7/1392 في 17/23677

 من الدية بدفع عليها يحكم التي العاقلة تهرب على مالحظاته يتضمن بمعروض /......السامي
 المتضمن هـ4/7/1392 وتاريخ 13420 رقم الكريم التحريري التوجيه وتلقينا الدفع

 من يتخذون الذين األشخاص ومنع عليها شرعاً به يحكم ما بدفع شخص كل عاقلة تكليف
 الكريم األمر اعتماد نأمل لذا .لالستجداء وسيلة عليه المحكوم على تصدر التي الصكوك
 نرغب .».اهـ.إلنفاذه لكم التابعة المراكز على قبلكم من بذلك والتعميم بموجبه والتمشي
.ك /انتهى )موجبه إنفاذ واعتماد اإلحاطة

ت/139/3
1/737

28



6
1393
تسول

 في ك/4763/3 رقم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب على بناء( :وبعد -
 العمل ووزارة العدل وزارة من لجنة تشكيل على جاللته موافقة المتضمن هـ28/2/1393

 لبعض المحاكم تصدرها التي الشرعية الصكوك موضوع لدراسة االجتماعية والشئون
 وتتخذ منهم مطلوبة مبالغ أو الديات دفع على قدرتهم وعدم إعسارهم إثبات في المواطنين

 الموضوع درست قد المذكورة اللجنة أن وحيث .البالد سمعة وتشويه للتسول وسيلة
 في ت/56/3 برقم المحاكم على تعميمه سبق ما تأكيد المتضمنة توصياتها وقدمت

 من اللجنة به أوصت وما .ونحوه عسر بإثبات للحوج صكوك إخراج بعدم هـ23/4/1390
 هذا من صكوك إخراج عدم منكم يقتضي لذلك .وغيرهم اللحوج ذلك يشمل أن ترى أنها

 )والخارج الداخل في البالد سمعة لتشويه وسيلة يتخذ مما وغيرهم اللحوج بأسماء النوع
 في ت/8/103 ورقم .و/هـ13/8/1395 في ت/166/3 رقم بالتعميم أكد .و /انتهى

.ك/هـ8/6/1408
ت/8/129
1/738
5
7

1408
تسول

 في م/1151 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 منه صورة لنا والمعطى الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب الموجه هـ21/6/1408

 ونبعث هـ7/12/1403 في 30/54946 رقم خطابكم إلى نشير« :المقدمة بعد نصه واآلتي
 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب من نسخة برفقه لكم

 معالي خطاب من نسخة وكذا ومشفوعاته هـ23/11/1404 في 2641/2 رقم واإلرشاد
 وبعد التسول ظاهرة بشأن هـ17/3/1408 في 72 رقم االجتماعية والشئون العمل وزير

 وما وتعليمات أوامر من الموضوع بشأن وماصدر المرفقة األوراق تضمنته ما على االطالع
 التسول ظاهرة بشأن هـ24/10/1404 في 123 رقم العلماء كبار هيئة مجلس قرار تضمنه

 ووزارة الداخلية وزارة تتفق أن من هـ26/5/1388 في 11304 رقم األمر به قضى وما
 اجتماعية ظاهرة التسول وألن متبع، هو حسبما ذلك مقاومة على االجتماعية والشئون العمل



 واألنظمة والتعليمات األوامر حفلت وقد التقدم من بلغ مهما مجتمع أي منها يخلو ال
 الجهات توجيه إليكم نرغب .الظاهرة هذه لمعالجة يكفي بما الرحبة الشريعة وقواعد

 مكافحة على للتعاون االجتماعية والشئون العمل وزارة مع بالتنسيق بوزارتكم المختصة
 بالمرض والمتظاهرين المحتالين لعقوبات بالنسبة أما التعليمات به صدرت حسبما التسول
 أو الداخل من سواء التسول لغرض أشخاصاً يجمعون من وكذا ونحوها والفاقة والعجز
 بمواجهة ـ المستعجلة المحاكم ـ الشرعي القضاء إلى يحالون وأمثالهم فهؤالء الخارج
 الجمعيات إلى وتسليمها أموال من جمعوه ما ومصادرة بتأديبهم الحكم ليطلب العام المدعي
 ما فأكملوا لالعتماد منه بنسخة المعنية الجهات زودنا وقد منفقيها لهدف تحقيقاً الخيرية

 رقم بالتعميم أكد .و /انتهى .)بموجبه يلزم ما وإكمال االطالع نأمل .»بموجبه يلزم
.و/هـ19/11/1408 في ت/8/208
429/ت/8
1/739
9
8

1415
تسول

 .و/ )التسول ممارسة ازدياد بمعالجة الخاص الوزارية اللجنة محضر على الموافقة بشأن( -
الوزارة من المحضر يطلب

1842
1/743

16
3

1369
تصديقات

 هـ23/2/1369 في 50/3/2/2659 رقم بخطابها لنا بعثت الخارجية وزارة فإن( :وبعد -
 أختام على الخارجية وزارة تصديق تعتبر ربما المحاكم بعض أن الحظت أنها المتضمن
 وبالنظر .نفسها الصكوك محتويات على تصديقاً والمحلية األجنبية الجهات بعض وتواقيع

 بمحتويات عالقة أي له وليس والتوقيع الختم صحة بإثبات خاص هو إنما التصديق أن إلى
 والصكوك االعترافات تصديق تعليمات من السادسة المادة منطوق في صريح هو كما الصك

 التي الرسمية الجهات إشعار منا الخارجية وزارة وطلبت .هـ1346 صفر 26 بتاريخ الصادرة
 لذا .التصديق من المقصود الغرض فهم في للخطأ منعاً الملحوظة بهذه الصكوك إليها تبرز



 في حرر .بكم المرتبطة للدوائر وإبالغه واالعتماد لإلحاطة ذلك إبالغكم جرى
.ر/انتهى .)هـ16/3/1369

3616/4
1/743

17
10

1379
تصديقات

 في 5757/1 رقم العامة المراقبة ديوان رئيس سمو خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 رئاسة ومقام المالية وزارة بين الدائرة المخابرة نتيجة في« :نصه وهذا هـ22/9/1379

 من االستحقاقات تسليم في المتبعة النظامية الكيفية تشريع وضع طلبها من الوزراء مجلس
 هـ1/12/1377 في 11772 رقم السامي المقام خطاب صدر أصحابها إلى المالية الدوائر

 المالية النظم أن ويتضمن هـ28/11/1377 في 151 رقم الوزراء مجلس قرار ومشفوعة
 تأكيد في وكافية سليمة تعتبر بها العمل والجاري ألصحابها االستحقاقات صرف في المتبعة
 في وضعه يختلف الحقوق تسليم في المتبع الترتيب إن وحيث لمستحقيها الحقوق تسليم
 والكتابة القراءة يحسن ال لمن الحقوق هذه يسلم من فمنها أخرى عن مصلحة أو وزارة

 إلى الحقوق تسليم ولضمان فقط بالختم يكتفي من ومنها إبهامه وبصمة ختمه بموجب
 والمصالح الوزارات عموم في الوضع ولتوحيد رجعيا أثرا عنها تترك ال بصورة أصحابها

 أن والكتابة القراءة يحسن ال وكان حق لصاحب مبلغ تسليم حالة في أنه نرى الحكومية
 اعتماد فينبغي ».اهـ.الترتيب هذا على العمل فنرجو إبهامه بصمة ختمه إلى باإلضافة يؤخذ
.ن/انتهى.)موجبه

2448/2
1/744
2
8

1382
تصديقات

 االجتماعية والشئون العمل لوزارة التابعة االجتماعي الضمان مصلحة لقيام نظرا( :وبعد -
 والستقصاء االجتماعي الضمان نظام عليهم ينطبق الذين المواطنين حاالت بحث في بمهمتها

 الخاصة االستمارة على التصديق اعتمدوا إجراءاتها صحة من والتأكد الحاالت هذه بحث
 لما بذلك االهتمام يلزم كما والقرى المدن في األحياء عمد أيضا عليها يصدق والتي بالبحث



.ن /انتهى .)بذلك المصلحة مهمة وتسهيل المواطنين على بالخير يعود
ج/3215/3

1/744
9
8

1383
تصديقات

 برقم الوطني واالقتصاد المالية وزير السمو صاحب من خطاب وردنا لقد( :وبعد
 عن يتأخرون المناطق بعض في القضاة أن إلى يشير هـ9/7/1381 وتاريخ 8485/8/1

 عوائدهم تسليم لغرض منهم تصدر التي الوكاالت على للتصديق العوائد أصحاب طلب إجابة
 ألمور تسهيال الوكاالت على التصديق اعتمدوا فعليه .إلخ...ذلك في عنهم ينوبون وكالء بيد

.ن /انتهى )المسلمين
م/423/3

1/744
8
2

1386
تصديقات

 للجهات المواطنين من ترفع التي الشكايات تصديق على القضاة بعض درج( :وبعد -
 الجهات بعض توهم قد وتصديقاتهم القضاة أختام إن وحيث بعضاً بعضهم ضد الحكومية

 الحكم مايشبه التصديق في ألن ذلك من شىء تصديق بعدم نعمدكم لذا .فيها ماجاء أحقية
 .)ضده خصمه بشكوى ومجابهته منه المشتكى دعوة اإلمكان في أن مع الغائب على

.ن/انتهى
م/1958/3

1/745
9
8

1386
تصديقات

 تصدر التي الصكوك من صوراً إعطاءها البلديات شئون وكالة طلب على بناء( :وبعد -
 . الدولة أمالك باسم وتسجل الحكومية للمصالح الوكالة هذه تمنحها التي البيضاء باألراضي



 التصديق من مانع فال األخرى واجباته وبين الموظف بين مايحول الصور نسخ في إن وحيث
 ألصولها مطابقتها من التأكد بعد الصكوك لهذه تؤخذ التي الفوتوغرافية الصور على

.ن/ انتهى .)الغرض لهذا المخرجة الصور بعدد سجالتها على والتهميش
ت/6/2
1/745

16
1

1388
تصديقات

 في 341/2/غ/ب برقم العامة المراقبة ديوان من الصادر التعميم من نسخة تلقينا( :وبعد -
 هذا لمخابرة نتيجة« : نصه وهذا . البصمات ألخذ الصحيحة الطريقة حول هـ4/1/1388

 ورقم هـ1385 /25/10 في غ/ب/18630/2 رقم بخطاباته الداخلية وزارة مع الديوان
 وزارة ومع هـ8/5/1387 في غ/ب/9145/2 ورقم هـ16/2/1386 في غ/ب/3531/2
 الطريقة تعميم طلب بخصوص هـ22/9/1387 في غ/ب/18108/2 رقم بخطابه المالية

 ذلك كان مستقبالً بها المشتبه البصمات مضاهاة أريد ما إذا حتى البصمات ألخذ الصحيحة
 ألخذ الصحيحة الطريقة أوضحت الداخلية بوزارة المختصة الجهة إن وحيث .ممكناً

 أن شخص أي أصبع بصمة طبعة أخذ يريد الذي الموظف على« :اآلتي بالنص البصمات
 بشكل االسطنبه حبر في ويغمسه أصبعه بصمة طبعة أخذ المراد الشخص أصبع برأس يمسك
 على الطريقة بنفس الورقة على الطبع ويبدأ اليسرى الجهة إلى اليمنى الجهة من يبدأ دائري

 في المطلوب ألن األصبع ورأس األعلى المفصل مابين الموجودة الحلمية الخطوط تظهر أن
 كانت إذا إال المطلوبة العالمات تتوفر ولن فنية مميزة عالمة عشر ستة توفر المضاهاة إجراء
 واضحة الوسط ونقاط زوايا لوجود عنها المنوه كالطريقة صحيحة بطريقة مأخوذة الطبعة

 هذه تنفيذ بمراعاة لفروعها تعميما المالية ووزارة الداخلية وزارة من كل أصدرت فقد .»بها
 انظر .م/ انتهى .)بتنفيذه يلزم من وإشعار ماذكر اعتماد فنأمل . البصمات أخذ عند الطريقة
. هـ17/11/1426 في 2780/ت/13 رقم التعميم

ت/52/3
1/746

16
4

1390
تصديقات



 التي الشرعية المحكمة من مصدقة تكن لم ما الفوتوغرافية الصور على االعتماد عدم(... -
 . ن.)/سجلها على مطابقتها إجراء الصورة تصديق قبل المحكمة وعلى األصل منها صدر
.2/728 الصكوك في التعميم نص ينظر

ت/117/2
1/746
5
9

1390
تصديقات

 وعلى الصكوك كافة على التصديق من البد أنه على ينص المسئوليات تركيز نظام إن(... -
 نص ينظر .و.)/إلخ...الرسمي المحكمة وختم القاضي بختم السجل من المخرجة الصور
.2/729 الصكوك في التعميم
ت/133/3

1/746
7

10
1390

تصديقات
 بالختم القاضي يكتفي بل موقعة ليست صكوك الوزارة هذه إلى يرد ما فكثيراً:(وبعد -

 على ختمه بجانب المبصر القاضي يوقع أن ينبغي بأنه ونشعركم . مبصر وهو بختمه عليها
. ك /انتهى .)منه تصدر التي الصكوك

ت/153/3
1/746

14
11

1390
تصديقات

 الصكوك على التصديق سبيل في المتاعب يتجشمون الناس من كثيرا أن لوحظ:(وبعد
 العدل وزارة من المملكة خارج إلى بعثها يراد التي العدل كتاب أو المحاكم من ة الصادر

 على التصديق عليكم فإن لذلك .لها داعي ال طائلة نفقات ذلك سبيل في ويتحملون بالرياض
 من شىء على التصديق منكم يطلب حينما لكم التابعين العدل وكتاب القضاة وتوقيع ختم



 ذلك في العدل وزارة إلى الرجوع دون السعودية الخارجية وزارة من لتصديقها توطئة ذلك
 ومستوفية الشرعية األصول مع متمشية تكون أن وهي الصكوك تلك إجراءات مالحظة مع

 المالحظة حالة وفي واإلمالئية العربية والقواعد الخط حسن فيها ومراعىً النظامية إلجراءاتها
 بعد ثم عليه لوحظ ما إلصالح منها صدر التي الجهة إلى تصديقه قبل يعاد الصك على

 بذلك صدر . و/ انتهى .)السعودية الخارجية وزارة من بتصديقه ليقوم لصاحبه يسلم التصديق
.ش/هـ9/2/1399 في 16/1 رقم التعميم

ت/33/3
1/747
4
3

1391
تصديقات

 التصديق عدم بشأن هـ1/11/1390 في 147/3 برقم منا الصادر للتعميم إلحاقا:(وبعد -
 وغيرها واإلفراغات والوكاالت بالطالق المتعلقة اإلثباتات جميع ورصد العادية األوراق على
 موافقة صدرت وحيث .بذلك صك تنظيم ثم عليها الالزم التوقيع وأخذ الضبوط دفاتر في

 الوكاالت استثناء على هـ7/2/1391 في 345 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير سمو
 يستثنى أن على نوافق فإننا إليه المشار التعميم تضمنه الذي الترتيب من البادية عوائد بقبض

 للبادية بالنسبة والشرهات العوائد بصرف تتعلق التي العادية الوكاالت على التصديق ذلك من
 أو باإلقرار إما للوكيل الموكل من الوكالة صدور من والتأكد التثبت مالحظة مع خاصة

 بل الوكالة كاتب كتابة على بالتصديق يكتفى وال الموكل غيبة حالة في العادلة البينة بشهادة
 في 1868/ت/13 رقم التعميم ينظر . و/انتهى .)وثبوتها صحتها يفيد ما ذكر من البد
هـ18/9/1422
ت/79/2
1/747
8
5

1391
تصديقات

 سابقا القضاة رئاسة من هـ16/1/1388 في ت/6/2 برقم الصادر للتعميم إلحاقاً:(وبعد -
 الطريقة حول هـ4/1/1388 في 341/2/غ/ب برقم العامة المراقبة ديوان تعميم على عطفا



 المراقبة ديوان رئيس نائب خطاب من نسخة هذا بطي تجدون . البصمات ألخذ الصحيحة
 مشفوعه من صورة وكذلك هـ17/3/1391 في 127/د/4783/2 رقم التعميمي العامة

 حول هـ27/2/1391 في 130144/170/5 رقم الداخلية وزير نائب سمو خطاب
 بما اإلحاطة ونرغب . األفراد حقوق تسليم عند البصمة أخذ في توفرها الواجب المميزات

 وزير نائب تعميم نص . ك/ انتهى .)دقة بكل لمالحظته لديكم المختصين وإبالغه فيه جاء
 المراقبة ديوان رئيس نائب سعادة« هـ27/2/1391 في 130144/170/5 رقم الداخلية

 هـ1/12/1390 دفي/18621/2/2960 رقم خطابكم إلى نشير /التحية بعد العامة
 ألف وأربعين مائة لمبلغ الممثل هـ26/2/1386 في 772 رقم الصرف اعتماد ومشفوعه

 794 ورقم نجران منطقة في الحدود سالح منسوبي إكرامية رواتب لقاء ريال 140000
 رياال122370ً وسبعين وثالثمائة ألفاً وعشرين واثنين مائة لمبلغ الممثل هـ7/1/1387 في

 طيه لكم نبعث .هـ1386 لعام القعدة ذي لشهر نجران منطقة منسوبي وبدالت رواتب لقاء
 هـ19/1/1391 في اج/130300/241 برقم العام األمن من الواردة األوراق كامل

 على يعتمد البصمة وإثبات مميزات بأن تضمن وقد البصمات خبير تقرير على المشتملة
 ووجود األولى السالمة سطح في والنواة المركز وظهور النوع وتدور البصمة وضوح

.كاملة بصورة واألخاديد الخطوط وظهور المميزات

 وضع في تساعد كبينة البصمة اعتبار يمكن فال ذكر مما أقل المميزات تكون عندما
 األثر في متوفرة مميزات هناك بأن مثال كالقول الموجودة المميزات لعدد بالنسبة فرضيات
 والوحدات الحكومية الدوائر جميع على يعمم بأن الضروري من يرى وأنه مثلها على وتطابق

 معاملة أو بيان أي على بصماتهم أخذ المراد األشخاص بصمات أخذ تراعي بأن العسكرية
 والتعميم اإلحاطة ونأمل . ومقارنتها تمييزها يسهل لكي أعاله إليها المشار الواضحة بالصورة

 الصرف مندوب و المحاسب وأن ذلك بمالحظة الحكومية الدوائر جميع على قبلكم من
 هذا من بصورة الوزارة فروع كافة زودت وقد البصمات في غموض أي عن مسئول

 رقم التعميم انظر ».تحياتنا ولكم . تاريخه من مستقبال ذلك العتماد الخطاب
. هـ17/11/1426 في 2780/ت/13

ت/118/3
1/749

15
7

1391
تصديقات



 الشرطة من ترد التي األوراق بتصديق يقوم أن له كان إذا عما القضاة أحد استفسر:(وبعد -
 إن وحيث . السجناء من وكاالت أو باستالمها معترف أو بها محكوم إما مبالغ باستالم
 العادية األوراق على التصديق بعدم يقضي هـ4/3/1391 في ت/32 برقم الصادر التعميم
 من مانع ال بأنه نفيدكم . عليها الالزم التوقيع وأخذ الضبوط دفاتر في اإلثباتات جميع ورصد

 يكن لم إذا الشرطة بواسطة استالمها جرى التي بالمبالغ االستالمات إقرار على التصديق
 الصكوك نفس على فيشرح بها محكوما كان إذا أما شرعية صكوك بموجب بها محكوما
 العتماد شرعية بصكوك يكون أن فالبد الوكاالت أما سجالتها هوامش على ذلك إلثبات

. و / انتهى .)ذلك
ت/ق/14/1
1/749

25
1

1393
تصديقات

 القضايا أصحاب بها يتقدم التي اللوائح تقبل المحاكم من كثيرا أن الحظنا فقد:(وبعد -
 ذلك إن وحيث المعترضون يوقعها أن بدون قضاياهم في الصادرة األحكام على معترضين

 التي الالئحة ليست القضية بأوراق أرفقت التي الالئحة بأن بعضهم الدعاء مجال وفيه خطأ
 االعتراضات أصحاب توقيع أخذ بضرورة لديكم المختصة الجهة على التنبيه نأمل لذا .قدمها
 وإذا تواقيعهم بجانب واضحة أسمائهم ذكر مع يكتبون كانوا إذا يقدمونها التي لوائحهم على

. د / انتهى ) . شخصياتهم من التأكد بعد بصماتهم فتؤخذ اليكتبون كانوا
ت/ك/233

1/749
9

10
1393

تصديقات
 المرتبطة والدوائر الوزارة جهاز في والموظفين األقسام رؤساء بعض أن الحظنا فقد:(وبعد -
 في 1374 رقم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب نص بمقتضى يتقيدوا لم بها

 هـ13/2/1390 وتاريخ ت/16/2 برقم الوزارة هذه لمنسوبي المعمم هـ24/1/1390
 : يأتي ما مالحظة مستوياتهم اختالف على الحكومة موظفي جميع على أن يتضمن الذي

 األوراق جميع على توقيعه تحت - طباعة أو كتابة - للموظف الكامل االسم وضع يجب"



 أو استمارات أو استالم أو توريد أو صرف وثائق أو المكاتبات في يوقعها التي الرسمية
 األمر هذا من نسخ وإبالغ ذلك باعتماد آخره في وجاء . أخرى رسمية أوراق أية أو محاضر

 لجميع إبالغه ليجري والمراكز الفروع جميع وكذا لها التابعة واإلدارات المصالح جميع إلى
 هذا وضع من والتأكد المتابعة إجراء الجهات هذه على وأن .به والتقيد لمالحظته الموظفين

 موجبه تنفيذ بمالحظة عليكم فنؤكد .».اهـ . األحوال جميع في التنفيذ موضع الترتيب
. ك / انتهى .)التنفيذ مع والمتابعة بكم المرتبطين الموظفين لجميع وإبالغه
ت/166/2

1/750
21
8

1394
تصديقات

 هـ8257/6/ ج ج رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا:(وبعد -
 إلى باإلشارة التحية بعد العدل وزير المعالي صاحب« :نصه يلي وفيما هـ3/7/1394 في

 خطاب ومشفوعه هـ11/3/1394 وتاريخ خ/1057/12 رقم العدل وزارة وكيل خطاب
 طلب المتضمن هـ11/2/1394 وتاريخ 39 رقم المرفق الليث محكمة رئيس مساعد فضيلة
 المتقدمين بعض شخصية بإثبات الخاصة النماذج على التصديق فضيلته من الضمان مكتب
 هذا أن باعتبار عليها التصديق عن المحكمة واعتذار االجتماعي الضمان بنظام شمولهم بطلب

 الضمان مصلحة خطاب في وماجاء والجنسية الجوازات إدارات اختصاص من اإلجراء
 تم إليه المومى النموذج أن من هـ1/2/1394 وتاريخ 31/2/32/122/3 رقم االجتماعي

 وتاريخ ت/12 رقم المناطق أمراء على بتعميمه وقامت الداخلية وزارة قبل من اعتماده
 االجتماعي للضمان المستحقين األشخاص مواطنة بإثبات خاص وهو .هـ11/5/1393

 وأن بالليث جنسية إدارة توجد بأنه وإشاراتكم للجنسية إدارات بها اليوجد التي بالمناطق
 وشهادات نفوسهم حفائظ باستخراج يقومون البوادي وفي المنطقة داخل المواطنين جميع

 التقدم الضمان بنظام شمولهم بطلب المتقدمين األشخاص وبإمكان اإلدارة تلك من الميالد
 أوامر من مالديها ضوء على إليه المشار النموذج في طلبهم حيال الالزم التخاذ اإلدارة لتلك

 إدارة من أو المحكمة من النموذج على التصديق يتم كان إذا ما معرفة وطلبكم وتعليمات
 بالنسبة لتطبيقه المحاكم على تعميمه يتم هل بذلك المحكمة تكليف حالة وفي الجوازات
 نرى بأننا معاليكم إحاطة نود .للجنسية مكاتب بها ليست التي والضواحي القرى ألصحاب

 والضواحي القرى ألصحاب بالنسبة ولتطبيقه لتصديقه المحاكم على النموذج تعميم يتم أن



 مثبت وإنما حامله لجنسية مثبتا اليعتبر النموذج وهذا للجنسية مكاتب بها ليست التي
.».اهـ.فقط االجتماعي الضمان ألغراض صاحبه ويفيد لمواطنته

 القرى ألصحاب بالنسبة المرفق النموذج وتطبيق تصديق نحو موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب
 في ت/12 /24 رقم بالتعميم أكد .و/انتهى.)الجنسية مكاتب بها ليست التي والضواحي

.ك/هـ4/2/1395
ت/102/12

1/751
28
1

1395
تصديقات

 الدوام بيانات في التوقيع بجانب صريحاً االسم بكتابة الموظفين كافة على التأكيد بشأن( -
 .)مرفوضا يعتبر ذلك على يشمل ال بيان كل بأن اإلحاطة مع والخروج الدخول عند

ت/انتهى
ت/66/3
1/752

28
5

1397
تصديقات

 هـ4/4/1397 في 997/س/26 رقم الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب على بناء:(وبعد -
 على المبني هـ1/4/1397 في 553 رقم الشرقية المنطقة إمارة خطاب على المعطوف

 التصديق بشأن هـ9/3/1397 في ل/37 رقم التجارة مزاولة من األجانب منع لجنة خطاب
 المبايعات تلك على التصديق باعتماد نشعركم .ذلك اللجان طلب حالة في المبايعات على
.و/انتهى.)ذلك المختصة اللجان طلبت متى
ت/90/12
1/752

10
7

1397
تصديقات



 بصفته األراضي مبايعات أوراق على التصديق صفته كانت مهما شخص ألي يجوز ال(... -
 نفسه يعرض ذلك يخالف ومن نظاما المقررة اإلجراءات استكمال وبدون الشخصية

.179/ص األراضي في التعميم نص ينظر .و)/إلخ...للجزاء
ت/45/12
1/752

24
4

1400
تصديقات

 النظر بخالف وذلك بالقتل االعتراف تسجيل في بقاضيها فيكتفى الفردية المحاكم أما(... -
 القضاء نظام من »23« المادة حسب قضاة ثالثة من فيها النظر يكون التي القتل قضية في

.355/ص اإلقرار في التعميم نص ينظر .ق.)/إلخ...ذلك على السامي المقام ولموافقة
ت/65/12
1/752

15
5

1400
تصديقات

 تسجيل طلب وقت إجازة في أحدهما أن ويحصل قاضيان بها محاكم يوجد وحيث(...
 التي المحاكم في فرد قاضٍ قبل من االعتراف تسجيل في اإلشارة مالحظة فينبغي االعتراف

 وقت في العمل رأس على ليس المساعد أو اآلخر القاضي أن الى قاضٍ من أكثر بها يوجد
 اإلقرار في التعميم نص ينظر .ق.)/ذلك حول تساؤل من يحصل قد لما دفعا التسجيل

356/ص
ت/79/12
1/753

16

5
1401

تصديقات
 في 2/17/4839 رقم العامة األركان هيئة رئيس سعادة خطاب الوزارة تلقت:(وبعد

 بشئون تعنى إدارة تشكيل تم أنه نحيطكم« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ5/5/1401



 وفق إجراءاتهم وتسهيل أوضاعهم ومتابعة المسلحة للقوات العسكريين المتقاعدين
 المتقاعدين لشئون العامة اإلدارة مدير فوضنا فقد.بها المكلفة والواجبات االختصاصات

 العسكريين بالمتقاعدين يختص فيما المعنية الحكومية بالجهات باالتصال المسلحة بالقوات
 بتوقيع اإلدارة هذه مدير فوضنا وقد بهم التعريف ذلك في بما والطيران الدفاع وزارة من

 تسهيل سعادتكم من نأمل لذا .اختصاصاتها في تدخل التي الروتينية المواضيع في الخطابات
 نرغب .».اهـ.تحياتنا وتقبلوا تعاونكم مقدرين .العامة للمصلحة خدمة اإلدارة هذه مهمة

.ش/انتهى )مهمتها يسهل فيما المذكورة اإلدارة مع والتعاون اإلحاطة
ت/98/12
1/753

10
6

1401
تصديقات

 الصورة أن من التحقق بعد للتدقيق الصكوك مع ترفع التي الضبوط صور على التصديق(...
.455/ص والسجل الضبط أنظمة في التعميم نص ينظر .و.)/إلخ... ألصلها مطابقة

ت/23/12
1/753

24
2

1402
تصديقات

 استمارات على التصديق بشأن الوزارة لهذه الواردة االستفسارات لتعدد فنظرا:(وبعد -
 النوعي االختصاص في التجاذب ووجود لهم اإلفراغ إجراء وبشأن المحدود الدخل ذوي

 التصديق إجراء فيكون عدل كتابة فيها والتوجد قاضٍ فيها التي البلد : أوال :يلي بما نبلغكم
 على فالتصديق عدل وكتابة محكمة فيها يوجد التي البلد : ثانيا .القاضي عمل من واإلفراغ

 التي البلد : ثالثا .العدل كتابة اختصاص من لهم واإلفراغ المحدود الدخل ذوي استمارات
 الدخل ذوي استمارات على فالتصديق ثانية عدل وكتابة أولى عدل كتابة فيها يوجد

 .األولى العدل كتابة اختصاص فمن اإلفراغ أما.الثانية العدل كتابة اختصاص من المحدود
 الشئون وزارة قبل من والمعدة عليها التصديق المراد االستمارة في ورد وحيث : رابعا

 غير اليمين وهذه به أقر فيما صدقه على شرعا الالزمة اليمين المقر تحليف والقروية البلدية
 يكون أن من والتعليمات األنظمة عليه مانصت مراعاة مع هذا .تحليفه يجرى فال شرعا سائغة



 ماذكر والعتماد المكاني اختصاصه مشمول في داخال يخصه فيما كل إجراء
.و/انتهى.)تحرر
ت/155/12

1/754
19
12

1402
تصديقات

 هـ9/11/1402 وتاريخ 94/72/21268/1 رقم الخارجية وزارة برقية تلقينا:(وبعد -
 مختلف في الفروع ومديري المحاكم رؤساء كافة تعميد نأمل« :المقدمة بعد نصها اآلتي

 الخارجيةوأيضا بوزارة العامة التصاديق إدارة إلى تواقيعهم من نماذج بإرسال المملكة مناطق
 من الوزارة تتمكن حتى غيابهم حالة في عنهم ينوبون الذين األشخاص تواقيع من نماذج

 اعتمدوا .».اهـ.التعطيل من المراجعون اليتضرر وحتى إليها الواردة الوثائق على التصديق
 في ت/12/87 رقم التعميم بذلك صدر .و/انتهى.)بالمطلوب الخارجية وزارة موافاة

هـ20/5/1404
ت/132/12

1/754
26
7

1403
تصديقات

 االعترافات تصديق عند الحيطة وأخذ الدقة بمراعاة المحاكم عموم على للتأكيد(... -
 على يكره لم المعترف أن من واطمئنان قناعة بعد إال ذلك مثل اليتم وأن شرعا وتسجيلها

 يطلب .و.)/إلخ...العقاب من مجرم ويفلت بريء اليظلم وحتى الجميع لذمة إبراء ذلك
الوزارة من التعميم

ت/12/202
1/755

12
11

1406
تصديقات



 بالنسبة األولى الفقرة في إليها المشار الوثائق على فيعتمد االعترافات لتصديق بالنسبة(... -
 في التعميم نص ينظر .ك.)/إلخ..واإلقامة السفر جواز على فيعتمد األجانب أما للسعودي
.2/108 والجوازات الجنسية

ت/12/20
1/755
1
2

1407
تصديقات

 السعودية والقنصليات التجارية والغرف الشرعية والمحاكم المرور إدارات تعميد(... -
 السعودية العدل كتابات من صادرا يكن لم ما سعودي غير لسائق توكيل أي تصديق بعدم

الوزارة من التعميم يطلب .ك)/إلخ...السابقة للشروط وموافقا
ت/8/190
1/755

20
12

1407
تصديقات

 التعميم يطلب ).هويته يثبت ما المتهم مع يكن لم ما المتهمين اعترافات على التصديق بشأن(
و/هـ10/7/1413 في 76/ت/18 رقم بالتعميم أكد الوزارة من
115/ت/8
1/755
1
8

1409
تصديقات

 هـ25/1/394 في 16 ورقم هـ1/11/1390 في 147 رقم للتعاميم إلحاقا:(وبعد -
 ورقم هـ16/6/1403 في ت/98/12 ورقم هـ20/9/1402 في ت/120/12ورقم
 بمنع تقضي التي هـ2/8/1408 في ت/8/144 ورقم هـ27/9/1405 في ت/12/124

 بتلك الفضيلة أصحاب بعض تقيد عدم من لوحظـ لما ونظراً .العادية الوثائق على التصديق
 شكل وبأي نوعها كان مهما عادية وثيقة أي على التصديق عدم عليكم نؤكد فإننا التعليمات

 ذلك منه يحدث ومن الوثيقة كاتب أو الشاهد عدالة على التصديق ذلك في بما األشكال من



 رقم بالتعميم أكد .و/انتهى.)يلزم ما ليتخذ األعلى القضاء مجلس إلى بعثه فسيجرى
و/هـ14/8/1410 في 129/ت/8
169/ت/8
1/756
2

11
1409

تصديقات
...)

 ينبغي لذا .خارجه أو الدوام وقت في سواء كان وقت أي في االعترافات على التصديق يتم
 نص ينظر .و.)/الغرض لهذا الدوام خارج بالعمل المطالبة وعدم التعليمات بموجب التمشي
.359/ص اإلقرار في التعميم

1/ت/8
1/756
1
1

1410
تصديقات

 أسماؤهم تعرف لم أشخاص ثالثة وأن السعودية المستندات بعض في التزوير جرائم بشأن( -
 أي إجراء قبل التدقيق اعتماد المختصة الجهة وطلب األختام لتزوير مكتبا أداروا قد كانوا

الوزارة من التعميم يطلب .و.)/وثائق من يقدم ما على تصديق
34/ت/8
1/756

11
3

1411
تصديقات

 ثم الجرائم بارتكاب المتهمين اعترافات فيه تضبط دفترا تعد المحاكم أكثر أن تبين(... -
 .األمن رجال من المتهمين مرافقو لهم يقدمه الذي التحقيق ملف في اعترافاتهم على تصدق
 في انتهاجها نرغب لذا التصديقات هذه من يجرى لما ضبط زيادة الطريقة هذه في إن وحيث

 من منهم يجري لما صور أخذ أو التحقيق ملفات على بالتصديق االكتفاء وعدم الشأن هذا



.359/ص اإلقرار في التعميم نص ينظر .و.)/عليها تصديق
26/ت/8
1/756
8
2

1412
تصديقات

 في ت/45/12 ورقم هـ14/9/1399 في ت/142/12 رقم للتعاميم فإلحاقا( :وبعد -
 في ت/154/12 ورقم هـ15/5/1400 في ت/65/12 ورقم هـ24/4/1400
 في 169/ت/8 ورقم هـ2/12/1407 في ت/8/190 ورقم هـ20/12/1400
 فيها يذهب حاالت بوجود علمنا وحيث .االعترافات على التصديق بشأن هـ2/11/1409

 بما التقيد فيالحظ مقبول غير أمر هذا أن وبما .االعتراف لتسجيل الشرطة دائرة إلى القاضي
 قبل من القاضي إلى المتهم أحضر إذا إال االعتراف على التصديق وعدم الشأن بهذا به بلغتم

.و/انتهى .)المختصة الجهة
140/ت/8
1/757
4
4

1414
تصديقات

 رقم القنصليةـ شعبة رئيس ـ الخارجية وزارة وكيل معالي خطاب الوزارة تلقت( :وبعد -
 5/3/55 رقم لخطابكم باإلشارة« : نصه والذي هـ25/3/1414 في 94/73/2132/3
 المملكة في العدل كتاب وتواقيع أختام لنماذج بيانات به المرفق هـ13/2/1414 في

 المملكة ممثليات إبالغ جرى بأنه فضيلتكم أفيد .الشرعية الوكاالت على بالتواقيع المخولين
 المملكة مناطق في وكتابها العدل وزارة من الصادرة الشرعية الوكاالت بقبول الخارج في

 بتصديقها المطالبة دون الخارج في الشريفين الحرمين خادم وقنصليات لممثليات والموجهة
 في 94/73/3/13630/2 رقم التعاميم بموجب فروعها أحد أو الوزارة هذه قبل من
 94/3 ورقم ، هـ10/11/1413في 7/14889/2 94/3 ورقم ، هـ12/10/1413
 أصحاب إفهام مع ذلك بموجب والتمشي لالطالع .اهـ.».هـ5/3/1414 في 7/2692/2

 وال فروعها أو العدل وزارة من تصديقها اليلزم أنه إلى العمالة باستقدام الخاصة الوكاالت
 .)الخارج في المملكة وممثليات سفارات من بتصديقها واالكتفاء الخارجية وزارة من



.و/انتهى
1192/ت/13
1/5
2
5

1419
تصديقات

 القاضي هـ26/4/1419 وتاريخ 2385 رقم العدل وزير معالي قرار نسخةمن برفقه.(
 مجلس قرار على بناء المحاكم رؤساء اجتماعات عن المنبثقة التوصيات بعض على بالموافقة

 تصديق يتم أن ـ :التالية األمور في هـ17/11/1418 وتاريخ 420/46 رقم األعلى القضاء
 بسبب القناعة إثبات على العمل يجري أن ـ .القتل قضايا عدا ما فرد قاض من االعترافات

 بمال يتعلق فيما للقاضي النظر يترك ـ .المستعجلة المحكمة أو العامة المحكمة في الوفاة
 صك في المتجاورة العقارات صكوك دمج ـ .لقلته به بدل شراء يمكن ال كان إذا القاصر
.ك/يحفظكم والله.)بموجبه العمل واعتماد االطالع نرغب لذا .واحد
1192/ت/13
1/5
2
5

1419
تصديقات

)

 القاضي هـ26/4/1419 وتاريخ 2385 رقم العدل وزير معالي قرار نسخةمن برفقه
 مجلس قرار على بناء المحاكم رؤساء اجتماعات عن المنبثقة التوصيات بعض على بالموافقة

 تصديق يتم أن ـ :التالية األمور في هـ17/11/1418 وتاريخ 420/46 رقم األعلى القضاء
 بسبب القناعة إثبات على العمل يجري أن ـ .القتل قضايا عدا ما فرد قاض من االعترافات

 بمال يتعلق فيما للقاضي النظر يترك ـ .المستعجلة المحكمة أو العامة المحكمة في الوفاة
 صك في المتجاورة العقارات صكوك دمج ـ .لقلته به بدل شراء يمكن ال كان إذا القاصر
.ك/يحفظكم والله.)بموجبه العمل واعتماد االطالع نرغب لذا .واحد
1285/ت/13
1/54

23



9
1419

تصديقات
 رقم – القنصلية الشعبة رئيس – الخارجية وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا لقد
 التصاديق إدارة ختم نموذج من نسخة ومشفوعه هـ15/9/1419 في 94/73/43964

 . هـ6/10/1419 تاريخ من ابتداء به العمل يبدأ سوف والذي الجديد الخارجية بوزارة
 ك /يحفظكم والله ) موجبه واعتماد لالطالع. إليه المشار النموذج من نسخة برفقه وتجدون

.
1405/ت/13
1/54

25
5

1420
تصديقات

 رقم القنصلية الشعبة رئيس الخارجية وزارة وكيل سعادة خطاب من نسخة الوزارة تلقت لقد
 عرب حسن إبراهيم / توقيع نموذج ومشفوعه هـ29/4/1420 في 94/73/32089

 لذا .إنتهى ... المختصة الجهات على تعميمه سعادته وطبل التصاديق بإدارة الجديد الموظف
.ك / ) العتماده المذكور الموظف توقيع نموذج برفقه تجدون

1504/ت/13
1/54

29
11

1420
تصديقات

 94/73/88371 رقم القنصلية شعبة رئيس الخارجية وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا لقد
 بوزارة التصديق بإدارة الجديد الموظف توقيع نموذج ومشفوعه هـ20/11/1420 وتاريخ

 مع المختصة الجهات على تعميمه سعادته وطلب . الماجد محمد عبدالمجيد / الخارجية
 االطالع إليكم نرغب لذا . الغدير صالح / باإلدارة السابق الموظف توقيع إلغاء مراعاة

. ك / ) موجبه واعتماد
1515/ت/13
1/5
7



1
1421

تصديقات

 في 1/2489 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد
 وتاريخ 405/50 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ28/11/1420
 ما على المصادقة المستعجلة المحاكم رؤساء جميع على أن المتضمن هـ24/11/1420

 العمل واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ.وقرارات صكوك من لديهم القضاة من يصدر
.و)/بموجبه

1771/ت/13
1/5

30
4

1422
تصديقات

 هـ12/4/1422 في م/455 رقم التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد(
 كل تختص ـ 1 :الرسمية الوثائق على التصديق لتنظيم التالية القواعد على بالموافقة القاضي

 تلك صور على التصديق وكذلك ,عنها الصادرة الوثائق أصول على بالتصديق حكومية جهة
 توقيع صحة على الخارجية وزارة وتصدق ,عليها "األصل طبق صورة" عبارة كتابة مع الوثائق

 التصديق أن على يدل ما كتابة مع ,الوزارة لدى المعتمد الجهة تلك في الحكومي المسؤول
 من الصادرة الوثائق على للتصديق بالنسبة ـ 2 .الوثيقة محتوى عن الوزارة مسؤولية يعني ال

 وتاريخ 817 رقم التجارة وزير معالي لقرار وفقا عليها التصديق فيكون التجاري القطاع
 على الحكومية الجهات تصديق عدم ـ 3 .المجال هذا في عنه يصدر قد وما هـ19/7/1417

 ترجمة على تصدق أن الحكومية للجهة يجوز ذلك من واستثاء ,الرسمية الوثائق ترجمة
 وزارة وتصدق ,ذاتها الجهة من معدة الترجمة تكون أن شريطة عنها الصادرة الوثائق

 ما كتابة مع الجهة تلك في الحكومي المسؤول توقيع صحة على الحالة هذه في الخارجية
 التصديق يضفي ال ـ 4 .الوثيقة محتوى عن الوزارة مسؤولية يعني ال التصديق أن على يدل

 يعفي وال ,الوثيقة في نظامي غير تعديل أي على وال ,الباطلة الوثيقة على المشروعية
 والله)موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .المساءلة من ذلك من شيء في المتسبب
.و/يحفظكم

1797/ت/13



1/5
7
6

1422
تصديقات

)

 رقم البرقي القنصلية الشعبة رئيس الخارجية وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد
 الشريفين الحرمين خادم سفارة أفادت"ٍ :ونصه هـ19/5/1422 في 94/72/64072/1

 الصادرة األخرى الصكوك من وغيره الطالق صكوك أصحاب يراجعها ما غالبا بأنه بالرباط
 بعدم ويفيدون الوزارة هذه من مسبقا عليها التصديق وبدون بالمملكة الشرعية المحاكم من

 توجيه سعادته وطلب .إلخ..بالمملكة الخارجية وزارة قبل من عليها التصديق بضرورة علمهم
 وزارة تصديق أن على إليها المشار الوثائق أصحاب لجميع يوضح بأن العالقة ذات الجهات

 االطالع إليكم نرغب لذا .المتبعة اإلجراءات كافة التمام منه بد وال أساسي شرط الخارجية
.و/يحفظكم والله)إليه أشير ما ومالحظة

2352/ت/13
1/53

11
11

1424
تصديقات

 55529ش1 الرقم ذي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد (
 القضايا أن تعلمون كما بأنه معاليكم إحاطة نود (( :- ونصه هـ24/10/1424-23 وتاريخ

 بأن معه يحتاج الذي األمر سرية أمنية معلومات تتضمن العامة المباحث قبل من تعالج التي
 بإقرار الموضحة المعلومات على حفاظاً سري طابع ذات الشرعي التصديق جلسة تكون

 لديهم العمل زيادة ومع القضاة بعض بأن القضايا بعض في لوحظ أنه إال ... الموقوف
 سريتها القضية يفقد مما القضائية مجالسهم في الحاضرين أمام اإلقرارات تلك بقراءة يقومون

 بأن مناسبة ترونها التي بالطريقة المحاكم على والتعميم االطالع معاليكم من نود ) فاصلة (
 جلسة في سرية أمنية معلومات على اعترافاتهم تحتوي التي المتهمين اعترافات تصديق يكون
 الموضوع في الكريم سموه إليه أشار ما وألهمية .أهـ )) عليها يسار قاعدة ذلك ويكون سرية

 جلسة في وذلك تصديقه حال المتهم على االعتراف تالوة في السرية مراعاة إليكم نرغب
.و)/ بذلك واالهتمام العامة المصلحة تحقيق من ذلك في لما سرية



2431/ت/13
1/54

30
3

1425
تصديقات

)

 مالحق توثيق عن العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض توقف من لوحظ ما على بناء
 وهي التجارة وزارة من تعد والتي الشركات تأسيس عقود بعض على تطرأ التي التعديالت

 جميع حضور يتم حتى للقطعية ومكتسبة المظالم ديوان من صادرة وقرارات أحكام على مبنية
 وما االختصاص جهات من يصدر ما وألهمية .التعديل ملحق على للتوقيع العقد أطراف
 من إليكم يرد ما توثيق واعتماد االطالع نرغب لذا .أضرار من نفاذه تأخير على يترتب
 ديوان من صادر حكم على مبنية كانت إذا فروعها أحد أو التجارة وزارة من تعديل مالحق
 لديكم والسجالت التأسيس عقد على والتهميش للقطعية مكتسب فروعه أحد أو المظالم

. و/ ) ذلك على األطراف لتوقيع الحاجة دون الحكم هذا تضمنه بما التعديلية والمالحق
2742/ت/13
1/54

23
9

1426
تصديقات

 رقم القنصلية للشؤون الخارجية وزارة وكيل سعادة تعميم من نسخة تلقينا فقد
 عبد هاني / األستاذ من كل تخويل المتضمن ، هـ29/8/1426 وتاريخ 94/73/106398
 والمستندات الوثائق كافة على بالتوقيع وذلك ، حافظ حبيب فيصل / واألستاذ ، مؤمنة الله

 المتعلقة التوقيعات نماذج من نسخة وبرفقه ، بالرياض الوزارة بمقر اإلدارة قبل من المعتمدة
 نماذج من نسخة برفقه وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... بالمذكورين

. و / ) . المذكورة التوقيعات
2780/ت/13
1/5

17
11



1426
تصديقات

)

 وتاريخ ت/79/2 ورقم ، هـ16/1/1388 وتاريخ ت/6/2 رقم لتعاميمنا فإلحاقاً
 أريد ما إذا حتى ، الصحيحة بالطريقة البصمات أخذ على التأكيد المتضمنة ، هـ8/5/1391

 أصبع برأس يمسك بأن وذلك ، ممكناً ذلك كان مستقبال بها المشتبه البصمات مضاهاة
 الجهة من يبدأ ، دائري بشكل الحبر في ويغمسه ، أصبعه بصمة طبعة أخذ المراد الشخص

 الخطوط تظهر أن على ، الطريقة بنفس الورقة على الطبع ويبدأ ، اليسرى الجهة إلى اليمنى
 من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... األصبع ورأس األعلى المفصل بين ما الموجودة الحلمية
 وتاريخ 16/89541 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب كتاب

 باالهتمام العدل وكتابات المحاكم على التأكيد سموه طلب المتضمن ، هـ26/10/1426
 نرغب لذا . الخ ... عليها واالعتماد لتوثيقها ضماناً ، الصحيحة الطريق وفق البصمات بأخذ
.و ) والتعليمات األنظمة وفق موجبه ومراعاة االطالع إليكم
3370/ت/13
1/5

27
4

1429
تصديقات

)

 48284 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 أمير الملكي السمو صاحب بخطاب وردنا ما إلى إشارة [ : ونصه هـ14/4/1429 وتاريخ
 فضيلة خطاب ومشفوعه هـ3/9/1428 في 180180/4/1/8 رقم المنورة المدينة منطقة
 للمحكمة يرد أنه المتضمن هـ25/7/1428 في 49511/28 رقم المنطقة محاكم رئيس

 حريق أو غرق في المتوفى ذوي قناعة لتسجيل معامالت المدني والدفاع الشرطة أقسام من
 ولتسليم التحقيق إجراءات لوقف وذلك وقدر قضاء حصل ما وأن ألحد اتهامهم بعدم ونحوه

 وإلزامهم والتذمر العناء أثر المتوفين ذوي مراجعات أثناء فضيلته ومالحظة ، لذويه المتوفى
 ال أصالً إليها المشار القناعة إثبات وألن إقراراتهم على للتصديق المحكمة إلى بالحضور

 باالكتفاء المدني والدفاع الشرطة تعميد فضيلته رأى فقد الحقاً ثبوته أدلة تظهر حقاً يسقط
 واالستشهاد ذلك على تواقيعهم وأخذ المتوفى ذوي بقناعة محضر بكتابة مندوبهم بتكليف



 وهو مصابهم في لهم ومؤازرةًَ بحالهم رحمة للمحكمة بالحضور تكليفهم وعدم فقط عليه
 العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس معالي رآه ما إلى نشير كما ، الحنيف الشرع عليه حث ما

 الدعوى تحريك أن المتضمنة هـ11/3/1429 في 20/5673هـ رقم بالبرقية الشأن هذا في
 يجوز ال (( :على منه )18( المادة نصت حيث الجزائية اإلجراءات بنظام مكفول الجنائية

 إال لألفراد خاص حق فيها الواجب الجرائم في التحقيق إجراءات أو الجزائية الدعوى إقامة
 إال المختصة الجهة إلى بعده من وارثه أو عنه ينوب من أو عليه المجني من شكوى على بناءً
 هذه في والتحقيق الدعوى رفع في عامة مصلحة العام واالدعاء التحقيق هيئة رأت إذا

 من يمنع ال التحقيق بحفظ الصادر القرار (( : على منه )125( المادة نصت كما )) الجرائم
)). إلخ ... جديدة أدلة ظهرت متى أخرى مرة فيها والتحقيق القضية ملف فتح إعادة

 ضرورة إلى يشير ما الشرعية المرافعات نظام وال الجزائية اإلجراءات نظام في يرد ولم
 أن الهيئة وترى ، قريبهم موت في بالتسبب ألحد اتهامهم بعدم المتوفى ذوي قناعة تسجيل
 حجته حيث من كاف الضبط جهة تعده الذي المحضر في دونت إذا أحد اتهام بعد إفادتهم

 بالتزوير فيها يطعن ولم منه صدرت من ينكرها ولم صحتها ثبتت متى القضاء أمام اإلثبات في
 بأن المتوفى ذوي لدى والوساوس الشكوك تثير قد شرعاً القناعة تسجيل صيغة أن كما ،

 السلطات إشغال عليه يترتب مما ، فاعل بفعل هو إنما الغرق أو الحريق نتيجة متوفاهم موت
 في الهيئة إليه توصلت لما ولتأييدنا .لآلخرين اإلساءة في والتسبب األساسية مهامها عن

 مساعدنا الملكي السمو صاحب تزويد وتم ، بموجبه العمل يتم أن نرغب ، الموضوع دراسة
 لذا هـ.أ ] الغرض لذات هذه برقيتنا من بنسخة )المدني الدفاع ، العام األمن( األمنية للشؤون

و/ )يحفظكم والله .واإلحاطة االطالع إليكم نرغب
3442

1/761
6
8

1361
تعزير

 هـ29/7/1361 في 1380 برقم المعظم الملك جاللة نائب سمو من تلقينا فقد( :وبعد -
 إذا يلبثون ال أخالقية لجرائم البالد من باإلبعاد عليهم يحكم الذين األشخاص ألن نظرا بأنه

 الحالة هذه في موقفهم فيصبح سرية بصفة البالد إلى يعودوا أن المجاورة البالد إلى أبعدوا
 يكون من المبعدين من إن وآثامهم،وحيث لشرورهم عرضة ثانية مرة البالد وتصبح مضطربا
 مدير رفع فقد والتحديد للتخفيف قابال إبعاده أمر يكون من ومنهم أبديا باإلبعاد عليه الحكم



 مدة تحديد -1 يأتي ما فيه اقترح الموضوع، حول اقتراحا السامي المقام إلى العام األمن
 خاللها سلوكهم أحسنوا إذا أنهم شريطة على إبعادهم العليا السلطات أو المحاكم تقرر لمن

 مزاولة على إصرارهم وثبت سلوكهم يحسنوا لم إذا أما البالد إلى بالعودة لهم يسمح
 جزيرة تتخذ أن -2 .سام أمر بمقتضى جرائمهم ظروف بحسب إبعادهم مدة فتمدد جرائمهم

 معائشهم تكفل لهم أعمال وإيجاد بمراقتبهم إمارتها تكلف أن على للمنفيين عاما مقرا فرسان
 معيشته المحلية السلطة فتؤمن منهم عاجزا كان ومن ذلك ماثل ما أو صناعة أو زراعة من

 الجزيرة إمارة تكلف -3 .بالسجناء أسوة اليوم في الخبز من أرغفة ثالثة بإعطائه وذلك
 السفن ربابنة وينذر خارجها إلى منهم أحد اليفر كي عليهم المراقبة بتشديد المذكورة
 لزيارتهم يذهب أن ذويهم من أراد لمن يصرح -4 .منهم أحد نقل بعدم والبخارية الشراعية

 دائرة في شرورهم وحصر وذويهم لكربتهم تفريج هذا وفي ذلك أرادوا إذا معهم والبقاء
 وذلك األصول مقتضى على إداريا عقابا يعاقب هذا منفاه من يفر من أن -5 .معينة ضيقة

 إلى إعادته مع سوطا 79 إلى أسواط خمسة من وبالجلد أشهر ستة إلى أسبوع من بسجنه
 الشرطة مراقبة تحت نفيهم مدة وانتهاء البالد إلى عودتهم بعد المنفيون يوضع -6 .منفاه

 كانوا ما مزاولة عن وإقالعهم استقامتهم من للتثبت أشهر وستة شهر بين تتراوح لمدة السرية
.عليه

 أو الشراعية السفن على الخفارة تحت جيزان إلى بترحيلهم جدة شرطة مديرية تقوم -7
 فرسان جزيرة إلى بترحيلهم جيزان في المحلية السلطة وتقوم الجهة تلك تقصد التي البخارية

 النظام هذا أن المفهوم فمن البالد أهل غير من المنفيون أما -8 .أيضا الخفارة تحت
 أما .بعده الرجوع باتا نفيا نفيهم يكون وبذلك البالد بهذه يربطهم ما وجود لعدم اليشملهم
 قد الخارج إلى نفيهم ألن فرسان جزيرة في دائما منفاهم فيكون البالد أهل من المنفيون

 أمور من يرتكبونه ولما هناك الجرائم من سيزاولونه لما وأهلها البالد سمعة تشويه إلى يؤدي
 صالحا األمر ولي يراه التي البلد إلى ينفون فهؤالء سياسية بتهم المنفيون أما -9 .فاسدة

 المذكور بأمره السامي المقام وأبلغنا .اهـ.خارجها في أو المملكة داخل في سواء فيه إلبقائهم
 في السنية اإلرادة صدرت حيث مقتضاه المحاكم إبالغ مع اختصاصنا من هو فيما باعتماده
 المنوه االقتراح على بالموافقة هـ29/6/1361 في 9/3/1290 رقم العالي الديوان خطاب

 في حرر واعتماده حاطة لإل ذلك إبالغكم جرى لذا .والضبط اإلتقان بغاية ينفذ أن على عنه
.ر/انتهى .)هـ6/8/1361

4369/2
1/762
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1379
تعزير

 في 11 برقم الصادر الوزراء مجلس قرار من صورة برفقه إليكم نبعث( :وبعد -
 في 23872 رقم الوزراء مجلس رئيس سمو بخطاب لنا المبلغة هـ2/2/1374

 أن سبق والذي وحائزها ومتعاطيها.المخدرات مهربي عقوبات بشأن هـ21/11/1379
 في 7/29/5828 رقم العالي الديوان خطاب في عليه الملكية الموافقة صدرت

 11 رقم الوزراء مجلس قرار ونص .ن./بموجبه والتمشي اعتماده ونرغب.هـ29/2/1374
 المرافقة المعاملة على الوزراء مجلس اطلع محرم غرة 11 رقم قرار :هـ2/2/1374 في

 على المشتملة هـ21/11/1373 في 200 رقم بقراره الشورى مجلس من المنتهية لهذا
 والتعزيرات ومتعاطيها المخدرات مهربي على تطبيقها العام األمن مدير اقترح التي العقوبات

 على الموافقة المطلقة باألكثرية وتقرر الموضوع هذا في الشورى مجلس أجراها التي
 عقوبات :اآلتية بالصفة أعاله عنه المنوه قراره في الشورى مجلس أقرها التي العقوبات

 المحاكم لدى عليه يثبت من كل -1 (*). وتعاطيها بها واالتجار المخدرة المواد تهريب
 بالعقوبات يعاقب مباشر غير أو مباشر بطريق المملكة إلى المخدرة المواد تهريب المختصة

 -ج .وتتلف المهربة المخدرة المواد وتصادر -ب .عاما عشر خمسة مدة يسجن -أ :اآلتية
 العقوبات تطبيق بعد -د .سعودي عربي ريال ألف عشرون قدرها مالية بغرامة ويغرم

 إلى السفر من بحرمانه أيضا يجازى أعاله الموضحة الثالثة الفقرات في عليها المنصوص
 من ويبعد سعوديا كان إن الدائمة المراقبة تحت المملكة داخل ووضعه المملكة خارج

 والحدود المواني خفر إلى صورته وتعطى أجنبيا كان إن إليها الدخول من ويحرم المملكة
 المسكرات في هـ16/7/1407 في ت/12/128 رقم التعميم ينظر (*) .والممثليات
 تهريب في االشتراك المختصة المحاكم لدى عليه يثبت من كل -2 .3/500 والمخدرات
 ويفصل -ب .سنوات سبع مدة بالسجن -أ :يعاقب البالد إلى دخولها وتسهيل المخدرات

.موظفا كان إذا وظيفته من

 حيازته تثبت المخدرة بالجواهر باالتجار لهم والمرخص الصيادلة غير من شخص كل -3
 إلى جهة من والنقل اإلهداء أو اإلرسال أو بالبيع تصريفها في توسط أو المخدرات من لشيء
 عربي ريال أالف عشرة قدرها مالية بغرامة ويغرم سنوات خمس مدة بالسجن يعاقب أخرى

 يعاقب المخدرات من شىء تعاطي المختصة المحاكم لدى عليه يثبت من كل -4 .سعودي



 أحكام تطبيق بعد -ج .الشرعي الحاكم بنظر ويعزر -ب . سنتين مدة بالسجن -أ :يأتي بما
 العقوبات هذه تلحق -5 .أجنبيا كان إن البالد عن بإبعاده أيضا يجازى عليه ب و أ الفقرتين
 محل والرابعة الثالثة المادتان وتحل المخدرة بالمواد االتجار منع نظام من الثالث بالفصل
 .المذكور النظام من 25 المادة محل بهما المذيلة والفقرتين 24 المادة من الخامسة الفقرة

 .رجعية أحكامها تكون وال ونشره القرار هذا تصديق تاريخ من المواد هذه أحكام تسري -6
.حرر ذكر ولما
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1382
تعزير

 في 22786 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب صورة تلقينا( :وبعد -
 الواردة األوراق طيه:«يلي بما ينص والذي الداخلية، وزير لسمو الموجه هـ25/11/1381

 ـ الميسر بلعب المتهمين األشخاص بالستة المتعلقة هـ6/11/1381 في 5117 برقم منكم
 في 7/22/3462 رقم الملكي الديوان خطاب من بصورة مشفوعة ـ القمار

 الثالثة بحبس الجزاء بتطبيق أمر الله حفظه الملك جاللة أن المتضمن هـ19/11/1381
 وأن جلدة ثمانين منهم واحد كل وجلد شهور ستة القمار لعب عليهم ثبت الذين األشخاص

 ويعمم الجزاء عليه يضاعف تكرر وإذا القمار لعب عليه يثبت من كل على الجزاء هذا يطبق
 المتهمون أما .الخمر شاربي بشأن الصادرة كاإلرادة واإلمارات المحاكم جميع على

 .)واالعتماد لإلحاطة بذلك ونبلغكم ..إلخ.الالعبين تعزير من وأقل جرمهم قدر على فيعزرون
.ن/انتهى

1015/3
1/765
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1383
تعزير

 أصحابها على التهمة تقوى قد إجرامية قضايا بعض هناك أن إلى نظركم فنلفت( :وبعد -
 يزع الله إن وحيث اللين بعض فيها يكون قد بتعزيرات اتهامهم اتجاه لقاء عليهم فيحكم

 البالد في األمن به يستقر ما هؤالء مثل مع الشدة بعض في وأن بالقرآن اليزع ما بالسلطان



 ومالحظة التعزيرات تقدير في النشاط منكم فينبغي أمثالهم وزجر ردعهم منه ويحصل
 .والجنائية األخالقية الجرائم في الناس بعض تهاون لوحظ إذا السيما والمالبسات األحوال
 .)والمسلمين لإلسالم الصالح فيه لما وإياكم ويوفقنا دينه ويعز يعلي أن تعالى الله ونسأل
 ورقم .و/هـ30/11/1394 في ت/3/12 3 6 رقم التعميم بذلك وصدر .ر/انتهى

.و/هـ7/10/1407 في ت/8/167
م/3369/3

1/765
23
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1383
تعزير

 التعميم هـ19/7/1383 وتاريخ 13674 برقم الداخلية وزير سمو من تلقينا( :وبعد -
 من األشخاص بعض أن من ينبع أمير عرض ما حول الدائرة المخابرة نتيجة في« :التالي

 بخصومهم اإلضرار بقصد وذلك الصحة من لها أساس ال بدعاوي يتقدمون والبادية الحاضرة
 هذه عرضته ما على ويناء .لخصمه أتعاب بدفع دعواه تتم لم شخص كل يكلف بأن ورغبتها
 أوضحته وما الموضوع هذا عن هـ4/6/1383 في 1850 برقم السامي المقام إلى الوزارة

 الجزاء لتقرير الشرعية المحاكم إلى أصحابها يحال المدن في ثابتة الغير الدعاوي أن من
 في 17993 رقم السامي األمر صدر المخابرة هذه نتيجة في.عليهم الشرعي

 للمحاكم تحال كذلك ثابتة والغير المدن بغير التي الدعاوي بأن المتضمن هـ11/7/1383
 .بخصومهم اإلضرار هو منها القصد أن دام ما أصحابها على الالزم الجزاء لتقرير المستعجلة

 .)تحريره جرى ه واعتماد به فإلحاطتكم.الحاالت هذه مثل في قاعدة ذلك اعتماد فنأمل
.ن/هـ2/7/1389 في ت/82/2 رقم التعميم بذلك صدر .ن/انتهى
355/3

1/766
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1383

تعزير

 ديني انحطاط من تجره وما مفاسد من والزنا اللواط جرائم تحدثه لما نظرا( :وبعد -
 من وتعزير الشنيعة األفعال هذه مرتكبي على الشرعية العقوبات تطبيق ينبغي وخلقي،فإنه

 الشنيعة األفعال هذه على يقدم من على الجزاء وتقرير رادعا بليغا تعزيرا التهمة حقه في تثبت



 أحيط ما حسب على جريمة كل في الشريعة تجيزه ما مع تمشيا وأغلظها العقوبات بأقسى
 الخير فيه ما إلى الجميع بيد يأخذ أن الله ونسأل هذا .واتهامات مالبسات من بها

.ر/انتهى .)والمصلحة
م/1287

1/766
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1384
تعزير

 هـ17/5/1384 وتاريخ 9584 برقم الداخلية وزير سمو من وردنا ما على بناء( :وبعد -
 بعض تدافع أجل من الالزم من أكثر السجناء ويتخلف تتعطل ما كثيرا العام الحق قضايا أن

 يعيدها قد وغيره غيره إلي يحيلها الخاص الحق ناحية من القضية في الناظر وأن لها القضاة
 الخصمين أن إجراءاتها من وظهر ما قضية في نظر إذا القاضي بأن نشعركم .قف .وهكذا إليه
 دعوى إقامة بدون ذلك تقرير عليه يتعين فإنه تعزيراً يستحق وأحدهما الخاص الحق في

 رحمهم أحمد أصحاب من الفقهاء ذكر وقد لغيره إحالتها إلى حاجة وال العام للحق خاصة
 ما سرقة منها بأشياء ذلك ومثلوا كفارة وال فيها حد ال معصية كل في واجب التعزير أن الله
 كالصفع القصاص يوجب ال بما الناس على والجناية الحد يوجب ال واستمتاع فيه قطع ال

 ألنه مطالبة إلى يحتاج ال التعزير أن أيضا ذكروا وقد ونحوه الزنا بغير والقذف والضرب
 بطلبه إال يعزر فال والده لحق الولد تعزير مسألة في إال رآه إذا اإلمام فيقيمه للتأديب مشروع

 حيث التعزير تقرير في األمور والة نواب هم القضاة إن وحيث بنفسه ولده تعزير للوالد ألن
.ر /انتهى .)التنفيذ لجهة وإحالته ذلك تقدير عليهم فإن إليهم ذلك جعل

م/2192/3
1/767
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تعزير

 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب من إلينا الوارد الخطاب إلى إشارة( :وبعد -
 منسوبي بعض من تحصل التي األخالقية الحوادث بشأن هـ29/8/1385 في 12672/1

 منه يصدر لمن والتعزير بالسجن تقضي شرعية أحكام صدور من ذلك عن ينتج وما الجيش
 في 320 رقم الوزراء مجلس قرار في جاء حسبما ثكناتهم داخل يكون هذا وأن ذلك



 ينطبق إليه المومى القرار كان إذا عما المختصة الجهات من استفسر وقد هـ27/5/1380
 رقم البرقي الداخلية وزير سمو أمر فتبلغ أيضا الوطني والحرس العام األمن منسوبي على

 الجيش منسوبي ضد الصادرة الشرعية األحكام بأن القاضي هـ20/8/1385 في 5744
 كانت إذا إليه المشار السامي األمر به صدر حسبما الثكنات داخل مرجعهم قبل من تنفذ
 من مأل على ينفذ أن فالبد بالجلد التعزير كان وإذا اختصاصهم في يدخل مما التنفيذ حالة

 قرار ينص فلم الوطني والحرس العام األمن لمنسوبي بالنسبة أما .الثكنات داخل الجنود
 منسوبي أيضا يشمل الجيش منسوبي يشمل ما أن إال ذلك مثل معاملتهم على الوزراء مجلس
 قوى نظام من )156( المادة فإن العام األمن منسوبي أما .الوطني والحرس الملكي الحرس

 سنة من أقل مدة المتهم سجن يتضمن الصادر الحكم كان إذا أنه على ينص الداخلي األمن
 .)بذلك وإلبالغكم. هـ أ.بالعسكريين الخاص التوقيف أماكن في عليه الحكم تنفيذ فيتم

.ن/هـ8/10/1385 في 1083 رقم التعميم بذلك صدر كما .ن/انتهى
م/439/3

1/768
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1386
تعزير

 على والمعمم اإلعالم وزارة إلى الموجه السامي الخطاب من صورة إلى إشارة( :وبعد -
 أخذ مع والتبرج السفور منع حول هـ28/12/1385 في 26011 برقم الحكومية الجهات

 الرقابة وتدعيم السامية وتقاليدها البالد أنظمة باحترام معه التعاقد يتم شخص كل على التعهد
 ال وأن ومداركهم آفاقهم اتسعت ممن الموثوقين العلم طلبة كبار من بمفتشين الكتب على
 بعرض السماح وعدم وتقاليدنا وعاداتنا وعقيدتنا يتفق ما إال الصحف في ينشر أو يذاع

 األفالم بمصادرة يجازى ذلك بمثل العمل يحاول ومن مطلقا العامة األماكن في السينما
 .)بمقتضاه والعمل إلشعاركم .الناس أمام والجلد السجن مع بذلك الخاصة واآلالت

.ر/انتهى
م/2262/2/3/1

1/768
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تعزير



 المحكوم تعامل ال بالتعزير األحكام تصدر عندما المحاكم بعض أن بلغنا فقد( :وبعد -
 التقيد الواجب أن المعلوم ومن.له الخاضعة األحكام في التمييز تعليمات بمقتضى عليهم

.ر/انتهى .)التنبيه جرى واالعتماد ولإلحاطة .التعليمات بمقتضى
ت/46/2
1/768
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تعزير

 تضمنته بما لالستنارة لديه الشاب حضور قبل القضية أوراق دراسة القاضي على -4 (... -
 وأن سنه مع يتالءم سجن في يكون أن يالحظ بسجنه الحكم يصدر عندما -5 .معلومات من
 أن فيالحظ تعزيرا بضربه الحكم صدر إذا -6 .معه باجتماعه مفسدته يخشى بمن يختلط ال
 أن يالحظ -7 .حكمه في القاضي عليه فينص ذلك المصلحة تقتضِ لم ما علنا يكون ال

 وينظر .ر/ .)الشرعية األحكام بتمييز الخاصة للتعليمات خاضعة بحقهم الصادرة األحكام
.147/ص األحداث في نصه

ت/7/2
1/769
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تعزير

 10960 برقم المعظم الملك الجاللة صاحب من خطابا الرئاسة تلقت وأن سبق لقد( :وبعد
 سمو خطاب صورة بطيه القضاة رئيس السماحة صاحب« :نصه وهذا هـ29/5/1389 في

 ....... الغالم بتغيب المتعلقة ومرفقاته هـ21/4/1389 وتاريخ 1005 رقم الداخلية وزير
 هـ26/12/1388 بتاريخ والده ومراجعة هـ15/10/1388 بتاريخ باألحساء والده دار من

 ذلك في بالتحقيق واتضح بالدمام الثالثة المنطقة شرطة لدى موجود المذكور ابنه بأن مفيدا
 وكانا شهر مدة ...... المدعو دار في وأخفاه المبرز إلى الهفوف من نقله قد ...... أن

 رقم المبرز مستعجلة من الصادر الشرعي القرار على المشتملة )اللواط( الفاحشة فيه يعمالن
 تاريخ من شهرين بالسجن ....... عليه المدعى تعزير المتضمن هـ9/2/1389 في 12

 لمثل العودة بعدم عليه الالزم التعهد وأخذ جلدة عشر خمسة شهر كل وجلده السجن دخوله
 الفظيع الجرم مع يتناسب ال القاضي أصدره الذي الحكم أن الله سلمك ونرى .إلخ ... ذلك



 على جرأة هذا وفي شهرين أهله عن وأخفاه الغالم اختطف ألنه عليه المحكوم ارتكبه الذي
 منكر أتاه الذي الشنيع العمل فإن أخرى جهة ومن جهة من هذا باألمن وعبث الدولة سلطة
 ال من يجعل أمر القبيحة األفعال هذه بمثل الحكم في التهاون أن ونرى الكبائر من يعتبر

 والتعميم النقاط هذه إلى القاضي نظر لفت فنأمل وغيهم تماديهم في يجرؤون لهم أخالق
 إليه أشار ما مالحظة فنأمل .»هـ ا.مماثلة قضايا من عليهم يمر ما لمالحظة القضاة جميع على

.ن/انتهى .)جاللته
ت/78/2
1/770
6
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1391
تعزير

 اللوائح تقديم من يمنع ما الشرعية األحكام تمييز نظام في يوجد ال إنه وحيث(... -
 لوائحهم بتقديم عليهم للمحكوم فرصة إعطاء عليكم فإن لذا التعزير قرارات على االعتراضية
 يقضي حسبما لتدقيقها التمييز هيئة إلى رفعها ثم ومن التعزيرات أحكام على االعتراضية

.407/ص التمييز أنظمة في نصه وينظر .و/ .)إلخ...النظام بذلك
ت/124/2

1/770
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1391
تعزير

 ولي بذلك أمر أو بالتشهير التعزير أو الجلد إنفاذ على الشرعي الحكم في نص إذا بشأن( -
الوزارة من التعميم ويطلب .ك/ .)تنفيذه عند الصور التقاط األمر،يمنع

ت/172/9
1/770

25
9

1391
تعزير

 وتاريخ 3811/1 برقم الداخلية وزير لسمو الموجه بخطابه سماحته أجاب(... -



 مات وقد بالمال التعزير باب من األمر ولي قبل من قررت الغرامة بأن هـ21/10/1386
 وحينئذ يعود أن عن ردعه لقصد الحياة بحال متعلق التعزير ألن التعزير فبطل تعزيره المراد

.709/ص التركات في نصه ينظر .و/ .)إلخ...تركته من منها والشيء أخذها يجوز ال فإنه
ت/43/1
1/770
4
3

1392
تعزير

 المتهمين على القضاة الفضيلة أصحاب يصدرها التي األحكام بعض أن الحظنا فقد( :وبعد -
 الجزاء وفرض العقوبة تشديد يقتضي سوابق للمتهم كان إذا ما فيها يراعى ال التهم بمختلف

 ذلك أخذ من إنه وحيث سوابقها وأهمية المنظورة التهمة أهمية حسب على عليهم الرادع
 والعبرة والعظة للمتهم المناسب الجزاء منها وليكون القوة من األحكام لتكون االعتبار بعين
 أكد وقد .و/انتهى .)الجميع خطى الله سدد مستقبال ذكر ما مالحظة يقتضي فإنه لذا .للغير

.و/هـ27/7/1393 في ت171/3 رقم بالتعميم
ت/140/2

1/771
15
9

1392
تعزير

 التعزيرات أحكام إنفاذ على اإلشراف لجنة مع المحكمة عن مندوب حضور ضرورة(... -
 المستوى على المندوب يكون وأن المهمة هذه في محكمتكم عن مندوب بعث فاعتمدوا
.3/340 المحاكم في التعميم نص وينظر .و/ .)ذلك في التساهل وعدم المناسب

ت/77/3
1/771

28
4

1394
تعزير

 التوقيف تاريخ من ابتداء المحكومية باعتبار الشرعية المحاكم جميع على التعميم«... -
 من بصورة العام األمن مديرية زودنا بأننا علما ذلك من بصورة وتزويدنا للمتهم األساسي



 األساسي التوقيف تاريخ إلى اإلشارة بضرورة العامين المدعين على للتأكيد هذا خطابنا
 في التعميم نص وينظر .و.»/إلخ... الشرعي الحاكم أمام العام االدعاء تقديم عند للمتهم
.2/249الحكم
ت/193

1/771
27
9

1394
تعزير
 تعزيره من فالبد مرات ثالث من ألكثر عليه الحد إقامة بعد الذنب إلى يعود من أما«...

 الذي القاضي نظر إلى عائد التعزير ذلك وتقدير الصواب جادة إلى يعيده تعزيرا
 رقم بالتعميم أكد والذي .3/486 المسكرات في التعميم نص وينظر .و/ .»إلخ...يحاكمه

.و/هـ25/7/1399 في ت123/1
ت/19/12
1/772
4
2

1397
تعزير

 الدعوى بإقامة علمه عند بها المدعى العين ببيع عليه المدعى قصد أن للقاضي ظهر إذا-«...
 هذا مثل عن لغيره وزاجرا رادعا يراه بما يعزره القاضي فإن وإتعابه بالمدعي لإلضرار

.2/307 الدعوى في التعميم نص وينظر .و/ .»إلخ...العمل
ت/73/12
1/772

11
6

1397
تعزير

 مرة كل بعد عليه الحد وأقيم ثالثا الخمر شرب منه تكرر من يعزر أن للقاضي -4 (... -
 في التعميم نص وينظر .و/ .)الواجب الحد إقامة مع ونحوهما وجلد سجن من يراه بما

.3/487 والمخدرات المسكرات



ت/101/12
1/772

23
7

1397
تعزير

 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من الصادر التعميم نص يلي فيما ترون ( :وبعد -
 :المقدمة بعد النص .هـ11/6/1397 في 15775 برقم منه صورة الوزارة لهذه المعطى

 األحكام تنفيذ بشأن هـ16/11/1396 وتاريخ 16/31221 رقم البرقي لتعميمنا إلحاقا«
 والهيئات والشرطة والمحكمة اإلمارة من مندوبين من مشكلة لجنة بإشراف عادة يجري

 مهمتها تكون المذكورة الجهات من دائمة لجنة تشكيل من البد وأنه بذلك التقيد ورغبتنا
 والممنوعات الخمور الشرعية،وإتالف والتعزيرات األحكام إنفاذ على واإلشراف الحضور
 مندوبا يكون أن يجب أنه إليه،ونرى أشير بما التقيد نرغب .فاصلة .الالزمة المحاضر وتنظيم

 وكيفية ومعناها الشرعية الحدود ويدركان يعلمان اإلمارة مندوب مع والهيئة المحكمة
 تنفيذه المراد الشرعي الحكم اللجنة هذه تقرأ أن البد وأنه صحيحة بطريقة تتم حتى إنفاذها
 .ك/انتهى .)يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .»هـ أ.بالتنفيذ عليه الصادر واألمر
هـ27/10/1394 في ت/206/2 رقم التعميم بذلك صدر

ت/8/1
1/773

11
1

1398
تعزير

 القضايا نظر سرعة ضرورة إلى بهم ونهيب المحاكم قضاة الفضيلة أصحاب نظر نوجه(... -
 فيها المجرمين وأخذ السرعة وجه على فيها والحكم األعراض وتهتك األخالق تمس التي

 انتهى .)العظيم الخالق معصية في الوقوع عن وتردع الشرعية األحكام تقتضيها التي بالشدة
.3/348 المحاكم في التعميم نص وينظر .و/

ت/18/12
1/773

22
1



1398
تعزير

 الجرائم ألن القضاء إلى راجع أمرها أن المجلس يرى التعزيرية بالعقوبات يتعلق ما«... -
 ومجرم وأخرى جريمة بين يفرق الذي هو والقاضي المجرم، حال تختلف كما تختلف
 وتقصي النظر من لديهم بما ليعالجوها القضاة إلى التعازير أمر ترك المجلس يرى لذا .وآخر

 السامي األمر وصدور.انتشارها من يقلل أو يزيلها بما معالجتها على والعمل الفساد أسباب
 نصه وينظر .و.»/ذلك على بالموافقة هـ21/9/1397 وتاريخ 23728/ص/4 رقم الكريم

.134/ص األجانب في
ت/40/12
1/773

23
2

1398
تعزير

 بعد ونصه هـ24/1/1398 في 2837 رقم الداخلية وزير سمو خطاب وردنا( :وبعد -
 فضيلة خطاب على المبني هـ7/8/1397 في 774 رقم معاليكم لخطاب إشارة« :المقدمة
 عدم من الحظه ما حول هـ11/7/1397 وتاريخ 552 رقم تنورة رأس محكمة قاضي

 إشهار فضيلته ورأي عليه الجلد عقوبة إيقاع حالة في أبيه باسم أو الشخص باسم التصريح
 زجر زيادة من فيه ما مع الجلد ألم يفوق قد وقعا اسمه لذكر إن حيث جلده يراد من اسم

 من لدينا مانع ال بأنه معاليكم إحاطة نود .لوجاهته فضيلته إليه ذهب لما معاليكم وتأييد وردع
 القضية في النظر يتولى الذي للقاضي عدمه من اإلشهار أمر يوكل أن على المبدأ بهذا األخذ
 ومالبساتها القضية ظروف على وقوفه واقع من شخص كل مع يتالءم بما أدرى إنه حيث
 االطالع نأمل .باسمه يشهر الفعلة منه تكررت من وكذا عليه المحكوم الشخص وحالة

 بأخذ العام واألمن اإلمارات جميع على عممنا وقد بذلك الشرعية المحاكم على والتعميم
 .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد لالطالع .»هـ أ.شرعي نص به يصدر لم من على الموافقة

.و/انتهى
ت/143/12

1/774
28
9



1399
تعزير

 وزير الملكي السمو لصاحب الموجه السامي المقام خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 س/3 رقم خطابكم إلى باإلشارة« :نصه اآلتي هـ10/9/1399 في 1403/8 برقم الداخلية
 ومن منكم المكونة اللجنة بها انتهت التي التوصيات على عطفا هـ9/8/1399 في 8729

 الجرائم نسبة تصاعد موضوع لدراسة فرعون رشاد الدكتور ومعالي الخارجية وزير سمو
 أعداد لذلك،ولكثرة بالنظر أنه نخبركم .البالد في األجانب يرتكبها التي والمخالفات

 الوافدين من أحد على تخفى ال الشرعية وأحكامها المملكة أنظمة البالد،وألن في األجانب
 وشموليته النظام سيادة وأن العقوبة، من يعفي ال بالقانون الجهل بأن تقضي العامة القاعدة وأن
 على وجد من كل على العقوبات تطبيق يسري أن نرى فإنا الدولة،لذلك سيادة عن تعبير
 اتخاذ على نوافق ولذلك.ودينه جنسيته عن النظر بصرف السعودية العربية المملكة أرض
 تمييز بدون أحكامها إصدار التعزيرية لألحكام الخاصة األمور في المحاكم على -1 :التالي

 وزارات بين عليه االتفاق سبق ما إنفاذ في االستمرار -2 .الجنسية أو الدين بسبب تفريق أو
 تقوم لكي أجنبي أي إيقاف عند الخارجية وزارة إشعار حيال والعدل والخارجية الداخلية
 لتنبيه القرار بهذا بالمملكة األجنبية والممثليات السفارات إحاطة -3 .بالده سفارة بإشعار
 ووزارة العدل وزارة أشعرت قد أنه العلم مع بكم يختص فيما مقتضاه اعتماد فنأمل .رعاياها

 موجبه واعتماد االطالع نأمل .»هـ أ.منه بها يختص ما منهما كل لتنفيذ منه بصورة الخارجية
.و/انتهى .)العدل وزارة يخص فيما
ت/37/12
1/775

16
4

1400
تعزير

 في 45/5/2 رقم األعلى القضاء مجلس قرار من نسخة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 من صدر ما أن أيضا والمتضمن ومروجيها الخمور صانعي تعزير بشأن الصادر هـ2/3/1400

 إثبات القضاة على بل المخدرات قضايا يشمل ال هـ25/8/1397 في 153 برقم المجلس
 .يرونها التي العقوبة تقرير لهم تاركين األمر لوالة رفعها ثم ومن فقط التهمة ووصف اإلدانة
.و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب



 وحده لله الحمد« :هـ2/3/1400 في 45/5/2 رقم األعلى القضاء مجلس قرار ونص
 مجلس اطلع فقد :وبعد وصحبه آله وعلى محمد بعده نبي ال من على والسالم والصالة
 عام 27/12 في 1775 رقم العدل وزير معالي كتاب على الدائمة بهيئته األعلى القضاء
 في 19/42530 رقم الداخلية وزير نائب سمو كتاب به المرفق هـ1399

 هـ25/8/1397 في 153 رقم األعلى القضاء مجلس قرار بشأن هـ29/11/1399
 وال للقضاة راجع التعزيرية العقوبات تقدير وأن ومروجيها الخمور صانعي تعزير بخصوص

 مجلس قرار عليه نص ما أن الغربية بالمنطقة التمييز هيئة ورأت ذلك في حد وضع يصح
 أن إلى سموه وأشار المخدرات جرائم عقوبات ذلك في بما تعزير كل عام األعلى القضاء
 قرار أن ترى الغربية بالمنطقة التمييز هيئة أن ذكر بجدة المستعجلة المحكمة رئيس فضيلة
 وقرارات السامية األوامر أن لذلك ترى التمييز هيئة وأن التعازير كل في عام القضاء مجلس
 رئيس فضيلة وأن إليه المشار األعلى القضاء مجلس بقرار نسخت قد الوزراء مجلس

 وزير نائب سمو أشار ثم الخمور قضايا على إال ينطبق ال المجلس قرار أن يرى المستعجلة
 وأن فقط الخمور موضوع تخص المذكور القرار صدور مالبسات أسباب أن إلى الداخلية

 في »11« رقم الوزراء مجلس قرار حسب الداخلية لوزارة متروكا زال ما المخدرات قضايا
 وزير معالي من سموه ورغب التهمة صفة وبيان شرعا اإلدانة تثبت ما بعد هـ1/2/1374

 هيئة رأته ما على يدل ما فيه ليس المجلس من صدر ما ألن ونظرا ذلك عن التعميم العدل
 صدر التي الدراسة بموضوع خاص عنه المنوه قراره بأن اآلن يؤكد المجلس فإن التمييز

 رئيس فضيلة لذلك أشار كما ومروجيها، الخمور صانعي بعقوبات تتعلق وهي بموجبها
. الداخلية وزير نائب سمو وأكده المستعجلة

 في 153 برقم منه صدر ما أن يقرر الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس فإن ولذا
 في عليه نص ما على المخدرات قضايا تبقى بل المخدرات قضايا يشمل ال هـ25/8/1397
 نظر عند القضاة على أن فيه جاء الذي هـ6/5/1394 في 180 رقم القضائية الهيئة قرار

 العقوبة تقرير أمر يتركوا وأن فقط التهمة ويصفوا شرعا اإلدانة يثبتوا أن المخدرات قضايا
 على الله وصلى التوفيق وبالله .الجرائم من النوع هذا عقوبات لتقرير األمر ولي يعينهم لمن
 التعميم بذلك وصدر .الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس .»وسلم وصحبه وآله محمد نبينا
.«ق/هـ9/8/1399 في ت130/1 رقم
ت/51/12
1/777

28
4



1400
تعزير

 في 11 رقم الوزراء مجلس قرار من الرابعة المادة من الثالثة الفقرة إن . . . "
 المحددة السجن عقوبة عن فضال أنه تضمنت قد المخدرات بعقوبة الخاص هـ1/2/1374

 نظرا يراه بما يعزر أيضا فإنه المخدرة المواد من شيئا تعاطى أنه يثبت لمن األمر ولي قبل من
 كذلك الشرعي بالجلد تعزير من القضية حاكم يراه قد ما بذلك والمقصود الشرعي لحاكم

 أو مواد على تحتوي أنها التحليل من يثبت التي أو المضرة أو المحظورة الحبوب فإن
 والتي هـ13/5/1392 وتاريخ 243/1433/27 رقم الصحة وزارة بتعميم مدرجة مركبات

 من القضية حاكم نظر يراه حسبما عنها فيعاقب المخدرات بعقوبات بالتالي عليها يعاقب ال
3/490 المسكرات في التعميم نص وينظر .و / "إلخ . . . تعزير
ت/106/12

1/777
7
8

1402
تعزير

 33355 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 السالم.. الرياض منطقة أمير نائب الملكي السمو صاحب« :نصه هذا هـ22/7/1402 في

 في 8862/1 رقم خطابكم مشفوعات طيه وبعد،، وبركاته الله ورحمة عليكم
 وعليه البطحاء شرطة قسم إلى بالحضور المتهم /........بالسجين المتعلقة هـ5/6/1402

 وانتهى حساب على خالفاً بينهما بأن ادعى شخصان وبرفقه عريف برتبة العسكري الزي
 على والمشتملة مماثلة سابقة عليه ووجد العام األمن رجال صفة بانتحال إدانته إلى التحقيق

 133/4/1 برقم بالرياض المستعجلة المحكمة رئيس فضيلة من الصادر الشرعي القرار
 لمدة بالسجن بتعزيره والحكم المذكور إلى نسب ما ثبوت المتضمن هـ15/4/1402 تاريخ
 الذي المنحرف التصرف هذا عن والعدول بالتوبة تعهد وقد جلدة أربعين والجلد أشهر ستة

 فيسجن منه حصل ما لمثل عاد وإن صفتهم تقمص من إلى واإلساءة والنصب الكذب يتضمن
 جـ ب/328 رقم اإلمارة بخطاب الشرطة إلى األوراق إحالة وجرى قناعته وقرر مؤبدا سجنا

 على لعرضها تمهيدا األوراق وإعادة الشرعي الحكم إلنفاذ المدرج هـ27/4/1402 في
 من كل على العقوبة تحديد إن وحيث ذكر لما ..المذكور بحق التعليمات لتطبيق الوزارة
 عمل حكم في عمله يدخل ممن غيره أو المباحث أو العام األمن رجال شخصية انتحل



 لدى الجريمة تثبت أن بعد العقوبة إصدار ويتم نائبه أو الداخلية وزير صالحية من المذكورين
 هـ13/7/1392 وتاريخ 663 رقم الوزراء مجلس لقرار وفقا وذلك الشرعي الحاكم
 الصك من تبين وحيث هـ11/8/1392 في 16/5947 رقم الوزارة تعميم به الصادر

 فقط اإلدانة إثبات القاضي فضيلة من طلب قد العام المدعي أن القضية في الصادر الشرعي
 وأحيلت وجلدا سجنا بالعقوبة حكم ذلك ثبوت إلى حكمه في انتهى أن بعد فضيلته أن إال

 وأرفق نفذت قد الجلد عقوبة أن يظهر لم مطالعتها من أنه إال للتنفيذ الشرطة إلى القضية
.الالزم المحضر

 حتى تنفيذها عدم حالة وفي عدمه من الصادرة الجلد عقوبة تنفيذ من بالتأكد اإليعاز نأمل لذا
 على والعمل أصدرها التي العقوبة حيال الالزم إلجراء القاضي فضيلة إلى القضية تعاد اآلن

 الجلد عقوبة أن ظهر وإن لنا المخولة للصالحيات وفقا فقط أشهر ستة لمدة /........سجن
 تاريخ من اعتبارا أشهر ستة لمدة السجن وهي شرعا المقررة السجن بمدة فيكتفى نفذت قد

 دور يقتصر بأن العامة واالستخبارات المباحث رجال صفة منتحلي بخصوص التوقيف
 على تعميمه سبق لما وتأكيدا .»اهـ.تحياتنا ولسموكم فقط اإلدانة إثبات على المحاكم
 وإنفاذ بذلك اإلحاطة فنأمل الخصوص بهذا هـ16/9/1392 في ت/144/2 برقم المحاكم

 في ت/12/144رقم التعميم بذلك وصدر .ك/انتهى .)وعناية دقة بكل موجبه
.ك/هـ12/8/1402

102/12
1/779

29
6

1403
تعزير

 من الثالثة المادة من )و( الفقرة في جاء ما هو للتمييز خاضع الغير التعزيري الحكم أن -1
 أو جلدة أربعين عن يزيد ال بتعزير الحكم كان إذا:«يلي كما نصها والتي التمييز تعليمات

 المذكور )و( الفقرة في ذكر مما بأكثر التعزيري الحكم كان إذا -2 »أيام عشرة سجن
 عليه المحكوم قنع سواء العام للحق التمييز هيئة إلى الحكم رفع يتعين -أ :يلي ما فيتبع

 التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ...عدمها من العام المدعي بقناعة العبرة كما.يقنع لم أم بالحكم
.413/ص التمييز أنظمة في

ت/184/12
1/779



14
11

1403
تعزير

 ومروجين مهربين من األرض في المفسدين أولئك على التعزيرية العقوبة تشديد«... -
 تلك من الحد لغرض لهم رادعة تكون حتى )الكبتاجون( الحبوب من النوع لهذا ومتعاطين
الوزارة من التعميم ويطلب .و/ .»إلخ...الظاهرة

ت/193/12
1/779
3

12
1403

تعزير

 في 143 ورقم هـ8/7/1393 في ت/141/1 رقم الوزارة لتعاميم فإلحاقا( :وبعد -
 بالحكم التصريح وجوب المتضمنة هـ23/1/1400 في ت/6/12 ورقم هـ29/8/1391
 معينة سجن بمدة عليه والحكم المتهم إدانة على فيها ينص بحيث والقرارات الصكوك في

 على يترتب لما القضية لمجريات وفقا براءته وإعالن اإلدانة عدم أو.به العقوبة توجه عند
 الذي المسلكي الجزاء توقيع على عالوة السجن مدة عن لرواتبه المتهم استحقاق من ذلك

 الصادرة األحكام بعض أن من لدينا تحرر ما على وبناء .العمل عن الفصل درجة إلى يصل قد
 بتقرير بالسجن التعزيرية قراراتهم في درجوا وغيرهم المستعجلة قضاة الفضيلة أصحاب من

 مع التحقيق ذمة على قبل الواقع السجن أي السجن من السجين على مضى بما االكتفاء
 الجاني وحال الجناية في تحرير إلى تفتقر التعزيرات أن شرعا مقرر هو ما على وبناء .المتهم

 أن وبما شرعا ذلك وفق على التعزيرية بالعقوبة المؤاخذة تقع حتى ذلك مجرى جرى وما
 يلي بما نعمدكم فإنا .المختصة الجهة لدى التحقيق ذمة على هو للمحاكمه السابق التوقيف

 يسوغ فال وعليه.بعاليه مضمونها والموضح السابقة التعاميم بمقتضى وعناية دقة بكل التقيد :
 مضى بما ويكتفى( بقوله يقررها أن بالسجن التعزيرية العقوبة وتقرير اإلدانة حال في للقاضي

 مع الجاني لجرم المالقية بالسجن التعزيرية المدة مقدار يحصر أن يتعين بل )السجن من عليه
 حكمه في القاضي يقررها التي المدة كانت سواء السجن دخوله أول من تبدأ أنها إيضاح
 مع به والتقيد موجبه اعتماد نرغب.بذلك نبلغكم إذ وإنا .أوال. التوقيف مدة جميع تالقي
 في ت/102/12 رقم تعميمنا ومنها الشرعية األحكام تمييز تعليمات مراعاة

 .)لموجبه هذا خطابنا من صورة التمييز هيئتي أعطينا وقد.عليه عطف وما هـ29/6/1403



.و/هـ6/3/1420 وتاريخ 1371/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/انتهى
ت/12/90
1/780

24
5

1404
تعزير

 اختصاصها مشمول في الداخلة العام الحق قضايا في نظرت إذا الكبرى المحاكم«... -
 القطع أو الرجم أو القتل من إتالفي لحد موجبة أنها المعاملة وقائع من يتحرر والتي أصال

 الرادع التعزير يقرروا أن القضية حكام نفس على فإن عليه المدعى عن الحد بدرء وانتهت
 يطالب أن العام المدعي على أن مراعاة مع هذه والحالة المستعجلة المحاكم إلى والتحال
 في التعميم نص وينظر .ك/ .»إلخ...الشرعي الوجه يقتضيه بما عليه المدعى على بالحكم

.3/361 المحاكم
ت/12/116
1/781
3
7

1404
تعزير

 في 52/5/6 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار صدر فقد( :وبعد -
 اختصاص من تعزيرا يوجب الذي الجرم تحديد في النظر أن مضمونه والذي هـ5/3/1400

 تفرق لم التعليمات ألن غيره أو قتل سببه تعزير بين ذلك في فرق وال المستعجلة المحكمة
 نظام يصدر ولم المستعجلة اختصاص من عاما التعزير موجب إثبات فيبقى وسبب سبب بين

 رقم التعميم ينظر .و/انتهى .)واالعتماد لإلحاطة .غيره عن التعزير جرائم من نوعا يستثني
.هـ18/8/1404 في ت/12/152
ت/12/120
1/781

10
7

1404
تعزير



 كيفية على النص دون فقط مدتها تحديد على مقتصرة السجن بعقوبة األحكام تصدر«... -
 بنظام األمر ولي نظمه فيما ويدخل المحاكم اختصاص عن يخرج ذلك ألن )انفراديا( تنفيذها
.2/540السجناء في التعميم نص وينظر .و/ .»إلخ...خاص

ت/12/152
1/781

18
8

1404
تعزير

 المرسوم على المبني هـ24/5/1404 في ت/ 12/90 رقم للتعميم فإلحاقا( :وبعد -
 بالنص القضاء نظام من )23( المادة تعديل المتضمن هـ1/4/1404 في 3/م رقم الملكي
 قرار على المعطوف هـ3/7/1404 في ت/12/116 رقم للتعميم وإلحاقا.بموجبه المحرر

 تحديد صدد في هـ5/3/1400 في 52/5/6 رقم األعلى القضاء بمجلس الدائمة الهيئة
 بعض من وردنا فقد .المستعجلة للمحاكم واليته وأن تعزيرا يوجب الذي الجرم وصف

 التعميم وهل.المذكورين التعميمين بين التعارض منه بظن استشكال القضاة الفضيلة أصحاب
 الدراسة بعد أنه ونخبركم .ال أم تاريخه يسبق ما على رجعي أثر له المذكور 12/90 رقم
 المرسوم على المبني هـ24/5/1404 في ت/ 12/90 رقم التعميم أن :أوال :يلي ما تقرر

 التبليغ تاريخ من موجبه إجراء وأن. عليه يؤثر ما هناك وليس التنفيذ واجب المذكور الملكي
 في ت/12/116 رقم التعميم أن :ثانيا .به البالغ تاريخ يسبق ما على رجعي أثر له وليس به
 هـ5/3/1400 في 52/5/6 رقم األعلى القضاء مجلس قرار على المبني هـ3/7/1404

 التي كالقضايا الكبرى المحاكم لدى التنظر التي القضايا يعني إنما القتل بقضايا يتعلق فيما
 المحكمة في للدعوى نظر سابق دون يصطلحون أو للدعوى نظر سابق دون أصحابها يتنازل

 اختصاص من هذه والحالة العام للحق تعزيرا يوجب الذي الجرم وصف تحديد فإن الكبرى
.و/انتهى .)تحرر موجبه واعتماد فلإلحاطة .المستعجلة المحاكم

ت/12/108
1/782
6
6

1406
تعزير

 .و/ .)بالعفو عليه المحكوم شمول عدم على التعزيرية األحكام في النص عدم بشأن( -



.الوزارة من التعميم ويطلب
95/ت/8
1/782

25
6

1409
تعزير

 رقم لسابقه اإللحاقي هـ4/9/1393 في ت/203/3 برقم الصادر للتعميم إلحاقا( :وبعد -
 وزير لسمو أصال الموجه السامي الخطاب صورة على عطفا هـ18/5/1393 في 119

 عمدا القاتل بحق الصادرة اإلرادة تطبيق حول هـ2/5/1393 في 10711 رقم الداخلية
 لمن بالنسبة السجن دخوله من اعتبارا سنوات خمس بسجنه وذلك العمد شبه قاتل وكذلك
 الموجه السامي الخطاب من نسخة تلقت قد الوزارة هذه بأن ونبلغكم القود عنهم يسقط
 المعطوف هـ12/6/1409 في م/4/1197 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصال
 نصت وقد هـ6/3/1409 في 51/3 برقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على

 قاتلي بحق الصادرة الملكية اإلرادة عليه نصت ما أن على السامي الخطاب من الثالثة الفقرة
 عقوبة يستحق المتهم أن القاضي رأى فمتى األدنى الحد يعتبر العمد شبه وقاتلي العمد

 وزير معالي شرح على وبناء ذلك تقرير فله مشددة لظروف اإلرادة في ورد مما أكثر تعزيرية
 على وتعميمه اعتماده المتضمن هـ18/6/1409 وتاريخ س د ص 603 رقم بالنيابة العدل

.ق/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .المحاكم
116/ت/8
1/783
1
8

1409
تعزير

 كمضاعفة البدنية العقوبات على بالتركيز القضاة الفضيلة أصحاب حث -3 «... -
 تطبيقية عقوبات على النص وكذلك طويلة لمدة السجن عقوبة من بدال التعزيرية الجلدات

 من الناس من مرأى وعلى فورا الجلد يكون وأن السجن في السجين إقامة صفوة من تكدر
 . الله بيت بحجاج يتربص لمن ردعا ذلك ليكون المواسم ء أثنا وفي أمكن إن جنسه بني
 قضايا في بحقهم طبقت التي العقوبات رغم أخرى مرة للجريمة النشالين تكرار حالة في -4



 بموجب ويعاملون البلد هذا بأمن العابثين األرض في المفسدين من اعتبارهم فيجب سابقة
 63814 برقم لكم المبلغ هـ12/8/1404 وتاريخ 1894/8 رقم الكريم السامي األمر

 هـ20/3/1403 وتاريخ 234/8رقم السامي باألمر المؤكد هـ18/10/1402 وتاريخ
 في التعميم نص وينظر .»إلخ...هـ1/5/1402 وتاريخ 1664/س16 برقم لكم المبلغ

.3/371 المحاكم
8/ت/8
1/784

20
1

1411
تعزير

 بعد نصه اآلتي هـ3/1/1411 في م/28 رقم السامي المقام خطاب تلقينا فقد( :وبعد -
 في 2/1232 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب نسخة برفقه« :المقدمة

 في 18/1/88 رقم خطابيكم نسختي على المشتملة ومشفوعاته هـ28/10/1410
 من الصادر القرار إلى فيهما المشار هـ8/8/1410 في 18/1/883 ورقم هـ28/1/1410

 في 2084/1009 رقم السنية باإلرادة المؤيد هـ5/4/1351 في 438 برقم القضاة رئاسة
 المحكوم سجن مدة بمضي وقتها فات التي التعزيرية الجلدات أن والمتضمن هـ4/5/1351

 لجنة في بالرياض الكبرى المحكمة مندوبي وأن سجنه، من الباقية للمدة ويجلد تسقط عليه
 القضية وصاحب إال اللجنة إلى التصل القضايا من كثيرا بأن أفادوا الشرعية األحكام تنفيذ
 األحكام بعض تنفيذ يعطل مما انتهت قد تكن لم إن سجنه مدة من االنتهاء وشك على

 أصدر الدائمة بهيئته المجلس قبل من الموضوع بدراسة أنه معاليه أوضح وحيث..التعزيرية
 المقاصد في والتأمل األوراق بدراسة أنه المتضمن هـ25/10/1410 في 483/2 رقم قراره

 العقوبة -1 :يلي ما يرى المجلس فإن العقوبات تلك شرعت أجلها من التي الشرعية
 فإنه مفرقة إال عليه المحكوم يتحملها ال بحيث التفريق من لها البد كان إذا بالجلد التعزيرية

 مرة كل بين مدة الحكم يصدر من يحدد وإنما السجن عقوبة بكامل ترتبط ال أن يتعين
 ذلك في مراعيا السجن من السجين إخراج قبل الجلد كميات آخر يكون بحيث وأخرى

 أو الحكم مصدر رأي يؤخذ أن يحسن -2 .العقوبات تشريع مقاصد عن الزائد الضرر انتفاء
 بين المدة تقصير طريقة عن العمل رأس على الحكم مصدر يكن لم إذا المحكمة رئيس

. األمر ولي نظر في لذلك يدعو ما يتوفر عندما الجلد كميات



 عند إال شيء منها يترك ال بحيث الجلد وخاصة التعزيرية العقوبات بإيقاع االهتمام يتعين -3
 منها يظهر ال محققة واستقامة بصالح أو الجزاء معه يتعذر بمرض إما ذلك مقتضيات توفر

 هي التي الشرعية العقوبات من المقصودة الحكمة على يقضي ال حتى العقوبة إلسقاط احتيال
 ونرغب .الله إال يعمله ال ما واألمة األفراد إصالح من وفيها واحد آن في وزواجر جوابر
 على وتعميمه إليه المشار بقراره الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرره ما إنفاذ إليكم

 يخصها ما وإنفاذ لالعتماد األمر هذا من بنسخة الداخلية وزارة زودنا وقد به للتقيد المحاكم
 الدائمة الهيئة قرار من نسخة برفقه وتجدون .هـ ا.بموجبه يلزم ما فاكملوا .القرار من

.و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل.إليه المشار األعلى القضاء بمجلس
76/ت/8
1/785

29
7

1411
تعزير

 حق عن تعزيرية أحكام من يصدرونه ما في النص بعدم القضاة الفضيلة أصحاب إبالغ«... -
الوزارة من التعميم ويطلب .و/ .»إلخ...بالعفو عليه المحكوم شمول عدم على تعالى الله
157/ت/8
1/785
8
5

1414
تعزير

 هـ28/3/1414 في 1/387 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب تلقينا(... -
 أن ... المتضمن هـ2/3/1414 في 187/40 رقم العامة بهيئته المجلس قرار ومشفوعه

 ينبغي .به األخذ فينبغي الجلد مكان تعيين على منهم الصادرة األحكام في نصوا إذا القضاة
 من الجريمة يناسب ما ومراعاة ذلك في العلم أهل كالم مراعاة األحكام هذه مثل إصدار عند

 انتشار ودرجة المجرم سوابق أو الجريمة شناعة حسب ذلك يستدعي المقام كان إذا التشهير
 تقتضي إيقاعها حال كانت أو خفيفة العقوبة كانت إذا المكان تعيين ترك مراعاة مع الجريمة

 للعمل المعنية للجهات ذلك يبلغ .واجتهاده القاضي لنظر مرده وذلك التعيين غير
.و/ » موجبه واعتماد لإلحاطة .)اهـ.بموجبه

524/ت/8



1/786
13
10

1415
تعزير

 في ت/203/3 ورقم هـ،21/11/1396 في ت/210/3 رقم للتعاميم فإلحاقاً( :وبعد -
 هـ18/5/1393 في 119 ورقم هـ،25/6/1409 في 95/ت/8 ورقم هـ،4/9/1393

 شبه قاتلي وكذلك القود، عنهم يسقط الذين العمد قاتلي بحق الملكية اإلرادة تطبيق بشأن
 العمد، شبه قاتل عقوبة التعاميم هذه بعض من سقط قد أنه وبما .العام للحق العمد

 قاتل أن« : على نص قد هـ9/4/1372 في 2624 رقم السامي األمر فإن لذلك واستدراكاً
 يسجن العمد شبه وقاتل سنوات، خمس يسجن القصاص دون بالدية عليه يحكم الذي العمد
 واعتماد اإلحاطة نأمل ..».ذلك من شيء يشمله ال المحض الخطأ وقاتل ونصفاً، سنتين
.و/ .)موجبه

682/ت/13
1/786
7
2

1416
تعزير
 في 1015/3 رقم ـ تعالى االله رحمه ـ القضاة رئيس سماحة تعميم على بناءً(... :وبعد

 التعزيرات تقدير في النشاط على القضاة الفضيلة أصحاب بحث القاضي هـ1/3/1383
 األخالقية الجرائم في الناس بعض تهاون لوحظ إذا السيما والمالبسات األحوال ومالحظة
 التعزيرية العقوبة تقدير في االجتهاد القضاة الفضيلة أصحاب من نرغب لذا .إلخ... والجنائية

 .) لغيره والعبرة للمتهم المناسب الجزاء يحقق بما الشريعة قواعد تقتضيه ما ضوء على
.و./هـ.ا

847/ت/13
1/787

12
9

1416
تعزير



 في 1/711 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا(... :وبعد -
 في 320/42رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ17/4/1416
 قضايا في الرادعة األحكام إصدار عدم من مالوحظ حول صورته المرفق هـ10/4/1416

 التمييز ومحكمتي العامة المحاكم على أن : يقرر المجلس أن والمتضمن المخدرات تهريب
 هذه تكون أن ومراعاة اختصاصه في كل ذلك مالحظة الدائمة بهيئته األعلى القضاء ومجلس
 والعبث المخدرات تهريب على اإلقدام نفسه له تسول من لكل زاجرة رادعة األحكام

 وإن كبيرة فائدة مفيد الشأن بهذا العلماء كبار هيئة من صدر ما أن ومعلوم األمة بضروريات
.و)/بموجبه والعمل لالطالع .النظر من نوع إلى الصور بعض في محتاجاً كان
939/ت/13
1/787

25
6

1417
تعزير

 كانت وإذا العقوبة إيقاع إمكان مالحظة وسجن جلد بعقوبة حكم إصدار إرادة عند( -
 يطلب .و)/الوافدين من عليه المحكوم كان إذا خاصة السجن تخفيف مالحظة تعزيرية
الوزارة من التعميم

939/ت/13
1/5

25
6

1417
تعزير

 إمكان مالحظة وسجن جلد بعقوبة حكم إصدار إرادة عند القضاة الفضيلة أصحاب على(
الوزارة من التعميم يطلب .و)/العقوبة إيقاع
1053/ت/13
1/787

23
4

1418
تعزير

 كانوا سواءًً المعاكسين على العقوبة في يشددوا بأن القضاة الفضيلة ألصحاب اإليعاز( -



الوزارة من التعميم يطلب .و)/أجانب أم سعوديين
1070/ت/13
1/787

10
6

1418
تعزير

 وتطبيق الجرائم مرتكبي على رادعة شرعية عقوبات بفرض القضائية الجهات حث( -
الوزارة من التعميم يطلب .و..)/ ثانية مرة للجريمة العودة من للحد فيهم الشرعية األحكام

1327/ت/13
1/5
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1419
تعزير

)

 ش101/1/6055رقم الرياض منطقة أمير نائب الملكي السمو صاحب برقية تلقينا لقد
 الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب برقية تلقينا :(ونصها هـ5/11/1419وتاريخ

 مما المنطقة في النار إطالق حوادث كثرة حول هـ25:24/10/1419في16/1976رقم
 النظام وتطبيق مرخصة الغير األسلحة عن بالتفتيش التجاوزات تلك لمنع مكثفة جهود يوجب

 والله .)يستحقونه بما لمجازاتهم المحاكم وحث المخالفين مع الحزم مع ذلك في
الوزارة من التعميم يطلب .و/يحفظكم

1455/ت/13
1/5

20
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1420
تعزير
 في 1/1739 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد

 واألربعين السابعة دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس أن المتضمن هـ8/8/1420
 بالسجن عليهم حكم ممن السعوديين من خاصة المخدرات مروجي من السجناء كثرة ناقش



 وقد .الموضوع هذا في الداخلية ذكرته ما على واطلع المخدرات قضايا في مرة من ألكثر
 في التشديد القضاة جميع على وأن األمر هذا بمالحظة المحاكم على التعميم المجلس رأى

 ما وفق وذلك الجريمة ثبتت إذا "غيرهم أو السعوديين" المخدرات مروجي على األحكام
 عقوبات بإنزال إال ذلك يكون وال المخدرات أخطار من األمة وصيانة األمن حفظ يتطلبه
 .بها واالتجار المخدرات ترويج على االقدام نفسه له تسول لمن ورادعة االجرام عن زاجرة

.و)/موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا
1625/ت/13
1/5

26
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1421
تعزير

 مجلس قرار على المبني هـ25/6/1417وتاريخ 939/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي الحاقاً
 على أن المتضمن هـ20/4/1417وتاريخ 211/43 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء

 إيقاع مكان مالحظة جلدوسجن بعقوبة أحكام إصدار إرادة عند القضاة الفضيلة أصحاب
 من عليه المحكوم كان إذا خاصة السجن تخفيف مالحظة به تعزير كانت وإذا العقوبة

 زيادة عن واالستعاضة بالده إلى إبعاده عليها يترتب سوف ارتكبها التي والجريمة الوافدين
 خطاب على المبني هـ13/7/1417وتاريخ 943/ت/13رقم والتعميم .الخ..بالجلد السجن
 المتضمن هـ28/6/1417وتاريخ 1680/ر1/هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب
 الهيئة فرع في العام اإلدعاء دائرة في العام المدعي بتزويد الفضيلة أصحاب على التأكيد

 فقد وعليه .الخ...التمييز لهيئة عنه رفع وما الصادر الحكم فيه يوضح بخطاب المختص
 26532/س/18رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا

 المحاكم إبالغ حيال يراه ما اتخاذ الكريم سموه طلب المتضمن هـ15/8/1421وتاريخ
 المحكمة تقوم وأن لالجانب وخصوصاً السجن مدة عقوبة وتخفيف الجلد عقوبة بزيادة
 مذكرة من صورة مع السجناء على بالحكم الخاصة باالشعارات المحافظة او اإلمارة بتزويد

 من بصورة الهيئة وتزويد العام واإلدعاء التحقيق لهيئة إرسالها من بدالً التوقيف
 إلى نرغب لذا العامة للمصلحة تحقيق ذلك في وأن إليه أشير لما ونظراً .الخ..اإلشعار

يحفظكم،،، والله موجبه اعتماد القضاة الفضيلة أصحاب
1864/ت/13
1/5



18
9

1422
تعزير

)

 هـ1/9/1422 وتاريخ 17435/ب/4 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 في 214/4 رقم بقراره الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرره ما على بالموافقة القاضي

 بنوع وارتباطها التعزيرية العقوبات ألمر المجلس تأمل بعد أنه المتضمن هـ20/3/1422
 المادة كثرة وألن الخطر لخفة تبعا وتخف موجبها لخطورة تبعا وتشتد تقوى وأنها سببها

 بهيئته األعلى القضاء مجلس فإن لذا .القضية في النظر عند ذلك ويتبن مؤثرة وقلتها المهربة
 مهربي مجازاة بخصوص الداخلية وزير سمو اقتراح على الموافقة ـ 1 : يلي ما يقرر الدائمة

 هيئة قرار عليه نص حسبما والغرامة والجلد بالسجن تداولها الممنوع الحبوب مروجي أو
 الحاكم إلى ذلك في الجزاء تقدير يترك ـ 2 .هـ11/11/1401 في 85عدد العلماء كبار

 ومدى جرم من يثبت وما اعترافات من فيها ما على ويطلع القضية ينظر الذي الشرعي
 االختصاص حسب أكثر أو واحد قاض لدى القضية نظرت سواء الممنوعات تلك خطورة
 الممنوعة المادة من المتوقع الضرر قدر على يناسبها بما جريمة لكل التعزير تقدير ويكون

 إليه تهريبها أو المجتمع في ونشرها بثها على المجرمون تتابع التي الحبوب هذه أن شك وال
 لذا .اهـ.. كالمتبع للتمييز خاضعا ذلك بعد ويكون الحكم فيصدر نظر ودقة لحزم محتاج
 في 2090/ت/13 رقم التعميم ينظر .و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

.و/ هـ16/11/1423 في 2119/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/هـ10/10/1423
1997/ت/13
1/5

24
5

1423
تعزير

)

 العلماء كبار هيئة ورئيس السعودية العربية للملكة العام المفتي سماحة خطاب تلقينا لقد
 مجلس أن المتضمن هـ7/5/1423 وتاريخ 2/س/45 رقم واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة

 بحث هـ5/11/1422 بتاريخ انعقدت التي والخمسين السادسة دورته في العلماء كبار هيئة



 المجلس ورأى القضاة قبل من بها يحكم التي الجلدات بكثرة التعزير في المبالغة موضوع
 نوع توضويح مع كثيرة بجلدات تعزيرية أحكام في صدرت التي للقضايا بإحصائية تزويده

 لذا .إلخ .. المجلس رأه بما تزويدهم سماحته وطلب .عليها لإلطالع قضية كل في الجريمة
 بصفة وذلك إليه أشير بما الوزارة تزويد واعتماد اإلطالع إليكم نرغب ماذكر الحال وحيث
و/ ).عاجلة

2243/ت/13
1/54

16
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1424
تعزير

 ذي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 الرقم ذي لخطابنا فيه المشار هـ10/3/1424 والتاريخ 19/21048الرقم
 وفي التعزيرات قضايا في الفصل أن المتضمن هـ21/2/1424والتاريخ 21/10541/24

 بعد والعشرين الثامنة للمادة وفقاً الجزئية المحاكم اختصاص من فيها إتالف ال التي الحدود
 من المائتين بعد والعشرين الرابعة المادة نصت حيث الجزائية اإلجراءات نظام من المائة
 إحالة الكريم سموه رغب عليه .الخ....أحكام من معه يتعارض ما كل إلغاء على النظام نفس

 فيها للنظر الجزئية المحكمة إلى المخدرة المواد قائمة على المدرجة الحبوب قضايا جميع
 على قضيته فتنظر ترويجها أو الحبوب بتهريب التهمة إليه توجهت من -1 :التالى النحو على
 العقوبة المحكمة وتحدد هـ11/11/1401 في 85 رقم العلماء كبار هيئة قرار ضوء

 قضيته فتنظر تعاطيها أو غرض ألي الحبوب بحيازة التهمة إليه توجهت من -2 . المناسبة
 بحيث المخدرات بعقوبة الخاص هـ1374 لعام 11 رقم الوزراء مجلس قرار ضوء على
 .اهـ . التعاطي لقاء المناسب بالجلد وتعزيره األمر لولي العقوبة وتترك اإلدانة المحكمة تثبت

.و / )بموجبه مايلزم وإكمال االطالع إليكم نرغب لذا
2442/ت/13
1/5
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تعزير
 وتاريخ 16/49504 برقم بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد (



 هـ 29/3/1421 وتاريخ خ/261 برقم المعارف وزارة لكتاب فيه المشار هـ 8/7/1421
 تلقينا كما ، هـ 24/7/1420 في 25/630/46-7-32 رقم التعميم صورة به المرفق
 وتاريخ ر/4/18117 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب

 المذكور بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب لكتاب فيه المشار ، هـ 6/9/1421
 وتاريخ 2558/1 برقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا كما ، أعاله

 وقد ، هـ 13/9/1421 وتاريخ ص/س/812 رقم لكتابنا الجوابي هـ 3/12/1421
 المدارس داخل الطالب على العقوبات بتنفيذ يتعلق ما أعاله إليها المشار المكاتبات تضمنت

 دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على عرض وأن سبق الموضوع هذا وأن ،
 العقوبات تنفيذ محل المدرسة تكون أن ينبغي كان ما أنه المجلس ورأى ، واألربعين التاسعة

 داخل المرتكبة الجناية تكن لم ما الحكم في ذلك على ينص وال تعزيرات و حدود من
 تكون أن ينص أن تقتضي المصلحة أن للقاضي وظهر الطالب فيها يدرس التي المدرسة
 إلى بالرجوع أنه األعلى القضاء مجلس رئيس معالي ذكر كما ، المدرسة داخل العقوبة
 رآه ما مع تتعارض ال أنها وجد االجتماعية المالحظة دور الئحة من ) ب/10 ( المادة

 رأي بينما ، المالحظةاالجتماعية دار في بالمقيمين تختص المذكورة فالمادة ، أعاله المجلس
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الجنح من المدارس داخل حصل بما يتعلق المجلس
. و/ ) وإنفاذه موجبه واعتماد

2747/ت/13
1/54
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تعزير

 ، هـ25/6/1426 وتاريخ ب م/8395 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 رقم برقيتكم على اطلعنا [ : ونصه ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجه

 وتاريخ م/4/212 األمر إلى فيها المشار هـ10/2/1426 وتاريخ 17/11669
 وقائدها السيارة مالك بين التضامن مفهوم بشأن العدل وزير لمعالي الموجه هـ26/4/1417
 ( المادة في الوارد منه يقع الذي الحادث في المادية المسؤولية في بالقيادة له المرخص غير

 هـ3/1/1417 بتاريخ المنعقدة جلسته في الوزراء مجلس رآه وما ، المرور نظام من ) 196
 قواعد بوضع ومعالجته الداخلية وزارة مع لدراسته العدل وزارة إلى الموضوع إحالة من

 وتاريخ 42389 رقم بخطابه العدل وزير معالي به أفاد وما ، الحاالت هذه لمثل مناسبة



 وما ، نسخته المرفقة المحضر تضمنه لما وفقاً الالزم إكمال جرى أنه من هـ1/7/1418
 فيما توصيات من المحضر تضمنه ما تؤيد الداخلية وزارة أن من برقيتكم في أوضحتموه

 المادة بشأنها فتطبق المرورية المخالفات على المترتبة الجزاءات أما الخاصة بالحقوق يتعلق
 ما مراعاة مع المحضر ذلك تضمنه ما على بموافقتنا ونخبركم . المرور نظام من ) 196 (

 مقتضى بشأنها يطبق بأن المرورية المخالفات على المترتبة الجزاءات بخصوص إليه أشرتم
 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. المرور نظام من ) 196 ( المادة

.و / ) المذكور المحضر من نسخة برفقه وتجدون . يخصكم فيما بموجبه واعتماد
3077/ت/13
1/5
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تعزير

)

 وتاريخ 1365/3 رقم والتعميم هـ11/1/1398 وتاريخ ت/8/1 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 لما نظراً انه المتضمنة هـ7/10/1383 وتاريخ 355/3 رقم والتعميم هـ21/3/1383

 تطبيق ينبغي فإنه , وخلقي ديني انحطاط من تجره وما مفاسد من والزنا اللواط جرائم تحدثه
 تعزيرا التهمة حقه في تثبت من وتعزير الشنيعة األفعال هذه مرتكبي على الشرعية العقوبات

 وأغلظها العقوبات بأقسى الشنيعة األفعال هذه على يقدم من على الجزاء وتقرير رادعا بليغا
 واتهامات مالبسات من بها أحيط ما حسب على جريمة كل في الشريعة تجيزه ما مع تمشيا

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ..
 المحاكم على التعميم سموه طلب المتضمنة هـ22/2/1428 وتاريخ 1/5/5/18273

 سموه برقية في جاء ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ..القضايا هذه في بالتشديد
 هذه مثل في الوقوع عن وتردع الشرعية األحكام تقتضيها التي بالشدة المجرمين وأخذ

و -،،، يحفظكم والله .. الجرائم
ت/72/3
2/7

26
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1391
تعليم



 هو ما على بناء األخرى الرسمية الوثائق من وغيرها الدراسية الشهادات تعديل يتم وإنما(...
 وتاريخ واسمه المواطن جنسية إثبات في األصل هي الحفيظة ألن النفوس حفيظة في مثبت
 على الفروع تعدل أن والمفروض فروع وغيرها دراسية شهادات من الحفيظة عدا وما ميالده
 والجوازات الجنسية في التعميم نص وينظر .و.)/إلخ ...للفرع تبعا األصل يعدل وال األصل

.86/ص
ت/127/7

2/7
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1392
تعليم

 32 برقم الوزارة هذه إلى الوارد بالنيابة المعارف وزارة وكيل سعادة كتاب إلى نشير( :وبعد
 في 22 رقم الملكي المرسوم به مرفقا هـ5/7/1392 في المؤرخ 7/210/34/
 في األمية ومحو الكبار تعليم نظام مشروع على الموافقة بشأن صدر والذي هـ9/6/1392

 )..األمي( لفظ عليهم ينطبق من نوع وتحديد األمية لمحو العليا اللجنة وتشكيل المملكة
 لفظ عليهم ينطبق الذين الوزارة منسوبي يشمل الملكي المرسوم هذا ألن ونظراً .إلخ

 نأمل فإننا .الذكر سالف بالمرسوم ورد ما لتنفيذ خطة تضع أن الوزارة تستطيع وحتى )األمي(
 خمسة على أعمارهم تزيد وال يكتب وال يقرأ ال ممن معكم يعمل من لجميع حصر يتم أن

 ـ االسم :التالية البيانات الحصر يتضمن أن على فرصة أقرب في إلينا وبعثه ـ عاما وأربعين
 الخدمة هذه ألداء معنا تعاونكم في كبير أمل ولنا اإلقامة جهة ـ الميالد تاريخ ـ الوظيفة
.ك/انتهى .)الجليلة

ت/18/2
2/7
1
2

1393
تعليم
 مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة -1 :يلي ما طيه من نبلغكم( :وبعد

 الوزراء مجلس قرار على المشتمل هـ2/11/1392 وتاريخ 23553 رقم التعميمي الوزراء
 الجديد الموظفين لنظام التفسيرية الالئحة بتطبيق القاضي هـ19/11/1392 في 1327 رقم

 من نسخة -2 .إلخ..العيد إجازة بعد الموظفون عليها استحصل التي لإلجازات بالنسبة



 في أ/24204/3 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب
 هـ21/11/1392 في 1345 رقم الوزراء مجلس قرار على المشتمل هـ16/12/1392

 السنة وليست الدراسة تستغرقها التي السنة هي الدراسية بالسنة المقصود بأن القاضي
 في ورد ومما .ك/انتهى .)واإلحاطة االطالع نرغب .شهرا "12" العمري بمفهومها الدراسية
 في أ/24204/3 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب

 تستغرقها التي السنة هي الدراسية بالسنة المقصود أن"... :نصه ما هـ16/12/1392
."حرر ذكر ولما.شهرا "12"العمري بمفهومها الدراسية السنة وليست الدراسة

ت/155/2
2/8
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تعليم
 أصال الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة بطيه تجدون( :وبعد
 والمتضمن هـ26/4/1393 في ر/15252/3 برقم الوطني واالقتصاد المالية وزير لسمو
 اإلعانات صرف بوقف القاضي هـ17/4/1393 في 496 رقم الوزراء مجلس لقرار

 الممثليات في آباؤهم ويعمل عربية بالد في يدرسون الذين الموظفين ألبناء واإلركابات
.ك/انتهى .)اإلحاطة نرغب .عربية غير بالد في السعودية

ت/212/2
2/8
3

11
1394

تعليم
 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد

 هـ8/10/1394 في 30501 برقم البنات لتعليم العام الرئيس لفضيلة الموجه التعميمي
 العدل وزارة بتعميد الصادر هـ17/9/1394 في 1352 رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن

 نرغب .للفتيات العائدة الدراسية الوثائق تعديل إجراءات تتطلبه الذي الشرعي التوثيق بإصدار
 ديوان رئيس معالي خطاب في ورد ومما .و/انتهى .)يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع

 تعميد -1 "... :نصه ما هـ8/10/1394 في 30501 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة
 الطالبات لمصلحة حفظا التعديل إجراءات تتطلبه الذي الشرعي التوثيق بإصدار العدل وزارة



 الرئاسة تؤكد أن يجب -2 .أصحابها لغير الدراسية الوثائق الستغالل الفرصة إتاحة ولعدم
 تعبئة عند الدقة بمالحظة منسوباتها جميع على وآخر وقت بين البنات لتعليم العامة

 في النص وينظر ."إلخ.. بموجبه تعبأ الذي للمستند طبقا االستمارة تكون بحيث االستمارات
.و/هـ19/6/1411في 65/ت/8 رقم بالتعميم ذلك أكد كما .3/342 المحاكم

ت/216/2
2/9
5

11
1394

تعليم

 في الثقافية المكاتب على التعميمي المعارف وزير معالي خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد
 الوزاري للقرار إلحاقا" :المقدمة بعد النص .هـ26/10/1394في ت/32/1 رقم الخارج

 437 رقم الوزراء مجلس قرار على المبني هـ6/4/1393 في 32/1/5/2129/30 رقم
 والملحقيات بالسفارات للموظفين المادية الحوافز بتوفير الخاص هـ6/6/1393 في

 لزوجات المادية الحوافز وكذلك بالعمل قيامهم بجانب بالدراسة يلتحقون الذين بالخارج
 في 1236 رقم الوزراء مجلس قرار صدر قد بأنه نفيدكم .المبتعثين والطالب الموظفين

 )د( بالفقرة الواردة العلوم إلى التربوية العلوم إضافة على الموافقة متضمنا هـ13/9/1394
 .)اإلحاطة نرغب ."هـ أ..لالعتماد هـ6/4/1393 في 437 رقم القرار من )ثانيا( المادة من

.م/انتهى
ت/55/12
2/10

22
4

1397
تعليم
 في 6351 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم لفضيلتكم نرفق( :وبعد
 بتعديل هـ9/3/1397 وتاريخ 314 رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن هـ19/3/1397
 .ك/انتهى .)موجبه واعتماد لإلحاطة .هـ30/10/1385 في 542 رقم الوزراء مجلس قرار
 في 6351 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم في ورد ومما
 الجامعية المراحل دون التي الشهادات معادلة تتم :أوالً "... :نصه ما هـ19/3/1397

 االلتحاق حاملوها يرغب التي الشهادة معادلة تتم :ثانيًا .المعارف وزارة قبل من دراسيا



 وافق وحيث...حرر ذكر ولما .العالي التعليم وزارة قبل من العليا بالدراسات أو بالجامعات
."تحياتي وتقبلوا بموجبه الالزم إكمال أرجو ذلك على موالي جاللة نائب سمو
ت/17/5
2/10

12
2

1402
تعليم

 رقم المنورة بالمدينة اإلسالمية الجامعة رئيس نائب سعادة خطاب من نسخة وردتنا( :وبعد
 دار مدرسة مناهج على اإلسالمية الجامعة إشراف المتضمن هـ23/12/1401 في 10863

 امتحانات بوضع الجامعة تقوم وأن فيها االمتحانات وأعمال المكرمة بمكة الدينية العلوم
 شأن ذلك في شأنها خريجيها شهادات وتصدر المدرسة لهذه والثانوية الكفاءة شهادتي
 من دراسية شهادة أية قبول عدم إلى النظر تلفت والجامعة .للجامعة التابعة الثانوية المعاهد
 هـ1401/1402 الدراسي العام من ابتداء المكرمة بمكة الدينية العلوم دار مدرسة

 صاحبة اإلسالمية الجامعة من صادرة الشهادة هذه تكن لم ما والثانوية المتوسطة للمرحلتين
.ش/انتهى .)ذلك ومراعاة االطالع نأمل عليه .االختصاص

ت/28/12
2/11
7
3

1402
تعليم

 في 3343 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة تلقينا( :وبعد
 هـ27/1/1402 في "35" رقم الوزراء مجلس قرار من صورة ومشفوعه هـ17/2/1402

 مدير معالي من المرفوع الخطاب على االطالع بعد الوزراء مجلس إن« :المقدمة بعد ونصه
 برقم التركي المحسن عبد بن الله عبد/الدكتور اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة

 وذلك العربية األساليب في الشائع الخطأ إلى فيه يشير الذي هـ17/9/1400 في 1106/1
 والمجالت، والصحف، الدواوين، في الكتابة أساليب في األعالم بين )ابن( كلمة بحذف

 على االطالع وبعد .الخطأ هذا على للقضاء الكفيلة الوسائل اتخاذ والتلفاز،ويرجو واإلذاعة
 في 1/6473 رقم الداخلية وزير سمو بخطاب المرفوع الوزارية اللجنة محضر



 النفوس حفائظ في األسماء تكتب أن رأت قد اللجنة أن المتضمن هـ23/7/1401
 يفرض ال بحيث منطقة بكل تنطق ما وفق المدرسية والسجالت والشهادات والجوازات

 على يؤكد أن على منطقة كل في عليه للمتعارف ذلك يترك بل األسماء لكتابة معين شكل
 والشهادات والجوازات النفوس حفائظ في األسماء تكتب يقرر .للعائلة الثالث االسم

 ذلك يترك بل األسماء لكتابة معين شكل يفرض ال بحيث تنطق ما وفق المدرسية والسجالت
 واعتماد واإلحاطة لالطالع ".أهـ.للعائلة الثالث االسم على يؤكد أن على عليه للمتعارف

.و/انتهى .)موجبه
ت/5/2/196
2/12
7

11
1405

تعليم
 تعميم به المبلغ هـ12/10/1405 في 2160/2 رقم الوزير معالي توجيه على بناء( :وبعد
 قرار على المبني هـ2/9/1405 في 16331/2 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس

 الداخل في الجامعات خريجي بشأن هـ8/9/1405 في 187 رقم الموقر الوزراء مجلس
 القطاع في والعمل الحكومية األجهزة في العمل بين الخيار لهم يكون بحيث والخارج

.ك/انتهى .)بموجبه والتمشي منسوبيكم إلبالغه .األهلي
ت/12/64
2/12

26
3

1406
تعليم

 حول هـ19/2/1406 في 57/ض/3/2 رقم العالي التعليم وزير معالي خطاب وردنا( :وبعد
 بالمؤسسات باالتصال المملكة في والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات بعض قيام

 أطباء قبول على معها الكندية،واالتفاق والمستشفيات والجامعات كندا في التعليمية
 المكتب إلى الرجوع دون المستشفيات في العملي التدريب أو العليا للدراسات سعوديين
 يتعلق ما كل في التعليمي الملحق مع التنسيق من ذلك في البد وأنه.بكندا السعودي التعليمي
 اإلحاطة نرغب لذا .العامة للمصلحة تحقيقا المستشفيات في التدريب أو األكاديمية بالنواحي

.و/انتهى .)واالعتماد



ت/8/191
2/12
3

12
1407

تعليم

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس لمعالي التعميمي الخطاب من نسخة تلقينا( :وبعد
 ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب الموجه هـ4/11/1407 وتاريخ ر/7/15769

 الكريم لسموكم أبعث« :المقدمة بعد ونصه الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس
 بما القاضي هـ26/10/1407 وتاريخ 242 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة طيه
 درجة يشغل فيمن ـ القرار لهذا طبقا ـ االستشارية الخدمات من االستفادة تنحصر -1 :يلي

 عليهم يطبق وممن الجامعات في السعوديين التدريس هيئة أعضاء من فوق فما مشارك أستاذ
 في السعوديين التدريس هيئة أعضاء من الجامعات في السعوديين التدريس هيئة أعضاء كادر

 من )أوال( الفقرة في الواردة للقواعد وفقا وذلك الكادر هذا تطبق التي الحكومية الجهات
 على وذلك ريال آالف ثالثة عن تزيد ال شهرية مكافأة للمستشار تصرف -2 .القرار هذا

 المستشار استمر إذا إال الصيفيبة العطلة خالل وتتوقف الدراسية السنة خالل وجوده أساس
 أنجزها التي األعمال عن سنوي نصف تقريرا يقدم أن المستشار على -3 .خاللها يعمل

 العام للديوان ونسخة العالي التعليم لوزارة التقرير ذلك من نسخة ويعطى الحكومية للجهة
 الخدمات مجال في بالعمل اإلذن المختص الوزير من بقرار يجوز -4 .المدنية للخدمة

 في السعوديين التدريس هيئة أعضاء من فوق فما مشارك أستاذ درجة يشغل لمن االستشارية
 السعوديين التدريس هيئة أعضاء كادر تطبق التي الحكومية الجهات في أو الجامعات
 وذلك لها مقرا المملكة تكون التي الدولية أو اإلقليمية المنظمات من أي لدى بالجامعات

 قرار القرار هذا يلغي -5 .القرار هذا من )رابعا( الفقرة في تفصيال الواردة للقواعد وفقا
 تمت وحيث .معه يتعارض ما وكل هـ21/11/1403 وتاريخ 271 رقم الوزراء مجلس

 االطالع نأمل .»هـ أ.بموجبه الالزم بإكمال باألمر التكرم فأرجو ـ ذلك على الكريمة الموافقة
.ك/انتهى .)موجبه واعتماد

85/ت/8
2/14

10
7



1412
تعليم

 قرار فيه المبلغ هـ3/12/1407 في ت8/191 رقم الوزارة هذه لتعميم فإلحاقاً( :وبعد
 أعضاء من االستفادة تنظيم بشأن الصادر هـ26/10/1407 في 242 رقم الوزراء مجلس

 والمنظمات الحكومية الجهات في متفرغين غير مستشارين الجامعات في التدريس هيئة
 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا .والدولية اإلقليمية

 ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ15/6/1412 في د/7/8227
 برفقه الكريم لسموكم أبعث« :يلي ما ونصه الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس
 من بضم القاضي هـ3/6/1412 وتاريخ 50 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة
 قرار عليهم يطبق الذين التدريس هيئة أعضاء إلى السعوديين من )مساعد أستاذ( درجة يشغل

 العالي التعليم وزير يرفع أن على هـ،26/10/1407 وتاريخ 242 رقم الوزراء مجلس
 التكرم فأرجو .ذلك على الكريمة الموافقة تمت وحيث .سنوات أربع بعد لذلك تقويماً
.و/انتهى )موجبه واعتماد لالطالع .اهـ».بموجبه الالزم بإكمال باألمر

850/ت/13
2/14

22
9

1416
تعليم
 من تتطلبه بما المدارس في تحصل التي القضايا بمعالجة المحاكم قضاة تعميد( :وبعد

 إجراءات الستيفاء لإلمارة المحكمة إلى يتقدم الذي المدعي طلب بإحالة وذلك خصوصية
.و/ )بالنتيجة القاضي وإفادة فيها التحقيق

1460/ت/13
1/54

22
8

1420
تعليم
 صورته المرفق هـ13/8/1420 في م/820 رقم التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد

 يتقرر الذين الطالب بها يلحق أن يمكن التي المدارس تحديد على بالموافقة والقاضي
 الرسوم على والموافقة أمورهم أولياء إقامة مقار في الدولة نفقة على بمدارس إلحاقهم



. و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المطلوبة الدراسية
1617/ت/13
1/54

22
8

1421
تعليم

)

 هـ2/8/1421 في م/7/1010 رقم التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 المدارس تنظيم من )13 (المادة بموجب المشكلة اللجنة توصيات على الموافقة المتضمن
 السعوديين أبناء بها يلتحق أن يمكن التي المارس تحديد-1 :التالية .الخارج في السعودية
 – وزامبيا – وغانا -وإيران -تركمنستان [ من كل في والمبتعثين والموفدين العاملين
 وفق المطلوبة الدراسية رسومها على والموافقة ] والهرسك والبوسنه -وموريتانيا – وأثيوبيا
 كاإلعاشة أخرى مصاريف أية الرسوم هذه تشمل وال منهما نسخة المرفق )2.1( رقم البيانين
 المقام قبل من اعتمادها تم التي للمدارس الدراسية الرسوم مراجعة تتم -2 .والتأمين والنقل
 في والمبتعثين والعاملين الموفدين السعوديين أبناء بها يلحق أن يمكن والتي ( السامي
 التي التغيرات مع لتتالءم عليها السامي المقام موافقة تاريخ من سنوات ثالث كل )الخارج

 األمر من نسخة برفقه وتجدون .الدراسية رسومها أو ومناهجها اتجاهاتها في تحدث قد
 ينظر .و / )موجبه واعتماد لالطالع المذكورين )2.1 ( البيانين من ونسخة المذكور السامي
هـ27/4/1422 في 1768/ت/13 رقم التعميم
1588/3

2/17
9
4

1383
تعويضات

 10/3 في 6354 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب سمو خطاب على فبناء( :وبعد -
 القضاة اشتراك هـ27/2/1383 في 715 رقم الداخلية وزارة طلب حول هـ1383/

 األمطار هطول باسباب خسارة من أصابهم مما سكانها تضرر التي األماكن في الموجودين
 مع االشتراك اعتمدوا عليه .منطقة كل بلدية ورئيس أمير من المشكلة اللجنة مع والسيول

 وأكد .ن/انتهى .)منطقتكم بسكان لحقت التي والخسائر األضرار لتقدير المكونة اللجنة



.ر/هـ18/6/1383 في 2628/3 رقم بالتعميم
م/2300/2

2/17
3

11
1385

تعويضات

 من الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة من وردنا مما نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 وزير السمو لصاحب أصال الموجه هـ10/9/1385 في 18905 رقم التعميمي خطابه
 هـ19/8/1385 في 454 رقم الوزراء مجلس قرار والمتضمن الوطني واالقتصاد المالية
 ما اعتماد االطالع بعد ونرغب .الطبيعية والكوارث والحرائق السيول من المتضررين بشأن
 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب ونص .ن/انتهى .)فيه جاء

 وتاريخ 454 رقم الوزراء مجلس قرار نص يلي فيما« : هـ10/9/1385 في 18905
 وتاريخ 4311/11/5/12 برقم للمجلس العامة األمانة خطاب مع الوارد هـ19/8/1385
 إن .الطبيعية والكوارث والحرائق السيول من المتضررين مساعدة بشأن هـ22/8/1385

 برقم الرئاسة ديوان من الواردة لهذا المرافقة المعاملة على اطالعه بعد الوزراء مجلس
 والكوارث والحرائق السيول من بالمتضررين المتعلقة هـ7/8/1385 وتاريخ 16874
 العمل وزارة من كل عن مندوبين من المشكلة اللجنة تقرير :يأتي فيما وتتلخص.الطبيعية

 :يأتي كما ويتلخص الزراعة ووزارة الوطني واالقتصاد المالية ووزارة االجتماعية والشئون
 أضرار )الثاني والقسم( عامة أضرار )األول القسم( قسمين إلى األضرار تقسيم اللجنة رأت
 والحرائق السيول تحدثه ما إلى النوع هذا يرجع :العامة األضرار ـ األول القسم . فردية

 لهذه األساسية العالج طرق االعتبار في يؤخد أن اللجنة وترى الزراعية واآلفات الجماعية
 توجه أن :اآلتي اللجنة وتقترح المتضررين أحقية تقدير في بالنظر االكتفاء وعدم الظواهر

 .اآلفات من محاصيلهم حماية بطرق بالزراعة المشتغلين تصريف في االهتمام الزراعة وزارة
 من تراه بما والتقدم للسيول عرضة تكون التي الكبيرة األودية بدراسة فنية هيئة تكلف أن

 اقتصادية ثبوت بعد كالسدود السيول آثار من تحد أن شأنها من التي واإلجراءات الوسائل
.إليها والحاجة إنشائها

 التي المبالغ لصرف الطواريء اعتمادات إلى يلجأ أن اللجنة ترى المؤقتة للحلول بالنسبة
 أغلبها ينشأ التي الفردية الحوادث عن ال الجماعية للكوارث السريع اإلسعاف بها يقصد



 من تشكل لجان قرارات على بناء للتعويض المتضررين أحقية تقرر أن على.إهمال نتيجة
 :الفردية األضرار ـ الثاني القسم .االجتماعية والشئون والداخلية والمالية الزراعة وزارة

 لهطول أو الفردية الحريق لحوادث نتيجة األفراد تصيب التي األضرار تلك فيها ويدخل
 بعض تسقط أن يحدث بل جماعي ضرر ذلك عن الينجم بحيث الرياح هبوب أو المطر

 السيارات بعض تحطم أو المواشي بعض هالك النوع هذا في يدخل كذلك المتداعية المنازل
 جماعية بصورة أثرها اليقع التي األسباب من سبب ألي ألشخاص أو لشخص المملوكة
 األضرار حيال يختلف الحكومة واجب وإن.تفاديها اليمكن التي الكارثة معنى والتحمل

 المادية الفرد حالة أساس على االجتماعية بالمساعدات المختصة الجهة وتطبقه الفردية
 الضمان مصلحة( شكل في انشئت قد الجهة هذه مثل كانت ولما المساعدة إلى وحاجته

 أن اللجنة وتوصي.إليها يكون أن يجب الفردية للحاالت الطبيعي االتجاه فإن )االجتماعي
 على لدراستها االجتماعي الضمان مصلحة إلى فردية بأضرار تتعلق التي الطلبات جميع تحال
.الضمان نظام في جاء ما ضوء

 السيول حوادث بشأن تمت التي التطورات بخصوص الوطني واالقتصاد المالية وزارة تقرير
 بحث :يلي ما بإضافة أعاله عنه المنوه التقرير على مبني وهو الطبيعية والكوارث والحرائق

 أو البحث حينه في يتم لم والتي هـ1383 عام الواردة الطلبات عن النظر غض إمكانية
 الصعب من يجعل الحوافز هذه على طويلة مدة مضي ألن بها المدعاة األضرار عن التحري
 إلى وباإلضافة مداها تقرير يمكن فال وقوعها من التحقق حالة في وحتى وقوعها من التحقق

 تقدر لم ما أفراد هناك كان إذا أما السريع االسعاف مبدأ يعطل المدة فوات فإن ذلك
 حالتهم على ينعكس بما ماضي حادث أثر تحت واقعين يزالون وال بهم الالحقة األضرار
 مساعدة وتقدر االجتماعي الضمان مصلحة هي المسؤولة الجهة فإن حاضرا المادية

 الجماعية للحاالت بالنسبة .أصابه الذي الضرر على بناء وليس حاجته على بناء المستحق
 ألصحابها تصرف ولم هـ1383 عام وبعد قبل أضرارها وتقدير عنها التحري تم التي

 اللجان إليها توصلت التي التقديرات من %20 بواقع عنها تعويضات تصرف.بعد تعويضات
 محلية لجان تشكيل تقترح مستقبال تحدث قد التي الجماعية لألضرار بالنسبة .المختلفة

 جانب إلى والمالية والمحكمة اإلمارة عن ممثل من منها كل تتكون منطقة كل في دائمة
 الحادثة كانت إذا أخرى جهة أي من مندوب إلى باإلضافة بهما موثوق األهالي من شخصين

 وتكون)الزراعية الكوارث حالة في مثال الزراعة( الجهة تلك باعمال يتعلق الذي النوع من
 وتقدير حدوثها حال الجماعية الكوارث نتائج في سريعا النظر الدائمة اللجان هذه مهمة

 وتنظيم اإلسعافات صرف في األحمر الهالل مع والتعاون ومبدئية شاملة بصفة األضرار



 أمير يبرق الجماعية الحادثة وقوع حال :التالي الوجه على والتعويض اإلسعاف إجراءات
 اللجنة أعضاء باقي مع يمثله من أو هو ينتقل نفسه الوقت وفي الداخلية وزير إلى المنطقة
.األضرار تقدير في للبدء الحادث مكان إلى المحلية

 بما مزودين الحادث مكان إلى مندوبيها لترسل األحمر الهالل سلطات الداخلية وزير يبلغ
 أعضاء الداخلية وزير يبلغ الوقت نفس في .الضرورية والنقدية العينية المساعدات يكفل
 والشئون والعمل والمالية الداخلية وزارة من دائمة بصفة تكوينها تقترح مركزية لجنة

 اللجنة هذه تتمكن حتى الصفة ومحدد دائم عضو وزارة كل يمثل حيث والزراعة االجتماعية
 التقديرات ضوء على للمصابين اآلجلة التعويضات تقدير نحو تبلغها فور االجتماع من

 ما قيمة خصم بعد بتقديراتها ترفع أن المركزية اللجنة هذه وعلى المحلية للجان المبدئية
 على شهر ظرف في الداخلية وزير إلى سريعة وإسعافات تعويضات من صرف قد يكون
 المالية وزير بها يبلغ التقديرات هذه على الداخلية وزير وافق وإذا.الكارثة وقوع من األكثر
 محضر .الطوارىء بند من فورا منها محددة بنسبة أو بصرفها األمر صالحية يخول الذي

 الذي االجتماعية والشئون والعمل الزراعة ووزارة والمالية الداخلية وزارات وكالء اجتماعي
 أعاله إليه المشار المالية وزارة من المقدم التقرير على المجتمعون اطلع :يلي ما على ينص

 وترى الطبيعية والكوارث والحرائق السيول حوادث بشأن تمت التي التطورات بخصوص
 أن على بها العمل ويمكن مناسبة الخصوص بهذا توصيات من التقرير في ورد ما أن اللجنة
 حال :التالي بالشكل الثالثة المادة من )أ( الفقرة تعديل :كاآلتي المالحظات بعض إليه تضاف
 األمير ينتقل الوقت نفس وفي الداخلية وزير إلى المنطقة أمير يبرق الجماعية الحادثة وقوع
 مكان إلى المحلية اللجنة أعضاء باقي مع يمثله من أو الداخلية وزارة تحدد سوف الذي

 هذه على الداخلية وزير سمو وافق إذا ـ الفقرة على تضاف .األضرار تقدير في للبدء الحادث
 منها محدد نسبة أو بصرفها األمر صالحية يخول الذي المالية وزير سمو بها يبلغ التقديرات

.المركزية اللجنة تقترحها التي بالكيفية )جملة( الطوارىء بند من فورا

 فيها تسهم قد للمتضررين تقدم التي المساعدات أن بما :التوصيات إلى التالية الفقرة إضافة
 المساعدة نوع عن معلومات تبادل هناك يكون أن ترى فاللجنة أهلية أو حكومية هيئات

 واالقتصاد المالية وزير سمو مالحظات .اإلعانة لتكرار منعا الهيئات تلك بين ما ومقدارها
 حتى الجماعية لألضرار بالنسبة االعتبار في االقتصادية الفرد حالة تؤخذ أن :التالية الوطني
 فالفرد.فرد كل احتياجات مع يتناسب تقسيما للتعويضات المخصصة المبالغ تقسيم يمكن
 من ينال ال أن يجب الكارثة أفسدته ما اصالح من يمكنه ما الموارد أو المال من لديه الذي

 الهالل جمعية تقوم أن التقرير اقترح .عاجز شبه أو عاجزا الكارثة تتركه الذي الفرد نصيب



 المالية وزارة جهاز األعمال بتلك يقوم أن األفضل ومن الفورية اإلسعافات بأعمال األحمر
 القيام معه يستطيع الذي بالكيف بعد يتكون لم الهالل جهاز وأن خاصة بالفعل بها المتمرس

 لتغطية ريال مليون )2( مبلغ اعتماد اقتراح .فروع لديه وليس المرغوب الوجه على بها
 بند من اآلجلة التعويضات لتغطية ريال مليون )4( مبلغ جانب إلى السريع اإلسعاف تكاليف

 وتاريخ 20055 رقم السامي باألمر المشكلة اللجنة اجتماع محضر .الطوارىء
 وزير ومعالي الداخلية ووزير الوطني واالقتصاد المالية وزير سمو من هـ24/8/1384

 اللجنة أن والمتضمن الموضوع هذا لدراسة االجتماعية والشئون العمل وزير ومعالي الزراعة
 واالقتصاد المالية وزير سمو مالحظات مع المقدمة والتوصيات التقارير درست المجتمعة

 المالية وزير سمو مالحظات مع التوصيات تلك على وافقت والدراسة البحث وبعد الوطني
.الوطني واالقتصاد

 إليهما المشار الوطني واالقتصاد المالية وزير سمو ومالحظات التوصيات على الموافقة يقرر
 وزير ومعالي الداخلية وزير وسمو المالية وزير سمو من المشكلة اللجنة اجتماع محضر في

 من الثانية المادة تعديل مع أعاله عنه المنوه االجتماعية والشئون العمل وزير ومعالي الزراعة
 أضرارها وتقدير عنها التحري تم التي الجماعية للحاالت بالنسبة( :باآلتي المالية وزارة تقرير
 بواقع عنها تعويضات تصرف.بعد تعويضات ألصحابها تصرف ولم هـ1383 عام وبعد قبل
 ).الطوارئ بند من المبلغ وأخذ المختصة اللجان إليها توصلت التي التقديرات من 50%
 مقتضاه اعتماد آمل فإني وأقره، موالي جاللة على عرضه جرى قد وحيث .حرر ذكر ولما

 األخرى المعنية الجهات أعطيت وقد .بالموضوع المتعلقة بالمعامالت بيانا طيه وتجدون
م/هـ11/6/1388 في ت/47/2 رقم بالتعميم أكد .)موجبه لتعتمد هذا من صورة

ت/1/2
2/23
1
1

1388
تعويضات

 بشأن هـ3/11/1385 وتاريخ م/2300/2 برقم لكم الصادر السابق لتعميمنا اشارة:(وبعد
 السيول من المتضررين مساعدة لطرق المنظمة بالقواعد الخاص الوزراء مجلس قرار

 وزير سمو خطاب من كل من نسختين طيه من نبلغكم لذلك وإلحاقا.والكوارث والحرائق
 واالقتصاد المالية وزارة وخطاب هـ24/11/1387 في 14405 رقم التعميمي الداخلية



 في لوحظ ما حول والدائرة لنا المبلغة هـ25/10/1387 في 12803/6/2 رقم الوطني
 .م/انتهى .)بموجبه والتقيد إليه أشير ما مالحظة االطالع بعد فنرغب .الذكر آنف الموضوع

 الداخلية وزير سمو خطاب ونص ك/هـ25/1/1392 في ت/13/2 رقم التعميم بذلك صدر
 رقم بالتعميم لكم سبق ما إلى نشير« : هـ24/11/1387 في 14405 رقم التعميمي
 في 454 رقم الوزراء مجلس قرار على عطفا هـ27/11/1385 في 15653

 والحرائق السيول من المتضررين مساعدة لطرق المنظمة بالقواعد الخاص هـ19/8/1385
 محلية لجان تشكيل على إليه المومى التعميم من األولى المادة نصت وقد الطبيعية والكوارث

 في 12803/6/2 رقم خطابها في أشارت المالية وزارة أن إال .الرئيسية المناطق في
 تقع عندما أنها إذ التعليمات بهذه تتقيد ال اإلمارات بعض أن لوحظ أنه هـ25/10/1387

 التي الجهة من فرعية لجنة بتكليف تكتفي اإلمارة مقر من نسبيا بعيدة جهات في الحوادث
 دراية أو وعي لديهم ليس أشخاص من اللجنة هذه مثل تتكون ما وكثيرا الحادثة فيها وقعت

 بالتقيد اإلمارات على التأكيد المذكورة الوزارة طلبت وقد.إلخ..منهم المطلوبة بالواجبات
 بحيث فقط الرئيسية المناطق في اللجان بتشكيل وذلك الذكر سالف التعميم في جاء بما

 كما.اللجان هذه عاتق على الملقاة بالمسئولية يليق مستوى من األعضاء اختيار في الثقة تتوفر
 بأنها اللجان أعضاء لنقل الالزمة السيارات استئجار موضوع إلى المذكورة الوزارة أشارت
 االستئجار وعمليات االستئجار أوامر استصدار أن إلى باإلضافة كبيرة مبالغ الدولة تكلف
.اللجان هذه سفر تؤخر ما كثيرا نفسها

 وقد تقديراتها دقة على بالتالي يؤثر المتضررة األماكن إلى الوصول في اللجان تأخير وأن
 سيارات لديها تتوفر التي الحكومية الدوائر مع اإلمارات تتعاون بأن المالية وزارة اقترحت
 هذه سيارات بواسطة التقدير لجان نقل تأمين في والشرطة الحدود وسالح الوطني كالحرس
 الجهات من نأمل فإنا المذكورة الوزارة بخطاب ء جا ما نؤيد أننا وبما.الحاجة عند الجهات
 ما النقل واسطة تأمين في التعاون ناحية ومن اللجان تشكيل ناحية من بموجبه بالتقيد المعنية

.»العامة للمصلحة يعود هذا أن دام
ت/26/2
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تعويضات



 في 3651 رقم التعميمي الداخلية وزير سمو خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير سمو خطاب تلقينا« :نصه واآلتي هـ22/3/1388

 في 454 رقم الوزراء مجلس قرار تضمنه ما هـ17/2/1388 في 2252/6/1
 هـ27/11/1385 في 15653 رقم بالتعميم اإلمارات لكافة المبلغ هـ19/8/1385

 وما.والكوارث والحرائق السيول من المتضررين مساعدة لطرق المتضمنة بالقواعد الخاص
 توسيع في دأبت الملحقات في األضرار لتقدير المشكلة المحلية اللجان أن من سموه الحظه

 طلبت بأبها المحلية اللجنة ومنها أكثر سفرية مصاريف على الحصول لغرض االنتداب مدة
 شهر عن تزيد لمدة مصاريف صرف طلبت تبوك في المحلية اللجنة وكذلك أشهر ثالثة مدة
 تبوك بلدة في الدوام وقت خارج أيضا يوميا ساعات ثالث بمعدل الرسمي الدوام وقت في

 العامة المصالح عن النظر بصرف الشخصية مصالحهم إلى اللجان اتجاه يؤكد مما.لوحدها
 المصالح رؤساء يقوم بأن اإلمارات جميع تعمد بأن سموه ارتأى وقد.أجلها من يكلفون التي
 الوحدة ومدير المالية ومدير وقاضي أمير وهم بلدة كل في األضرار لجان منها شكلت التي

 تمكثها أن يمكن التي القصوى الضرورية المدة وتحديد األضرار جهات بدراسة الزراعية
 سموه أرتآه ما اعتماد فنأمل .عنهم المشار الرؤساء مسئولية على المهمة تلك إلنجاز اللجنة

 مراعاة االطالع بعد نرغب عليه .»هـ أ.لإلحاطة هذا من بصورة المعنية الجهات زودت وقد
.م/انتهى .)العامة المصلحة الجميع رائد وليكن دقة بكل سموه خطاب تضمنه ما
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 في 1415 رقم التعميمي الداخلية وزير سمو خطاب من نسخة تبلغنا( :وبعد -
 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير سمو خطاب على المعطوف هـ28/1/1389

 والحرائق السيول من الناتجة األضرار تقدير بصدد هـ22/12/1388 في 15988/6
 المالية وزير سمو خطاب تلقينا« :نصه وهذا ذلك في اللجان تراعيه أن يجب وما وغيرها

 قرار إلى سموه إشارة المتضمن هـ22/12/1388 في 15988/6 رقم الوطني واالقتصاد
 والحرائق السيول أضرار معالجة أوضح الذي هـ19/8/1385 في 454 رقم الوزراء مجلس

 أن إليه المومى القرار من الرابعة المادة من األولى الفقرة تضمنت والذي الطبيعية والكوارث
 ما والموارد المال من لديه الذي الشخص وهو.االعتبار في االقتصادية الفرد حالة تؤخذ



 الكارثة تتركه الذي الفرد نصيب من ينال أال يجب الكارثة أفسدته ما إصالح من يمكنه
 لجميع التعويض بشمول المحلية اللجان قيام الحظ أنه سموه أشار وقد عاجز شبه أو عاجزا

 أجله من الذي والهدف القرار مبدأ مع يتنافى وهذا طيبة المادية حالتهم وممن تضرر من
 وقد.أفسد ما بإصالح القيام على قادر الغير المنكوب المتضرر إسعاف وهو اللجان تعينت
 الذين األشخاص بمالحظة مندوبيها إلبالغ اإلمارات عموم على التعميم في سموه رغب

 إلى اتجاهها وتركيز لهم التقدير عن النظر بصرف طيبة المادية وحالتهم أضرار تلحقهم
 وحالتهم ذلك يعجزهم أو األضرار إصالح يستطيعون ال الذين األفراد تلحق التي األضرار
 اللجان في لمندوبيكم وإبالغه ذلك اعتماد نأمل لذلك .ضئيل الشهري ودخلهم المادية
 أ.مقتضاه مندوبيهم إلبالغ هذا خطابنا من بصورة العالقة ذات الجهات زودت وقد المحلية

.م/انتهى .)العتماده مندوبكم وإبالغه اإلحاطة ونأمل .»هـ
ت/23/3
2/26
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 الداخلية وزارة وكيل سعادة من إلينا الوارد التعميم صورة طيه من لكم نبعث( :وبعد -
 المتضررين نحو اتخاذه يجب فيما هـ29/1/1389 في 1475 برقم اإلمارات لكافة والمبلغ
 .)يخصكم فيما بموجبه والتمشي عليه لالطالع الطارئة والكوارث والحرائق بالسيول

 :هـ29/1/1389 في 1475 رقم الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب ونص .م/انتهى
 الطبيعية والكوارث والحرائق السيول أضرار بدراسة الخاصة المركزية اللجنة استعرضت«

 التقديرات ضوء على عليها الالزمة القرارات وإصدار لدراستها لها المحالة المعامالت بعض
 من البعض هناك أن المعامالت دراسة من لها وتبين المحلية اللجان بها قامت التي المبدئية

 البيانات في متشابهة أسماء أيضا وهناك ملك من أكثر المحلية اللجان من له مقرر المتضررين
 من كمية فقد أنه يدعي والبعض هلكت قد مواشيهم بأن يدعون األشخاص بعض أن كما

 أن سبيل في يدعيها أن شخص ألي يمكن التي والتعليالت االدعاءات آخر إلى الحبوب
 في 454 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار كان ولما الدولة من تعويض على يتحصل

 حدد قد هـ27/11/1385 في 15653 برقم اإلمارات لعموم المبلغ هـ19/8/1385
 شبه أو عاجزا الكارثة تتركه الذي الشخص مساعدة هو منها المقصود وأن اإلعانات موضوع

.الكارثة أفسدته ما إصالح من تمكنه المادية حالته الذي الشخص وليس عاجز



 وتاريخ )42( رقم قرارها المركزية اللجنة أعدت فقد ذكره تقدم ما على وبناء
 وزير الملكي السمو صاحب موافقة نالت والتي التالية مالحظاتها وضمنته هـ17/11/1388

 وقوع حين المملكة أنحاء جميع في المحلية اللجان على أن -1 :يلي كما وهي الداخلية
 باالجتماع تبدأ أن الحادث مكان إلى بالشخوص لها التابعة الجهة من األمر وتلقيها الحادث

 ليرافقا بهما موثوق البلدة أهل من شخصين منه وتطلب الحادث بها وقع التي البلدة أمير مع
 الوزراء مجلس قرار عليهما نص اللذان وهما المتضررة األماكن على تجوالها في اللجنة
 حيث من للمتضرر بالنسبة تحتاج عما اللجنة تنوير هي الشخصين هذين ومهمة الذكر سالف
 أمالك لديه كان إذا وعما الفعلي وعمله الشهري ودخله عائلته أفراد وعدد المادية حالته

 المعلومات حقيقة من وتتأكد بنفسها تتحرى بأن اللجنة وعلى األضرار لحقتها التي خالف
 وتبدأ التقديرات من تنتهي وعندما مناسبة أنها ترى التي وبالطريقة المعرفان بها أدلى التي

 نفس محصول من الزكاة شهادة صورة إرفاق -أ :يلي بما المتضرر تطالب البيانات بإعداد
 الملكية صك صورة إرفاق -ب .للكارثة السابق للعام الماشية من أو المتضررة األرض
 حفيظة ومصدر وتاريخ رقم إثبات -ج .منها الصادرة المحكمة من مصدقة لألرض بالنسبة
 شهادة إما لها يبرز لم ما متضرر أي اسم تسجيل تقبل أال اللجنة على -د .المتضرر نفوس
 انتهاء بعد -هـ .األخرى وجود عدم حالة في بإحداهما ويكتفى الملكية صك صورة أو الزكاة
 وتاريخ للتقدير عليه المستند األمر يوضح الذي الالزم المحضر تعد البيانات إعداد من اللجنة

 األوراق جميع من صورة وإرفاق المهمة من انتهائها وتاريخ الحادث وقوع وتاريخ توجهها
.بالتقدير األمر صدرت التي الجهة من مصدقة المعاملة مع للمهمة األساسية

 األضرار إن إذ تحتاج ال والتي تعويض إلى تحتاج التي األضرار بين تميز أن اللجنة على -و
 ألن عاجز شبه أو عاجزا المتضرر تترك التي وهي واضحة الوزراء مجلس قرار حددها التي

 أن المتضرر باستطاعة بسيطة أضرار بتقدير تقوم المحلية اللجان أن الحظت المركزية اللجنة
 -ز .فعال المحتاج على المساعدة تقتصر أن من اللجنة تتمكن اإلجراء وبهذا بسهولة يزيلها

 سوف مكتملة غير تكون معاملة كل بأن إليه المشار قرارها في المركزية اللجنة أوصت
 اللجان في مندوبكم إبالغ فنأمل .ذلك عن المسئولة هي المحلية اللجنة وتكون فيها الينظر
.»بدقة وإنفاذه بذلك
ت/132/2

2/28
6
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1390
تعويضات

 برقم الداخلية وزير لسمو أصلها الموجه السامية المذكرة طيه من لكم نبعث( :وبعد -
 بوزارة المركزية اللجنة محضر على الموافقة بشأن هـ5/9/1390 وتاريخ ر/16548/3
 المدن بعض في المحلية اللجان تقديرات لمراجعة الوزارات بعض من المشكلة الداخلية

 المذكرة ونص .ك/انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نرغب .والكوارث السيول أضرار لتقدير
 في 1891 رقم خطابكم إلى باإلشارة« :هـ5/9/1390 في ر/16548/3 رقم السامية

 الداخلية بوزارة المركزية اللجنة محضر على المشتملة ومشفوعاته هـ21/8/1390
 والشئون العمل ووزارة الوطني واالقتصاد والمالية الداخلية وزارتي عن مندوبين من المشكلة

 المدن بعض في المحلية اللجان تقديرات العدل،لمراجعة ،ووزارة الزراعة االجتماعية،ووزارة
 في 454 رقم الوزراء مجلس قرار عليه نص ما مع تمشيا والكوارث السيول أضرار لتقدير

 العامة األضرار لتقدير محلية لجان تكوين -1 :التالية التوصيات والمتضمن هـ19/8/1385
 بها يتعلق التي األخرى الجهة إلى باإلضافة ومحكمة ومالية إمارة فيها يوجد التي بالمدن
 مالية بها يوجد ال التي بالمدن العامة األضرار لتقدير محلية لجان تكوين -2 .الكارثة دراسة

 لتلك فرع بها يوجد ال ولكن مالية بها أو الكارثة دراسة بها يتعلق التي للجهة فرع وبها
 المالية إلى المدن هذه أمراء يبرق أن شريطة )الكارثة دراسة بها تتعلق التي الجهة أي( الجهة

 التي المحلية اللجنة مع لالشتراك مندوبها إلرسال الكارثة وقوع حال المدن تلك تتبعها التي
 يبرق أن األمير ،فعلى للجهة فرع وجود وعدم المالية وجود حالة في أما .المدينة تلك تتبعها

.المحلية اللجنة مع لالشتراك مندوبها إلرسال المدينة تلك تتبعها التي الجهة تلك فرع إلى

 مجلس قرار مع يتعارض ال التوصيات هذه من )1،2( المادتين في ورد ما كان لما-3
 األمراء جميع على القرار،فإن هذا لمنطوق وتنفيذا هـ19/8/1385 في 454 رقم الوزراء

 بتقدير محلية لجنة أي تعميد السابقة،وقبل الحاالت جميع مناطق،وفي أو مدن أمراء سواء
 مربوطا كان من ويعطى الكارثة عن الداخلية وزير سمو إلى يبرقوا أن عامة كارثة أي أضرار
 الثانية المادة في ورد لما تنفيذا -4 .المنطقة تلك إمارة إلى برقيته من صورة منطقة بإمارة

 مندوبا تعين أن الكارثة دراسة بها تتعلق التي والجهات الماليات على فإن التوصيات هذه من
 في بالبدء المحلية اللجنة تكلف أن اإلمارة وعلى اإلمارة برقية تلقيها من أسبوعين خالل عنها

 بها يتعلق التي الجهة أو المالية إلى برقيتها إرسال على أسابيع ثالثة مضي بعد األضرار تقدير
 على فإن األولى للمادة بالنسبة أما.التاريخ ذلك قبل مندوبها يحضر لم إذا الكارثة دراسة
 وتأييدكم .الكارثة تاريخ من أسبوع خالل العامة األضرار تقدير في تبدأ أن المحلية اللجنة



.»إلنفاذه المختصة للجهات وإبالغه ذلك على بموافقتنا نخبركم. لذلك
ت/16/2
2/30

25
1

1391
تعويضات

 الداخلية وزير سمو نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة بطيه تجدون( :وبعد -
 األفالج مزارعي من عدد به تقدم ما بشأن هـ20/11/1390 في 7776 رقم التعميمي
 .)فيه جاء ما اعتماد االطالع بعد ونرغب .إلخ..البرد من تضررت مزارعهم بأن موضحين

 في 7776 رقم التعميمي الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب ونص .ك/انتهى
 4582/6 برقم الوزارة لهذه الموجهة الخطية سموكم برقية إلى إشارة« :هـ20/11/1390
 صورة الزراعة ووزارة العدل ووزارة المالية وزارة من لكل والمعطى هـ1/11/1390 في

 هـ26/10/1390 في 3050 برقم لسموكم المرفوعة األفالج أمير برقية على عطفا منها
 يوم الحاصل البرد من تضررت مزارعهم بأن يوضحون األفالج مزارعي من عدد له تقدم بأنه
 والجهات المالية وزارة من سموكم وطلب.المساعدة ويطلبون هـ17،18/10/1390

 تلقينا .فاصلة األضرار لتقدير األفالج إلى التوجه المحلية باللجان مندوبيهم تكليف األخرى
 عطفا هـ11/11/1390 في 6/17988 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير سمو خطاب

 نص وما يتفق ال اإلجراء هذا مثل أن الحظ أنه المتضمن إليها المومى سموكم برقية على
 من المتضررين مساعدة طرق نظم الذي هـ1385 لعام 454 رقم الوزراء مجلس قرار عليه

 بتقدير اللجنة تكليف بطلب اإلمارة إلى يتقدم األفراد من فرد أي أن أصبح إذ الكوارث
 خاصًّا أو عامًّا الضرر هذا كان سواء التقدير في لتباشر هناك إلى اللجنة تهرع أضراره

 في هـ90/1391 المالية للسنة المعتمدة اآلجلة التعويضات كامل صرف عنه نجم الذي األمر
.السنة أول

 المحلية اللجان تكليف بعدم اإلمارات تبلغ أن الداخلية وزارة على ينبغي أنه سموه وأشار
 اللجان تقوم وال األفالج أهالي بعض بها يدعي الذي األضرار كهذه بسيطة أضرار أية بتقدير

 سفر المطلوب بالجهة وقعت قد ما كارثة بأن يعلم أن بعد إال أضرار أية بتقدير المحلية
 تحدد أن سموه وارتأى الكارثة نوع تقدر أن الداخلية لوزارة ويمكن إليها المحلية اللجان
 ارتأى كما لتقديره المحلية اللجان تدعي الذي الضرر نوع الداخلية بوزارة المركزية اللجنة



 سفر التتطلب األفالج مزارعو يدعيها التي البرد أضرار وهى إليها المشار الحالة أن سموه
 ما باعتماد يلزم من إشعار فنأمل .رأيه المالية وزير سمو لمشاركتنا ونظرا )فاصلة( اللجنة
 بأنها يعلم أن بعد إال أضرار أية تقدير بعدم بكم المرتبطة اللجان وتعميد إليه اإلشارة سبقت
 من بصورة اإلمارات كافة زودت وقد سموكم قبل من نوعها وتقدر الكارثة معنى تحمل
 ويعد المركزية اللجنة قبل من وافية دراسة الموضوع دراسة تتم وحتى لالعتماد هذه برقيتنا

.»ويبلغ بذلك قرار
ت/9/3
2/32

18
1

1392
تعويضات

 32/2/16/3205/1 برقم االجتماعية والشئون العمل وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 العامل ورثة تعويض تسجيل عن توقف مكة عدل كاتب أن المتضمن هـ9/9/1391 في

 مبلغ لورثته وتقرر الشريف بالحرم العمرة باب بصالون السقالة من سقوطه إثر /.....المتوفى
 ألف وعشرين أربعة إلى التعويض تعديل المذكور العدل كاتب وطلب ريال ألف عشر ثمانية
 هي إنما األعمال جراء من المصابين لورثة تسلم التي المبالغ هذه أن إلى معاليه وإشارة ريال

 حسب بالقصاص أو بالدية الفاعل مطالبة دون يحول ال هذا وأن العمل نظام بموجب تعويض
 .عليه ولموافقتنا العدل كتاب على بذلك التعميم معاليه وطلب الشرعي الوجه يوجبه ما

 من حق أي المصاب لورثة يبق لم وأنه التعويض باستالم المصاب ورثة إقرار أخذ اعتمدوا
.و/انتهى .)والعمال العمل نظام بموجب بالتعويض يتعلق فيما الحقوق

ت/82/2
2/32
7
5

1392

تعويضات
 الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب من صورة الوزارة هذه تلقت( :وبعد -

 وتاريخ ر/6546/3 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير الملكي السمو لصاحب أصال
 في 318 رقم بقراره الوزراء مجلس قرر لقد« :المقدمة بعد النص يلي وفيما هـ8/4/1392
 رقم الوزراء مجلس قرار من )أوال( البند من )2( الفقرة تعدل -1 :...يلي ما هـ4/4/1392



 اإلمارة من مندوبين من التقدير لجان تؤلف :اآلتي بالنص لتصبح هـ28/3/1391 في 265
 أن على )الزراعية الشئون في فني( الزراعة وزارة ومن االجتماعي الضمان ومن المالية ومن

 لتعديل ضرورة ال -2 .المتضررة البيوت أضرار لتقدير اإلمارة تندبه فني مهندس إليها ينضم
 الفني والمهندس الزراعي المهندس ذكر بشأن الذكر اآلنف 454 رقم الوزراء مجلس قرار

 في 265 رقم الوزراء مجلس قرار بموجب التقدير لجنة تشكيل في ذكرهما ورد قد طالما
.ك/انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نرغب .»هـ أ.حرر ذكر ولما هـ28/3/1391
ت/50/2
2/33

18
3

1395
تعويضات

 وزير السمو لصاحب أصال الموجه السامي األمر من صورة الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 :المقدمة بعد النص يلي فيما وترون هـ25/12/1394 في د/39403/3 برقم الداخلية

 التماس على المعطوف هـ5/12/1394 في 17/44906 رقم وزارتكم خطاب على اطلعنا«
 ألن البرد بسبب بهم لحقت التي األضرار مقابل تعويض من وجماعته يستحقه ما صرف .....

 شرعية صكوك وجود لعدم نظرا خسائرهم لهم تقدر لم األمر حقيقة على وقفت التي اللجنة
 تملك حجج لديهم توجد لم لمن التقدير تمنع التعليمات أن من الوزارة أوضحته وما لديهم

 اإلمارات تصدرها مصدقة وثائق بتقديم االكتفاء من الحالة هذه مثل في نائبكم سمو ارتآه وما
 بالمناطق الشرعية المحاكم تبلغ ريثما فقط التعويض لغرض تملكهم ليثبت لها التابعون
 جرى الذي االتفاق حسب وذلك العدل وزارة قبل من الغرض بهذا الخاصة الوثائق بإصدار

 وإفهامهم بموجبه المذكورين معاملة على بموافقتنا ونخبركم العدل وزارة وبين وزارتكم بين
 لهم لتقدر اإلمارة من عليها يحصلون التي الوثائق بموجب المالية وزارة مراجعة عليهم بأن

 هذه تصرف ال أن الوطني واالقتصاد المالية وزارة وعلى مزرعة لكل المستحق التعويض
 ضمانا الشرعية األصول حسب الجهة تلك في الشرعية المحكمة بواسطة إال التعويضات

 العالقة ذات الجهات أعطيت وقد حكمهم في ومن وأيتام نساء من المستحقين بقية لحقوق
 .)بموجبه واالعتماد اإلحاطة ترغب والوزارة .»هـ أ.واإلحاطة لالعتماد هذا أمرنا من صورة
س/انتهى
ت/177/12

2/34



28
8

1396
تعويضات

 هـ5/5/1396 في 734 رقم الوزراء مجلس قرار من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 في 11640 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي بخطاب لنا المبلغ

 الخالفات تسوية لجان بين االختصاصات تداخل موضوع في الصادر هـ13/5/1396
 خطاب في ورد ومما .و/انتهى .)واإلحاطة االطالع نرغب .الشرعية والمحاكم العمالية
 حصل إذا«... :هـ13/5/1396 في 11640 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي
 العمل نظام يفرضه الذي التعويض فإن نفسه الضرر عن الدية على المصاب العامل ورثة

 في النظر تأخير العمالية اللجان وعلى.كدية عنه عوض ما بمقدار ينقص بل كامال اليستحق
 العمل صاحب كان سواء طبيعيا شخصا المتسبب أو فيها المباشر يكون التي العمل إصابات

 .»إلخ...الشرعية المحاكم قبل من الدية دعوى في الشرعي الحكم يصدر حتى غيره أو
.421/ص الديات في النص وينظر
ت/163/12

2/34
5
9

1398
تعويضات

 في 43/ن/4 رقم التعميمي المدنية للخدمة العام الديوان رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 عاهة أو بعجز اإلصابة أو الوفاة حالة في التعويض أساس تقرير بخصوص هـ3/8/1398

 إشارة العمل بسبب ناشئين العجز أو الوفاة كانت إذا قطعية بصورة العمل عن تمنع مستديمة
 التي 28/13 المادة وكذلك .المدنية الخدمة لنظام التنفيذية الالئحة من 275/1 المادة إلى

 الواجب اإلجراءات منه بقرار المدنية للخدمة العام الديوان يعين بأن ) د ( الفقرة في تقضي
 أجل من المذكورة للفقرة وإنفاذا .العمل تأدية بسبب وقع قد الحادث أن إلثبات اتباعها

 فإننا العمل عن الناجمة اإلصابات على المترتبة المرضية واإلجازة ومقداره التعويض استحقاق
 للموظف المباشر الرئيس يقوم -1 :العمل أثناء الحادث وقع إذا :أوالً :يلي ما اتباع نرى

 على حدث ما بإثبات تحقيق محضر بتحرير بها الحادث وقع التي اإلدارية بالجهة المصاب
 الحادث أسباب -ب .وظيفته وواجبات ومرتبته المستخدم أو الموظف اسم -أ :فيه يبين أن



 التحقيق من يثبت أن يجب -2 .وأقوالهم الحادث شاهدوا الذين أسماء -ج .وقوعه وساعة
 .به قام جنائي عمل نتيجة يقع لم وأنه منه يستفيد ممن مقصودة بصورة ينشأ لم الحادث أن
 لها التابع اإلدارية الجهة رئيس إلى منها صورة ترفع صور أربع من المحضر يحرر -3

 لذلك مقتضى هناك كان إذا المختصة الشرطة إلى أخرى صورة وترسل المصاب الموظف
 الموظف ملف في الرابعة الصورة تودع أن على المدنية للخدمة العام للديوان وصورة

 إثبات يكون -1 :منه الرجوع أو العمل إلى الذهاب أثناء الحادث وقع إذا :ثانيًا .المصاب
 مع ويرفق الشرطة أجرته الذي التحقيق محضر من صورة بتقديم الحالة هذه في الحادث

.مباشرة الحادث وقوع بعد المصاب إليها نقل التي الجهة أو المستشفى من تقرير

 أن شرط على العمل إلى أو من طريقه في كان المصاب أن التحقيق يثبت أن يجب -2
 تمليه لغرض فيه مروره خالل يتوقف لم أو فيه اتجاهه يتغير لم سلكه الذي الطريق يكون
 بالنسبة أيضا ذلك يثبت أن ويجب.بصلة لعمله التمت مصلحة أو الشخصية مصلحته عليه

 تكليفه أثناء أو مرجعه من تعليمات على بناء المصاب تنقالت أثناء تحدث التي لإلصابة
 المختصة الطبية الهيئة إلى األحوال جميع في المصاب يحال :ثالثًا .رسمية مهمة في بالسفر
 المادة ألحكام طبقا الحاالت هذه في المصاب تعويض يكون :رابعًا .ونسبته العجز إلثبات

 من )28/13( المادة ألحكام وفقا المرضية لإلجازة وبالنسبة التنفيذية الالئحة من )27/1(
 المترتبة التعويضات صرف المصاب الموظف يتبعها التي الجهة تتولى :خامسًا .الالئحة نفس
 .)بموجبه والتمشي لالطالع .»هـ أ.المالية التعليمات به تقضي لما طبقا الحادث على

.و/انتهى
ت/12/73
2/36
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1404
تعويضات

 أو بالزيادة والطبيعة الصك بين المساحة اختالف حال في التعويض صرف طريقة إن «... -
 صاحب أبدى فإن.مساحة منهما األقل بموجب التعويض فيكون بأقلهما يؤخذ فإنه النقص
 من أي حكم عليه وينسحب المختصة الشرعية الجهة لدى الزيادة إثبات فعليه ممانعة الصك

 طرفا تكون أن المشروع لصالحها المنزوع الحكومية الجهة وعلى.آنفا المذكورتين الفقرتين
 التعويض يصرف والتعليمات الشرعي الوجه حسب الزيادة إثبات حال وفي ذلك في متداخال

.3/105 العقار في التعميم نص وينظر .و/ .»إلخ...منها نزع ما لقاء المستحق



ت/12/184
2/37
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1404

تعويضات

 في 1566/5 برقم لكم المبلغ التعميمي الوزارة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 المؤقتة الوثائق حول الغربية بالمنطقة الوزارة فرع لمدير أصال الموجه هـ24/4/1398

 شرعية صكوك لديهم ليس الذين الشرعية المحاكم من للمزارعين تعطى التي )10( نموذج
 وزير معالي من خطابا مؤخرا تلقينا وقد هذا.تعويضاتهم صرف ألجل وذلك مزارعهم على

 من بعضا أن متضمنا هـ11/9/1404 في 4516/4/404 برقم الوطني واالقتصاد المالية
 المحاكم من الوثائق هذه على الحصول في تأخيرا يواجهون المناطق من عدد في المواطنين
 للمتضررين تصرف أن دون العودة إلى المناطق بعض في الصرف لجنة اضطر مما الشرعية

 المواطنين على ضررا ذلك في إن وحيث .المطلوبة الوثائق إخراج في المحاكم تأخر بسبب
 .)لطلبها إليكم يتقدم لمن إنجازها سرعة على العمل نرغب لذا.التعويض لصرف المستحقين

.و/انتهى
ت/12/119
2/37
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1405
تعويضات

 أصال الموجه المدنية للخدمة العام الديوان رئيس معالي خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 في 48/16 برقم السعودية الجوية للخطوط العامة المؤسسة عام مدير معالي إلى
 وتاريخ 4/6 رقم الديوان لتعميم إلحاقا« :المقدمة بعد نصه وهذا هـ1/6/1405

 عن التعويض طلبات ببحث الخاصة اللجنة استمرار على موافقتنا المتضمن هـ10/2/1399
 لذا.سنوات ست من أكثر اللجنة تشكيل على مضى وحيث للخارج اإلركاب تذاكر قيمة
 للقواعد فهمهم إلى باإلضافة الخبرة اكتسبوا قد السعودية الخطوط مندوبي أن نرى فإننا

 ببحث السعودية الخطوط تقوم أن يرى الديوان فإن لذلك ونتيجة تطبيقها يجب التي النظامية
 هـ1/7/1405 من اعتبارا وذلك الديوان من مندوب اشتراك دون قبلها من التعويض طلبات



 ذلك في يراعى أن على لالعتماد هذا خطابنا من بنسخة الحكومية الجهات بتزويد قمنا وقد
 هـ16/1/1398 في 4/11 رقم الديوان تعميم في إليها اإلشارة سبق التي القواعد

 عند الخارج إلى إركابه تذاكر قيمة عن المنتدب الموظف تعويض يجوز -1 :والمتضمن
 تتصل التي المجاورة العربية الدول إلحدى ذلك كان إذا خاصة نقل وسيلة استعماله
 للبلد ودخوله بالمملكة البرية المنافذ أحد من خروجه يثبت أن على برية بخطوط بالمملكة
 الالئحة عليه تنطبق ممن حكوميًّا موظفًا التعويض طالب يكون أن -2 .إليه المنتدب
 بقطع فيها الموظف يقوم التي الشاذة للحاالت بالنسبة -3 .المدنية الخدمة لنظام التنفيذية
 ووضع السعودية الخطوط قبل من متابعتها الممكن غير من ألنه فنظرا جيبه، من نقدا التذاكر
 بذلك اإلحاطة نأمل .السعودية الخطوط على الحاالت هذه عرض فيمكن تحكمها قواعد
.ش/انتهى .)به جاء بما والتقيد االطالع نأمل .»هـ أ.تحياتي وتقبلوا

6/ت/8
2/38
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1412
تعويضات

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم صورة الوزارة تلقت فقد( :وبعد -
 ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه . هـ20/3/1411 في ر/7/3207

 الكريم لسموكم أبعث« : المقدمة بعد ونصه . الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس
 في خ م/167/411 رقم المدنية الخدمة لمجلس العامة األمانة خطاب من نسخة طيه
 المنعقد اجتماعه خالل ناقش قد المدنية الخدمة مجلس أن إلى فيه المشار .هـ14/3/1411

 منح المدنية للخدمة العام الديوان ورئيس الدولة وزير معالي اقتراح هـ12/6/1410 بتاريخ
 يعادل تعويضاً ـ العمل عن الصحي العجز بسبب خدمته تنتهي الذي األجور بند على المعين
 لمبدأ وتحقيقاً ، واالجتماعية والنفسية الصحية العامل لظروف تقديراً أشهر ثالثة راتب

 المادة لنص طبقاً التعويض ذلك لهم يصرف الذين والمستخدمين بالموظفين المساواة
 قراره ذلك حيال المجلس واتخذ ... المدنية الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح من )27/19(

 الذي األجور بند على للمعين يصرف( بأن القاضي . هـ12/6/1410 وتاريخ )1/197( رقم
 . ) أشهر ثالثة راتب يعادل ما العمل عن الصحي العجز بسبب الدولة في خدمته تنتهي

 . اهـ » بموجبه الالزم بإكمال باألمر التكرم فأرجو ذلك على الكريمة الموافقة تمت وحيث
 . إليه المشار المدنية الخدمة لمجلس العامة األمانة خطاب من نسخة برفقه وتجدون هذا



. و/ انتهى ) المذكور القرار موجب واعتماد ، لالطالع
1188/ت/13
1/5

26
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1419
تعويضات

)

 في ر/7/4600 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة لقدتلقينا
 الخدمة مجلس إليه رفعه ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ28/3/1419

 )27/8( المادة نص بتعديل القاضي هـ24/12/1418 وتاريخ 1/536 رقم بقراره المدنية
 في يجوز" : يلي كما التعديل بعد نصها ليصبح المدنية الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح من

 سفر تذاكر تأمين من بدال الالئحة هذه من )27/6( المادة في عليها المنصوص الحاالت
 يجوز كما .الموظف مرتبة كانت مهما السياحية الدرجة من قيمتها صرف الداخل في عينيا

 يتفق قواعد حسب السفر تذاكر عن الحكومي االركاب ألمر المستحق الموظف تعويض
 العربية الجوية للخطوط العامة والمؤسسة الوطني واالقتصاد المالية وزارة بين عليها

.و/يحفظكم والله )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ..السعودية
2009/ت/13
1/54
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1423
تعويضات

 18929 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب إلى إشارة (
 وتاريخ 130 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار صدور المتضمن هـ25/5/1423 وتاريخ

 هـ5/5/1396 وتاريخ ) 734( رقم الوزراء مجلس قرار بإلغاء القاضي هـ19/5/1423
. و / ) موجبة واعتماد ، االطالع نرغب لذا . الخ ... الشرعية والدية بالتعويض المتعلق

2190/ت/13
1/5

25
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1424
تعويضات

)

 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ7/2/1424 وتاريخ 5899/ب/7 رقم

 تتولى-1 :- يلي بما القاضي هـ28/1/1424 وتاريخ )24( رقم الموقر الوزراء مجلس
 المؤسسة ونفذتها أنشأتها التي المشاريع أراضي عن التعويض للكهرباء السعودية الشركة

 إذا عنها تعويضات من به يُطالب قد ما ودفع ، للشركة وسلمتها ) سابقاً( للكهرباء العامة
 التي العقارات أما ، ذلك تؤكد شرعية صكوك بموجب خاصة ملكية مملوك العقار أن ثبت

 صكوكاً والتعليمات لألنظمة وفقاً المختصة الجهة فتستخرج خاصة ملكية لها تثبت لم
 الوزير بين عليها يتفق مالية ترتيبات وفق منها إليه تحتاج ما استخدام من الشركة تمكن عليها

 أي إليها يحتاج التي العقارات على اإلجراء هذا ويطبق ، والكهرباء الصناعة ووزير المختص
-2 . األنظمة به تقضي بما إخالل دون وذلك ، الشركات تديرها التي العامة المرافق من

 تحتاج التي العقارات على اإلحداث أو ، التوزيع أو ، اإلقطاع أو ، المنح منع على التأكيد
 المرافق أحد إدارة تتولى التي الشركات أو الحكومية األجهزة – مستقبالً أو حالياً – إليها

 المياه وشبكات كالكهرباء ، شبكاتها بها تمر أو ، منشآتها أو مشروعاتها إلقامة العامة
 التنسيق ويتم ، ونحوها العامة والطرق الحديدية والخطوط الصحي والصرف والغاز والهاتف

 في الواقعة – األفراد منح تنقل-3 . العالقة ذات الحكومية الجهات بين الشأن هذا في
 أو المحاكم من صكوك عليها يصدر لم والتي أعاله )2( الفقرة في إليها المشار العقارات
 نرغب لذا . العقارات تلك خارج أخرى مواقع إلى – القرار هذا صدور قبل العدل كتابات

.و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم
2960/ت/13
1/5
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1427
تعويضات

)

 ، هـ20/8/1427 وتاريخ ب م/5389 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 رقم األمر إلى نشير [ : ونصه ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجه



 وتاريخ 7587 رقم سموكم برقية إلى فيه المشار هـ8/3/1427 وتاريخ 1812
 األحكام بعض حول تضمنته وما ، ) 98 السالم ( المصرية العبارة غرق بشأن هـ5/2/1427

 ذلك إثر جثثهم على العثور يتم لم أو عليهم التعرف يتم لم الذين بالمفقودين الخاصة الشرعية
 الصالة إمكانية مدى مثل المفقودين هؤالء ذوي من االستفسارات بعض يرد وأنه ، الحادث

 على والحصول ، الشريف المكي الحرم في أو ذويهم عند سواء ) الغائب صالة ( عليهم
 قضى وما ، بهم الخاصة الشرعية األحكام إجراءات استكمال سرعة في تساعد شرعية فتوى

 وتاريخ 29746 رقم العدل وزير معالي كتاب إلى نشير كما . الخصوص بهذا األمر به
 كبار هيئة ورئيس السعودية العربية للمملكة العام المفتي سماحة وبرقية هـ26/3/1427

.الشأن بهذا هـ4/4/1427 وتاريخ 18 رقم واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء

 21128 ورقم هـ28/4/1427 وتاريخ 25365 رقم سموكم برقيتي إلى نُشير كما
 ذوي ومن الناجين المواطنين من االستفسارات من الكثير ورود بشأن هـ9/4/1427 وتاريخ
 بالمطالبة للقيام محامين بتكليف الدولة قيام إمكانية عن ، العبارة حادثة ومفقودي ضحايا
 العبارة تلك عن المسؤولة الجهات من العبارة غرق ضحايا من السعوديين المواطنين بحقوق

 ) مطالب ( شخص كل قيام معها ويصعب المملكة خارج وقعت الحادثة أن وخصوصاً
 الشأن بهذا المرئيات إلبداء الخارجية وزير لسمو والكتابة ، قِبَله من خاص محام بتعيين
 الستخراج العام النائب ومكتب المصرية الخارجية وزارة مخاطبة تم بأنه سموه أجاب

 مع ذلك متابعة جاري وأنه ، )35( عددهم والبالغ السعوديين للمفقودين وفاة شهادات
 لتسليمها المملكة في المختصين إلى إرسالها ثم الشهادات تلك الستالم المختصة الجهات
 وكذا ، مفقود لكل )إرث حصر( وثيقة استخراج ضوئها على ليتم المفقودين ألهالي

 إصدار ذلك بعد يتم ثم ، وفاة شهادات واستلموا عليهم ذووهم تعرف الذين للمفقودين
 أهالي عن نيابة القضايا هذه لمتابعة منفردين أو مجتمعين السفارة لمحاميي وكاالت

 لجمع صندوق إنشاء مصر في تم أنه القاهرة في سفارتنا وإفادة ، والمتوفين المفقودين
 من العبارة لضحايا بالتعويضات المطالبة حيال التوجيه وطلبت ، العبارة لضحايا التبرعات

 بصرف المطالبة عدم مناسبة سموكم ورأي ، إليه المشار المصري الصندوق من السعوديين
 المملكة حكومة ستقدمه بما واالكتفاء الصندوق هذا من السعوديين للضحايا تعويضات

 246 رقم الوزراء مجلس قرار وفق ومعاملتهم ، مساعدات من السعوديين الضحايا لذوي
 التي المساعدات صرف وإجراءات ضوابط على بالموافقة القاضي هـ21/9/1426 وتاريخ
 يلي بما ونخبركم .ونحوها وغرق وحرائق سيول من الكوارث من للمتضررين الدولة تقدمها



 المختصة العامة للمحكمة وفاتهم بإثبات المفقودين ذوي مطالبات من يرد ما إحالة-1 :
.الشرعي الوجه حسب ذلك في للنظر

 من المحامين بتوكيل السعوديين المتوفين وذوي السعوديين الناجين من يرغب من إفهام-2
 بحقوقهم العبارة تلك عن المسؤولة الجهات لمطالبة منفردين أو مجتمعين بالقاهرة سفارتنا

 بصرف المطالبة عدم من سموكم رآه ما على الموافقة-3 .عنهم نيابة ذلك ومتابعتهم
 مجلس قرار وفق ومعاملتهم ، المصري الخيري الصندوق من السعوديين للضحايا تعويضات

 وإجراءات ضوابط على الموافقة المتضمن هـ21/9/1426 وتاريخ 246 رقم الوزراء
 من يمنع ال ذلك وأن ، الكوارث من للمتضررين الدولة تقدمها التي المساعدات صرف

 . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا ... بحقوقهم العبارة تلك عن المسؤولة للجهات مطالبتهم
.و ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
1088/ت/13
2/43
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تغريب
 هـ9/7/1418 في 1/1389 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد

 هـ18/6/1418 وتاريخ 311/45 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه
 بموجب له المخوله الصالحيات على بناء العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس أن المتضمن

 في 325/42 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على االطالع وبعد القضاء نظام
 عليه ثبت متى البكر الزاني بسجن االكتفاء يرى المجلس أن المتضمن هـ10/4/1417

 الرسول عن الواردة األحاديث إلى والرجوع الموضوع تأمل وبإعادة التغريب من بدالً الحد
 يقرر المجلس فإن ذلك في - الله رحمهم ـ الفقهاء وأقوال التغريب في وسلم عليه الله صلى

 زنى بحد يحكموا أن الحد موجب وثبت البكر زنى قضية في نظروا إذا القضاة على بأن
 .اهـ.بذلك المعنية للجهات وكيفيته التغريب مكان ويترك والتغريب الجلد وهو البكر

.و /انتهى )موجبه واعتماد لالطالع
2598/3

2/47
11
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1382
طبية تقارير

 الشجاج من إصابات بحدوث المتعلقة القضايا حول تدور مكاتبة تلقينا أن سبق( :وبعد -
 عدم يقرر األحوال بعض في المصاب وأن البرء بعد أرشها تقدير إلى تحتاج والتي والجروح

 من اإلجابة صدرت وقد..إلخ.ذلك من برأه يؤكد الرسمي الطبيب أن حين في إصاباته برء
 في الرسمي الطبيب بقول يعمل بأن هـ15/7/1382 في 1016/1 برقم الرئيس سماحة

 .بها عمل ذلك على ببينة أتى فإن برئه عدم على تشهد ببينة عليه المجني يأت لم ما ذلك
.ن/انتهى .)حرر بذلك وإلحاطتكم

ت/143/2
2/47
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1389
طبية تقارير

 رقم التعميمي الصحة وزارة وكيل سعادة خطاب نص يلي فيما تجدون( :وبعد -
 المالية وزارة وكيل لسعادة أصال الموجه هـ17/11/1389 في 538/2670/12

 المعاملة إلى نشير« :المقدمة بعد النص .المرضية اإلجازة تحديد حول الوطني واالقتصاد
 مدير خطاب وآخرها الوطني واالقتصاد المالية وزارة عام ومدير الوزارة هذه بين دارت التي
 المرضية اإلجازات حول هـ1/3/1389 في 2799/223/25 رقم الوزارة هذه عام

 جواز بعدم ويقضي الوزارة بهذه الفنية اللجنة رأي إلى فيه استند وما الخارج في وتمديدها
 المادة بأن لنا تبين نواحيه كافة من الموضوع لهذا دراستنا بعد بأنه ونخبركم .التمديد هذا

 سنوات ثالث مدة استخدامه على مضى الذي الموظف تمنح العام الموظفين نظام من )53(
 داخل كان إذا هذا الطبية اللجنة اقتراح على بناء شهرا عشر خمسة أقصاها إجازة

 من مصدقة طبية تقارير على بناء المرضية اإلجازة فتمدد المملكة خارج كان إذا أما.المملكة
 المختص الطبيب أو الجهة تعين أن الخارج في الممثليات أو وللحكومة السعودية الممثليات

 يمنع ما الوزراء مجلس قرارات أو النظام في يوجد ال أنه نفيدكم فعليه .التقارير تلك بإصدار
 الوارد القيد مراعاة مع.خارجها أو المملكة داخل كان سواء المرضية اإلجازة تمديد من

 .»هـ أ.تحياتي وتقبلوا.اإلحاطة نأمل.هـ24/10/1378 في 156 رقم الوزراء مجلس بقرار
.م/انتهى .)واالعتماد لإلحاطة

ت/121/1
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طبية تقارير

 في 782/2 رقم خطابه جازان محاكم رئيس مساعد فضيلة رفع فقد( :وبعد -
 في 342 رقم عريش أبي قاضي فضيلة خطاب على المعطوف هـ16/4/1389
 المصابين بصدد عريش أبي بمحكمة الشجاج مقدر رفعه ما ومشفوعه هـ10/4/1389

 .الطبيب عند معالجتها قبل أرشها لتقدير الشجاج مقدر على عرضهم واقتراحه.بجنايات
 قرار وإعطاء لدراسته الوزارة بهذه العليا القضائية الهيئة على الموضوع هذا عرض تم وحيث
 المتضمن هـ11/7/1391 وتاريخ 177 رقم قرارها وأصدرت القضائية الهيئة فدرسته بشأنه

 ليقوم اإلصابة حدوث عند الشجاج مقدر استدعاء ينبغي أنه رأت تقدم لما بدراستها أنه
 مقدر استدعاء وفي التأخير تقبل ال خطرة المصاب حالة كانت إذا إال األروش بتقدير

 األطباء بتقارير يكتفى فإنه المصاب على مضاعفات حصول احتمال حضوره وانتظار الشجاج
 رقم بخطابه المستشفيات على عمم قد الصحة وزارة وكيل سعادة وأن السيما

 يسموا أن طبية تقارير يكتبون الذين األطباء بتكليف هـ28/4/1388 في 67/107/26
 القضاة الحظه ما على بناء إليه المشار التعميم كان وقد الفقهية بأسمائها والشجاج الجراح

 تسميتها عن تختلف ألنها لديهم مفهومة غير طبية تعابير التقارير في يستعملون األطباء أن من
 السمو لصاحب بعثنا وقد.مقتضاه إنفاذ فاعتمدوا .هـ ا.الفقهي االصطالح في عرفوه فيما

 مؤملين التعميم هذا من صورة الصحة وزير المعالي وصاحب الداخلية وزير نائب الملكي
.و/انتهى .)المختصة الجهات على تعميمه
ت/159/2
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1393
طبية تقارير

 رقم التعميمي العالجي الطب عام مدير سعادة خطاب من نسخة هذا بطي تجدون( :وبعد -
 الطبية التقارير إعداد عند مراعاته ينبغي ما بصدد هـ26/4/1393 في 1622/4024/57
 خطاب ونص .م/انتهى .)واإلحاطة االطالع ونأمل .واإلصابات الحوادث لكافة الشرعية



 .هـ26/4/1393 في 1622/4024/57 رقم التعميمي العالجي الطب عام مدير سعادة
 أو المرور حوادث منها سواء واإلصابات الحوادث لكافة الشرعية الطبية التقارير إن حيث«

 ـ المادية أو منها البدنية سواء العقوبة تحديد عليها يتوقف النفس على االعتداء أو المضاربة
 الصنف هذا المبدئي الشرعي الطبي التقرير : أوالً :التقارير إعداد عند اآلتي يراعى لذلك
 أو االخصائي على عرضه التستدعي جدا طفيفة إصابات وبه يحضر الذي المصاب -أ :شقان
 ثم وعمله المصاب وسن اسم بها يثبت حيث اإلسعاف طبيب بها فيقوم بالمستشفى تنويمه
 ومساحتها ومكانها اإلصابة طبيعة شامالً كامالً وصفا بالمصاب الموجودة اإلصابات يصف
 اإلصابات هذه بأن تقريره ينهي أن على )غرز أو غيار( المعطى والعالج لها المحدثة واآللة
 سلطة على.اإلصابات لهذه مضاعفات بحدوث طارئ يطرأ لم ما أيام ثمانية مدة في تشفى

 إذا أو الشفاء تقرير لكتابة اإلسعاف لطبيب المصاب إرسال المدة هذه نهاية في التحقيق
 وفي وصفها السابق اإلصابات لهذه مضاعفة أنها التأكد عليه مضاعفات حدثت قد كانت

 تولي االخصائي وعلى المضاعفات لهذه المجال في االخصائي على عرضه عليه الحالة هذه
 أو األخصائي على العرض تحتاج إصابات وبه يحضر الذي المصاب -ب .ذلك األمربعد

 لالخصائي وإحالته إجماال اإلصابات بإثبات اإلسعاف طبيب فيقوم بالمستشفى تنويمه
.لتنويمه

 لحالة تفصيلياً وصفاً العالج طلبه في المصاب حالة إثبات الحالة هذه في األخصائي وعلى
 عليه جراحيا تداخالً أحدث وإذا المحدثة واآللة ومكانها وعددها اإلصابات نوع ذكر من

 رفع وإذا الشعاعي والفحص بالجراحة وجده وما تفصيال وصفاً الجراحي التداخل هذا إثبات
 عليها التحفظ المصاب من معدنية أجزاء رفع إذا أو عليها التحفظ عليه مكانها من عظام

 األخصائي على .الحادث وقت المصاب على كانت التي المالبس على التحفظ وكذلك
 تفصيالً تقدم ما ضوء على للحالة مبدئياً شرعياً طبياً تقريراً يكتب أن العالج يباشر الذي

 األشياء به مرفقا الحادث لها التابع للشرطة وإرساله المريض دخول من يوم ثاني في
 إعادة( اإللحاقي الشرعي الطبي التقرير : ثانياً .محرزة إليها اإلشارة والسابق عليها المحتفظ

 تعرض التي الطفيفة اإلصابية الحاالت في -أ :التالية الحاالت في التقرير هذا يكتب )كشف
 إلى اضطرته مضاعفات حدثت أنه ويجد حدوثها من أيام ثمانية بعد اإلسعاف طبيب على

 إعادة( إلحاقي شرعي طبي تقرير كتابة األخصائي على الحالة هذه في .لألخصائي إرساله
 األساسية اإلصابية الحالة عن ومضاعفة ناجمة المضاعفات هذه أن يوضح بحيث )كشف
 الالزم العالج إعطائه مع شفائه لتمام يراها التي الزمنية الفترة بعد عليه الكشف إعادة ويؤجل

 على ويجر العالج بهذا العمل عن المصاب اليتوانى حتى تقريره في به يلزمه أن على



 العالج مدة طالت إذا بالمستشفى المنوم المصاب -ب .أخرى أضرار إصابته في المتسبب
 تستلزم وهذه بكذا تضاعفت قد اإلصابات أن يتضمن تقرير في الحالة تطور يثبت أن عليه
 لدى يكون وأن عملها في والقضاء للشرطة إنارة وذلك العالج تحت بالمستشفى بقاءه

 جراء من العالج تحت منوما زال ما المصاب بأن العلم التحقيق جهات في المسئولين
.إصابته

 للعالج أخرى فترة ويلزمه بعد يشف ولم المستشفى من خروج له يكتب الذي المصاب -ج
 هذا في وعليه برئه تمام يتسنى حتى الدوائي العالج أو الكهربائية بالجلسات أو الطبيعي سواء

 اإلصابي والتشخيص المستشفى إدخاله وتاريخ وعمله وعمره المصاب اسم يوضح أن التقرير
 أن عليه التي والفترة حالته إليه انتهت وما جراحي أو عالجي تداخل من له جرى وما لحالته
 المستشفى من خرج الذي المصاب -د .عدمه من شفائه تمام لبيان المستشفى فيها يراجع
 يوضح أن عليه بعد يشف لم أنه لألخصائي وتبين شفائه لبيان عليه الكشف إلعادة وحضر
 ثانيا فحصه إلعادة الالزمة والفترة سوء أو تحسن من عليها طرأ وما الحالة تطور هذا بتقريره

 يثبت -أ :شقان الصنف هذا النهائي الشرعي الطبي التقرير : ثالثاً .عدمه من شفائه تمام لبيان
 تخلف دون إصابته من تماما المصاب شفاء تمام عند نهائياً شرعياً طبياً تقريراً األخصائي

 شفاء تمام عند -ب .عمله أداء عن أوتعوقه العمل عن كفاءته من تقلل لديه مستديمة عاهة
 تمام بعد المصاب حالة يثبت أن األخصائي على مستديمة عاهة لديه وتخلف تماما المصاب

 العجز ومقدار المستديم التلف أو والضرر لديه المتخلفة مستديمة أنها العاهة ووصف شفائه
 احتماله قوة في النقص أو.اإلصابية حالته من متخلفة وأنها العمل على كفاءته في النقص أو

 الحادث في المحقق الضابط على يجب -1 :عامة مالحظات : رابعاً .لألمراض ومقاومته
 الحادث نوعية الكشف طلب بمذكرة يثبت أن المستشفى إلى مصاب أي إحالة عند

 الطبية التقارير كافة الكشف إعادة بطلب يرفق أن عليه كشف إعادة طلب كان وإذا.وظروفه
 ناظرها بأنه إرسالها قبل عليها وقع قد يكون أن على الصدد هذا في إصدارها السابق

 يثبت أن عليه الحالة على األخصائي من الكشف إعادة طلب عند -2 .منطقته بختم ويختمها
 الالزمة المدة في التقديرية الطبية معلوماته على ذلك في معتمداً المصاب فحص يود متى

.مباشرة المحدد الوقت في المصاب إرسال التحقيق ضابط وعلى للشفاء

 منه محاولة أو المصاب من تقصير أي الكشف إعادة عند األخصائي الحظ ما إذا -3
 أنواع إلى واللجوء السليم الطبي بالعالج التزامه عدم أو إصابته في مضاعفات إلحداث
 .ذلك إلى التحقيق سلطة ينبه لكي تقريره في ذلك إثبات عليه مشروعة غير أخرى عالجية

 دون الشفاء بتمام سواء اإلصابية الحالة عن النهائي الشرعي الطبي التقرير إعطاء عند -4



 المدة يثبت أن السابقة التقارير واقع من عليه مستديمة عاهة بتخلف أو مستديمة عاهة تخلف
 بهذا ملزما يكون ال السابقة التقارير له أرفق قد يكن لم وإذا النهائي وتقريره اإلصابة بين

 فقد حالة أي يثبت أن المبدئي تقريره يعطي من خاصة الكشاف الطبيب على -5 .البند
 األخرى لعينه فاقد شخص في عين إصابة مثل الكشف وقت موجودة لمنفعته فقد أو لعضو

 شليل أو شلل ولديه األطراف من لطرف إصابة أو فاقدة أساسا واألخرى أذن لسمع فقد أو
 ما بأن المصاب من مستقبال لالدعاء ومنعا النهائي العجز تقدير في هام وهذا آخر طرف في

 إلى تؤدي قد مرضية حالة أي إثبات عليه وكذلك.جرائه من هو الحادث قبل سابقا لديه كان
 -6 .اإلصابي األثر زيادة إلى تؤدي قد التي الحاالت أو فيها دخل لإلصابة ليس مضاعفات

 الطبيب أمام المستشفى إدارة تقوم أن المستشفى إلى المصاب فيها يرسل حالة كل في يجب
 التقرير مع التحقيق لسلطة منها صورة تعطى نسختين على المصاب بصمات بأخذ الفاحص
 البصمات نسختي على يوقع أن على بالتقرير مرفقة المستشفى تقارير بإرشيف تبقى وصورة
.ورقمه للمستشفى المصاب يحضر الذي الجندي وتوقيع الكشاف الطبيب

 التي الدماغ إصابات مثل مضاعفات أي حدوث في اإلسعاف طبيب فيها يشتبه حالة أي -7
 في أو واحدة مرة قيء أو دوران أو لدوخة مرضي تاريخ بمجرد المستشفى إلى تحضر قد

 البطن متوسط أو القلب منطقة أو األذنين خلف مثل بالجسم التحسس لمناطق إصابية حاالت
 48 ـ 24 من لمدة بالمستشفى المالحظة تحت المصاب يوضع أن الصفن كيس على أو

 عالمات أي إحضاره عند المصاب لدى موجودا اليكون مضاعفات حدوث من منعا ساعة
 اإلصابة كانت مهما المصاب العضو تصوير يجب -8 .بحياته تودي وقد عنها تنم أو منها

 ذلك وتصوير بها إصابة ادعاء أو عضو في ألم عن المصاب شكوى أخذ وكذلك طفيفة
 اإلصابي والتصوير الكنه في التحقيق سلطة على األمر التباس حالة في -9 .شعاعيا المكان
 المظهر يكون حتى المصاب على المبدئي الطبي الكشف عند ذلك طلب فلها المحدثة واآللة

 تحدث المصاب إصابات كان إذا عما بيان من الكشاف الطبيب ويتمكن واضحاً اإلصابي
 المتجمعة اإلصابية الصور كافة بإرسال المحقق يلزم أن على.عدمه من التصوير هذا مثل من

 -10 .بالمصاب اإلصابي والمظهر يتفق منها أي له الطبيب يبين لكي تفصيال ووصفا لديه
 تكون سابقة إصابة أي إثبات المبدئي الشرعي الطبي كشفه في الكشاف الطبيب على

 أن عليه كما والحديث القديم بين خلط أي من منعا معاصرة الغير التئامها أثر أو موجودة
 -11 .الكشف لطلب المحقق بمذكرة الواردة الحادث لتاريخ معاصرة اإلصابات أن يثبت

 جنائية شبهة لها التي الحوادث في خاصة مصاب أي على الطبي الكشف حاالت في
 عليه تماسك أو مقاومة بعالمات توري كدمات أو ظفرية سحجات مثل إصابية آثار ووجدت



 منسوبيكم من المختصين إشعار نأمل .للعدالة إنارة الطبي الكشف في صراحة يثبتها أن
.»أعاله ذكر ما بموجب للتمشي

ت/46/5
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طبية تقارير

 في 9/10 برقم العام الموظفين ديوان رئيس سعادة تعميم إلى نشير( :وبعد -
 اإلجازات منح لعملية تنظيم من العامة المصلحة تقتضيه لما نظرا« ومضمونه هـ16/3/1397

 الطبية التقارير اعتماد بعدم لكم التابعة الجهات جميع إبالغ نأمل فإننا للمتعاقدين المرضية
 يمكن فإنه خدمته أثناء بمرض المتعاقد إصابة حالة وفي الخارج من المتعاقدون يحضرها التي

 الصحية حالته عن الالزم التقرير وتقديم لعالجه الحكومية المستشفيات أحد إلى إحالته
 يلزم فإنه المملكة في عالجه يمكن ال بمرض إصابته أثبت فإذا المتبعة األصول وفق لمرجعه
 السماح حينئذ ويمكن المختص المستشفى يصدره الذي الطبي التقرير من ذلك إيضاح

 لالئحة وفقا المستشفى يقررها التي المرضية اإلجازة ومنحه المملكة خارج بالسفر للمتعاقد
.ش/انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع »الطبية التقارير

901/ت/13
2/55
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طبية تقارير

 في ر/1945 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة وردنا( :وبعد -
 رقم التعميمي األمر في عليه المنصوص األسنان عالج مفهوم تفسير حول هـ9/2/1417

 الجراحية العمليات تكلفة الحكومة تتحمل بأن القاضي هـ11/2/1395 في م/5001/3
 القلب كأمراض الخطيرة والحاالت الوالدة وحاالت عائلته وأفراد للموظف الضرورية
 واألسنان التجميل عمليات حال بأي ذلك في يدخل وال والسرطان والضغط

.و/انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .إلخ..وماشابهها
1589/ت/13
1/5
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طبية تقارير

 هـ21/6/1421في 7405/ب/4 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 رقم برقيتكم إلى نشير[ونصه الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه

 رئيس فضيلة خطاب ومشفوعات نسخة لكم ونبعث هـ13/11/1420في ش2م18/2628
 الكشف إجراء العام األمن طلب بشأن هـ9/3/1421في 4/552 رقم األعلى القضاء مجلس
 لمعرفة للسجن احالتهن قبل القضايا جميع وفي الجنسيات جميع من النزيالت على الطبي
 الالزم الطبي التقرير إرفاق مع التوقيف مذكرة في لذلك يشار وأن عدمه من حمل وجود
 والجهات والجوازات التوقيف جهات من معاناة من السجن إدارة تالقيه لما نتيجة وذلك
 . الخ..السجن داخل وضعته الذي طفلها معها ويكون السجينة محكومية نهاية في المعنية
 البرقي األمر بذلك فصدر األعلى القضاء مجلس قبل من العام األمن اقترحه ما دراسة ورأيتم

 بدراسة انه المجلس رئيس فضيلة اوضح وقد ، هـ2/2/1421في 1670/مب4رقم
 في 186/4 رقم القرار بشأنه اصدر الدائمة بهيئته المجلس قبل من الموضوع

 ترك يرى)1( :مايلي يقرر الدائمه بهيئته األعلى القضاء مجلس أن المتضمن هـ3/3/1421
 ذلك يستدعي قضائي ألمر إال الكشف ترك من سابقاً العمل علي علىماكان الموضوع هذا
 مماذكر شىء إلى الحاجة ودعت ضرورة حاله حصل إذا )2( .القاضي يحددها ضوابط وفق
 ولئال تجاوزات التقع حتى ذلك في المحكمة رأي أخذ من بد فال غيره أو طبي كشف من

 االحتياط وألجل بالكشف األمر اصدار تخوله شرعية صفه له ليست من األمر يتولى
 الالزم إكمال إليكم نرغب األعلى القضاء مجلس قرره ما على ولموافقتنا والحرم لالعراض

يحفظكم،،، والله.بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ]بموجبه
1654/ت/13
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 رقم والدراسات للمراجعة المساعد المدنية الخدمة وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا لقد
 رقم المدنية الخدمة وزير معالي قرار من نسخة ومشفوعه هـ21/10/1421 في 49102
 الئحة من السادسة المادة من "أ" الفقرة بتعديل والقاضي هـ24/9/1421 في 47030/15

 الئحة من السادسة المادة من )أ( الفقرة نص يعدل /أوالً :التالي بالنص وذلك الطبية التقارير
 النحو على اإلجازات منح في األطباء اختصاص يكون" :يلي كما ليكون الطبية التقارير

 أو الصحي المركز أو المستشفى لطبيب أقصى كحد االنقطاع تاريخ من أيام ثالثة ـ أ :التالي
 بإجراء لها المصرح األهلية المجمعة العيادات أو الصحية أوالوحدة الحكومي المستوصف

 ثالثة حدود في تمديدها ويجوز ,العمليات تلك لهم تجرى لمن الواحد اليوم جراحة عمليات
 المجمعة والعيادات المستوصفات في األطباء صالحية فتقتصر ذلك عدا ما أما ,أخرى أيام

 القرار بهذا يعمل /ثانياً "فقط واحد يوم على المرضية اإلجازة منح عند األهلية
.م..)/يحفظكم والله هـ1/11/1421من
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 التقارير الئحة بشأن هـ12/2/1411 وتاريخ 18/ت/8 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(
 في 21/15 رقم المدنية الخدمة وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا فقد وعليه .إلخ..الطبية

 وتاريخ 40434 رقم المدنية الخدمة وزير معالي قرار من نسخة به المرفق هـ14/7/1423
 اإلجازات منح تقارير الئحة[ إلى الطبية التقارير الئحة مسمى بتعديل القاضي هـ4/7/1423

 الواجب اإلجراء على تشتمل بحيث الالئحة من ]عشرة الثالثة[ المادة وتعديل ]المرضية
 اعتماد إلى إضافة التقرير وسالمة بصحة الموظف عمل جهة اقتناع عدم حالة في اتباعه
 النموذج محله ليحل بالالئحة الملحق مرضية بإجازة تقرير نموذج )2( رقم النموذج تعديل

الوزارة من والقرار النموذج يطلب .ك)/بموجبهما والعمل لالطالع .إلخ..المرفق
2787/ت/13
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طبية تقارير
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 سعادة كتاب على المبني ، هـ16/2/1423 وتاريخ 1939/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 من نسخة به المرفق ، هـ17/1/1423 وتاريخ 3543 رقم المدنية الخدمة وزارة وكيل
 باعتماد القاضي ، 1/12/1422 وتاريخ 12/15 رقم المدنية الخدمة وزير معالي قرار

 فقد عليه . الخ ... العامة الوظائف لشغل المطلوبة الصحية اللياقة بإثبات المتعلق النموذج
 ، هـ7/10/1426 وتاريخ 15/703 رقم المدنية الخدمة وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا

 في بالراغبين الخاص الطبي التقرير نموذج تطوير بشأن أجريت التي الدراسة إلى فيه المشار
 وتاريخ 12/703 رقم المدنية الخدمة وزير معالي قرار صدر وأنه ، العامة بالوظيفة االلتحاق

 المطلوبة الصحية اللياقة إلثبات الطبي التقرير نموذج باعتماد القاضي ، هـ22/9/1426
 لذا . هـ1/11/1426 تاريخ من اعتباراً السابق النموذج محل ليحل ، العامة الوظائف لشغل
. ك / ) المذكور النموذج من نسخة برفقه وتجدون ، بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب
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 سعادة كتاب على المبني ، هـ24/11/1426 وتاريخ 2787/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 التقرير نموذج اعتماد بشأن هـ7/10/1426وتاريخ 15/703رقم الخدمة وزارة وكيل
 من اعتباراً ، العامة الوظائف لشغل المطلوبة الصحية اللياقة إلثبات الطبي
 والتوظيف التصنيف مستشار سعادة تعميم الوزارة تلقت فقد عليه .هـ1/11/1426تاريخ

 وتاريخ 104/4900 رقم المدنية الخدمة بوزارة التثبيت لجنة على العام والمشرف
 رقم المكلف المدنية الخدمة وزارة وكيل سعادة تعميم ومشفوعه هـ24/6/1428
 أن:( المتضمن المدنية الخدمة وزارة لفروع الموجه هـ7/6/1427 وتاريخ 67/1001

 بند على المعين ذلك في بما رسمية حكومية وظيفة أي في العمل رأس على الذي الموظف
 وأن ، رسمية وظيفة على تثبيته في النظر عند عليه الطبي الكشف بإعادة يطالب ال األجور
 مثل معينة طبية فحوصات تتطلب وظيفة سيشغل من على أخرى مرة الطبي الكشف يقتصر

 يمض ولم طبي كشف لديه من فإن المستجدين للمرشحين بالنسبة أما )الصحية الوظائف(



 تتطلب عليها المعين الوظيفة كانت إذا إال جديد طبي كشف بإجراء يطالب ال فإنه سنة عليه
 وفقاً تكون أن مراعاة مع الصحية اللياقة الئحة من )9( للمادة وفقاً معينة فحوصات

 نرغب فإننا أعاله إليه المشار التعميم في ورد لما وتنفيذا .بالالئحة الملحقة الجديدة للنماذج
ك /،،، يحفظكم والله .بموجبه العمل إليكم
ت/121/12
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 في 15915/س/7 رقم السامي المقام خطاب من نسخة برفقه إليكم نبعث( :وبعد -
 األعلى القضاء بمجلس الدائمة الهيئة قرار في ورد ما على بالموافقة القاضي هـ9/7/1399

 رقم المجلس رئيس سماحة بخطاب والصادر هـ28/5/1399 في 166/5/38 رقم
 اإلصابات عن التنازالت أن والمتضمن منه نسخة المرفق هـ3/6/1399 في 908/5

 واإلتالفات األموال على الجنايات عن التنازالت أما.القضاة اختصاص من البدنية والجراحات
 .)إليه المشار القرار في ورد ما واعتماد لالطالع .العدل كتاب اختصاص من فإنها المالية
.و/هـ17/4/1400 في ت38/12 رقم التعميم بذلك وصدر .و/انتهى
ت/124/1
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 خطاب على المعطوف هـ10/6/1393 في ت/130/12 رقم لتعميمنا فإلحاقا( :وبعد -
 المحاكم على أن بشأن هـ17/5/1393 في 3555/س/2 رقم الداخلية وزير نائب سمو

 يُحَل لم ما السعودية الجنسية منح طلب إلثبات شرعية صكوك إخراج عدم العدل وكتاب
 ذلك بتوثيق يقومون العدل كتاب بعض أن تبين حيث .اإلداري الحاكم من ذلك طلب لهم
 -1 :يلي بما نعمدكم فإنا.المعنية الحكومية الجهة واسطة غير من المنهي طلب على بناء

 إقرار أي تسجيل المختص الشرعي للموثق يسوغ فال المذكور التعميم بمقتضى التقيد
 الجهة من ورد إذا إال السعودية الجنسية على للحصول األجنبية الجنسية عن بالتنازل

 على يتعين -2 .المذكور بالتنازل اإلقرار أخذ طلب يفيد ما المذكورة المختصة الحكومية



 الجهة خطاب وتاريخ رقم إلى الصك صلب في يشير أن المختص الشرعي الموثق
.و/انتهى .)تحرر ذلك والعتماد .المذكورة
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 عن التنازل عدا ما الثانية العدل كتابات اختصاص من التنازالت جميع : سادساً «... -
 التقيد مراعاة مع األولى العدل كتابات اختصاص من فهو عقاراً كان إذا اإلرث من النصيب

 الناتجة التنازالت أما المالية بالتنازالت العدل كتابة اختصاص تحديد في الصادرة بالتعليمات
.3/782 الوكالة في التعميم ينظر .و/ .»المحكمة اختصاص من فذلك البدنية الجنايات عن
2781/ت/13
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 ش16/65779/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 ، الشرقية المنطقة أمير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجه ، هـ9/11/1426 وتاريخ
 على المعطوفة هـ1/7/1423 في 16/53121 رقم نائبنا سمو لبرقية إلحاقاً [ : ونصه
 بن علي بن عبيد / مقتل بشأن هـ17/6/1423 في 23497/ب/4 رقم البرقي السامي األمر
 في 23/3 رقم الصك وصدر ، الخالدي محمد بن الله عبد بن محمد / قبل من الغالم منير
 قصاصاً المذكور الجاني بقتل الحكم المتضمن بالدمام العامة المحكمة من هـ16/2/1420

 ، بإنفاذه الورثة بقية مع ومطالبتهم الورثة من القاصرين ورشد بلوغ حتى التنفيذ وتأجيل
 األمر وقضى الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس ومن التمييز محكمة من الحكم وصدّق
 منير بن علي بن عبيد بنت سلمى / المرأة لنا رفعت . ) فاصله ( شرعاً تقرر ما بإنفاذ الكريم
 ابنة أنها المتضمنة صورتها المرفقة هـ26/10/1426 في 1487/170 رقم برقيتها الغالم

 العامة المحكمة إلى حضرت وأنها ، الجاني عن والعفو التنازل ترغب وأنها عليه المجني
 أقاربها أنّ إال ، أقاربها من معرّفين اثنين إحضار منها طلبوا وأنهم ، تنازلها إلثبات بالرياض



 وإحضار تنازلها إثبات وتلتمس . تنازلت إن بالقتل والقاتل هي وهددوها التنازل رفضوا
. ) فاصله ( وللجاني لها التعرض بعدم عليهم التعهد ألخذ أقاربها

 لدى تنازلها إثبات من وتمكينها بتأمينها الكفيلة الالزمة اإلجراءات واتخاذ االطالع نرغب
 ، بالرياض أو الشرقية بالمنطقة سواء عليها يعرف ولمن لها قريبة تكون التي المحكمة
 على بالمنزل تنازلها لضبط القضاة أحد إليها ينتقل لو حتى المحكمة مع ذلك في والتنسيق
 بأن ذويها وإفهام االنتقال عند الالزمة األمنية االحتياطات أخذ مع ببرقيتها الموضح عنوانها

 أو بالتهديد منهم تدخل دون شرعا المعتبرة بحالتها أنها دام ما تريده ما تقرر أن حقها من
 فسيكون عنه تتنازل لمن أو لها يتعرض من وأن ، بذلك عليهم التعهد وأخذ وسيلة بأي التأثير
 من بصورة الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب تزويد تم وقد . الصارم للجزاء عرضة

 إثبات حال إليه أشير ما وفق الالزم إلكمال المذكورة برقية من صورة مع اإلجراء هذا
 على للتأكيد برقيتها صورة مع بصورة العدل وزير معالي تزويد تم كما بالرياض التنازل

 التي الحاالت هذه مثل في اإلجراءات وتسهيل التعاون على بالحرص المختصة المحاكم
 إحسان من يقدمه أن يريد بما القيام من لتمكينه ومساندة مساعدة كل العافي فيها يستحق
. و / ) موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] يتم بما وإفادتنا
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 السامي األمر على المبني ، هـ16/2/1425 وتاريخ 2407/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 بالعقارات التصرف الئحة على بالموافقة القاضي هـ24/9/1423 في 38313/ب/3 رقم

 صاحب كتاب على المبني ، هـ25/8/1425 وتاريخ 2513/ت/13 رقم وتعميمنا ، البلدية
 ، هـ16/7/1425 وتاريخ 44795 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو

 اإلجراءات استكمال بعدم العدل وكتابات المحاكم على التأكيد سموه طلب المتضمن
 التي البلدية بالعقارات التصرف الئحة من الثالثة المادة في إليها المشار البيع لحاالت الالزمة
 ... حالة لكل للبيع سموّه إجازة قرار وجود من التأكد بعد إال والبلديات األمانات من تحال

 والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ



 المعالي أصحاب إلى أصال الموجه ، هـ15/11/1426 وتاريخ ز ص/67347 رقم
 للمقام رفعناه ما على بناء [ : ونصه ، السعودية العربية المملكة في المناطق أمناء والسعادة

 البرقي السامي األمر تلقينا ، هـ26/1/1426 وتاريخ 6254 رقم بخطابنا الكريم السامي
 في 290 رقم المحضر على المعطوف - هـ23/9/1426 في ب م/11038 رقم الكريم

 الحالية النصوص على اإلبقاء مناسبة ( والمتضمن - الخبراء هيئة في المعد هـ29/7/1426
 في 38313/ب/3 رقم السامي باألمر الصادرة البلدية بالعقارات التصرف لالئحة

 الواردة التخطيط وزوائد التنظيم وزوائد المنح زوائد بيع عدا تعديل دون هـ24/9/1423
 من تفويض للوزير ويجوز ( : لنهايتها التالية العبارة وإضافة الالئحة من ) الثالثة ( المادة في

 السامي األمر تضمن وقد . ) التخطيط وزوائد التنظيم وزوائد المنح زوائد بيع بشأن يراه
. أعاله إليه المشار المحضر تضمنه ما على الموافقة الكريم

 التخطيط وزوائد التنظيم وزوائد المنح زوائد بيع بصالحية نفوضكم ذلك إلى واستناداً
 اإلجراءات بكافة والتقيد البلدية بالعقارات التصرف الئحة من الثالثة بالمادة عليها المنصوص
 ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... بذلك يتعلق فيما الالئحة بهذه عليها المنصوص

. و / )والتعليمات األنظمة وفق موجبه
ت/1/2
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 هيئة ورئيس الدولة وزير معالي خطاب من الوزارة تلقته مما نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد

 اتضح ما بشأن هـ23/11/1391 في خ/1/1/2/1998 رقم التعميمي والتحقيق الرقابة
 المشاركة في جهاتهم بتمثيل كلفوا الذين من المخالفات بعض مرتكبي من نفراً أن من للهيئة

 بين العالقة تحكم التي األنظمة يجهلون أنهم وزاراتهم بأعمال العالقة ذات اللجان بعض في
 إبالغكم الوكيل سعادة رغب وقد .إلخ... بهم أنيطت التي المشاركة وهذه وزاراتهم أعمال
 القسم رئيس على ينبغي وأنه هـ17/12/1391 في ك/687/1 رقم لنا سعادته بخطاب ذلك

 وخط باألنظمة تام علم على ليصبحوا بأول أوالً التعاميم هذه على لديه موظف كل اطالع
 سعادة إليه أشار ما واعتماد تضمنه بما واإلحاطة..... االطالع نرغب .الوزارة في العمل سير

.م/انتهى .)الوكيل
ت/88/2
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 رقم التعميمي العام والمفتش والطيران الدفاع وزير سمو خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد
 ال« : الداخلية وزير نائب لسمو أصالً الموجه هـ28/3/1394 في 1/1/4/8/29/878

 جاللة ضيوف سفر أو قدوم عند سيما ال الرياض مطار أعمال أهمية سموكم على يخفى
 مطار لمدير مسبقاً إشعاراً يتطلب وهذا الوزارات بعض وضيوف المعظم الملك موالي
 إدخال وكذلك الخاص الباب من والدخول الرسمية الصاالت فتح من ليتمكن الرياض

 من فنأمل . بهم الخاصة السيارات وإحضار الضيوف الستقبال المطار ساحة إلى المستقبلين
 ضيف وجود حالة في الرياض مطار مدير إشعار بضرورة المختصة الجهات تعميد سموكم
.م/انتهى .)اإلحاطة نرغب .هـ.ا »الالزمة التسهيالت بدوره ليقدم قادم أو مسافر

ت/87/8
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تنظيم

 من والمقصود الوزارة هذه في للمتابعة وحدة إنشاء تم قد أنه إلى نظركم نوجه( :وبعد
 مناشطها شتى في الوزارة تهم التي والجماعية الهامة الصبغة ذات المواضيع متابعة إنشائها

 تباشرها أن ينبغي التي األمور هـ10/4/1398 في 1987 برقم الصادر القرار تضمن وقد
 تراه ولما المباشر غير أو المباشر االتصال ذلك في سلكت سواء الوزارة في المتابعة وحدة

 خطاب كل من بصورة المتابعة وحدة مدير تزويد منكم نرغب فإننا لذلك أهمية من الوزارة
 علم على المتابعة مدير ليكون الذكر المار القرار في ورد مما بشيء ويختص قسمكم من يعد
 باختصاصات عالقة له مما بشأنه بكم يتصل فيما معه التعاون وكذا متابعته عليه ينبغي بما

 القرار ونص .ش/انتهى .)الجميع الله وفق لذلك االنتباه على لديكم المختصين وحث وحدته
 الوزارة حاجة على وبناء.له الممنوحة الصالحية على بناء العدل، وزير إن « :عنه المنوه
 األوقات في األعمال إنجاز ليتم المتابعة أعمال في متخصصة شعبة إيجاد إلى الماسة

 المصلحة مقتضيات على وبناء.المتاحة اإلمكانات حسب المستطاع بقدر لها المحددة



 إنفاذ متابعة -1 :يأتي كما العدل بوزارة المتابعة وحدة واجبات تحدد :يلي ما يقرر .العامة
 نماذج إعداد -2 .بالوزارة المختصة للجهات العناصر هذه وإبالغ الوزارة خطة عناصر
 عن التقارير وإعداد دراسة -3 .بالميزانية واعتماداتها ألولوياتها وفقا الخطة تنفيذ متابعة

 تعديالت طلبات إعداد -4 .المعنية واألقسام اإلدارات مع باالشتراك الخطة تنفيذ معوقات
 التقرير إعداد -5 .مبرراته توضيح مع المختصة الجهات على لعرضه األمر لزم إذا الخطة

 من تحقق ما ومدى بها المكلفة المختلفة الحقول في الوزارة أنشطة عن النهائي السنوي
 مع بالتعاون المتابعة بيانات واقع من التالية السنة في تحقيقه والمأمول وأهدافها الخطة

.األخرى المعنية واإلدارات واإلحصاء التفتيش

 الحلول واقتراح تواجهها التي والمعوقات بالذات الجديدة واإلدارات الدوائر فتح متابعة -6
 -7 .بافتتاحها تتعلق موضوعات من ذلك وغير موظفيها ومباشرة تأثيثها ومراعاة الخاصة

 ملف وإعداد وخارجها الوزارة داخل المختصة الجهات لدى الهامة الموضوعات إنهاء متابعة
 المالية ووزارة واإلمارات الوزراء مجلس بمقام تتصل التي تلك وخاصة موضوع لكل خاص

 متى فيها طرفا الوزارة تكون والتي األخرى الحكومية والجهات المدنية الخدمة وديوان
 األمر مضمنة صدر مما بصورة التزويد أو مباشر بأمر بمتابعتها،إما الوحدة هذه كلفت

 الموظفين عالقات شعبة قبل من المعدة الدراسية الدورات تنفيذ متابعة -8 .بالمتابعة
 الوقت في ومباشرتها وظائفهم لتسلم والمرقين الجدد المعينين توجيه متابعة -9 .والتدريب

 البت ليتولى واإلدارية المالية للشئون الوزارة وكيل لسعادة المتابعة نتائح ترفع كما.المحدد
 الموضوعات كل عن المالحظات إعداد -10 .األحوال حسب لنا عنها العرض أو فيها

 المختلفة المواضيع في المختصة اللجان توصيات متابعة -11 .حيالها الرأي وإبداء السابقة
 وأكمله وجه أتم على التوصيات تلك استثمار لضمان بمتابعتها الوحدة هذه كلفت متى

 إلى يسند رسمي موضوع أي بمتابعة القيام -12 .المتوقعة النتائج أفضل على والحصول
.»إلنفاذه يلزم لمن القرار هذا يبلغ .السابقة المواد في ذكره يرد لم مما متابعته الشعبة هذه
ت/23/5
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تنظيم



 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو صاحب حضرة تعميم إلى نشير( :وبعد
 الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو صاحب لحضرة أصالً المبلغ الوزراء
 وتاريخ 7/1603 برقم منه صورة الوزارة لهذه المبلغ الوطني الحرس ورئيس

 بعد نصه والذي الحكومية اإلدارات لدى العمل إجراءات تبسيط بشأن هـ25/1/1401
 من أنه هـ7/1/1401 في 19 رقم بخطابه الخبراء شعبة رئيس معالي علينا عرض« :المقدمة

 به تقضي لما واضح تصور وجود عدم أن تبين واللوائح األنظمة من لعدد األولية المراجعة
 اإلدارات هذه موظفي بعض ولدى الحكومية اإلدارات مع المتعاملين معظم لدى األنظمة هذه
 باإلمكان وأنه المراجعين من الكثير منها يشكو التي للمعاناة الرئيسية األسباب أحد تمثل

 الحكومية األجهزة موظفي لدى كان لو والوقت الجهد من الكثير وتوفير اإلجراءات تبسيط
 الخدمات إلدارة بمراعاتها والقرارات األنظمة تقضي التي للخطوات تصور ومراجعيهم
 لمراجعة الالزمة اإلجراءات اتخاذ :أوالً :يلي بما القيام معاليه واقترح إنجازها المطلوب
 من بإرشاد قسم أو إدارة كل رئيس تكليف :ثانيًا .أمكن ما واختصارها العمل سير إجراءات
 وتحديد يقدمونها التي الخدمات إلنجاز اتباعها يتعين التي بالخطوات إشرافه تحت يعملون

 مباشرة خدمة يؤدي قسم أو إدارة كل رئيس تعميد :ثالثًا .معاملة كل بها تمر التي المراحل
 من إحضاره الخدمة يطلب من على يجب ما فيها يدون بارز مكان في لوحة بوضع للجمهور

 ذكر مع اإلدارة إلى يقدم طلب كل بها يمر التي المراحل جميع وتحديد وخالفها وثائق
 عن للمراجعين ذلك فهم وتيسير المراحل تلك من مرحلة بكل المعني الموظف أو الجهة
 الوزراء لمجلس الرفع :رابعًا .اإلرشادية والرسوم اللوحات وإعداد النشرات إصدار طريق

 مجلس قرارات أو األنظمة في عليها النص ورد التي اإلجراءات إلغاء أو تعديل باقتراحات
.ذلك تستدعي المصلحة أن ظهر متى السامية األوامر أو الوزراء

 في الوطني واالقتصاد المالية بوزارة واألساليب للتنظيم المركزية اإلدارة مع التعاون :خامسًا
 يصدر ما كل من بصورة ـ الخبراء شعبة ـ الوزارء مجلس رئاسة تزويد :سادسًا .تقدم ما تنفيذ
 يسرا أكثر بشكل أعمالهم إنجاز على المواطنين يعين ذلك تنفيذ إن وحيث .تقدم لما تنفيذا

 عليه،ونرغب بموافقتنا نخبركم .الحكومية األجهزة لدى األداء مستوى من ويرفع وسهولة
.و/انتهى .)مقتضاه وإنفاذ لإلحاطة .»هـ أ.ودمتم اعتماده إليكم

ت/7/12
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تنظيم
 وبعض الرئاسية المحاكم بعض من تصدر التي التعاميم إبالغات صور في الحظنا فقد( :وبعد

 كبيرة جملة يضمنه أو التعميم كامل إبالغه خطاب تضمين يجري أنه المحاكم إلى الفروع
 فقد ولذلك ذلك نحو أو بالعبارة إخالل أو نقص من محاذير هذا مثل في إن وحيث . منه
 للوقت واختصاراً ذكر لما تفادياً به للعمل هذا طي تجدونه الغرض لهذا نموذج أعد

الوزارة من النموذج يطلب .ك/انتهى .)والجهد
ت/12/64
2/67
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1405
تنظيم

 الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه التعميمي السامي األمر نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد
 في م/7/371 رقم الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي
 وتاريخ24701رقم التعميمي األمر إلى نشير« : المقدمة بعد هـ11/3/1405
 الوطني العلم برفع الحكومية الجهات بعض قيام من لوحظ ما بشأن الصادر هـ4/11/1401

 الوطني العلم على المحافظة بأهمية والقاضي األطراف، ممزق أو اللون باهت وهو للمملكة
 التزام عدم لوحظ وحيث .النظام في المحددة وباألوضاع األوقات في وإنزاله برفعه والتقيد

 نرغب الموضوع وألهمية الذكر سالف التعميمي األمر به قضى بما الحكومية الجهات بعض
 بالمرسوم الصادر العلم نظام بأحكام التقيد بضرورة المختصة الجهات على التأكيد إليكم

 الوزراء مجلس بقرار الصادرة التنظيمية والئحته هـ10/2/1393 وتاريخ 3/م رقم الملكي
 2206 رقم الداخلية وزير سمو بقرار الصادرة والتنفيذية هـ10/5/1398 وتاريخ 422 رقم

 لألصول بالنسبة وخاصة دقة بكل األحكام تلك تنفيذ ومراعاة هـ16/8/1402 وتاريخ
 نرغب الوزير معالي توجيه وحسب »اهـ .بموجبه يلزم ما فأكملوا .العلم برفع المتعلقة
 في 1154/ت/13 رقم التعميم يراجع .ش/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع

.هـ15/10/1420 في 1476/ت/13 رقم والتعميم .هـ28/1/1419
ت/8/164
2/68

19
8



1406
تنظيم

 ما حول السامية األوامر مع وتمشيا العدل وزير المعالي صاحب توجيهات على بناء( :وبعد
 المباشرة العالقة ذات الحكومية اإلدارات في اإلرشادية اللوحات توفير حيال اتخاذه ينبغي

 في بالشروع بالوزارة التنظيم حدة و تكليف تم فقد لها اإلرشادية األدلة ووضع بالجمهور
 على الدالة العبارات وانتقاء أماكنها وتحديد اللوحات لهذه الالزمة المواصفات وضع

 المحاكم السيما المحاكم لجميع اإلرشادية األدلة كتابة في فورا والبدء منها المقصود
 الجميع من فنرغب .المعنية المدن في العدل كتابات وكذلك المدن أمهات في الكبرى
 الهدف إلى ويوصل العامة المصلحة يخدم فيما معها والتعاون التنظيم وحدة مهمة تسهيل

 سواء الخصوص هذا في معلومات من تطلبه بما وإمدادها ممكن وقت أقرب في المقصود
.ش/انتهى .)الله وفقكم األحوال حسب الشخصية المقابلة أو بالمكاتبة

ت/12/47
2/69

15
3

1407
تنظيم

 به أوصت ما اعتماد بشأن هـ21/8/1406 في ت/12/166 رقم لتعميمنا فإلحاقاً( :وبعد
 . التعاميم بعث بصدد 6/31 من »1« الفقرة ومنه المحاكم رؤساء الجتماع األولى الندوة
 العدل وكتابات المحاكم جميع إلى التعاميم إبالغ يضمن تنظيم من لهذا البد إنه وحيث
 :أوالً : يلي ما فيعتمد التنظيم وحدة من لهذا التنفيذية الخطوة دراسة وبعد المال، وبيوت
 محاكم أو المحاكم أو المحكمة رئاسة إلى بالوزارة التعاميم قسم من تبعث القضائية التعاميم
 ما :ثانيًا . المنطقة مال وبيوت العدل وكتاب قضاة إلى الرئاسة من وتبليغه العتماده المنطقة

 المحاكم رئاسات إلى أو الفروع إلى بالوزارة التعاميم قسم من فتبعث التعاميم من ذلك سوى
 لتبليغ« صورة برفقه :ثالثًا . العالقة ذات لجهاتها وتعميمها العتمادها فروع فيها ليس التي

 :رابعًا . معنية جهة كل من المرفق النموذج على أبواك طباعة أو قبلكم من لسحبه »التعاميم
 -1 : اآلتية العبارات إحدى التوجيه فوق تكتب أن الوزارة في للتعاميم اإلعداد جهة على

 عدم بالوزارة التعاميم قسم وعلى . مالي تعميم -3 . إداري تعميم -2 . قضائي تعميم
 بذلك صدر .ك/ انتهى .) تحرر ولموجبه المذكورة بالعبارة يصدر ال تعميم أي تصدير
.ك/هـ7/1/1413 في 7/ت/8 رقم التعميم



77/ت/8
2/69
1
5

1410
تنظيم
 في العمل بتنظيم الخاص هـ8/8/1407 في 2755 رقم الوزاري القرار إلى إشارة( :وبعد
 من تعميم أي إصدار يجوز ال« : يلي ما على منه الثانية الفقرة نصت الذي التعاميم شعبة

 هذه تقوم« : يلي ما على منه الثالثة الفقرة نصت كما .»الشعبة هذه طريق عن إال الوزارة
 أحياناً لوحظ وحيث ».إلخ...مسودته على والتأشير وإعداداً صياغة التعميم بمراجعة الشعبة
 إصدار يكون أن ضرورة عليكم نؤكد فإنا مباشرة األقسام بعض قبل من التعميم بعض صدور
 سير لحسن وضماناً إليه المشار القرار في ورد لما مراعاة الشعبة هذه طريق عن التعاميم
.و/ انتهى .)المطلوب الوجه على العمل

90/ت/8
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تنظيم

 بعد نصه اآلتي هـ21/5/1410 في م/1107 رقم السامي المقام تعميم نسخة تلقينا( :وبعد
 في 31/2/1/11 رقم اإلداري لإلصالح العليا اللجنة خطاب على اطلعنا« :المقدمة

 في الرقابة وحدات بتقوية الخاصة الدراسة ناقشت قد أنها المتضمن هـ27/12/1409
 وإنشاء )المتابعة وحدات( إلى )التفتيش وحدات( من مسماها وتغيير الحكومية األجهزة
 ورؤساء بالوزراء مباشرة ربطها مع الوحدات هذه مثل التضم التي األجهزة في وحدات
 هـ18/11/1409 وتاريخ )190( رقم قرارها ذلك حيال واتخذت الحكومية، المصالح
 إلى الحكومية األجهزة في التفتيش مهام تتولى التي الوحدات مسمى بتعديل والقاضي
 ربطها مع الوحدات هذه مثل التضم التي األجهزة في مماثلة وحدات وإنشاء المتابعة وحدات

 وطبيعة الحكومي الجهاز حجم حسب التنظيمي مستواها بالجهاز،وتحديد العليا بالقيادات
 تحديد جانب الوطني،إلى واالقتصاد المالية ووزارة حكومية جهة كل بين وبالتنسيق أعماله
 تقوم أن على ـ منه نسخة المرفقة ـ القرار في تفصيال الوارد النحو على الوحدات تلك مهام

 هذا تطبيق بمتابعة )واإلدارة للتنظيم المركزية اإلدارة( الوطني واالقتصاد المالية وزارة



 القرار برفقه وتجدون .»هـ أ.بموجبه يلزم ما إكمال إليكم نرغب ذلك على لموافقتنا .التنظيم
 وتاريخ 190 رقم القرار ونص .و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل.إليه المشار

 من الصادر تشكيلها قرار على بناء اإلداري، لإلصالح العليا اللجنة إن« هـ18/11/1409
 ممارسة حق بتفويضها القاضي هـ5/7/1383 وتاريخ )520( رقم الوزراء مجلس

 نظام من )25( المادة من الثانية الفقرة في عليها المنصوص الوزراء مجلس اختصاصات
 قرارات إصدار حق العامة،وتفويضها المصالح وترتيب بإحداث يتعلق المجلس،فيما

.جديدة إدارية أحكاماً تنشىء أو السابقة القرارات تلغي أو تعدل وتعليمات

 وتاريخ )مكرر 107( رقم التحضيرية اإلدارية اللجنة تقرير على االطالع وبعد
 في »التفيش وحدات« القائمة الرقابة وحدات تقوية بدراسة الخاص هـ25/11/1404

 األجهزة في أخرى وإنشاء،وحدات »المتابعة« وحدات إلى مسماها الحكومية،وتغيير ألجهزة
 اللجنة رأته ما على وبناء .الجهاز برئيس ربطها مع الوحدات هذه مثل التضم التي الحكومية

 التي الوحدات مسمى تعديل :أوالً :يلي ما تقرر.هـ18/11/1409 في المؤرخ محضرها في
 في مماثلة وحدات وإنشاء )المتابعة( وحدات إلى الحكومية األجهزة في التفتيش مهام تتولى

 تحديد بالجهاز،ويتم العليا بالقيادات ربطها مع الوحدات هذه مثل التضم التي األجهزة
 جهة كل بين أعماله،وبالتنسيق وطبيعة الحكومي الجهاز حجم حسب التنظيمي مستواها
 لما وفقا المتابعة وحدات مهام تكون أن :ثانيًا .الوطني واالقتصاد المالية ووزارة حكومية

 به يرتبط وما الجهاز أقسام مختلف في الالزمة والتحريات الرقابة بإجراءات القيام -1 :يلي
 متابعة بحمالت القيام -2 .األداء وترشيد العمل سالمة من للتأكد وحدات من
 القصور مواطن على للوقوف به المرتبطة والوحدات الجهاز وحدات لمختلف)تفتيشية(

 ثم ومن األعمال إنجاز في التراخي أو الوظيفية الواجبات بأداء اإلخالل حاالت واكتشاف
 في المختصة الجهات مع والتنسيق بالتعاون االعوجاج وتقويم المسارات تصحيح على العمل

 لألنظمة مطابقته من للتأكد له التابعة والوحدات الجهاز في العمل سير مراقبة -3 .الجهاز
 للصالحيات وفقا إليها تحال التي الشكاوي فحص -4 .المعتمدة واإلجراءات واللوائح

 أو األولية التحقيقات إجراء -5 .المخالفات من وغيرها والمالية اإلدارية المخالفات حول
 ما أو الجهاز رئيس من إليها يحال الرقابة،وفيما عنها تكشف التي التحقيقات في االشتراك

 الجهاز موظفي دوام انتظام مراقبة -6 . جديتها ثبوت بعد الجمهور من شكاوي من تلقاه
.الموظفين شئون إدارة مع بالتنسيق له التابعة والوحدات

 بالجهاز العالقة ذات الهيئة بأعمال يختص ما كل في والتحقيق الرقابة هيئة مع التخاطب -7
 موظفي لدى الذاتية الرقابة مفهوم وتقوية تنمية على العمل -8 .المفوضة للصالحيات وفقا



 بأسلوب الجهاز في المتابعة بأعمال الخاصة والمعلومات الملفات وحفظ تنظيم -9 .الجهاز
 وتحسين تسهيل شأنها من مقترحات أي تقديم -10 .ويسر بسهولة استخراجها على يساعد

 وحدة مع بالتعاون الوحدة بأعمال الخاصة اإلجراءات إعداد -11 .الجهاز في العمل سير
 وإنجازاتها الوحدة نشاطات عن دورية تقارير إعداد -12 .تطويرها على والعمل التنظيم

 شهرية إحصائيات عمل ذلك بها،ومن العمل بتطوير المتعلقة والتوصيات والمالحظات
 ورفعها والدالئل النتائح واستخالص وتحليلها وتبويبها والمخالفات الشكاوي عن وسنوية

 للتنظيم المركزية اإلدارة( الوطني واالقتصاد المالية وزارة تقوم :ثالثًا .الجهاز رئيس إلى
 الشريفين الحرمين خادم إلى القرار هذا يرفع :رابعًا .التنظيم هذا تطبيق بمتابعة )واإلدارة

 ديوان عليه،وتعميد للموافقة اإلداري لإلصالح العليا اللجنة ورئيس الوزراء مجلس رئيس
.»به للعمل يلزم لمن بإبالغه الوزراء مجلس رئاسة
13/ت/938

2/73
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1417
تنظيم
 التصميم باعتماد القاضي هـ21/6/1417 وتاريخ 3067 رقم العدل وزير معالي قرار (...

 الخاصة االستخدامات كافة في وإلحاقه للوزارة شعاراً عمارة طاهر الخطاط من المعد
الوزارة شعار .ك)/موجبه واعتماد لالطالع .بالوزارة

1011/ت/13
2/74
6
1

1418
تنظيم

 ت12/131 ورقم ، هـ15/8/1408 في ت8/158 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً( :وبعد
 ورقم هـ،19/6/1407 في م/992 رقم الساميين األمرين على المبنيين هـ18/7/1407 في
 المناسبات في للمشالح المسئولين ارتداء ضرورة بشأن هـ5/8/1408 في م/7/1491

 السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ.. التلفزيونية المقابالت أثناء وفي الرسمية
 المسئولين على بالتأكيد القاضي هـ24/11/1417 في م/7/492 رقم التعميمي الكريم
.و /انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .دقة بكل به والتقيد ذلك بمراعاة



1138/ت/13
1/54
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1419
تنظيم

 في 8961/1 رقم بخطابه بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة إلينا رفعه ما على بناء
 يوم من اعتباراً بالطائف الصيفي مقرها إلى التمييز محكمة انتقال بشأن هـ29/12/1418

 الخاصة المعامالت ببعث المختصة الجهة تعميد فضيلته ويرغب . هـ1/1/1419األثنين
 بن عبدالله مسجد جنوب – السالمة حي – بالطائف الصيفي مقرها إلى التمييز بمحكمة

 والله موجبه واعتماد لالطالع هـ29/12/1418 الموافق األحد يوم من اعتباراً عباس
. ك / ) يحفظكم

1149/ت/13
1/54
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1419
تنظيم
 من خطابات تصدر أنه من بها المرتبطة الدوائر بعض من الوزارة تلقته ما على بناء فإنه

 إجابة على وتشتمل بعينها عدل كتابة أو معينة محكمة إلى توجه معينة بحاالت خاصة الوزارة
 الدوائر بقية في بها يعمل وال إليها الموجه الدائرة في بها ويعمل معينة استفسارات عن

 الله وفقه – الوزير معالي موافقة على وبناء لذا . اإلجراءات في اختالفا يسبب مما األخرى
 أو موضوع أي معالجة حالة في الجميع من نرغب الموضوع في عرضه تم ما على –

 وتتوصل والتعليمات النظام في نص له ليس العدل كتابات أو المحاكم من يرد استشكال
 لعرضه منه بنسخة ) التعاميم شعبة ( تزويد يتم أن ألهميته له معالجة إلى إليها المحالة الجهة
 والله حالة كل مع يتناسب بما تعميم إصدار في للنظر التعاميم على اإلشراف لجنة على

. ك / )يحفظكم
1150/ت/13
1/54
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1419
تنظيم

 والقروية البلدية الشئون بوزارة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير سعادة خطاب تلقينا لقد
 الوزارة لهذه ترد ما كثيرا أنه المتضمن صورته المرفق هـ21/12/1418 في 52073 رقم

 ونظراً . والقروية البلدية الشئون وزارة وكيل باسم معنونة تعاميم أو خطابات أو برقيات
 . والبرامج للتخطيط الوزارة وكيل سمو-1 : من كل وهم بالوزارة وكالء خمسة لوجود

 -4 . الفنية للشئون الوزارة وكيل سعادة-3 . القروية للشئون الوزارة وكيل سعادة-2
 وحيث . البلدية للشئون الوزارة وكيل سعادة -5 .المدن لتخطيط الوزارة وكيل سعادة
 إرساله الوزارة ترغب ما عنونة بضرورة المختصة للجهة واإليعاز االطالع سعادته طلب

 اإلجراءات اتخاذ يمكن حتى المختص الوكيل سعادة إلى والقروية البلدية الشئون لوزارة
 والله بموجبه العمل ومراعاة االطالع نرغب . الخ ... ممكن وقت أسرع في حيالة الالزمة

. ك / )يحفظكم
1154/ت/13
1/5
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1419
تنظيم

 في ر/7/40 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة لقدتلقينا(
 وتاريخ 207 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ1/1/1419

 الصادر العلم نظام من الثالثة المادة من )أ( الفقرة بتعديل القاضي هـ23/12/1418
 الوطني العلم يرفع : التالي بالنص لتصبح هـ10/2/1393 وتاريخ 3/م رقم الملكي بالمرسوم

 األسبوعية اإلجازة أيام في غروبها وقت إلى الشمس شروق وقت من المملكة داخل
 بالمرسوم ذلك صدق وقد .العامة والمؤسسات الحكومية المباني جميع على واألعياد
 موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا . هـ24/12/1418 وتاريخ 34/م رقم الكريم الملكي

.و)/يحفظكم والله
1157/ت/13
1/54
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1419



تنظيم
)

 رقم البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد
 نائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ24/1/1419 في1280/ب/7

 يلي ما طيه الكريم لسموكم أبعث (( : ونصه الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس
 الصادر هـ22/1/1419 وتاريخ )33( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة-1 :-

 للدولة العامة الميزانية على النفط أسعار انخفاض آثار من للتخفيف الهادفة اإلجراءات بشأن
 وتاريخ )1/م( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة-2 هـ1418/1419 المالي للعام
 الوزراء مجلس قرار من )أوالً( الفقرة تضمنته ما على بالمصادقة القاضي هـ23/1/1419
 ما على الكريمة الموافقة تمت وحيث . الذكر سالف هـ22/1/1419 وتاريخ 33 رقم

 باألمر سموكم تكرم فأرجو . هـ22/1/1419 وتاريخ 33 رقم الوزراء مجلس قرار تضمنه
 لالطالع إليه المشار الوزراء مجلس قرار من نسخة وبرفقه .هـ.أ )) . بموجبه الالزم بإكمال
. الوزارة من المرفقات تطلب . و / )يحفظكم والله بموجبه والعمل

1165/ت/13
1/54
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1419
تنظيم
 لرفع سعياً وذلك المحاكم لرؤساء الثالثة الندوة عقد على تعالى الله بمشيئة لعزمنا نظراً

 تطوير على العمل مع العصر تقنيات وإدخال لألعمال اإلنجاز وسرعة األداء مستوى
 وألهمية الندوة لهذه الالزم األعمال جدول إلعداد وتمهيداًَ . المتبعة اإلجرائية األساليب
 عوائق من يوجد قد وما العامة المصلحة تخدم وأفكار مقترحات من لديكم ما على االطالع

 وكيل مكتب ( الوزارة موافاة نأمل لذا . لها المناسبة والحلول اإلنجاز تأخير إلى تؤدي
 العمل جدول في إدراجها يمكن مقترحة مواضيع من لديكم بما ) الندوة سكرتارية / الوزارة

 سائلين . تاريخه من شهران أقصاها مدة خالل ذلك عن والرفع تعالى الله شاء إن الندوة لهذه
 الله ورحمة عليكم والسالم/ ) رضاه فيه لما والعمل والسداد التوفيق للجميع تعالى المولى
هـ6/11/1419 وتاريخ 1306/ت/13 رقم التعميم إلى ينظر .وبركاته

1172/ت/13
1/54
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1419

تنظيم
 هـ20/2/1419 في 2511/ب/ن1 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد (

 قيام من لوحظ ما بشأن هـ4/4/1416 وتاريخ 4698 رقم األمر على اطلعنا " :- ونصه
 ) السعودية ارامكو ( السعودية العربية الزيت بشركة مباشرة باالتصال المسؤولين بعض

 تستلزم خدمات تقديم أو فيها أشخاص توظيف طالبين األخرى البترول امتياز وشركات
 األمر به قضى وما . امتيازها اتفاقية أو األساسي نظامها إلى تستند وال ميزانيتها من اإلنفاق

 أو اإلنسانية لألعمال بالنسبة المعتاد حسب عملها في أرامكو تستمر أن من المذكور
 يكون فال مالية صلة لها أعمال أي أو التوظيف أما الحرائق أو المرضى كإسعاف الطوارئ
 وزير معالي طريق عن إال البترول امتياز شركات من غيرها أو ارامكو بشركة االتصال
 المعدنية والثروة البترول وزير معالي رفعه ما على اطلعنا كما . المعدنية والثروة البترول

 األمر تضمنه ما تعميم معاليه طلب حول هـ24/11/1417 وتاريخ ع/1128 رقم بالمذكرة
 إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا . الحكومية والمصالح الوزارات جميع على إليه المشار
 لذا . "العتماده هذا أمرنا من بنسخة الحكومية الجهات زودت وقد بموجبه الالزم إكمال
 في 1482/ت/13 رقم التعميم ينظر . و/ )يحفظكم والله موجبه واعتماد االطالع نرغب

هـ19/10/1420
1175/ت/13
1/54
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1419
تنظيم

)

 الموجه هـ6/3/1419 في 100/8 رقم التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً

 وتاريخ 9383/ب/7 رقم التعميمي األمر إلى نشير " : التحية بعد ونصه الوطني
 بالتأكيد القاضي هـ28/6/1415 وتاريخ 9720/ب/7 رقم لسابقه المؤكد هـ30/6/1418
 الوزراء مجلس نظام من والعشرين التاسعة 29 المادة من الثانية الفقرة تضمنته ما تنفيذ على



 الوزارات جميع على أن من هـ3/3/1414 وتاريخ 13/أ رقم الملكي باألمر الصادر
 بداية من يوماً تسعين خالل الوزراء مجلس رئيس إلى ترفع أن األخرى الحكومية واألجهزة

 خالل للتنمية العامة الخطة في ورد بما مقارنه إنجازات من حققته عما تقريراً مالية سنة كل
 العمل سير لحسن مقترحات من تراه وما صعوبات من واجهها وما المقنضية المالية السنة
 وتاريخ 269 رقم الوزراء لمجلس العامة األمانة خطاب إلى نشير كما . فيها
 المنعقدة الوزراء مجلس جلسة خالل – دار الذي البحث إلى فيه المشار هـ17/1/1419

 الحكومية الجهات تقارير بها تمر التي اإلجرائية المراحل حول هـ8/1/1419 بتاريخ
 بضرورة وجه فقد فيها البت سرعة في المجلس من ورغبة ، وقت من تستغرقه وما السنوية
 نظام من 29 المادة عليه نصت لما وفقا مواعيدها في الحكومية التقارير تلقي على التأكيد
 بمراعاة المختصة الجهات على التأكيد إليكم ونرغب . أعاله إليه المشار الوزارة مجلس

 والعمل لالطالع .هـ.أ " بموجبه يلزم ما فأكملوا .. الوزراء مجلس رآه لما وفقاً ذلك
. و / )يحفظكم والله بموجبه

1176/ت/13
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1419
تنظيم

)

 في ر/2878 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد
 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ29/2/1419

 العامة الديوان رئيس معالي خطاب من نسخة ومشفوعه الوطني الحرس ورئيس الوزراء
 هـ21/2/1419 في خ م/145/419 رقم المدنية الخدمة مجلس وعضو المدنية للخدمة
 للخدمة العامة الديوان رئيس معالي خطاب من نسخة طيه الكريم لسموكم أبعث (( : ونصه

 المشار هـ21/2/1419 وتاريخ خ م/145/419 رقم المدنية الخدمة مجلس وعضو المدنية
 هـ23/11/1417 بتاريخ المنعقد اجتماعه خالل بحث قد المدنية الخدمة مجلس أن إلى فيه

 الموضوع هذا حول طرحها تم التي والمقترحات بالساعة العمل قواعد حول المعدة الدراسة
 : أوالً : يلي بما القاضي هـ23/11/1417 وتاريخ1/466 رقم قراره ذلك حيال واتخذ ،

 مدة بتحديد وذلك الحاجة له تدعو ما حدود في بالساعة العمل قواعد وفق التعاقد قصر
 الوظيفة نفس على آخر مع التعاقد او العقد تجديد يجوز وال سنة يتجاوز ال بما ابتداء التعاقد



 إال أخرى وظيفة على معه التعاقد سبق من مع التعاقد أو ، بعملها القيام على التعاقد سبق التي
 التعاقد يتم فال رسمية بصفة شغلها تعذر وإذا ، عليها التعاقد المراد الوظيفة عن اإلعالن بعد

 نسبة تزيد أال-1 . التالية بالضوابط التقيد مع المدنية للخدمة العام الديوان بموافقة إال عليه
 وظائف مجموع من%)5( بالمائة خمسة عن القواعد لهذه وفقاً عليها المتعاقد التوظيف

 .العقد توقيع قبل النسبة هذه من التأكد حكومية جهة كل في المالي المراقب وعلى ، الجهة
. حكومياً موظفاً معه المتعاقد يكون أال-2

– التعليمية للجهات ويجوز ، التعليمية الوظائف من عليه المتعاقد الوظيفة تكون ال أن-3
 خالل ، راتب بدون استثنائية إجازة تمنح التي المعلمة وظيفة على التعاقد – استثنائية بصفة
 إجازة الممنوحة المعلمة عمل تأدية إمكانية عدم-أ : التالية بالشروط وذلك ، اإلجازة فترة

 الدراسي المؤهل يقل ال أن-ب .العمل رأس على الموجودات المعلمات بواسطة استثنائية
 المعلمة مع التعاقد مدة تقل ال أن-ج .الوظيفة لشغل المطلوب المؤهل عن المتعاقد للمعلمة

 بداية في المعلمة مع التعاقد ثم ومن للمعلمة اإلجازة بداية تكون بحيث ، دراسي فصل عن
 تزيد ال أن-5 . واحدة وظيفة من أكثر على الشخص مع التعاقد يتم ال أن-4 . دراسي فصل

 – معه المتعاقد تثبيت يجوز-أ : ثانياً . يومياً ساعات سبع عن معه للمتعاقد العمل ساعات
 القرار هذا سريان بدء عند أكثر أو متتالين عامين أمضى الذي – بالساعة العمل قواعد وفق

 عليها المتعاقد الوظيفة شغل إلى دائمة بصفة الحاجة ثبوت-1 :- التاليين بالشرطين وذلك
 شغل شروط لديه تتوفر أن-2 . عقده يجدد فال يرغب لم وإذا عليها تثبيته في شاغلها ورغبة

 تضم لجنة قبل من حدة على حالة كل بدراسة التثبيت عملية وتتم .نظاماً المحددة الوظيفة
 واالقتصاد المالية ووزارة ، المدنية للخدمة العام الديوان( من لكل ممثلين عضويتها في

 بالساعة العمل لقواعد وفقاً بالتعاقد خدمة له كانت من-ب ) العالقة ذات والجهة ، الوطني
 مع تتناسب إضافية نقاطاً يمنح ، القواعد لهذه وفقاً تثبيته يتم ولم القرار هذا سريان بدء عند

 هذه وتحتسب ، المدنية للخدمة العام الديوان يحدده ما وفق بالتعاقد أمضاها التي المدة
 الخدمة وظائف من وظيفة لشغل التقدم عند المفاضلة أو المسابقة عناصر ضمن النقاط
 رسمية وظيفة على القرار هذا سريان بعد معه التعاقد يتم من تثبيت يجوز ال : ثالثاً . المدنية

. إبالغه تاريخ من اعتباراً القرار بهذا يعمل : رابعاً . المدنية الخدمة لقواعد وفقاً إال

 – الشأن بهذا المدنية الخدمة مجلس إلى انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت وحيث
 رئيس معالي خطاب من نسخة وبرفقه .هـ.أ )) بموجبه الالزم بإكمال باألمر التكرم فأرجوا
 واعتماد لالطالع إليه المشار المدنية الخدمة مجلس وعضو المدنية للخدمة العام الديوان
. و / )يحفظكم والله موجبه
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 في ر/7/4600 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 الخدمة مجلس إليه رفعه ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ28/3/1419

 من 27/8 المادة نص بتعديل القاضي هـ24/12/1418 وتاريخ 1/536 رقم بقرار المدنية
 في يجوز :- يلي كما التعديل بعد نصه ليصبح المدنية الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح

 السفر تذاكر تأمين من بدالً الالئحة هذه من 27/6 المادة في عليه المنصوص الحاالت
 يجوز كما ، الموظف مرتبة كانت مهما السياحية الدرجة من قيمتها صرف الداخل في عينياً

 يتفق قواعد حسب السفر تذاكر عن الحكومي االركاب ألمر المستحق الموظف تعويض
 العربية الجوية للخطوط العامة والمؤسسة الوطني واالقتصاد المالية وزارة بين عليها

. و /يحفظكم والله ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .هـ.أ) السعوديةانتهى
1190/ت/13
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 الشئون بوزارة بالنيابة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير سعادة تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 رقم اإليصال فقد المتضمن هـ12/4/1419 وتاريخ 16902 رقم والقروية البلدية

 واعتبار ذلك مالحظة سعادته وطلب . الخ ... العقيق بلدية من ت2 نموذج 788150/26
 إشعار شخص أي من به التقدم حالة وفي ، الغياً أعاله المذكور اإليصال بهذا التعامل
. ك / يحفظكم والله) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .هـ.أ . بذلك الوزارة

1196/ت/13
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تنظيم
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 في ر/7/4900 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد
 3565/ب/7 رقم الكريم السامي األمر صدر أنه المتضمن هـ5/4/1419

 رقم بقراره المدنية الخدمة مجلس إليه انتهى ما على بالموافقة القاضي هـ11/3/1419في
 بدل صرف في االستمرار : أوالً :- يلي ما المتضمن هـ24/12/1418 في 2/533

 مربوط أول من بالمائة تسعة الحالية بمقداره الخرخير مركز في للعاملين النائية المناطق
 سنوية مكافأة الخرخير مركز في العاملين المدنيين للسعوديين تصرف :- ثانياً .المرتبة

 :- ثالثاً . راتبها الموظف يتقاضى التي الدرجة أصل من أشهر ثالثة راتب تساوي مقطوعة
 لذا . الخ.. إليه المشار المركز في للعاملين بسنتين السنة الخدمة مضاعفة اقتراح تأييد عدم

. و / يحفظكم والله) يخصكم فيما بموجبه العمل واعتماد االطالع نرغب
1199/ت/13
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 في 28827 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب رآه ما على الموافقة المتضمن هـ26/4/1419
 الذكر آنف سموه تعميم من نسخة وبرفقه . الخاصة بحقوق المطالبة عند إجراءات من

. الوزارة من المرفقات تطلب . و /يحفظكم والله ) يخصكم فيما موجبه واعتماد لالطالع
1214/ت/13
1/54
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 عام مدير سعادة تفويض المتضمن هـ18/5/1419 في 2774 رقم قرارنا من نسخة برفقه

 لالطالع . الصالحيات بعض الصبيح عبدالعزيز بن حمد / األستاذ اإلدارية للشئون الوزارة
. ك /يحفظكم والله ) بذلك واإلحاطة

1216/ت/13



1/54
10
6

1419
تنظيم

)

 لصاحب أصالً الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد
 رقم الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب والنائب العهد ولي الملكي السمو

 معالي خطاب من نسخة طيه الكريم لسموكم أبعث " : ونصه هـ25/5/1419 في د/7500
 خ م/263/419 رقم المدنية الخدمة مجلس وعضو المدنية للخدمة العام الديوان رئيس

 اجتماعه خالل بحث المدنية الخدمة مجلس أن إلى فيه المشار هـ16/5/1419 وتاريخ
 على بناء المدنية للخدمة العامة الديوان أعدها التي الدراسة هـ2/8/1418 بتاريخ المنعقد

 التي الموظفي انتداب حاالت بشأن هـ29/6/1414 وتاريخ م/1074 رقم السامي األمر
 )1/507( رقم قراره ذلك حيال واتخذ ، الواحدة السنة خالل ) يوماً ستين( عن تزيد

 في ورد بما التقيد ضرورة على التأكيد : أوالً :- يلي بما القاضي هـ2/8/1418 وتاريخ
 التي هـ24/6/1405 وتاريخ 101 رقم الوزراء مجلس قرار من أوالً البند من 5 الفقرة

 وعلى ، أعلى كحد الواحدة السنة في يوما60ً الموظف انتداب فترات مجموع حددت
 كل في والفنيين المهندسين من عمل فريق يشكل -1 :- يلي ما مراعاة الحكومية الجهات

 ويتم ، أعمالها ومتابعة الحكومية المشاريع على باإلشراف للقيام الحاجة حسب حكومية حهة
 كل انتداب فترة تتجاوز ال بحيث العمل متطلبات حسب بالتناوب الفريق أعضاء تكليف

 خاصة أو عامة بحقوق المتعلقة القضايا لدراسة بالنسبة أما -2 . السنة في يوماً ستين منهم
 إلنهاء معينه مدة تحديد الصالحية صاحب فعلى ، عمله مقر خارج الموظف سفر تتطلب التي

 حاالت في : ثانياً . يوماً ستين عن المدة تزيد أال على ، كافية أنها يرى حسبما المهمة
 السنة خالل يوماً 60 من ألكثر موظف أي انتداب فترة تمديد تتطلب التي الضرورة
 تمديد قرار إصدار قبل فيها للنظر المدنية الخدمة لمجلس عنها الرفع فيجب الواحدة

. االنتداب

 فأرجو : الشأن بهذا المدنية الخدمة مجلس إليه انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت وحيث
 والله ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .انتهى ) بموجبه الالزم بإكمال باألمر التكرم

. و / يحفظكم
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 في ر/7915 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 المدنية الخدمة مجلس إليه انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ6/6/1419

 البدل يستمر : أوالً : يلي ما المتضمن هـ4/3/1418 وتاريخ 1/491 رقم بقراره
 الراتب من %)100( ومقداره ، التدريب الئحة من )34/23( المادة في المنصوص

 للثالثة وذلك فيه يعمل الذي البلد غير بلد في الداخل في للتدريب الموفد للموظف الشهري
 نقل بدل له يصرف وال ، ذلك بعد للمتدرب صرفه يوقف ثم التدريب من األولى أشهر

 الئحة من )34/30( المادة في الواردة المكافأة تخفض: ثانياً .ترحيل بدل أو إضافي
 الشهر راتب نصف (( لتصبح الداخل في التدريب دورات في للمتفوق تصرف التي التدريب

 )34/24( المادة في الواردة الشهرية المكافأة تلغى : ثالثاً .واحد شهر راتب من بدالً ))
 مكان فيه يقع الذي البلد داخل تدريبية بدورة يلحق لمن تصرف التي التدريب الئحة من

 والله ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .هـ.أ . الراتب من %)15( ومقدارها عمله
. و /يحفظكم

1224/ت/13
1/54
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)

 السامي األمر على المبني هـ8/8/1418 وتاريخ 1097/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 تقاعد بعد تشغر التي الوظائف بإبقاء القاضي هـ16/7/1418 في م/311 رقم التعميمي
 نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ .. معهم التعاقد حالة في شاغرة يشغلونها كانوا الذين الموظفين

 تمت بأنه المتضمن ر/7/8630 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من
 في 1/476 رقم بقراره المدنية الخدمة مجلس إليه انتهى ما على الكريمة الموافقة

 كان من مع التعاقد يتم التي الوظيفة شغل يجوز ال -1 : يلي بما القاضي هـ21/1/1418



 المقررة مكافأة تصرف -2 .معه التعاقد إنتهاء بعد إال التقاعد على إحالته قبل يشغلها
 بأعمالها للقيام معه المتعاقد للوظيفة المخصص االعتماد من التعاقد فترة خالل معه للمتعاقد

. و /يحفظكم والله ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .هـ.أ.
1230/ت/13
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 (( : ونصه هـ14/7/1419 في 10047 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً
 لكم التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء صالة
 أن قدرته جلت الله ونسأل هـ20/7/1419 الموافق االثنين يوم االستسقاء صالة بإقامة
 واالعتماد لإلحاطة .أهـ )) مجيب سميع إن المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد يغيث

. و /يحفظكم والله )
1231/ت/13
1/54
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 التصوير آالت من بدالً جديدة تصوير آالت بتأمين واآلخر الحين بن تقوم الوزارة ألن نظراً
 انتهاء بسبب أو إلصالحها المطلوب السعر ارتفاع بسب إما إصالحها تعذر التي القديمة
 المحاكم ورئاسات الفروع مستودعات في موجودة اآلالت هذه تزال وال االفتراضي عمرها

 في الوزارة من ورغبة . األخرى الشرعية والدوائر المحاكم داخل يزال ال بعضها أن بل
 المصلحة يخدم بما فيها التصرف أو مركزياً إصالحها إجراءات لتتولى اآلالت هذه معرفة
 هذه عن ببيانات وتزويدنا لكم التابعة الشرعية الدوائر على قبلكم من التعميم فنأمل . العامة

 بسرعة لكم التابعة الشرعية الدوائر على التأكيد نأمل كما . المرفق النموذج وفق اآلالت
 منكم ذلك متابعة ونأمل الجديدة اآللة استالمهم فور عنها بديل تأمين يتم تصوير آلة أية إعادة

. م /يحفظكم والله الجميع الله وفق ) باألمر واالهتمام شخصياً
1232/ت/13



1/54
27
7

1419
تنظيم

 في 19/28054 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب إلى إشارة
 الختامية الحسابات وإعداد الحسابات إقفال تعليمات إبالغ المتضمن و هـ11/7/1419

 إيقاف موعد تحديد تم-1 : التالية التعليمات تضمن والذي هـ148/1419 المالي للعام
 ينبغي لذا هـ20/8/1419 الموافق األربعاء يوم الميزانية أبواب جميع على الصرف

 صرف يتم-2 . التاريخ هذا قبل الصرف الواجبة االستحقاقات جميع رفع في المسارعة
 وضرورة أهمية على التأكيد-3 .كالمعتاد المحدد موعدها في هـ1419 رمضان شهر رواتب
 نهاية العهد تسديد مستندات لتقديم مهلة آخر أن علماً أنواعها بجميع العهد وإقفال تصفية
 صرف-4 . المسئولية اإلهمال أو التأخير في المتسبب وسيتحمل هـ24/9/1419 يوم دوام

 هـ27/8/1419 أقصاه موعد في هـ20/8/1419 قبل أو في المقطوعة الحواالت جميع
 عن موظف تخلف إذا-6 . االجتماعية والتأمينات التسليف لبنك مخالصات رفع سرعة-5

 حتى الصرف عن المسئولين لدى فتبقى حكمه في وما شعبان لشهر راتبه استالم
 هـ1418/1419 المالية السنة إيداعات ضمن هـ11/9/1419 في تورد ثم هـ10/9/1419

 يتولى-7 . للنظام طبقاً لإليرادات تزال ثم ومن رواتب مرتجع األمانات حسابات في وتعلى
 من الفترة خالل الحكومية باألجهزة الصناديق جرد مهمة العامة المراقبة ديوان

 لمحتويات فقط جرداً يعتبر اإلجراء وهذا هـ5/9/1419 يوم دوام نهاية حتى هـ1/9/1419
 اليوم حتى اإليداعات استقبال في االستمرار الصناديق أمناء وعلى قفلها وليس الصناديق

 المالية وزارة لحساب بأول أوالً المبالغ إيداع مع هـ1419 عام رمضان شهر من عشر الثاني
 المالية السنة إيداعات ضمن وفروعها السعودي العربي النقد بمؤسسة الوطني واالقتصاد

. هـ1418/1419

 مأموري لدى النقدية والبواقي ومتحصالتها الصناديق موجودات كافة إيداع يتم أن يجب-8
 الرواتب بصافي الخاصة المبالغ عدا فيما نقود بعهدته من وكل الصناديق وأمناء الصرف

 نهاية حتى هـ1/9/1419 من فترة خالل وذلك أعاله السادسة الفقرة في عليها المنصوص
 العربي النقد لمؤسسة مقر بها التي الجهات-أ :- يلي لما وفقاً هـ12/9/1419 يوم دوام
 بها يوجد ال التي الجهات-ب . غيرها دون النقد مؤسسة إلى صناديقها موجودات تودع



 الحصول مقابل معه تتعامل الذي البنك فرع إلى صناديقها موجودات تودع للمؤسسة فرع
 فوراً الشيك ويرسل النقد مؤسسة ألمر بالرياض الرئيسي المركز على مسحوبة شيكات على
 بالوزارة المالية اإلدارة تزويد يتم خطاب بموجب بالرياض المؤسسة إلى الفرع قبل من

 إيداع يجب-ج . ونوعها المودعة المبالغ عن كاملة بيانات على تشمل أن على منه بصورة
 نرغب هـ12/9/1419 أقصاه موعد في البنك فرع أو النقد مؤسسة لفرع السلف بواقي
 أن علماً بموجبه والتقيد أعاله ورد ما بمراعاة لديكم المختصة الجهات على التأكيد إليكم

 بهذه يتعلق استفسار أي على لإلجابة االستعداد أتم على بالوزارة المالية باإلدارة المسئولين
 إيجاد في والمشاركة التطبيق أثناء المختصين تواجه التي صعوبات ال مناقشة أو التعليمات

. ك /يحفظكم والله ) الكتابة أو الفاكس أو الهاتفي باالتصال ذلك تم سواء لها الحلول
1233/ت/13
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 الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى التي الوزارة لهذه العامة األهداف من انطالقاً فإنه
 الفروع لمديري الثاني اللقاء نتائج عن الوزارة وكيل فضيلة عرضه ما على وبناءً الشرعية
 شهر في القصيم بمنطقة الوزارة فرع في المنعقد المحاكم رئاسات في اإلدارات ومديري

 عقود تجديد عدم على العمل-1 :- يلي ما ذلك من وكان هـ1419 لعام األول ربيع
 المالية السنة نهاية قبل للوزارة بذلك والرفع صالحيتهم استمرارية بعد إال المؤقتين الموظفين

 أنهي التي المؤقتة الوظيفة تبقى-2 .المرفق النموذج ضوء وعلى شهرين عن تقل ال بمدة
 من التحقق مراعاة-3 . البديل تعيين يتم حتى جهتها في للعمل صالحيته لعدم شاغلها عقد

 قبل من ذلك ومتابعة عنه الرفع قبل المستفيدة الجهة قبل من للتوظيف المتقدم صالحية
 يكون التي الوظائف في وذلك فروع فيها ليس التي المناطق في المحاكم ورئاسات الفروع
 المرفق الوزارة من المعد العادية اإلجازة طلب نموذج تطبيق-4 . الوزارة من فيها التعيين

 مدى تقييم يتم أن على تاريخه من سنة لمدة والمؤقتين والعمال والمستخدمين للموظفين
 العادية إجازته من االنتهاء بعد الموظف عودة إثبات في يقتصر-5 واستمراريته مالئمته

 المباشرة لرفع الحاجة دون التعليمات وفق وقتها في المباشرة عن المتأخر على واالظطرارية
 ملفات ومحتويات وثائق أصول حفظ توحيد على العمل-6 .اإلجازة نهاية بعد التلقائية



 الفرع في منه صورة حفظ مع الوزارة في الوثائق بمركز األساسي ملفه في الرسمي الموظف
 شئون إدارة إلى غيره أو بالنقل الرسمية الوظيفة من خدماتهم تنتهي من ملفات إحالة-7 .

 على العمل يقتصر-8 . الوثائق مركز إلى إحالته ثم بموجبه للتسجيل الوزارة في الموظفين
 بصورة االحتفاظ مع المالية اإلدارة إلى الخالصات مع صرفها بعد المسيرات أصول رفع
. المحاكم ورئاسات الفروع لدى منها

 الدوائر رواتب مسيرات إعداد الفروع بعمل المكلفة المحاكم ورئاسات الفروع تتولى-9
 وظائف تفعيل على العمل-10 . للتعليمات وفقاً للوزارة ذلك ورفع لها التابعة الشرعية
 شاغليها بتكليف وذلك المحاكم ورئاسات للفروع المخصصة المستودعات مأموري
 الجهات في مماثلة وظائف إيجاد في الوزارة جهود تستمر وأن مقرها في عملها بممارسة

 المحاكم ورئاسات الفروع بإنجاز التقيد-11 .الوظائف هذه من حالياً تشكيالتها تخلو التي
 وفق للوزارة ذلك ورفع لها التابعة العدل وكتابات المحاكم مع ذلك ومتابعة السنوي للجرد
 اإلدارة من المقترحة األداء شهادات بموجب العمل-12 .لذلك المحددة المدة وفي النظام

 الدوائر من ترفع التي اآلالت وصيانة والنظافة الصيانة عقود حول الوزارة في المختصة
 للشهادة النهائي اإلعداد الوزارة في المختصة اإلدارة وعلى . بالعقد المشمولة الشرعية
 المكتبي األثاث تأمين عند السلفة من للصرف األعلى السقف رفع-13 . وتبليغها المقترحة

 تقتضية ما على وبناء ذلك على ولموافقتنا .ريال ألفي إلى الواحدة المرة في ريال ألف من
 إلى ينظر .و /يحفظكم والله ) . بموجبه العمل واعتماد االطالع نرغب العامة المصلحة

 في 2885/ت/13 رقم التعميم انظر هـ4/12/1419 وتاريخ 1319/ت/13 رقم التعميم
. هـ23/5/1427
1242/ت/13
1/54
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1419
تنظيم

 نظراً (( : ونصه هـ2/8/1419 في 10926 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 صالة بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبيناً بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة

 بإقامة لكم التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء
 أن قدرته جلت الله ونسأل هـ7/8/1419 الموافق القادم الخميس يوم االستسقاء صالة
 لإلحاطة .هـ .أ )) مجيب سميع إنه المسلمين أوطان بذلك ويعم والعباد البالد يغيث



. و /يحفظكم والله )واالعتماد
1248/ت/13
1/54

12
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1419
تنظيم

)

 لتعليم العامة بالرئاسة اإلدارية الشئون عام مدير سعادة تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد
 وادي بمحافظة البنات تعليم إدارة أن المتضمن هـ3/8/1419 في ت443/5/1 رقم البنات

 رقم وحتى 46751 رقم من تبدأ 1 رقم نموذج قبض أمر بوك 2 عدد فقدت الدواسر
 81251 رقم من تبدأ 2 رقم نموذج استالم إيصال بوك 2 لعدد فقدها وكذلك 46850

 وإرسالها استعمالها عدم عليها العثور حال في سعادته وطلب ... 81350 رقم وحتى
. ك /يحفظكم والله ) بذلك واإلحاطة االطالع نرغب لذا . البنات لتعليم العامة للرئاسة

1264/ت/13
1/54

23
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1419
تنظيم

 (( : ونصه هـ17/8/1419 في 11647 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 ساعات تكون أن تقرر فقد هـ1419 العام لهذا المبارك رمضان شهر حلول قرب بمناسبة
 العاشرة الساعة من تبدأ يومياً ساعات خمس بمعدل الكريم الشهر هذا خالل الرسمي الدوام

 واعتماد لالطالع )) بموجبه يلزم ما فأكملوا . الظهر بعد من الثالثة الساعة وحتى صباحاً
. و /يحفظكم والله ) موجبه

1266/ت/13
1/54

25
8

1419
تنظيم



 المتضمن صورته المرفق هـ24/8/1419 وتاريخ 41409/19 رقم قرارنا إلى فإشارة
 بن صالح / الدكتور القضائية للشئون المساعد الوزارة وكيل لفضيلة المفوضة الصالحيات

.يحفظكم والله ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .العقيل عبدالعزيز
1267/ت/13
1/54

27
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تنظيم

)

 في 557/8 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد
 هـ4/8/1419 وتاريخ 163 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ11/8/1419

 عند الجامعيين للخريجين المقررة ريال ألف الخمسين مكافأة إلغاء-1 :- يلي بما القاضي
 العام الديوان من الوطني واالقتصاد المالية وزارة في لجنة تشكيل-2 . الدولة في تعيينهم
 ، الوطني واالقتصاد المالية وزارة إلى باإلضافة العامة المراقبة وديوان ، المدنية للخدمة
 واعتماد االطالع نرغب لذا .انتهى. إليه التوصل يتم بما توصية ورفع السابقة الحاالت لبحث
. و /يحفظكم والله) موجبه

1268/ت/13
1/54
2
9

1419
تنظيم

 نظراً " : ونصه هـ28/8/1419 في 12297 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 صالة بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد بنبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة

 بإقامة لكم التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء
 أن قدرته جلت الله ونسأل . هـ3/9/1419 الموافق القادم االثنين يوم االستسقاء صالة
 واالعتماد لإلحاطة .هـ.أ )) مجيب سميع إنه المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد يغيث

. و /يحفظكم والله )
1282/ت/13
1/54
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1419
تنظيم

 4/9/1419 في 12531/ب/3 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 وفق التمور من طن ألف 21 لشراء المعتاد بالمبلغ االرتباط على بالموافقه القاضي

 إلى التمور هذه بشحن الوطني واالقتصاد المالية وزارة وتعميد سنوياً المتبعة اإلجراءات
 لذا . الخ ... التوزيع عملية في مستفيدة منطقة كل قاضي يشارك أن على التوزيع مناطق
 في 1445/ت/13 التعميم ينظر . و /يحفظكم والله) موجبه واعتماد االطالع نرغب

هـ5/8/1420
1286/ت/13
1/54
7
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1419

تنظيم
)

 في ر/12885 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 179 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه ه11/9/1419
 رقم الوزراء مجلس بقرار العمل تمديد : نصه بما الثانية فقرته في القاضي هـ10/9/1419
 نهاية إلى هـ4/4/1419 وتاريخ 77 رقم الوزراء مجلس وقرار هـ22/1/1419 وتاريخ 33
 بأن اإلحاطة مع موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا أنتهى هـ1419/1420 المالي العام

 في 1157/ت/13 رقم بالتعميم لكم بلغ قد هـ22/1/1419 في 33 رقم القرار
. و /يحفظكم والله ) هـ6/2/1419

1288/ت/13
1/54
7
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1419

تنظيم
 : ونصه هـ15/9/1419 في 13200/ب/7 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد



 هـ1/9/1419 وتاريخ 2565 رقم الوزراء لمجلس العامة األمانة خطاب على اطلعنا ((
 قد الوزراء مجلس أن إلى فيه المشار12/8/1419 وتاريخ 2406 رقم لسابقة االلحاقي

 اآلثار لدراسة المشكلة الوزارية اللجنة محضر من ) خامساً ( الفقرة على الموافقة رأى
 فيها أوصت والتي هـ10/6/1419 في المؤرخ لإليرادات المتوقع االنخفاض على المترتبة
 والتعليمات األنظمة بتطبيق الحكومية الجهات جميع على التأكيد بأهمية الوزارية اللجنة

 وزارة قبل من والرفع تنميتها على والحرص بأول أوالً إيراداتها وإيداع جباية بشأن الصادرة
 في الوزراء مجلس رآه ما إنفاذ إليكم ونرغب .دورياً ذلك عن لنا الوطني واالقتصاد المالية

 والله ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا . )) بموجبه يلزم ما فأكملوا الصدد هذا
. و /يحفظكم

1296/ت/13
1/54
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تنظيم

 3/6/1/5/32200 رقم التقاعد معشات مصلحة عام مدير سعادة تعميم من صورة تلقينا لقد
 عند مراعاتها ينبغي التي لإلعارة المنظمة الضوابط توضيح المتضمن هـ10/10/1419 في

. ك /يحفظكم والله ) . بموجبه والعمل لالطالع . الخ ... باإلعارة التمتع
1297/ت/13
1/54

27
10

1419
تنظيم

 بتكليف القاضي هـ22/10/1419 وتاريخ 4886 رقم العدل وزير معالي قرار إلى إشارة
 -2 .والتخطيط الميزانية إلدارة مديراً 12/م الزهراني علي بن أحمد -1 : من كل

 عبدالله بن أحمد -3 . بالوزارة المالية لإلدارة مديراً 12/م الحميدي عبدالله بن عبدالعزيز
 لذا .للتجديد قابلة سنة لمدة وذلك . والعقود المشتريات لإلدارة مديراً 12/م السويلم
. ك / يحفظكم والله) .موجبه ومراعاة االطالع نرغب

1302/ت/13
1/54
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1419
تنظيم
 هـ1/7/1419 من اعتباراً للتقاعد عسير بمنطقة الوزارة فرع مدير إلحالة نظراً فإنه

 وللدور واإلدارة المالية باألمور يتعلق فيما المحاكم أمور تيسير على الوزارة من وحرصاً
 الصالحيات حسب الشرعية الدوائر باحتياجات يتعلق فيما المتابعة في الوزارة بفروع المناط

 - هـ16/9/1419 وتاريخ 4525 رقم العدل وزير معالي قرار صدر وحيث ، لها الممنوحة
 الوزارة لفرع مديراً 11/م القرني عبدالله بن سعيد / الشيخ بتكليف – صورته المرفق
.يحفظكم والله ) بموجبه والعمل بذلك اإلحاطة نرغب لذا .عسير بمنطقة

1306/ت/13
1/54
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تنظيم
)

 بمشيئة عزمنا إلى في أشرنا والذي هـ19/2/1419 في 1165/ت/13 رقم لتعميمنا لحاقاً
 وسرعة األداء مستوى لرفع سعياً وذلك المحاكم لرؤساء الثالثة الندوة عقد على تعالى الله

 . المتبعة اإلجرائية األساليب تطوير في الحديثة التقنية من واالستفادة لألعمال اإلنجاز
 من لديكم ما على االطالع ورغبتنا الندوة لهذه الالزم األعمال جدول إلعداد وتمهيداً
 المقترحات تقديم من المزيد ولرغبتنا . الخ .. العامة المصلحة تخدم وأفكار مقترحات

 المساهمة وألهمية الندوة لهذه المناسب األعمال جدول وضع على تساعد التي واآلراء
 [ الوزارة موافاة نأمل لذا . لديهم بما المحاكم وقضاة رؤساء الفضيلة أصحاب من الفاعلة

 هذه أعمال جدول في إدراجها يمكن مقترحة مواضيع من لديكم بما ] الندوة سكرتارية
 من شهر أقصاها مدة وفي عاجالً ذلك عن والرفع – تعالى الله شاء إن – الندوة
.يحفظكم والله والسداد التوفيق للجميع المولى سائلين)تاريخه

1315/ت/13
1/54
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1419
تنظيم

 في 44755 رقم المدنية للخدمة العام الديوان رئيس معالي خطاب تلقينا لقد
 فيما اإلدارية للجهة المعطاة الصالحية مباشرة أهمية على التأكيد المتضمن هـ2/10/1419

 في بما مشروع عذر دون أعمالهم عن المنقطعين أو المتخلفين الموظفين بمحاسبة يتعلق
 عشر خمسة العمل عن انقطاعهم مدة بلغت إذا خدماتهم إنهاء في الصالحية أعمال ذلك
 نرغب لذا . الخ ... القرار إلصدار السابقة السنة خالل متفرقة يوماً ثالثين أو متصلة يوماً

. و /يحفظكم والله ) موجبه وإنفاذ االطالع
1316/ت/13
1/54
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تنظيم
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 في ر/14700 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد
 الخدمة مجلس إليه انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ24/10/1419

 اإلعالن يتم : أوالً :- يلي بما القاضي هـ14/7/1419 وتاريخ 1/562 رقم بقراره المدنية
 ذات الحكومية الجهة ترى التي والوسيلة باألسلوب المسابقة من المستثناة الوظائف عن

 لديهم تتوفر ممن المتقدمين بين من االختيار دائرة توسيع بهدف وذلك مناسبة أنها العالقة
 لكل لجنة تشكل : ثانياً . خاصة أو عامة كشروط للوظيفة المطلوبة والشروط المؤهالت

 المختص الرئيس أو الوزير من بقرار تؤلف المسابقة من مستثناة وظائف به حكومي جهاز
 مهمتها الجهة في الرئيسيين المسؤولين من ثالثة عن أعضائها عدد يقل ال األحوال حسب
 من أو العمل رأس على الموظفين من أكانوا سواء المرشحين بين من األفضل اختيار

 فرعية لجان تشكيل يجوز كما والخاصة العامة النظامية الشروط فيهم تتوفر ممن المستجدين
 ، المسابقة من المستثناة الوظيفة على للترشيح يشترط : ثالثاً . األسلوب بنفس المناطق في

 توفر المسابقة من مستثناة لوظيفة ترشيحه عند العمل رأس على الذي الموظف ولتدرج
 من لكل ممثلين من لجنة تشكل : رابعاً . القرار من الفقرة بنفس تفصيالً الواردة الشروط
 إلجراء العالقة ذات والجهة الوطني واالقتصاد المالية ووزارة المدنية للخدمة العامة الديوان
 لنظام التنفيذية اللوائح من 37/4، 37/3 المادتين بموجب المستثناة للوظائف شاملة دراسة



 من بقرارات أو سامية أوامر بموجب استثنيت التي الوظائف وكذلك ، المدنية الخدمة
 حيث من سواء دقيقاً تقييماً وتقييمها مراجعتها بهدف وذلك ، المدنية الخدمة مجلس
 إلغائه أو االستثناء بقاء إلى. الحاجة ومدة الحالية الوظيفية للظروف وفقاً اإلعداد أو الفئات

 التعاون العالقة ذات الحكومية الجهات وعلى ، المدنية الخدمة مجلس إلى توصياتها وترفع ،
. المطلوبة الدراسة إلجراء الالزمة بالمعلومات وتزويدها اللجنة هذه مع

 / )بموجبه والعمل االطالع نرغب لذا . إبالغه تاريخ من اعتباراً القرار بهذا يعمل : خامساً
. و

1319/ت/13
1/54
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تنظيم
 المشار هـ27/7/1419 وتاريخ 1233/ت/13 الرقم ذي العدل وزير معالي لتعميم لحاقاً(

 المنعقد المحاكم رئاسات في اإلدارات ومديري الفروع لمديري الثاني اللقاء نتائج إلى فيه
 ضمن من إن وحيث . هـ1419 عام األول ربيع شهر في القصيم بمنطقة الوزارة فرع في

 ملفه في الرسمي الموظف ملف ومحتويات وثائق أصول حفظ توحيد على العمل النتائج هذه
 لوحظ وحيث . الرئاسة أو الفرع في منه صورة حفظ مع الوزارة في الوثائق بمركز األساسي

 من قليل عدد عدا ما السابق في هو كما الوثائق تلك من بصورة الوزارة تزويد استمرارية
 قبل من اآللي الحاسب في الوثيقة تلك لتسجيل وضماناً منه بصورة مرفقاً يرد األصول
 لذا . الوثائق مركز في المعني الموظف بملف حفظها قبل الموظفين لشئون العامة اإلدارة

 أو تكليف أو نقل أو تعيين قرار من األسبوع خالل للموظفين يصدر ما أصول جمع نأمل
 وتسجيلها أسبوع كل نهاية في ذلك إلى وما عادية إجازة قرار أو مباشرة أو يد كف أو ندب

 شئون إدارة وستقوم بالوزارة الموظفين شئون عام لمدير موجه بخطاب مرفقه وبعثها بيان في
 الموظف بملف حفظها ثم ومن بذلك عليها والتأشير اآللي الحاسب في بتسجيلها الموظفين

. ك /يحفظكم والله ) الوثائق مركز في
1332/ت/13
1/5
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تنظيم
 في 16621/ب/7 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد( :وبعد
 من المواطن تمس وأوامر تعليمات صدور من لوحظ لما نظرا : ونصه هـ15/11/1419

 لمقام الرفع إليكم نرغب فإننا ,ذلك في نظامي مستند أي دون الحكومية القطاعات بعض
 والعمل االطالع نرغب لذا .اهـ.الخصوص بهذا يتخذ إجراء أي قبل ذلك حيال الديوان
.و.)/بموجبه

1334/ت/13
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 وللدور واإلدارية المالية باألمور يتعلق فيما المحاكم أمور تيسير على الوزارة من حرصاً فإنه
 الصالحيات حسب الشرعية الدوائر باحتياجات يتعلق فيما المتابعة في الوزارة بفروع المناط

 من اعتباراً أعماله وباشر الباحة بمنطقة للوزارة فرع افتتاح تم فقد لها الممنوحة
. ك / ) بذلك واإلحاطة االطالع نرغب لذا . هـ17/12/1419
1336/ت/13
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 في ر/7/16766 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 الخدمة مجلس إليه انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ14/12/1419

 الموظف نقل جواز بعدم القاضي هـ16/10/1419 وتاريخ 1/588 رقم بقراره المدنية
 تاريخ من األقل على سنة مدة مضي قبل أخرى وظيفة إلى إليها رقي التي الوظيفة من المرقى
.و / ) . موجبه واعتماد اإلطالع نرغب لذا .أهـ . لها المرقى الوظيفة ألعمال مباشرته

1339/ت/13
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تنظيم
 في 73/1 رقم بخطابه بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة إلينا رفعه ما على بناءً

 فضيلته ويرغب . بالطائف الصيفي مقرها إلى التمييز محكمة انتقال بشأن هـ2/1/1420
 الصيفي مقرها إلى التمييز بمحكمة الخاصة المعامالت ببعث المختصة الجهات تعميد

 الثالثاء يوم من اعتباراً عباس بن عبدالله مسجد جنوب / السالمة حي / بالطائف
. ك / ) موجبه واعتماد لالطالع .هـ4/1/1420

1341/ت/13
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 معالي قرار على المبني هـ9/8/1419 وتاريخ 1346/ت/13 رقم الوزارة تعميم إلى إشارة
 ورؤساء الفروع مديري منح المتضمن هـ28/7/1419 وتاريخ 3892 رقم العدل وزير

 نظاماً لالنتداب المقررة المدة ومرافقيهم النظر هيئات رؤساء انتداب صالحية المحاكم
 301 رقم القرار من أوالً الفقرة من الثامنة للفقرة واستناداً . الخ ... يوماً ستون وقدرها
 صرف إجراءات وتسهيل تحسين على الوزارة هذه من وحرصاً هـ13/2/1413 وتاريخ

 : يلي ما مراعاة نأمل لذا . أعاله ذكر بما يتعلق فيما لكم التابعة المحاكم منسوبي مستحقات
 -2 . المرفق النموذج في الواردة الصيغة وفق الفرع قبل من االنتداب قرارات إعداد -1

 منها ينتدب التي للجهة منه صورة وبعث بالفرع المختصة الجهة لدى القرار بأصل االحتفاظ
 مصدقة وصورة القرار أصل يرفق للفرع النظامية الصرف مسوغات ورود بعد -3 . لالعتماد

 للمنتدبين النظامية بالمستحقات مسير ويعد المهمة تضمنها بعد االنتداب متابعة بطاقة من
 اكتمال من والتأكد تدقيقها بعد األوراق تبعث ثم ومن صرف اعتماد أمر ذلك بعد ويعد

 حسب قبلهم من الالزم إكمال ليتم بالوزارة – المالية لإلدارة – للصرف النظامية المسوغات
 بها صدرت التي االنتدابات مهمات تحصر أشهر بثالثة المالية السنة انتهاء قبل -4 . النظام

 شعبة وتشعر عليها المترتبة المستحقات وتقدر صرفها إجراءات تستكمل ولم قرارات
 حالة مراجعة عند لمراعاتها المالية السنة نهاية قبل صرفها المتوقع بالمستحقات االنتدابات

 1359/ت/13 رقم التعميم إلى ينظر . ك / )موجبه واعتماد لإلحاطة . الميزانية في البند



.م/هـ18/2/1420 وتاريخ
1347/ت/13
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 في 379 رقم المدنية للخدمة العام بالديوان التصنيف عام مدير سعادة خطاب تلقينا لقد
 النشاط في الخبرة لقبول يشترط ما إلى اإلشارة المتضمن صورته المرفق هـ2/1/1419

 العامة المجموعة وظائف فئات سالسل بعض لشغل مقبولة كخبرات للجهة األساسي
. ك / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . والمالية اإلدارية للوظائف

1355/ت/13
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 في 994/ب/7 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي برقية من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 14 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ18/1/1420
 مجلس قرار من ) خامساً ( بالفقرة العمل إيقاف أوالً :- يلي بما القاضي هـ17/1/1420

 179 رقم بالقرار به العمل تمديد تقرر الذي هـ22/1/1419 وتاريخ 33 رقم الوزراء
 ما وفق والعسكرية المدنية الشاغرة الوظائف على التعيين واستئناف هـ10/9/1419 وتاريخ
 الشركات في العمل أجل من الدخول تأشير رسم تعديل : ثانياً . األنظمة به تقضي

 ثالثاً . ريال ألفي 2000 ليكون واألفراد السعودية وغير السعودية الخاصة والمؤسسات
 60 من بدالً الواحد للتر هلله تسعين 90 ليكون المستهلك على البنزين لتر سعر تعديل
 الصادر هـ17/1/1420 وتاريخ 3/م رقم الملكي المرسوم من ونسخة . الخ ... هلله ستين

 وتاريخ 14 رقم الوزراء مجلس قرار من وثالثاً ثانياً البندين على بالمصادقة
. و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الذكر سالف هـ17/1/1420
1356/ت/13
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 في 1673/ب/7 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد
 هـ29/1/1420 وتاريخ 20/أ رقم الكريم الملكي األمر من نسخة ومشفوعه هـ1/2/1420

 عاماً مفتياً الشيخ آل عبدالله بن عبدالعزيز / الشيخ فضيلة يعين – 1 : يلي بما القاضي
 بمرتبة واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء كبار لهيئة ورئيساً السعودية العربية للمملكة

 األمر تضمنه لما وفقاً العلماء كبار هيئة انعقاد دورات ينيبه من أو فضيلته يرأس -2 . وزير
 ) بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ . هـ20/1/1414 وتاريخ 4/أ رقم الملكي

. و /
1359/ت/13
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 الصالحية بشأن هـ19/1/1420 في 1341/ت/13 رقم الوزاري التعميم إلى إشارة(
 الخ ... المحاكم منسوبي مستحقات صرف بإجراءات يتعلق فيما الفروع لمديري الممنوحة

 في ورغبة ، ذلك حول التساؤالت بعض المحاكم رئاسات بعض من للوزارة ورد وحيث .
 وقد الوزارة بفروع خاص هـ19/1/1420 في 1341/ت/13 رقم التعميم فإن اإليضاح
 اإلعانة للجميع الله ونسأل هذا . فقط لإلحاطة . منه بصورة المحاكم رئاسات زودت

. م / )والتسديد
1360/ت/13
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 الوظيفي األداء تقاويم بعض أن بالوزارة العدل وكتابات كتاب لجنة الحظت لقد( :وبعد

 األداء تقويم الئحة لتعليمات خالفا ومعتمدة معدة إليها ترد العدل كتاب الفضيلة ألصحاب



 تقويم إعداد بأن اإلحاطة نرغب فعليه .المفوضة للصالحيات وخالفا )36/3( مادة الوظيفي
 العدل لكاتب الفرع مدير ومن ,المباشر رئيسه قبل من يتم العدل كاتب عن الوظيفي األداء

 إلينا التقاويم هذه تبعث ثم ,هـ27/5/1399 في ت/91/5 رقم التعميم على بناء اإلفرادي
.ك.)/النظام حسب قبلنا من العتماده

1372/ت/13
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 عدم من بها المرتبطة والدوائر الوزارة موظفي بعض على الوزارة ماالحظته على بناء فإنه
 ذلك إن وحيث ، خدماتهم انتهاء أو انتقالهم عند شخصية بطاقات من لهم صرف ما إعادة

 صاحب تعميم على المبني هـ10/2/1407 في ت12/26 رقم الوزاري للتعميم مخالف
 من كل بإلزام القاضي هـ28/11/1406 في 1925/س1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 البطاقة له صرفت التي للجهة انتسابه أو خدمته انتهاء فور بإعادتها شخصية بطاقة له تصرف

 من ذلك عن فقدانهااإلشعار حالة وفي بإعادتها البطاقة له تعطى من على التعهد أخذ من
 الجميع نذكر لذا إلخ ..لمصدرها تسلم عهدة واعتبارها عليها العثور عند بأعادتها التعهد
.و)/بموجبه التقيد ونرغب بذلك
1380/ت/13
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 في 8209/ب/5 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي برقية من نسخة تلقينا لقد(
 هـ8/6/1419 وتاريخ 125 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ11/6/1419

 الداخلية وزراء مجلسي عن الصادرة اإلرهاب لمكافة العربية االتفاقية على بالموافقة القاضي
 م22/4/1998 الموافق هـ25/12/1418 بتاريخ القاهرة في الموقعة العرب والعدل
 هـ10/6/1419 وتاريخ 16/م رقم الكريم الملكي المرسوم وصدر .المرفقة بالصيغة

.و)/يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .ذلك على بالموافقة
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 رقم البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 28/أ رقم السامي األمر من نسخة ومشفوعه هـ2/3/1420 في 3568/ب/7
 تشرف المدنية الخدمة وزارة تسمى وزارة تنشأ : أوالً :- يلي بما القاضي هـ1/3/1420

 الشخصية ذوات واألجهزة الحكومية والمصالح الوزارات في المدنية الخدمة شؤون على
 مجلس نظام يعدل : ثانياً . المدنية للخدمة العام الديوان اختصاصات وتتولى ، المعنوية
 مع يتفق بما واللوائح األنظمة من ذلك وغير ولوائحه المدنية الخدمة ونظام المدنية الخدمة

 لذا . المدنية للخدمة وزيراً الفايز علي بن محمد / األستاذ معالي يعين : ثالثاً . الترتيب هذا
. و / ) بموجبه والعمل االطالع نرغب

1382/ت/13
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 في ر/7/3153 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 المدنية الخدمة مجلس إليه انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ6/3/1419

 (( مسمى يعدل : أوالً : يلي ما والمتضمن هـ18/1/1420 وتاريخ 1/596 رقم بقراره
 )) األصلي عمله جانب إلى معينة وظيفة بأعمال الموظف تكليف وشروط إجراءات الئحة

 الئحة (( ليصبح هـ16/9/1398 وتاريخ 58 رقم المدنية الخدمة مجلس بقرار الصادرة
 مادتان وتضاف إليها المشار الالئحة من 4 ورقم 1 رقم المادتان تعدل : ثانياً )). التكليف
 يسري : ثالثاً . بالقرار المرفقة للصيغة وفقاً مواد ست من التكليف الئحة لتصبح جديدتان

 والعمل لالطالع .المعدلة ))التكليف الئحة(( وبرفقه .إبالغه تاريخ من اعتباراً بالقرار العمل
. و / ) بموجبه

1385/ت/13
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 أصال الموجه هـ20/3/1420 في م/295 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا( :وبعد
 العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء لمجلس الثاني النائب الملكي السمو لصاحب

 التقيد دون مبان باستئجار الحكومية الجهات بعض قيام لوحظ" : التحية بعد ونصه
 .بها الوفاء يصعب تعاقدية التزامات الدولة على يترتب مما الشأن بهذا الصادرة بالتعليمات

 األجهزة الستخدام الدور باستئجار الخاصة بالتعليمات التقيد ـ 1 : يلي ما إليكم نرغب لذا
 عن واالستغناء هـ8/11/1392 وتاريخ 1164 رقم الوزراء مجلس لقرار وفقا الحكومية

 المستودعات وخاصة ببعضها األخرى الدور ودمج الحاجة عن تزيد التي المستأجرة الدور
 أمالك مصلحة إشعار ـ 2 .السائدة األسعار مع تتالءم لكي دوري بشكل اإليجارات ومراجعة

 منه االستفادة تتم حتى كافية بمدة إخالئه قبل عنه يستغنى سوف حكومي مبنى أي عن الدولة
 االطالع نرغب لذا .اهـ"بموجبه يلزم ما فأكملوا .أخرى حكومية لجهة مقرا بتخصيصه

.و/هـ18/6/1421 في 1581/ت/13 رقم التعميم ينظر )بموجبه والعمل
1386/ت/13
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 والقروية البلدية الشؤون بوزارة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير سعادة خطاب تلقينا لقد
 البلدية الشؤون عام مدير سعادة خطاب على المبني هـ22/3/1420 في 13914 رقم

 بلدية خطاب على المعطوف هـ15/3/1420 في م/3450 رقم الرياض بمنطقة والقروية
 فقد الجديد المبنى إلى البلدية نقل أثناء أنه المتضمن هـ8/3/1420 في م/319 رقم الرين
 محسن / بالبلدية الصندوق أمين بعهدة والتي ت2 نموذج تحصيل إيصاالت أبواك 6 عدد

 رقم من ت2 نموذج نقود تحصيل بوك-1 : كاآلتي وأرقامها لبده بن محمد بن
 رقم من ت2 نموذج نقود تحصيل بوك-2 241100/20 إلى 241051/20



 رقم من ت2 نموذج نقود تحصيل بوك-3 241150/20 إلى 241101/20
 رقم من ت2 نموذج نقود تحصيل بوك-4 241200/20 إلى 241151/20
 رقم من ت2 نموذج نقود تحصيل بوك-5 241250/20 إلى 241201/20
 رقم من ت2 نموذج نقود تحصيل بوك-6 244250/20 إلى 244219/20
 بهذه التعامل واعتبار ذلك مالحظة سعادته وطلب 244300/20 إلى 244251/20
 . بذلك الوزارة إشعار شخص أي من بها التقدم حال وفي الغية بعالية المذكورة اإليصاالت

. واإلحاطة االطالع نرغب لذا
1388/ت/13
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 وتاريخ خ م/218/420 رقم المدنية الخدمة لمجلس العام األمين سعادة خطاب تلقينا لقد
 مشتركة لجنة بتشكيل المدنية الخدمة مجلس لتوجيه إنفاذاً أنه المتضمن هـ4/4/1420

 ووزارة الوطني واالقتصاد المالية وزارة من لكل مندوبين تضم الوزارة وكيل مستوى على
 الحكومية اللجان حصر لغرض وذلك العامة المراقبة وديوان الصحة ووزارة المدنية الخدمة

 الذي والغرض أنواعها ومعرفة العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات كافة في
 خصص التي الحكومية للجان نموذجين بتصميم العامة األمانة قامت فقد .. أجله من أسست

 وطلب. الخ... مكافآت ألعضائها يصرف ال التي الحكومية للجان واآلخر مكافآت ألعضائها
 تاريخ من أسابيع أربعة تتجاوز ال فترة خالل لألمانة إعادتها ثم النموذجين كامل تعبئة سعادته
 شئون إدارة [ وإفادة بموجبه الالزم وإكمال لالطالع ذكر مما نسخة وبرفقه . خطابه

. ك / ) بذلك ] الموظفين
1389/ت/13
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 في 4734/ب/7 رقم البرقي التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب على اطلعنا " : ونصه هـ25/3/1420
 الحكومية الجهات بعض قيام الحظت الوزارة أن المتضمن هـ17/1/1420 وتاريخ 2/631

 كبار بها يقوم التي الزيارات خالل المحلية الصحف بعض في ترحيبية إعالنات بنشر
 نفقات الجهات هذه ميزانية وتحميل المناسبات بعض أو المملكة مناطق لبعض المسؤولين

 بها والتحكم تحديدها يصعب متشابهة كبيرة نفقات أمام المجال يفسح مما اإلعالنات تلك
 بدفع االلتزام جواز بعدم تقضي للحكم األساسي النظام من 73 المادة إن وحيث . مستقبالً

 المرسوم من السادسة المادة أن كما ، الميزانية أحكام بمقتضى إال العامة الخزانة من مال
 للعام للدولة العامة الميزانية باعتماد الصادر هـ10/9/1419 وتاريخ 21/م رقم الملكي
 أو له خصص ما غير في االعتماد استعمال يجوز ال بأنه تقضي هـ1419/1420 المالي
 الميزانية في اعتماد له ليس مصروف بأي االرتباط أو االعتماد يجاوز بما بالصرف أمر إصدار

 خزانة تحميل بعدم هـ5/3/1403 وتاريخ 50 رقم الوزراء مجلس قرار يقضي حين في .
 طبيعة ذات نفقات لكونها الحكومية األجهزة بعض تنشرها التي التعزية إعالنات بقيمة الدولة

 ميزانية تحميل وعدم بذلك بالتقيد المختصة الجهة على التأكيد إليكم نرغب . شخصية
 فأكملوا . خاصة نفقات باعتبارها شابهها وما والتعزية والتهنئة الترحيب إعالنات قيمة الدولة

 التعميم ينظر . و / ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ " بموجبه يلزم ما
هـ15/10/1420 في 1477/ت/13
1392/ت/13
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 (( : ونصه هـ6/4/1420 في 5259/ب/7 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 به صدرت أن سبق لما المؤكد هـ14/11/1416 وتاريخ م/1627 رقم أمرنا إلى نشير

 وتاريخ 6001 ورقم هـ25/9/1399 وتاريخ 21668 رقم التعميمية األوامر
 المدنية الخدمة مجلس قرار وكذا هـ10/3/1405 وتاريخ 2892 ورقم هـ15/3/1402
 من لذلك لما االستثنائية الترقيات بطلب الرفع عدم من هـ28/5/1402 وتاريخ 689 رقم
 من المدنية الخدمة نظام تضمنه ولما ، المدنية الخدمة واقع على المدى بعيدة سلبية آثار



 وأنه ، لها يخضع وأنظمة قواعد من االستثناء إلى الحاجة دون المطلوب الغرض تحقق مرونة
 الجهات من عدداً أن الحظنا وحيث . ذلك من االستثناء يتضمن طلب أي في ينظر لن

 على التأكيد إليكم ونرغب . استثنائية بصفة والتعيين الترقية طلبات بضع عن لنا ترفع الزالت
 التنفيذية ولوائحه المدنية الخدمة نظام بأحكام التقيد بضرورة لديكم المختصة الجهات
 منها االستثناء بطلب الرفع وعدم أعاله إليها المشار والقرارات األوامر به قضت بما وااللتزام

 يلزم ما فأكملوا . ذلك من االستثناء يتضمن طلب أي في ينظر لن أنه على التأكيد مع ،
. و / ) بموجبه والعمل االطالع نرغب لذا .أهـ .)) بموجبه

1394/ت/13
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 في ر/4070 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد
 المدنية الخدمة وزير معالي خطاب من نسخة ومشفوعه صورته المرفق هـ37/3/1420

 صورته المرفق هـ22/3/1420 وتاريخ خ م/195/420 رقم المدنية الخدمة مجلس وعضو
 بتاريخ المنعقد اجتماعه خالل بحث المدنية الخدمة مجلس أن إلى فيه والمشار

 من عدد اقتراح والمتضمنة المدنية الخدمة وزارة أعدتها التي الدارسة هـ17/2/1420
 تمت أنه معاليه ويشير . الخ ... التقاعد على المحال الموظف مع التعاقد لتنظيم القواعد
 إليكم نرغب لذا . الشأن بهذا المدنية الخدمة مجلس إليه انتهى ما على الكريمة الموافقة
 هـ13/4/1426 في 2635/ت/13 رقم التعميم انظر .و / )بموجبه العمل واعتماد االطالع

.
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1/54

13
5

1420
تنظيم

 في ر/3/4001 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 52 رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ27/3/1420



 الميزانية تنفيذ نتائج عن العامة المراقبة ديوان تقارير بشأن الصادر هـ27/3/1420 وتاريخ
 بالموافقة والقاضي هـ1407/1408 إلى هـ1402/1403 من المالية للسنوات للدولة العامة
 في 19 رقم الخبراء هيئة من المعدين المحضرين في الواردة التوصيات على
 .الخ.... بالقرار الموضح النحو على وذلك هـ10/6/1415 في 52 ورقم هـ10/2/1412
. و / ) المذكور القرار من صورة وبرفقه . موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
1401/ت/13
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 رقم المدنية الخدمة بوزارة بالنيابة األنظمة تنفيذ إدارة مدير سعادة خطاب تلقينا لقد
 أثنائه أو الدوام نهاية قبل الخروج أو التأخير ساعات حول هـ7/5/1420 في 22163

 : نصه بما سعادته أفاد وقد ، الغياب أيام من وتحسب أيام إلى تحويلها يتم وهل إذن بدون
 عذر بدون أثنائه أو الدوام نهاية قبل الخروج أو التأخير ساعات تجميع للجهة يمكن أنه ((

 التي الغياب أيام في تدخل وبالتالي واحد كيوم ساعات سبع بلغت إذا وحسمها مشروع
 الغياب هذا كان إذا السنة خالل متفرقة يوماً ثالثين غياب بعد الموظف قيد طي للجهة يجوز
 وإذا المدنية الخدمة لنظام التنفيذية الالئحة من )30/12/2( للمادة وفقا مشروع عذر دون

 الموظف يتقاضاها التي البدالت ذلك في فيدخل مشروع عذر دون الغياب أيام حسمت
. ك / ) بموجبه والعمل االطالع نرغب لذا .أهـ )) ذاتها الالئحة من 27/21 للمادة وفقاً
1412/ت/13
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 قائم وضع تطوير اقتراح إلى جملتها في تدعو ومقترحات أراء من للوزارة يرد لما نظراً فإنه
 بمستوى الرقي إلى تهدف التي األمور من ذلك غير إلى برنامج تحديث أو تغيير إحداث أو

 الجهود توحيد في ورغبة . تعالى الله بإذن العطاء في أكمل نتائج على والحصول األداء
 إلى بها تصل محددة قنوات في وحصرها منها العملية الجدوى المقترحات تلك إلعطاء
 فريق تكليف تم فقد . العمل مصلحة يخدم فيما لذلك الفعلية المتابعة مع الواقع على التنفيذ



 خصص وقد العامة المصلحة يخدم ما ضوء على المقترحات هذه ودراسة عرض يتولى عمل
 من ونرغب بذلك ولإلحاطة . ومقترحات أراء من الوزارة إلى يرد ما يستقبل مكتب له

 الستقبال المخصص المكتب خالل من للوزارة وأراء مقترحات من لديهم عما الرفع الجميع
 فاكس / العدل وزارة جهاز / المقترحات استقبال مكتب : التالي العنوان على المقترحات

 والصالح الخير فيه لما والسداد والتوفيق العون للجميع الله ونسأل هذا 4059203 رقم
. و / ) عليكم والسالم

1413/ت/13
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 في 6536/ب/7 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي برقية من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 71 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما المتضمنة هـ5/5/1420

 . المرفقة بالصيغة التعاوني الصحي الضمان نظام على بالموافقة القاضي هـ27/4/1420
 القاضي هـ1/5/1420 وتاريخ 10/م رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً

 أشير مما صوراً برفقه وتجدون . إليه المشار التعاوني الصحي الضمان نظام على بالموافقة
. و )/ يخصكم فيما موجبه واعتماد لإلطالع إليه
1426/ت/13
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 على المعطوف هـ23/6/1420 في 3237 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 بإعادة القاضي هـ29/4/1420 في 208/49 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار
. ك / ) بموجبه والعمل لالطالع . الغريف محكمة فتح
1436/ت/13
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 في 8/3/28238 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب إلى إشارة
 للعام الختامية الحسابات وإعداد الحسابات إقفال تعليمات إبالغ والمتضمن هـ8/7/1419

 إيقاف موعد تحديد تم -1 :- التالية التعليمات تضمن والذي هـ1419/1420 المالي
 ينبغي لذا هـ30/8/1420 الموافق األربعاء يوم الميزانية أبواب جميع على الصرف

 صرف يتم -2 . التاريخ هذا قبل الصرف الواجبة االستحقاقات جميع رفع في المسارعة
 ضرورة أهمية على التأكيد -3 . كالمعتاد المحدد موعدها في هـ1420 رمضان شهر رواتب
 نهاية العهد تسديد مستندات لتقديم مهلة آخر أن علماً أنواعها بجميع العهد إقفال و تصفية
 -4 . المسئولية اإلهمال أو التأخير في المتسبب وسيتحمل هـ19/10/1420 يوم دوام

 أقصاه موعد في هـ30/8/1420 قبل أو في المقطوعة الحواالت جميع صرف
 إذا -6 . االجتماعية والتأمينات التسليف لبنك مخالصات رفع سرعة -5 . هـ7/9/1420

 عن المسئولين لدى فتبقى حكمة في وما شعبان لشهر راتبه استالم عن موظف تخلف
 المالية السنة إيداعات ضمن هـ10/9/1420 في تورد ثم هـ7/9/1420 حتى الصرف
 طبقاً لإليرادات تزال ثم ومن رواتب مرتجع األمانات حسابات في وتعلى هـ1419/1420
 خالل الحكومية ألجهزة با الصناديق جرد مهمة العامة المراقبة ديوان يتولى -7 . للنظام
 جرداً يعتبراً اإلجراء وهذا هـ14/9/1420 يوم دوام نهاية حتى هـ10/9/1420 من الفترة
 اإليداعات استقبال في االستمرار الصناديق أمناء وعلى قفلها وليس الصناديق لمحتويات فقط
 واالقتصاد المالية وزارة لحساب بأول أوال المبلغ إيداع مع هـ21/9/1420 يوم حتى

 المالية السنة إيداعات ضمن وفروعها السعودي العربي النقد بمؤسسة الوطني
 النقدية والبواقي ومتحصالتها الصناديق موجودات كافة إيداع يجب -8 . هـ1419/1420

 بصافي الخاصة المبالغ عدا فيما نقود بعهدته من وكل الصناديق وأمناء الصرف مأموري لدى
. عليها المنصوص الرواتب

 يوم دوام نهاية حتى10/9/1420 من الفترة خالل وذلك أعاله السادسة الفقرة في
 موجودات تودع العربي النقد لمؤسسة مقر بها التي الجهات -أ يلي لما وفقا21/9/1420ً

 للمؤسسة فرع بها يوجد ال التي الجهات -ب . غيرها دون النقد مؤسسة إلى صناديقها
 شيكات على الحصول مقابل معه تتعامل الذي البنك فرع إلى صناديقها موجودات تودع

 قبل من فوراً الشيك ويرسل النقد مؤسسة ألمر بالرياض الرئيسي المركز على مسحوبة



 منه بصورة بالوزارة المالية اإلدارة تزويد يتم خطاب بموجب بالرياض المؤسسة إلى الفرع
 بواقي إيداع يجب -ج . ونوعها المودعة المبالغ عن كاملة بيانات على تشمل أن على

 إليكم نرغب . هـ21/9/1420 أقصاه موعد في البنك فرع أو النقد مؤسسة لفرع السلف
 أن علماً بموجبه والتقيد أعاله ورد ما بمراعاة لديكم المختصة الجهات على التأكيد

 التعليمات بهذه يتعلق استفسار أي على لإلجابة االستعداد أتم على المالية باإلدارة المسئولين
 لها الحلول إيجاد في والمشاركة التطبيق أثناء المختصين تواجه التي الصعوبات مناقشة أو

. ك / ) . الكتابة أو الفاكس أو الهاتفي باالتصال ذلك تم سواء
1439/ت/13
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 البلدية الشئون بوزارة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد(
 رقم النقود تحصيل إيصال فقد المتضمن هـ21/7/1420 في 31682 رقم والقروية

 به التقدم حالة وفي اإليصال هذا اعتماد عدم سعادته وطلب ، ت2 نموذج 584584/30
 ك)/إليه أشير ما ومالحظة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... ذلك عن إبالغه شخص أي من
.

1445/ت/13
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 الكريم السامي األمر على المبني هـ18/9/1419 في 1282/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 مستفيدة منطقة كل قاضي مشاركة المتضمن هـ4/9/1419 في 12531/ب/3 رقم البرقي

 وزير الملكي السمو صاحب تعميم تلقينا فقد وعليه . الخ ... التمور توزيع عملية في
 الكميات ستكون أنه المتضمن هـ23/7/1420-22 في 29/52489 رقم الداخلية

 مكة منطقة -2 طن 1200 جازان منطقة -1 :- كالتالي العام هذا لألمارات المخصصة
 منطقة -5 طن 800 تبوك منطقة -4 طن1000 عسير منطقة -3 طن 1100 المكرمة



 -8 طن 700 الباحة منطقة -7 طن700 المنورة المدينة منطقة -6 طن800 الجوف
 600 الرياض منطقة -10 طن 700 نجران منطقة -9 طن 700 الشمالية الحدود منطقة

 القصيم منطقة -13 طن600 الشرقية المنطقة – 12 طن 600 حائل منطقة -11 . طن
. و / ) يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع نرغب لذ . طن500
1451/ت/13
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 هـ30/7/1420 في 7/2/11986 رقم التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 الجهات بعض مع المتعاقدة المؤسسات عمالة بعض امتناع لوحظ " : المقدمة بعد ونصه

 البالد هذه وشيمة العدل من ليس إنه وحيث ... رواتبهم تأخر بسبب العمل عن الحكومية
 المعنية الجهات على التأكيد إليكم نرغب .. فيها العاملين رواتب صرف تأخير وأهلها

 وقد بموجبه يلزم ما فأكملوا .. تأخير دون العمال رواتب صرف والحرص ذلك بمالحظة
 نرغب لذا .أهـ " . لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح الوزارات كافة زودنا

. و / ) موجبه اعتماد االطالع
1454/ت/13
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 في 53298 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 الكريم السامي المقام توجيهات من صدر ما إلى إشارة " - : يلي ما ونصه هـ24/7/1420

 رقم السامي باألمر عليه المؤكد هـ23/6/1411 وتاريخ م/1117 رقم السامي األمر ومنها
 مع التعاقد يكون وأن للسعوديين العمل فرصة إتاحة بشأن هـ7/5/1415 وتاريخ م/824
 ذات الجهات مع والتنسيق الشاغرة الوظائف عن اإلعالن وبعد الحدود أضيق في غيرهم
 المشرفة الحكومية الجهات بعض بأن الوزارة بهذه المختصة الجهة الحظت وحيث . العالقة

 األشخاص لبعض اإلقامة منح بطلب للوزارة بالكتابة تقوم األهلية القطاعات بعض على



 تم أنه إلى اإلشارة دون القطاعات تلك لدى للعمل كفالتهم نقل أو للزيارة أصالً القادمين
 عدم من للتحقق االجتماعية والشئون العمل لوزارة التابع المختص العمل مكتب مع التنسيق
 وعمالً أهمية من لذلك ولما . الشاغرة الوظيفة لشغل مؤهل سعودي مواطن وجود

 المدارس مثل ( بقطاعكم المرتبطة األهلية للقطاعات اإليعاز نأمل السامية بالتوجيهات
 العمل مكاتب مع التنسيق بضرورة ) حكمها في وما والجمعيات واألندية والمستشفيات

 تحقيقاً الموضوع بشأن الوزارة هذه لمخابرة لكم الكتابة قبل أجابتهم من نسخة وإرفاق
 وقد الطالبة الجهات على والجهد للوقت واختصاراً السعودية العاملة اليد إحالل لمتطلبات

 من نسخة االجتماعية والشئون العمل وزير ومعالي المدنية الخدمة وزير معالي من كل أعطي
 قاعدة وتغذية إيجاد على العمل مع المعنية الجهات من بموجبه التمشي بأمل التعميم

 وبما وخبراتهم ومؤهالتهم السعوديين من العمل راغبي لمعرفة الوزارتين بين المعلومات
 أو إقامة إلى زيارتهم تأشيرات تحويل أو استقدامهم المطلوب عن بدالً إحاللهم على يساعد

 الجهود جميع لنقدر المتطلبات هذه تحقيق أهمية نؤكد وإذا السعوديين غير من كفالتهم نقل
.أهـ " تحياتنا ولكم . المعنية والجهات الوزارات من الشأن هذا في المبذولة

. و / ) بموجبه والعمل االطالع نرغب لذا
1456/ت/13
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 606 رقم الوزاري القرار على المبني هـ15/2/1407 في ت/16/29 رقم للتعميم إلحاقاً(
 . الخ ... العدل وكتابات المحاكم وضبوط سجالت بتجليد الخاص هـ22/2/1404 في

 الضبوط تجليد بمتابعة العناية حيال – الله وفقه – الوزير معالي توجيهات على وبناءً
 على والمحافظة بها العناية المصلحة وتقتضي بالغة أهمية من لها لما ونظراً والسجالت

 الضبوط حصر ويتولى ، بذلك يعتني بالوزارة عمل فريق تأليف تم فقد لذا محتوياتها
 اإلنجاز سرعة يكفل بما لتجليدها المناسبة اآللية ووضع تجليد إلى بحاجة التي والسجالت
 من الفريق يتمكن وحتى . تجليد إلى تحتاج وسجالت ضبوط من يستجد لما واالستمرار

 وإعادته ودقة بعناية المرفق البيان وتعبئة االطالع إليكم نرغب به المناطة المهام إنجاز
. ك / ) يلزم ما فأكملوا . تاريخه من أيام عشرة خالل ] العامة الخدمات إدارة [ للوزارة

1457/ت/13
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 ، الشرعية الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى والتي للوزارة العامة األهداف مع تمشياً فإنه
 المحاكم رئاسات في اإلدارات ومديري الفروع لمديري الثالث اللقاء عقد جرى فقد

 ربيع لشهر 6-4 الفترة في بالمنطقة الوزارة فرع برعاية المكرمة مكة منطقة في المنعقد
 الدورات عقد على العمل -1 : يلي بما التوصية اللقاء هذا عن وانبثق هـ1420 لعام الثاني

 جانب في قدراتهم مستوى من للرفع الفروع في اإلداريين للمفتشين الالزمة والندوات
 لشئون العام البرنامج في الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع ربط -2 . المتابعة

 العمل يتم -3 .الوزارة قبل من التنفيذية اإلجراءات اتخاذ يتم أن على الوزارة في الموظفين
 لسرعة تحقيقاً وذلك الفاكس طريق عن الوزارة مع اإلركاب أوامر قيمة على باالرتباط
 تؤلف الفرع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع لدى صيانة وحدة أيجاد -4 . اإلنجاز

 بتخصيص العمل مع العقد نصوص حسب المقاول يؤمنهم الذين والمشرفين الفنيين من
 طريق عن تزويدهما يتم وجوده عدم حالة وفي المحاكم ورئاسة الفرع في صيانة مشرف
 من تعد لها متابعة بطاقة وضع خالل من المكتبية واألجهزة اآلالت صيانة متابعة -5 . الوزارة
 . فقط الفروع في السيارات لصيانة متخصصة ورش وتجهيز إنشاء على العمل -6 . الوزارة

 البيانات رفع متابعة مسئولية الفرع بعمل القائمة المحاكم ورئاسة الوزارة فرع يتولى -7
 -8 . ذلك في العدل وكتابات المحاكم مع والتنسيق المحددة المدة في للوزارة اإلحصائية

 للعمل الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع قبل من الموظف غياب متابعة يتم
 -أ :التالية الخطوات وفق هـ2/8/1418 وتاريخ 1/510 رقم المدنية الخدمة مجلس بقرار
. بحقه الصادرة الحسم قرارات حسب خاصة بطاقة في الموظف غياب رصد

 وإبالغ الموظف مع المباشر التحقيق يتم متفرقة يوماً عشر خمسة الغياب مدة بلغت إذا-ب
 يوماً ثالثين الغياب مدة بلغت إذا -ج عنه المنوه المدنية الخدمة مجلس قرار الموظف

 الفروع على -9 . النظام مقتضى لتطبيق للوزارة الرفع يتم بعاليه أشير ما استيفاء وبعد متفرقة
 من بصورة الوزارة جهاز في المتابعة إدارة تزويد الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات

 – 10 الموظف حق في النظام تطبيق تم أنه من التأكد المتابعة إدارة وعلى الحسم قرار



 فرع مدير فضيلة من المقدمة العمل ورقة في إليها المشار األهداف تحقيق على العمل
 يحقق بما به المرتبطة والجهات الفرع داخل العاملة القوى توعية حول عسير بمنطقة الوزارة

 سنوية خطة رفع-11 . الشرعية الدوائر لمنسوبي والمالي اإلداري األداء مستوى رفع
 العامة الوزارة خطة في لمراعاتها وذلك المالية السنة خالل إنجازها يراد التي لألعمال

 وتبادل التعاون مبدأ لتعزيز بينهم فيما الفروع مديري بين زيارات تنظيم -12 . وميزانيتها
 وجه الوزير لمعالي ذلك عن بالعرض إنه وحيث . الوزارة قبل من يعد برنامج وفق الخبرات

 ك / ) . بموجبه العمل واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا ذلك على بالموافقة – الله حفظة –
.

1458/ت/13
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 ، الجماعة صالة فيه وأقيمت الوزارة ساحة في مسجد بناء وتوفيقه الله بحمد تم وحيث
 في لصالة بعضهم وأداء الصالة إلى المجيء في الموظفين بعض تأخر من لوحظ لما ونظراً

 والتهيوء الوزارة مسجد في جماعة الصالة إلى باإلسراع الجميع على نؤكد فإنا ... مكاتبهم
 الجهة على التأكيد جرى وقد الصالة وقت خالل المكاتب وإغالق مباشرة األذان بعد لها

؟ ك / ) متساهل كل عن والعرض لها النداء حين من الصالة على للحث بالوزارة األمنية
1473/ت/13
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 في ر/12812 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد
 الخدمة مجلس إليه انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ30/8/1420

 صرف يستمر أوالً :- يلي بما القاضي هـ22/6/1420 في 1/614 رقم بقراره المدنية
 القواعد وفق وعسكريين مدنيين من اآللي الحاسب مجال في للعاملين المخصصة المكافأة
 وعشرين خمسة إلى %15بالمائة عشر خمسة من وهي حالياً بها تصرف التي والنسب



 مراجعته نهايتها في يتم سنوات خمس لمدة الترتيب هذا يسري : ثانياً %.25 بالمائة
 : ثالثاً . إلغائها أو تخفيضها أو المكافأة هذه مقدار على اإلبقاء إلى الحاجة مدى وتقويم
 في النظر بإعادة العسكرية الجهات مع باالتفاق الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي يفوض

 كل لشاغل المحددة المكافأة ومقدار اآللي الحاسب بمكافأة المشمولة الوظائف مسميات
 هـ27/1/1413 وتاريخ 15 رقم الوزراء مجلس بقرار الملحق الجدول في الواردة وظيفة

 من حاليا يصرف ما أن إلى نظراً : رابعاً . للعدالة تحقيقاً المدنيين نظرائهم مع يتساوى بما
 عن يختلف أمر وهو ، الضرر أساس على مبني معلومات مسجل ( وظيفة يشغل لمن بدل

 من بدل من لهم يصرف ما فيستبعد ، اآللي الحاسب مكافأة أجلها من أقرت التي المبررات
 – واحد لغرض مالية ميزة من أكثر بين الجمع يجوز ال :خامساً . إليها المشار المكافأة إطار
 ومكافأة اآللي الحاسب مكافأة بين الجمع مثل – عالوة أو مكافأة أو بدالً كانت سواء
 بقرار الصادرة األفراد خدمة لنظام التنفيذية الالئحة بموجب المقررة اإللكتروني العقل

 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا هـ16/3/1397 وتاريخ 324 رقم الوزراء مجلس
. هـ13/7/1427 في 2924/ت/13 رقم التعميم انظر . و / ) .

1480/ت/13
1/5
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تنظيم
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 السامي األمر على المبني هـ4/6/1410 وتاريخ 90/ت/8 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 لإلصالح العليا اللجنة قرار على بالموافقة القاضي هـ21/5/1410 في 1107 رقم التعميمي
 تتولى التي الوحدات مسمى تعديل المتضمن هـ18/11/1409 وتاريخ 190 رقم اإلداري

 في مماثلة وحدات وإنشاء )المتابعة( وحدات إلى الحكومية األجهزة في التفتيش مهام
 وعليه .إلخ ... بالجهاز العليا بالقيادات ربطها مع الوحدات هذه مثل تضم ال التي األجهزة

 وتاريخ 14899/ب/7 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 اإلدارات هذه دور تفعيل إليكم نرغب ((... :المقدمة بعد نصه بما القاضي هـ17/9/1420

 تتابع وأن ، الذكر سالف اإلداري لإلصالح العليا اللجنة لقرار وفقاً بها المناطة بالمهام لتقوم
 بشكل الحكومية والمصالح الوزارات في واألوامر القرارات جميع تنفيذ اإلدارات هذه

و/ .)موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا أهـ))بموجبه يلزم ما فأكملوا .دوري



1474/ت/13
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 (( : ونصه هـ7/10/1420 في 15689 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد

 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً
 بإقامة لكم التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء

 يغيث أن قدرته جلت الله ونسأل. هـ10/10/1420 الموافق االثنين يوم االستسقاء صالة
 و / ) واالعتماد لإلحاطة .أهـ )) مجيب سميع إنه المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد

.
1475/ت/13
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 العربية اإلمارات بدولة الشرعية الشارقة محكمة رئيس فضيلة خطاب الوزارة تلقت لقد
 المتضمن هـ14/9/1420 في 2070/1 رقم الثميري حمد بن عبدالله / الشيخ المتحدة
 المتحدة العربية اإلمارات بدولة األوقاف و اإلسالمية الشئون وزير معالي قرار إلى اإلشارة

 وقد . الشارقة لمحكمة رئيساً فضيلته بتعيين القاضي هـ10/9/1420 وتاريخ 662 رقم
 بمحكمة المتعلقة المخاطبات تكون بأن بالوزارة المختصة الجهات توجيه فضيلته رغب

 نرغب لذا . ]581[ رقم المحكمة بريد صندوق على الشارقة محكمة رئيس باسم الشارقة
. ك / ) موجبه ومراعاة االطالع إليكم
1476/ت/13
1/5

15
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 السامي األمر على المبني هـ7/4/1405 في ت/12/64 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 العلم نظام بأحكام التقيد بضرورة القاضي هـ11/3/1405 في م/7/371 رقم التعميمي
 بقرار الصادرة التنظيمية والئحته هـ10/2/1393 وتاريخ 3/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر
 األمر نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ ... هـ10/5/1398 وتاريخ 422 رقم الوزراء مجلس
 على بالتأكيد القاضي هـ12/9/1420 وتاريخ 14525/ب/7 رقم البرقي التعميمي السامي
 الذي المملكة علم يكون وأن بمقتضاه والعمل العلم نظام به يقضي ما بتنفيذ المختصة الجهة
 وفقاً األبيض باللون مكتوباً الرسمية المكاتب داخل أو الحكومية الجهات مباني على يرفع
و/ ).بموجبه والتقيد اإلطالع إليكم نرغب لذا .العلم نظام في عليه منصوص هو لما
1477/ت/13
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 األمر على المبني هـ25/4/1420 وتاريخ 1389/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 تحميل بعدم القاضي هـ25/3/1420 وتاريخ 4734/ب/7 رقم البرقي التعميمي السامي
 تلقينا فقد وعليه . الخ .. شابهها وما والتعزية والتهنئة الترحيب إعالنات قيمة الدولة ميزانية
 وتاريخ 15550/ب/خ رقم البرقي التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة

 هـ5/3/1403 وتاريخ 50 رقم الوزراء مجلس قرار إلى نشير (( : ونصه هـ2/10/1420
 الحكومية األجهزة بعض تنشرها التي التعزية إعالنات قيمة الدولة خزانة تحميل بعدم القاضي

 هـ25/3/1420 وتاريخ 4734/ب/7 رقم األمر إلى نشير كما . شخصية طبيعة ذات ألنها
 تحميل وعدم الذكر آنف الوزراء مجلس قرار به قضي بما التقيد على بالتأكيد الصادر
 . خاصة نفقات باعتبارها شابهها وما والتعزية والتهنئة الترحيب إعالنات قيمة الدولة ميزانية

 لذا . اهـ )) بموجبه يلزم ما فأكملوا بموجبه والتمشي بذلك العمل على التأكيد إليكم ونرغب
. و / ) بموجبه والتقيد االطالع إليكم نرغب

1482/ت/13
1/5
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تنظيم
)

 السامي األمر على المبني هـ18/3/1419 في 1172/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 حسب عملها في أرامكو تستمر بأن القاضي هـ20/2/1419 في 2511/ب/ن1 رقم البرقي
 أو التوظيف أما ، الحرائق أو المرضى كإسعاف الطوارئ أو اإلنسانية لألعمال بالنسبة المعتاد

 امتياز شركات من غيرها أو أرامكو بشركة االتصال يكون فال مالية صفة لها التي األعمال
 نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ ... المعدنية والثروة البترول وزير معالي طريق عن إال البترول

 والثروة البترول وزير لمعالي أصالً والموجه التعميمي البرقي الكريم السامي األمر من
 أرامكو شركة على بالتأكيد القاضي هـ23/9/1420 وتاريخ15195/ب/خ برقم المعدنية

 على الطلبات هذه لمثل االستجابة بعدم األخرى البترول شركات من وغيرها السعودية
 حالة أي عن لنا والرفع والتعليمات األنظمة به تقضي بما والتقيد كان كائن أي من اإلطالق

 االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ . يلزم ما فأكملوا . يجب ما التخاذ األوامر لهذه تجاوز فيها
. و / )موجبه واعتماد

1478/ت/13
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 وتاريخ 494/8 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ14/9/14120

 بالميزانية المقررة باالعتمادات االلتزام على التأكيد بشأن هـ12/9/1420 وتاريخ 157
 لالطالع المذكور القرار من صورة وبرفقه إلخ ... هـ1420/1421 لعام للدولة العامة

. و / ) . موجبه واعتماد
1479/ت/13
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 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 األمر من نسخة لسموكم أبعث (( : ونصه هـ30/9/1420 وتاريخ 15484/ب/7 رقم

 الملكي السمو صاحب بتعيين القاضي هـ29/9/1420 وتاريخ 9/214 رقم الكريم الملكي
 وزير بمرتبة الوزراء مجلس رئاسة لديوان رئيساً عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز األمير

 إليكم نرغب لذا . انتهى . الوزراء مجلس في وعضواً للدولة وزيراً عمله إلى باإلضافة
. و / .) بذلك واإلحاطة االطالع

1484/ت/13
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 بإنشاء القاضي18/10/1420 وتاريخ 4945 رقم العدل وزير معالي قرا من نسخة برفقه
 ) بموجبه والعمل لالطالع . الرياض بمدينة الشرق جهة في بالرياض الثانية العدل لكتابة فرع

. ك /
1485/ت/13
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 القاضي هـ18/10/1420 وتاريخ 4946 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه

. و / ) بموجبه والعمل لالطالع .. عرقة عدل كتابة إلى عرقة محكمة تشكيل مسمى بتعديل
1485/ت/13
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 القاضي هـ18/10/1420 وتاريخ 4946 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه

 ك / ) بموجبه والعمل لالطالع .. عرقة عدل كتابة إلى عرقة محكمة تشكيل مسمى بتعديل
.
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 هـ22/10/1420 في م/1077 رقم التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه
 رقم االجتماعية والشؤون العمل وزير معالي خطاب على اطلعنا " : التحية بعد ونصه الوطني

 التدخين لمكافحة الخيرية الجمعية أن إلى فيه المشار هـ5/5/1420 وتاريخ 7/2/2/260
 أفراد بين انتشاره من للحد التدخين ومخاطر بأضرار للتوعية وطنية بحملة القيام بصدد

 اإلعالمي للملف وفقاً وذلك واجتماعية واقتصادية صحية أضرار من يسببه لما المجتمع
 في تعتمد سوف التي الحملة ومناشط أهداف على يشتمل والذي معاليه بخطاب المرفق
 وما . الدعائية والرسائل والتبرعات المساهمات خالل من الخاص القطاع على تمويلها
 والشبابية الطالبية والقطاعات وعسكرية مدنية من الحكومية الجهات أن من معاليه أوضحه

 توجيه معاليه معه يرجو الذي األمر .. التدخين أضرار من بالتوعية المستهدفة الجهات أهم من
 وصول لتسهيل الحملة على القائمين في ممثلة الجمعية مع للتعاون والقطاعات الجهات تلك

 الحملة أن إلى معاليه مشيراً ، بها المعنية اإلدارات طريق عن منسوبيها على التوعية مضامين
 ومنطقة )الرياض( منطقة هي رئيسية مناطق ثالث مستوى على التوعوية بالمهرجانات ستقوم

 الرسالة إيصال إلى الجمعية وستسعى )الدمام( الشرقية والمنطقة )جدة( المكرمة مكة
 التأكيد إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا . اإلعالم وسائل كافة خالل من للجميع اإلعالمية

 هذه أهداف يحقق بما التدخين لمكافحة الخيرية الجمعية مع بالتعاون المختصة الجهات على
. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . اهـ )) الحملة

1492/ت/13
1/54
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 (( : ونصه هـ13/11/1420 في 17885 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً
 لكم التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء صالة
 أن قدرته جلت الله ونسأل. هـ15/11/1420 الموافق االثنين يوم االستسقاء صالة بإقامة
 واالعتماد لإلحاطة .أهـ )) مجيب سميع إنه المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد يغيث

. و / )
1496/ت/13
1/54

20
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 هـ1/11/1420 في 17122/ب/5 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 93/76461/1رقم الخارجية وزير سمو برقية على اطلعنا (( : ونصه
 الحكومية الجهات بعض أن الحظت الخارجية وزارة أن إلى فيها المشار هـ15/10/1420

 حين في الوطنية الصين جمهورية أنها على تايوان إلى تشير الرسمية مكاتباتها في زالت ما
 الحكومتين بين الموقعة التفاهم مذكرة من انطالقاً الشعبية الصين جمهورية من جزء أنها

 إبالغ سموه وطلب . م21/7/1990 الموافق هـ29/12/1410 بتاريخ والصينية السعودية
 وزارة تحرص وأن الوطنية الصين جمهورية باسم تايوان تسمية بعدم الحكومية الجهات كافة

 والمجالت الصحف وكافة الرسمية اإلعالم وسائل وعبر ذلك مراعاة على اإلعالم
 بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا . واألهلية السعودية والمنشورات

 في 2150/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ....
هـ22/12/1423
1501/ت/13
1/54
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 اسم ريال 7/16044 المبلغ 572858/5 الحوالة رقم أدناه الموضحة الحوالة فقدت لقد(
 بعدم لكم التابعة والجهات لديكم المختصين توجيه نأمل الوزارة موظفي بعض المستفيد



. م / ) . الغية واعتبارها عليهم عرضها عند صرفها
1505/ت/13
1/54
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 ورئاسات الفروع بعض من الواردة والمكاتبات القرارات بعض على لوحظ ما على بناء
 االسم ذكر من المعلومات وافية غير أنها من الموظفين أوضاع بمعالجة والمتعلقة المحاكم

 وسهولة المعامالت سير حسن ولضمان . الخ ... وجهتها والمرتبة الوظيفة ومسمى رباعياً
 الوظيفة مسمى رباعياً االسم : التالية المعلومات كتابة واعتماد االطالع إليكم نرغب متابعتها
 من الصادرة والقرارات الخطابات أعلى في وذلك الوظيفة مقر العمل جهة رقمها المرتبة
. ك / ) يلزم ما فأكملوا قبلكم

1510/ت/13
1/54
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 (( : ونصه هـ17/12/1420 في 19780 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد (
 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً
 لكم التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء صالة
 أن قدرته جلت الله ونسأل. هـ21/12/1420 الموافق االثنين يوم االستسقاء صالة بإقامة
 واالعتماد لإلحاطة .أهـ )) مجيب سميع إنه المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد يغيث

. و / )
1519/ت/13
1/54

24
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1421
تنظيم



 الثاني النائب الملكي السمو لصاحب أصال الموجه البرقي الكريم السامي األمر من تلقينا لقد
 وتاريخ 836/ب/ع1 برقم العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس

 ع/3 رقم المعدنية والثروة البترول وزير معالي كتاب على اطلعنا " :ونصه هـ14/1/1421
 رقم أمرنا إلى فيه المشار )منه نسخة لسموكم المرفق هـ3/1/1421 وتاريخ

 من الخالي البنزين وتسويق إنتاج بشأن هـ30/10/1420 وتاريخ 16952/ب/ع1
 من الخالي البنزين إنتاج عملية في البدء تعتزم السعودية أرامكو أن والمتضمن الرصاص
 الجهات إبالغ معاليه ويرجو , هـ1421 شوال 6 السبت يوم من اعتباراً وتوزيعه الرصاص

 لإلجابة استعداد على السعودية أرمكو أن من أوضحه وما األمر بهذا الحكومية والمصالح
 إكمال سموكم إلى نرغب ذلك على ولموافقتنا .الشأن هذا حول استفسارات أي على

 االطالع إليكم نرغب لذا هـ1. ))لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الجهات زودنا وقد .الالزم
. و / )بذلك واإلحاطة

1520/ت/13
1/54

26
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تنظيم

 في 1021/1 رقم بخطابه بالرياض التميز محكمة رئيس فضيلة إلينا رفعه ما على بناء
 تاريخ من اعتبارا بالطائف الصيفي مقرها إلى التميز محكمة انتقال بشأن هـ24/1/1421
 بمحكمة الخاصة المعامالت ببعث المخصصة الجهة تعميد فضيلته ويرغب .هـ26/1/1421

 لالطالع .هـ26/1/1421 من اعتباراً ـ السالمة حي ـ بالطائف الصيفي مقرها إلى التمييز
. ك / ) بموجبة والعمل

1526/ت/13
1/5
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تنظيم

 بتعديل القاضي هـ3/2/1421 وتاريخ 540 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه(
 من به تختص ما وتعديل "للمتابعة العامة اإلدارة" إلى اإلداري للتفتيش العامة اإلدارة مسمى
 .إلخ..والمخاطبات المكاتبات جميع في المسمى هذا واستخدام ومطبوعات وأختام لوحات



.ك)/يحفظكم موجبهوالله واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
1527/ت/13
1/54
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 الدوائر في األداء مستوى برفع تعني والتي الوزارة لهذه العامة األهداف من انطالقاَ فانه
 الحديثة التقنية من لالستفادة خطة الوزارة رسمت لذلك اإلنجاز وسرعة الدقة مع الشرعية
 من عدد في المتخصصة الوظائف من عدد أوجدت و اآللي للحاسب مركزاَ فأنشأت
 – ذلك استكمال على جار والعمل الشرعية الدوائر لبعض الخدمة إيصال وتم المواقع
 من عدد وجود من المرجوة الفائدة تحقيق على الوزارة من وحرصاَ -.تعالى الله بمشيئة
 التي السبل وتهيئة الميدانية العمل مواقع في اآللي الحاسب مجال في المتخصصين الفنيين
 هذه في العاملة والبرامج أنظمة على اإلشراف من بالوزارة اآللي الحاسب مركز تمكن

 ما واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .العاملين هؤالء خالل من وصيانتها أدارتها و المواقع
 إدارة على اآللي الحاسب لوظائف المدنية الخدمة وزارة ترشحهم من عرض :أوال : يلي

 الحاسب مركز إدارة على :ثانياَ . التعيين قرار إصدار قبل بالوزارة اآللي الحاسب مركز
 برنامج إعداد :ثالثاَ . بمرئياتها المحاكم ورئاسات الفروع وإفادة المرشحين مقابلة اآللي
 حضوره خالل من المباشرة بعد الوظائف هذه على مجدداً تعيينه يتم من لتدريب عمل

 وتحديد به المكلف العمل طبيعة على خاللها من المتدرب يتعرف أسبوعين لمدة للوزارة
 فيه يوضح بخطاب بها بالعمل يكلف التي الدائرة تبلغ االنتهاء وبعد , بالمركز وعالقته دوره
 في المقررة النسبة حسب الوظيفة عمل طبيعية لمكافأة واستحقاقه به قيامه المطلوب العمل
. و / )بموجبه يلزم ما فأكملوا .النظام

1529/ت/13
1/5
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 : ونصه هـ21/1/1421 وتاريخ م/95 رقم التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 هـ7/11/1420 وتاريخ خ/143 رقم والتحقيق الرقابة هيئة رئيس معالي خطاب على اطلعنا"

 من عدد على بها قامت التي ـ الرقابية الجوالت خالل من للهيئة تبين أنه إلى فيه المشار
 من التأكد بهدف هـ26/6/1420 إلى هـ26/8/1419 من الفترة خالل الحكومية الجهات

 الظواهر من عدد وجود ـ والمتغيبين المتأخرين بحق النظام وتطبيق بالدوام الموظفين التزام
 عن المتخلفين الموظفين بحق النظام تطبيق في الجهات تلك بعض تهاون أهمها من السلبية
 وإكتفاء ,وانصرافا حضورا الدوام بمواعيد تقيدهم عدم أو بعضهم تخلف وتكرار الدوام

 الموظفين من عدد غياب تجاوز وكذا ,رادع إجراء اتخاذ دون فقط عليهم بالحسم جهاتهم
 الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح من )30/12( المادة من الثانية الفقرة في المحددة للمدة

 فصل جواز من المادة هذه في ورد ما تطبيق دون عليهم بالحسم جهاتهم وإكتفاء المدنية
 إلى .الواحدة السنة في متفرقة يوما ثالثين أو متصلة يوما عشر خمسة عمله عن المتغيب

 في دقتها وعدم الجهات بعض في واالنصراف الحضور لضبط بيانات وجود عدم جانب
 ما وألهمية .واالنصراف الحضور بيانات باتالف الجهات بعض قيام عن فضال أخرى جهات
 النظام بأحكام بااللتزام المختصة الجهة توجيه إليكم نرغب الخصوص بهذا الهيئة إليه أشارت

 الحكومية والمصالح الوزارات جميع زودنا وقد"بموجبه يلزم ما فأكملوا .دقة بكل وتطبيقها
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ.لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة

1531/ت/13
1/54
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 تعديل المتضمن هـ20/5/1407 وتاريخ 134 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار على بناء
 بعد الخدمة بتمديد الخاصة المدنية الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح من )30/8( المادة نص

 سوف والمستخدمين الموظفين من عدداً إن وحيث .إلخ...عاماً ستين التقاعد سن بلوغ
 جميع إحالة/1 :يلي ما اعتماد إليكم نرغب هـ30/6/1421 بنهاية عاماً الستين سن يكملون

 قبلة هوما1/7/1421 بتاريخ الستين سن يكملون الذين لديكم والمستخدمين الموظفين
 من لنتمكن ,فوراً صالحياتكم تشملهم ال عمن والرفع لكم الممنوحة الصالحيات حسب

 الفضيلة ألصحاب بالنسبة أنة مالحظة مع , والتعليمات النظام حسب يلزم ما استكمال
 فتكون النظر هيئة أعضاء وأما ,عاماً السبعين سن هي لإلحالة النظامية السن فإن القضاة



 ال حتى تمديد لهم يصدر لم ما , والستين الخامسة سن بلوغهم بعد للتقاعد إحالتكم
 النظامية السن لبلوغه التقاعد على الموظف إحالة تكون /2 .عاماً السبعين سن يتجاوزوا

 تغيير بأي يعتد وال هـ1/7/1409 تاريخ حتى نفوسة حفيظة في المدون ميالده لتاريخ وفقاً
 قرار حسب إليها العودة أو المدنية الخدمة في االستمرار لغرض ذلك بعد الميالد تاريخ في

 اللوائح من )4/3( للمادة المعدل 6/4/1409 وتاريخ 159 رقم المدنية الخدمة مجلس
 يترتب ما مسؤولية التأخر في المتسبب يتحمل وسوف هذا .المدنية الخدمة لنظام التنفيذية

. ك / )ويرضاة يحبه لما الجميع الله وفق .ذلك على
1535/ت/13
1/54
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 هـ10/1/1421 وتاريخ 28 رقم الجوف بمنطقة الوزارة فرع مدير سعادة خطاب وردنا
 المال بيوت ومأموري وأمناء لمديري عمل طبيعة بدل بصرف الفرع قيام المتضمن

 المذكور البدل إن وحيث . عمله لمهام الموظف مباشرة فور المال بيوت بأعمال والمكلفين
 حركات رفع أن وبما .. بهم المناطة المهام يمارسوا أن شريطة الوظائف هذه لشاغلي يصرف
 ممارسة على للحكم األساسي المعيار هي النظامية الطريقة وفق للوزارة الشهرية المال بيوت

 وتدقيق مراجعة عن المسئولة الجهة إن وحيث .. وظائفهم لمهام المال بيوت عن المسئولين
 لذلك . بالوزارة المال بيوت إدارة هي المحاكم في المال بيوت وحسابات أعمال ومتابعة

 أخذ بعد إال المال بيوت ومأموري وأمناء لمديري عمل طبيعة بدل صرف عدم يعتمد فإنه
 كان سواء -ذمة براءة شهادة وإعطائهم طرفهم إخالء يتم ال كما ,ذلك على الوزارة موافقة
 واالستالم التسليم دور إجراء بعد إال – النقل أو الترقية أو التقاعد بسب للوظيفة تركهم
 ذلك وإجازة النظام وفق والمأمورالخلف السلف المأمور بين والعينية النقدية المال بيت لعهد
. ك / ) يحفظكم والله.بالوزارة المال بيوت إدارة من
1538/ت/13
1/54
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تنظيم
)

 للتوصيات التضمن هـ21/8/1420 وتاريخ 1457/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 ذلك ومن المحاكم رئاسات في اإلدارات ومديري الفروع لمديري الثالث اللقاء عن المنبثقة
 إدارة تزويد الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع على أن المتضمنه )9( التوصية
 أعداد ورود من لوحظ لما ونظراً .إلخ..الحسم قرارات من بصور الوزارة جهاز في المتابعة
 في تسجيلها أعباء من زاد مما بالموظفين الخاصة واالنذار الحسم قرارات من كثيرة

 يحقق بما للوزارة ورودها تنظيم المصلحة من إنه وحيث .حركتها ومتابعة اآللي الحاسب
 قرارات من مايصدر جمع واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .انتظامها مع اإلجراءات اختصار
 اإلداري القرار رقم على يحتوي بيان في تفريغها ثم الواحد الشهر خالل واالنذار الحسم

 فيه المدرجة واالنذرات القرارات صور مع إرساله ثم بذلك المعنى الموظف واسم وتاريخه
 فأكملوا . شهر كل نهاية في ]الوزارة في المتابعة عام مدير سعادة[ الوزارة إلى بخطاب
. ك / )يحفظكم والله مايلزم

1537/ت/13
1/54
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 سعادة بتفويض الخاص هـ الخاص هـ23/2/1421 وتاريخ 948 رقم قرارنا من نسخة برفقه
 بعض 14/م الصبيح عبدالعزيز بن حمد /األستاذ والمالية اإلدارية الشئون عام مدير

. ك / )موجبه واعتماد لالطالع .لنا الممنوحة الصالحيات
1543/ت/13
1/54
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 /2888رقم الوزراء مجلس ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 المدنية الخدمة مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت بأنه المتضمن هـ16/2/1421 في ر

 والضوابط للقواعد والمتضمن صورته المرفق هـ26/12/1420 وتاريخ 1/663 رقم



 االطالع إليكم نرغب لذا .التقاعد على أحيل من مع التعاقد قواعد إلى إضافتها المقترح
. و / )موجبه واعتماد

1546/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 الوزراء مجلس قرار من نسخة :اوآل :مايلي ومشفوعه هـ18/2/1421 وتاريخ ر/3038

 الصرف مياه نظام على الموافقة-1 :يلي بما القاضي هـ11/2/1421 وتاريخ 42 رقم
 التي القائمة الجهات تمنح-2 .بالقرار المرفقة بالصيغة استخدامها وإعادة المعالجة الصحي

 مدتها انتقالية فترة النظام هذا صدورها عند الصحي الصرف مياة لمعالجة محطات لديها
 مياه معالجة إجراء من لتتمكن ,اليه المشار بالنظام العمل تاريخ من تبدا سنوات خمس

 بين التنسيق يتم-3 .ولوائحة النظام هذا في الواردة القياسية للمعايير طبقاً الصحي الصرف
 اإلمكانات لدعم والقروية البلدية الشئون ووزارة الوطني واالقتصاد المالية الوزارة من كل

 لتقديم الصحي والصرف المياه لمصالح التابعة المعالجة محطات تأهيل شأنها من التي المادية
 ووزارة , الوطني واالقتصاد المالية وزارة من كل بين التنسيق يتم-4 .الثالثية المعالجة
 الصرف مياه من االستفادة مشاريع تنفيذ أجل من المادية اإلمكانات لدعم والمياه الزراعة
 الشؤون ووزارة ,والمياه الزراعة وزارة على-5 .والزراعة الري أغراض في المعالجة الصحي
 .صدوره تاريخ من سنة خالل النظام لهذا الالزمة التنفيذية اللوائح إصدار والقروية البلدية

 بالوافقة الصادر هـ13/2/1421 وتاريخ 6/م رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة :ثانياً
 إليكم نرغب لذا .إليه المشار استخدامها وإعادة المعالجة الصحي الصرف مياه نظام على

. و / )يحفظكم يخصكموالله موجبه واعتماد االطالع
1548/ت/13
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 في 2783/ب5 رقم البرقي التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 17972/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية إلى نشير " :ونصه هـ27/2/1421
 الرسمية الوفود بعض بوصول علمها بعدم سفاراتنا بعض به أفادت ما بشأن هـ13/2/1421

 موقف في السفارة يضع مما الجانبين بين رسمية اجتماعات لحضور الدول لتلك السعودية
 لتلك بالمطلوب القيام استطاعتها وعدم ,المضيفة الدولة في المختصة الجهات أمام حرج

 بين مسبق تنسيق وجود يتطلب األمر فإن الوفود لمهام وتسهيالً ذلك وألهمية .الوفود
 السفارات تعميد ليتم الخارجية وزارة وبين جهة من األخرى الحكومية والجهات الوزارات

 ذلك على يؤكد بأن ونخبركم .الشأن بهذا الالزمة اإلجراءات باتخاذ لتقوم كاف بوقت
 يلزم ما فأكملوا .لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الجهات زودنا وقد القطاعات لجميع
 رقم التعميم ينظر . و / )يحفظكم والله موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا هـ1"بموجبه

هـ14/7/1422 في 1827/ت/13
1549/ت/13
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 هـ24/2/1421 في 2632/ب/7 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 95/55/12964/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية على اطلعنا " :ونصه

 له تعرضت ما بخصوص فيينا في المملكة سفارة من ورد ما إلى فيها المشار هـ2/2/1421
love I [ باسم يعرف جديد بفيروس تلوثها جراء من العالم حول اآللي الحاسب أجهزة
you[ التعميم سموه واقتراح .العالم دول من العديد في فادحة خسائر من ذلك سببه وما 
 الحماية نظم تركيب تشمل اإلنترنت شبكة الستخدام ضوابط بوضع الحكومية الجهات على
 فتح وعدم الخاصة لألغراض اإللكتروني البريد استخدام وعدم الخارجية االختراقات من

 المحدثة البرامج وتشغيل تركيب إلى إضافة ,له المرسلة الجهة تعرف ال الذي البريد
 تعرضها حال في النظم تشغيل إلعادة للطوارئ خطة وإعداد ,الفيروسات لكشف باستمرار
 للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة تقوم أن على , أخرى مشاكل أية أو بالفيروسات للتلوث
 على ولموافقتنا .الخصوص هذا في والمتابعة للمساندة متخصص فني فريق بتشكيل والتقنية
 واعتماد االطالع نرغب لذا اهـ".بموجه الالزم إكمال إليكم نرغب إليه المشار سموه اقتراح



. و / )يحفظكم والله موجبه
1551/ت/13
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 بالجهاز العمل وأن ,بالوزارة والسالمة األمن جهاز به يقوم الذي الدور ألهمية نظراً فإنه

 ,إليه أشير لما ونظراً .إلخ...ساعة وعشرين األربع مدى على المناوبات طريق عن سيكون
 عام مدير سعادة بمكتب الجهاز هذا ربط تم فقد العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء

 اإلشراف سعادته يتولى وأن هـ1/3/1421 من اعتباراً واإلدارية المالية للشئون الوزارة
. و / )يحفظكم والله بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .شئونه على المباشر

1554/ت/13
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 متابعة الثامنة مادته في المتضمن هـ21/8/1420في 1457/ت/13 رقم التعميم إلى إشارة
 ورصد الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الوزارة فروع قبل من الموظفين غياب
 في الوزارة سعت فقد وعليه .الخ...الغياب تكرار عند المطلوبة االجرائية والخطوات غيابهم

 الدوام خالصة)1 :التالية النماذج وضع وتم الشهرية الدوام خالصات نماذج وتوحيد تحديث
 نرغب لذا .الشهرية الدوام خالصات رفع متابعة بطاقة)3 .موظف غياب بطاقة)2 .الشهرية
 خالصة ترفع أن عدل وكتابة محكمة كل على /1 :اآلتي النحو على بها والعمل اعتمادها

 المحاكم رئاسة أو الفرع إلى شهر كل نهاية بعد ـ المرفق النموذج حسب ـ الشهري الدوام
 وجد فإن ,يوجد لم أو غياب وجد سواء ـ اإلداري االرتباط حسب ـ الفرع بعمل القائمة
 ,غياب بوجود المفيد النموذج أسفل في ويؤشر الخالصة في المتغيبين أسماء فتكتب غياب

 المفيد النموذج أسفل في ويؤشر غياب يوجد ال أنه الخالصة في فيذكر غياب يوجد لم وإن
 اإلداري المفتش تكليف ـ أ : يلي ما المحاكم ورئاسات الفروع على /2 .غياب وجود بعدم

 المرتبطة الشرعية الدوائر بمتابعة ـ مفتش وجود عدم حالة في المفتش بعمل القائم أو ـ لديهم
 في موضح هو ما حسب ـ شهر كل نهاية بعد لهم الشهرية الدوام خالصات لرفع بهم



 حسب ـ المتابعة بطاقة في المتابعة نتائج ورصد ,منها يتأخر ما ومتابعة ـ الفقرةالسابقة
 تتأخر أو منسوبيها دوام خالصات ترفع ال التي الجهات عن الوزارة وإبالغ ـ المرفق النموذج

.بشأنها يلزم ما التخاذ رفعها في

 جوالت نتيجة أو شهرية دوام خالصة كانت سواء" الموظفين بغياب يتعلق ما إحالة ـ ب
 الغياب لتدقيق لديهم اإلداري المفتش إلى "ذلك غير أو والتحقيق الرقابة هيئة مندوبي

 خالصة على والتوقيع ـ المرفق النموذج حسب ـ الموظف غياب بطاقة في لديه وتسجيله
 الغياب موضوع إحالة ثم للتدقيق المخصص الحقل في لها تدقيقه يفيد بما الشهرية الدوام

 وتنفيذه الحسم قرار إصدار سرعة متابعة المفتش وعلى ,الحسم إلجراء الموظفين شؤون إلى
 المفتش إبالغ ـ ج .الغياب بطاقة في لديه الحسم قرار وتسجيل ,الموظفين شؤون لدى

 من الثامنة المادة بتنفيذ معني بأنه ـ مفتش وجود عدم حال في بعمله القائم أو ـ لديهم اإلداري
 الذين للموظفين بطاقات بفتح وذلك هـ21/8/1420 في 1457/ت/13 رقم التعميم
 مدة بلغت إذا الموظف مع والتحقيق فيها غيابهم ورصد ـ المرفق النموذج بموجب ـ يتغيبون

 مع متفرقة يوما ثالثين غيابه مدة بلغت إذا للوزارة عنه والرفع ,متفرقة يوما عشر خمسة غيابه
 ورئاسات الوزارة فروع على )3بشأنه الالزم إلجراء الغياب بطاقة من مصدقة صورة

 مايرد ضوء على تاريخه من سنه بعد تقييمها إعادة ممارسة خالل من مرئياتهم إبداء المحاكم
.و)/يحفظكم والله مالحظات من عليها
1555/ت/13
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 هـ10/4/1421 في 27216 رقم المكلف الداخلية وزارة وكيل معالي تعميم تلقينا لقد(
 استالم إيصال فقد هـ9/2/1421 يوم في أنه بالرياض المدينة األحوال مدير إفادة المتضمن

 وعدم بإلغائه التنبيه معاليه ويأمل .931668/05 الرقم يحمل والذي )2( رقم نموذج نقود
 أو الداخلية بوزارة للمستودعات العامة لإلدارة تسليمه يتم عليه العثور حال وفي استعماله

 لذا .إلخ ...بذلك إفادته التعميم قبل استعماله حال وفي بالرياض المدنية األحوال إدارة
. ك / )يحفظكم والله بذلك واإلحاطة االطالع نرغب

1566/ت/13
1/54
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 في ت/ل/88 ورقم ,هـ17/8/1398 في ت/165/5 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 ينبغي التي للمعلومات والمتضمنه هـ28/2/1393 في ت/31/4 ورقم ,هـ22/4/1395

 الطريق وحالة بالمسافة بيان إرفاق ومنها السفرية المصاريف بصرف المطالبة عند إرفاقها
 من مصدقة األجرة سندات إرفاق وكذلك , االختصاص جهة من مصدق

 ,المواصالت طريق عن يتم السندات هذه تصديق إن وحيث .إلخ...جهةاالختصاص
 من التخفيف في منسوبيها على التسهيل في الوزارة من ورغبة .إلخ ... اإلمارة أو,أوالبلدية
 فرع قبل من السندات هذه على بالتصديق واالكتفاء االطالع إليكم نرغب لذا الروتين
 ك / ) يحفظكم والله .بموجبه الالزم فيكمل .الفرع بعمل القائمة المحاكم رئاسة أو الوزارة

.
1568/ت/13
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 الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد(
 الهيئة ادارة ورئيس العام المفتش والطيران الدفاع وزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب
 سموكم خطاب على اطلعنا " :هونصه9/5/1421 وتاريخ 5675/ب/7 برقم للسياحة العليا
 للسياحة العليا الهيئة أن إلى فيه المشار هـ22/4/1421 وتاريخ1/ح هـ/313/21 رقم

 القرارات من عدد اتخاذ خاللها تم جلسة إدارتها مجلس وعقد ,إنشائها منذ أعمالها باشرت
 بالسياحة تتعلق معلومات من تحتاجه ما على الهيئة حصول أهمية تبين وقد ..الهامة

 والهيئات الوزارات كافة على التعميم سموكم وطلب . بذلك المتعلقة األخرى والنشاطات
 أو معلومات من الجهات تلك لدى بما للسياحة العليا الهيئة تزويد أهمية حول والمؤسسات

 باهتمامات تتعلق دراسات أو مشاريع أو اإلعداد تحت أو حالية أنظمة أو إجراءات أو برامج
 اهـ..."بموجبه يلزم ما فاكملوا. ذلك على بموافقتنا نخبركم .اختصاصاتها ومجاالت الهيئة

. و / )يحفظكم والله موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
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 3/6/1/11/12160 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد
 االختصاص جهة على التأكيد معاليه طلب والمتضمن صورته المرفق هـ22/4/1421 وتاريخ

 المصلحة من والحصول بأول أوالً التقاعد معاشات مصلحة مستحقات كافة توريد بضرورة
 بعد إال الحسابات إقفال يتم ال وأن، مالية سنة كل نهاية في بذلك معتمدة مخالصة على

 و / )يحفظكم والله موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . المخالصة هذه على الحصول
.

1573/ت/13
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 في 5248/ب/ط رقم البرقي التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد(
 في 1/1/3/5846 رقم سموكم برقية على اطلعنا " :ونصه هـ29/4/1421
 قيام بشأن هـ10/4/1421 في 4478/ب/ط رقم األمر إلى فيها المشار هـ21/4/1421

 المملكة بين الدولية الحدود لمعاهد وفقاً الالزمة الخرائط بإعداد العسكرية المساحة إدارة
 على توزيعها يتم حتى الالزمة اإليضاحات مع مختلفة بمقاسات ومالحقها اليمنية والجمهورية

 في لوضعها التعليمية الجهات من وغيرها ,البنات لتعليم العامة والرئاسة ,المعارف وزارة
 جميع على كذلك وتوزيعها هـ1421/1422 الدراسي العام بداية قبل الدراسية المقررات
 بصفة العسكرية للمساحة العامة اإلدارة تقوم أن سموكم إلى ونرغب .العالقة ذات الجهات

 التنفيذ موضع سبق ما لوضع العالقة ذات الجهات وجميع التعليمية بالجهات باالتصال عاجلة
 فأكملواما .لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية واألجهزة الوزارات كافة زودنا وقد
. و / ) .موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ. "يلزم
1574/ت/13
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 آل عبدالرحمن بن سعد بن فهد سعدبن بن خالد /األمير السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 بن خلف بن مزهور /المدعو أن المتضمن هـ19/5/1421 في 21/ص/517 رقم سعود
 والدته يعمل كان ]1004321858[ رقم البطاقة بموجب الجنسية سعودي الدوسري سالم

 سعود آل عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن فيصل بنت الجوهرة /األميرة الملكي السمو صاحبة
 آل عبدالرحمن بن سعد بن فهد بن سعد /األمير بنات ومنى وغاده نوره /األميرات وأخواته

 عالقة له يعد ولم وأخواته والدته وأعمال أعماله عن إبعاده وتم العمل عن أوقف وقد سعود
 أي في المذكور قبول بعدم العدل وكتابات المحاكم على التعميم سموه وطلب .جميعاً بهم

. و / )موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .إلخ...واخواته والدته وبأسم بأسمه مراجعة
1580/ت/13
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 رقم البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا

 يلي ما طيه لمعاليكم نبعث " :المقدمه بعد نصه اآلتي هـ22/5/1421 وتاريخ 6053/ب/7
 القاضي هـ14/5/1421 وتاريخ 115 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة :أوالً :

 من استثناء-2 .بالقرار المرفقة بالصيغة الشرعية المرافعات نظام على الموافقة-1 :يالي بما
 والقرارات واألوامر األنظمة بموجب المشكلة اللجان تستمر النظام هذا في الواردة األحكام

 .النظامية لإلجراءات وفقاً ذلك تعديل يتم حتى اختصاصاتها في الداخلة القضايا نظر في
 الصادر هـ20/5/1421 وتاريخ 21/م رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة :ثانياً

 نأمل .والنظام والمرسوم القرار من صورة برفقه وتجدون .اهـ...". ذلك على بالمصادقة
 ينظر هـ13/3/1422 في 1747/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / )موجبه واعتماد االطالع
 في 1826/ت/13 رقم التعميم ينظر هـ15/5/1422 في 1777/ت/13 رقم التعميم

هـ8/6/1423 في 2005/ت/13 رقم التعميم ينظر هـ14/7/1422
1585/ت/13
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 القوى مجلس توصيات بشأن هـ10/9/1417 في 961/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 مجلس ورئيس الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا فقد وعليه .إلخ..العاملة
 الوزراء مجلس قرار إلى إشارة " :ونصه هـ18/6/1421 في ع ق/475 رقم العاملة القوى
 العاملة القوى مجلس توصيات على الموافقة بشأن هـ21/4/1415 وتاريخ )50(رقم الموقر

 .الخاص القطاع منشآت في األجنبية العمالة محل الوطنية العمالة وإحالل بتوظيف الخاصة
 : على تنص والتي إليه المشار القرار تنفيذ تقييم لجنة إليها توصلت التي التوصية إلى وإشارة

 أو تراخيص تمنح أو نوعها كان أياً عقوداً تجدد أو تبرم التي الحكومية القطاعات إلزام (
 العقد نوع كان أياً القرار عليها ينطبق التي الخاص القطاعات لمنشآت معونات أو قروضاً

 بنسبة المنشأة التزام يثبت المختص العمل مكتب من بتأييد ,إشرافها تحت تقع التي أو
 التنفيذ موضع ذلك بوضع لكم التابعة الجهات جميع على التأكد نود ).المقررة السعودة
. و / )بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ . "به والتقيد

1587/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 إليه انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ19/6/1421 في ر/7/11900

 : يلي ما المتضمن هـ15/3/1421 وتاريخ 1/686 رقم بقراره المدنية الخدمة مجلس
 الالئحة لهذه يعمل :ثانياً .بالقرار المرفقة بالصيغة ) الترقيات الئحة( على الموافقة :أوالً

 التعميم من نسخة لكم نشفع لذا .هـ1421/1422 القادمة المالية السنة بداية من اعتباراً
. و / )بموجبها العمل واعتماد لالطالع والالئحة والقرار

1590/ت/13
1/54

11



7
1421

تنظيم

 رقم البرقي بالنيابة الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب من نسخة تلقينا لقد
 7/م رقم الكريم الملكي المرسوم صدر قد أنه المتضمن هـ25/6/1421 في 5/3/7758

 هـ18/2/1421 وتاريخ 49 رقم الوزراء مجلس قرار على المبني هـ27/2/1421 وتاريخ
 اإلسالمي للبنك التابعة الخاص القطاع لتنمية اإلسالمية المؤسسة اتفاقية على بالمصادقة

 المؤسسة معاملة تتم بأن المختصة األجهزة تعميد نحو الالزم باتخاذ معاليه ورغب .للتنمية
 .إلخ ..االتفاقية هذه من السادس الفصل ألحكام وفقاً الخاص القطاع لتنمية اإلسالمية
 واعتماد لالطالع واالتفاقية الوزراء مجلس وقرار الملكي المرسوم من نسخة بطيه وتجدون

. و / )موجبه
1592/ت/13
1/5
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 الحظنا" : ونصه هـ29/6/1421 في م/909 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد(
 الجزم بصيغة ترد المستقبلية بالصيغ الحكومية الجهات من تصدر التي المكاتبات من كثيرا

 الله بمشيئة معلقة جميعا األمور وألن ,وتعالى سبحانه الله مشيئة على تعلق وال والتحقيق
 ].الله يشاء أن إال غدا ذلك فاعل إني لشيء تقولن وال[ :وعال جل لقوله وإعماال ,تعالي

 الجهات من يصدر فيما المستقبلية الصيغ جميع تكون وأن ذلك مالحظة إليكم نرغب
 ما فأكملوا .وتعالى سبحانه الله مشئية على معلقة ذلك ونحو وبيانات مكاتبات من الحكومية

.و)/موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ"بموجبه يلزم
1601/ت/13
1/5
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(



 الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ20/4/1421 في ر/7600
 الرقابة وتحكم تنظم التي القواعد على بالموافقة القاضي هـ15/4/1421 وتاريخ 98 رقم
 التعميم من نسخة لكم ونشفع.إلخ..نقدية أو عينية تبرعات الحكومية الجهات تلقي على

الوزارة من القواعد تطلب .و)/يحفظكم والله موجبها اعتماد إليكم نرغب والقواعد والقرار
1598/ت/13
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 نظراً " :ونصه هـ27/7/1421 في ق/3683 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 صالة بإقامة وسلم وعليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة

 بإقامة لكم التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ,المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء
 العباد يغيث أن قدرته جلت الله ونسأل هـ3/8/1421 الموافق االثنين يوم االستسقاء صالة

. و / )واالعتماد لإلحاطة .اهـ "مجيب سميع إنه المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد
1602/ت/13
1/54
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 ,هـ1420/1421 المالي للعام المالية الصرف بنود وإقفال المالية السنة انتهاء لقرب نظراً

 الفروع مدراء من المطلوب وللدور ,للوزارة المرفوعة المستحقات كافة صرف وألهمية
 يتم حتى للوزارة قبلهم من يرفع ما كافة متابعة في الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات

 – الوزير معالي توجيه على وبناء العامة المصلحة ولمقتضى لذا .لصاحبه االستحقاق تسليم
 متأخر سابق استحقاق أي عن للوزارة الرفع :أوالً :يلي ما اعتماد إليكم نرغب-الله سلمه
 وذلك االستحقاق صرف طلب خطاب من صورة مع اآلن حتى صرفه يتم ولم تاريخه حتى
 .تاريخه من يوماً عشر خمسة أقصاها مدة خالل وذلك ]4032230[ رقم الفاكس على
 الرفع الفروع مدراء وعلى الفروع بعمل القائمة المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب على :ثانياً
 صرف طلب رفع تاريخ من شهرين من ألكثر مستقبالً صرفه يتأخر استحقاق أي عن

 مستوفياً االستحقاق طلب رفع يكون بأن المختصين على التأكيد مراعاة مع االستحقاق



 )المستحقات صرف تأخر عنه ينشأ مما والرد لألخذ ومنعاً النظامية الصرف مسوغات لكافة
. ك /

1605/ت/13
1/5
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 في 8/3/34777 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب الى إشارة
 الختامية الحسابات وإعداد الحسابات إقفال تعليمات إبالغ والمتضمن هـ20/7/1421

 الصرف إيقاف موعد تحديد تم -1 التعليمات تضمن والذي هـ1420/1421 المالي للعام
 رفع في المسارعة ينبغي لذا هـ10/9/1421 الموافق األربعاء يوم الميزانية أبواب جميع على

 شهر رواتب مسيرات رفع يتم -2 .التاريخ هذا قبل الصرف الواجبة االستحقاقات جميع
 الفترة خالل المالية لوزارة الدفع أوامر رفع ستم حيث هـ1421 شعبان 20 يوم قبل رمضان

 العهد وإقفال تصفية وضرورة أهمية على التأكيد -3 . هـ1421 رمضان 10 إلى 6 من
 يوم دوام نهاية العهد تسديد مستندات لتقديم مهلة آخر أن علماً أنواعها بجميع

 جميع صرف -4 . المسئولية اإلهمال أو التأخير في المتسبب وستحمل هـ4/11/1421
 أقصاه موعد في هـ10/9/1421 الموافق األربعاء يوم دوام نهاية حتى المقطوعة الحواالت

-6 . االجتماعية والتأمينات التسليف لبنك المخالصات رفع سرعة -5 . هـ17/9/1421
 عن المسئولين لدى فتبقى حكمه ومافي رمضان لشهر راتبه استالم عن موظف إذاتخلف
 المالية السنة ايداعات ضمن هـ24/9/1421 في تورد ثم 23/9/1421 حتى الصرف
 طبقاً لإليرادات تزال ثم ومن رواتب مرتجع األمانات حسابات في وتعلى 1420/1421
 الفترة خالل الحكومية باألجهزة الصناديق جرد مهمة العامة المراقبة ديوان يتولى -7 .للنظام

 فقط جرداً يعتبر اإلجراء وهذا هـ24/9/1421 يوم دوام نهاية حتى هـ20/9/1421 من
 حتى اإليداعات استقبال في االستمرار الصناديق أمناء وعلى قفلها وليس الصناديق لمحتويات

 الوطني واالقتصاد المالية وزارة لحساب بأول أوالً المبلغ إيداع مع هـ24/9/1421 يوم
. هـ1420/1421 المالية السنة إيداعات ضمن وفروعها السعودي العربي النقد بمؤسسة

 لدى النقدية والبواقي ومتحصالتها الصناديق موجودات كافة إيداع يتم أن يجب -8
 بصافي الخاصة المبالغ عدا فيما نقود بعهدته من وكل الصناديق وأمناء الصرف مأموري



 هـ20/9/1421 من الفترة خالل وذلك أعاله السادسة الفقرة في عليها المنصوص الرواتب
 النقد لمؤسسة مقر بها التي الجهات -أ :يلي لما وفقاً هـ24/9/1421يوم دوام نهاية حتى

 يوجد ال التي الجهات -ب .غيرها دون النقد مؤسسة الى صناديقها موجودات تودع العربي
 مقابل معه تتعامل الذي البنك فرع الى صناديقها موجودات تودع للمؤسسة فرع بها

 ويرسل النقد مؤسسة ألمر بالرياض الرئيسي المركز على مسحوبة شيكات على الحصول
 المالية اإلدارة تزويد يتم خطاب بموجب بالرياض المؤسسة الى الفرع قبل من فوراً الشيك

 -ج . ونوعها المودعه المبالغ عن كاملة بيانات على تشمل أن على منه بصورة بالوزارة
 أقصاه موعد في البنك فرع أو النقد مؤسسة لفرع السلف بواقي إيداع يجب
 أعاله ماورد بمراعاة لديكم المختصة الجهات على التأكيد إليكم نرغب . هـ24/9/1421

 على لالجابة االستعداد أتم على بالوزارة المالية باإلدارة المسئولين أن علماً بموجبه والتقيد
 التطبيق أثناء المختصين تواجه التي الصعوبات مناقشة أو التعليمات بهذه يتعلق استفسار أي

 والله الكتابة أو الفاكس أو الهاتفي باإلتصال ذلك تم سواء لها الحلول إيجاد في والمشاركة
و /يحفظكم

1612/ت/13
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 هـ6/7/1421 في 1587/ت/13 رقم بالتعميم المبلغة الجديدة الترقيات الئحة على وبناء
 ينص الذي هـ10/7/1421 في34000 رقم المدنية الخدمة وزير معالي خطاب على وبناء
 ألعمال المستمرة الفعلية بالمزاولة للترقية المرشحين جميع على خطي تعهد أخذ على

 من األولى المادة من ))هـ(( الفقرة عليه نصت لما وفقاً مقرها في لها يرشح التي الوظيفة
 واتخاذ بذلك يتعلق فيما الالئحة عليه نصت ما تطبيق على والتأكيد واالهتمام الالئحة
 عدم حالة في الثالثة المادة من ))ج,ب((الفقرتين في عليه المنصوص النظامي اإلجراء

 جرى فقد الترقية تاريخ من األولى السنة خالل التكليف أو النقل طلب حلة أو المباشرة
 اإلقرار صيغة في ورد ما ومع الالئحة بهذه ورد ما مع ليتفق الرغبات )1( نموذج تعديل

 الرغبات نموذج من نسخة لكم نشفع لذا .المدنية الخدمة وزير معالي بخطاب المرفق
 دون فما العاشرة من للمراتب الترقية مسوغات مع وبعثه بموجبه للعمل إليه المشار والتعهد



 / )للوزارة وبعثه فقط النموذج بتعبئة االكتفاء ترقيته مسوغات بعث له سبق من أن مراعاة مع
. هـ4/11/1426 في 2764/ت/13 رقم التعميم انظر . م

1614/ت/13
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 هـ5/8/1421 في 39438 رقم المدنية الخدمة وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 النموذج من نسخة ومشفوعه الساعات بنظام العمل لقواعد والمتضمن صورته المرفق
. و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ...الساعات نظام على بالتعاقد الخاص

1617/ت/13
1/54
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 هـ2/8/1421 في م/7/1010 رقم التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 المدارس تنظيم من )13 (المادة بموجب المشكلة اللجنة توصيات على الموافقة المتضمن
 السعوديين أبناء بها يلتحق أن يمكن التي المارس تحديد-1 :التالية .الخارج في السعودية
 – وزامبيا – وغانا -وإيران -تركمنستان [ من كل في والمبتعثين والموفدين العاملين
 وفق المطلوبة الدراسية رسومها على والموافقة ] والهرسك والبوسنه -وموريتانيا – وأثيوبيا
 كاإلعاشة أخرى مصاريف أية الرسوم هذه تشمل وال منهما نسخة المرفق )2.1( رقم البيانين
 المقام قبل من اعتمادها تم التي للمدارس الدراسية الرسوم مراجعة تتم -2 .والتأمين والنقل
 في والمبتعثين والعاملين الموفدين السعوديين أبناء بها يلحق أن يمكن والتي ( السامي
 التي التغيرات مع لتتالءم عليها السامي المقام موافقة تاريخ من سنوات ثالث كل )الخارج

 األمر من نسخة برفقه وتجدون .الدراسية رسومها أو ومناهجها اتجاهاتها في تحدث قد
 ينظر .و / )موجبه واعتماد لالطالع المذكورين )2.1 ( البيانين من ونسخة المذكور السامي
هـ27/4/1422 في 1768/ت/13 رقم التعميم

1622/ت/13
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 والقروية البلدية الشئون بوزارة والمالية اإلدارية الشؤون عام مدير سعادة تعميم تلقينا لقد(
 وتاريخ 436049/7 رقم الحوالة فقدان المتضمن هـ10/8/1421 في 2ش /39436 رقم
 من والصادرة خان اختر محمد نذير /العامل باسم ريال )1700( بمبلغ هـ28/6/1421

 العثور حالة في وبعثها صرفها بعدم المختصين توجيه سعادته ويطلب .الخرج محافظة بلدية
 على التأكيد سعادته يطلب كما الرياض بمنطقة والقروية البلدية الشؤون عام مدير إلى عليها
 إليكم نرغب لذا .إلخ ...أخرى جهة عن صادرة حوالة أي صرف بعدم الصناديق أمناء

. م / )واإلحاطة االطالع
1624/ت/13
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 وتاريخ 10235/ب/7 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 فقد هـ1421 العام لهذا المبارك رمضان شهر حلول قرب بمناسبة " :ونصه هـ16/8/1421
 يومياً ساعات خمس بمعدل الكريم الشهر هذا خالل الرسمي الدوام ساعات تكون أن تقرر
 يلزم ما فأكملوا .الظهر بعد من الثالثة الساعة وحتى صباحاً العاشرة الساعة من تبدأ

. و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"بموجبه
1627/ت/13
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 " :ونصه هـ27/8/1421 في 10784/ب/3 البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد



 وتاريخ 29/52687 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية على اطلعنا
 القاضي هـ23/3/1421 وتاريخ م/3/320 رقم السامي لألمر فيها المشار هـ19/7/1421

 اإلجراءات وفق التمور من طن ألف )21( لشراء المعتاد بالمبلغ االرتباط على بالموافقة
 مناطق إلى بشحنها الوطني واالقتصاد المالية وزارة تعميد سموه وطلب سنوياً المتبعة
 منطقة كل قاضي يشارك أن على متبع هو ما حسب شحنها من مانع ال بأنه نخبركم .التوزيع

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ "بموجبه يلزم ما فأكملوا . التوزيع عملية في مستفيدة
. و / )موجبه

1628/ت/13
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 – الوزير معالي توجيه على وبناءً ,الشرعية المرافعات نظام من مؤخراً صدر ما على بناء
 تشكيل المتضمن هـ7/6/1421 وتاريخ 30351/21 رقم الخطاب بموجب -الله حفظه
 إسناد تم فقد ولالقتضاء .لتنفيذه الالزم التصور ووضع المرافعات نظام لدراسة لجنة

 اإلحاطة نأمل .المشعل حمد بن إبراهيم /الشيخ بمكتبنا المستشار إلى اللجنة سكرتارية
 الشرعية المرافعات بنظام يختص فيما مقترحات أو مخاطبات من إليكم يرد ما كافة وإحالة

 ك / )لإلحاطة تعميمه جرى – الله وفقه الوزيرـ معالي توجيه وبموجب .اللجنة سكرتارية إلى
.

1630/ت/13
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 رقم السامي األمر على المبني هـ19/8/1414 في 194/ت/8 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 والمصالح الوزارات كافة على بالتأكيد القاضي هـ4/8/1414 في 11850/ب/5

 وزارة طريق عن األجنبية بالبعثات اتصاالتهم تكون بأن العامة والمؤسسات الحكومية
 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..الخارجية



 العهد ولي الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه هـ23/8/1421 في 10514/ب/5
 رقم التعميمي أمرنا إلى نشير " :ونصه الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس نائب

 الحكومية والمصالح الوزرات كافة على بالتأكيد القاضي هـ4/8/1414 وتاريخ 11850
 في الدولية والمنظمات األجنبية بالبعثات اتصاالتهم تكون أن به وجهنا أن سبق بما بالتقيد
 رقم ببرقيتها الخارجية وزارة أفادت وحيث .الخارجية وزارة طريق عن والخارج الداخل

 اتصاالتها تجري الوزرات بعض أن هـ24/7/1421 وتاريخ 96/33/82483/1
 وزارة عبر التنسيق دون مباشرة بلدانها في األجنبية بالجهات أو بالمملكة األجنبية بالسفارات
 وألهمية .السفارات تلك أمام للوزارة وحرجاً اإلجراء في إزدواجية أوجد مما الخارجية

 المعنية الجهات على التأكيد إليكم نرغب ..أعاله إليه المشار أمرنا به قضى بما التقيد
 من بنسخة الحكومية والمصالح الوزارات كافة زودنا وقد ,بمقتضاه والتقيد ذلك بمراعاة

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ. " بموجبه يلزم ما فأكملوا .لالعتماد هذا أمرنا
و / )موجبه

1637/ت/13
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 البلدية الشئون بوزارة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير سعادة تعميم من نسخة تلقينا لقد
 فقدت السليل محافظة بلدية أن المتضمن هـ9/9/1421 في 2ش /44797 رقم والقروية

 توجيه سعادته وطلب )2( نموذج ]339941/22[ ورقم ]339940/22[ رقم اإليصالين
 وفي .إليهما المشار اإليصالين استعمال أو قبول بعدم لنا التابعة والجهات لدينا المختصين

. م / )واإلحاطة االطالع نرغب لذا .السليل محافظة بلدية إلى بعثهما عليهما العثور حال

1638/ت/13
1/5

24
9

1421
تنظيم

 وتاريخ 11340/ب/7 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد(
 وزير الملكي السمو صاحب رآها التي القواعد على بالموافقة القاضي هـ9/9/1421



 1 :وهي بها المكلف المهمة لمباشرة المحقق أو المفتش انتقال قبل اتباعها الواجب الداخلية
 واستيفاء مستنداتها استكمال من والتأكد دقيقة دراسة إليه ورودها حال القضية دراسة ـ

 وإعداد أقوالهم سماع المراد واألشخاص بحثها المطلوب النقاط تحديد ـ 2 .منها الناقص
 األشخاص إلقامة مقرا تكون بالمنطقةوالتي المختصة للجهة الكتابة ـ 3 .بذلك أولي تقرير

 وبعد بذلك عليهم تعهدات وأخذ المنطقة في بالتواجد بتكليفهم أقوالهم سماع المطلوب
 عمله مقر إلى المحقق او المفتش يعود ثم ومن وبحثها المهمة مباشرة يتم النقاط هذه استيفاء
 مشروع من بنسخة اللجان أعمال في المشاركين المندوبين تزويد ـ 4 .النهائي تقريره إلعداد
 من لديها بما للجنة وإعادته ,أقصى كحد واحد اسبوع خالل مراجعهم مع ليتدارسوه التقرير

 لمراجعهم الرجوع دون النهائي التقرير على التوقيع المندوبين جميع على ثم ومن ,مالحظات
 يكون التي القضايا السيما التقرير على يوقع ثم يبديه أن فعليه تحفظ لديه ومن ,أخرى مرة
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ.اليد مكفوفو أو السفر من ممنوعون أو سجناء فيها

.و)/موجبه
1641/ت/13
1/54

11
10

1421
تنظيم

 في ]11913/ب/7[ رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب على اطلعنا ( ونصه هـ20/9/1421
 الوزراء مجلس رئيس الشريفين الحرمين خادم برئاسة هـ16/9/1421 وتاريخ )2799(رقم
 بدء يكون بحيث هـ1421 العام لهذا المبارك الفطر عيد إجازة بمد -الله حفظه- وجه

 هـ1421 عام من شوال شهر من عشر الحادي السبت يوم الدولة لموظفي الرسمي الدوام
 )الكريم التوجيه بموجب الالزم إكمال إليكم ونرغب ...منه السادس االثنين يوم من بدالً

. و / .)بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ
1643/ت/13
1/54

18
10

1421
تنظيم



 نموذج من نسخة به المرفق هـ22/9/1421في 1635/ت/13رقم الوزارة لتعميم الحاقا
 نسخة تلقينا فقد عليه .الخ..هـ1421حج موسم في الحجاج نقل شركات لدى العمل طلب

 رغبة المتضمنة هـ12/10/1421في ج ب2737/421رقم الحج وزير معالي برقية من
 في الحجاج نقل شركات لدى بالعمل للراغبين ذلك عن لإلعالم يلزم لمن اإليعاز معاليه
 شهر منتصف وهو المتقدمين طلبات لقبول المحدد بالموعد التقيد هـ1421حج موسم
يحفظكم،، والله . موجبه وإبالغ االطالع إليكم نرغب لذا .شوال

1642/ت/13
1/54

18
10

1421
تنظيم

 المدنية الخدمة بوزارة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير سعادة خطاب الوزارة تلقيت لقد
 اإلدارات لبعض الجديدة بالمسميات قائمة ومشفوعه هـ8/9/1421 وتاريخ 44641 رقم

 بتلك المسئولين بأسماء أخرى وقائمة ,المدنية الخدمة لوزارة التابعة اإلشرافية والمراكز
 وبرفقه .إلخ ...الوزارة مع والمخاطبة المراسلة في استخدامها سعادته رغب وقد . الوزارة
. م / ) .بذلك واإلحاطة لالطالع ذكر مما نسخة

1655/ت/13
1/54
4

11
1421

تنظيم

 رقم التقاعد معاشات مصلحة عام مدير سعادة تعميم من نسخة تلقينا لقد
 سعادته رغبة والمتضمن صورته المرفق هـ25/10/1421 في 3/6/1/11/27700

 خدماته بضم يرغب من طلب رفع بسرعة للوزارة التابعة اإلدارات جميع على التوكيد
-1 :التالية الوثائق إرفاق مع للخدمة عودته تاريخ من األولى السنة خالل وذلك السابقة
 واضحة األخير التعيين قرار من نسخة -2 .ومصدقة واضحة األحوال بطاقة من صورة

 بضم العالقة صاحب طلب أصل -4 .ومصدقة واضحة المباشرة من نسخة -3 .ومصدقة
. م / ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .خدماته

1658/ت/13



1/54
6

11
1421

تنظيم
 البلدية الشؤون بوزارة والمالية اإلدارية الشؤون عام مدير سعادة تعميم من نسخة تلقينا لقد

 الحوالة فقدان المتضمن هـ28/10/1421 في 2ش /50251 رقم والقروية
 أي عليهما يدون ولم كعبيهما مع ]955802/2[ رقم والحوالة ]955801/2[رقم

 وبعثهما أعاله إليهما المشار الحوالتين صرف أو قبول بعدم التوجيه سعادته وطلب .معلومات
 والتأكيد .جدة محافظة بأمانة والمالية اإلدارية الشؤون عام مدير إلى عليهما العثور حالة في

 إليكم نرغب لذا .أخرى جهة من صادرة حوالة أي صرف بعدم الصناديق أمناء على أيضاً
. م / )واإلحاطة االطالع

1665/ت/13
1/54

17
11

1421
تنظيم

 في1114/1/3 رقم الشورى مجلس رئيس معالي خطاب الوزارة تلقت لقد
 نظام مشروع تدرس الشورى بمجلس اإلسالمية الشئون لجنة أن المتضمن هـ3/11/1421

 الوكاالت مهنة بمزاولة لهم للمرخص إحصائي ببيان التزويد إلى اللجنة ولحاجة .المحاماة
 لذا .المذكور بالبيان التزويد معاليه وطلب إلخ ..يحملونها التي مؤهالتهم على مشتمالً

 يومين خالل ]4012530[ رقم الفاكس على بذلك موافاتنا وسرعة االطالع إليكم نرغب
.ك/ )تاريخه من
1677/ت/13
1/5

24
11

1421
تنظيم

)



 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ16/11/1421 في ر/7/23333

 "عشرة الخامسة" المادة بتعديل القاضي هـ27/10/1421 وتاريخ 242 رقم الموقر الوزراء
 اإلعالن يكون أن يجب" :اآلتي بالنص لتصبح واإلعالن الدعاية لوحات تنظيم قواعد من

 الصور تكون وأن ,السليم الذوق مع مادته تتالءم وأن ,البالد وتقاليد عادات مع منسجما
 يصدر وبما ,الفصحى العربية اللغة بقواعد التقيد مع ,اإلسالمية اآلداب إطار في والكتابات

 إليكم نرغب لذا .اهـ".لإلعالنات الشرعية الضوابط يخص فيما العالقة ذات الجهات من
.و)/موجبه واعتماد االطالع

1676/ت/13
1/54

24
11

1421
تنظيم

 وتاريخ 15148/ب/7 رقم الكريم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 رقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ سمو خطاب على اطلعنا (( :ونصه هـ17/11/1421

 تحت واللوائح األنظمة من كثيراً أن إلى فيه المشار هـ25/10/1421 وتاريخ 1/684/م
 منها البعض لتأثير نظراً وأنه .الحكومية الجهات من عدد لدى حالياً التحديث أو اإلعداد

 التعرف في لالستثمار العامة الهيئة من ورغبة المملكة في واألجنبي المحلي االستثمار على
 هذه ومراجعة دراسة في مشاركتها أهمية ترى الهيئة فإن االعتماد قبل التأثير هذا أبعاد على

 ولموافقتنا .منها الهدف يحقق وبما المرجوة للفائدة تحقيقاً صدورها قبل واللوائح األنظمة
 والمصالح الوزارات كافة زودنا وقد بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب .ذلك على

 .و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية
. هـ12/8/1422 في 1843/ت/13 رقم التعميم ينظر
1674/ت/13
1/54

24
11

1421
تنظيم

))



 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ11/11/1421 وتاريخ ر/23000

 يتعين التي اإلجراءات على بالموافقة القاضي هـ4/11/1421 وتاريخ 250 رقم الوزراء
 ونتائجها العربية الخليج لدول التعاون مجلس إطار في تعقد التي االجتماعات بشأن اتباعها

 تنسيق الخارجية وزارة تتولى ـ 1 : يأتي لما وفقا "والعسكرية السياسية غير األمور في"
 والجهات العربية الخليج لدول التعاون لمجلس العامة األمانة من كل بين الالزمة االتصاالت
 التي الوزارية اللجان في السعودي الجانب ترأس التي الجهة تقوم ـ 2 .المملكة في المختصة

 موعد قبل المعنية الجهات مع بالتنسيق العربية الخليج لدول التعاون مجلس إطار في تعقد
 بحثها سيتم التي الموضوعات حيال المملكة موقف لتحديد كاف بوقت اللجان هذه انعقاد

 المشار الوزارية اللجان في السعودي الجانب ترأس التي الجهة تقوم ـ 3 .اللجان هذه في
 جهة كل وعلى ,اللجان هذه اجتماعات إليه انتهت بما العالقة ذات الجهات بتزويد إليها

 تتطلب أو توجيه أخذ وتستوجب تخصها التي الموضوعات عن السامي المقام إلى الرفع
 بنتائج الوزراء مجلس بإحاطة الخارجية وزارة تقوم ـ 4 .بشأنها نظامية إجراءات استكمال

 األخرى الجهات وتزويد العربية الخليج لدول التعاون لمجلس األعلى المجلس اجتماعات
 عما بالرفع ذلك بعد جهة كل لتقوم االجتماعات هذه نتائج من اختصاصها في يدخل بما

.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .نظامية إجراءات استكمال يتطلب
1678/ت/13
1/54

24
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1421
تنظيم

)

 م/12073/1 رقم االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة محافظ تعميم من نسخة تلقينا لقد
 بموجب الجديد االجتماعية التأمينات نظام صدور بمناسبة " :ونصه هـ5/11/1421 وتاريخ

 التعديالت من العديد تضمن الذي هـ3/9/1421 وتاريخ 33/م رقم الملكي المرسوم
 على والمطبق النظام من المعاشات فرع اشتراكات نسبة زيادة ومنها الجديدة واألحكام
 المدني التقاعد لنظامي الخاضعين غير الحكومية بالقطاعات العاملين السعوديين المواطنين

 ,لالشتراك الخاضع األجر من ) %18( بنسبة االشتراكات النظام حدد وقد ,والعسكري
 تاريخ من سريانها ويبدأ السابقة النسبة عن ) 1( بزيادة ) %9( نسبة العمل صاحب يدفع



 حصة زيادة إلى النظام أشار وقد %), 9( نسبة المشترك ويدفع , النظام تطبيق بداية
 السنة وفي %) 6( بنسبة التطبيق من األولى السنة في تكون حيث ,بالتدرج تدفع المشترك

 سيبدأ النظام تطبيق أن وحيث %).9( ذلك بعد وما الثالثة السنة وفي %)7.5( الثانية
 التعديل بمراعاة لديكم المختصين تعميد نأمل لهذا , هـ1/1/1422 من اعتباراً الله بمشيئة
 من اعتباراً %)9( نسبة وهي المؤسسة لمكاتب الجديدة االشتراكات وسداد إليه المشار

 من اعتباراً المشترك حصة تمثل %)6( نسبة وكذلك ,ذلك بعد وما هـ1/1/1422
 هـ1/1/1424من اعتباراً %)9( و هـ1/1/1423 من اعتباراً %)7.5(و هـ1/1/1422

 الراتب هو الجديد النظام أحكام حسب لالشتراك الخاضع األجر أن إلى اإلشارة مع ,يليه وما
 عن األساسي الراتب يعادل بما العيني السكن بدل أو , النقدي السكن وبدل األساسي
 فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ ".األخرى البدالت جميع وتستبعد شهرين

.و)/يخصكم
1682/ت/13
1/54

27
11

1421
تنظيم

 رقم القنصلية الشعبة رئيس الخارجية وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد
 الخارجية وزارة تزويد طلب المتضمن هـ3/11/1421 وتاريخ 94/73/121385/1

 النماذج بعض قدم إلى ونظراً .إلخ... العدل وكتاب القضاة وأختام تواقيع من بنماذج
 أصحاب من نرغب المصلحة تقتضيه ما على وبناء تحديثها في ورغبة الوزارة لدى الموجودة

 توقيعاتهم من بنماذج ]للتوثيق المركزية اإلدارة [الوزارة تزويد العدل كتاب الفضيلة
 / )تاريخه من شهر خالل ذلك ويكون والتوقيع الختم وضوح فيها يالحظ الذاتية وأختامهم

. ك
1683/ت/13
1/54
1

12
1421

تنظيم
)



 وتاريخ 15318/ب/7 البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 س/1482/1 رقم الخدمة وزير معالي خطابات على اطلعنا " :ونصه هـ19/11/1421

 ورقم ,هـ15/9/1421 وتاريخ س/1684/1 ورقم , هـ19/8/1421 وتاريخ
 هـ20/10/1421 وتاريخ س/1786/1 ورقم ,هـ12/10/1421 وتاريخ س/1766/1
 - هـ23/11/1417 وتاريخ 1/466 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار أن إلى فيها المشار
 عدم على ))الثالثة(( فقرته في نص قد -بالساعة العمل قواعد وفق التعاقد لكيفية المنظم
 لقواعد وفقاً إال رسمية وظيفة على القرار هذا سريان بدء بعد معه التعاقد يتم من تثبيت جواز

 للمقام ترفع الحكومية األجهزة بعض فإن النص هذا صراحة رغم أنه وإلى ..,المدنية الخدمة
 يشغلونها التي الوظائف على معهم المتعاقد بعض تثبيت فيها تطلب حاالت عن السامي
 بالوظائف لاللتحاق أساليب من المدنية الخدمة نظام حدده مما استثناء وذلك بالتعاقد

 لشروط وفقاً األفضل واختيار للجميع الفرصة إتاحة هدفها التي المسابقة أو كالمفاضلة
..للجميع ومعلنة محددة

 المشار -المدنية الخدمة مجلس بقرار بااللتزام الحكومية الجهات على التأكيد معاليه وطلب
 الضوابط يخالف بما التعاقد تجديد بغرض سواء منه االستثناء بطلب الرفع وعدم – إليه

 الجهات وحث ,المسابقة أو المفاضلة من استثناء معه المتعاقد تثبيت بطلب أو ,فيه الواردة
 وزارة إلى الساعة بنظام عليها المتعاقد فيها بما الشاغرة وظائفها جميع إرسال على الحكومية

 م/736 رقم السامي لألمر تأكيداً وذلك اختصاصها ضمن يقع مما كانت إذا المدنية الخدمة
 الجهات لدى المتوفرة الوظائف جميع عن اإلعالن المتضمن هـ8/6/1421 وتاريخ

 للتقدم الساعة نظام على معهم المتعاقد لجميع الفرصة يتيح مما المواطنون ليعرفها الحكومية
 تنفيذاً اآلخرين بالمواطنين أسوة غيرها أو بالتعاقد يشغلونها التي سواء لهم المناسبة للوظائف

 يتم وأن , المواطنين لجميع الوظيفية الفرصة إتاحة على يؤكد الذي المدنية الخدمة لنظام
 لشغل تجري التي المفاضالت أو المسابقات في نتائجهم على بناء بينهم من االختيار
 نرغب لذا .اهـ )).بموجبه يلزم ما إكمال إليكم نرغب ذلك على ولموفقتنا .العامة الوظائف

. و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم
1684/ت/13
1/54
4

12
1421

تنظيم



 هـ2/12/1421 وتاريخ 16296 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة الوزارة تلقت
 واحد العام هذا الحجة ذي شهر دخول األعلى القضاء مجلس لدى ثبت ألنه نظراً " :ونصه

 وبذا القعدة ذي شهر من للثالثين المكمل السبت ليلة الهجرة من وألف وأربعمائة وعشرين
 عام فبراير 24 الموافق القرى أم تقويم حسب هـ1/12/1421 الموافق السبت يوم يكون

 األحد يوم بعرفة والوقوف هـ1421 الحجة ذي شهر من األول اليوم هو.م2001
 االثنين يوم المبارك األضحى وعيد م2001 مارس 4 الموافق هـ9/12/1421

 . بذلك لكم التابعة الجهات إبالغ فاعتمدوا .م2001 مارس 5 الموافق هـ10/12/1421
 يتقبل وأن ذنوبهم لهم ويغفر حجهم الحرام الله بيت حجاج من يتقبل أن وعال جل الله نسأل

 ويعلي الحق على اإلسالمية األمة شمل يجمع وأن أعمالهم صالح مكان كل في المسلمين من
. و / )بذلك واإلحاطة االطالع نرغب لذا .اهـ "مجيب سميع إنه وينصرها شأنها
1685/ت/13
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 المدخلة البيانات وسرية أمن على المحافظة ضرورة من العمل مصلحة تقتضيه لما نظراً
 وسيلة تعتبر للموظف الممنوحة السر وكلمة االستخدام رقم من كل ولكون ,اآللي بالحاسب

 الصالحيات ومستوى نوع حسب وفروعها الوزارة أنظمة بجميع المتعلقة للمعلومات دخول
 السماح وعدم عليها المحافظة ضرورة الجميع على نؤكد فإننا عليه .موظف لكل الممنوحة

 أو تسجيل بيانات أي عن المسئولية كامل الموظف تحمل مع كان أياً باستخدامها ألحد
 تغيير ضرورة الجميع على يجب كما ,به الخاص الرقم طريق عن الحاسب من تستخرج

 بشكل تغييرها على والمواظبة ,اآللي الحاسب إدارة من استالمها ساعة الجديدة السر كلمة
 اآللي الحاسب إدارة إشعار وكذلك ,الحاجة دعت وكلما شهر كل األقل على مرة مستمر
 لهذا أعد إقرار نموذج وبرفقه .خارجها أو اإلدارة داخل سواء العمل مهام تغيير عند خطياً

 دائرة رئيس كل وعلى تشغيل أرقام لديهم الذين المختصين على وتوزيعه لتصويره الغرض
 إدارة إشعار متابعة وكذلك ,ملف في وحفظه المختص الموظف من توقيعه استكمال متابعة

 للجميع نشكر إذ وإننا .لإلدارة تركه عند أو العمل مهام تغيير عند خطياً اآللي الحاسب
 والمسئولية الصالحية لهذه االستخدام سوء على المترتبة السلبية لآلثار وإدراكهم حرصهم
. و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب ذلك عن المترتبة
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 وتاريخ 15809/ ب/7 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 مجلس رئيس نائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ24/11/1421

 النائب الملكي السمو صاحب خطاب على اطلعنا " :ونصه .الوطني الحرس ورئيس الوزراء
 إدارة مجلس ورئيس العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني
 ما إلى فيه المشار هـ20/10/1421 وتاريخ 4/ ح هـ/21 /1762 رقم للسياحة العليا الهيئة
 9 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادر للسياحة العليا الهيئة تنظيم من )6/1( المادة به تقضي
 الموافقة للسياحة العليا الهيئة إدارة مجلس اختصاصات من أن من هـ12/1/1421 وتاريخ

 ,الوزراء مجلس رئيس إلى ورفعه وتطويره السياحة قطاع لتنمية العامة السياسة مشروع على
 الحكومية الجهات بين الجهود بتنسيق الهيئة تقوم أن من التنظيم هذا من 4/6 والمادة
 الوقت في السياحة أمور أن من سموه أوضحه وما .الهيئة أغراض يخدم فيما المعنية واألهلية
 تنظيم صدور قبل أقرت ولوائح أنظمة على بناء الحكومية األجهزة من عدد يتوالها الحاضر

 مع للتنسيق الحكومية األجهزة على التعميم سموه معه يقترح الذي األمر للسياحة العليا الهيئة
 أو بالسياحة تتعلق إجراءات أو تنظيم أي إعداد عند للسياحة العليا للهيئة العامة األمانة

 السياسة وضع عند االعتبار في ذلك يؤخذ حتى العالقة ذات األخرى واإلجراءات النشاطات
 .االعتبار في الهيئة مرئيات المعنية األجهزة تأخذ كما ,وتطويره السياحة قطاع لتنمية العامة

 لذا .اهـ ".بذلك الحكومية األجهزة على التأكيد إليكم نرغب ..سموه اقتراح على ولموافقتنا
. و / )واإلحاطة االطالع إليكم نرغب

1696/ت/13
1/5

26
12

1421
تنظيم

)



 هـ17/12/1421 في 17285/ب/خ رقم التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 والمساعدات األعمال وإبراز اإلعالمية التغطية في قصورا هناك أن الحظنا فقد" :ونصه

 والعينية المادية االغاثة وأعمال والتبرعات والخيرية واإلنمائية اإلسالمية والمشاريع والقروض
 في والجاليات والمنظمات للدول والشعبي الرسمي مستوى على المملكة تقدمها والتي

 لذا .اإلنساني والتزامها الدينية بواجباتها العميق إحساسها من وانطالقا ,العالم دول مختلف
 إلبراز مسبقا تخطط أن واألعمال النشاطات هذه من بشيء معنية تكون جهة كل إلى نرغب

 بالشكل اإلعالم وزارة مع والتنسيق وبالتعاون ,اإلعالمية الناحية من وتغطيته به تقوم ما
 المملكة تقدمه الذي والعطاء البذل حجم لآلخرين ويوضح الغرض يحقق الذي المناسب
 نرغب لذا .اهـ"ذلك على الحرص مع بموجبه يلزم ما فأكملوا.واإلنسانية الدين في إلخواننا

 . هـ16/7/1423 في 2025/ت/13 رقم التعميم ينظر .و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم
. هـ10/1/1422 في 1706/ت/13 رقم التعميم ينظر
1704/ت/13
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 الشئون بوزارة والمالية اإلدارية الشئون العام المشرف سعادة تعميم من نسخة تلقينا لقد
 رقم الحوالة فقدان المتضمن هـ23/12/1421 في 2ش/58644 رقم والقروية البلدية

 شركة لمندوب المسلمة ريال =3145 = بمبلغ هـ9/9/1421 وتاريخ ]625852/9[
 أعاله إليها المشار الحوالة صرف بعدم التوجيه سعادته وطلب .التجارية العجو مجموعة

 لذا . جدة محافظة بأمانة المالية اإلدارية الشئون عام مدير إلى عليها العثور حالة في وبعثها
. م / يحفظكم والله) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب
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 القاضي هـ1422 هـ2/1/1422 وتاريخ 52 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه

 [ تسمى عامة إدارة إلى بالوزارة واإلعالم العامة العالقات إدارة مستوى رفع على بالموافقة



. ك / ) بذلك واإلحاطة لالطالع . الخ ]... واإلعالم للعالقات العامة اإلدارة
1706/ت/13
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 السامي األمر على المبني هـ26/12/1421 في 1696/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(
 األعمال وإبراز اإلعالمية التغطية بشأن هـ17/12/1421 في 17285/ب/خ رقم

 والشعبي الرسمي المستوى على المملكة تقدمها التي والمشاريع والقروض والمساعدات
 األعالم وزير معالي برقية تلقينا فقد وعليه . العالم مختلف في والجاليات والمنظمات للدول

 وسائلها بكافة اإلعالم وزارة ترحيب المتضمن هـ27/12/1421 في ص ب/2124 رقم
 وفق المنشود الهدف يحقق بما الشأن بهذا ترد التي الموثقة المعلومات بتلقي اإلعالمية
. و /يحفظكم والله ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ... الكريم السامي التوجيه

1707/ت/13
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 تقارير تعد أن من الوظيفي األداء تقويم الئحة من)36/1( المادة عليه نصت ما على بناء
 الخدمة سنوات من سنة كل عن وذلك دون فما 13 المرتبة من الموظفين جميع عن دورية

 الوظيفي األداء تقويم بإعداد يقومون ال اإلدارات رؤساء من كثيراً أن لوحظ وحيث الخ ...
 تقييم إعداد من الهدف أن وحيث . النقل أو الترقية لغرض منهم طلبها بعد إال لمرؤسيهم

 فيه والقوة الضعف مواطن ومعرفة نفسه تطوير على تحفيزه هو الموظف عن الوظيفي األداء
 الفعلي الواقع يعكس دقيقاً تقييماً الموظف بتقييم إال يتأتى ال وهذا األحسن إلى لتطويرها
 لمنسوبيكم الوظيفي األداء تقاويم إعداد إليكم نرغب لذا ذكر ما الحال وحيث . للموظف

 صالحيات لديها التي المحاكم ورئاسات الفروع إلى وبعثها عام كل من محرم شهر غرة في
 وعلى ] الموظفين لشئون العامة اإلدارة [ للوزارة بعثها ثم ومن صالحياتها من هو ما العتماد
 انظر . و /يحفظكم والله) . اهتمام بكل ذلك متابعة اعتماد المحاكم ورئاسات الفروع
. هـ15/4/1427 في 2866/ت/13 رقم التعميم
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 في 3/6/1/5/9 رقم التقاعد معاشات صندوق عام مدير سعادة خطاب الوزارة تلقت قد
 ينتقل حتى التقاعد أنظمة من للمستفيدين االستحقاقات صرف سرعة بشأن هـ1/1/1422

 سعادته ويطلب . الدخل في انقطاع دون التقاعدي المعاش إلى الوظيفي الراتب من الموظف
 على يحالون سوف لمن الخدمة بيان إعداد -1 : التالية الخطوات بإتخاذ المختصين توجيه

 إلى وإرساله هجرية سنة كل بداية مع وذلك النظامية السن لبلوغ – الله شاء إن – التقاعد
 تدوين -2 . التقاعد معاشات لصندوق وإرسال بتدقيقه بدورها تقوم التي المختصة الجهات

 واإلعارة والمرضية والدراسية االستثنائية اإلجازات فترات مثل الخدمة أثناء الموظف حركة
 المطلوبة المستندات جميع إرفاق -3 . والراتب المرتبة وتدرجات عذر بدون الغياب وأيام

 المدنية األحوال لبطاقة األصل طبق صورة-ب . الخدمة بيان-أ : مثل المستحقات لصرف
 خدماتهم انتهت للذين ذمة براءة طرف إخالء-ت .المعلومات واضحة العائلي السجل أو

 يرفق صحية ألسباب للعجز الخدمة إنهاء حالة في -ث . الغياب أو الفصل أو باالستقالة
 المثبت العليا العسكرية الطبية اللجنة أو العامة الطبية الهيئة من الصادر الطبي التقرير أصل

 لذا . وبسببه العمل أثناء كانت إذا المهمة وتكليف اإلصابة ومحضر قطعية بصفة للعجز
. ك /يحفظكم والله)بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب

1715/ت/13
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 بتكليف القاضي هـ10/1/1422 وتاريخ 186 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 آل أحمد بن عبدالملك / األستاذ الوزير معالي مكتب على العام والمشرف المستشار سعادة
 . الخ ... عمله إلى باإلضافة واإلعالم للعالقات العامة اإلدارة على عاماً مشرفاً الشيخ

. ك /يحفظكم والله ) . بذلك واإلحاطة لالطالع
1716/ت/13
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 العامة األشغال بوزارة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير سعادة تعميم من نسخة تلقينا لقد
 رقم الحوالة فقدان المتضمن هـ13/1/1422 في 1/7/1/3/12/206 رقم واإلسكان

 بن فيصل الموظف باسم ريال =3190 = بمبلغ هـ19/12/1421 وتاريخ ]933440/9[
 االطالع نرغب لذا .الغية واعتبارها تقديمها عند صرفها بعدم سعادته وطلب .الرشيد إبراهيم

. م /يحفظكم والله )بذلك واإلحاطة
1718/ت/13
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 الرقم ذي التقاعد معاشات مصلحة عام مدير تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد
 فترة الحتساب المنظمة للضوابط المتضمن هـ13/1/1422 وتاريخ 3/6/1/5/1200

 بأسماء المصلحة تزويد-1 :وهي باإلعارة التمتع عند مراعاتها التقاعد ألغراض اإلعارة
 الصالحية صاحب من الصادر القرار حسب اإلعارة مدة تحديد متضمناً بأول أوالً المعارين
 إعارتهم فترة الممددة الموظفون-2 .اإلعارة قرار من صورة إرفاق مع الحكومي بالقطاع
 تزويد-3 .بذلك الصادرة القرارات من صورة إرفاق مع التمديد وفترات أسمائهم تحديد

 واضحة صورة رفاق ا-4 .اإلعارة قرار في تحدد لم ما اإلعارة مباشرة من بنسخة المصلحة
 اإلعارة بداية عند األساسي الراتب مقدار يحدد مشهد-5 .للمعار المنية األحوال بطاقة من
 ,سنوات )5( بها المسموح المدة اإلعارة الئحة حددت-6 .اإلعارة قرار في يحدد لم ما

 التي كالجامعات مستثناة لجهة تابعاً المعار يكون أو دولية لمنظمة تكن لم ما بعدها وتنهى
 تأمل مما سنوات بعشر األخرى الجامعات أو بالجامعة عمله مدة خالل فيها اإلعارة حددت

 عن الزائدة اإلعارة لفترات اإلدارة عليها اعتمدت التي المستندات إرفاق المصلحة معه
 لقرار وفقاً أعلى مرتبة إلى بترقية حتما اإلعارة بقطع الالئحة تقضي -7 .المحددة المدد



 ما المعارين جميع تشمل وهي هـ9/11/1417 وتاريخ 1/459 رقم المدنية الخدمة مجلس
.إليها المشار للحاالت اإلدارة اتخذته عما اإليضاح يتطلب مما دولية لمنظمة اإلعارة تكن لم

 الفقرة األولى للمادة وفقاً للترقية المدة إلكمال تحتسب ال اإلعارة فترة أن القرار يضمن-8
 في 1/686 رقم المدنية الخدمة مجلس بقرار الصادرة الترقيات الئحة من "2 /د/"

 في ينص-9 هـ1/6/1421 في 6437/ب /7 رقم السامي باألمر المعتمد هـ15/3/1421
 الراتب على شهرياً التقاعد معاشات لمصلحة التقاعدية العائدات تسديد على اإلعارة قرار

 ألمر مصرفي أو مصدق شيك بموجب التسديد ويكون زيادات من عليه يطرأ وما األساسي
 مع التنسيق ويمكن " اإلعارة قرار يتضمنها أن يستحسن " التقاعد معاشات مصلحة

 والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .ذلك حيال بالمصلحة اإليرادات بإدارة المختصين
. ك /يحفظكم والله)بموجبه

1719/ت/13
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 يظهر ما على التحفظ بشأن هـ23/11/1421 وتاريخ 1668 /ت /13 رقم لتعميم إلحاقاً(
 بن عبدالعزيز صاحبها أو الدبيخي عبدالعزيز مؤسسة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من

 الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ ... الدبيخي عبدالله بن محمد
 قام المذكور أن المتضمنة هـ23/1/1422 وتاريخ 17/7005 رقم الداخلية وزير نائب

 مؤسسة وممتلكات عقارات عن الحجز رفع سموه ورغب .عليه المستحق المبلغ بتسديد
 اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب ذكر ما والحال لذا .إلخ ... المذكور عبدالعزيز
 والله ) بذلك منتهية المذكور وصاحبها الدبيخي عبدالعزيز مؤسسة حيال المتخذة التحفظية
. و /يحفظكم
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 التوعوية الحملة انطالق بشأن هـ9/9/1421في 1629/ت/13رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... والمرورية األمنية

 الداخلية وزارة فإن ... (( : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ8/1/1422 في 80/45/2 رقم
 للتوعية الوطنية الحملة من الثانية المرحلة بتنفيذ القيام تعتزم العام األمن جهاز في ممثلة
 وتستمر هـ1422 لعام رجب شهر بداية مع الله بمشيئة تنطلق سوف والتي والمرورية األمنية
 في النظامية السرعة تجاوز وخطورة القيادة أولويات على القادمة الحملة وتركز ، أشهر ثالثة

 أجل من األمني الجانب في المخدرات بأضرار التنبيه على تركز كما المروري الجانب
 ومشاركة معاليكم لتوجيه كان ولقد . مجتمعنا في وممتلكاته اإلنسان حياة على الحفاظ
 من نود فإننا تقدم مما وانطالقاً عليه . السابقة الحملة عملية إنجاح في الفاعل أثره الوزارة
 وفق الوطنية الحملة هذه في والمشاركة للتفاعل لكم التابعة الجهات لكافة اإليعاز معاليكم

 مكلفة المركزية اإلعالمية باللجنة ممثالً العام األمن وسيكون ، مناسباً ترونه الذي األسلوب
 رقم الهاتف على اللجنة برئيس االتصال ويمكن ، الشأن هذا في ترونه من مع بالتنسيق

 االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ )) 054443124 أو 1185/1232 تحويله 4012001
 رقم التعميم ينظر . و /يحفظكم والله ) ذلك في والمرور األمني أجهزة مع والتعاون

هـ12/7/1422 وتاريخ 1822/ت/13
1725/ت/13
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تنظيم

 في 1/218 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب الوزارة تلقت لقد
 العام هذا للطائف واالنتقال الصيفية بدأ يكون أن تقرر أن المتضمن هـ27/1/1422

 في الفضيلة أصحاب أحاط قد أنه معاليه ويشير .هـ20/2/1422 االثنين يوم من هـ1422
. ك / ) بذلك واإلحاطة االطالع نرغب لذا . الخ .. بذلك التمييز

1730/ت/13
1/54
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تنظيم
)

 السامي األمر على المبني هـ18/6/1421 وتاريخ 1581/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا
 الحكومية الجهات بعض تقيد عدم بشأن هـ5/6/1421 وتاريخ م/708 رقم التعميمي

 مما المباني الستئجار المنظمة وبالتعليمات الميزانية في المخصصة المالية باالعتمادات
 معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... بها الوفاء يصعب ماليه التزامات الدولة على يترتب
 أن المتضمن هـ20/11/1421 وتاريخ 1/53843 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير

 السامي األمر من بصورة المحافظات في ومكاتبها المناطق في فروعها أبلغت قد الوزارة
 . إليها الموكولة المهمة ومباشرة بتشكيلها األمر قضى التي اللجان في للمشاركة إليه المشار
 في الحكومية باألجهزة سيتصلون المملكة مناطق جميع في الوزارة مندوبي بأن معاليه ويشير

 لدينا المختصة الجهة إلى اإليعاز معاليه وطلب . بهم المنوطة المهمة في للشروع المناطق
 يتم حتى المطلوب إنجاز في الوزارة مندوبي مع والتعاون اللجان تلك في مندوبيها بتسمية
 تسمية سرعة واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ . الكريم السامي المقام إلى عنه الرفع

 المشار األمر به قضى حسبما الوطني واالقتصاد المالية وزارة مندوبي مع والتعاون مندوبكم
 عن ( بالوزارة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير سعادة إلى التقارير مشروع ورفع أعاله إليه

.و / ) يلزم بما وتوجيهكم عليها لالطالع عليها التوقيع قبل ) الفاكس طريق
1731/ت/13
1/54
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)

 اللجنة على العام المشرف الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 نشير (( : ونصه هـ22/1/1422 في 756/ب1/1م/1 رقم القدس انتفاضة لدعم السعودية

 برقيتي على المبني هـ17/11/1421 في 15133/ب/2 رقم الكريم السامي األمر إلى
 هـ21/9/1421 في 97/17/107441/1 رقم الخارجية وزير الملكي السمو صاحب

 للجنة الثاني االجتماع نتائج بشأن هـ14/10/1421 في 97/17/366/112296/1 ورقم
 المؤتمر عليه وافق وما العادي غير العربي القمة مؤتمر عن المنبثقة والتحرك المتابعة



 بان سموه اقترحه وما .. الفلسطينية االنتفاضة لدعم واحد .. يوم بمرتب التبرع بخصوص
 وحيث .. االنتفاضة لدعم السعودية اللجنة طريق عن استحصاله ويتم طوعياً التبرع يكون
 على منسوبيكم حث االطالع بعد نود . ذلك على الموافقة الكريم السامي األمر تضمن
 االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ ))الفلسطينية االنتفاضة لدعم واحد يوم بمرتب طوعياً التبرع
 ) ذلك في األجر واحتساب فلسطين في إخواننا لنصرة والمساعدة التعاون بالجميع ونهيب

. و /يحفظكم والله
1729/ت/13
1/54
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تنظيم

 الرقم ذات الخارجية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد
 بتزويد الكريم سموه رغبة المتضمنة هـ25/12/1421 في 16/143225/1/س/97/25

 من بالخارج الدولية بالمنظمات العمل يرغب من بأسماء الخارجية بوزارة المختصة اإلدارة
 وإبالغ االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. المرفق األولي المعلومات نموذج( تعبئة خالل

 [ للوزارة وبعثه صورته المرفق النموذج تعبئة منهم رغبة لديه من وعلى بذلك منسوبيكم
 رقم التعميم ينظر . و /يحفظكم والله) الالزم إلكمال ] الموظفين شئون إدارة
هـ20/4/1422 في 1762/ت/13
1735/ت/13
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تنظيم
 إنشاء المتضمن هـ14/2/1422 وتاريخ 2169 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
. ك / ) بموجبه والعمل لالطالع . الخ .. حائل بمنطقة حائل مدينة في ثانية عدل كتابة
1743/ت/13
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تنظيم
)

 رقم الوزراء رئاسةمجلس ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ18/2/1422رفي/3000/

 االسبستوس أنابيب استبدال-1 : يلي بما القاضي هـ22/1/1422 وتاريخ 26 رقم الموقر
 عمرها حسب وتوزيعها والمحطات اآلبار من المياه نقل في حالياً المستخدمة اإلسمنتي

 لديها ما استبدال جدولة العالقة ذات الجهات وعلى )سنة وعشرون خمسة( وهو االقتصادي
 لتدبير الوطني واالقتصاد المالية وزارة مع والتنسيق االقتصادي العمل حسب أنابيب من

 منها الجديدة سواء االسبستوس أنابيب من المتوفر استخدام عدم-2 . الالزمة االعتمادات
 لتلك مدافن وإنشاء ، معين برنامج وفق سليمة بطريقة منها والتخلص ، المستعملة أو

 الشئون وزارة مع بالتنسيق وذلك ، المادة هذه على المحتوية األخرى والمنتجات األنابيب
 واإلسكان العامة األشغال وزارة على-3 . البيئة وحماية األرصاد ومصلحة ، والقروية البلدية
 المستخدم العامة المباني لتحديد عاجلة مسح دراسة إجراء والقروية البلدية الشؤون ووزارة

 مع بالتنسيق المواد هذه من للتخلص زمني برنامج ووضع االسبستوس من مواد منشآتها في
 مقدمة في ذلك وضع المختصة الحكومية الجهات وعلى . الوطني واالقتصاد المالية وزارة

 ووزارة واإلسكان العامة األشغال وزارة على-4 . السنوية ميزانياتها رفع عند أولوياتها
 منشآتها في المستخدم الخاصة المباني لتحديد مسح دراسة إجراء والقروية البلدية الشئون

 الجهات تقوم-5 . أصحابها قبل من منها التخلص على والعمل االسبستوس من مواد
 على تحتوي مادة أية استخدام حظر بموجبه يتم نصاً مشاريعها عقود بتضمين الحكومية

 وآثارها االسبستوس بمادة المتعلقة والبحوث الدراسات إجراء استمرار-6 . االسبستوس
 والله )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ المملكة مناطق من عدد في الصحية

. و /يحفظكم
1753/ت/13
1/54

27
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تنظيم



 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 الكريم الملكي بالمرسوم الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ21/2/1422رفي/3297

 وتاريخ 51 رقم الوزراء مجلس قرار على هـ15/2/1422 وتاريخ 9/م رقم
 االتفاقية في الوارد – الوطنية الملكية شرط إلغاء على بالموافقة القاضي هـ13/2/1422

 الكتساب كشرط – العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول بين الموحدة االقتصادية
 االتفاقية من الثالثة المادة من 1 الفقرة وتعديل الوطني المنشأ صفة الصناعية المنتجات

 تقل أال الوطني المنشأ صفة الصناعية المنتجات الكتساب يشترط (( : اآلتي بالنص لتصبح
 عند النهائية قيمتها من بالمائة أربعين عن الدول هذه في إنتاجها عن الناشئة المضافة القيمة
. و /يحفظكم والله)موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا )) إنتاجها إتمام
1757/ت/13
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تنظيم

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 الخدمة مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ7/3/1422 في ر/4860
 بعض إدخال المدنية الخدمة وزارة اقتراح بشأن هـ4/2/1422 وتاريخ 1/749 رقم المدنية

 الئحة على الموافقة : أوال : يلي بما والقاضي باإلعارة المتعلقة المواد على التعديالت
 . تبليغها تاريخ من اعتباراً الالئحة بهذا يعمل : ثانياً . القرار بهذا المرفقة بالصيغة اإلعارة

 لنظام التنفيذية اللوائح في الواردة اإلعارة قواعد تطبيق يستمر حالياً للمعارين بالنسبة :ثالثا
 بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ . تمديدها أو اإلعارة انتهاء حتى عليهم الخدمة

 المرفقات تطلب . و / ) إليه المشار بالقرار المرفقة بالصيغة اإلعارة الئحة برفقه وتجدون.
. الوزارة من
1762/ت/13
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تنظيم

)



 اإلدارة تزويد المتضمن هـ11/2/1422 في 1729/ت/13 رقم الوزارة لتعميم لحاقا
 . الخ ... بالخارج الدولية بالمنظمات العمل يرغب من بأسماء الخارجية بوزارة المختصة

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد وعليه
 لقاعدة تفسيرية مذكرة ومشفوعة هـ17/3/1422 في 16/37202/1/س/97/25

 الخارج في الدولية المنظمات في العمل بطالبي الخاصة بالبيانات تغذيتها يتم التي المعلومات
 من نسخة وبرفقه . الخ... المملكة في الخاص والقطاع الحكومية الجهات منسوبي من

 والله ) . موجبها ومراعاة االطالع إليكم نرغب . بعاليه إليها المشار التفسيرية المذكرة
.و /يحفظكم

1763/ت/13
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تنظيم

 رقم الصحة بوزارة المالية الشئون عام مدير سعادة تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد(
 وتاريخ 858920 رقم الحوالة فقد المتضمن هـ4/4/1422 في خ/2504/5/5/29

 عوض بن ظافر / ومرافقه األحمري عوض بن عبدالله / للمريض المستحقة هـ20/3/1422
 ... منتهية واعتبارها تقديمها عند صرفها عدم سعادته وطلب . ريال 2100 بمبلغ األحمري

. م /يحفظكم والله ) بذلك واإلحاطة االطالع نأمل لذا . الخ
1768/ت/13
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تنظيم

)

 الكريم السامي األمر على المبني هـ22/8/1421 في 1617/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا
 يلتحق أن يمكن التي المدارس تحديد بشأن هـ2/8/1421 في م/7/1010 رقم التعميمي

 غانا – إيران – تركمستان [ من كل في والمبتعثين والموفدين العاملين السعوديين أبناء بها
 من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... ] والهرسك البوسنة – موريتانيا – أثيوبيا – زامبيا –

 على الموافقة المتضمن هـ3/4/1422 في 6357/ب/7 رقم التعميمي السامي األمر



 بما الخارج في السعودية المدارس تنظيم من )13( المادة بموجب المشكلة اللجنة توصيات
 أعلى حد هناك يكون بحيث دولة لكل األجنبية للمدارس الدراسية الرسوم توحيد -1 : يلي

 وتاريخ 276/8 رقم األمر وفق فئات إلى الدول تصنيف ويتم ، دولة لكل الدراسية للرسوم
 الدول التصنيف هذا من يستثنى أن على ) ج ، ب ، أ ، صعبة ( وهي هـ17/5/1420

 يلتحق أن يمكن التي األجنبية المدارس تحديد -2 . الخليجي التعاون مجلس ودول العربية
 النيجر – األرجنتين [ هي جديدة دول في والمبتعثين والموفدين العاملين السعوديين أبناء بها
 الواليات في العاملين الدبلوماسيين وأبناء ) ليبيا – الصين – نيجريا – )ملقا( أسبانيا –

 إضافة -3 ] وهيوستن – ونيويورك – انجلوس لوس [ مدينة كل في األمريكية المتحدة
 – تايلند [ من كل في الدولة نفقة على بها السعوديين أبناء اللحاق جديدة أجنبية مدارس
 سنغافورة – موريتنا – الدنمارك – فنزويال – مصر – ايطاليا – اليمن – األردن – سويسرا

. و / ) يخصكم فيما موجبة واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ]
1777/ت/13
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 المرسوم فيه المبلغ فيه المبلغ هـ18/6/1421 وتاريخ1580/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 115 رقم الوزراء مجلس قرار على المبني هـ20/5/1421 وتاريخ 21/م رقم الملكي
 نصت وحيث . الشرعية المرافعات نظام على بالموافقة القاضي هـ14/4/1421 وتاريخ
 به ويعمل الرسمية الجريدة في النظام هذا نشر على المائتين بعد والستون السادسة المادة

 في القرى أم جريدة في النظام هذا نشر تم قد أنه إلى ونظراً . نشره تاريخ من سنة بعد
 م15/9/2000 الموافق هـ17/6/1421 الموافق الجمعة يوم الصادر 3811 رقم عددها

 وإبالغ اإلحاطة نأمل هـ20/6/1422السبت يوم تعالى الله بمشيئة يبدأ سوف به العمل فإن
. و / ) . موجبه باعتماد لكم التابعين القضاة الفضيلة أصحاب

1782/ت/13
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تنظيم
)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ25/4/1422 في ر/8500

 تطلب التي الحكومية الجهة على : أوالً : يلي بما القاضي هـ4/4/1422 وتاريخ 105 رقم
 المفقودة األوراق أو المستندات صور على بناءً المالية المستحقات صرف على الموافقة
 الرفع قبل – تحقيق إجراء-1 :- اآلتي مراعاة مع – المقدمة المعلومات بموجب أو أصولها
 لتحديد ، األصول تلك فقد إلى أدت التي األسباب في – المختصة الجهة إلى بالطلب

 يكون أن-2 . المتسبب على المناسب الجزاء إليقاع النظامية اإلجراءات واتخاذ المسؤولية
 . الميزانية تنفيذ قواعد به تقضي ما مراعاة مع ، الصرف يسمح االستحقاق سنة في االعتماد

 من إقرار و الصرف أسبقية بعدم المعنية الجهة في المالية اإلدارة من إقرار تقديم-3
 يفوض-1 :- يأتي لما أعاله إليها المشار الموافقة تتم :ثانيا . المبلغ تسلم بعدم المستفيد

 وزير يفوض-2 ) ريال مليون ( مبلغها يتجاوز ال مطالبة أي إجازة في العامة المراقبة ديوان
 يتجاوز وال ) ريال مليون ( على مبلغها يزيد مطالبة أي إجازة في الوطني واالقتصاد المالية
 ، الوطني واالقتصاد المالية وزارة من مختصين موظفين من توصية على بناء ريال ماليين ثالثة

 مطالبة أي تعرض-3 .عشر الثانية المرتبة عن منهما أي مرتبة تقل ال العامة المراقبة وديوان
 قرار محل القرار هذا يحل : ثالثاً . الوزراء مجلس على ) ريال مالين ثالثة ( على تزيد

 االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ . هـ14/11/1403 وتاريخ 252 رقم الوزراء مجلس
. و /يحفظكم والله ) موجبه واعتماد

1784/ت/13
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 إنشاء المتضمن هـ11/5/1422 وتاريخ 4431 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 والله ) بموجبه والعمل لالطالع . ألخ..... نجران بمنطقة نجران مدينة في ثانية عدل كتابة

. ك /يحفظكم
1792/ت/13
1/54
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)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ10/5/1422 وتاريخ 8773/ب/7

 به قامت الذي اإلجراء إجازة-1 : يلي بما القاضي هـ25/4/1422 في 127 رقم الوزراء
 ( بمبلغ بادغيش متجر مع بالتعاقد – الجبيل مشروع – ينبع و للجبيل الملكية بالهيئة

 ( ساعات اطقم لتوريد رياالً وأربعين وثالثمائة ألفاً وثمانين وواحد خمسمائة )581.340
 141 رقم الوزراء مجلس لقرار بالمخالفة المشروع موظفي لبعض هدايا ) ونسائية رجالية
 الحكومية الجهات من وغيرها والطيران الدفاع لوزارة يجوز-2 . هـ13/2/1393 وتاريخ

 هـ13/2/1393 وتاريخ 141 رقم الوزراء مجلس لقرار وفقاً تقوم أن العامة والمؤسسات
 وإجراءات قواعد تطبيق يراعى أن على ، كاف بوقت تقديمها قبل وشرائها الهدايا بتأمين

. و /يحفظكم والله)بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ الحكومية المستودعات
1795/ت/13
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 واإلدارية المالية الشئون على العام المشرف سعادة تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد(
 على المبني هـ22/5/1422 وتاريخ 2ش/27755 رقم والقروية البلدية الشئون بوزارة
 في 6100/25 رقم الرياض مدينة بأمانة المكلف واإلدارية المالية الشئون عام مدير تعميم
 الشركة باسم هـ12/4/1420 وتاريخ 548424 الحوالة صرف المتضمن هـ18/4/1422

 الحوالة أن إال شيول غيار قطع قيمة مقابل ) ساسكوم ( المحدودة والخدمات للصيانة العربية
 وفي صرفها عدم سعادته وطلب . الخ ... للصرف تقديمها قبل الشركة قبل من فقدها تم

 االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ . الرياض مدينة بأمانة المالية الشئون إلى بعثها عليه العثور حال
. ك / ) ذلك ومالحظة

1798/ت/13
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 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ18/5/1422 في 9517/ب/7 رقم

 ( المادة إلى بند بإضافة القاضي هـ9/5/1422 وتاريخ 140 رقم الموقر الوزراء مجلس
 ثالث :- اآلتي بالنص وذلك عشر الثالث ترتيبه يكون العسكرية األنواط نظام من) الثانية
 ضيوف وخدمة الحج أعمال في للمشاركين الحج نوط يمنح -1 .الحج نوط : عشر

 تميزوا الذين والصديقة الشقيقة الدول من شاركهم ولمن والمدنيين العسكريين من الرحمن
 التميز حالة في المنح يكون أن على ، للحج العامة الخطة على إيجابياً أثرت خدمات بتقديم

 قطرها رصيعة من النوط يتكون -2 . التتابع فيها يشترط ال سنوات خمس بعد ثانية مرة
 شعار بها ويحيط ، مصحف يتوسطها الشريف المكي للحرم مئذنتان تعلوها ، ملم35

 ملم 55 وطوله ملم 35 عرضه بشريط معلقة دائرة عشرة ثالث في السعودية العربية المملكة
 المشرفة الكعبة صورة وضع مع ، واألخضر واألسود والبني واألصفر األزرق : باأللوان

 إطار يمين أقصى في المشرفة الكعبة صورة توضع المنح تكرار حالة وفي . النوط إطار داخل
. و / ) . بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ )) النوط شارة
1801/ت/13
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 هـ18/5/1422 في 9589/ب/7 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه
 وتاريخ 141 رقم الوزراء مجلس قراري إلى نشير ( : ونصه الوطني الحرس

 قواعد تقتضي الذين األجانب من والوفود لألشخاص الهدايا لتقديم المنظم هـ13/2/1393
 الثانية ( فقرته في القاضي هـ25/4/1422 وتاريخ 127 ورقم ، لهم الهدايا تقديم المجاملة



 أن العامة والمؤسسات الحكومية الجهات من وغيرها والطيران الدفاع لوزارة يجوز بأنه )
 وشرائها الهدايا بتأمين هـ13/2/1393 وتاريخ 141 رقم الوزراء مجلس لقرار وفقاً تقوم
 . الحكومية المستودعات وإجراءات قواعد تطبيق يراعى أن على ، كاف بوقت تقديمها قبل

 الجهات لضيوف تقدم التي الهدايا تكون بأن المختصة الجهات على التأكيد إليكم ونرغب
 المصنوعات ومن ، رمزية قيمة وذات ، المملكة عن تذكارية العامة والمؤسسات الحكومية
 .أهـ )) بموجبه يلزم ما فأكملوا . ذلك أمكن ما المحلية المنتجات من أو ، الوطنية التقليدية

. و / ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا
1803/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 الخدمة مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ18/5/1422 في ر/9555
 أو المسابقة إجراء من استثناء ( بأنه القاضي هـ24/3/1422 وتاريخ 1/765 رقم المدنية

 ترشيح الحكومية الجهة طلب على بناءً المدنية الخدمة وزارة بموافقة يجوز المفاضلة
 مؤهالته تناسب وظيفة على السعودية الجنسية على حصوله بعد السعودي غير المتعاقد
 في درجة أول راتب ويعطى المدنية الخدمة في الوظائف تصنيف قواعد وفق والعملية العلمية
 يزيد أو الدرجة هذه راتب يساوي التعيين عند راتبه كان فإذا ، عليها يعين التي الوظيفة مرتبة
 االطالع إليكم نرغب لذا ) يتقاضاه كان الذي راتبه تتجاوز درجة أول راتب يعطى عليه

. و / ) موجبه واعتماد
1799/ت/13
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 العالقة نظام الموافقةعلى بشأن هـ27/2/1398 في ت45/12 رقم الوزارة لتعميم الحاقا(
 خطاب من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ....... السعودي ووكيله األجنبي المقاول بين

 في 9615/ب/3رقم البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب



 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما ومشفوعه هـ20/5/1422
 ووكيله األجنبي المقاول بين العالقة نظام بإلغاء القاضي هـ9/5/1422 وتاريخ142

 من نسخة ثانياً هـ21/1/1398 وتاريخ 2/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر السعودي
 نرغب لذا ذلك على بالمصادقة الصادر هـ16/5/1422 وتاريخ 22/م رقم الملكي المرسوم
. و /يحفظكم والله .) موجبه واعتماد االطالع

1802/ت/13
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 رقم السامي األمر على المبني هـ12/7/1421 في 1592/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا(
 من يصدر فيما المستقبلية الصيغ جميع تكون بأن المتضمن هـ29/6/1421 في م/909

 وعليه . الخ .... تعالى الله مشيئة على معلقة ذلك ونحو مكاتبات من الحكومية الجهات
 وتاريخ 9735/ب/7 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 هـ29/6/1421 في م/909 رقم األمر به قضى بما بالعمل بالتأكيد القاضي هـ23/5/1422

 األمر به قضى ما واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على والحرص أعاله إليه المشار
. و / )بعالية إليه المشار الكريم

1805/ت/13
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 المتضمن هـ22/5/1422 في 4626 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه

 / األستاذ اإلداري للتطوير العامة اإلدارة عام مدير لسعادة الممنوحة والمهام للصالحيات
. ك / ) موجبه ومراعاة لالطالع . 13/م الحسن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

1817/ت/13
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تنظيم
)

 في 7036/9 رقم الرياض مدينة أمانة وكيل سعادة تعميم من نسخة تلقينا لقد
 رقم الرياض منطقة أمير نائب الملكي السمو صاحب تعميم على المبني هـ8/5/1422

 وزير الملكي السمو صاحب برقية بموجب الصادر هـ1/5/1422 وتاريخ س6765
 صاحب برقية على المبنية هـ18/4/1422-17 وتاريخ 15728/5/18/ش1 رقم الداخلية

 هـ27/3/1422 وتاريخ 340/8 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو
 بن محمد بن عبدالعزيز .د الحالي الرياض مدينة أمين مخاطبة باعتماد التوجيه المتضمنة

 بذلك التقيد اعتماد سعادته وطلب ) الرياض مدينة أمين السمو صاحب (بـ مقرن آل عياف
. ك / )موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ ...
1816/ت/13
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 94/73/75332 رقم الخارجية بوزارة التصاديق إدارة مدير سعادة خطاب تلقينا لقد
 الموظف المطيري الله فرج بن فهد / المدعو توقيع اعتماد بشأن هـ20/6/1422 وتاريخ
 ... للوزارة التابعة الجهات على تعميمه سعادته وطلب . الخارجية بوزارة التصاديق بإدارة

. ك / ) المذكور توقيع نموذج من نسخة برفقه وتجدون واإلحاطة االطالع نرغب لذا . الخ
1818/ت/13
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 من يتم وما جهود من الوزارة تبذله ما وإبراز الوعي نشر في اإلعالم دور ألهمية نظراً

 والنشر اإلعالم إلدارة اإلعالمية المادة يناسب بما الالزمة المعلومات توفير وألهمية إنجازات
 إدارة [ بالوزارة المعنية اإلدارة مع الوزارة وأقسام اإلدارات بين التعاون ولضرورة بالوزارة
 بما وصياغتها اإلعالمية المادة لجمع اإلدارة مهمة لتسهيل الصدد هذا في ] والنشر اإلعالم
 حالياً لديكم يتوفر بما والنشر اإلعالم إدارة تزويد إليكم نرغب لذا . العامة المصلحة يحقق



 أي طلب في اإلدارة مندوبي مع والتعاون نشرها من يستفاد إعالمية مادة من ومستقبالً
هـ26/6/1423 في 2020/ت/13 رقم التعميم ينظر . ك / ) الخصوص هذا في معلومات

1821/ت/13
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 وتاريخ 12284/ب/3 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا قد
 رقم البنات لتعليم العام الرئيس معالي خطاب على اطلعنا (( : ونصه هـ26/6/1422
 الرئاسة على المؤجرة المباني أصحاب بعض التماس بشأن هـ21/1/1422 وتاريخ 2/خ/34

 التنمية صندوق لدى حجزها وعدم مستحقاتهم صرف المعارف وزارة أو البنات لتعليم العامة
 أوضحه وما . استطاعتهم حسب عليها التي القروض تسديد وترك الزراعي البنك أو العقارية

 التنمية لصندوق المستحقة األقساط بحسم مرتبط المستحقات تلك صرف أن من معاليه
 اقتطاع ترتيب إمكانية الرئاسة ورأي الوطني واالقتصاد المالية وزارة تعليمات وفق العقارية
 على اطلعنا كما . المؤجرين مستحقات صرف ويسر حقوقه يضمن بما الصندوق أقساط
 أن المتضمن هـ26/2/1422 وتاريخ 58478/12 رقم المعارف وزير معالي خطاب
 أن ورأيه معه المبرم العقد حسب المالك من دورية صيانة إلى تحتاج المستأجرة المباني
 األخرى المالية بالتزاماته ويفي بصيانته ليقوم العقار لصاحب المبنى أجرة من %50 يصرف

 وزير معالي خطاب على اطلعنا كما . العقارية التنمية صندوق لحساب الباقي يصرف أن على
 الصندوق أن المتضمن هـ16/4/1422 وتاريخ 123/5199 رقم الوطني واالقتصاد المالية
 يتم ما على لديه االنتظار قوائم على هم الذين للمواطنين جديدة قروض تقديم في يعتمد

 المقترضين جميع لحمل الجهود جميع تظافر يتطلب مما السابقين المقترضين من تحصيله
 التسديد على غيرهم من أقدر باعتبارهم دورهم يؤجرون من خاصة بالتسديد االنتظام على

 الحالي المالي العام خالل صرفها يتم التي لإليجارات بالنسبة-1 : اآلتي معاليه ويرى
 منها يتبقى ما ألصحابها ويصرف الصندوق مستحقات جميع تحسم هـ1421/1422
 منها وحسمت صرفت قد المتحققة اإليجارات معظم ألن نظراً العدالة لمبدأ تحقيقاً

. الصندوق مستحقات



 بعده وما هـ1422/1423 القادم المالي العام خالل صرفها يتم التي اإليجارات أما-2
 التنمية لصندوق المستحقة األقساط لتسديد اإليجارات قيمة من %50 بحسم يكتفى

 لدى المباني إيجارات على اإلجراء هذا يطبق-3 . ألصحابها يصرف يتبقى وما العقارية
 الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي ذكره ما على ولموافقتنا . الحكومية اإلدارات جميع
. و / ) موجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .هـ.ا )) بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب

1822/ت/13
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 التوعوية الحملة انطالق بشأن هـ5/2/1422 في 1724/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(
 عليه الخ,.... هـ1422 رجب شهر بداية مع تبدأ أن لها مقرراً كان والتي المرورية األمنية

 يفيد الذي هـ29/6/1422 في 525/45/2 رقم العام األمن مدير معالي خطاب تلقينا فقد
 لذا الخ ... هـ1422 لعام شعبان شهر غرة إلى الحملة تلك فعاليات بداية تأجيل تقرر قد بأنه

. ك / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب
1831/ت/13
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 محافظ معالي تعميم على المبني هـ24/11/1421 في 1678/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 صدور حول هـ5/11/1421 في م/12073/1 رقم االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة

 وتاريخ 33/م رقم الكريم الملكي المرسوم بموجب الجديد االجتماعية التأمينات نظام
 فقد وعليه . الخ ... الجديدة واألحكام التعديالت من العديد تضمن والذي هـ3/9/1421

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ1/7/1422 في ب/12600

 جميع على التأكيد -1 : يلي بما القاضي هـ15/6/1422 وتاريخ 173 رقم الموقر الوزراء
 نظام في عليها المنصوص المهنية األخطار فرع في ورد ما بتطبيق الحكومية األجهزة



 جميع على هـ3/9/1421 وتاريخ 33/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر االجتماعية التأمينات
 يدفع أن على ، االجتماعية التأمينات ونظام والعمال العمل لنظام الخاضعين لديها العاملين

 نظام حدده لما وفقاً عام كل عن االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة إلى االشتراك
 التأمين وقف الحكومية األجهزة جميع على -2 . التنفيذية ولوائحه االجتماعية التأمينات

 إجراءات من به قامت أن سبق ما إجازة بطلب الوزراء مجلس إلى والرفع لديها العاملين على
 رقم التعميم انظر . و / ) بموجبه واعتماد لالطالع .أهـ. لديها العاملين على للتأمين

. هـ20/7/1427 في 2930/ت/13
1833/ت/13
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 المفتشين جميع على بأن القاضي هـ16/7/1413 في 1388 رقم قرارنا إلى إشارة
 األعمال من ذلك نحو أو ... لجان في الوزارة يمثل ممن وسواهم واإلداريين القضائيين
 معنوية بأمور االلتزام وقبل التوقيع قبل إليه توصل ما لنا يعرض أن أخرى دوائر مع المشتركة

 أصحاب على نؤكد لذا . بذلك البعض تقيد عدم لوحظ وحيث . الخ... مالية مبالغ أو
 بقرارنا بالتقيد الوزارة يمثل ممن وغيرهم واإلداريين القضائيين المفتشين والسعادة الفضيلة

 كل عن وبتقرير الجلسات بمواعيد بمكتبنا اللجان سكرتارية تزويد ومراعاة . الذكر آنف
 صاحب على العرض قبل النهائي التقرير على التوقيع وعدم المندوب يحضرها جلسة

 محضر على يوقع من كل المسئولية يتحمل وسوف . ذلك على الموافقة وأخذ الصالحية
. و / )بموجبه والتمشي لالعتماد . مسبقة موافقة دون اللجان مع االجتماع

1836/ت/13
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 : ونصه هـ22/7/1422 في 14508/ب/3 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
-14 وتاريخ 29/62413 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية على اطلعنا ((

 القاضي هـ14/2/1422 وتاريخ م/3/132 رقم لألمر فيها المشار هـ15/7/1422



 اإلجراءات وفق التمور من طن ألف )21( لشراء المعتاد بالمبلغ االرتباط على بالموافقة
 التوزيع مناطق إلى بشحنها الوطني واالقتصاد المالية وزارة تعميد سموه وطلب سنوياً المتبعة

 منطقة كل قاضي يشارك أن على متبع هو ما حسب شحنها من مانع ال بأنه نخبركم .
 االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ )) بموجبه يلزم ما فأكملوا . التوزيع عملية في مستفيدة
. و / )موجبه واعتماد
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 بشأن تعاميم من سبق لما اإللحاقي هـ8/7/1407 في ت12/124 رقم للتعميم إلحاقاً
 األمر على بناءً المعامالت استالم عند توقيعه أمام واضحاً الموظف اسم كتابة ضرورة
 في الموظفين بعض تهاون مؤخراً لوحظ وحيث .هـ2/1/1390 في 1374 رقم السامي

 األمر به قضى لما مخالفاً توقيعه أمام اسمه كتابة وعدم فقط توقيعه على يقتصر حيث ذلك
 عليهم والتأكيد لديكم الموظفين إبالغ منكم نأمل سبق لما وتأكيداً. إليه المشار السامي
 عند مشاكل من ينتج لما تالفياً معاملة ألي المستلم توقيع أمام واضحاً االسم كتابة بلزوم
 إدارته من الصادرة المعامالت تسليم بيانات متابعة إدارة مدير كل وعلى االسم كتابة عدم

 الوزارة في المتابعة إدارة تعميد جرى أنه علماً اسمه وكتابة استلمها الذي من والتأكد
 والرفع التعميم هذا مضمون تطبيق من للتأكد اإلدارات لدى التسليم بيانات على بالتفتيش

. ك ) والتعليمات األنظمة حسب بحقه يلزم ما التخاذ متساهل كل عن
1840/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ1/8/1422 في ر/14183

 الحوافز في األولوية إعطاء : أوالً :- يلي بما القاضي هـ7/7/1422 وتاريخ 197 رقم
 وشركاته الخاص القطاع لمنشآت الحكومية والمشاريع المزايدات و المناقصات وفي

 وتأهيلهم وتدريبهم السعوديين لتوظيف المقررة السعودة سياسات بتنفيذ تقوم التي ومؤسساته
 ثانياً . وأعمالها مشروعاتها وتنفيذ الحكومة مشتريات تأمين نظام مع يتعارض ال بما وذلك ،

 العمل ومجاالت قطاعات على تشرف التي الحكومية العامة والمؤسسات الجهات إلزام
 تنفيذ على بالعمل جزئياً أو كلياً منهما ألي المملوكة والشركات الدولة في االقتصادى
 جوانب من تراه ما تضمين و ، وتأهيلهم وتدريبهم السعوديين لتوظيف المقررة السياسات

 ذكر مما من نسخة برفقه تجدون لذا . اهـ )) السنوية تقاريرها في الصدد هذا في سلبية
. الوزارة من المرفقات تطلب . و / .) موجبه واعتماد لالطالع

1841/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 وتاريخ 34/م رقم الكريم الملكي المرسوم صدور المتضمن هـ1/8/1422 في ر/14182

 وتاريخ 193 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على بالمصادقة هـ28/7/1422
 تجدون لذا . بالقرار المرفقة بالصيغة للبيئة العام النظام على بالموافقة القاضي هـ7/7/1422

 من المرفقات تطلب . و / ) يخصكم فيما موجبه ومراعاة لالطالع ذكر مما نسخة برفقه
. الوزارة

1838/ت/13
1/54

12
8

1422
تنظيم

 (( : ونصه هـ10/8/1422 في ق/3955 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً



 بإقامة لكم التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء
 يغيث أن قدرته جلت الله ونسأل. هـ13/8/1422 الموافق االثنين يوم االستسقاء صالة
 و / ) واالعتماد لإلحاطة .أهـ )) مجيب سميع إنه المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد

.
1839/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد ((
 الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوال : يلي ما ومشفوعه هـ2/8/1422 في ر/14191

 بالصيغة المحاماة نظام على بالموافقة القاضي هـ14/7/1422 وتاريخ 199 رقم الموقر
 وتاريخ ) 38/م ( رقم الملكي المرسوم من نسخة : ثانيا . القرار بهذا المرفقة

 لالطالع ، ذكر مما نسخة برفقه تجدون لذا . ذلك على بالمصادقة القاضي هـ28/7/1422
 التعميم ينظر . هـ22/2/1423 في 1945/ت/13 رقم التعميم ينظر . و/ ) موجبه واعتماد

. هـ15/6/1423 في 2010/ت/13 رقم
1843/ت/13
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 العامة الهيئة مشاركة بشأن هـ24/11/1421 في 1676/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 تلقينا فقد وعليه . الخ... . صدورها قبل واللوائح األنظمة ومراجعة دراسة في لالستثمار

 (( : ونصه هـ3/8/1422 في 15167/ب/7 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة
 بالموافقة الصادر هـ17/11/1421 وتاريخ 15148/ب/7 رقم التعميمي أمرنا إلى نشير
 أنظمة من الحكومية الجهات تعده ما ومراجعة دراسة في لالستثمار العامة الهيئة مشاركة على

 المحلي االستثمار على واللوائح األنظمة هذه وتأثير أبعاد لمعرفة وذلك صدورها قبل ولوائح
 / م رقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ سمو خطاب إلى نشير كما . المملكة في واألجنبي



 بعض في تدرس الزالت األنظمة بعض أن المتضمن هـ13/7/1422 وتاريخ 787 /1
 الهيئة اطالع بدون إلقرارها العليا للجهات لرفعها تمهيداً الحكومية والمصالح الوزارات

 إحاطة بضرورة الوزارات على التأكيد سموه معه يرجو الذي واألمر . عليها لالستثمار العامة
 تحقيقاً عنها الرفع قبل عليها والمالحظات المرئيات إلبداء األنظمة هذه بمشاريع الهيئة

 العامة الهيئة إلحاطة المختصة الجهة على التأكيد إليكم ونرغب . ذلك من المرجوة للفائدة
 كافة زودنا وقدر . حيالها ومالحظاتها مرئياتها إلبداء األنظمة هذه بمشاريع لالستثمار
 إليكم نرغب لذا .اهـ )) . لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح الوزارات
. و / .) موجبه واعتماد االطالع

1846/ت/13
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 دعم لجنة ورئيس الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب الوزارة تلقت لقد
 رغبة المتضمن هـ4/8/1422 في 6845/6 رقم البرقي الرياض بمنطقة القدس إنتفاضة
 ومؤازرة فلسطين في إخوانهم دعم في المساهمة على الوزارة منسوبي حث الكريم سموه

 البنوك طريق عن أو التنفيذي المكتب طريق عن أنفسهم به تجود بما . المباركة انتفاضتهم
 االطالع إليكم نرغب الكريم سموه إليه أشير لما ونظراً .98 رقم الموحد الحساب في

 / ) ذلك في األجر واحتساب فلسطين في إخواننا لنصرة والمساعدة التعاون بالجميع ونهيب
. و

1845/ت/13
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 في 8/3/37160 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب إلى إشارة
 الختامية الحسابات وإعداد الحسابات إقفال تعليمات إبالغ والمتضمن هـ29/7/1422

 على الصرف يوقف-1 :- التالية التعليمات تضمن والذي هـ1421/1422 المالي للعام



 العمل ويجب هـ20/9/1422 الموافق األربعاء يوم دوام بنهاية األربعة الميزانية أبواب كافة
-2 . اليوم هذا دوام نهاية قبل الوطني واالقتصاد المالية وزارة إلى الدفع أوامر إرسال على

 شهر بمرتبات الخاصة الدفع أوامر تسليم نأمل فإننا المبارك الفطر عيد إجازة لظروف نظراً
 الموافق السبت يوم دوام نهاية قبل الوزارة بهذه الدفع أوامر إدارة إلى رمضان

-3 . المحدد الموعد في المرتبات جميع صرف من الوزارة هذه لتتمكن هـ9/9/1422
 الجهات من يتطلب فإنه الغرض ولهذا المقررة مواعيدها في شوال شهر مرتبات صرف سيتم

 يوم من بدءاً هـ1422 العام شوال شهر بمرتبات الخاصة الدفع أوامر تسليم الحكومية
 الدفاتر في وتسجيلها المختصة بنودها على تحميلها يتم أن على هـ7/10/1422 السبت

 مستندية اعتمادات فتح طلب يتوقف-4 هـ1422/1423 القادم المالي للعام المحاسبية
 أما هـ6/9/1422 الموافق األربعاء يوم دوام بنهاية قائمة اعتمادات إلى اإلضافة أو جديدة

 حتى فيستمر االعتماد شروط تعديل أو التاريخ هذا قبل المفتوحة االعتمادات من السحب
 الصناديق موجودات كافة إيداع يتم-5 هـ20/9/1422 في الصرف إليقاف المحدد التاريخ

 نقود بعهدته من وكل الصناديق أمناء أو الصرف مأموري لدى النقدية والبواقي ومتحصالتها
 يوم نهاية وحتى هـ7/10/1422 من الفترة خالل فرعية أو رئيسية جهات كانت سواء
. هـ1421/1422 المالية السنة إيداع ضمن هـ11/10/1422

 هـ1421/1422 المالية السنة عن الختامية السحابات وأعداد إلقفال المتممة الفترة تبدأ-6
 الموافق األربعاء يوم نهاية وحتى هـ16/10/1422 الموافق االثنين يوم من ابتداء

 أقصاه موعد في الوزارة هذه إلى الختامي الحساب تقديم يتم أن على هـ1/12/1422
 ورفعه للدولة العام الختامي الحساب إعداد من الوزارة هذه تتمكن حتى هـ22/12/1422
 الخاص الشهري الجدول أن يالحظ-7 . المحدد الموعد في الوزراء مجلس مقام إلى

 هـ1/9/1422 من الفترة حسابات يغطي هـ1421/1422 المالية السنة من األخير بالشهر
 هـ1422/1423 المالية السنة من األول الشهري الجدول أن كما هـ15/10/1422 إلى

 على التأكيد-8 . القعدة ذي شهر نهاية حتى هـ16/10/1422 من الفترة يغطي أن يجب
 وعدم المختلفة بأنواعها العهد حسابات وإقفال تصفية بضرورة المالية باإلدارة المسئولين

 52 رقم الوزراء مجلس قرار من ثالثاً الفقرة بأحكام عمالً أخرى إلى سنة من تدويرها
 للميزانية المالية التعليمات في ورد ما تطبيق على التأكيد-9 هـ7/3/1420 وتاريخ

 التي والشيكات والحواالت المتنوعة األمانات بحسابات المعالة المبالغ بتصفية والحسابات
 عدم عن الحسابات قفل ولجنة المالية اإلدارة مدير ومسائلة سابقة مالية سنوات من تدور
 إقفال تعليمات تطبق الختامية الحسابات وإعداد الحسابات إقفال لغرض-10 . ذلك تنفيذ



 المختصة الجهات على التأكيد إليكم نرغب .اهـ. الختامية الحسابات وإعداد الحسابات
 على بالوزارة المالية باإلدارة المسئولين أن علماً بموجبه والتقيد أعاله ورد ما بمراعاة لديكم

 التي الصعوبات مناقشة أو التعليمات بهذه يتعلق استفسار أي على لإلجابة االستعداد أتم
 باالتصال ذلك تم سواء لها الحلول إيجاد في والمشاركة التطبيق أثناء المختصين تواجه

.ك/ .)الكتابة أو الفاكس أو الهاتفي
1849/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ1/8/1422 في ر /7/14181

 جميع على التأكيد : أوالً )) يلي بما القاضي هـ7/7/1422 وتاريخ 198 رقم الوزراء
 وإيضاح ، ملحوظاته على بالرد االلتزام العامة المراقبة ديوان لرقابة الخاضعة الجهات

 خالل وذلك ، بشأنها ملحوظاته الديوان أبدى التي المبالغ لتحصيل اتخذتها التي اإلجراءات
 المراقبة وديوان الوطني واالقتصاد المالية وزارة تقوم : ثانياً . بذلك إبالغها تاريخ من شهر

 وتنفيذ الحكومة مشتريات تأمين نظام في المحددة المباشر التأمين صالحية بدراسة العامة
 المباشر الشراء في التوسع من والحد المالية األمور ضبط إلى يؤدي بما وأعمالها مشروعاتها

 العامة المراقبة ديوان يقوم : ثالثاً .أشهر ستة تتجاوز ال مدة خالل ذلك عن تقرير ورفع ،
 من يكتشفه ما لمناقشة ، لرقابته تخضع جهة كل في المعنيين مع مباشرة اتصاالت بإجراء

 ديوان على : رابعاً . مستقبالً تكرارها عدم وسبل معالجتها أساليب واقتراح ، ملحوظات
 الكوادر وإحالل لديه السعوديين غير العاملين عن االستغناء على العمل العامة المراقبة

 ( في ورد فيما النظر يتم :خامساً . ذلك لتنفيذ يضعها خطة وفق مكانهم المؤهلة السعودية
 وتاريخ )26/29( رقم الشورى مجلس قرار من ) وسابعاً ، وسادساً ، رابعاً
 إليكم نرغب لذا . أهـ )) ... العامة المراقبة ديوان نظام مشروع إطار في هـ29/7/1420

. و / ) موجبه واعتماد االطالع
1850/ت/13
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 القاضي هـ22/10/1420 في م/1077 رقم التعميمي الكريم السامي األمر إلى إشارة
 ومخاطر بأضرار للتوعية وطنية بحملة التدخين لمكافحة الخيرية الجمعية قيام على بالموافقة
 رئيس سعادة خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... المجتمع أفراد بين انتشاره من للحد التدخين
 رغبته المتضمن هـ5/8/1422 وتاريخ 1681/360 رقم للحملة المنظمة العليا اللجنة
 للحملة فرع لفتح المملكة محافظات كافة في الرئيسية الشرعية المحاكم كافة على التعميم
 لمكافحة الوطنية للحملة المنظمة اللجنة مع والتنسيق خاللها من التوعية نشر بهدف لديهم

 لما ونظراً .أهـ . الرياض 2693822 رقم وفاكس 2694446 رقم هاتف على التدخين
 إليكم نرغب لذا ، والمجتمع الفرد على خطيرة سلبية آثار من للتدخين ولما إليه أشير

. و / ) ذكر فيما الحملة مع والتعاون االطالع
1851/ت/13
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 القاضي هـ18/8/1422 وتاريخ 6423 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه

 يتعلق أو مايرد كل وإحالة المحاماة لنظام التنفيذية الالئحة إلعداد متخصصة لجنة بتشكيل
 هذا من األولى المادة من 4 رقم الفقرة في إليها المشار اللجنة سكرتارية إلى المحاماة بنظام
. الوزارة من المرفقات تطلب . ك / .) بموجه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . القرار

1853/ت/13
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 في 16071 رقم البرقي التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد(



 هـ1422 العام لهذا المبارك رمضان شهر حلول قرب بمناسبة (( : ونصه هـ14/8/1422
 ساعات خمس بمعدل الكريم الشهر هذا خالل الرسمي الدوام ساعات يكون أن تقرر فقد

 يلزم ما فأكملوا . الظهر بعد من الثالثة الساعة وحتى صباحاً العاشرة الساعة من تبدأ يومياً
. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ .)) بموجبه

1852/ت/13
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 رقم البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا
 أوالً : يلي ما طيه لكم نبعث (( : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ2/8/1422 وتاريخ ر/14190

 بالموافقة القاضي هـ14/7/1422 وتاريخ 200 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة
 الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً . بالقرار المرفقة بالصيغة الجزائية اإلجراءات نظام على

 لذا . الخ.... ذلك على بالمصادقة الصادر هـ28/7/1422 وتاريخ 39/ م رقم الكريم
 . و / ) موجبه واعتماد االطالع ونأمل . والنظام والمرسوم القرار من صورة برفقه تجدون
 ينظر هـ8/11/1422 في 1891/ت/13 رقم التعميم ينظر . الوزارة من المرفقات تطلب

هـ10/10/1423 في 2094/ت/13 رقم التعميم
1857/ت/13
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 (( : ونصه هـ26/8/1422 في ق/4216 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً

 بإقامة لكم التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء
 يغيث أن قدرته جلت الله ونسأل. هـ30/8/1422 الموافق الخميس يوم االستسقاء صالة
. و / ) .لإلحاطة .أهـ )) مجيب سميع إنه المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد
1858/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا قد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ15/8/1422 في ر/7/15155

 البتعاث المجال فسح : أوالً : يلي بما القاضي هـ28/7/1422 وتاريخ 213 رقم الوزراء
 وعلوم والصحية الطبية المجاالت في البكالوريوس درجة على للحصول المدنيين الموظفين
 بند دعم : ثانياً . الحكومية األجهزة في العمل حاجة تقتضيه ما بحسب اآللي الحاسب
 ستمائة 600 له يعتمد بحيث القادمة الخمس السنوات خالل )211( والتدريب االبتعاث

 وزارة قيام : ثالثاً . هـ1422/1423 القادم المالي العام من اعتباراً سنوياً ريال مليون
 العاملة بالقوى يتعلق بما المدنية الخدمة موظفي وابتعاث تدريب لجنة بتزويد التخطيط
 واالقتصاد المالية وزارة قيام وكذلك ، الحكومية لألجهزة الخمسية بالخطط المحددة
 الجهات لجميع واالبتعاث التدريب لبنود تعتمد التي المالية بالمبالغ اللجنة بتزويد الوطني

 حيث من متكامل بشكل العلمي واإلعداد التدريب خطط دراسة تتم بحيث ، الحكومية
 للتدريب مبالغ من يعتمد وما التخطيط بوزارة المعتمدة الخطط حسب العمل متطلبات

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الوطني واالقتصاد المالية وزارة قبل من واالبتعاث
. و / ) موجبه

1863/ت/13
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 : ونصه هـ12/11/1422-11 في ق/4532 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً ((

 بإقامة لكم التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء
 الله ونسأل.القرى أم تقويم حسب. هـ14/9/1422 الموافق الخميس يوم االستسقاء صالة
 .أهـ )) مجيب سميع إنه المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد يغيث أن قدرته جلت

. و / ) واالعتماد لإلحاطة
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 هـ4/9/1422 في 17687/ب/7 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 المتضمن هـ15/2/1401 وتاريخ 3051 رقم التعميميين األمرين إلى نشير (( : ونصه

 ، المخالفين ومجازاة بدقة ذلك ومراقبة عليها والمحافظة الدوام بأوقات التقيد على التأكيد
 عدم من والتحقيق الرقابة لهيئة تبين ما بشأن الصادر هـ21/1/1421 وتاريخ م/95 ورقم
 ... بحقهم النظام تطبيق في الحكومية الجهات بعض وتهاون بالدوام الموظفين التزام

 إلى نشير كما . دقة بكل وتطبيقها النظام بأحكام بااللتزام المختصة الجهات بتوجيه والقاضي
 فيه المشار هـ7/5/1422 وتاريخ خ/116 رقم والتحقيق الرقابة هيئة رئيس معالي خطاب

 الجهات من عدد على بها قامت التي الدوام رقابة جوالت خالل من للهيئة تبين أنه إلى
 الظواهر من عدد وجود هـ30/1/1422 إلى هـ1/4/1421 من الفترة خالل الحكومية

 عن المتخلفين الموظفين بحق النظام تطبيق في الجهات تلك بعض تهاون أهمها من السلبية
 قبل االنصراف أو الحضور في التأخر أو بالغياب اآلخر البعض تخلف وتكرار الرسمي الدوام
 وكذا ، بحقهم تأديبي إجراء أي اتخاذ دون فقط عليه بالحسم جهاتهم واكتفاء الدوام انتهاء
 من )30/12 ( المادة من الثانية الفقرة في المحددة للمدة الموظفين من عدد غياب تجاوز

 رواتبهم من الغياب يقابل ما باقتطاع جهاتهم واكتفاء المدنية الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح
 يوماً عشر خمسة عمله عن تغيب من فصل جواز من بحقهم المادة في ورد ما تطبيق دون

 كامالً يوماً بالغياب اإلذن جانب إلى . الواحدة السنة في متفرقة يوماً ثالثين أو متصلة
 في واالنصراف للحضور بيانات وجود عدم عن فضالً إجازة ذلك احتساب دون للموظفين

 الظواهر لتلك لما ونظراً . أخرى جهات في البيانات ضبط وعدم الحكومية الجهات بعض
 لمصالح وتعطيل الحكومي العمل على سلبية آثار من والتحقيق الرقابة هيئة إليها أشارت التي

. المواطنين

 بهذا والتعليمات األنظمة به تقضي ما بتطبيق المختصة الجهات على التأكيد إليكم نرغب
 واجبات أداء في المقصرين مع التساهل أو ذلك في التهاون وعدم ، دقة بكل الخصوص



 يلزم ما فأكملوا ، مالحظاتها على الهيئة بإجابة الحكومية الجهات قيام وضرورة ، أعمالهم
. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ )) . بموجبه

1870/ت/13
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 في 9/2/40631 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 وظائف نظام أحكام تطبيق بشأن الصادرة للتعليمات إلحاقاً (( : ونصه هـ19/8/1422

 وتاريخ 4/13130 رقم الوزاري التعميم بموجب الصادرة العامة األموال مباشرة
 حول الحكومية الجهات بعض من الواردة االستفسارات على وبناء . هـ20/8/1396

 وتاريخ 4/2638 رقم الوزارة هذه تعميم في الواردين )وثانياً أوالً ( باإلجرائين المقصود
 مباشرة مكافأة أساسه على تحسب الذي الراتب تحديد بكيفية المتعلق هـ20/7/1401

 العامة المراقبة وديوان المدنية الخدمة وزارة مع الموضوع دراسة تم وحيث . العامة األموال
 رقم التعميم من ) أوالً ( في الوارد الفعلي بالراتب المقصود أن توضح أن الوزارة هذه تود ،
 يشغلها كان التي للدرجة األساسي الراتب هو إليه المشار هـ20/7/1401 في 4/2638

 الثاني بالبند المقصود أما . العامة األموال مباشرة وظائف في خدمته انتهاء عند الموظف
 لديه توافرت إذا العامة األموال مباشرة لمكافأة الموظف استحقاق أن فهو التعميم في الوارد
 نظام بموجب خدمته أثناء ومكافآت بدالت من يستحقه مما يحرمه ال استحقاقها شروط
 على إليها المشار العامة األموال مباشرة مكافأة احتساب يتم عليه وبناء . المدنية الخدمة
 في خدمته انتهاء عند الموظف يشغلها كان التي للدرجة األساسي الراتب : التالي النحو

 المجال هذا في قضاها التي خدمته سنوات عدد في مضروباً العامة األموال مباشرة وظائف
 ) موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . اهـ )) النظام في عليه المنصوص للترتيب وفقاً

. و /
1871/ت/13
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 والجهات الوزارة منسوبي بعض بانتداب األوامر من عدد صدور من لوحظ لما نظراً فإنه
 مناسب غير األمر هذا إن وحيث . المهام لهذه مدة فيها تحدد لم مختلفة مهام في لها التابعة

 أمر بصدور إال المنتدب يتجاوزها ال للمهمة محددة مدة باالنتداب األمر يتضمن أن بد وال
 إليكم نرغب لذا بذلك الصالحية صاحب قناعة حال في اإلضافية المدة فيه تحدد إلحاقي

 وعلى . التكليف أمر في ذلك على والنص للمنتدب الزمنية المدة تحديد واعتماد االطالع
 ومناسبة ذلك عن زاد ما اعتبار وعدم لهم المحددة الزمنية بالمدة التقيد بالمهمات المكلفين
 . الدوام عن التغيب بمعالجة الخاصة التعليمات به تقضي حسبما المدة هذه عن المكلف
. و / ) بموجبه يلزم ما فأكملوا

1883/ت/13
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 القاضي هـ15/10/1422 وتاريخ 7569 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه

 نظام من بالمحاكم الخاص الجزء في التنفيذية الالئحة إلعداد متخصصة لجنة بتشكيل
 على بالتعميم القرار هذا في – الله حفظه – معاليه وجه وقد . الخ ... الجزائية اإلجراءات

 سكرتارية إلى الجزائية اإلجراءات بنظام يتعلق أو يرد ما جميع إحالة باعتماد الوزارة أقسام
 والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . الثانية المادة من )5( الفقرة في إليها المشار اللجنة

. ك / ) بموجبه
1890/ت/13
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 هـ19/10/1422 في 84980 رقم الداخلية وزارة وكيل معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد(

 الرقم يحمل والذي )ت2( رقم نموذج نقود تحصيل إيصال بوك فقدان المتضمن
 إليها المشار اإليصاالت استعمال عدم معاليه وطلب .422500/27 إلى422451/27من



 إدارة أو الداخلية بوزارة للمستودعات العامة لإلدارة تسليمها يتم عليها العثور حال وفي
 نرغب لذا بذلك التعميم قبل استعمالها حال في واإلفادة .مشيط خميس في المدنية األحوال

. م / ) واإلحاطة االطالع إليكم
1899/ت/13
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 وحماي لألرصاد العام الرئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد
 اإلرصاد مصلحة ( جهاز مسمى تعديل المتضمن هـ8/11/1422 في 8/1/1595 رقم البيئة

 مكاتبة تكون أن سموه وطلب ) البيئة وحماية لإلرصاد العامة الرئاسة ( إلى )البيئة وحماية
. و / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... مباشرة الرئاسة

1902/ت/13
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 بالموافقة القاضي هـ22/6/1421 في م/7/844 رقم الكريم السامي األمر على بناءاً فإنه
 للقضاء العلمي المعهد في القضاة الفضيلة ألصحاب علمية حلقات بعقد الوزارة قيام على

 هذه لتنفيذ الالزمة الضوابط وضع تم وحيث .اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة
 قاضياً عشرين عن يزيد ال بعدد الحلقة تنعقد-1 :- يلي لما وفقاً لها والترشيح الحلقات

 فإن الواحدة للحلقة المحدد العدد عن المرشح العدد زاد إذا . قضاة عشرة عن ينقص وال
 للحلقة به االحتفاظ يتم أعداد من يزيد وما الوزارة جهاز في المعنية للجنة النهائي الترشيح

 قاضي درجة من العمل رأس على هم الذين القضاة كافة الحلقات لهذه يرشح-2 . تليها التي
 الترشيح باستمارة المقترح النموذج وفق الترشيح يتم-3 . )أ( محكمة رئيس درجة إلى )ج(

 العالي المعهد ( التنفيذ مكان-5 . يوماً عشر أربعة للحلقة الزمنية المدة-4 . المرفقة
 بمعدل واحد بقاض تشغل التي اإلفرادية المحاكم في الترشيح يتم-6 ). الرياض في للقضاء

 الذي الترشيح وفق الواحدة العلمية الحلقة في المملكة مناطق من منطقة لكل محكمتين



 إلى قاضيان بها التي المحاكم-7 .الوزارة من أو المنطقة محاكم رئيس فضيلة من يحدد
 عن فيها القضاة عدد يزيد التي المحكمة-8 . بينهم من واحد قاض ترشيح يتم قضاة عشرة
. حلقة لكل قاضيان يرشح قضاة عشرة

 لذا هـ1423 عام من محرم شهر خالل األولى الحلقة عقد – الله شاء إن – تقرر وحيث
 االستمارة بتعبئة وذلك القضاة الفضيلة أصحاب من ترونه من وترشيح االطالع إليكم نرغب
 وإرسال الوزارة اختصاص من منها واألخير األول الحقل أن مالحظة مع صورتها المرفق

 الوزارة بين التنسيق لجنة سكرتارية [ : التالي العنوان على للوزارة استكمالها بعد االستمارة
 آخر أن علماً ] 4020734 رقم الفاكس على اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام وجامعة
 من ولمزيد هـ28/12/1422 الموافق الثالثاء يوم هو الترشيح استمارات الستقبال موعد

. و / ) ]4059203[ رقم الهاتف على االتصال يتم المعلومات
1909/ت/13
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 (( : ونصه هـ1/12/1422 في ق/6081 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد

 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً
 بإقامة لكم التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء

 يغيث أن قدرته جلت الله ونسأل. هـ2/12/1422 الموافق الخميس يوم االستسقاء صالة
. و / ) .لإلحاطة .أهـ )) مجيب سميع إنه المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد
1913/ت/13
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 في 1293/ت/13 ورقم هـ26/2/1422 في 1742/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا
 للقيام إداري مفتش تكليف بشأن هـ5/9/1417 في 959/ت/13 ورقم هـ16/10/1419



 العدل وكتابات المحاكم في الشرعية الدوائر في العمل سير متابعة لغرض تفتيشية بجوالت
 الجوانب يخص ما متابعة مع ذلك على والتركيز فيها الدوام انتظام على والوقوف والفروع
 في لديكم اإلداريين للمفتشين جوالت برنامج وإعداد االطالع إليكم نرغب لذا . اإلدارية
 مدير من كل يتولى أن -1 :أوالً : يلي ما ذلك في يراعى وأن اإلدارية منطقتكم حدود
 -2 . لسريته لديه ويحفظ منطقته على الجولة برنامج إعداد بنفسه المحاكم ورئيس الفرع

 وكتابات المحاكم جميع وعلى المحاكم ورئاسة الفرع على الجولة البرنامج يتضمن أن
 في جهة لكل األقل على زيارتين البرنامج يتضمن أن -3 . بالمنطقة بهما المرتبطة العدل
 المالحظات عليها تكثر التي الجهات على ذلك من أكثر الزيارات وتكرار ، الواحد الشهر

 لقرار وفقاً انتداب إلى تحتاج التي للجهات المفتشين انتداب يكون -4 . الدوام في
 في 1468/ت/13 برقم المعمم هـ28/8/1420 في 4403 رقم الصالحيات

 أو بالمنطقة الشرعية الدوائر لكثرة إما المدة زيادة إلى الحاجة وعند ..هـ12/1420
 تكون : ثانياً . الالزم التوجيه ألخذ للوزارة الموضوع عن فيعرض ذلك ونحو لتباعدها

 زيارة كل في الدوام موضوع على التركيز : ثالثاً . مفاجئة بصفة التفتيشية الجوالت
 . صورته المرفق النموذج في ونحو غياب من الجولة أثناء مالحظات من يوجد ما وتسجيل
 ورئاسات للفروع الممنوحة الصالحيات حسب حقهم في النظام به يقضي ما وتطبيق

 – والفروع الشرعية الدوائر في العمل سير متابعة استمارة تعبئة يتم : رابعاً . المحاكم
 في 1742/ت/13 رقم بالتعميم المحاكم ورئاسات للفروع المبلغة الوزارة من المعدة

. أشهر ستة كل واحدة مرة - هـ26/2/1422

 أو للفرع التابعة الجهات جميع تغطية من اإلداري المفتش تمكن عدم حال في : خامساً
 من المحاكم رئاسة أو الفرع خلو حال في أو ... تباعدها أو الجهات لكثرة المحاكم رئاسة
 الكفاءة لدية تتوفر ممن الرئاسة أو الفرع موظفي أحد ترشيح يتم إداري مفتش وجود

 الالزم التوجيه ألخذ للوزارة عنه والعرض الثامنة عن مرتبته تقل أال على المهمة لهذه والقدرة
 إدارة – للوزارة الجوالت نتائج عن تقارير برفع المحاكم ورئاسات الفروع تقوم :سادساً .

 : سابعاً . جهة كل على وجدت التي فقط المالحظات يتضمن شهور أربعة كل – المتابعة
 . كاملة سنة لمدة – تعالى الله شاء إن هـ1423 محرم شهر من اعتباراً الجوالت هذه تبدأ

 تقرير وتقديم الفترة تلك خالل الجوالت تلك نتائج تقييم بالوزارة المتابعة إدارة على : ثامناً
. و / .) بذلك شامل
1924/ت/13
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 على العام والمشرف والقروية البلدية الشئون وزارة وكيل سعادة تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 بوك فقد المتضمن هـ16/11/1422 وتاريخ 58885 رقم والمالية اإلدارية الشئون

 بالرقم وينتهي 386301/41 الرقم من يبدأ ) ت2( رقم بموذج نقود تحصيل إيصاالت
 إلخ .. الجفان ناصر بن عبدالله / بريدة محافظة ببلدية اإليرادات محصل من 386350/41

 رقم من تبدأ والتي تستخدم لم التي اإليصاالت قبول بعدم التوجيه سعادته وطلب .
 االطالع نأمل لذا . حينه في إبالغه عليها العثور حال وفي الغية واعتبارها 386322/41

. م / ) بذلك وإلحاطة
1928/ت/13
1/54

25
1

1423
تنظيم

 نتائج على والحصول اإلداء بمستوى الرقي إلى تهدف التي الجهود توحيد في رغبة فإنه
 اإلنجاز في والسرية الدقة مع العمل مصلحة يخدم لما – الله بإذن – العطاء في أكمل

 لما وإنفاذاً . وقتها في جهتها إلى وغيرها والخطابات والبرقيات المعامالت اليصال ضماناً
 وتالفياً .تأخيرها وعدم المعامالت إنجاز سرعة على العمل من والتعليمات األنظمة به تقضي
 تصديرها المراد المادة تسليم في التأخر سببها وآخر وقت بين تظهر التي المالحظات لبعض

 العمل الوزارة أقسام في الصادر عن المسئولين جميع من نأمل لذا . العام الصادر قسم إلى
 العام الصادر قسم إلى بتسليمها وااللتزام مبكر وقت في معامالت من لديهم ما إنجاز على
 ذلك بعد سيتفرغ حيث ) ظهراً والنصف الواحدة الساعة إلى صباحاً الثامنة ( الساعة من

 من يمنع ال وهذا اليوم نفس في المعامالت تصدير إجراءات إلستكمال العام الصادر موظفو
. م / )الدوام وقت خالل العاجلة والمعامالت البرقيات تسليم

1932/ت/13
1/54
1
2



1423
تنظيم
 بإنشاء القاضي هـ24/1/1423 وتاريخ 627 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 المواعيد – الدعوى صحائف ( أقسام وهي والمستعجلة الكبرى المحاكم في إدارية أقسام

 والمهندسين النظر هيئة أعضاء ويشمل الخبراء – والتفيذ الحجز – الخصوم محضري –
 للعمل يرونه من تكليف المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب وعلى . والمترجمين والمساحين

 اإلدارة تقوم وأن المحكمة بأعمال واإللمام الكافية الخيرة لديه تتوفر من األقسام بهذه
 . وتبليغها التنظيمي وارتباطها المقترحة األقسام ومهام أهداف بتحديد بالوزارة المختصة
 رقم التعميم ينظر الوزارة من المرفقات تطلب . ك / ) بموجبه والعمل لالطالع

هـ15/11/1423 في 2118/ت/13
1937/ت/13
1/54
7
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1423
تنظيم

)

 بمنح القاضي هـ27/1/1423 وتاريخ 777 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 الخصوم محضر إنتداب صالحية االفرادية المحاكم وقضاه المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب

 لالطالع . الخ ... الواحدة المالية السنة في يوماً وثالثين الواحدة المرة في يوم لمدة
. ك / ) بموجبه والعمل

1938/ت/13
1/54

11
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1423
تنظيم

 والمالية اإلدارية الشئون على العام المشرف سعادة تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد(
 التحصيل إيصال بأن المتضمن 3/2/1423 في 7338 رقم والقروية البلدية الشئون بوزارة
 المختصين توجيه سعادته وطلب . صوره بكامل فقد قد 716062/40 رقم ت2 نموذج

 حال في عليه والتحفظ ملغياً واعتباره اإليصال هذا قبول بعدم لنا التابعة والجهات لدينا



. م / ) واإلحاطة لالطالع . إلخ .. حينه في إبالغهم يتم وأن تقديمه
1939/ت/13
1/54

16
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1423
تنظيم

 هـ17/1/1423 وتاريخ 3543 رقم المدنية الخدمة وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا لقد(
 هـ1/12/1422 وتاريخ 12/15 رقم المدنية الخدمة وزير معالي قرار من نسخة ومشفوعه

 الوظائف لشغل المطلوبة الصحية اللياقة إلثبات بالقرار المرفق النموذج باعتماد القاضي
 من اعتباراً به والعمل السابق النموذج محل ويحل الصحية اللياقة بالئحة وإلحاقه العامة

 العمل واعتماد لالطالع إليه المشار النموذج من نسخة لكم نشفع لذا . اهـ هـ1/2/1423
. الوزارة من المرفقات تطلب . ك / ) بموجبه

1940/ت/13
1/54

17
2

1423
تنظيم

 ر/11769 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب إلى إشارة
 وتاريخ 14/م رقم الملكي المرسوم من نسخة ومشفوعة هـ15/8/1420 في
 وتاريخ 132 رقم الوزراء مجلس قرار على بالموافقة المتخذ هـ12/8/1420
 عليه الموقع القضائي للتعاون العربية الرياض اتفاقية على بالموافقة القاضي هـ7/8/1420

 تم أن بعد المرفقة بالصيغة م6/4/1983 الموافق هـ23/6/1403 بتاريخ الرياض بمدينة
 إليها المشار االتفاقية من نسخة لكم نشفع لذا . الخ .. منها والستين التاسعة المادة تعديل

. الوزارة من المرفقات تطلب . و / )واالعتماد لالطالع
1944/ت/13
1/54

17
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تنظيم
 السامي األمر على المبني هـ10/1/1417 في 889 ت /13 رقم التعميم إلى إشارة(

 أو ألصحابها المعامالت تسليم بعدم القاضي هـ24/12/1416 في م/1676 رقم التعميمي
 من صورة المراجع إعطاء بعدم الموظفين على والتنبيه بشأنها يصدر مما بصور تزويدهم
 الرسمية األوراق صور بإعطاء يقوم من وأن ذلك مغبة من وتحذيرهم كانت مهما المعاملة

 وحيث . الخ .. العقاب يستحق للنظام مخالفاً يكون الرسمي العمل إطار خارج طرف ألي
 عن صوراً مشفوعاتها في تتضمن الوزارة إلى بها يتقدم التي المعامالت من بعضاً أن لوحظ

 صادر الصور هذه بعض إن بل العالقة لصاحب توجه لم حكومية دوائر بين رسمية خطابات
 بما بالتمشي عليكم نؤكد فإننا لذا . أعاله إليه المشار للتعميم مخالفة فيه وهذا الوزارة عن

 ما كل عن بالوزارة المختصة للجهة والعرض ذلك في والتعليمات األنظمة به تقضي
 ذلك في والمساءلة التحقيق ليجرى مخالفة من للوزارة المقدمة األوراق على تالحظونه
. و / ) المتسبب ومحاسبة

1948/ت/13
1/54

22
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1423
تنظيم

)

 /األستاذ سعادة توقيع اعتماد بشأن هـ13/4/1417 في 907 / ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 وعليه . الخ .. سابك لشركة وفكه الرهن إجراءات طلب في سلمه بن عبدالله بن إبراهيم

 للشركة المنتتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس نائب سعادة خطاب الوزارة تلقت فقد
 اإلشارة المتضمن هـ7/2/1423 وتاريخ 6085 رقم سابك األساسية للصناعات السعودية

 محمد / المهندس بتعيين هـ26/3/1419 وتاريخ 71 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار إلى
 أصبح بحيث سابك بشركة منتدباً وعضواً اإلدارة مجلس لرئيس نائبأ الماضي حمد بن

 ومن الصالحيات جميع في السابق المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس لنائب خلفاً
 . الخ .. العدل كتابات لدي توقيعه اعتماد سعادته وطلب . الرهن وفك الرهن إجراء ضمنها

 محمد المهندس توقيع نموذج من نسخة وبرفقه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
. و / )الماضي

1950/ت/13



1/54
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1423
تنظيم

 في 1697/1 رقم بخطابه بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة إلينا رفعه ما على بناء
 فضيلته ويرغب . بالطائف الصيفي مقرها إلى التمييز محكمة انتقال بشأن هـ16/1/1423

 بالطائف الصيفي مقرها إلى التمييز بمحكمة الخاصة المعامالت ببعث المختصة الجهة تعميد
 لالطالع هـ23/2/1423 من اعتبارا عباس بن عبدالله مسجد جنوب / السالمة حي /

. ك / ) موجبه واعتماد
1951/ت/13
1/54

28
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تنظيم

)

 وذلك العام هذا خالل المحاكم لرؤساء الرابعة الندوة عقد على تعالى الله بمشيئة لعزمنا نظرا
 على العمل مع العصر تقنيات وإدخال لألعمال اإلنجاز وسرعة األداء مستوى لرفع سعيا

 بخطابنا الكريم السامي للمقام ذلك عن العرض جري فقد . المتبعة اإلجرائية األساليب تطوير
 رقم البرقي السامي األمر تلقينا وعليه هـ27/12/1422 وتاريخ 74397/22 رقم
 جدول إلعداد وتمهيداً . ذلك على بالموافقة القاضي هـ11/2/1423 في 7/3509

 تخدم وآراء مقترحات من لديكم ما على االطالع وألهمية الندوة لهذه الالزم األعمال
 لذا . لها المناسبة والحلول اإلنجاز تأخير إلى تؤدي عوائق من يوجد قد وما العامة المصلحة

 مواضيع من لديكم بما ] الندوة سكرتارية / الوزارة وكيل مكتب [ الوزارة موافاة نأمل
 ذلك عن والرفع تعالى الله شاء إن الندورة لهذه العمل جدول في إدراجها يمكن مقترحة
 والعمل والسداد التوفيق للجميع تعالى المولى سائلين تاريخه من شهران أقصاها مدة خالل

. و / ) رضاه فيه لما
1954/ت/13
1/54
3
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تنظيم
 المتضمن هـ18/2/1423 وتاريخ 1414 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه

 . ك / ) بذلك واإلحاطة لالطالع . الخ للمستشارين العامة اإلدارة ومهام وارتباط لتشكيل
. الوزارة من المرفقات تطلب

1967/ت/13
1/54
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1423
تنظيم

)

 رقم الخطية بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد
 رقم الكريم السامي القرار من إنطالقاً : ونصها هـ22/2/1423 في 136/45/3
 وإستكماال . الغير ضد التعاوني التأمين بإلزامية المتعلق هـ13/8/1422 وتاريخ222

 والمرورية األمنية للمتوعية الوطنية الحملة من السابقتين المرحلتين في نفذت التي للخطوات
 فإن التوعية إستمرار باهمية وإيماناً . والنتائج العرض في ونجاحاً قبوالً شهدت والتي ،

 الوطنية الحملة من الثالثة المرحلة بتنفيذ تعتزم العام األمن بجهاز ممثلة الداخلية وزارة
 القادم الدراسي العام بداية مع الله بإذن تنطلق سوف والتي والمرورية األمنية للتوعية

 : إلى المروري الجانب في المرحلة هذه وتهدف .. متواصلة يوماً )45( ولمدة ) هـ1423(
 التصدي -2 . المرورية السالمة مفهوم ترسيخ في التعاوني التأمين أهمية إيضاح -1

 ث الحواد في للوقوع تجنباً السير بأولويات التقيد أهمية على والتأكيد الخاطئة للسلوكيات
 المحافظمة بأهمية الوعي تعميق -1 : إلى األمني الجانب في الحملة تهدف كما المرورية

 وحمل إلقتناء المنظمة والتعليمات األنظمة إيضاح -2 . األنظمة واحترام األسلحة على
 بالوزارة المرتبطة واألجهزة اإلدارات كافة حث الكريم الكريم سموه وطلب .. األسلحة
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. القادمة المرحلة في البناء والتعاون للتواصل قدماً للسعي

. و / ) . ذلك في والمرور األمن أجهزة مع والتعاون
1969/ت/13
1/54

10



3
1423

تنظيم
)

 مما السريع للصرف رواتبهم تحويل والموظفين الفضيلة أصحاب بعض رغبة لعدم نظرا
 لالستثمار المصرفية الراجحي لشركة تصدر شيكات بموجب رواتبهم تسليمهم يتطلب

 حساب من صرفها ويتم بالرياض التمييز ومحكمة الوزارة منسوبي راتب لديها والمودع
 الذي الشهر من والعشرين الرابع اليوم نهاية في الشركة مع الشهرية المطابقة وتجرى الوزارة

 الرابع اليوم نهاية منهم يستلم لم من راتب تعلية سيتم بأنه منسوبيكم إبالغ نأمل فإننا . يليه
 لدى الصرف معه يتعذر مما بالوزارة األمانات لحساب يليه الذي الشهر من والعشرين

 أحكام الخامس البند من )5/1( الفقرة في ورد لما طبقاً وذلك التاريخ هذا بعد الشركة
. ك / ) تعاونكم شاكرين لالستثمار المصرفية الراجحي شركة مع الموقع العقد من عامة
1973/ت/13
1/54

23
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1423
تنظيم

 السعودية العربية الجوية بالخطوط العام المدير مساعد نائب سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد
 مكتب وجود المتضمن هـ7/3/1423 وتاريخ 707/148/566/423 رقم بالرياض
 للوزارة المجاور الشباب رعاية مبنى في الخدمات مكتمل السعودية العربية الجوية للخطوط

 إصدار في الرغبة عند إليه المشار المكتب بمراجعة الوزارة منسوبي إحاطة سعادته ورغب .
 .. الخاصة أو الرسمية العمل لرحالت سواء الطائرة صعود بطاقة على الحصول أو التذاكر

. م / ) بذلك واإلحاطة اإلطالع نأمل لذا . الخ
1974/ت/13
1/54

24
3

1423
تنظيم

 بوزارة والمالية اإلدارية الشئون على العام المشرف تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد



 اإليصاالت فقد المتضمن هـ13/3/1423 وتاريخ14472 رقم والقروية البلدية الشئون
 التعميم سعادته وطلب . تثليث بلدية قبل من )619050( ورقم )619046( رقم التالية
 واإلحاطة االطالع نأمل لذا . وإشعاره تقديمها عند عليها والتحفظ الغية واعتبارها عنها

. م / ) بذلك
1976/ت/13
1/54
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تنظيم

 رقم المدنية الخدمة بوزارة والمكافآت البدالت إدارة مدير سعادة خطاب إلى إشارة
 في 6256/23 رقم الوزارة لخطاب فيه المشار هـ6/3/1423 في 16031

 للموظف عمل طبيعة بدل صرف إمكانية مدى عن اإلفادة طلب المتضمن هـ11/2/1423
 وقد . الخ .. بالمحكمة وظيفته مهام يمارس بينما الوزارة بفرع آلة ناسخ وظيفة على المثبت

 عمل المستخدم أو الموظف يزاول أن البدالت لصرف األساسية الشروط من أن سعادته أفاد
 ذلك يعتبر حيث مالكها على المثبت الجهة في مستمرة وبصفة فعالً عليها المعين وظيفته
 . الخ للجهة الرسمي بالتظيم االلتزام إلى وتهدف تجاوزها يمكن ال وتصنيفية تنظيمية قاعدة

.م / ) بذلك واإلحاطة االطالع نرغب لذا
1986/ت/13
1/54
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تنظيم

 بواسطة التبليغ يتم أن من الشرعية المرافعات نظام من عشر الثانية المادة في ورد ما على بناء
 صورة المحضر يسلم أن من المذكور النظام من عشر الخامسة المادة وكذلك ، المحضرين

 في الوزارة من ورغبة . الخ .. وجد إن وإقامته عمله محل في إليه وجه من إلى التبليغ
 كافة على تشتمل بالمحضر للتعريف بطاقة إعداد تم فقد به والتعريف المحضر مهمة تسهيل

 للمحضر عمل بطاقة إصدار بطلب الخاص النموذج لكم نشفع لذا . حاملها عن المعلومات
 القضاة شعبة ( للوزارة وبعثه لتعبئته لديكم المحضرين على وتوزيعه تصويره واعتماد لالطالع
. ك / ) الالزم إكمال من المختصة الجهة تتمكن حتى ) العدل وكتاب



1987/ت/13
1/54
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تنظيم

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان وئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 رقم األعلى االقتصادي المجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ1/4/1423 وتاريخ ر/2770

 الصيغة حسب التخصيص استراتيجية على بالموافقة القاضي هـ23/3/1423 وتاريخ 1/23
 لالطالع واالستراتيجية والقرار التعميم من نسخة برفقه تجدون لذا . الخ ... بالقرار المرفقة
. الوزارة من المرفقات تطلب . و / )يخصكم فيما موجبه واعتماد

1992/ت/13
1/54
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تنظيم
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 ( بعنوان أسبوعي تلفزيوني برنامج وتنفيذ بإعداد الوزارة في والنشر اإلعالم إدارة لقيام نظراً
 رجب دورة في السعودية العربية المملكة بتلفزيون األولى القناة عبر يبث ) العدل رحاب في

 تقوم التي الجهود إبراز في البرامج هذه أهمية يخفى ال وحيث . تعالى الله شاء إن القادمة
 أصحاب من نأمل عليه . والتوثيق القضاء مجال في خاصة الشرعية والدوائر الوزارة بها

 في المشاركة خالل من للبرنامج المختص الفريق مع التعاون العدل وكتاب القضاة الفضيلة
 : هاتف والنشر اإلعالم إدارة مع ذلك في التنسيق ويمكن . المتنوعة البرنامج فقرات

 )) . 4084272 فاكس 1712 -1722 -1633 تحويله 4057777 – 4082472
. و /

1995/ت/13
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 من الشرعية الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه
 فيما الخبرات وتبادل للتباحث قطاعاتها اختالف على الوزارة منسوبي بين لقاءات عقد خالل
 واألنظمة ,الشرعية األصول مقتضى ضوء في اإلنجاز وسرعة واتقانه العمل سير حول بينهم

 في والثانية األولى العدل كتابات لرؤساء الرابع الملتقى عقد جرى فقد ,المرعية والتعليمات
 كتابة اختصاص ـ 1 : التالية التوصيات اللقاء هذا عن وانبثق هـ19/1/1423ـ17 الفترة
 التراضي وقسمة العقارات في المشاعة اإلرثية الحصص عن التنازل بتوثيق األولى العدل
 ويصدر عوض بغير أو بعوض ذلك أكان وسواء خارجها أم المكانية الوالية داخل سواء
 للتهميش مصدره إلى يبعثه ثم الملكية صك على أجراه بما ويهمش بذلك صكا العدل كاتب
 العقار برهن المتعلقة الحجزية الكفالة بإقرار األولى العدل كتابة اختصاص ـ 2 .سجله على
 وعدم األحوال ببطاقة االكتفاء إيجابيات في النظر بعد ـ 3 .لها المكانية الوالية حدود في

 في 150/ت/8 رقم بالتعاميم استثنيت التي الوكاالت في معرفين إلى الحاجة
 1218/ت/13 ورقم ,هـ25/10/1418 وتاريخ 1124/ت/13 ورقم ,هـ20/4/1414

 المدنية األحوال ببطاقة االكتفاء يشمل أن المجتمعون أوصى فقد هـ23/6/1419 وتاريخ
 الجهات أمام الترافع ووكاالت البيوع كوكاالت الوكاالت كافة معرفين إلى الحاجة وعدم

 ما الوكاالت من وغيرها الحكومية الجهات ومراجعة واالستالم القبض ووكاالت القضائية
 الصياغة في ماثله ما أو الوزارة قبل من المطبوع النموذج في المعدة العامة الوكاالت عدا
 في المدنية األحوال ببطاقة واالكتفاء المعرفين عن االستغناء وكذلك .معرفين من بد فال

 العقارات عن الدولة وتنازل ,الملكيات ونزع ,الجنسية عن والتنازل ,األسماء تغيير أقارير
 الحال اقتضى إذا العدل لكاتب ويحق .واألطوال الحدود تعديل أو الدولة أمالك لمصلحة

.بعاليه ذكر فيما معرفين طلب

 المرسوم صدر والتي بعده أو هـ1/2/1395 تاريخ قبل البلدية باعتها التي األراضي ـ 4
 للمقام والقروية البلدية الشؤون وزارة من الرفع بعد إال البيع أوامر تنفيذ بعدم الملكي
 السامي المقام قبل من بيعها إجازة بعد إال توثيقها إمكانية بعدم أصحابها فيفهم ,السامي
 أراد إذا ـ 5 .االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة المحكمة إلى التقدم أو الكريم
 وأطواله المتبقي الجزء وكذلك المفرغ الجزء تحديد فعليه صك من جزء إفراغ العدل كاتب

 إلى الكتابة العدل كاتب فعلى المتبقي يحدد ولم منها أجزاء أفرغ التي الصكوك أما ومساحته
 الحاجة دون تصدر الزراعية الكفاالت وثائق ـ 6 .المتبقية األجزاء لتحديد المختصة الجهة



 ـ 7 .المنطقة إلمارة اإلداري النطاق حدود ذلك يتعدى أال على المكانية بالوالية ربطها إلى
 التأسيس لعقد الموثق العدل كاتب يتولى الشركات عقود في الواردة التملك صكوك

 رسميا بعثه فيتم خارجها كان وما لعمله المكانية الوالية حدود في صكوكها على التهميش
 داخل من الصادرة بالعقار المتعلقة الوكاالت ـ 8 .سجله وعلى عليه للتهميش جهته إلى

 ,ومصدرها وتاريخها الحفيظة ورقم المدني السجل رقم بين فيها يجمع خارجها أو المملكة
 أوصى الوكالة بفسخ يتعلق فيما ـ 9 .فقط المدني السجل برقم فيكتفى ذلك عدا وما

 معه وليس فسخها في الموكل ورغب خاصة الوكالة كانت إذا : أوال : يلي بما المجتمعون
 النموذج حسب الوكالة بفسخ إقرار أخذ فيتم يده في هي ممن إحضارها وتعذر أصلها

 إذا ـ أ : ثانيا .اإللغاء هذا من بنسخة العالقة ذات الجهة وتزود األصل له يسلم به المعمول
 كاتب فعلى الفسخ بطلب أصدرتها التي الجهة إلى بأصلها الموكل وتقدم عامة الوكالة كانت
 وسجلها الوكالة أصل على والتهميش الفسخ أصل وإعطاؤه الفسخ على إقراره أخذ العدل
.بذلك

 إقراره فيؤخذ معه وأصلها الوكالة أصدرت التي الجهة غير إلى الموكل تقدم حال في ـ ب
 الجهة إلى الملغى األصل بعث يتم ثم لديه صدر بما الوكالة أصل على ويهمش الفسخ على
 من الوكالة فسخ بطلب الموكل تقدم إذا ـ جـ .بذلك سجلها على للتهميش أصدرتها التي

 بالفسخ إقرار فيؤخذ الوكيل من إحضارها لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة
 أصلها على التهميش رغب وإذا .باإللغاء سجلها على ويهمش له ويسلم صك بذلك ويصدر
 الموكل تقدم إذا ـ د .الوكالة تسليم الوكيل رفض حال في األمنية الجهة بمراجعة فيفهم
 ذكر ما فيتخذ ذلك لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة غير من الوكالة فسخ بطلب

 سجلها على للتهميش فسخ من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "ج" الفقرة في
 إقراره فيؤخذ الوكالة منها صدرت التي الجهة إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ هـ .بذلك
 أصل على ويهمش موكله إلى بتسليمه يقوم لكي له ويسلم صك بذلك ويصدر بالعزل
 منها صدرت التي الجهة غير إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ و .بذلك وسجلها الوكالة
 الوكيل عزل من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "هـ" فقره في ذكر ما فيتخذ الوكالة
 التي الخيرية الجمعيات إلى ترد التي الهبات توثيق مناسبة ـ 10 .سجلها على للتهميش لنفسه

 الجهة موافقة فالبدمن البيع أو الشراء ألغراض اإلفراغ أما ,بنشاطها ترخيصا تحمل ال
 أن وكالة بطلب شخص له يتقدم عندما العدل كاتب على ـ 11 .بنشاطها باإلذن المختصة

 في ذلك على والنص تخصيصا أو تعميما فيه التوكيل يرغب فيما حاجته تحديد منه يطلب
.مخصوص ألمر حكومية إدارة مراجعة الوكالة لهذه الباعث كان إذا سيما ال الوكالة



 يتعين فإنه التوكيل في الوكيل ورغب التوكيل حق للوكيل أن فيها ينص التي الوكاالت ـ 12
 كانت وإذا ,العقار ببيع خاصة أو عامة كانت إذا وسجلها األصلية الوكالة على الشرح
 رسمية بمذكرة وترسل عليها الشرح بعد منها صورة فتؤخذ أخرى جهة من خارجة الوكالة

 عند العائلة دفتر أصل إحضار تعذر إذا ـ 13 .بذلك سجلها على للتهميش صدورها جهة إلى
 التملك صك أن حال وفي .لها المدني السجل من نسخةمصدقة فيطلب المرأة هوية إثبات

 من فيطلب الراهن الوقت في تحملها التي غير هوية وتاريخ رقم يحمل بالمرأة الخاص
 التي والهوية الصك في المدونة الهوية بين فيها الربط يتم بذلك مشهد المدنية األحوال
 بشأن السابق األولى العدل كتابات رؤساء ملتقى عن صدر ما على التوكيد ـ 14 .تحملها
 عن فيها اإلحالة تتم التي العدل كتابات عدا ما اإلحالة ورقة على العدل كتابة رئيس توقيع
 العدل كاتب خروج على التعليمات تنص التي االقتضاء وكاالت ـ 15 .اآللي الحاسب طريق

 .إقراره بعد به للعمل العدل كتابات وتبلغ الوزارة تحدده ترتيب ضمن تتم مقرها في إلجرائها
 دون ما حسب" :بعبارة يكتفى مشموله جميع بانتقال الصك ظهر على الشرح حال في ـ 16
 مكتمل الصك يكون أن شريطة الضبط في والمساحة واألطوال الحدود ذكر عند "الصك في

 الجهة من معتمد مخطط وفق العقار يكون أن بينها من والتي والنظامية الشرعية اإلجراءات
 واعتماد االطالع نرغب ذلك على ولموافقتنا العامة المصلحة مقتضى على وبناء .المختصة

.و)/بموجبها العمل
1996/ت/13
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 القاضي هـ14/5/1423 وتاريخ 4048 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 وقد . الخ .. للعقار العيني التسجيل لنظام التنفيذية الالئحة إلعداد متخصصة لجنة بتشكيل

 جميع وإحالة باعتماد الوزارة أقسام على بالتعميم القرار هذا في – الله حفظه – معاليه وجه
 ( الفقرة في إليها المشار اللجنة سكرتارية إلى للعقار العيني التسجيل بنظام يتعلق أو يرد ما
 ينظر . ك / )موجبه وإعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . القرار هذا من األولى المادة من )5

. هـ10/11/1423 في 2112/ت/13 رقم التعميم
2002/ت/13
1/54
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 رقم – الله حفظه – الفروسية نادي رئيس الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد(
 في م/802 رقم السامي األمر إلى فيه المشار هـ25/4/1423 وتاريخ 391/23
 نادي لصالح الدولة أمالك بإسم المسجلة األراضي إفراغ باعتماد القاضي هـ12/8/1422

 أشار وحيث . الخ .. مستقلة معنوية شخصية من النادي به يتمتع لما نظراً بالرياض الفروسية
 بعض في أراضيه إفراغ في وتعطيل صعوبات من النادي واجهه لما نظراً أنه الكريم سموه
 بضرورة العدل كتاب بإبالغ الكريم سموه وجه فقد العدل كتاب بعض قبل من المملكة مدن

 أصدرت وأن للوزارة سبق وحيث . ذلك إنجاز بسرعة النادي مع والتعاون االستعجال
 وتاريخ 1861/ت/13 رقم والتعميم هـ13/1/1422 وتاريخ 1702/ت/13 رقم التعميم

 كان إذا وأنه موجبه وإعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا . الموضوع هذا حول هـ9/9/1422
 أن جهة كل فعلى الشرعية الدوائر من أي لدى المطلوب إتمام دون تحول عوائق أي هنالك
. و / ) يلزم بما التوجيه ليتم ئياتها بمر مزوداً ذلك عن لديها ما للوزارة سريعاً ترفع
2001/ت/13
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 دف/3/2/442 رقم بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجلة البرقية إلى نشير
 وتاريخ دف /12/و /12/2 رقم سموه لقرار فيها والمشار هـ12/4/1423 وتاريخ

 وطلب . الخ .. واإليواء اإلخالء لعمليات التنظيمية الالئحة إصدار بشأن هـ8/8/1422
 واإليواء اإلخالء لعمليات التفصيلية الخطط وإعداد يخصه فيما كالً الالزم إكمال سموه

 اإلخالء خطط إعداد أدلة في ورد لما عامة أو تعليمية أكانت سواء لكم التابعة للمرافق
 رقم التعميم ينظر . و / ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . المرفقة واإليواء

هـ17/12/1423 في 2142/ت/13
2005/ت/13
1/54
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 قرار من نسخة ومرافقه هـ18/6/1421 وتاريخ ]1580/ ت/13 [ رقم لتعميمنا إلحاقاً
 نظام على بالموافقة القاضي هـ14/5/1421 وتاريخ ]115[ رقم الموقر الوزراء مجلس

 يلي ما على تنص والتي المائتين بعد والستين الرابعة المادة على وبناء ، الشرعية المرافعات
 صورته المرفق قرارنا صدر وحيث . )) النظام لهذا التنفيذية اللوائح العدل وزير يصدر ((

 المرافعات لنظام التنفيذية اللوائح على بالموافقة هـ3/6/1423 وتاريخ ]4569 [ رقم
 لنظام التنفيذية اللوائح من ونسخة إليه المشار القرار من صورة برفقه تجدون لذا . الشرعية

 للجميع راجين تاريخه من اعتبار بموجبها العمل وإعتماد لالطالع . الشرعية المرافعات
. و / )،،، وبركاته الله ورحمة عليكم والسالم يحفظكم والله والسداد التوفيق

2010/ت/13
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 قرار من نسخة ومرافقه هـ12/8/1422 وتاريخ )1839/ت/13 ( رقم لتعميمنا إلحاقا
 نظام على بالموافقة القاضي هـ14/7/1422 وتاريخ )199 ( رقم الموقر الوزراء مجلس

 وزير يصدر ( : يلي ما على تنص التي النظام من واألربعين الثانية المادة على وبناء المحاماة
 )4649 ( رقم صورته المرفق قرارنا صدر وحيث ) النظام لهذا التنفيذية اللوائح العدل

 برفقه تجدون لذا . المحاماة لنظام التنفيذية اللوائح على بالموافقة هـ8/6/1423 وتاريخ
 وإعتماد لإلطالع . المحاماة لنظام التنفيذية اللوائح من ونسخة إليه المشار القرار من صورة
 .و/ ) يحفظكم والله . والسداد التوفيق للجميع راجين . تاريخه من إعتباراً بموجبها العمل
هـ23/7/1423 في 2030/ت/13 رقم التعميم ينظر
2019/ت/13
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 إدارة بإنشاء القاضي هـ2/6/1423 وتاريخ 4522 رقم الوزير معالي قرار من نسخة برفقه
. ك / ) اإلحاطة و االطالع إليكم نرغب لذا . ) للمحاماة العامة اإلدارة ( باسم
2020/ت/13
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 إدارات توجيه والمتضمن هـ8/7/1422 وتاريخ 1818/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 التي الجديدة والنشاطات بالمعلومات وإمدادها والنشر اإلعالم إدارة مع بالتعاون الوزارة
 على العام والمشرف المستشار سعادة خطاب وردنا فقد وعليه . الخ ... نشرها من يستفاد
 القصور بعض إلى فيه والمشار هـ5/6/1423 وتاريخ 37652/23 رقم الوزير معالي مكتب

 أهمية الجميع على يخفى ال وحيث بالوزارة والشعب اإلدارات بعض من الجانب هذا في
 إدارة مع بجديه والتعاون ، االطالع إليكم نرغب لذا . المجال هذا في والتوثيق التعاون
ك/ ) موجبة واعتماد الجميع إليها يسعى التي العامة المصلحة لتحقيق والنشر اإلعالم

2027/ت/13
1/54
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 بالرياض اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة الشريعة كلية عميد فضيلة خطاب تلقينا لقد
 التأسيسي االجتماع لحضور الدعوة المتضمن هـ16/7/1423 وتاريخ ش908/1 رقم

 الذي اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة عليها تشرف التي السعودية الفقهية للجمعية
 القاعة في العشاء صالة بعد هـ25/7/1423 بتاريخ األربعاء يوم – الله شاء إن – سيعقد

 الفضيلة أصحاب دعوة فضيلته رغب وقد . الخ .. الجامعة في المؤتمرات بمبنى المساندة
 في والمشاركة للحضور الوزارة منسوبي من وأصوله الفقه في والمتخصصين القضاة

 الوزارة منسوبي و القضاة الفضيلة أصحاب إحاصة إليكم نرغب لذا . إليه المشار االجتماع
. ك / )مضمونه وإبالغهم

2029/ت/13
1/54
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 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن صورته المرفق هـ9/7/1423 في )27481( رقم
 إنشاء بشأن صورته المرفق هـ25/4/1422وتاريخ )125( برقم الوزراء مجلس قرره ما

 والشؤون والمياه الزراعة وزارتي في بالمياه المعنية واألجهزة اإلدارات تضم للمياه وزارة
 الصحي والصرف المياه ومصالح ، العزيزية عين إلدارة التابع المياه وقطاع والقروية البلدية
 التي المناطق في جديدة فروع وإنشاء ، للوزارة فروعاً المصالح هذه واعتبار حالياً القائمة

 الموضحة للترتيبات وفقاً وذلك ، الصحي والصرف للمياه مصالح – حالياً – بها توجد ال
. و / ) بذلك واإلحاطة االطالع نرغب لذا .الخ... المجلس قرره فيما تفصيالً

2039/ت/13
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 القاضي هـ24/7/1423 وتاريخ 5600 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه

 نسخة لكم نشفع لذا . الخ ..بالقرار المرفقة القضائي والتحقيق التفتيش الئحة على بالموافقة
. ك / ) معاليه قرار صدور تاريخ من اعتباراً بموجبها للعمل إليها المشار الالئحة من
2040/ت/13
1/54
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 أن المتضمن هـ21/7/1423 وتاريخ 2/1 رقم المياه وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد
- :- التالي للعنوان وفقاً المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة بمقر سيكون معاليه مكتب

 بن محمد األمير بشارع فهد الملك طريق تقاطع ، المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة



 -2174086 : هاتف- 11432 الرياض 5968 : ب ص . بالعليا عبدالعزيز
 نرغب لذا . جي إس تحلية 404699 : تلكس- 4641630 : فاكس- 2632551

هـ30/1/1424 في 2177/ت/13 رقم التعميم ينظر . ك / ) واإلحاطة ، االطالع إليكم
2043/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد(
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ29/4/1423 وتاريخ ر/2931
 قرار تطبيق على بالموافقة القاضي هـ20/4/1423 وتاريخ ]102[ رقم الموقر الوزراء

 عشرة الرابعة دورته في الصادر العربية الخليج لدول التعاون لمجلس األعلى المجلس
 مركز إقامة المتضمن هـ1414 عام رجب 9 إلى 7 من الفترة ل خال الرياض في المنعقدة
 يصدر أال على ، بالقرار المرفق نظامه حسب وذلك ، العربية الخليج لدول التجاري التحكيم

 ما وجود عدم من التثبت بعد إال المركز نظام من )15( المادة على بناءً الحكم بتنفيذ األمر
 نسخة برفقه وتجدون واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... شرعاً تنفيذه من يمنع
. الوزارة من المرفقات تطلب . و / ) المذكور النظام من
2041/ت/13
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 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ29/7/1423 وتاريخ 30066 /ب /7 رقم
 أوالً :- يلي بما القاضي هـ15/6/1423 وتاريخ 1/788 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار
 رقم المدنية الخدمة مجلس بقراري المؤسسة ) بالساعة العمل قواعد ( بـ العمل يوقف :-

 وجميع هـ23/11/1417 وتاريخ ) 1/466( ورقم هـ19/2/1398 وتاريخ )19(
 المدرسات وظائف على التعاقد حاالت ذلك من ويستثنى بشأنها الصادرة القرارات



 وتاريخ )1/667( رقم المدنية الخدمة مجلس لقرار وفقاً استثنائية إجازات الممنوحات
 نفاذ تاريخ قبل بالساعة العمل قواعد وفق معهم للمتعاقد بالنسبة :- ثانيا . هـ24/1/1421
 واحدة سنة أقصى وبحد فيها المحددة المدة انتهاء حتى عقودهم استمرار فيجوز القرار هذا
 تاريخ من اعتباراً القرار هذا يسري :- ثالثاً ذلك بعد تجديدها يجوز وال بدايتها تاريخ من

 به يعتد وال الغياً التاريخ هذا بعد تعاقد أي ويعتبر الوزراء مجلس رئاسة ديوان قبل من تبليغه
. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا هـ. أ .

2057/ت/13
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 وتاريخ )5001( رقم المنورة بالمدينة اإلسالمية الجامعة مدير معالي خطاب تلقينا لقد
 سوف الدين وأصول الدعوة كلية في ممثلة اإلسالمية الجامعة أن المتضمن هـ29/7/1423
 مقر في وذلك ]الفكري الغزو ضد الجامعات شباب تحصين [ بعنوان علمية ندوة تقيم

 . تعالى الله شاء إن هـ14/2/1424-12 من الفترة في المنورة بالمدينة اإلسالمية الجامعة
 المشاركة في الراغبين الفضيلة أصحاب من الوزارة منسوبي على التعميم معاليه ورغب

 نسخة وبرفقه بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ....العمل أوراق أو بالبحوث
 يطلب . و / ) المشاركة في يرغب من على لتوزيعها بالندوة الخاصة والمطوية االستبيان من

الوزارة من المرفقات
2058/ت/13
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 رقم التقاعد معاشات بمصلحة اإليرادات إدارة مدير سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد
 مناسبة آلية إيجاد إلى تسعى المصلحة أن المتضمن هـ8/6/1423 في 3/6/1/5/31132

 وتهيأتها معلومات قاعدة بتكوين التقاعد بعد فيما المتقاعدين وخدمات خبرات من لالستفادة
 لهذا استبيان أعداد تم وقد خبراتهم طبيعة تناسب التي المجاالت شتى في منهم لالستفادة

 االستبيان بهذا التقاعد وشك على هم ممن األخوة تزويد سعادته ويرغب .الخ... الغرض



 االطالع إليكم نرغب لذا .الخ...المتبع حسب لتقاعده الالزمة الوثائق مع إرساله ثم ومن
 من المرافقات تطلب . ك / )بموجبه لإلحاطة إليه المشار االستبيان من نسخة برفقه وتجدون
. الوزارة
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 في 30067 /ب /7 رقم التعميمي البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 12245 /ب /7 رقم التعميمي األمر إلى نشير (( ونصه هـ29/7/1423
 بلوغهم بعد والمستخدمين الموظفين خدمات تميد ضوابط بشأن الصادر هـ16/8/1408

 لمجلس الرفع يتم بأن ) الرابعة ( فقرته في والقاضي ... التقاعد على لإلحالة النظامية السن
 إلى نشير كما . األقل على أشهر بستة التقاعد سن للتمديد المرشح بلوغ قبل المدنية الخدمة
 خ م/334/423 رقم المدنية الخدمة مجلس وعضو المدنية الخدمة وزير معالي خطاب
 التي الدراسة نتيجة على اطلع المدنية الخدمة مجلس أن المتضمن هـ25/6/1423 وتاريخ
 الخدمة تمديد ضوابط حول ) الوطني واالقتصاد والمالية ، المدنية الخدمة ( وزرتا بها قامت

 في للمجلس التحضيرية اللجنة توصية وعلى ، أعاله إليه المشار التعميمي األمر في الواردة
 وتاريخ )785/423( رقم محضره في المدنية الخدمة مجلس انتهى وقد ، ... الصدد هذا
 تأييد إلى هـ17/6/1423 وتاريخ 23329/ب /7 رقم باألمر عليه الموافق هـ24/5/1423

 وتاريخ 12245/ ب /7 رقم التعميمي األمر من الرابعة الفقرة تعديل اقتراح
 المرشح بلوغ قبل المدنية الخدمة لمجلس الرفع يتم أن ( نصها ليكون هـ16/8/1408

 الخدمة لمجلس العامة األمانة وتعيد ، األقل على بشهرين التقاعد على اإلحالة سن للتمديد
 نرغب لذا . ) األسباب كانت مهما منها الوارد الجهة إلى ذلك مع يتفق ال طلب أي المدنية

. و / ) بموجبة والعمل االطالع
2055/ت/13
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 هـ25/7/1423في )044940/44( رقم المدنية الخدمة وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 إيجاد طلب بشأن هـ27/4/1423وتاريخ )م15/28597/23( رقم لخطابنا الجوابي
 فئات سلسلة إيجاد تم أنه معاليه خطاب تضمن وقد الخصوم محضري وظائف فئات سلسلة
 النوعية المجموعة ضمن )70309( التصنيفي الرمز ذات الخصوم محضري وظائف

 السلسة هذه أن معاليه وأفاد الدينية للوظائف العامة بالمجموعة المعاونة القضائية للوظائف
 لذا .الخ....الوظائف تصنيف دليل على الدورية اإلضافات ضمن تلحق سوف الجديدة

 بهذه المتعلقة البيانات من نسخة برفقه وتجدون ، بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب
. الوزارة من المرفقات تطلب . و / ) الجديدة السلسة
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 المحافظ وكيل تفويض بشأن هـ20/7/1422 وتاريخ1830/ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 الصادرة القرارات على التوقيع الشريف فهد بن فهيد / األستاذ سعادة االستثمار لخدمات
 خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... للعقارات األجانب المستثمرين تملك على بالموافقة
 هـ2/8/1423 وتاريخ 1/1327/م رقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ السمو صاحب

 محمد بن عبدالرحمن / المهندس اإلستثمار لتشجيع المحافظ وكيل سعادة تفويض المتضمن
 في العدل كتابات لمخاطبة وذلك اسمه إضافة سموه وطلب . الصالحية نفس زرعة بن

 وتجدون موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الخ....توقيعه نموذج واعتماد المملكة
 في 2795/ت/13 رقم التعميم انظر . و / ) . إليه المشار التوقيع نموذج من نسخة برفقه

. هـ4/12/1426
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 )32665/ب/3( رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية على اطلعنا (( : ونصه هـ14/8/1423وتاريخ

 )م/3/248(رقم لألمر فيه المشار هـ1/8/1423وتاريخ )29/62101( رقم
 ) ريال مليون وسبعين خمسة ( بمبلغ االرتباط على بالموافقة القاضي هـ8/3/1423وتاريخ
 تعميد سموه وطلب . سنوياً المتبعة اإلجراءات وفق التمور من طن ألف )21( وتعبئة لشراء
 شحنها من مانع ال بأنه نخبركم .التوزيع مناطق إلى بشحنها الوطني واالقتصاد المالية وزارة

 ما فأكملوا . التوزيع علمية في مستفيدة منطقة كل قاضي يشارك أن على متبع هو ما حسب
 رقم التعميم ينظر . و / )موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا هـ.أ))،،،.بموجبه يلزم
.هـ4/9/1423 في 2067/ت/13
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 هـ17/8/1423وتاريخ )33312( رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 ساعات تكون أن تقرر فقد هـ1423 العام لهذا المبارك رمضان شهر حلول بمناسبة (( ونصه
 العاشرة الساعة من تبدأ يوميا ساعات خمس بمعدل الكريم الشهر هذا خالل الرسمي الدوام
 نرغب لذا . هـ أ . )) بموجبه يلزم ما فأكملوا الظهر بعد من الثالثة الساعة وحتى صباحا
. و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم
2062/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 إليه انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ2/8/1423وتاريخ )د/7/3636(

 يجوز( بأنه القاضي هـ29/6/1423وتاريخ )1/796( رقم بقراره المدنية الخدمة مجلس
 الخدمة نظام من 18 المادة من )ب( الفقرة في عليها المنصوص اإلضافية العالوة منح



 إلى ترقيتهم عند العمل راس على هم ممن المسابقة من المستثناة الوظائف لشاغلي المدنية
 )جيداً جيد ( عن يقل ال تقدير على الوظيفي األداء تقويم في الحصول بشرط مستثناة وظيفة

 فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ . ) العالوة منح قبل األخير العام في
. الوزارة من المرفقات تطلب . و / ) إليه المشار القرار من نسخة برفقه وتجدون يخصكم

2064/ت/13
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 (( : ونصه هـ27/8/1423 وتاريخ ق/4617 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً
 التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول وتأخر الجدب عند االستسقاء صالة
 ، القرى أم تقويم حسب هـ29/8/1423 الموافق االثنين يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم

 يستجيب وان ، المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد يغيث أن قدرته جلت الله نسأل
 . هـ . أ )) ،،، مجيب سميع إنه ... حين إلى ومتاعاً رحمة ينزله ما يجعل وأن الجميع لدعاء

. و / ) واالعتماد لإلحاطة
2066/ت/13
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 وتاريخ 8/3/40954 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب إلى إشارة
 للعام الختامية الحسابات وإعداد الحسابات إقفال تعليمات إبالغ المتضمن هـ9/8/1423

 على الصرف يوقف -1 :- التالية التعليمات تضمن والذي هـ1422/1423 المالي
 دوام بنهاية األخرى والحسابات هـ1422/1423 الحالي المالي العام ميزانية بنود اعتمادات

 المالية وزارة إلى الدفع أوآمر تسليم على العمل -2 .هـ7/10/1423 الموافق األربعاء يوم
 بأن علما وأثنائها المبارك الفطر عيد إجازة بدء قبل ) الدفع أوامر إدارة ( الوطني واالقتصاد

 يستمر -3 هـ7/10/1423 الموافق األربعاء يوم دوام نهاية الدفع أوامر الستالم موعد آخر
 الموافق األربعاء يوم دوام نهاية حتى شوال شهر تبات بمر الخاصة الدفع أوامر قبول



 على المحدد الموعد في المرتبات جميع صرف من الوزارة هذه لتتمكن هـ14/10/1423
 فتح طلب يتوقف -4 . هـ1422/1423 الحالي المالي العام اعتمادات من خصمها تيم أن

 الموافق األربعاء يوم دوام بنهاية قائمة اعتمادات إلى اإلضافة أو جديدة مستنديه اعتمادات
 شروط تعديل أو التاريخ هذا قبل المفتوحة االعتمادات من السحب أما هـ22/9/1423

 إيداع يجب -5 .هـ7/10/1423 الموافق األربعاء يوم دوام نهاية حتى فيستمر االعتماد
 بالجهات الخاصة الحسابات وأرصدة الصناديق أمناء لدي الموجودة النقدية األرصدة كافة

 والبنوك السعودي العربي النقد مؤسسة لدي الموجودة العامة والمؤسسات الحكومية
 وزارة جاري لحساب فرعية أو رئيسية جهات كانت سواء نقود بعهدته من وكل المحلية
 من الفترة خالل السعودي العربي النقد مؤسسة في الوطني واالقتصاد المالية

. هـ21/10/1423 نهاية إلى هـ17/10/1423

 رقم الوزراء مجلس قرار من ))ثالثا (( الفقرة تطبيق بضرورة المسئولين على التأكيد -6
 الختامي الحساب بكشف يرفق أن يجب أنه على تنص التي هـ29/3/1423 وتاريخ ]79[

 يتضمن مستقل تقرير الوطني واالقتصاد المالية لوزارة وتقدمه حكومية جهة كل تعده الذي
 األنظمة من وغيره للدولة العامة الميزانية مرسوم مع يتفق ال بما بها االلتزام تم التي المبالغ

 وتاريخ )52( رقم الوزراء مجلس لقرار تطبيقاً بشأنها اتخاذه تم وما والتعليمات
 المسؤولين على التأكيد -7 . هـ12/9/1420 وتاريخ ]157[ ورقم هـ7/3/1420

 الحسابات إعداد و الحسابات إقفال وإجراءات بقواعد التقيد بضرورة المالية باإلدارة
 مع هـ1422/1423 المالية للسنة الختامي الحساب وإعداد الحسابات إلقفال الختامية
 بحسابات المعالة المبالغ وتصفية تدويرها وعدم المختلفة بأنواعها العهد تسوية مراعاة

 الجدول أن يالحظ -8 . سنوات من تدور التي والشيكات والحواالت المتنوعة األمانات
 من الفترة حسابات يغطي هـ1422/1423 المالية السنة من األخير بالشهر الخاص الشهري

 المالية السنة من األول الشهري الجدول أن كما هـ26/10/1423 إلى هـ1/10/1423
 . القعدة ذي شهر نهاية حتى هـ27/10/1423 من الفترة يغطي أن يجب هـ1423/1424

 ابتداء هـ1422/1423 المالية السنة عن الختامية الحسابات إلقفال المتممة الفترة تبدأ -9
 الموافق األربعاء يوم نهاية وحتى هـ27/10/1423 الموافق الثالثاء يوم من
 أقصاه موعد في الوزارة هذه إلى الختامي الحساب تقديم يتم أن على هـ25/12/1423
 إلى ورفعه للدولة العام الختامي الحساب إعداد من الوزارة هذه تتمكن حتى هـ9/1/1424

. المحدد الموعد في الوزراء مجلس مقام



 بموجبة والتقيد أعاله ورد ما بمراعاة لديكم المختصة الجهات على التأكيد إليكم نرغب
 استفسار أي على لإلجابة االستعداد أتم على بالوزارة المالية باإلدارة المسؤولين أن علماً
 والمشاركة التطبيق أثناء المختصين تواجه التي الصعوبات مناقشة أو التعليمات بهذه يتعلق

 للجميع راجين . الكتابة أو الفاكس أو الهاتفي باالتصال ذلك تم سواء لها الحلول إيجاد في
. ك / ) والتوفيق اإلعانة
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 الموافقة صدور بشأن هـ24/8/1423 وتاريخ 2060/ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً(
 طن ألف ]21[ وتعبئة لشراء )) ريال مليون وسبعين خمسه (( بمبلغ االرتباط على الكريمة

 صاحب تعميم من نسخه تلقينا وحيث . الخ ... سنوياً المتبعة اإلجراءات وفق التمور من
 والمتضمن هـ21/8/1423 وتاريخ 29/67437 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو

 تعميم من نسخة لكم نرفق لذا . الخ ... التمور من العام لهذا لإلمارات المخصصة للكميات
. و / )يخصكم فيما موجبه واعتماد لالطالع إليه المشار سموه

2076/ت/13
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 هـ2/8/1423 وتاريخ م/583 رقم التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه
 هـ2/11/1415 وتاريخ 16559 رقم التعميميين لآلمرين نشير (( :- ونصه الوطني الحرس

 على مسؤول أي قبل من التوقيع أو الموافقة عدم بشأن هـ4/9/1416 في 13536 ورقم
 مسبق تفويض المسؤول لدى يكن لم ما اجتماع أو مؤتمر أي في معنوي أو مادي التزام أي

 التي االقتصادية واألوضاع ، العالم بها يمر التي الحالية للظروف ونظراً . ذلك يخوله
 على نوعه كان أيا التزام أي ترتيب وألن ، المملكة ومنها للبترول المنتجة الدول لها تتعرض



 من الموضوع يدرس أن بعد الشأن بهذا الخاصة النظامية األداة بموجب إال يكون ال الدولة
 أو سياسية التزامات الدولة على ترتب قد بتصاريح اإلدالء وألن ، المختصة الجهات قبل
 ومسئوليها الدولة يعرض ربما معين موقف تبنى تعنى أو غيرها أو بترولية أو اقتصادية أو أمنية

 أو التزام أي على الموافقة أو اإلعالن أو التصريح وألن ، ذلك عن غنى في ونحن ، للحرج
 مع تتفق ال أبعاداً يأخذ قد فيه واضح تفويض وصدور الموضوع دراسة قبل موقف أي تبني

 اآلخرين قبل ومن اإلعالم أجهزة قبل من مختلفة تفسيرات ويعطي والتزاماتها الدولة مواقف
 لحدوث وتالفياً وغيرها األسباب ولهذه ، المعروفة واتجاهاتها الدولة سياسة مع تتفق ال

 على التأكيد إليكم نرغب ، والتعليمات األنظمة مقتضى مع وتمشياً ، مقبولة غير فعل ردود
 التزام أي الدولة على يرتب موقف أي تبني عدم -1 :- باآلتي والمسؤولين األمراء جميع
 إذا -2 . ذلك يخوله مسبق تقويض المسؤول أو األمير لدى يكن لم ما معنوي أو مادي
 ما على التحفظ فيجب ، نوع أي من التزام تبني يرتب بموقف المسؤول أو األمير ووجه
. حياله موقف وتحديد بحثه ليتم بشأنه الرأي وإبداء ذلك عن والرفع قرأة أو سمعه

 من التزام ترتيب أو معين موقف تبني منه يفهم تصريح بأي اإلعالم لوسائل اإلدالء عدم -3
 ما وإيضاح ذلك عن الرفع فعليه بتصريح اإلدالء يستلزم ما ثمة كان وإن الدولة على نوع أي

 يلزم ما فأكملوا . بشأنه قرار واتخاذ الموضوع دراسة لتيم ومرئياته بالتفصيل يقال سوف
. و / ) . وموجبة واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ أ ..)) بموجبه

2075/ت/13
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 هـ13/8/1423 وتاريخ 32386/ب /7 رقم التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد(
 الدفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه

 قيام في بالغة أهمية من لألنظمة التنفيذية للوائح لما نظراً (( : ونصه العام والمفتش والطيران
 أمر أي لتنظيم الصادرة األنظمة به تقضي ما بتطبيق ومباشر فوري بشكل المختصة الجهات

 ويتأخر ، اللجان بين معلقة اللوائح وتبقى تصدر األنظمة أن حظنا ال وحيث ،... األمور من
 أمرنا صدر وحيث ، ... والموطنين الوطن لمصالح وتعطيل ، مقبول غير أمر وهذا إصدارها

 ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تكليف المتضمن هـ2/8/1423 وتاريخ م/584 رقم
 من والتأكد ، وفعال دقيق بشكل لألنظمة التنفيذية اللوائح إصدار بمتابعة الوزراء مجلس



 رقم أمرنا به قضي ما إنفاذ على التأكيد -1 :- يلي ما اعتماد إليكم نرغب ، ... تنفيذها
 اللوائح وإصدار إعداد في االستعجال -2 . آنفا إليه المشار هـ2/8/1423 وتاريخ م /584

 هذه من التأخير يستوجب عما عاجلة بصفة لنا والرفع النظام يحددها التي الفترة في التنفيذية
 ، صدرت التي التنفيذية اللوائح من بنسخ الوزراء مجلس رئاسة ديوان تزويد -3 . اللوائح

 عدم إلى دعت التي واألسباب ، بعد التنفيذية لوائحها تصدر لم التي األنظمة توضيح مع
 والمصالح الجهات كافة زودنا وقد ... بموجبه يلزم ما فأكملوا . وقتها في إصدارها

 وإكمال االطالع إليكم نرغب لذا . هـ . أ )) ، .. لالعتماد هذا امرنا من بنسخة الحكومية
. و / .)بموجبه الالزم

2080/ت/13
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 (( : ونصه هـ10/9/1423 وتاريخ ق/4916 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 بإقامة وسلم عليه الله صلي محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً
 التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول وتأخر الجدب عند االستسقاء صالة
 ، القرى أم تقويم حسب هـ16/9/1423 الموافق الخميس يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم

 يستجيب وإن ، المسلمين أوطان بذلك ويعم البالد العباد يغيث أن قدرته جلت الله نسأل
 . هـ أ ))،،، مجيب سميع الخ ... حين إلى ومتاعاً رحمة ينزله ما يجعل وأن الجميع لدعاء

. و / .) واالعتماد لإلحاطة
2081/ت/13
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 رقم العامة اإلحصاءات مصلحة عام مدير سعادة تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد
 قد بالرياض العامة اإلحصاءات مصلحة أن المتضمن هـ7/9/1423 وتاريخ 11/4920/2

 المقر إلى الوطني واالقتصاد المالية وزارة مجمع ضمن الواقع القديم المقر من انتقلت
 بن عبدالرحمن / األمير شارع على المربع شمال الواقع ]سابقاً سابك مقر [ الجديد



 ...تتغير لم السابقة المصلحة هواتف وأن . الرياض قصر فندق مقابل – سعود آل عبدالعزيز
. م )/ بذلك واإلحاطة االطالع نأمل عليه . الخ
2082/ت/13
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 الشئون بوزارة والمالية اإلدارية الشئون على العام المشرف سعادة تعميم من نسخة تلقينا لقد
 – جازان منطقة بلدية أن المتضمن هـ30/8/1423 في 47319 رقم والقروية البلدية

 -1 :- اآلتية القبض وأوامر اإليصاالت مجلدات فقدت قد – بالخوبة القروي المجمع
 رقم إلى 44.938001[ رقم من ت 2 رقم نقود تحصيل إيصال مجلد أربعون

 إلى 7.739501[ رقم من 1 رقم قبض أمر مجلدات عشرة -2 . ]44.940000
 رقم من 2 رقم نموذج النقود استالم إيصال مجلدات عشرة -3 ]7.740000

 هذه قبول بعدم سعادته وطلب . تستعمل لم وجميعها . ]7.348500 إلى 7.7348001[
 لذا . الخ ... عنها وإبالغهم . تقديمها حالة في عليها التحفظ مع الغية واعتبارها اإليصاالت

. م / ) . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب
2085/ت/13
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 وتاريخ 8/2/41335 رقم بالنيابة الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 في س 26/4/29 رقم الصحة وزارة خطاب إلى فيه المشار و هـ10/8/1423
 العقد تنفيذ في والتحايل بالغش للتموين المدار مؤسسة قيام المتضمن هـ10/4/1418

 في مها فر بعد المجمدة اللحوم بإخفاء المؤسسة قامت حيث المطهية التغذية بتأمين الخاص
 . الخ .. والممرضات للمرضى الوجبات تحضير في استخدامها لغرض الئقة غير أماكن



 برفض القاضي هـ1423 لعام 4/ج/د/11 رقم المظالم ديوان قرار لصدور معاليه وأشار
 والتحايل الغش بالغات في النظر لجنة قرار ضد للتموين المدار مؤسسة من المقدم التظلم

 مؤسسة مع التعامل بحظر والقاضي هـ1420 لعام )2( رقم العمل سحب وقرارات والتالعب
 التجاري السجل ذات للتجارة خضره أبو حلمي فيصل بن أحمد / لصاحبها للتموين المدار

 مع 11422 البريدي الرمز 5192 ب . ص الرياض وعنوانها 003/1010047205 رقم
 سنوات خمس لمدة المعنوية الشخصية ذوات الدولة وأجهزة الحكومية والمصالح الوزارات

 التزاماتها تنفيذ في والتحايل للغش المؤسسة تلك لجوء من اللجنة لدى ثبت لما وذلك
 الحظر بأن علمأ هذا خطابه تاريخ من الذكر آنف الحظر قرار تنفيذ معاليه وطلب . التعاقدية

. و / ) بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المدة بانتهاء ينتهي
2094/ت/13
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 مجلس قرار به المبلغ هـ26/8/1422 في 1852/ ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 اإلجراءات نظام على بالموفقة القاضي هـ14/7/1422 وتاريخ 200 رقم الموقر الوزراء
 على بناء الداخلية وزير يحدد (( المائة بعد عشرة الثانية المادة في جاء والذي الجزائية
 الخ .. للتوقيف الموجبة الكبيرة الجرائم من يعد ما العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس توصية

 6/6650 هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد وعليه .
 وتاريخ 1245 رقم الكريم سموه قرار من نسخة ومشفوعه هـ20/8/1423 في
 إبالغه سموه وطلب . الخ .. للتوقيف الموجبة الكبيرة الجرائم يحدد الذي هـ23/7/1423

 لالطالع أعاله إليهما المشار والقرار التعميم من نسخة برفقه تجدون لذا . المعنية للجهات
. و / ) يخصكم فيما موجبهما واعتماد

2105/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ10/10/1423 وتاريخ ر /7/5383

 : أوالً :- يلي بما القاضي هـ20/8/1423 وتاريخ )1/814( رقم المدنية الخدمة مجلس
 أو المدنية الخدمة أنظمة في المقررة البدالت أو المزايا من أي عن الموظف تنازل يجوز

 يتضمن وأن خطياُ التنازل يكون أن -أ :- التاليين بالشرطين لها المكملة والقرارات اللوائح
 على ينص أن -ب . والقضائية الحكومية الجهات أمام المطالبة في الحق إسقاط التنازل هذا

 إقرار : ثانياً . عنه المتنازل البدل أو المزية استحقاق أنشأ الذي اإلداري القرار في التنازل
 كل أو بعض عن الحكومية الجهات في الموظفين بعض من تنازالت من تقديمه سبق ما

 وال ، لها المكلمة والقرارات واللوائح المدنية الخدمة نظام في المقررة البدالت أو المزايا
. و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ . بها المطالبة دعوى تقبل
2107/ت/13
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 من موقف أي تبني عدم بشأن هـ8/9/1423 في 2076/ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 تفويض المسؤل لدى يكن لم ما معنوي أو مادي التزام الدولة على يرتب بالدولة مسئول أي

 خ رقم التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ ... ذلك يخوله مسبق
 لرئيس الثاني النائب الملكي السمو لصحاب أصالً الموجه هـ29/9/1423 وتاريخ م/634

 تدركون بأنكم فالشك (( :- ونصه العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس
 حساسة ظروف من األخص على وبالدنا ، خصوصا ومنطقتنا ، عموما العالم به يمر ما

 ، العاطفة عن واالبتعاد العقل وتحكيم الشديد الحذر تستوجب متسارعة ومتغيرات
 وكم ، دعني لصاحبها قالت كلمة فكم ، تخطى خطوة أو تقال كلمة لكل الدقيق والحساب

 اتها وتفسير دالالتها والحركات فللكمات ، المجهول غياهب في صاحبها أسقطت خطوة
 منذ حظنا ال وحيث . القرار صنع دوائر من قريب شخص من جاءت إذا سيما ال ، وتبعاتها

 خطوات يتخذون أو ، بأقوال يصرحون والمسؤولين والوزراء األمراء بعض أن الوقت بعض
 أو أمنية أو سياسية التزامات الدولة على ترتب قد للوطن العليا والمصالح بالسياسات تتعلق

 ويفعلون ، وسياستها الدولة موقف تمثل أنها البعض ويتصور غيرها أو بترولية أو اقتصادية



 إال ذلك يفعلون ال بأنهم الكامل اكنا إدر ومع ، األمر والة مع تنسيق أو تفويض دون ذلك
 في – يؤدي ذلك لكن ، عنه والدفاع الوطن خدمة في والرغبة النية حسن من مخلص بدافع
 الدولة توجهات تخالف وتفسيرات تأويالت وإلى ، وازدواجية تضارب إلى – األحيان بعض

 تبعات ويحملها احراجات في ويوقعها الدولة على يشوش مما وهذا اتيجيتها واستر
 الراهنة الظروف هذه في وبخاصة ، تتحملها ال وأخطار ضرار ال ضها يعر وقد والتزامات

. محسوبة غير خطوة أو هفوة أي التتسع التي

 وتاريخ م/583 برقم الكريم السامي األمر تلقينا فقد كله لهذا وتأكيدا واستشعارا
 هـ2/11/1415 وتاريخ 16559 رقم التعميمين األمرين إلى فيه المشار - هـ2/8/1423

 والمسؤولين األمراء جميع على بالتأكيد والقاضي هـ4/9/1416 وتاريخ13536 ورقم
 يكن لم ما معنوي أو مادي التزام أي الدولة على يرتب موقف أي تبني عدم -1 :- باآلتي
 المسؤول أو األمير ووجه إذا -2 , ذلك يخوله مسبق تفويض أوالمسؤول األمير لدى

 ما على التحفظ أوالمسؤول األمير على فيجب ، نوع أي من التزام تبني يتطلب بموقف
 بشأنه الرأي وإبداء ذلك عن والرفع بشأنه موقف أو قرار اتخاذ في والترتيب قراه أو سمعه
 تبني منه يفهم تصريح بأي اإلعالم لوسائل اإلدالء عدم -3 . حياله موقف وتحديد بحثه ليتم

 اإلدالء يستلزم ما ثمة كان وإن ، الدولة على نوع أي من التزام ترتيب أو معين موقف
 دراسة لتتم ئياته ومر بالتفصيل يقال سوف ما وإيضاح ذلك عن الرفع فعليه بتصريح

 به قضي لما وفقا الالزم واتخاذ االطالع سموكم من ونرغب . بشأنه قرار واتخاذ الموضوع
 أو التحرك أو التدخل وعدم الجميع من بمضمونه الدقيق والتقيد الذكر، اآلنف السامي األمر

 وقد ، بموجبه يلزم ما فأكملوا . ومسؤولياتهم اختصاصاتهم ضمن تدخل ال أمور في الخوض
 التوجيه هذا من بنسخ المناطق وإمارات الحكومية والمصالح الوزارات جميع تزويد تم

 أصحاب إلبالغ منه بنسخة العائلة لمجلس العام األمين معالي تزويد تم كما ، لالعتماد
 . و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ أ )) به والتقيد بذلك األمراء السمو

هـ25/2/1423 في 2191/ت/13 رقم التعميم ينظر
2110/ت/13
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 بنظام العمل إيقاف المتضن هـ7/8/1423 في )241/ت/13( رقم الوزارة نتعميم إلحاقاً
 ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد وعليه .الخ....الساعات

 الموافقة تمت أنه المتضمن هـ10/10/1423وتاريخ )ر/5353( رقم الوزراء مجلس رئاسة
 القاضي هـ20/8/1423وتاريخ )1/815( رقم المدينة الخدمة مجلس قرار على الكريمة

 مجلس قرار سريان تاريخ قبل بالساعة العمل قواعد وفق معه التعاقد تم من يثبت (( بأن
 على وذلك هـ29/7/1423 في هـ15/6/1423 وتاريخ )1/788( رقم المدنية الخدمة
 شروط لديه تتوفر أن -1 : التالية الضوابط وفق عليها معه التعاقد تم التي الشاغرة الوظيفة

 التصنيف بدليل محددة ماهي حسب التثبيت في النظر عند بالتعاقد يشغلها التي الوظيفة شغل
 )1/788( رقم المدنية الخدمة مجلس قرار سريان تاريخ قبل تم قد التعاقد يكون أن -2 .

 هذا تبليغ عند العمل رأس على يكون أن -3 . هـ29/7/1423 في هـ15/6/1423 وتاريخ
 تم قد التعاقد يكون أن -4 . سنة مدة معه المتعاقد إكمال عند التثبيت عملية وتتم ، القرار
 ذلك في بما هـ23/11/1417 وتاريخ )1/466( رقم المدنية الخدمة مجلس قرار وفق

 تكون أن -5 . سنة اليتجاوز بما ابتداءً التعاقد مدة تحديد من )أوال( الفقرة عليه مانصت
 لم من ، تثبيته في يرغب معه المتعاقد وأن مستمرة عليها معه المتعاقد الوظيفة لشغل الحاجة
 الرغبة ولديه مستمرة له الحاجة إذاكانت نهايته إلى عقده استمرار يجوز التثبيت في يرغب

 مجلس لقرار تنفيذاً نهائياً تجديده أو العقد تمديد واليجوز ، عقده مدة استكمال في
 خالل من التثبيت عملية وتتم . هـ15/6/1423وتاريخ )1/788( رقم المدنية الخدمة
 واالقتصاد المالية وزارة عن ممثلين من مكونة لجنة قبل من حدة على حالة كل دراسة
 االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ )) العالقة ذات والجهات المدنية الخدمة ووزارة ، الوطني
. و / ) موجبه واعتماد

2113/ت/13
1/54

10
11

1423
تنظيم

 الرقابة بهيئة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير سعادة تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد
 الرقابة هيئة فرع انتقال المتضمن هـ13/10/1423وتاريخ )4/ع/9821( رقم والتحقيق
 وشرق نصير بن موسى شارع جنوب في الواقع الجديد مقره إلى الرياض بمنطقة والتحقيق

 عام مدير هاتف-1 :- كالتالي لتصبح الفرع هواتف أرقام تغيير تم وقد فهد الملك طريق



 سنترال-3 )2174382( الفرع عام مدير فاكس-2 )2174381( الفرع
. م / ) واإلحاطة لالطالع )2174521(الفرع

2114/ت/13
1/54

10
11

1423
تنظيم

 رقم اإلعالم بوزارة المالية الشئون عام مدير سعادة تعميم من نسخة الوزارة تلقيت لقد(
 يوسف المختار محمد بن إبراهيم / الموظف أن المتضمن هـ12/10/1423 في 1/5/62
 هـ23/9/1423 وتاريخ 886465/9 برقم اإلعالم وزارة من الصادرة حوالته فقد قد

 . هلله وتسعون وتسعة ريال وتسعة وسبعمائة آالف سبعة )7709.99 ( قيمتها والبالغ
 حال في إليهم وإعادتها المذكورة الحوالة صرف بعدم الصناديق أمناء إبالغ سعادته وطلب

. م / ) بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... عليها الحصول
2115/ت/13
1/54

10
11

1423
تنظيم

 الشئون بوزارة والمالية اإلدارية الشئون على العام المشرف سعادة تعميم من نسخة تلقينا(
 – جازان منطقة بلدية أن المتضمن هـ2/9/1423 وتاريخ 50919 رقم والقروية البلدية

 إلى 943451/43 برقم نقود تحصيل إيصاالت دفتر فقد – ضمد في القروي المجمع
 مع الغياً بها التعامل واعتبار اإليصاالت هذه قبول عدم سعادته وطلب .943500/43

. م )/ واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . عنها واإلبالغ تقديمها حالة في التحفظ
2112/ت/13
1/54

10
11

1423
تنظيم



 الوزير معالي قرار به المرفق هـ21/5/1423وتاريخ )1996/ت/13( رقم لتعميمنا إلحاقاً
 الالئحة إلعداد متخصصة لجنة بتشكيل القاضي هـ14/5/1423وتاريخ )4048( رقم

 )7444( رقم معاليه قرار صدر فقد عليه .للعقار العيني التسجيل لنظام التنفيذية
 والمتضمن هـ14/5/1423 وتاريخ )4048( رقم للقرار اإللحاقي هـ27/10/1423وتاريخ
 :- من تتكون بحيث للعقار العيني التسجيل لنظام التنفيذية الالئحة إعداد لجنة تشكيل إعادة

 فضيلة -2 .رئيساً غنيم مبارك بن غنيم /الشيخ معاليه مكتب في المستشار فضيلة -1
 فضيلة -3 .عضواً الفراج عبدالعزيز بن يوسف /الشيخ الوزارة في المندوب القاضي
 فضيلة -4 .عضواً القفاري عبدالرحمن بن منصور /الشيخ الوزارة في المندوب القاضي
 العدل كاتب فضيلة يتولى -5 .عضواً الزيد عبدالله بن أسامة /الشيخ العدل كاتب

 . لها والتقرير اللجنة سكرتارية البسام محمد بن تركي /الشيخ المتابعة إدارة في المندوب
.و) بموجبه والعمل لالطالع معاليه قرار من نسخة وبرفقه

2117/ت/13
1/54

15
11

1423
تنظيم
 وتاريخ 1/1840/م رقم لالستثمار العامة الهيئة رئيس السمو صاحب برقية من نسخة برفقه
 ما خالل من االستثمارية برامجها وتطوير بالهيئة االرتقاء سبل بخصوص هـ19/10/1423
 أدائها وتطوير لتقييم وذلك بعملها العالقة ذات الجهات من ومرئيات مالحظات من إليها يرد

 والمرئيات المالحظات إبداء سموه رغب وحيث . عام بشكل االستثمار قطاع لدعم
 بما والرفع االطالع منكم نرغب لذا .الهيئة أداء بمستوى االرتقاء يحقق بما والمقترحات

الوزارة من المرفقات تطلب . ك / .) ذلك في ومقترحات آراء من لديكم
2118/ت/13
1/54

15
11

1423
تنظيم

)



 الوزير معالي قرار به المرفق هـ2/1/1423 وتاريخ 1932/ت/13( رقم لتعميمنا إلحاقاً
 الكبرى المحاكم في إدارية أقسام بإنشاء القاضي هـ24/1/1423وتاريخ 627 رقم

 المتضمن هـ26/10/1423وتاريخ 7385 رقم معاليه قرار صدر فقد عليه .والمستعجلة
 ينشأ ) أ ( :كمايلي لتكون هـ24/1/1423وتاريخ 627 رقم القرار من األولى الفقرة تعديل

 الدعوى صحائف قسم -1 : التالية األقسام فأكثر قضاة ثالثة فيها التي العامة المحاكم في
 الخبراء قسم -5 والتنفيذ الحجز قسم -4 الخصوم محضري قسم-3 المواعيد قسم -2

 في ينشأ ) ب ( ونحوهم والمترجمين والمساحين والمهندسين النظر هيئة أعضاء ويشمل
 -3 المواعيد قسم -2 الدعوى صحائف قسم -1 :- التالية األقسام المستعجلة المحاكم

. ك / ) بموجبه والعمل لالطالع معالية قرار من نسخة وبرفقه . الخصوم محضري قسم
2126/ت/13
1/5

22
11

1423
تنظيم

 القاضي هـ24/8/1423 وتاريخ 6359 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (
 التنظيمي الهيكل واعتماد ))اآللي للحاسب العامة اإلدارة(( باسم الوزارة بجهاز إدارة بإنشاء

 واإلحاطة اإلطالع نرغب لذا .إلخ ... ارتباطها وتحديد اإلدارة لهذه واالختصاصات والمهام
الوزارة من المرفقات تطلب ك/ ).

2125/ت/13
1/54

22
11

1423
تنظيم

 الشئون بوزارة واإلدارية المالية الشئون على العام المشرف تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 رقم الحوالة رقم المتضمن هـ13/10/1423 وتاريخ 2 ش/ 52813 رقم والقروية البلدية

 ... الدواسر بوادي للسيارات نيسان وكالة : باسم هـ17/8/1423 في ]9/686441[
 وادي محافظة بلدية إلى بعثها عليه العثور حالة وفي صرفها بعدم اإليعاز سعادته وطلب . الخ

. ك / ) بذلك واإلحاطة االطالع نأمل . الدواسر
2124/ت/13



1/54
22
11

1423
تنظيم

)

 رقم التقاعد معاشات مصلحة عام مدير سعادة تعميم من نسخة تلقينا لقد
 لطلبات المنظمة الضوابط إلى فيه والمشار هـ9/8/1423 وتاريخ 3/6/1/11/42200

 أن السابقة خدماته عن عوض ممن العسكري أو المدني للموظف أجازت والتي الخدمة ضم
 إيضاح على المصلحة من وحرصاً ، بالخدمة التحاقه من األولى السنة خالل ضمها يطلب

 ضم بطلب ) عسكري – مدني ( الموظف تقدم حال يتوجب وإنه لذلك المنظمة الضوابط
 هذا ورفع تقدمه تاريخ إلثبات قيده وتاريخ رقم ليحمل الوارد سجالت في طلبه قيد خدماته
-1 :- التالية المستندات به مرفقاً تقديمه تاريخ من قصيرة فترة خالل للمصلحة الطلب
 من ومصدقة واضحة صورة-2 . اإلعادة أو التعيين قرار من ومصدقة واضحة صورة

 الراتب بمقدار مشهد-4 . المدنية األحوال بطاقة من ومصدقة واضحة صورة-3 . المباشرة
 أو واحدة دفعة السداد حيث من التسديد كيفية في رغبته طلبه في يوضح أن على . األساسي

. ك / ) إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . شهرية أقساط على
2131/ت/13
1/54

25
11

1423
تنظيم

)

 في المملكة مشاركة بشأن هـ24/11/1421 وتاريخ 1675/ ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 وعليه . الخ ... الوفود اختيار وطريقة وغيرها الحكومية الجهات قبل من الدولية المؤتمرات

 وتاريخ 42390 /ب /2 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 بااللتزام الحكومية الجهات على التأكيد -1 :- يلي ما باعتماد القاضي هـ2/11/1423

 اختيار يتم أن مراعاة مع والندوات المؤتمرات حضور لتنظيم الصادرة واألوامر بالقرارات
 نظر وجهة طرح على والقدرة الخبرة ذوي األشخاص من الندوات تلك في المشاركين



 المعنية الجهات من العالي التعليم وزارة في دائمة لجنة تشكيل -2 . عنها والدفاع المملكة
 المشاركة أو حضورها أهمية وتقييم الخارج في وندوات مؤتمرات من يعقد ما بمتابعة تقوم
 منسوبيها ترشيحات وتلقي ، عنها بالمعلومات المهتمة الحكومية الجهات وتزويد ، فيها

 الحكومية الجهات تقوم أن -3 ذلك عن والرفع ، مشاركتهم أو حضورهم بمناسبة والتوصية
 في – الشخصية بصفتهم – رسمية غير بصفة سيشاركون الذي األشخاص توجيه بمحاولة

 . مشاركتهم من المنشود الغرض ويحقق وطنهم مصالح يخدم أن يمكن بما الفعاليات هذه
. و / ) موجبة واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
2132/ت/13
1/54

29
11

1423
تنظيم

 القطاع حسابات لمراجعة العامة اإلدارة عام مدير سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد (
 المتضمن هـ8/11/1423 في 13/1/17396 رقم العامة المراقبة بديوان المدني الحكومي
 يصرف التي الوظائف مسميات إيضاح عدم حول للوزارة التابعة الجهات بعض على مالحظته

 نوعية توضيح مراعاة سعادته وطلب . الخ .. الرواتب مسيرات في عمل طبيعة بدل لها
 . ك / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . المسيرات في المصروف البدل وطبيعة
. الوزارة من المرافقات تطلب

2133/ت/13
1/54
3

12
1423

تنظيم
)

 (( :- ونصه هـ1/12/1423 وتاريخ 47955 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 األحد ليلة هـ1423 العام هذا الحجة ذي شهر دخول األعلى القضاء مجلس لدى ثبت حيث

 الموافق األحد اليوم يكون وبهذا ، م2003 عام من فبراير شهر من 2 الموافق
 ، هـ1423 الحجة ذي شهر من األول اليوم هو القرى أم تقويم حسب هـ1/12/1423

 ، م2003 فبراير10 الموافق هـ1423 لعام الحجة ذي من 9 االثنين يوم بعرفة والوقوف



 فإننا تعالى الله شاء أن2003 عام فبراير 11 الموافق الثالثاء يوم المبارك األضحى وعيد
 بيت حجاج من يتقبل أن وعال جال الله سائلين بذلك لكم التابعة الجهات إبالغ إليكم نرغب

 أعمالهم صالح مكان كل في المسلمين من يتقبل وأن ، ذنوبهم لهم ويغفر حجهم الحرام الله
 أ ))،، . مجيب سميع أنه وينصرها شأنها ويعلي الحق على اإلسالمية األمة شمل يجمع وأن

. و / ) موجبة واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ
2134/ت/13
1/54
4

12
1423

تنظيم
 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(

 ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ17/11/1423 في 44764/ب /7 رقم
 ما المتضمن هـ20/8/1423 وتاريخ )1/813( رقم بقراره المدنية الخدمة مجلس إليه انتهى

 لنظام التنفيذية اللوائح في الواردة الخدمة بانتهاء المتعلقة المواد بعض تعديل : أوالً : يلي
 المدنية الخدمة وزارة تقوم : ثانياً . القرار هذا في الوارد النحو على وذلك المدنية الخدمة
 واألحكام المعدلة المواد ( وكذلك ) تعديل عليها يطرأ لم التي الحالية المواد ( بوضع

 من إليها للرجوع تسهيالً وذلك ] الخدمة انتهاء الئحة [ تسمى الئحة شكل في ) المضافة
 إليكم نرغب لذا . هـ أ . الحاجة مقتضيات وفق مستقبالً ومراجعتها التنفيذية الجهات قبل

 و / ) . إليه المشار والقرار سموه تعميم من نسخة برفقه وتجدون . موجبة واعتماد االطالع
. الوزارة من المرفقات تطلب .

2142/ت/13
1/54

17
12

1423
تنظيم

)

 السمو صاحب برقية على المبني هـ8/6/1423 في 2001/ ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 الالئحة بشأن هـ12/4/1423 وتاريخ دف /3/12/442 رقم بالنيابة الداخلية وزير الملكي

 الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد وعليه . الخ ... واإليواء اإلخالء لعمليات التنظيمية



 دليل ومشفوعها هـ18/11/1423 وتاريخ دف/3/2/1234 رقم الخطية الداخلية وزير
 سموه وطلب . الخاص القطاع منشات في التطوعية المجموعات تشكيل لكيفية إرشادي
 لذا . أهـ . يخصه فيما كالً الالزم وإتخاذ إليه المشار اإلرشادي الدليل على االطالع الكريم
.و / ) فيه جاء بما لإلحاطة عنه المنوه اإلرشادي الدليل من نسخة برفقه تجدون

2147/ت/13
1/54

22
12

1423
تنظيم

 وتاريخ 18/45138 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية إلى إشارة (
 اإلجراءات نظام من 158 المادة تطبيق في التريث سموه اقتراح المتضمنة هـ1/6/1423

 . الخ ... أغالل وال قيد بدون المحاكمة جلسات المتهم حضور على تنص التي الجزائية
 زالت ال الجزائية اإلجراءات لنظام التنفيذية الالئحة وأن سموه إليه أشار ما لوجاهة ونظراً
 للسجين عليه كان ما على الوضع بقاء واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . اإلعداد تحت
 اإلجراءات لنظام التنفيذية الالئحة تصدر ريثما وذلك القضاء مجلس في المحاكمة أثناء

. و / ) الجزائية
2150/ت/13
1/54

22
12

1423
تنظيم

))

 تسمية عدم بشأن هـ20/11/1420 وتاريخ 1496/ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ .. الوطنية الصين جمهورية باسم تايوان
 إلى نشير (( : ونصه هـ4/12/1423 وتاريخ 48861/ب /5 رقم البرقي التعميمي الكريم

 الجهات كافة بإبالغ القاضي هـ1/11/1420 وتاريخ 17122 رقم التعميمي أمرنا
 اإلعالم وزارة تحرص وأن ) الوطنية الصين جمهورية ( باسم تايوان تسمية بعدم الحكومية

 والمنشورات والمجالت الصحف وكافة الرسمية اإلعالم وسائل غبر ذلك مراعاة على
 وتاريخ 139762/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية إلى نشير كما . األهلية السعودية



 الحكومية والمصالح الجهات كافة على التأكيد إعادة سموه طلب بشأن هـ1/11/1423
 حرصاً ) الوطنية الصين جمهور ( باسم تايوان تسمية بعدم والخاصة الرسمية اإلعالم ووسائل

 لديها كبيرة حساسية يثير ذلك أن باعتبار الشعبية والصين المملكة بين الطيبة العالقات على
 إكمال إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا . الصينية ألراضي جزءاً ) تايوان ( تعتبر حيث
 نرغب لذا . لالعتماد هذا أمر من بنسخة الحكومية الجهات كافة زودنا وقد بموجبه الالزم
. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم
2152/ت/13
1/54

30
12

1423
تنظيم

)

 تم ما لمطابقة وذلك تنفيذها ومتابعة األعمال تقويم في أهمية من الدورية للتقارير لما نظراً
 تكون أن وضرورة التقارير تلك به تعد الذي األسلوب توحيد وألهمية له خطط ما مع إنجازه

 دليل بإعداد اإلداري للتطوير العامة اإلدارة قامت وحيث . واضحة علمية قواعد على مبنية
 نموذج الدليل هذا تضمن وقد نسخة )3( عدد منه لكم مرفق )التقارير إعداد لكيفية ( مرشد

 الذي ) الموحد النموذج ( هو ليكون السنوية التقارير إعداد كيفية عن مختصر استرشادي
 حفظه الوزير معالي توجيه صدر وأن سبق وحيث اإلدارية تقاريرها إعداد في إدارة كل تتبعه
 داخل لإلدارات السنوية اإلدارية التقارير جمع تتولى بأن اإلداري للتطوير العامة لإلدارة الله

 المالي العام حلول من شهران أقصاها مدة وفي إليها التقارير تلك إرسال يتم أن بعد الوزارة
 معالي موافقة على وبناء .. الوزارة نشاط يعكس واحد إطار في وضعها ثم ومن الجديد
 إعداد في به للتقيد الدليل هذا توزيع على هـ24/10/1423 في المؤرخة الله حفظه الوزير

 العمل ومراعاة االطالع نرغب لذا . الوزارة جهاز في اإلدارات كافة من اإلدارية التقارير
. ك / ) السنوية اإلدارية التقارير إعداد عند بموجبه
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 االرتباط لغرض إركاب أوامر ورود من بالوزارة المختصة الجهة الحظته لما نظراً فإنه (
 ما على وبناء ذكر ما والحال لذا . الخ .. لصرفها الموجبة المعلومات استكمال دون عليها

 واستكمال الخصوص بهذا التعليمات به تقضي بما التقيد منكم نرغب المصلحة تقتضيه
. ك/ ) الصرف وإجازة المهمة قرار من صورة إرفاق مع لذلك الالزمة المعلومات
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 (( ونصه هـ13/1/1424 وتاريخ ق/255 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً
 التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول وتأخر الجدب عند االستسقاء صالة
 ، القرى أم تقويم حسب هـ17/1/1424 الموافق الخميس يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم

 يستجيب وأن ، المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد يغيث أن قدرته جلت الله نسأل
 . هـ أ ))،،، . مجيب سميع إنه ... حين إلى ومتاعاً رحمة ينزله ما يجعل وأن الجميع لدعاء

. و/ ) واالعتماد لإلحاطة
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 المحاكم العدل وزارة تبلغ أن من المحاماة نظام من الثامنة المادة في جاء ما على بناءً (
 المحامين بأسماء النظام هذا من واألولى المادة في إليها المشار واللجان المظالم وديوان

 التنفيذية الالئحة في جاء ما وكذلك . الخ .. الممارسين المحامين جدول في المقيدين
 سجل في والمقيدين المسجلين المحامين بأسماء بيان برفقة تجدون لذا . المادة لهذه )8/2(

 الالزم وإكمال لالطالع . محامياًً )225( وعددهم هـ1423 لعام الممارسين المحامين
. و/ ) التنفيذية ولوائحه المحاماة نظام به يقضي حسبما
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 في 29/45/4 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد
 األعوام في نفذت التي التوعوي البناء لخطوات استكماال(( : ونصها هـ22/12/1423

 ونجاحاً قبوالً شهدت والتي ، المرورية األمنية للتوعية الوطنية الحمالت خالل من السابقة
 األمن بجهاز ممثلة الداخلية وزارة فإن التوعية استمرار بأهمية وإيمانا . والنتائج العرض في

 سوف والتي والمرورية األمنية للتوعية الوطنية الحملة من الرابعة المرحلة تنفيذ تعتزم العام
 . متواصلة يوماً )45( ولمدة هـ1424 القادم الدراسي العام بداية مع – الله بإذن – تنطلق

 معرفة بأهمية المجتمع توعية-1 : إلى ) المروري الجانب ( في المرحلة هذه وتهدف
 ، فئاتهم بمختلف الطريق مستخدمي لدى المرورية الثقافة لبناء المرورية اإلشارات مدلوالت

 لترسيخ وذلك اإلطارات سالمة على التأكيد-2 . الطريق لغة هي المرورية اإلشارات كون
 في الحملة تهدف كما . المرورية والحوادث المخالفات من والحد المرورية السالمة مفاهيم

 . األنظمة واحترام األسلحة على المحافظة بأهمية الوعي تعميق-1 : إلى ) األمني الجانب (
 لمتابعتكم كان وحيث . األسلحة وحمل القتناء المنظمة والتعليمات األنظمة إيضاح-2

 وتعدد ، الفعاليات أثرى مما السابقة المراحل في الكبير األثر الشخصي واهتمامكم
 األمنية للتوعية الوطنية الحملة من الرابعة المرحلة في أكبر لتعاون ونتطلع ، النشاطات
 للتواصل قدماً للسعي بكم المرتبطة واألجهزة اإلدارات كافة حث نود عليه. والمرورية
 نرغب لذا . أهـ )) .. مناسباً ترونه الذي األسلوب وفق القادمة المرحلة في البناء والتعاون

. و/ ) ذلك في والمرور األمن أجهزة مع والتعاون االطالع إليكم
2177/ت/13
1/5

30
1

1424
تنظيم

)



 معالي مكتب لعنوان المتضمن هـ6/8/1423 وتاريخ 2040/ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 رقم المياه وزير معالي برقية من نسخة الوزارة تلقت فقد وعليه . الخ ... المياه وزير

 رقم البريدي الرمز تخصيص تم أنه المتضمنة هـ20/1/1424 وتاريخ 1/741/206
 ) واإلحاطة لالطالع . المياه وزارة لمراسلة ) مياه ( البرقي والعنوان ) الرياض -11233(
. ك/
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 باألعمال القيام لغرض صناديق أمناء بوظائف األخيرة الفترة في المحاكم دعم تم حيث (
 صرف ألغراض وليس والتنفيذ بالحجز يتعلق فيما المرافعات نظام تطبيق على المترتبة المالية

 في المقرر للبدل الوظائف تلك شاغلي الموظفين استحقاق فإن وبالتالي الموظفين مستحقات
 أو نقدية عهد ووجود إلعمالها الوظيفة شاغل بممارسة مرتبط العامة األموال مباشرة نظام
 المحكمة في األخرى األعمال في حالياً منهم االستفادة يمنع ال وهذا مسئوليتهم تحت عينية

. ك/ ) وإبالغه لإلحاطة .
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 الدفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو صاحب خطاب وردنا لقد
 وتاريخ 31/4/16/3 رقم اإلداري للتنظيم الوزارية اللجنة ورئيس العام والمفتش والطيران

 واالرتقاء الحكومي الجهاز وتحديث تطوير على فحرصاً (( :ونصه هـ23/12/1423
 إلى اإلدارية وعملياته وعملياته خدماته بمستوى والوصول كلفته وترشيد أدائه بمستوى

 ، هـ7/5/1420 وتاريخ )6629/ ب/7( رقم السامي األمر صدر فقد ، أفضل وضع
 الهيكل دراسة بهدف المعنيين الوزراء من عدداًُ تضم برئاستنا وزارية لجنة بتشكيل القاضي
 ومدى ، الموظفين وأعداد ، الوظائف وحجم ، الموظفين ونظام الدولة لمؤسسات اإلداري



 ، بها المنوطة بالمهام قياساً وزارة أو مصلحة كل حجم مناسبة ومدى ، إليهم الحاجة
 لجنة بها ترتبط فرعية وزارية لجنة عنها انبثق وقد . والمراتب للرتب والتناسب والنسبة

 اإلداري بالتنظيم المتعلقة الدراسة لتنفيذ خطة اعتماد تم ، ذلك ولتحقيق . تحضيرية
 والوظيفية والمالية والتنظيمية اإلدارية الجوانب يتناول شامل منظور من الدولة لمؤسسات

 خبراء من مكونة ومكتبية ميدانية عمل فرق الغرض لهذا وستشكل ، بها المتعلقة واألنظمة
. متخصصين

 ، الخطة هذه تنفيذ في مأمول فاعل وإسهام مهم دور من كافة الحكومية لألجهزة لما ونظراً
 هذه عن عليها تشرفون التي القطاعات جميع في لديكم المسئولين إبالغ إليكم نرغب فإننا

 أو ومستلزمات معلومات من منهم يطلب ما كافة تقديم في البنّاء التعاون على وحثهم المهمة
 المختصين أحد تسمية إليكم نرغب كما ، الوزارة بجهاز الخاصة الدراسة إلعداد احتياجات

 جمع مرحلة خالل متفرغ اتصال ضابط ليكون ، الوزارة في اإلداري التطوير مجال في
 اللجنة أمانة وموافاة ، الدراسة سيتولى الذي الميداني الفريق مهمة لتسهيل المعلومات

 يوما عشر خمسة تتجاوز ال فترة خالل باسمه العامة اإلدارة بمعهد اإلداري للتنظيم الوزارية
 – الستعماله ، لديكم مناسب مكتب تخصيص نأمل كما ، الكتاب هذا تسلمكم تاريخ من
 ببدء الحقاً إبالغكم وسيتم ، الدراسة إعداد أثناء الميداني الفريق قبل من – الحاجة عند

 الموجه هـ6/1/1424 وتاريخ 79628/23 رقم خطابنا صدر وحيث . هـ.أ )) الفريق عمل
 اإلداري للتطوير العامة لإلدارة العام المدير مساعد سعادة تكليف المتضمن الكريم لسموه

 في الوزارة بجهاز اتصال ضابط ليكون الفريان محمد بن الله عبد / األستاذ المكلف بالوزارة
 وكذلك الدراسة فريق مهمة وتسهيل االطالع إليكم نرغب لذا بعالية إليه المشار الموضوع

 ومستلزمات معلومات من منكم يطلب ما كافة تقديم في البناء والتعاون االتصال ضابط مهمة
 دور من البناء التعاون لهذا لما وذلك الوزارة بجهاز الخاصة الدراسة إلعداد احتياجات أو

و/ ) الدراسة هذه إتمام في فاعل وإسهام مهم
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 هـ18/5/1423 وتاريخ 17/11 رقم المدنية الخدمة وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد
 46544/4 ش 1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب لبرقيتي إشارة (( : ونصه

 وزارة مالحظة بشأن هـ4/4/41423 وتاريخ 16464/4 ورقم هـ15/11/1422 وتاريخ
 األحوال بسجل المهنة تعديل بضرورة تقضي التي بالتعليمات التقيد عدم حول الداخلية
 الموظفين من العديد يوجد وأنه حكومية وظيفة على تعيينه يتم شخص لكل المدنية

 مسجالً يزال ال وأغلبهم حكومي موظف إلى مهنهم تعدل لم العمل رأس على الموجودين
 أخرها كان الداخلية وزارة من تعاميم عدة بذلك صدر وأن سبق وحيث . )متسبب ( أنه على

 الموضوع هذا على التأكيد المتضمن هـ22/4/1421 وتاريخ ت /27 رقم التعميم
 . مهنته عدلت أن يسبق لم من مهنة بتعديل المدنية لألحوال والكتابة الجاد واالهتمام
 للجهة معاليكم توجيه إلى نتطلع الوزارة سجالت مع الموظفين عن المعلومات تطابق وألهمية

 تعديل إجراءات الستكمال مناسبة ترونها التي بالوسيلة الجهة موظفي بإشعار لديكم المختصة
 إجراءاتهم بقيه تأخر إلى بالضرورة سيؤدي بذلك تأخر أي وأن المدني بالسجل المهنة

 المهنة تعديل يتم أن ترى الوزارة فإن المستجدين للموظفين بالنسبة أما . المستقبلية الوظيفية
 قرار يصدر أال ذلك على يساعد قد ومما الحكومية بالوظيفة التحاقهم فور المدني بسجلهم

 نرغب عليه . أهـ . )) المدني بالسجل المهنة بتعديل القيام بعد إال الجهة قبل من التعيين
. و/ ) موجبه واعتماد االطالع منكم
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 (( : ونصه هـ3/2/1424 وتاريخ ق /462 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً
 التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا , المطر نزول وتأخر الجدب عند االستسقاء صالة
 ، القرى أم تقويم حسب هـ5/2/1424 الموافق االثنين يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم

 يستجيب وإن ، المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد يغيث أن قدرته جلت الله نسأل
. و/ ) واالعتماد لإلحاطة . الخ ... حين إلى ومتاعاً رحمة ينزله ما يجعل وأن الجميع لدعاء
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 وتاريخ 7/1/20/1308 رقم المدني الطيران رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد (
 العزيز عبد سلمان األمير مطار إلى الدوادمي مطار مسمى تعديل المتضمن هـ11/2/1424

. ك/ ) واإلحاطة لالطالع . بالدوادمي
2191/ت/13
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 في 2076/ت/13 ورقم هـ26/10/1423 في 2107/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 أو مادي التزام الدولة على يرتب مسئول أي من موقف أي تبني بعدم القاضية هـ8/9/1423

 نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ ... ذلك بخوله مسبق تفويض المسئول لدى يكن لم ما معنوي
 لصاحب أصالً الموجه هـ5/2/1424 وتاريخ 5356/ب/7 رقم التعميمي السامي األمر من

 :-ونصه الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو
 المتحدث يكون بأن القاضي هـ29/3/1423 وتاريخ 10003/ب/7 رقم األمر إلى نشير[

 والطيران الدفاع وزارة عن الرسمي والمتحدث ، اإلعالم وزير هو الوزراء لمجلس الرسمي
 الشئون عن الرسمي والمتحدث ، العام والمفتش والطيران الدفاع وزير سمو يعينه من هو

 الشؤون عن الرسمي والمتحدث ، سموه يعينه من أو الداخلية وزير سمو هو الداخلية
 رقم التعميمي األمر إلى نشير كما ، .. سموه يعينه من أو الخارجية وزير سمو هو الخارجية

 والوزراء األمراء بعض أن من لوحظ ما بشأن الصادر هـ29/9/1423 وتاريخ م/634/خ
 العليا والمصالح بالسياسات تتعلق خطوات يتخذون أو ، بأقوال يصرحون والمسؤولين

 ، غيرها أو بترولية أو اقتصادية أو أمنية أو سياسية التزامات الدولة على ترتب قد للوطن
 , وأزدواجبة تضارب الى يؤدي قد مما ، وسياستها الدولة موقف تمثل أنها البعض ويتصور

 الدولة على ويشوش, واستراتيجيتها الدولة توجهات تخالف وتفسيرات تأويالت والى
 تتحملها ال وأخطار ألضرار يعرضها وقد والتزامات تبعات ويحملها إحراجات في ويوقعها



 م/583 رقم األمر بمقتضى التقيد بوجوب والقاضي .. الراهنة الظروف هذه مثل في وخاصة
 موقف أي تبني بعدم والمسؤولين األمراء جميع على بالتأكيد الصادر هـ2/8/1423 وتاريخ
 تفويض المسؤول أو األمير لدى يكن لم ما معنوي أو مادي التزام أي الدولة على يرتب
.. بذلك يخوله مسبق

 على التحفظ عليه فيجب ، نوع أي من التزام يتطلب بموقف المسؤول أو األمير ووجه وإذا
 الرأي وإبداء ، ذلك عن والرفع بشأنه موقف أو قرار اتخاذ في والتريث ، قرأه أو سمعه ما

 يفهم تصريح بأي اإلعالم لوسائل اإلدالء عدم مع .. حياله موقف وتحديد بحثه ليتم بشأنه
 يستلزم ما ثمة كان وإن ، الدولة على نوع أي من التزام ترتيب أو ، معين موقف تبني منه

 دراسة ليتم ومرئياته بالتفصيل يقال سوف ما وإيضاح ذلك عن الرفع فعليه بتصريح اإلدالء
 تدخل ال أمور في الخوض أو التحرك أو التدخل وعدم .. بشأنه قرار واتخاذ الموضوع

 وتعليمات أوامر من صدر بما االلتزام إليكم ونرغب ،.. ومسؤولياتهم اختصاصاتهم ضمن
 م/634 ورقم هـ29/3/1423 وتاريخ 10003 رقم األمران سيما ال وإنفاذها بها والتقيد
 نطاق عن خارجاً السؤال كان وإذا ... أعاله إليهما المشار هـ29/9/1423 وتاريخ

 وقت في ألننا االختصاص لجهات بالرجوع أو ، تعليق بدون اإلجابة فتكون االختصاص
 لإلعالم عرضه ذلك بعد فتصبح ، بها ينطق أن إلى لصاحبها ملك الكلمة أن ولنعلم حساس
 الحكومية والمصالح الوزارات كافة أعطينا وقد ، بموجبه يلزم ما فأكملوا ،... والعامة
 منه بنسخة العائلة لمجلس العام األمين معالي تزويد تم كما لالعتماد هذا أمرنا من نسخة
 اإلطالع إليكم نرغب لذا .أهـ]بموجبه والعمل به التقيد بذلك األمراء السمو أصحاب إلبالغ

و/ .)موجبه واعتماد
2196/ت/13
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 هـ25/2/1424 وتاريخ 16124 رقم الداخلية وزارة وكيل معالي تعميم من نسخة تلقينا
 والذي ت 2 نقود تحصيل إيصال بوك بفقدان حائل في المدنية األحوال مدير إفادة المتضمن

 لدينا المختصين على التنبيه معاليه وطلب .481500 الرقم الى 481451 من الرقم يحمل



 العامة لإلدارة تسليمها يتم عليها العثور حال وفي اإليصاالت هذه استعمال بعدم
 استعمالها حال في واإلفادة حائل في المدنية األحوال إدارة أو الداخلية بوزارة للمستودعات

. ك/ ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . التعميم قبل
2200/ت/13
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 /7 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 )2/أ ( رقم الكريم الملكي األمر من نسخة ومشفوعه هـ1/3/1424 وتاريخ 9957/ب

 العامة األشغال وزارة إلغاء -1 : أوالً :- يلي بما القاضي هـ28/2/1424 وتاريخ
 األجهزة بعض وإلى ، والقروية البلدية الشؤون وزارة إلى مهماتها من يلزم ما ونقل واإلسكان
 وزارة " يكون بحيث المعارف وزارة مسمى تعديل -2 . العالقة ذات األخرى الحكومية

 " واإلعالم الثقافة وزارة " يكون بحيث اإلعالم وزارة مسمى تعديل -3 ". والتعليم التربية
 وزارة إلغاء -4 . الوزارة إلى األخرى الحكومية األجهزة من الثقافية النشاطات بعض ونقل

 المياه وزارة إلى والكهرباء الصناعة وزارة من الكهرباء نشاط ونقل والكهرباء الصناعة
 وزارة من الصناعة نشاط ونقل " والكهرباء المياه وزارة " يكون بحيث مسماها وتعديل
 والصناعة التجارة وزارة " يكون بحيث مسماها وتعديل التجارة وزارة إلى والكهرباء الصناعة

 وتعديل التخطيط وزارة إلى الوطني واالقتصاد المالية وزارة من االقتصاد نشاط نقل -5 . "
 واالقتصاد المالية وزارة مسمى وتعديل " والتخطيط االقتصاد وزارة " يكون بحيث مسماها
 والهاتف والبريد البرق وزارة مسمى تعديل -6 ". المالية وزارة " يكون بحيث الوطني
 المواصالت وزارة مسمى تعديل -7 ." المعلومات وتقنية االتصاالت وزارة" يكون بحيث
 الترتيبات وضع اإلداري للتنظيم الوزارية اللجنة تتولى : ثانياً ". النقل وزارة " يكون بحيث
 والرفع األمر هذا لتنفيذ يلزم مما ذلك وغير والممتلكات والموظفين األجهزة لنقل الالزمة

 فيما كل والوزراء الوزراء مجلس رئيس نائب على : ثالثاً . نظامية إجراءات يتطلب ما عن
 موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا . انتهى هـ2/3/1424 من اعتباراً األمر هذا تنفيذ يخصه

. و/ )
2202/ت/13
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 في 1591/ت /13 ورقم هـ5/1/1424 في 2156/ ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 قبل استثنائية أو عادية إجازة يباشر الذي الموظف على التأكيد بخصوص هـ12/7/1421

 المدنية الخدمة نظام من ] 30/8[و ]21[ المادة في جاء ما بحقه يطبق فإنه قرارها صدور
 لإلحاطة . ]30/12[ و ]21[ والصحيح أعاله المذكورة المادة رقم في خطأ ورد وحيث .

. ك/ ) بذلك
2210/ت/13
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 رقم البرقي والكهرباء المياه وزير معالي تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد (
 والكهرباء المياه وزارة بأن إفادتكم أود (( : ونصه هـ11/3/1424 في 1/1085/796

 من العويس أسواق مقابل فهد الملك طريق على الواقع الجديد مقرها في أعمالها ستباشر
 هذا . م17/5/2003 الموافق هـ16/3/1424 الموافق السبت يوم من اعتباراً الغرب جهة

 ( المكتب سكرتير هاتف- : يلي كما وهي مكتبي هواتف بأرقام وأحيطكم
- ).2051001/01( المكتب عام مدير هاتف- . )2052960/01-2052970/01

 المستشار مكتب فاكس- ).2052737/01 ( المستشار مكتب هاتف
 فاكس- ).2052748/01 ( بالمكتب اإلدارية االتصاالت هاتف- ).2052070/01(

 ك/ ) بذلك اإلحاطة إليكم نرغب . أهـ . )) ).2052749/01( بالمكتب اإلدارة االتصاالت
.

2211/ت/13
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 الزيت شركة بمعاملة القاضي هـ17/6/1418 وتاريخ 1072/ت /13 رقم للتعميم إلحاقاً
 شركة موظفو به يعامل ما وفق التوثيق في ورهوناتهم لموظفيها قروضها إجراءات في العربية
 بالتوقيع المخولين الموظفين بأسماء بيان ومشفوعه لموظفيها قروضها في السعودية أرامكو

 العامة العالقات دائرة مدير سعادة خطاب تلقينا فقد عليه . الخ ... الشركة عن نيابة
 اعتماد طلبه المتضمن هـ27/2/1424 في م501/2003 / ح ع ع رقم والحكومية
 محمد -2 . البشرية للموارد التنفيذي المدير المراد مكراد حمد -1 : وهم أدناه الموظفين

 قسم إداري الفايز علي الكريم عبد -3 .بالنيابة الموظفين عالقات دائرة مدير الغامدي ناصر
 الخفجي لعمليات التنفيذية اإلدارة عن وفكه الرهن في بالتوقيع . والفوائد الرواتب

 مكان ويحل يلغى سوف بالتوقيع المخولين الموظفين بأسماء التعديل هذا وأن المشتركة
 واعتماد لالطالع . أعاله إليهم المشار تواقيع من نماذج وبرفقه . الخ .. السابق االعتماد

الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) موجبه
2213/ت/13
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 القاضي هـ19/3/1424 وتاريخ 2060 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه(
 ودراسة وتأثيثها وترتيبها توزيعها وإعادة الوزارة في المكاتب وتنظيم لدراسة لجنة بتشكيل
 والله .موجبه واعتماد لإلطالع .إلخ ... والتنفيذية والتنظيمية الفنية الناحية من الطلبات

ك/ )يحفظكم،،،
2219/ت/13
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 وتاريخ 12661/ب/7 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فلقد
 3690 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب على اطلعنا" :ونصه هـ17/3/1424

 خالل اطلعت الوزراء لمجلس العامة اللجنة أن إلى فيه المشار هـ18/12/1423 وتاريخ
 الهيئة محافظ سمو باقتراح المتعلقة المعاملة على هـ2/12/1423 بتاريخ المنعقد اجتماعها

 والتنظيمات األنظمة مشاريع وإصدار وإعداد دراسة آلية في النظر إعادة لالستثمار العامة
 إمكانية ودراسة .بها المتأثرة الجهات رأي فيها يؤخذ ودقيقة واضحة آلية وضع يتم بحيث
 ,باعتمادها الرفع قبل ومراجعتها لتقويمها العالقة وذوي المختصين على وعرضها نشرها
 تحقيقاً التشريعية الجهات لدى حالياً تدرس التي والتنظيمات األنظمة مشاريع نشر وكذا

 لالستثمار العامة الهيئة تزويد سموه وطلب ،..الشفافية مبدأ مع وتمشياً العامة للمصلحة
 المحاظر على العامة اللجنة اطلعت كما ،.. الوزراء مجلس إلى ترفع التي واللوائح باألنظمة
 )87( ورقم هـ1/3/1423 وتاريخ )79( رقم الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في المعدة
 ما ورأت ،.. الصدد بهذا هـ14/10/1423 وتاريخ )402( ورقم هـ7/3/1423 وتاريخ

 أو ، جديد نظام اقتراح إلى حاجة لها تظهر عندما الحكومية الجهات على : أوالً :- يلي
 واالتفاقيات األنظمة به ماتقضي االعتبار في األخذ -1 :- يأتي بما القيام قائم نظام تعديل

 الجهات مع التنسيق -2 .المقترح بالمشروع الصلة ذات فيها طرفاً المملكةم تكون التي
 العلمية الجهات نظر بوجهات -أمكن ما- واالستئناس المقترح بالمشروع العالقة ذات

 به معمول هو بما المقترح التعديل أو النظام مشروع مقارنة -3 .بذلك عالقة لها التي والفنية
.أخرى دول في بها المعمول الحديثة األنظمة بعض في ذلك يقابل وبما ، حالياً

 أصحاب على األنظمة مشروعات من نسخ بتوزيع الوزراء لمجلس العامة األمانة تقوم : ثانياً
 وزير مرتبة في هم ممن )العالقة ذوي( المستقلة األجهزة ورؤساء ، الوزراء والمعالي السمو
 أصل ويرسل ، إليهم ورودها تاريخ من يوماً ثالثون أقصاها مدة في بشأنها ملوحظاتهم إلبداء

 لمجلس العامة اللجنة رأته ما على ولموافقتنا .الوزراء بمجلس الخبراء هيئة إلى المعاملة
.و)/بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب .. الشأن بهذا الوزراء

2223/ت/13
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 بن عبدالله بن سعود /األمير السمو صاحب مكتب عام مدير سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد



 هـ25/3/1424 في 1161/1 رقم وينبع للجبيل الملكية الهيئة رئيس سعود آل ثنيان
 [ األساسية للصناعات السعودية الشركة إدارة لمجلس رئيساً عين قد سموه أن المتضمن

 لمعالي خلفاً هـ12/2/1424 وتاريخ 42 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار بموجب ] سابك
 في ذلك مراعاة سعادته وطلب .. والصناعة التجارة وزير يماني عبدالله بن هاشم /الدكتور
. ك )/ بذلك واإلحاطة االطالع نرغب عليه . الخ .. المخاطبات مخلف

2225/ت/13
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 م/362 رقم والصناعة التجارة وزير معالي مكتب عام مدير سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد
 التجارة وزير معالي بمكتب الخاصة الهواتف أرقام بأن المتضمن هـ3/4/1424 وفي

 هاتف · السليمان سليمان بن منصور /الوزير مكتب عام مدير · : كالتالي هي والصناعة
 · 055460893 جوال – 6608648 : جدة مكتب – 4035567 : الرياض مكتب

 -4030585 : الرياض مكتب هاتف السفيان راشد بن عبدالله / الوزير مكتب سكرتارية
 مكتب هاتف العامر أحمد بن طالل 055468612 جوال -665479 : جدة مكتب
 فاكس · 055468612 : جوال -6656479 : جدة مكتب -4030585: الرياض
 11162 : البريدي الرمز 6656929 : جدة -4056292 : الرياض : الوزير مكتب
. م )/ بذلك لإلحاطة . الرياض

2224/ت/13
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 بوزارة والمالية اإلدارة الشئون على العام المشرف سعادة تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد
 إيصال أصل فقد المتضمن هـ26/3/1424 في 19430 رقم والقروية البلدية الشئون
 سعادته ورغب . الخ .. ]2366402/44[ الرقم يحمل والذى )ت 2 ( نقود تحصيل
 تقديمه حال في عليه والتحفظ الغياً التعامل واعتبار اإليصال هذا قبول بعدم التوجيه



.م / ) بذلك واإلحاطة االطالع نأمل . وإشعاره
2236/ت/13
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 القوى مجلس ورئيس الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 العمل وزير معالي خطاب إلى نشير (( : ونصه هـ14/4/1424 في ع ق /534 رقم العاملة

 بعض في عبارات من برد ما بشأن هـ3/2/1424 وتاريخ 1872 رقم االجتماعية والشؤون
 العالقة ذات واالستراتيجيات والخطط ، والتعليمات والضوابط ، والمحاضر ، المكاتبات

 خالفاً فيها المقيمين أو ، ومعالجتها البالد ألنظمة المخالفين الوافدين العمال أوضاع بمتابعة
 اإلعالم وسائل عبر الصادرة والتصريحات البيانات أو ، ) المتخلفين ( والتعليمات لألنظمة

 ( عبارات استبدال يحسن أنه معاليه يرى وحيث .األمر بذلك المختصة الجهات من المختلفة
 ويكون ، الغرض يؤدي بما ) والمتخلفة المخالفة العمالة على القضاء ( ، ) العمالة تصفية

 مما ، ونحوها عبارات من له أشار ما بتالفي يلزم من توجيه معليه ويطلب ، أسلم مدلولها
 تصفية أو تسوية ( مثل أسلم عبارات إلى عنها والعدول ، المقصد أو الفهم في لبساً يشير

 أو غياب ( ، ) البالد في والمتخلفين المخالفين العمال مشكلة معالجة ( ، ) العمال أوضاع
 ومدلوالتها بعباراتها لله بحمد غنية – الكريم القرآن لغة – العربية اللغة ألن ، ) العمال تغيب

 ذكر ما بمراعاة لكم التابعة اإلدارات على والتأكد الالزم اتخاذ نأمل ذلك على ولموافقتنا .
 / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب عليه . أهـ )) لجان من فيه تشارك أو منها يصدر فيما

.و
2240/ت/13
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 إنشاء المتضمن هـ2/5/1424 وتاريخ 3052 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 / ) بموجبه والعمل لالطالع . الخ ... المنورة المدينة بمنطقة المهد محافظة في عدل كتابة

. ك
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ23/3/1424 وتاريخ ر /14041

 والمرفق اآلسر من العائدين معاملة الئحة بخصوص هـ18/3/1424 في 68 رقم الوزراء
. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب عليه . الخ .. منه صورة

2246/ت/13
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 األمر على األمر على المبني هـ15/10/1422 في 1877/ت /13 رقم لتعميمنا لحاقاً(
 هيئة توصية بشأن الصادر هـ16/9/1422 في 1855/ب /7 رقم البرقي الكريم السامي

 الخ .. الحكومية األجهزة في الوثائق حالة حول والمحفوظات للوثائق الوطني المركز إدارة
 في 6272/ب /7 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه .

 فريق وتشكيل وصيانتها الحكومية الوثائق على المحافظة لضرورة المتضمن هـ12/2/1424
 بالوزارة الخاصة القديمة الوثائق وتنظيم لجمع المؤهلين الموظفين من عدد من عمل

 المركز مع بالتنسيق هـ1373 عام قبل ما الفترة يخص ما سيما ال بها المرتبطة والقطاعات
 للجنة والعشرين الحادي االجتماع محضر على وبناء . الخ .. والمحفوظات للوثائق الوطني
 من عدد من عمل فرق تشكيل والمتضمن هـ1/4/1424 في المؤرخ بالوزارة للوثائق الدائمة

 والفروع الوزارة من كل في هـ1373 عام قبل الصادرة الوثائق وتحديد المؤهلين الموظفين
 عمل فريق تشكيل واعتماد االطالع إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا . المحاكم ورئاسات

 ) للوثائق الدائمة اللجنة ( للوزارة والرفع الوثائق تلك لحصر لديكم المؤهلين الموظفين من
. و / ) العمل فريق إليه توصل لما
2260/ت/13
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 29/39093 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 في 9/2/5076 رقم المالية وزير معالي برقية إلى إشارة (( :- ونصه هـ7/5/1424 وتاريخ

 العام لهذا األنعام بهيمة زكاة جباية عوامل رؤساء ترشيح طلب المتضمنة هـ24/4/1424
 ونظراً ، الله شاء إن رجب شهر بداية من اعتباراً عملها العوامل لمباشرة تمهيداً هـ1424
 العلماء كبار هيئة لفتوى وفقا نقداً زكاته دفع يرغب لمن األنعام بهيمة تسعيرة إعداد ألهمية

 المالك على شق إذا الزكاة في القيمة دفع جواز المتضمنة هـ6/11/1402 في 98 رقم
 لجنة تشكيل نرغب . فاصلة . ذلك في مضرة الفقراء على يكن ولم المال عين من إحراجها

 لنموذج وفقاً األنعام بهمه تسعيرة لتحديد الخبرة وأهل الشرعية المحاكم مع باالشتراك
 أن -2 السائمة من تكون أن -1 :- يلي ما مراعاة تتم أن على صورته المرفقة المحضر

 للواقع مطابقة يكون أن -4 . الشرعية للضوابط وفقاً يكون أن -3 البهائم أوسط من تكون
 وخاصة ملفت بشكل التسعيرة انخفاض السابقة السنوات في لوحظ حيث القيمة حيث من

 فيها تتمركز محافظات هناك كان وإذا منطقة لكل تسعيرة تحدد أن -5 . والماعز اإلبل
 والطائف والخرمة ورنيه الباطن وحفر األحساء كمحافظة األنعام من معينة ونوعية البادية
 )) تاريخه من أسابيع ثالثة خالل بها وتزويدنا ، بها مستقلة تسعيرة لها فيكون وغيرها وبيشة

.و / ) . يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ أ
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 البلدية الشئون بوزارة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير سعادة تعميم من نسخة تلقينا لقد
 بمديرية المعامالت صادر ختم أن المتضمن هـ27/5/1424 وتاريخ 34031 رقم والقروية

 مفعوله إبطال تقرر وأنه . المرفقة للصورة طبقاً الشكل دائري ختم وهو فقد قد عسير منطقة
 ممهورة مستندات أو مكاتبات أي اعتماد عدم سعادته وطلب هـ29/4/1424 من اعتباراً
 بحوزته توجد من وعلى به ممهورة لكم تقدم التي األوراق على والتحفظ المذكور بالختم



.و / ) واإلحاطة لالطالع . الخ ... حينه في بذلك وإشعارهم
2266/ت/13
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 وتاريخ 3481 رقم القطيف بمحافظة الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا لقد(
 بن خالد / الشيخ بالمحكمة القضائي العضو فضيلة خطاب على المعطوف هـ20/5/1424

 من مقامة لديه عوى توجد بأنه المتضمن هـ15/5/1424 وتاريخ 675/3 رقم النامي محمد
 بن محمد بنت معصومة / والدته عن الشرعي الوكيل المصطفى أحمد بن وديع / المواطن

 تركة توزيع موضوع في النهاش صالح محمد بن عبدالحي أخيها ورثة ضد النهاش صالح
 العدل وكتابات المحاكم على التعميم فضيلة وطلب . النهاش صالح بن محمد والدها

 النهاش صالح بن محمد بن عبدالحي وابنه النهاش صالح بن محمد ممتلكات على بالحجز
 ما على وبناءً بعالية ذكر ما على وبناءً . الخ ... لديه المنظورة الدعوى انتهاء حين إلى

 212 ورقم 211/2 ورقم 208/1 رقم التنفيذية ولوائحه الشرعية المرافعات نظام به قضى
 أو المذكور النهاش صالح بن محمد باسم مسجل أي إفراغ عدم اعتماد إليكم نرغب عليه
. و / ) . آخر إشعار حتى المذكور عبدالحي ابنه
2271/ت/13
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 ذي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ4/6/1424وتاريخ 26048/ب/7 الرقم

 : أوالً :يلي بما القاضي هـ7/4/1424وتاريخ 887/أ الرقم ذي المدينة الخدمة مجلس
 والمكافآت للبدالت المنظمة المدنية الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح مواد إلى يضاف

 الموظف انتداب فترة تزيد ال بأن الحكومية الجهات على التأكيد يتضمن نص والتعويضات
 الضرورة حاالت في المختص للوزير ويجوز ، الواحدة السنة خالل يوماً )ستين( عن



 ، يوماً الستين فترة عن زيادة يوماً )30( ثالثين يتجاوز ال بما االنتداب فترة تمديد القصوى
 استكمال أو جنائية قضايا في التحقيق استكمال -1 :التالية المهام ألداء ينتدب لمن وذلك
 ما أو المدنية الخدمة مجلس من أو الوزراء مجلس من بقرار أو سام بأمر مشكلة لجنة أعمال
 موظف تكليف ويصعب والمساءلة التحقيق تتطلب التي والهامة السرية القضايا من شابهها

 في المحددة شابهها ما أو الثقافية أو الرياضية النشاطات في المشاركة -2 .باستكمالها آخر
 ومن المختص الوزير يرى من -3 . هـ30/1/1406 وتاريخ 28 رقم الوزراء مجلس قرار
 السكرتارية بأعمال للقيام المملكة خارج أو داخل تنقالته في مرافقته ضرورة حكمه في

 التحضيرية اللجنة تقوم : ثانياً .فقط أشحاص ثالثة عن عددهم يزيد أال ،على به الخاصة
 للمجلس رفعت التي االنتداب فترات تمديد طلبات جميع بدراسة المدنية الخدمة لمجلس

 للمجلس عنها تقارير وتعرض القرار هذا من )أوالً( الفقرة في الواردة المعايير في وذلك
. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ . لها حيا يراه ما التخاذ

2273/ت/13
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 الحكومي القطاع حسابات لمراجعة العامة اإلدارة عام مدير خطاب الوزارة لهذه ورد لقد
 المتضمن هـ2/1/1424والتاريخ 3/1/1/01583الرقم ذي العامة المراقبة بديوان المدني
 التي المسميات وإيضاح ، الشهرية العموم مسيرات في الوظائف مسميات إضافة طلب

 الصرف مستندات مراجعة في بدوره الديوان ليقوم وذلك ، عمل طبيعة بدل لها يصرف
 تستخرج التي المسيرات على المطلوب التعديل الوزارة أنهت وحيث .نظاميتها من والتأكد

 يتم التي العمل طبيعة بدالت مراجعة -1 :يلى ما مراعاة إليكم فنرغب . اآللي الحاسب من
 بهذا الصادرة والتعليمات لألنظمة موافقتها من والتأكد لكم التابعين للموظفين صرفها

 جاء ما -2 . مستحقة غير مبالغ أية صرف عن كاملة المسؤولية الفرع وسيتحمل الخصوص
 عدم والمتضمن هـ6/3/1423والتاريخ 16031 الرقم ذي المدنية الخدمة وزارة خطاب في

 تعميم في جاء ما -3 . الوظيفة مقر غير في وظيفته مهام يمارس لمن البدل صرف جواز
 ألمناء البدل صرف أن والمتضمن هـ3/2/1424والتاريخ 2178/ت/13 الرقم ذي الوزارة

 المرافعات نظام تطبيق على المترتبة المالية باألعمال القيام لغرض حديثاً المعينين الصناديق



 توجيه – الله وفقكم – إليكم نرغب لذا . والتنفيذ للحجز صدوق بوجود مشروطاً
.ك / ) موجبه باعتماد لديكم المختصين

2278/ت/13
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 رقم البرقي بالنيابة والكهرباء المياه وزير معالي تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد
 والفاكس الهواتف وأرقام عنوان لكم نرفق (( : ونصه هـ2/7/1424 في 1/796/2575

 هاتف - ).2056666/01( الوزارة سنترال - : الرياض مدينة في الوزارة لهذه والتلكس
 اتصاالت هاتف - ).2052970/01 -2052960/01 ( : الوزير معالي سكرتارية

 : الوزير معالي مكتبي فاكس - . )2052748/01 :الوزير معالي مكتب
 - . )]11233( : البريدي الرمز الرياض [ البريدي الوزارة عنوان - . )2052749/01(

 إليكم نرغب - . أهـ )) .. )403726 ( : التلكس رقم - . ) مياه ( : البرقي العنوان
. ك / ) بذلك اإلحاطة
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 والتاريخ 11841/1 الرقم ذي العامة المراقبة ديوان رئيس معالي خطاب تلقينا لقد (
 والتاريخ 1/1/41/خ الرقم ذي معاليه تعميم من نسخة ومشفوعه هـ25/6/1424
 على بدوره القيام من الديوان لتمكين األساسية المتطلبات على المشتمل هـ25/6/1424

 بالوزارة المرتبطة والفروع اإلدارات في المسئولين بتوجيه معاليه ورغب . وجه أفضل
 تقتضيه ما على وبناءً . الخ ... النظامية المتطلبات تلبية في الديوان مع التعاون على بالحرص
 التعاون واعتماد لالطالع .بعاليه إليه المشار التعميم من نسخة برفقه تجدون العامة المصلحة

. و/ ) الذكر آنف التعميم في الواردة النظامية بالمتطلبات للقيام الديوان مع
2287/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 الوزراء مجلس قرار من نسخة -1 : يلي ما ومشفوعه هـ3/7/1424 وتاريخ ر /32049

 المؤلف حقوق حماية نظام على بالموافقة القاضي هـ9/4/1424 وتاريخ 85 رقم المرقر
 وتاريخ 41 / م رقم الملكي المرسوم من نسخة -2 . بالقرار المرفقة بالصيغة

 لالطالع ذكر مما نسخة برفقه تجدون لذا . ذلك على بالمصادقة الصادر هـ2/7/1424
.و / ) بذلك واإلحاطة

2290/ت/13
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 بتشكيل القاضي هـ26/6/1424 والتاريخ 4487 الرقم العدل وزير معالي قرار إلى شارة
 المرافعات ألنظمة التنفيذية اللوائح على مقترحات من يرد ما دراسة تتولى الوزارة في لجنة

 الفراج عبدالعزيز بن يوسف / الشيخ فضيلة -1 : التالي النحو على والمحاماة الشرعية
 مدير فضيلة -3 عضواً الداود محمد بن فهد / الشيخ القضائي المفتش فضيلة -2 رئيساً

 إبراهيم بن منصور / األستاذ اإلداري المستشار -4 عضواً للبحوث العامة اإلدارة عام
 باللوائح تتعلق مقترحات من لديكم ما وبعث االطالع إليكم نرغب لذا عضواً المزروع
 المستشار تكليف تم وقد معاليه بقرار إليها المشار اللجنة إلى المذكورة لألنظمة التنفيذية
 عنوان على لديكم ما بعث ويمكن للجنة مقرراً المشعل حمد بن إبراهيم / الشيخ بمكتبنا

. ك / ) ]4059203[ رقم الفاكس أو المكتب
2294/ت/13
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 في الموظفين جميع ملفات إدخال من للوثائق الدائمة اللجنة محضر في جاء ما على بناءً فإنه
 تعميم اللجنة أوصت وقد . الخ .. لملفه به خاص رقم موظف كل وإعطاء اآللي الحاسب

 منسوبيكم ملفات أرقام برفقه تجدون ذلك وألهمية . منسوبيها على الملفات هذه أرقام
 إذا مستقبالً منسوبيكم تخص معاملة أي في ينظر لن بأنه علماً ملفه برقم موظف كل إلشعار

. ك / ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا . ملفه رقم تحمل تكن لم
2298/ت/13
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 وزارة تعميم على المبني هـ29/1/1416 في 663/ت /13 رقم الوزارة تعميم إلى إشارة
 للموظف التجربة فترة أن المتضمن هـ17/12/1415 وتاريخ 44899 رقم المدنية الخدمة
 مضي بعد تقرير عنها ويعد المباشرة تاريخ من األولى الفترة تبدأ فتربين على تكون الجديد
 التقريرعن ويعد العاشر نهاية حتى السادس الشهر بداية من تبدأ الثانية والفترة أشهر خمسة

 السنوات خالل لوحظ لما ونظراً . الخ .. بشهرين التجربة سنة نهاية قبل ويقدم الفترة هذه
 لألعمال مناسبتهم لعدم موظفين عن للوزارة الرفع فيتم التعميم بهذا التقيد عدم من الماضية

 به قضى بما والتمشي االطالع إليكم نرغب لذا . التجربة سنة مضي بعد عليها تعيينهم تم التي
 عن وقته في الوزارة وإبالغ لكم التابعة الجهات مع ذلك ومتابعة الذكر آنف التعميم

 فرع كل يتحمل سوف بأنه اإلحاطة مع الفصل أو بالنقل معالجة إلى تحتاج التي الحاالت
. و / ) . التجربة سنة بعد للعمل صالح غير موظف بقاء مسئوليه محاكم ورئاسة

2300/ت/13
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 /7 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد(
 قرار من نسخة : أوالً : يلي مما نسخة ومشفوعها هـ26/7/1424 وتاريخ 36458 /ب

 تبادل نظام على بالموافقة القاضي هـ18/7/1424 وتاريخ 198 رقم الموقر الوزراء مجلس



 والجداول االجتماعية التأمينات ونظام ، والعسكري المدني التقاعد نظامي بين المنافع
 المرسوم من نسخة : ثانياً . بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك بها الملحقة واألحكام االكتوارية

 لذا . أهـ ذلك على بالمصادقة الصادر هـ23/7/1424 وتاريخ 53 / م رقم الكريم الملكي
.و / ) بذلك واإلحاطة لالطالع ذكر مما نسخة برفقه تجدون
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 برقية على المبني هـ23/7/1424 وتاريخ 2284/ت/13 الرقم ذي الوزارة لتعميم إلحاقاً
 هـ12/7/1424 وتاريخ ش19/38048/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب

 عن البالغات وتلقي العام باألمن واالقتصادية المنظمة الجرائم مكافحة شعبة إنشاء المتضمن
 برقية من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ ... األموال بغسل العالقة ذات بها المشتبهة العمليات

 اتخاذ تم أنه المتضمنة هـ21/7/1424-20 وتاريخ س19/39604/2 الرقم ذات سموه
 :- كاآلتي وأرقامها البالغات لتلقي ) فاكس ( الهاتفية الخطوط من عدد تامين -1 :-يلي ما
 مجاني رقم -ج )4023088( رقم فاكس تلفون ب )4031255( رقم فاكس تلفون أ
 بالغ نموذجي تصميم تم -2 )4011990( لالستفسار تلفون -د )80012449933(

 وإرساله تعبئته عند الجهات به تلتزم المالية غير للمؤسسات والثاني المالية للمؤسسات األول
 المعنية الجهات تزويد سموه وطلب . الخ .... المذكورة المالية التحريات وحدة إلى

 سموه ذكره ما وألهمية . الخ ....بها لاللتزام عنهما المنوه البالغات نموذجي من بنسختين
 االطالع إليكم نرغب لذا وأسبابه الفساد ومحاربة التقوى و البر على التعاون من فيه لما

 إليهما المشار البالغات نموذجي من نسختين برفقه وتجدون يخصكم فيما موجبه ومراعاة
. و/ ) أعاله
2303/ت/13
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 اطلعنا (( : ونصه هـ6/8/1424 في 38040/ب /13رقم البرقي األمر من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 61454 /29 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية على
 بالموافقة القاضي هـ25/6/1424 وتاريخ م/445 رقم لألمر فيه المشار هـ23/7/1424
 التمور من طن ألف )21 ( وتعبئة لشراء ) ريال مليون وسبعين خمسة ( بمبلغ االرتباط على
 التوزيع مناطق إلى بشحنها المالية وزارة تعميد سموه وطلب . هـ1424 عام موسم من

 يشارك أن على متبع هو ما حسب شحنها من مانع ال بأنه نخبركم . سنوياً المتبع حسب
 تلقينا كما . أهـ . )) بموجبه يلزم ما فأكملوا التوزيع عملية في مستفيدة منطقة كل قاضي
 وتاريخ 29/6692 رقم البرقي الداخلية وزير المكي السمو صاحب تعميم من نسخة

 لإلمارات التمور لشحن المالية وزارة مع الالزمة الترتيبات اتخاذ المتضمن هـ11/8/1424
 الشهر حلول قبل للمستفيدين بتسليمها يسمع وقت في التوزيع مواقع إلى لنقلها العام لهذا

 موجبه واعتماد لالطالع الذكر آنف البرقي سموه تعميم من نسخة برقيه تجدون لذا . الكريم
. و / )

2309/ت/13
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 برقية على المبني هـ18/8/1423 وتاريخ 2302 /ت /13 الرقم ذي لتعميمنا إلحاقاً(
 هـ21/7/1424-20 وتاريخ س19/39604/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب

 تلقي واعتماد العام باألمن واالقتصادية المنظمة الجرائم مكافحة شعبة إنشاء المتضمنة
 فقد عليه . الخ .. إرهاب تمويل أو أموال غسل أنها في المشتبه العمليات عن البالغات

 هـ12/8/1424 وتاريخ س19/43615/2 رقم اإللحاقية سموه برقية من نسخة تلقينا
 الفاكس ورقم )8001249933 ( إلى المجاني الهاتف رقم تعديل والمتضمنة

 ذلك تبليغ سموه وطلب . الخ .. خطوط ثالثة على PBX نظام على وتعمل )4023088(
.و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .

2307/ت/13
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 وتاريخ 7/39750 الرقم ذي البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 تقرر فقد هـ1424 العام لهذا المبارك رمضان شهر حلول بمناسبة (( ونصه هـ17/8/1424
 تبدأ يومياً ساعات خمس بمعدك الكريم الشهر هذا خالل الرسمي الدوام ساعات تكون أن
 . )) بموجبه يلزم ما فأكملوا الظهر بعد من الثالثة الساعة وحتى صباحاً العاشرة الساعة من
.و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ
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 األمر على المبني هـ17/12/1407 وتاريخ ت /8/194 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 العضوية تكوين على بالموافقة القاضي هـ19/10/1407 وتاريخ 54 / رقم الكريم السامي

 الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... العامة المؤسسات إدارة مجالس في
 هـ16/8/1424 وتاريخ ر /39478 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس

 وتاريخ )206( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة :-أوالً :- ومشفوعه
 )54/م( رقم الملكي المرسوم من )ثانياً( البند تعديل على بالموافقة القاضي هـ25/7/1424

 إدارة مجالس في العضوية تكون : ثانياً( :-اآلتي بالنص ليصبح هـ19/10/1407 وتاريخ
 سنوات ثالث لمدة – غيرها أو الحكومية األجهزة ممثلي من سواء – العامة المؤسسات

 في التنفيذيون المسؤولون ذلك من ويستثنى ، فقط واحدة ولمرة مماثلة لمدة للتجديد قابلة
 الكريم الملكي المرسوم من نسخة :- ثانياً ...) العام المدير أو كالمحافظ المؤسسات هذه
 برفقه وتجدون أنتهي . ذلك على بالمصادقة الصادر هـ15/8/1424 وتاريخ )59/م( رقم

 نرغب لذا أعاله إليها المشار الملكي المرسوم من ونسخة الوزراء مجلس قرار من نسخة
. و / )يحفظكم الله .موجبه واعتماد االطالع إليكم
2316/ت/13
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 اطلعنا (( ونصه هـ17/8/1424 وتاريخ 39746 رقم التعميمي البرقي السامي األمر تلقينا
 وتاريخ 24/م /294 رقم األعلى االقتصادي للمجلس العام األمين معالي خطاب على
 وتاريخ 21644 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان برقية على المعطوف هـ27/7/1424
 والتخطيط االقتصاد وزير معالي برقية على المشتملة المعاملة إلى فيه المشار هـ8/5/1424

 أن السعودية الغرف مجلس رئيس سعادة اقتراح بشأن هـ30/3/1424 وتاريخ 608/1 رقم
 الدراسات جميع من نسخة إيداع فيها يتم التي الجهة والتخطيط االقتصاد وزارة تكون

 الوزارة لتقوم ) ... والبطالة والتخصيص السعودة ( مثل الوطنية القضايا بعض عن السابقة
 الرجوع يكمن الوطنية اللجان وتقارير والبحوث الدراسات جميع فيها معلومات قاعدة ببناء
 األعلى االقتصادي بالمجلس الدائمة اللجنة أن من معاليه أوضحه وما ،.. الحاجة وقت إليها
 عند للمعلومات مرجعاً والتخطيط االقتصاد وزارة تكون أن للموضوع دراستها بعد رأت قد

 واإلغراق والتستر والبطالة والتخصيص السعودة ( مثل الوطنية بالقضايا الخاصة الدراسات
 الدراسات ومراكز الخبرة وبيوت التجارية والغرف الحكومية الجهات تعدها التي ) الخ ...

 بعد ستعد التي الدراسات على اإليداع بدء يقتصر أن -1 :- اآلتي الترتيب وفق وذلك
 ورقية إحداهما الراسات هذه من بنسختين الوزارة تزويد يتم بحيث األمر هذا صدور

 أعدته ما جميع عن وافية معلومات تصم رقمية بقوائم الوزارة تزويد -2 . رقمية واألخرى
 عند إليها للرجوع األمر هذا صدور تاريخ قبل وغيرها التجارية والغرف الحكومية الجهات
 التي واألبحاث العمل أوراق والدراسات التقارير إلى إضافة اإليداع يشمل أن -3 . الحاجة

 رأته ما على ولموافقتنا . واللقاءات والمنتديات العمل وورش والمؤتمرات الندوات في تقدم
 الالزم إكمال إليكم نرغب .. الصدد بهذا األعلى االقتصادي بالمجلس الدائمة اللجنة

. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب عليه . انتهى )) ،،، بموجبه
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 على المبني على المبني هـ18/8/1424 وتاريخ 2303 ت /13 رقم الوزارة لتعميم لحاقاً(
 هـ23/7/1424 وتاريخ 29/61454 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية

 ( بمبلغ االرتباط على بالموافقة القاضي هـ25/6/1424 وتاريخ م /445 رقم فيه المشار
 هـ1424 عام موسم من التمور من طن ألف )21( وتعبئة لشراء ) ريال مليون وسبعين خمسة

 فقد عليه . الخ ... سنوياً المتبع حسب التوزيع مناطق بشحنها المالية وزارة سموه وطلب .
 /9006/6 رقم البرقي الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا

 الرياض لمنطقة التمور من طن )600( تخصيص تم بأنه المتضمن هـ19/8/1424 وتاريخ
و / ) موجبه واعتماد لالطالع البرقي سموه تعميم من نسخة برقيه تجدون لذا الخ ...
2319/ت/13
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 أجهزة استعمال بعدم القاضي هـ4/6/1412 وتاريخ 74 /ت /8 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 من الموظفين على لوحظ لما ونظراً . الخ ... العمل مكاتب داخل الكهربائية الطبخ

 كهربائية توصيالت بعمل منهم البعض قيام إلى إضافة المكاتب داخل األجهزة هذه استخدام
 ما واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . السالمة قواعد مع تتمشى وال صحيحة غير بطريقة
 األماكن غير في األجهزة هذه مثل استخدام وعدم بعاليه إليه المشار التعميم به قضى

 مدراء يتحمل وسوف مسبق إذن بدون كهربائية توصيالت إي عمل وعدم لذلك المخصصة
. م/ ) إدارتهم في تقع مخالفة أي مسئولية قسم كل إدارات
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 هـ19/8/1424 وتاريخ ]318/51215[ رقم المالية وزير معالي خطاب الوزارة تلقت
 المالية للسنة الختامي الحساب واعداد الحسابات إقفال تعليمات به المرفق



 من السابع لليوم المصادف الجدي برج من العاشر اليوم في بدأت والتي هـ1423/1424
 على الصرف يوقف -1 :- يلي ما اإلقفال تعليمات وتضمنت هـ1424 القعدة ذي شهر

 بنهاية األخرى والحسابات هـ1423/1424 الحالي المالي للعام الميزانية بنود اعتمادات
 الموحدة النقدية األرصدة كافة إيداع يجب -2 هـ16/10/1424 الموافق األربعاء دوام
 العامة والمؤسسات الحكومية بالجهات الخاصة الحسابات وأرصدة الصناديق أمناء لدى

 سواء نقود بعهدته من وكل لمحلية والبنوك السعودي العربي النقد مؤسسة لدى الموجودة
 العربي النقد مؤسسة في المالية وزارة جاري لحساب فرعيه أو رئيسية جهات كانت

 إيداع استمرار مع هـ1/11/1424 نهاية إلى هـ26/10/1424 من الفترة خالل السعودي
 -3 . مباشرة المؤسسة لدى المالية وزارة جاري حساب في التاريخ هذا بعد تحصيله يتم ما

 بحسابات المعالة المبالغ وتصفية تدويرها وعدم المختلفة بأنواعها العهد تسوية على العمل
 اإلحاطة نأمل لذا . سابقة مالية سنوات من تدور التي والشيكات الحواالت المتنوعة األمانات
 اليتجاوز مبكر وقت في شوال شهر رواتب ارسال مراعاة مع لديكم للمختصين ذلك وإبالغ

. ك/ ) . والتوفيق اإلعانة للجميع راجين . هـ1424 شوال شهر من العاشر اليوم
2326/ت/13
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 (( ونصه هـ14/9/1424 وتاريخ ق /4782 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وإقتداء الغبث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً
 التابعة الجهات إبالغ إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول وتأخر الجدب عند االستسقاء صالة
 المبارك رمضان شهر من عشر للتاسع الموافق الخميس يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم

 الجميع لدعاء يستجيب أن القدير العلي الله نسأل . الله شاء إن – القرى أو تقويم حسب
 إلى ومتاعاً رحمة ينزله ما يجعل وأن ، المسلمين أوطان بذلك ويعم والعباد البالد يغيث وأن
.و / )لإلحاطة . أهـ ))،،، مجيب سميع إنه ... حين
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 الراجحي بشركة لإلفراد المصرفية للمجموعة العام المدير نائب سعادة خطاب تلقينا لقد

 أن المتضمن هـ6/10/1424 وتاريخ 2003 / ع .أ. ف /8176 الرقم ذي المصرفية
 بضرورة تقضي البنوك ولكافة السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من الواردة التعليمات

 لدى لحساباتهم الشخصية البيانات لتحديث فروعهم مراجعة إلى وتوجيههم عمالئها إبالغ
 الفروع مراجعة بسرعة الوزارة لمنسوبي التوجيه سعادته وطلب . الخ .. الفروع تلك

 تأخير ألي رواتبهم تتعرض ال حتى الحالي الشهر نهاية قبل بهم الخاصة البيانات لتحديث
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... محدثة الغير الحسابات إيقاف يتم سوف ألنه نظراٌ

 تتعرض ال حتى المطلوبة البيانات لتحديث الفروع مراجعة وسرعة إليه أشير ما ومالحظة
. م / ) للتأخير الرواتب
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 رقم التقاعد معاشات عام مدير سعادة تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد
 الضوابط إيضاح والمتضمن صورته المرفق هـ28/10/1424 وتاريخ 3/6/1/1/47444

 الضوابط إيضاح على المصلحة من وحرصاً (( المقدمة بعد ونصه . الخدمة لضم المنظمة
 قد المشترك يكون ال أن -1 :- التالي في تتلخص الخدمة شروط فإن ، لذلك المنظمة

 سنه عن ضمها المطلوب المدة تقل أال -2 معاش أو مكافأة ضمها المراد الخدمة عن تسلم
 المشتركين من كل عدا فيما ( عاماً 59 عن الضم طلب عند المشترك عمر يزيد أال -3 .

 الزالوا الذين المشتركين وكذلك ، المحدد التاريخ قبل للنظامين الخاضع العمل تركوا الذي
 النظام في المعاش يكون أال -4 ) المحدد التاريخ في األخير للنظام الخاضع العمل رأس على

 النظام نفاذ تاريخ من سنتين خالل الضم بطلب التقدم -5 . العجز بسبب استحق قد األول
 سنتين خالل أو التاريخ هذا قبل العمل تركوا لمن وكذلك العمل رأس على الذي للمشترك

 بعد بالعمل يلتحق الذي للمشترك سنتين أوخالل . النظام نفاذ بعد بالعمل التحاقه تاريخ من
 الضم بطلب التقدم طريقه للنظام التنفيذية الالئحة من )3( المادة حددت ولقد . النظام نفاذ
 للتالي وفقا األول النظام بتطبيق المختصة الجهة إلى وذلك ) 1 ضم ( المرفق للنموذج وفقا



 ضمها المطلوب االشتراك مدة كانت إذا للتقاعد العامة المؤسسة إلى الطلب يرسل - :-
 كانت إذا االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة إلى الطلب يرسل - . التقاعد لنظام خاضعة

 الالئحة أجازت ولقد . االجتماعية التأمينات لنظام خاضعة ضمها المطلوب االشتراك مدة
 طريق أو عها فرو أحد أو األول النظام بتطبيق المختصة الجهة إلى مباشرة التقدم للمشترك

 المختصة الجهة إلى المسجل بالبريد البيانات كافة مستوفياً يبعثه أن له يجوز كما ، جهته
 أن يتوجب أنه كما ، المحددة المهلة انتهاء قبل المختصة الجهة إلى الطلب ورود ويجب

. األحوال بطاقة من ومصدقة واضحة صوره -1 :- التالية المستندات بالطلب يرفق

 له الخاضع األخير النظام كان إذا والمباشرة التعيين قرار من ومصدقة واضحة صوره -2
 وقرار للعسكري بالنسبة الفصل وثيقة من صوره إرفاق -3 . التقاعد نظام هو المشترك

 نظام هو المشترك له الخاضع األخير النظام كان إذا المدني للموظف بالنسبة الخدمة انتهاء
 فيها تتوافر خدمات لديهم لمن ذلك إبالغ سعادته ورغب .أهـ .)) االجتماعية التأمينات
 االطالع نأمل عليه . الخ ... لخدماتهم ضمها في غبون وير أعاله إليها المشار الضوابط
 / ) إليه المشار النموذج من نسخة وبرفقه خدماته صم في يرغب لمن أعاله ذكر ما ومراعاة

. و
2356/ت/13
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 /ب /7 رقم البرقي الوزراء مجلس رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا لقد
 الوزراء مجلس قرار من نسخة :- أوال :- يلي ما ومشفوعه هـ19/8/1424 في 40263

 بين االقتصادية االتفاقية على بالموافقة القاضي هـ25/7/1424 وتاريخ )204( رقم الموقر
 يوم ) عمان سلطنة ( مسقط مدينة في الموقعة العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول
 نسخة :- ثانياً . بالقرار المرفقة بالصيغة م2001 ديسمبر 31 الموافق هـ16/10/1422
 تجدون لذا بالمصادقة الصادر هـ15/8/1424 وتاريخ )58/م( رقم الملكي المرسوم من

. و / ) بموجبه الالزم وإكمال لالطالع ذكر مما نسخة برفقه
2364/ت/13
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 هـ2/12/1424 وتاريخ 58357 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 العام هذا الحجة ذي شهر دخول األعلى القضاء مجلس لدى ثبت حيث (( : نصه اآلتي

 الموافق الجمعة يوم يكون وبهذا م2004 عام من يناير 23 الموافق الجمعة ليلة هـ1424
 والوقوف هـ1424 لعام الحجة ذي شهر من األول اليوم القرى أم تقويم هـ1/12/1424

 ، م2004 عام يناير 31 الموافق هـ1424 لعام الحجة ذي من التاسع السبت يوم بعرفة
 فإننا ، تعالى الله شاء إن م2004 عام فبراير 1 الموافق األحد يوم المبارك األضحى وعيد

 بيت حجاج من يتقبل أن وعال جال الله سائلين بذلك لكم التابعة الجهات إبالغ إليكم نرغب
 أعمالهم صالح مكان كل في المسلمين من يتقبل وأن ذنوبهم لهم ويغفر حجهم الحرام الله
 . أهـ )) مجيب سميع إنه وينصرها شأنها ويعلي الحق على اإلسالمية األمة شمل يجمع وأن
. و / ) موجبه واعتماد االطالع نرغب عليه
2365/ت/13
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 الشئون بوزارة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير سعادة تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد(
 وتحتوي 1965 رقم الربطة فقدان بشأن هـ3/12/1424 في 69866 رقم والقروية البلدية

 5964001/44 من التسلسلي الرقم وتحمل ) ت 2 ( نقود تحصيل إيصال بوك 20 على
 اإليصاالت هذه قبول بعدم التوجيه سعادته ورغب . الخ ... 5965000/44 رقم إلى

 االطالع نأمل . الخ ... وإبالغه تقديمها حال في عليها والتحفظ الغياً بها التعامل واعتبار
. م / ) بذلك واإلحاطة
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 الخدمة وزارة اقتراح بشأن هـ13/4/1422 في 1757/ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... باإلعارة المتعلقة المواد على التعديالت بعض إدخال المدنية

 /7 رقم البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ3/12/1424 وتاريخ 58440/ب

 من األولى المادة بتعديل القاضي هـ15/8/1424 وتاريخ 1/917 رقم المدنية الخدمة
 هـ4/2/1422 وتاريخ 1/749 رقم المدنية الخدمة مجلس بقرار الصادرة اإلعارة الئحة
 ما أو دون فما عشرة الثانية ( المرتبة شاغلي خدمات إعارة تكون -1 : التالي بالنص لتكون
 ال مدد أو لمدة تمديدها وتجوز ، سنة عن تزيد ال لمدة المختص الوزير من بقرار )يعادلها

 وال سنوات )ثالث ( عن المتصلة اإلعارة مدة تزيد ال أن على ) سنة( عن منها كل تزيد
 تاريخ من سنوات ثالث عن تقل ال مضي بعد إال أخرى مرة الموظف خدمات إعارة تجوز

 سنوات ست عن الموظف إعارة مدد مجموع يزيد أن يجوز وال إليه المشار الحد إكماله
 أو فوق فما عشرة الثالثة( المرتبة شاغلي خدمات إعارة تكون -2 . الدولة في خدمته خالل

 تكون -3 . المجلس يحددها التي وللمدة المدنية الخدمة مجلس من بقرار ) يعادلها ما
 أو الحكومات إحدى لدي للعمل مرتبته أو وظيفته كانت أياً الموظف خدمات إعارة

 يحددها التي وللمدة المدنية الخدمة مجلس من بقرار اإلقليمية أو الدولية المنظمات
 أو القضاة أو المدرسين من المملكة خارج للعمل يعار من ذلك من ويستثني ، المجلس

 لذا . أهـ. هـ22/6/1395 وتاريخ م /18551/3 رقم السامي األمر بشأنهم الصادر غيرهم
.و / ) . موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
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 القاضي هـ27/12/1424 وتاريخ 2217 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه

. ك / )بموجبه والعمل لالطالع .إلخ ...بدر محافظة في عدل كتابة افتتاح على بالموافقة
2375/ت/13
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 " :ونصه هـ3/1/1425 وتاريخ ]ق/96[ رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة واقتداء الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً
 التابعة الجهات إبالغ إليكم نرغب فإننا ,المطر نزول وتأخر الجدب عند االستسقاء صالة
 أم تقويم حسب محرم شهر من السادس الموافق الخميس يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم

 البالد يغيث وأن الجميع لدعاء يستجيب أن القدير العلي الله نسأل -.الله شاء إن -القرى
 سميع إنه حين إلى ومتاعاً رحمة ينزله ما يجعل وأن ,المسلمين أوطان بذلك ويعم والعباد
. و / )لإلحاطة . هـ أ"مجيب

2376/ت/13
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 وتوفير العدل وكتابات المحاكم أعمال في المؤهل الوظيفي العنصر أهمية من انطالقا
 العدل وزارة في الوظيفية الكوادر ضمن يعمل وحيث للموظف المناسب الوظيفي االستقرار
 تم كتابية أعماالً يمارسون والمستخدمين العمال وبند المؤقتة الوظائف شاغلي من مجموعة
 من جملة وفي العدل وكتاب القضاة أعوان وظائف في الحاصل النقص لسد بهم االستعانة
 حثيثة جهوداً الوزارة بذلت فقد هذه والحالة لذا .الشرعية الدوائر في الهامة األعمال

 -الجهود هذه تكللت الوظيفية أوضاعهم لتحسين الماضية السنوات مدى على ومتواصلة
 والتاريخ ]283[ الرقم ذي الموقر الوزراء مجلس قرار بصدور الله بحمد

 المالية ووزارة العدل وزارة عن مندوبين من لجنة تشكيل على بالموافقة هـ21/11/1422
 المؤهالت لديهم تتوفر ممن العاملين هؤالء أوضاع مراجعة تتولى المدنية الخدمة ووزارة

 يوصى التي الوظائف وتوزيع رسمية وظائف على تثبيتهم وأسلوب المناسبة والخبرات
 لما ونتيجة .الميزانية وتعليمات قواعد به تسمح ما وفق السنوات من عدد على بإحداثها
 الحالي المالي للعام العدل وزارة ميزانية في اعتمد فقد إليها المشار اللجنة إليه توصلت



 ومسميات مراتب في وظيفة ألفي بلغت المقترحة الوظائف من جزء هـ1424/1425
 على محسوباً وظيفياً دعماً تمثل نفسه الوقت في وهي الغرض لهذا إحداثها تم مختلفة
 الشروط حسب تثبيتهم إجراءات اللجنة نفس وستتولى ,العدل وكتابات المحاكم احتياج

 األعمال في خبرة تثبيته المطلوب لدى يتوفر أن بينها ومن المحضر تضمنها التي والضوابط
.صالحيته تثبيت وأن سنة عن مدتها تقل ال العدل وزارة في الكتابية

 واألجدر األكفأ أنه يثبت الذي للمستحق التثبيت في األولوية تكون أن في الوزارة من ورغبة
 األمانة وأهمها ومتجردة موضوعية معايير وفق جهته في المخصصة الرسمية الوظيفة لشغل

 العقوبات من ملفه وخلو الالزمة الوظيفية والمهارات القدرات وتوفر واإلخالص والمثابرة
 وغير والمراجعين وزمالئه رؤسائه مع وعالقاته عمله إنجاز وفي الدوام في وانتظامه التأديبية

 ليتم المرفق النموذج الوزارة أعدت فقد لذا .الموظف كفة ترجح التي القوة عناصر من ذلك
 وكتابات المحاكم كل وتتولى يخصه فيما كل مرجعه ومن المتقدم الموظف من بياناته تعبئة

 والعمال والمستخدمين المؤقتين على النموذج توزيع الوزارة وجهاز الوزارة وفروع العدل
 بقية تستكمل ثم البيانات من يخصهم ما تعبئة ليتم لديها الكتابية األعمال يمارسون الذين
 عن المتقدم يستحقها التي التقييم درجة وتوضع المباشر الرئيس قبل من النموذج حقول
 بالختم وتختم الدائرة رئيس قبل من البيانات تعتمد ثم أدائه مستوى حسب الماضية الفترة

 ومن الخبرة شهادات ومن العلمي المؤهل من مصدقة صور طلب كل مع ويرفق الرسمي
 مكبرة وصورة 3X4 مقاس ملونة شمسية صور ثالث + وجدت أن التدريبية الدورات
 وتوضع -)101 (التوظيف طلب نموذج تعبئة إلى إضافة المدنية األحوال بطاقة من وواضحة

 وتوضع المرفق النموذج في الطلبات هذه وتسجيل طلب بكل خاص ملف في األوراق هذه
 لجنة " بالوزارة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير باسم وترسل سري مناسب طرد في

 ستبدأ حيث الحالي العام لهذا صفر شهر من األول النصف نهاية تتجاوز ال مدة في "التثبيت
 للجميع متمنين .موجبه وإبالغ لالعتماد .الله بمشيئة أول ربيع شهر بداية مع عملها اللجنة
. و/ ) التوفيق
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 رقم البرقي بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 التي الحالية للظروف نظراً [ :ونصه هـ26/12/1424 وتاريخ 14690/ب /1/1م/1

 على فهمها بسبب تنشأ حساسية من المصطلحات لبعض ولما . الفلسطينية القضية تشهدها
 فلسطين وشهداء مجاهدي لمساعدة الشعبية اللجنة مسمى تعديل تقرر فقد .حقيقتها غير

 إليكم نرغب لذا .اهـ. ] اإلحاطة نود ). الفلسطيني الشعب لمساعدة الشعبية اللجنة ( ليصبح
. و/ ) واإلحاطة االطالع

2385/ت/13
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 هـ15/11/1424 في 54657/ب/7 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 3385 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب على اطلعنا [ : ونصه
 وزير الملكي السمو صاحب برقية على المشتملة المعاملة به المرفق هـ15/11/1423

 98 رقم الوزراء مجلس قرار إلى فيها المشار هـ1/1/1422 وتاريخ 108ش1 رقم الداخلية
 تلقي على الرقابة وتحكم تنظم التي القواعد على بالموافقة الصادر هـ15/4/1421 وتاريخ

 القواعد تلك في النظر إعادة سموه واقتراح , ..نقدية أو عينية تبرعات الحكومية الجهات
 قبول استثناء دون الحكومية األجهزة لجميع تجيز أنها من تطبيقها خالل من تبين لما نظراً

 األجهزة بعض أداء في السلبيات بعض إلى يؤدي قد مما مسمى أي تحت والتبرعات الهبات
 لمجلس العام األمين معالي أوضحه وما .قضاياه في للمتبرع مجاملة ويوجد الحكومية

 اجتماعها خالل المعاملة هذه على اطلعت الوزراء لمجلس العامة اللجنة أن من الوزراء
 وتاريخ س/396 رقم المحضر على اطلعت كما , هـ26/10/1423 بتاريخ المنعقد

 هذه لمعالجة بديلين طرح والمتضمن الصدد هذا في الخبراء هيئة في المعد هـ22/9/1423
 بالبديل األخذ على الموافقة العامة اللجنة رأت وقد ..,بأحدهما باألخذ والتوصية المالحظة

 وزراء والمعالي الملكي السمو ألصحاب توجيه بإصدار االكتفاء :يلي فيما المتمثل )الثاني(
 )د المظالم ديوان )ج الشرعية المحاكم )ب العسكرية القطاعات )أ :التالية الجهات ورؤساء

 الجمارك مصلحة )و العام واإلدعاء التحقيق هيئة )هـ المنكر عن والنهي بالمعروف األمر هيئة
 جهاتهم إلى تقدم عينية أو نقدية تبرعات أي قبول بعدم أوامرهم إصدار منهم الطلب يتضمن



 ,نقدية أو عينية تبرعات الحكومية الجهات تلقي قواعد من )7( البند إلى استناداً وذلك
 ما على ولموافقتنا .تبرع أي رفض أو قبول المستقلة المصلحة رئيس أو للوزير يجيز والذي

.الشأن بهذا الوزراء لمجلس العامة اللجنة رأته

 .اهـ. "تأتيها التي التبرعات عن جهة كل لنا ترفع أن على بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب
. و/ ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا
2388/ت/13
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 تأخر لوحظ وحيث ، حساباتهم إلى الوزارة منسوبي لرواتب السريع التحويل لتطبيق نظراً (
 عمن )والنفقات الرواتب شعبة ( الموظفين لشئون العامة لإلدارة الرفع في الجهات بعض

 يترتب مما المبكر التقاعد على إحالة أو باستقالة يتقدم أو يوماً عشر خمسة من ألكثر يتغيب
 اإلدارة إفادة اعتماد إليكم نرغب لذا .البنكية حساباتهم إلى مستحقة غير رواتب تحويل عليه

 أو يوماً عشر خمسة من أكثر بتغيب عمن )والنفقات الرواتب شعبة( الموظفين لشئون العامة
 رمضان شهر ماعدا شهر كل من )22( تاريخ قبل المبكر التقاعد على إحالة أو باستقالة يتقدم

 األسبوع عطلة التواريخ هذه توافق لم ما نفسه الشهر من )17( تاريخ قبل فترفع المبارك
 إلى تحويلها قبل الرواتب إيقاف من المختصة الجهة تتمكن حتى ذلك قبل الرفع فيكون
 العامة اإلدارة تبليغ عدم تبعات الموظف عن مسئول كل يتحمل وسوف البنكي حسابه
 يلزم ما فأكملوا .الموضحة التواريخ بعد بذلك )والنفقات الرواتب شعبة( الموظفين لشئون
. و/ ) بموجبه

2390/ت/13
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 المحاكم العدل وزارة تبلغ أن من المحاماة نظام من الثامنة المادة في جاء ما على بناءً (
 في المحامين بأسماء النظام هذا من األولى المادة في إليها المشار واللجان المظالم وديوان
 لهذه )2-8( التنفيذية الالئحة في جاء ما وكذلك إلخ ...الممارسين المحامين جدول



 المحامين سجل في والمقيدين المسجلين المحامين بأسماء بيان برفقه تجدون لذا .المادة
 به يقضي حسبما الالزم وإكمال لالطالع .محامياً)206( وعددهم هـ1424 لعام الممارسين

. و/ ) التنفيذية ولوائحه المحاماة نظام
2395/ت/13
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 " :ونصه هـ9/2/1425 وتاريخ ] ق /879[رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وإقتداء الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً
 التابعة الجهات إبالغ إليكم نرغب فإننا ,المطر نزول وتأخر الجدب عند االستسقاء صالة
 شاء إن – القرى أم تقويم حسب 11/2/1425 الموافق الخميس يوم االستسقاء صالة لكم
 ويعم والعباد البالد يغيث وأن الجميع لدعاء يستجيب أن القدير العلي الله نسأل -.الله

 .أهـ "مجيب سميع إنه حين إلى ومتاعاً رحمة ينزله ما يجعل وأن ,المسلمين أوطان بذلك
. و / )لإلحاطة

2403/ت/13
1/54

14
2

1425
تنظيم

 وتاريخ 3/12 رقم المدنية الخدمة وزارة تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد (
 دراسة تتولى التي المدنية الخدمة وزارة إدارات تحديد المتضمن هـ16/1/1425

 نظام• :اآلتي ضوء في ونوعيتها مجاالتها حسب عليها والرد الحكومية الجهات استفسارات
 العالقة ذات والتعليمات والتعاميم والقرارات اللوائح• .التنفيذية ولوائحه المدنية الخدمة
 الوحدات واختصاصات لمهام الشامل الدليل• .النظامية اآلراء دليل• .المدنية بالخدمة
 الجهات من ترد التي االستفسارات أهم توضح بيانات ومشفوعه .إلخ..بالوزارة التنظيمية

 لالطالع . أعاله إليهما المشار والبيانان التعميم من نسخة برفقه تجدون لذا .إلخ..الحكومية
. و/ ) بذلك واإلحاطة

2405/ت/13
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 /م /112993 رقم والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة رئيس معالي خطاب تلقينا لقد (
 من األولى الستة لألشهر الهالل وضع حول تقرير ومشفوعه هـ19/10/1425 وتاريخ 10
. و/ ) بذلك واإلحاطة لالطالع .منها نسخة لكم المرفق هـ1425 عام
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 رقم الخطي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 /2 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة ومشفوعه هـ1/2/1425 في 10532

 في 24/2 رقم السامي األمر إلى فيه المشار هـ24/1/1425 وتاريخ 4616/ب
 اإلنسان لحقوق الوطنية الجمعية رئيس لمعالي الموجه منه نسخة المرفق هـ18/1/1425

 نسخة وبرفقه .إلخ..أعمالها بممارسة للجمعية اإلذن طلبهم بشأن لها المؤسسين واألعضاء
 تطلب .و / )موجبه وإنفاذ لالطالع بعاليه إليها المشار السامية واألوامر سموه تعميم من

. الوزارة من المرفقات
2408/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 رقم الخارجية وزير سمو برقية إلى أشير " :ونصه هـ10/2/1425 رفي /7998/ح

 بالرياض اليمنية السفارة من لسموه ورد ما بشأن هـ22/1/1425 وتاريخ 93/11771/1



 للجمهورية السابق االسم عليها مكتوب مظاريف أو مراسالت األحيان بعض في تتلقى أنها
 والمصالح الوزارات على التعميم سموه ورأى , )اليمنية العربية الجمهورية ( اليمنية

 الكريم التوجيه وحسب ).اليمنية الجمهورية( هو حالياً للدولة الرسمي المسمى أن الحكومية
 لذا .اهـ".بموجبه للعمل المختصة الجهات توجيه حيال ترونه بما باألمر سموكم تلطف أرجو

. و / ) .بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب
2411/ت/13
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 بإنشاء القاضي هـ3/2/1425 وتاريخ ]830[ رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (
 بكافة المتعلقة واإلدارية المالية المهام يتولى الشمالية الحدود منطقة في العدل لوزارة فرع

 التي والتعليمات األنظمة حسب وذلك الشمالية الحدود منطقة في العدل وكتابات المحاكم
الوزارة من المرفقات تطلب . ك/ ) بذلك واإلحاطة لالطالع .الفروع صالحيات تحدد
2415/ت/13
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 ( بإنشاء القاضي هـ6/3/1425 وتاريخ 1624 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 بصفة القضائية الشؤون ووكالة عامة الوزارة بأعمال تختص )المركزية المعلومات وحدة
. الوزارة من المرفقات تطلب . ك/ ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ..خاصة

2422/ت/13
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 الموجه الوزراء مجلس ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 تمت أنه المتضمن هـ26/3/1425 وتاريخ ر /7/15766 رقم النقل وزير لمعالي أصالً

 القاضي هـ21/3/1425 وتاريخ 95 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة
 في الموانيء تقدمها التي الخدمات بتطوير الخاصة الوزارية اللجنة توصيات على بالموافقة
 الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ..المملكة
. و / )واإلحاطة لالطالع بعاليه إليهما المشار ذلك على الكريمة الموافقة من ونسخة

2432/ت/13
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 في 1603/1 رقم بخطابه بالرياض التميز محكمة رئيس فضيلة إلينا رفعه ما على بناء (
 فضيلته ويرغب .بالطائف الصيفي مقرها إلى التمييز محكمة انتقال بشأن هـ22/3/1425

 بالطائف الصيفي مقرها إلى التمييز بمحكمة الخاصة المعامالت ببعث المختصة الجهة تعميد
 لالطالع .هـ27/3/1425 من اعتباراً عباس بن الله عبد مسجد جنوب / السالمة حي /

. ك/ ) موجبه واعتماد
2433/ت/13
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 الموجه الوزراء مجلس ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد (
 تمت أنه المتضمن هـ26/3/1425 وتاريخ ر /7/15766 رقم النقل وزير لمعالي أصالً

 القاضي هـ21/3/1425 وتاريخ 95 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة
 في الموانئ تقدمها التي الخدمات بتطوير الخاصة الوزارية اللجنة توصيات على بالموافقة
 الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ..المملكة
. و/ ) واإلحاطة لالطالع بعاليه إليهما المشار ، ذلك على الكريمة الموافقة من ونسخة

2447/ت/13
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 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية نسخة تلقينا فقد (
 نائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب الموجهة هـ 12/4/1425 وتاريخ 18655/ب/7

 وزير معالي كتاب من نسخة بها المرفق ، الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس
 هـ 3/4/1425 وتاريخ خ م/336/425 برقم المدنية الخدمة مجلس وعضو المدنية الخدمة

 إدخال المدنية الخدمة وزارة اقتراح بحث قد المدنية الخدمة مجلس أن إلى فيه المشار ،
 المتعلقة المواد بينها ومن ، المدنية الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح بعض على تعديالت
 الخدمة مجلس قرار تعديل وكذا ، ) 9/6 ( المادة حتى ) 2/1 ( المادة من وذلك ، بالتعيين
 ) 1/921 ( رقم قراره المجلس واتخذ ، هـ 20/4/1401 وتاريخ 440 رقم المدنية
 الواردة بالتعيين المتعلقة المواد بعض تعديل : أوال : يلي بما القاضي هـ 7/9/1424 وتاريخ

 تقوم : ثانيا . القرار بهذا الواردة بالصيغة لتكون المدنية الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح في
 المواد ( وكذلك ) تعديل عليها يطرأ لم التي الحالية المواد ( بوضع المدنية الخدمة وزارة

 ، ) العامة الوظائف في التعيين الئحة ( تسمى الئحة شكل في ) المضافة األحكام و المعدلة
 مقتضيات وفق مستقبال ومراجعتها التنفيذية الجهات قبل من إليها للرجوع تسهيال وذلك

 نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن موجبه وإبالغ االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الحاجة
 يطلب . و/ ) هـ 7/9/1424 وتاريخ ) 1/921 ( رقم المدنية الخدمة مجلس قرار من

. هـ15/7/1425 في 2488/ت/13 رقم التعميم ينظر . الوزارة من القرار
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 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية نسخة تلقينا فقد
 نائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب الموجهة هـ 19/4/1425 وتاريخ 19913/ب/7

 الوزراء مجلس قرار من نسخة بها المرفق ، الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس
 لمشاركة المنظمة القواعد على بالموافقة القاضي ، هـ 5/4/1425 وتاريخ 110 رقم



 حسب المتوقع الدخل في المشاركة أسلوب وفق اإللكترونية األعمال في الخاص القطاع
 وتجدون ، وإنفاذه موجبه وإبالغ االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... بالقرار المرفقة الصيغة
 لمشاركة المنظمة القواعد على بالموافقة القاضي الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه

. و/ ) المتوقع الدخل في المشاركة أسلوب وفق اإللكترونية األعمال في الخاص القطاع
2453/ت/13
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 وتاريخ 1843 / ر ش 310112 برقم العامة األركان هيئة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد (
 األمنية للشؤون الداخلية وزير مساعد الملكي السمو صاحب إلى الموجه هـ 21/4/1425

 معسكر في تبقى فيما تنحصر والتي المشتركة القوات شؤون مهمة إلسناد نظرا :[ ونصه ،
 والمساعدات التعاون إدارة إلى األمريكية البعثة مقر على واإلشراف ، برفحاء الالجئين

 القوات شؤون تخص التي المكاتبات جميع توجيه نرغب عليه . الخارجية العسكرية
 المشرف مسمى وإلغاء الخارجية العسكرية والمساعدات التعاون إدارة مدير إلى المشتركة

 إليكم نرغب لذا . هـ أ ] ) هـ 1/5/1425 ( من اعتبارا المشتركة القوات شؤون على العام
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع

2455/ت/13
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 الخيري الصندوق إدارة مجلس رئيس االجتماعية الشؤون وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 رقم السامي األمر إلى فيه المشار ، هـ 28/2/1425 وتاريخ 5 برقم الفقر لمعالجة

 ، الفقر لمعالجة الخيري الصندوق إيجاد بشأن ، هـ 25/10/1425 وتاريخ 41362/خ
 لذا . الخ ... التنظيمية هياكله واستكمل االعتبارية صفته وأخذ الصندوق تأسيس تم قد وأنه

 مشروع من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
. الوزارة من المشروع يطلب . و/ ) الفقر لمعالجة الخيري الصندوق تنظيم
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 789 برقم إلينا المرفوعة العدل وكتاب كتابات بلجنة الخاصة التوصية محاضر إلى نشير
 سير آلية بتنظيم المتعلقة ، هـ 7/11/1424 وتاريخ 750 ورقم هـ 23/2/1425 وتاريخ

 والتي ، الحكومية والمصالح المرافق في المكلفين العدل كتاب الفضيلة أصحاب عمل
 مدة الحكومية الدوائر في بالعمل العدل كاتب فضيلة تكليف .1 : التالية القواعد تضمنت

 ال أن على لعمله الجهة وحاجة العدل كاتب بكفاءة القناعة بعد آخر بقرار تجديدها يتم سنة
 تكليف قرار في ينص .2 . سنوات ثالث عن الواحد العدل لكاتب جميعا التكليف مدة تزيد

 في المكلف العدل كاتب يتولى .3 . تكليفه فترة إليه المسندة بالمهام العدل كاتب
 بإصدار القيام الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الوطني كالحرس العسكرية القطاعات
 والسجناء المرضى فيهم بمن القطاع ولمنسوبي لها الفسخ صكوك وإصدار الوكاالت

 أو االستثماري القطاع في بالعمل يكلف من وأما ، العدل لكاتب الحضور عن والعاجزون
 وإصدار الوكاالت وإصدار الشركات عقود توثيق على مقتصرا عمله فيكون التجاري القطاع
 شركاء من القطاع نشاط من المستفيدين من العالقة لذوي وذلك ، لها الفسخ صكوك

 القطاعات من ذلك عدا وما ، فقط والتجاري االستثماري الجانب نطاق في ومستثمرين
 لها الفسخ وصكوك الوكاالت إصدار على مقتصرا المكلف العدل كاتب عمل فيكون

 التوجيه طلب في بالوزارة العدل كاتب يرتبط .4 . عمله مقر وفي الجهاز ولمنسوبي
 المعامالت في مباشرة العالقة ذات الجهات مخاطبة وله معامالت من لديه فيما واالسترشاد
 والسجالت الضبوط من حاجاته تأمين في العدل كاتب يرتبط .5 . عليه المعروضة
 .6 . جهته في بعمله يقوم من أو الوزارة بفرع المكتبية والمستلزمات والدفاتر والصكوك

 حال وفي ، الوزارة فرع قبل من والمرضية والعادية االضطرارية اإلجازة قرارات تصدر
 موافقة بعد إال اإلجازة في البت يتم فال إجازته خالل بعمله يقوم من تكليف األمر استدعى
.7 . الوزارة



 . والصادرة الواردة المعامالت ختم ب . الرسمي الختم أ : التالية األختام العدل لكاتب تسلم
 في األختام هذه وتكون . ذلك عمله يقتضي لمن الشركات عقود على التصديق ختم ت

 العدل كاتب على .8 . واستعمالها حفظها عن كاملة مسؤولية مسؤوال و العدل كاتب عهدة
 الهدف لتحقيق عمله يخص فيما العقبات وتذليل الحكومي الجهاز مسؤولي مع التعاون

 أعمال من به يقوم عما شهر كل عن إحصائية العدل كاتب يرفع .9 . تكليفه من المنشود
 إجراءاتها استكمال بعد وسجالته ضبوطه حفظ العدل كاتب على .10 . الوزارة فرع إلى

 ذات العدل لكتابة سنويا المنتهية والسجالت الضبوط تسلم أن على والشرعية النظامية
 ولم اإلجراء تحت التي والسجالت الضبوط تسليم يتم .11 . لعمله النوعي االختصاص

 العدل لكتابة تسليمها ثم ومن بها العمل بإكمال ليقوم الخلف العدل لكاتب صفحاتها تكتمل
 انتظامه يشمل أن على تكليفه نهاية قبل للتفتيش العدل كاتب يخضع .12 . اكتمالها بعد

 ومحافظته عمله في والتعليمات باألنظمة وتقيده وانصرافا حضورا الرسمي الدوام بأوقات
 نرغب فإننا ذلك على ولموافقتنا . مكتبه في العمل وسير وأختامه وسجالته ضبوطه على

. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم
2471/ت/13
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 23/5/1425 في 26350/ب/7 برقم الشريفين الحرمين خادم برقية من نسخة تلقينا فقد
 على أسماء من إطالقه يتم ما بمراعاة المختصة الجهة على التأكيد إليكم نرغب [ : ونصها هـ

 القطاعين في وغيرها والرياضية العلمية والدورات التعليمية والمؤسسات والمراكز المرافق
 أو المسؤولين من أشخاص أسماء إطالق وعدم أغراضها مع يتفق بأن وذلك ، والخاص العام

 جهدا أو متميزة مالية مساهمة قدم من ذلك من ويستثنى ، المقام هذا من بموافقة إال غيرهم
 من أوامر أو نظام بموجب كان ما أو فقط الخاص القطاع في ذاته المجال في متميزاً علمياً

 عن يرفع أن قطاع كل وعلى يجد وما قائم هو ما على ذلك يسري وأن ، المقام هذا
 الطلب فيرفع سيجد لما وبالنسبة ، التسمية ومبررات أشخاص أسماء تحمل التي المؤسسات

 . ] بموجبه يلزم ما فأكملوا . المقام لهذا بالرفع بدوره يقوم الذي المسؤول المختص للوزير
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
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 يحقق بما ، لمنسوبيها الوظيفية األوضاع بتحسين يتعلق فيما الوزارة تقدمه لما فاستمراراً (
 وحسن االنتاجية من لمزيد البشري العنصر لتفعيل التوجه ويدعم ، لهم الوظيفي االستقرار

 من كبير عدد لتثبيت المتبعة اإلجراءات من االنتهاء تعالى الله بحمد تمّ إنه وحيث . األداء
 ، المؤقتة الوظائف وبند ، والمستخدمين ، العمال وظائف شاغلي من الوزارة منسوبي

 إجراءات استكمال بصدد وهي ، العدل وكتابات المحاكم في كتابية بأعمال المكلفين
 ( القادم المالي للعام العدل وزارة ميزانية ضمن ذلك ومناقشة ، منهم تبقى لمن التثبيت
 التثبيت يشملهم لم من بأسماء وتزويدنا االطالع إليكم نرغب فإننا . ) هـ1426 - هـ1425

 إعادة يتم ثم ، المرفق النموذج حسب ، المؤقتين والكتاب والعمال المستخدمين من
 تاريخه من يوماً عشر خمسة خالل وذلك ، ) الموظفين شؤون إدارة ( الوزارة إلى النموذج

. الوزارة من النموذج يطلب . و/ )
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 مجلس قرار إلى فيه المشار هـ28/2/1423 وتاريخ 1952/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 التسجيل نظام على بالموافقة القاضي هـ14/2/1423 وتاريخ 3887/ب/7 رقم الوزراء
 [ : يلي ما على نصت والتي ، النظام من والسبعين السابعة المادة على وبناء ، للعقار العيني
 النظام لهذا التنفيذية الالئحة والقروية البلدية الشؤون وزير مع االتفاق بعد العدل وزير يصدر

 البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب إلى قبلنا من الكتابة تمت إنه وحيث . ]
 المرئيات وإبداء لالطالع ، هـ13/2/1425 وتاريخ 9550/25 الرقم ذي بكتابنا والقروية

 المختصة اللجنة أعدته الذي للعقار العيني التسجيل لنظام التنفيذية الالئحة مشروع على
 وتاريخ 19799 الرقم ذو سموّه كتاب فوردنا ، النظام من ) 77 ( المادة على استناداً

 4497 رقم قرارنا صدر وحيث . الالئحة إصدار على الموافقة المتضمن هـ27/3/1425



 لذا . للعقار العيني التسجيل لنظام التنفيذية الالئحة على بالموافقة هـ14/6/1425 وتاريخ
 العيني التسجيل لنظام التنفيذية الالئحة من ونسخة إليه المشار القرار من صورة بطيّه تجدون
 التنفيذية الالئحة تطلب . و/ ) تاريخه من اعتباراً بموجبها العمل واعتماد لالطالع . للعقار

. الوزارة من
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 قرار بموجب المعدلة التنفيذية ولوائحه المدنية الخدمة نظام من ) 9/1 ( المادة على فبناء
 السامي باألمر المعتمد هـ7/9/1424 وتاريخ ) 1/921 ( رقم المدنية الخدمة مجلس
 مدة [ أن على نصت التي ، هـ23/3/1425 وتاريخ 15301/ب/7 الرقم ذي البرقي

 وظيفة بعمل أو وظيفته مقر خارج بعمل خاللها الموظف تكليف يجوز ال كاملة سنة التجربة
 ولم بغيره أو نظامي بسبب التجربة فترة أثناء عمله عن الموظف تغيب وإذا ، أخرى فئة من

 من ) هـ ( الفقرة على وبناء ، ] غابها التي الفترات بقدر الفترة تمتد خدمته إنهاء عليه يترتب
 ( رقم المدنية الخدمة مجلس قرار بموجب الصادرة الترقيات الئحة من األولى المادة

 6437/ب/7 الرقم ذي البرقي السامي باألمر المعتمد هـ15/3/1421 وتاريخ ) 1/686
 الفعلية بالمزاولة خطياً الموظف يتعهد أن [ على نصت التي ، هـ1/6/1421 وتاريخ

 المادة من ) أ ( الفقرة على وبناء ، ] مقرها في لها يرشح التي الوظيفة ألعمال والمستمرة
 الوظيفة أعمال مزاولة الموظف على يجب [ أنه على نصت التي الترقيات الئحة من الثالثة

 الفعلية المزاولة تاريخ من إال نافذة الترقية تكون وال فعلية بصفة مقرها في لها المرقى
 المادة من ) ج ( الفقرة على وبناء ، ] الترقية قرار صدور بعد لها المرقى الوظيفة ألعمال
 إلى المرقى الموظف نقل في النظر يجوز ال [ أنه على نصت التي الترقيات الئحة من الثالثة
 ال مدة مضي قبل لها المرقى الوظيفة مقر خارج تقع وظيفة بأعمال تكليفه أو أخرى وظيفة

 وال ، مقرها في لها المرقى الوظيفة ألعمال والمستمرة الفعلية مزاولته تاريخ من سنة عن تقل
. ] راتب بدون الغياب أو االستثنائية اإلجازة مدة إليها المشار الفترة ضمن تحتسب



 الموظف يتعهد بأن الترقيات الئحة من األولى المادة من ) هـ ( الفقرة في ورد ما إن وحيث
 شروط من شرطا أصبح مقرها في لها يرشح التي الوظيفة ألعمال المستمرة بالمزاولة خطيا

 وزارة إن وحيث ، للترقية الترشيح استمارة في عليه الموظف توقيع يتم الذي ، الترقية
 المباشرة استمرار من التحقق يتم لم ما سجالتها في الترقية تسجيل عن تمتنع المدنية الخدمة
 جهاتهم وتقوم ، ترقيتهم تمت ممن الموظفين بعض للوزارة يتقدم أنه إلى ونظراً ، الفعلية
 ترقيته تمت الذي الموظف إن وحيث ، الندب طريق عن السابق عملهم لمقر إعادتهم بطلب

 الفعلية بالمباشرة التزم وقد ، لها المرقى أو عليها المعين الوظيفة بمقر سابق علم لديه
 لذا . تكليفه أو ندبه خاللها يجوز وال ، سنة عن تقل ال مدة بمقرها الوظيفة عمل ومزاولة

 وال تعيينه تم من تكليف بطلب الرفع وعدم ، بذلك التقيد مراعاة الجميع على نؤكد فإننا
 وأنظمة لوائح عليه نصت ما حسب ، ترقيته تمت الذي الموظف أو التجربة سنة في زال

. و/ ) الترقية عن التنازل بمثابة إليها يرد طلب أي الوزارة وستعتبر ، المدنية الخدمة
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 المتضمن ، هـ15/5/1425 وتاريخ 3/7454 الرقم ذو المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 ، هـ1/1/1425 وتاريخ 149/ب/3 رقم األمر بمقتضى السامي المقام موافقة إلى اإلشارة

 ، العدل ووزارة ، الداخلية وزارة من كل عن ممثلين من المكونة اللجنة مقترحات على
 وزارة توصية على الموافقة والمتضمن ، السعودي العربي النقد ومؤسسة المالية ووزارة
 مكتب كلفت المالية وزارة وأن ، العقاري للتمويل نظام ومشروع دراسة بإعداد المالية

 إلعداد متخصص كاستشاري والنظامية الشرعية لالستشارات القاسم العزيز عبد / المستشار
 وزارة مرئيات استطالع إلى بحاجة المذكور االستشاري وأن . النظام ومشروع الدراسة

 واسطة ليكون العدل لوزارة ممثل تحديد معاليه ويطلب ، العدل وكتابات والمحاكم العدل
 االستشاري مع للتعاون العدل وكتابات المحاكم وإبالغ ، االستشاري وبين بينها االتصال
 تم فقد وعليه . الخ ... الوزارة لدى بيانات من يحتاجه بما وتزويده ، مرئياتها على لالطالع
 40742/25 الرقم ذي بكتابنا الروية مبارك بن إبراهيم / اإلداري المفتش سعادة تكليف
 المذكور االستشارات ومكتب الوزارة بين اتصال مندوب ليكون ، هـ22/6/1425 وتاريخ



 حول الوزارة لدى بيانات من يحتاج بما المذكور المفتش وتزويد االطالع إليكم نرغب لذا .
. و/ ) الموضوع هذا يخص بما المعنية الجهات مع التنسيق بعد وذلك ، بعاليه ذكر ما
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 هـ 24/6/1425 وتاريخ 4735 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه فتجدون (
 المحاماة نظام بشأن مقترحات من للوزارة يرد ما لدراسة الوزارة من لجنة بتشكيل القاضي
 إليكم نرغب لذا . الخ ... والئحته النظام تطبيق على مالحظات أو ، التنفيذية والئحته
. الوزارة من القرار يطلب . ك/ ) بموجبه والعمل االطالع
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 القاضي هـ29/6/1425 وتاريخ 4981 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 والتعليمات واللوائح األنظمة لجميع شامل دليل إعداد تتولى الوزارة في لجنة بتشكيل
 للتصنيف الحالية النسخة في الموجودة التعليمات بمراجعة وتقوم ، بالوزارة المتعلقة

 المالحظات إرسال يتم وأن ، بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الموضوعي
 الوزارة من القرار يطلب . ك/ ) بالوزارة التعاميم شعبة إلى بالموضوع المتعلقة والمقترحات

.
2488/ت/13
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 موافقة المتضمن ، هـ11/5/1425 وتاريخ 2447/ت/13 الرقم ذي للتعميم فإلحاقاً (
 تعديل على هـ7/9/1424 وتاريخ ) 1/921 ( الرقم ذي بقراره المدنية الخدمة مجلس

 وأن ، المدنية الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح في الواردة ، بالتعيين المتعلقة المواد بعض
 مساوياً تدريب شهر كل احتساب على تنص التي ) 2/6 ( المادة حكم إلغاء تضمن القرار
 المدنية الخدمة وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... الخبرة من أشهر لثالثة

 القرار تبليغ تاريخ أن على التأكيد المتضمن هـ22/6/1425 وتاريخ 25/13 الرقم ذو
 التدريبية الدورات احتساب عدم أو احتساب في الفاصل المعيار هو بعاليه إليه المشار

 قد الدورات هذه على الحصول كان فإذا ، للترقية النظامية المدة إكمال لغرض ، للموظف
 هذا بعد التدريب مدة نهاية كانت أو ، هـ12/4/1425 في القرار هذا تبليغ تاريخ بعد تم

 الدورات أما ، للترقية النظامية المدة إكمال لغرض تحتسب ال الدورات هذه فإن ، التاريخ
 المدنية الخدمة مجلس قرار تبليغ تاريخ قبل والمنتهية ، الموظفون عليها حصل التي التدريبية

 الشروط حسب ، للترقية النظامية المدة إكمال لغرض تحتسب فإنها ، هـ12/4/1425 في
 إال الوزارة إلى الترقيات محاضر ترد لم ولو ، التدريبية الدورات دليل في عليها المنصوص

. ك/ ) يلزم لمن موجبه وإبالغ االطالع إليكم نرغب لذا . التاريخ ذلك بعد
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 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 نائب العهد ولي الملكي السمو صاحب إلى الموجهة هـ 5/7/1425 وتاريخ7/34123

 وزير معالي كتاب من نسخة بها المرفق ، الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس
 29/6/1425 وتاريخ خ م/581/425 برقم المدنية الخدمة مجلس وعضو المدنية الخدمة

 إدخال المدنية الخدمة وزارة اقتراح بحث قد المدنية الخدمة مجلس أن إلى فيه المشار ، هـ
 المتعلقة المواد بينها ومن ، المدنية الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح مواد بعض على تعديالت

 رقم قراره ذلك حيال واتخذ ، ) 10/10 ( المادة حتى ) 10/4 ( المادة من وذلك ، بالنقل
 المواد بعض تعديل : أوال : يلي ما المتضمن هـ 19/10/1424 وتاريخ ) 1/929 (

 النصوص بعض وإضافة ، المدنية الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح في الواردة ، للنقل المنظمة



 المدنية الخدمة وزارة تقوم : ثانيا . القرار بهذا تفصيال الموضح النحو على وذلك ، إليها
 ( تسمى الئحة شكل في ) المضافة واألحكام المعدلة المواد ( للنقل المنظمة المواد بوضع
 مستقبال ومراجعتها التنفيذية الجهات قبل من إليها للرجوع تسهيال وذلك ، ) النقل الئحة
 هذا تبليغ تاريخ من واحد شهر بعد التعديالت هذه تسري : ثالثا . الحاجة مقتضيات وفق

 موجبه وإبالغ االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الوزراء مجلس رئاسة ديوان قبل من القرار
 وتاريخ ) 1/929 ( رقم المدنية الخدمة مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن
. و/ ) هـ 19/10/1424
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 رقم والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد (
 لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ9/6/1425 وتاريخ 10/م/115856

 نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... هـ1425 عام من رجب
. الوزارة من النسخة تطلب . و/ ) أعاله عنه المنوّه التقرير من
2495/ت/13
1/5

20
7

1425
تنظيم

)

 وتاريخ 1/9375 الرقم ذي بالنيابة المالية وزير معالي كتاب من نسخة تلقينا فقد
 30/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر المالية السوق نظام إلى فيه المشار هـ 24/6/1425

 في تنشأ بأن ) أ ( فقرة ، منه ) الرابعة ( المادة في يقضي الذي هـ 2/6/1424 وتاريخ
 وتتمتع ، الوزراء مجلس برئيس مباشرة ترتبط ) المالية السوق هيئة ( تسمى هيئة المملكة

 الالزمة الصالحيات جميع لها وتكون ، واإلداري المالي واالستقالل االعتبارية بالشخصية
 التي والتسهيالت باإلعفاءات الهيئة وتتمتع ، النظام هذا بموجب ووظائفها مهامها ألداء
 أشار وقد . الخ ... ) العمل ( لنظام فيها العاملون ويخضع ، العامة المؤسسات بها تتمتع



 منه صورة المرفق هـ13/5/1425 وتاريخ 114/أ رقم الملكي األمر صدر أنه إلى معاليه
 المنوه النظام من ) السابعة ( المادة في عليه المنصوص ، المالية السوق هيئة مجلس بتشكيل

 وتاريخ هـ د/45 رقم الهيئة مجلس رئيس معالي كتاب تلقت المالية وزارة وأن ، أعاله عنه
 به قضت بما العالقة ذات الجهات على التعميم معاليه فيه يطلب الذي هـ23/6/1425

 وأن ، بها المنوطة مهامها أداء في للهيئة تسهيال ، المذكور النظام من إليها المشار المادة
 لذا . الخ ... هـ 22/6/1425 وتاريخ ) 7001465314 ( هو للهيئة اآللي الحاسب رقم

. و/ ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
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 وتاريخ 35669/ب/7 الرقم ذي البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 الرقم ذي الوزراء لمجلس العام األمين معالي كتاب إلى فيه المشار ، هـ10/7/1425

 رقم الصحة وزير معالي كتاب إلى فيه والمشار ، هـ8/7/1425 وتاريخ 2146
 شكل على التي الدبابيس استخدام أن المتضمن ، هـ16/2/1425 وتاريخ 21728/8/11

 ) وسي ، بي ( الكبدية بالفيروسات لإلصابة يؤدي قد مما بها للوخز العاملين يعرض قد إبر
 يلي فيما الوزراء مجلس رآه ما على الموافقة والمتضمن ، المكتسب المناعة نقص وفيروس

 باستخدام واالكتفاء ، الحكومية األوراق تثبيت في ) اإلبر ( الدبابيس استخدام منع .1 :
 على الرقابة تأكيد .2 . والتخريم والمشابك الدباسة مثل األوراق لتثبيت األخرى الطرق

 ( رقم الملكي بالمرسوم الصادر الصحي للنظام وفقاً الصحة وزارة من األسنان عيادات
 ) وسي ، بي ( الكبدية بالفيروسات اإلصابة ومكافحة لمنع هـ23/3/1423 وتاريخ ) 11/م

 ومدينة الصحية والقطاعات الجامعات بين التعاون .3 . المكتسب المناعة نقص وفيروس
 العدوى طرق حول البحوث من مزيد إجراء مجال في والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك

 في المكتسب المناعة نقص وفيروس ) وسي ، بي ( الوبائي الكبد التهاب بفيروسات
 الملكي بالمرسوم الصادر والجامعات العالي التعليم مجلس لنظام وفقاً ، السعودي المجتمع

 ( رقم الملكي بالمرسوم الصادر الصحي والنظام ، هـ 4/6/1414 وتاريخ ) 8/م ( رقم
 الصادر والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة ونظام ، هـ23/3/1423 وتاريخ ) 11/م



 الصحة وزارة من لجنة تشكيل .4 . هـ19/4/1406 وتاريخ ) 8/م ( رقم الملكي بالمرسوم
 مهنة لممارسة الالزمة والفنية الصحية الشروط إلعداد والقروية البلدية الشؤون ووزارة

 الفيروسات انتقال ومنع فوائدها من واالستفادة ، المهنة هذه ممارسة وضبط الحجامة
 االطالع إليكم نرغب لذا . بسببها المكتسبة المناعة نقص وفيروس ) وسي ، بي ( الكبدية
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد
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 ، هـ23/7/1425 وتاريخ 38175/ب/3 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد (
 وتاريخ 29/65900 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية على اطلعنا [ : ونصّه

 القاضي ، هـ29/5/1425 وتاريخ م/3/252 رقم لألمر فيها المشار ، هـ21/7/1425
 طن ألف ) 21 ( وتعبئة لشراء ) ريال مليون وسبعين خمسة ( بمبلغ االرتباط على بالموافقة

 مناطق إلى بشحنها المالية وزارة تعميد سموّه وطلب . هـ1425 عام موسم من التمور من
 أن على متبع هو ما حسب شحنها من مانع ال بأنه نخبركم . سنوياً المتبع حسب التوزيع
 . أهـ . ] ... بموجبه يلزم ما فأكملوا ... التوزيع عملية في مستفيدة منطقة كل قاضي يشارك

. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
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 رقم والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد (
 لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ16/7/1425 وتاريخ 10/م/116720

 نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... هـ1425 عام من شعبان
. الوزارة من النسخة تطلب . و/ ) أعاله عنه المنوّه التقرير من
2502/ت/13
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 السامي األمر على المبني ، هـ1/8/1425 وتاريخ 2498/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 بمبلغ االرتباط على بالموافقة القاضي ، هـ23/7/1425 وتاريخ 38175/ب/3 رقم البرقي

 عام موسم من التمور من طن ألف ) 21 ( وتعبئة لشراء ) ريال مليون وسبعين خمسة (
 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... هـ1425
 وزارة مع الالزمة الترتيبات اتخاذ المتضمن هـ4/8/1425 وتاريخ 29/69225 رقم البرقي
 وقت في التوزيع مواقع إلى لنقلها ، العام لهذا لإلمارات المخصصة التمور لشحن المالية
 من نسخة برفقه تجدون لذا . المبارك رمضان شهر حلول مع للمستفيدين بتسليمها يسمح
. و/ ) موجبه واعتماد لالطالع الذكر آنف البرقي سموه تعميم
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 أن المتضمنة ، التحكيم لنظام التنفيذية الالئحة من الخامسة المادة في جاء ما على فبناء (
 ، المظالم ديوان ورئيس التجارة ووزير العدل وزير بين باالتفاق المحكمين بأسماء قائمة تُعد

 قائمة برفقه تجدون لذا . والصناعية التجارية والغرف القضائية والهيئات المحاكم بها وتخطر
 عام من الثانية جمادى لشهر ، المحكمين قائمة إعداد لجنة أمانة من الصادرة المحكمين

 . و/ ) التنفيذية والئحته التحكيم نظام به يقضي حسبما الالزم وإكمال لالطالع . هـ1425
. الوزارة من القائمة تطلب
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 وتاريخ 43650/ب/7 الرقم ذي البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد (



 تقرر فقد هـ1425 العام لهذا المبارك رمضان شهر حلول بمناسبة (( ونصه هـ25/8/1424
 تبدأ يومياً ساعات خمس بمعدل الكريم الشهر هذا خالل الرسمي الدوام ساعات تكون أن
 .أهـ)). بموجبه يلزم ما فأكملوا الظهر بعد من الثالثة الساعة وحتى صباحاً العاشرة الساعة من
. و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
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 ورد وما ، هـ21/11/1422 وتاريخ ]283[ رقم الوزراء مجلس قرار تضمنه ما إلى فإشارة
 من وظيفة )2000( إحداث من ، هـ1425-1424 المالي للعام الوزارة ميزانية في

 المكلفين العدل وكتابات المحاكم في العاملين تثبيت لغرض المعاونة القضائية الوظائف
 ، المقطوعة الرواتب وبند العمال كادر وعلى ، مستخدمين وظائف ويشغلون كتابية بأعمال

 النقص يسد بما ، شاغرة أصبحت أن بعد السابقة وظائفهم تخصيص بإعادة الوزارة تقوم وأن
 في ماسة حاجة لوجود الوزارة من وإدراكا ، العمل بحاجة ويفي الوظيفية التشكيالت في

 ما شغل في ورغبة ... أمن وحراس وسائقين مراسلين إلى العدل وكتابات المحاكم من كثير
 النوع هذا في الشرعية الدوائر حاجة ويسد فعال عملها يمارس بمن الوظائف تلك من يشغر

 أن على الرأي استقر فقد الوظيفية التشكيالت دراسة إليه انتهت ما على وبناء ، الوظائف من
 : اآلتي التخصيص وفق شاغليها تثبيت بعد ستشغر التي الوظائف شغل – الله بإذن – يتم
 المراسلين لتعيين ، 32م-33م المستخدمين ووظائف ، ] أ [ األجور بند وظائف-1

 [ ، ] ج [ للفئات األجور بند وظائف-2 .الشرعية الدوائر لهم تحتاج الذين والمستخدمين
 الوزارة من تنفيذها المطلوب باالختصاصات للقيام واألمن الحراسات مجال في للتعيين ] ب
 منها جزء تخصيص يمكن كما ، العدل وكتابات المحاكم داخل المراجعين حركة وتنظيم ،

 ، ] د [ للفئة األجور بند وظائف-3 . ) ميكانيكا– آالت – كهرباء ( الصيانة فنيي لوظائف
. األخرى النادرة الفنية واألعمال اآللي الحاسب تطبيقات لدعم المتخصصين الفنيين لتعيين

 مرة تخصيصها إلعادة ابتداء بمراجعتها تعود أن تقتضي الوظائف توزيع إعادة إن وحيث
 نرغب فإننا لذا ، غيرها في أو السابقة جهاتها في سواء الحاجة مقتضيات حسب أخرى



 يتم بما إبالغكم حين إلى الوظائف تلك من شاغراً يكون ما على الترشيح تأجيل إليكم
 عند لمراعاتها األعمال هذه من الفعلية حاجتكم عن الرفع ويمكنكم ، لكم تخصيصه

 تلك لشغل االختبار أهمية على التأكيد نود كما .المتاحة اإلمكانيات وفق التخصيص
 ممارسة إمكانية تضمن التي والشروط والصفات السمات توفر فيه يراعى وأن ، الوظائف
 بأعمال الحقاً تكليفه يتم ال وأن ، فيها واالستمرار عليها سيعين التي الوظيفة لهذه المرشح

 والعمل المدنية الخدمة وتعليمات أنظمة في ورد ما وفق وظيفته مسمى تخالف كتابية
. و/ ) والعمال

2519/ت/13
1/54

27
8

1425
تنظيم

 2502/ت/13 ورقم ، هـ1/8/1425 وتاريخ 2498/ت/13 رقم للتعاميم فإلحاقاً (
 وتاريخ 38175/ب/3 رقم البرقي السامي األمر على المبنية ، هـ7/8/1425 وتاريخ

 ) ريال مليون وسبعين خمسة ( بمبلغ االرتباط على بالموافقة القاضي ، هـ23/7/1425
 تلقينا فقد عليه . الخ ... هـ1425 عام موسم من التمور من طن ألف ) 21 ( وتعبئة لشراء
 وتاريخ 9230/6 برقم البرقي الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة

 ورد ما وفق التمور هذه من الرياض لمنطقة خصص ما توزيع يتم أن المتضمن هـ8/8/1425
 البرقي سموه تعميم من نسخة برفقه تجدون لذا . أعاله عنه المنوه البرقي سموه تعميم في

. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) موجبه واعتماد لالطالع الذكر آنف
2521/ت/13
1/5

27
8

1425
تنظيم

 رقم والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد (
 رمضان لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ11/8/1425 وتاريخ117205

 من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... هـ1425 عام من
الوزارة من المرفقات تطلب . و / ) أعاله عنه المنوّه التقرير



2522/ت/13
1/5

2
9

1425
تنظيم

 2502/ت/13 ورقم ، هـ1/8/1425 وتاريخ 2498/ت/13 رقم للتعاميم فإلحاقاً (
 وتاريخ 38175/ب/3 رقم البرقي السامي األمر على المبنية ، هـ7/8/1425 وتاريخ

 ) ريال مليون وسبعين خمسة ( بمبلغ االرتباط على بالموافقة القاضي ، هـ23/7/1425
 تلقينا فقد عليه . الخ ... هـ1425 عام موسم من التمور من طن ألف ) 21 ( وتعبئة لشراء
 105086/م4 برقم البرقي المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة

 هذه من المكرمة مكة لمنطقة خصص ما توزيع يتم أن المتضمن هـ19/8/1425 وتاريخ
 من نسخة برفقه تجدون لذا . أعاله عنه المنوه البرقي سموه تعميم في ورد ما وفق التمور
الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) موجبه واعتماد لالطالع الذكر آنف البرقي سموه تعميم
2524/ت/13
1/5
2
9

1425
تنظيم

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد (
 الوزراء مجلس قرار من نسخة وبطيه ، هـ21/8/1425 وتاريخ 42974/ب/ط برقم البرقي

 المعنية الجهات على التأكيد [ : يلي بما القاضي ، هـ28/7/1425 وتاريخ 214 رقم
 الحياد بواجب يخل موظف أي حق في ، الصلة ذات النظامية النصوص لتطبيق يلزم ما باتخاذ

 لسياسات بمناهضته وذلك ، ) عسكرية أو مدنية ( طبيعتها كانت مهما العامة للوظيفة والوالء
 أو بيان أي إعداد في مباشر غير أو مباشر بشكل المشاركة خالل من برامجها أو الدولة
 في المشاركة خالل من أو ، ذلك من أي على التوقيع أو جماعي بشكل خطاب أو مذكرة

 أي في المشاركة أو ، الخارجية أو الداخلية ، االتصال أو اإلعالم وسائل عبر حوار أي
 أهـ ] البرامج أو السياسات تلك مناهضة هدفها ، المشاركة هذه على التستر أو ، اجتماعات

. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .
2528/ت/13



1/5
7

10
1425

تنظيم
)

 10/م/117803 رقم والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد
 عام من شوال لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ9/9/1425 وتاريخ
 التقرير من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... هـ1425
. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) أعاله عنه المنوّه

2530/ت/13
1/5
7

10
1425

تنظيم
 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقيتي من نسخة تلقينا فقد (
 ، هـ20/8/1425 وتاريخ 42780/ب/7 ورقم ، هـ14/7/1425 وتاريخ 36515/ب/7

 هـ30/6/1425 وتاريخ 196 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما وبطيّهما
 حكومة بين واالمتيازات والحصانات المقر بشأن البروتوكول على بالموافقة القاضي ،

 المرفقة بالصيغة وذلك ، الدولي الطاقة لمنتدى العامة واألمانة السعودية العربية المملكة
 الصادر هـ12/7/1425 وتاريخ 42/م رقم الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً . بالقرار

 وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على بالمصادقة
. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) أعاله عنه المنوّه البروتوكول من نسخة برفقه
2531/ت/13
1/5
7

10
1425

تنظيم
 في 1/2840/م برقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد (



 لالستثمار العامة بالهيئة المتعلقة االستراتيجية ملخص من نسخة به المرفق ، هـ22/8/1425
 ملخص من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ...

. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) لالستثمار العامة بالهيئة المتعلقة االستراتيجية
2533/ت/13
1/5

21
10

1425
تنظيم

)

 ونصه هـ1425/ 16/10 وتاريخ ق /6688 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً(( :

 الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول وتأخر الجدب عند االستسقاء صالة بإقامة
 أم تقويم حسب 23/10/1425 الموافق االثنين يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم التابعة
 وأن ، المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد يغيث أن قدرته جلت الله نسأل ، القرى

 )) مجيب سميع إنه ... حين إلى ومتاعاً رحمة ينزله ما يجعل وأن الجميع لدعاء يستجيب
. و/ ) واالعتماد لإلحاطة . أهـ

2536/ت/13
1/5
6

11
1425

تنظيم
 10/م/118223 رقم والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد (

 لعام القعدة ذي لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ15/10/1425 وتاريخ
 التقرير من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... هـ1425
. و/ ) أعاله عنه المنوّه

2539/ت/13
1/5

14
11



1425
تنظيم

 ب م/7/1600 الرقم ذي البرقي التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد (
 رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ2/11/1425 وتاريخ
 العام األمين معالي خطاب على اطّلعنا (( ونصه الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس

 الوزراء مجلس أن إلى فيه المشار هـ12/9/1425 وتاريخ 2759 رقم الوزراء لمجلس
 والذي للملكة الوطني اليوم يكون بأن هـ11/9/1425 بتاريخ المنعقدة جلسته خالل وجّه
 السنة من سبتمبر/23 الموافق الشمسية الهجرية السنة مطلع الميزان من األول اليوم يوافق

 ما إنفاذ إليكم ونرغب ،.. هـ1426 القادم العام من اعتباراً وذلك رسمية إجازة الميالدية
 الوزارات كافة زودنا وقد ، بموجبه يلزم ما فأكملوا .. الصدد هذا في الوزراء مجلس رآه

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ )) .لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح
. و/ ) موجبه

2540/ت/13
1/5

16
11

1425
تنظيم

)

 البلدية الشؤون بوزارة والمالية اإلدارية الشؤون عام مدير سعادة كتاب من نسخة تلقينا فقد
 الملكي األمر إلى فيه المشار ، هـ28/10/1425 وتاريخ ج/هـ/526/2 برقم والقروية

 مكة تطوير هيئة ( بتكوين القاضي ، هـ10/12/1424 وتاريخ 204/أ الرقم ذي الكريم
 مكة لتطوير شاملة خطط وضع بها والمناط ) المقدسة والمشاعر المنورة والمدينة المكرمة
 مكتب ( : هو للهيئة الرئيسي المقر وأن ، المقدسة والمشاعر المنورة والمدينة المكرمة
 شارع - الوزراء مكاتب مجمع - والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب

 6609989 هاتف - 21534 جدة : البريدي الرمز – 55255 ب.ص - " جدة " حائل
. م/ ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا ) 6608788 فاكس - 6607977 –

2541/ت/13
1/5

17
11



1425
تنظيم

 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد (
 برقم الوزراء مجلس قرار من نسخة.1 : به المرفق ، هـ2/11/1425 وتاريخ ب/52877

 والسبعين الخامسة : المواد تعديل على بالموافقة القاضي ، هـ13/8/1425 وتاريخ 227
 والحادية ، المائة بعد والسبعين والثامنة ، المائة بعد والسبعين والسادسة ، المائة بعد

 وتاريخ 21/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر والعمال العمل نظام من ، المائة بعد والثمانين
 53/م رقم الملكي المرسوم من نسخة.2 . بالقرار الوارد بالنص لتصبح ، هـ6/9/1389

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على بالمصادقة الصادر هـ29/10/1425 وتاريخ
 وتاريخ 227 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه

 تطلب . و/ ) هـ29/10/1425 وتاريخ 53/م رقم الملكي المرسوم و ، هـ13/8/1425
. الوزارة من المرفقات

2546/ت/13
1/5

24
11

1425
تنظيم

)

 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 الوزراء مجلس قرار من نسخة.1 : به المرفق ، هـ21/8/1425 وتاريخ 43092/ب/7

 بالصيغة التعديني االستثمار نظام على بالموافقة القاضي ، هـ28/7/1425 وتاريخ 216 برقم
 الصادر هـ20/8/1425 وتاريخ 47/م رقم الملكي المرسوم من نسخة.2 . بالقرار المرفقة

 من نسخة برفقه وتجدون ، ذلك ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على بالمصادقة
 47/م رقم الملكي والمرسوم ، هـ28/7/1425 وتاريخ 216 برقم الوزراء مجلس قرار

. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) هـ20/8/1425 وتاريخ
2550/ت/13
1/5

28
11

1425



تنظيم
 10/م/118894 رقم والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد (

 لعام الحجة ذي لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ17/11/1425 وتاريخ
 التقرير من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... هـ1425
. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) أعاله عنه المنوّه

2554/ت/13
1/5

29
12

1425
تنظيم

)

 ، هـ29/11/1425 وتاريخ م/7/3003 برقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 الحرس برئاسة الصحية للشؤون التنفيذي العام المدير معالي خطاب على اطلعنا [ : ونصه

 الصحية الشؤون أن إلى فيه المشار هـ27/11/1425 وتاريخ 1/233/2005 رقم الوطني
 البولندي السيامي التوأم فصل لعملية العالمية اإلعالمية التغطية أثناء الوطني الحرس برئاسة

Saudi  ( ) اإلنسانية مملكة .. السعودية ( عبارة اإلنسانية الخطوة لهذه شعارا اعتمدت
Humanity of Kingdom .. Arabia ( . لما نظرا أنه من معاليه أوضحه وما 

 وواقعية صدق من تحمله لما كبير واستحسان عالمي إعالمي رصد من الرسالة هذه وجدته
 .. السعودية الرسالة نفس استخدام يتم أن معاليه يقترح .. بالذات الوقت هذا في وأهمية
 كشعار ) Humanity of Kingdom .. Arabia Saudi ( ) اإلنسانية مملكة
 بارزة خلفية وجعلها اإلعالم وسائل بتركيز تحظى وأن ، للممكلة اإلنساية المبادرات لجميع

 . متعددة عميقة معان من لها لها لما الخارجية اإلعالم وسائل تنقلها حتى النشاطات تلك لكل
 المعنية الجهات زودنا وقد ، بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب .. ذلك على ولموافقتنا

 لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة
. و/ ) يلزم
2556/ت/13
1/5
4
1

1426



تنظيم
 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد (
 برقم الوزراء مجلس قرار من نسخة به المرفق ، هـ6/4/1425 وتاريخ 17630/ب/7

 الدراسة بشأن الصادر ، عليه الكريمة الموافقة تمت الذي هـ28/3/1425 وتاريخ 103
 مع تبرم التي التفاهم ومذكرات المشتركة اللجان كثرة من الجدوى مدى حول المعدة
 وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . األخرى الدول
 تطلب . و/ ) هـ28/3/1425 وتاريخ 103 برقم الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه

. الوزارة من المرفقات
2556/ت/13
1/1
4
1

1426
تنظيم

)

 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 برقم الوزراء مجلس قرار من نسخة به المرفق ، هـ6/4/1425 وتاريخ 17630/ب/7

 الدراسة بشأن الصادر ، عليه الكريمة الموافقة تمت الذي هـ28/3/1425 وتاريخ 103
 مع تبرم التي التفاهم ومذكرات المشتركة اللجان كثرة من الجدوى مدى حول المعدة
 وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . األخرى الدول
 ) يحفظكم والله . هـ28/3/1425 وتاريخ 103 برقم الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه

. و/
2560/ت/13
1/5
6
1

1426
تنظيم

 الشؤون بوزارة والمالية اإلدارية الشؤون عام مدير سعادة كتاب من نسخة تلقينا فقد (
 الشؤون وزارة أن المتضمن ، هـ29/11/1425 وتاريخ 68733 برقم والقروية البلدية
 وتاريخ 5027/2 برقم عنيزة محافظة بلدية رئيس كتاب تلقت والقروية البلدية



 سعادته ويطلب . 8165351/44 رقم التحصيل إيصال فقد المتضمن ، هـ8/11/1425
 وإبالغ لكم تقديمه حالة في عليه التحفظ مع الغيا به التعامل واعتبار اإليصال هذا قبول عدم

. م/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الالزم إلكمال حينه في سعادته
2563/ت/13
1/5
7
1

1426
تنظيم

 نظراً(( : ونصه هـ6/1/142 وتاريخ ق /88 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد (
 صالة بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة

 لكم التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول وتأخر الجدب عند االستسقاء
 شاء إن -القرى أم تقويم حسب هـ8/1/1426 الموافق الخميس يوم االستسقاء صالة بإقامة

 بذلك ويعم والعباد البالد يغيث وأن الجميع لدعاء يستجيب أن القدير العلي الله نسأل .الله
 . أهـ ,,,)) مجيب سميع أنه. حين إلى ومتاعاً رحمة ينُزله ما يجعل وأن ، المسلمين أوطان

. و/ ) واالعتماد لإلحاطة
2563/ت/13
1/1
7
1

1426
تنظيم

)

 نظراً(( : ونصه هـ6/1/142 وتاريخ ق /88 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 صالة بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة

 لكم التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول وتأخر الجدب عند االستسقاء
 شاء إن -القرى أم تقويم حسب هـ8/1/1426 الموافق الخميس يوم االستسقاء صالة بإقامة

 بذلك ويعم والعباد البالد يغيث وأن الجميع لدعاء يستجيب أن القدير العلي الله نسأل .الله
 . أهـ ,,,)) مجيب سميع أنه. حين إلى ومتاعاً رحمة ينُزله ما يجعل وأن ، المسلمين أوطان

. و/ )يحفظكم والله . واالعتماد لإلحاطة
2566/ت/13
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 العالي التعليم صندوق إدارة مجلس رئيس العالي التعليم وزير معالي كتاب تلقينا فقد (
 صندوق تنظيم إلى استنادا أنه المتضمن ، هـ4/1/1426 وتاريخ 1116 برقم الجامعي

 وتاريخ 216 برقم الوزراء مجلس قرار بموجب الصادر ، الجامعي العالي التعليم
 إن وحيث . الجامعي العالي التعليم صندوق إنشاء على بالموافقة القاضي ، هـ8/9/1421

 عالقته في الصندوق يمثل الذي وأن ، العقارات وبيع شراء في باالستثمار يقوم الصندوق
 تنظيم حسب وذلك ، يفوضه من أو اإلدارة مجلس رئيس هو القضاء وأمام الجهات من بغيره

 التفويض خطابات باعتماد الفضيلة أصحاب على التعميم يرغب معاليه فإن ، الصندوق
 إليكم نرغب لذا . الخ ... الشأن هذا في الصندوق عام أمين سعادة إلى معاليه من الصادرة
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع
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 المحاكم العدل وزارة تبلغ أن المتضمنة المحاماة نظام من الثامنة المادة في جاء ما على بناءً
 المحامين بأسماء النظام هذا من األولى المادة في إليها المشار واللجان المظالم وديوان

 )8/2( التنفيذية الالئحة في جاء ما وكذلك. الخ.. الممارسين المحامين جدول في المقيدين
 سجل في والمقيدين المسجلين المحامين بأسماء بيان برفقه تجدون لذا . المادة لهذه

 نظام به يقضي ما حسب الالزم وإكمال لالطالع .هـ1425 لعام الممارسين المحامين
. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) التنفيذية ولوائحه المحاماة
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 العالي التعليم صندوق إدارة مجلس رئيس العالي التعليم وزير معالي كتاب تلقينا فقد (
 صندوق تنظيم إلى استنادا أنه المتضمن ، هـ4/1/1426 وتاريخ 1116 برقم الجامعي

 وتاريخ 216 برقم الوزراء مجلس قرار بموجب الصادر ، الجامعي العالي التعليم
 إن وحيث . الجامعي العالي التعليم صندوق إنشاء على بالموافقة القاضي ، هـ8/9/1421

 عالقته في الصندوق يمثل الذي وأن ، العقارات وبيع شراء في باالستثمار يقوم الصندوق
 تنظيم حسب وذلك ، يفوضه من أو اإلدارة مجلس رئيس هو القضاء وأمام الجهات من بغيره

 التفويض خطابات باعتماد الفضيلة أصحاب على التعميم يرغب معاليه فإن ، الصندوق
 إليكم نرغب لذا . الخ ... الشأن هذا في الصندوق عام أمين سعادة إلى معاليه من الصادرة
. و/ ) يحفظكم والله . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع
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 المحاكم العدل وزارة تبلغ أن المتضمنة المحاماة نظام من الثامنة المادة في جاء ما على بناءً
 المحامين بأسماء النظام هذا من األولى المادة في إليها المشار واللجان المظالم وديوان

 )8/2( التنفيذية الالئحة في جاء ما وكذلك. الخ.. الممارسين المحامين جدول في المقيدين
 سجل في والمقيدين المسجلين المحامين بأسماء بيان برفقه تجدون لذا . المادة لهذه

 نظام به يقضي ما حسب الالزم وإكمال لالطالع .هـ1425 لعام الممارسين المحامين
و/ )يحفظكم والله.التنفيذية ولوائحه المحاماة
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 فيه المشار ، هـ12/1/1426 وتاريخ 364 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (



 وتاريخ ر/3354 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب إلى
 تضمن وقد ، هـ17/6/1423 وتاريخ 162 برقم الوزراء مجلس وقرار ، هـ24/6/1423
 هذه ترتبط وأن ، ) األحكام نشر تدوين إدارة ( بمسمى بالوزارة إدارة إنشاء معاليه قرار

 العامة اإلدارة تقوم وأن ، القضائية للشؤون الوزارة وكيل بفضيلة مباشرا ارتباطا اإلدارة
 اإلدارة لهذه واالختصاصات والمهام والوظيفي التنظيمي الهيكل بإعداد اإلداري للتطوير

. الوزارة من المرفقات تطلب . ك/ ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ...
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 رقم والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد (
 لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ27/12/1425 وتاريخ 10/م/119268

 نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... هـ1426 عام من محرم
. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) أعاله عنه المنوّه التقرير من
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 120 برقم الوزراء مجلس قرار تنفيذ لدراسة المشكلة اللجنة اجتماع نتائج على فبناء
 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب بتعميم المبلغ ، هـ12/4/1425 وتاريخ
 ... الوزارة هذه اختصاص من هو فيما ، هـ6/5/1425 وتاريخ 7/5/22999 برقم الوزراء

 وكتابات المحاكم جميع في النساء انتظار بمواقع العناية ضرورة اللجنة رأت وقد . الخ
 بمتابعة العدل وكتابات المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب على والتأكيد ، بها يليق بما العدل
 القيام الوزارة فروع مدراء وعلى ، المباشرة المسؤولية اإلدارة مدير يتحمل وأن ، ذلك

 ذكر ما على ولموافقتنا . قصور من يالحظ عما والرفع ، التنفيذ بمتابعة المفتشين بتكليف
 رقم التعميم ينظر . و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا



. هـ28/2/1427 في 2844/ت/13
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 [ الرقم ذي التعميمي البرقي الكريم السامي األمر من نسخة الوزارة تلقت فقد
 م/591/خ [ رقم األوامر إلى نشير (( : ونصه هـ2/11/1425 والتاريخ ] ب/م/7/1598
 وتاريخ ] 787/8 [ ورقم هـ3/2/1428 وتاريخ ] 56/8 [ ورقم هـ4/9/1423 وتاريخ ]

 رئاسة ديوان ببرقية تعميماً المبلغ التوجيه إنفاذ على بالتأكيد القاضية هـ15/10/1414
 الرسمية الصور رفع ترتيب بشأن هـ23/10/1410 وتاريخ ] 2376 [ رقم الوزراء مجلس
 الحرمين خادم صورة بها تحيط ، ثراه الله طيب عبدالعزيز الملك صورة توضع بحيث

 رئيس نائب العهد ولي الملكي السمو صاحب وصورة ، اليمين من الله حفظه الشريفين
 الصور تكون أن على للمشاهد بالنسبة اليسار من الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس
 رئيس معالي رفع وحيث . عليه ترفع الذي والمستوى وإطاراتها أحجامها في موحدة الثالث

 عنه أسفرت ما بشأن هـ14/2/1425 وتاريخ ] خ/26 [ رقم خطابه والتحقيق الرقابة هيئة
 للتأكد هـ9/1/1425 حتى هـ25/4/1424 من الفترة خالل الهيئة بها قامت التي الجوالت

 عدم في تتمثل ملحوظات ) 406 ( وجود من الذكر سالفة األوامر به قضت بما التقيد من
 حجمها توحيد أو ترتيبها عدم أو الحكومية الجهات بعض في إحداها أو الرسمية الصور رفع
 للهيئة تبين وأنه ، حينه في الحكومية للجهات إبالغها تم والتي .. واحد بمستوى رفعها أو
 أن كما ، الرسمية الصور رفع بترتيب الصادرة بالتعاميم جهاتها من تبلغ لم اإلدارات بعض أن

 التأكيد الهيئة واقتراح ،.. لها التابعة باإلدارات الصور رفع في حرجاً تجد الجهات بعض
 لجميع موجهة الشأن بهذا الصادرة أعاله إليها المشار األوامر ألن ونظراً . ذلك على

 لتالفي الحكومية الجهات كافة على التأكيد إليكم نرغب .. بها لاللتزام الحكومية الجهات
 بهذا الصادرة والتعليمات األوامر به قضت بما والتقيد الملحوظات تلك من لديها ما

. و/ ) الالزم وإجراء لالطالع . أهـ . )) بموجبه مايلزم فأكملوا .. الخصوص
2583/ت/13
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 في لجنة بتشكيل القاضي هـ28/12/1425 وتاريخ 10739 الرقم ذي قرارنا صدر حيث
 وتتألف . القضاة الفضيلة أصحاب من الواردة أو المقدمة الندب طلبات في للنظر الوزارة

 العمار عبدالله بن محمد / الشيخ القضائي المفتش فضيلة -1 :- من كل من اللجنة هذه
 المرشد عبدالعزيز بن إبراهيم / الشيخ الوزير معالي بمكتب المستشار فضيلة -2 رئيساً
 عضواً الجوير علي بن عبدالله / الشيخ الوزير معالي بمكتب المستشار فضيلة -3 عضواً
 مقتضى ضوء على لدراستها إليها الواردة أو المحالة الطلبات جميع في اللجنة هذه وتنظر

 إليها أو فيها المندوب للجهة الفعلية الحاجة وإيضاح الصدد هذا في والتعليمات األنظمة
 في اقتراحات أو دراسات من لديها ما بتقديم اللجنة وتقوم .الطلب مقدم ظروف ضوء وعلى

. و/ ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الجانب هذا
2585/ت/13
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 الرقم و هـ17/5/1422 في 1781/ت/13 األرقام ذوات الوزارة لتعاميم إلحاقاً
 بشأن هـ25/12/1424 في 2370/ت/13 الرقم و هـ12/8/1422 في 1840/ت/13

 رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد . الخ ... السعودة عملية تنظيم
 المتضمن هـ25/1/1426 وتاريخ ب/3347 الرقم ذي البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان

 وتاريخ )4( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه
 والجامعات المعنية الجهات جميع على : أوالً :- يلي بما القاضي هـ15/1/1426

 لتخفيض تتخذها التي اإلجراءات في العمل وزارة مساندة اإلعالمية واألجهزة السعودية
 على : ثانياً .الخاص القطاع دور وتنشيط ، السعوديين وتدريب ، التأشيرات إصدار معدالت

 جميع تفعيل – يخصه فيما كل – المدنية الخدمة ووزارة ، العمل ووزارة ، الداخلية وزارة



 ودعمها ، الميدانية والمتابعة بالمراقبة الصلة ذات التعاميم و والتعليمات واألوامر القرارات
 واآلليات الخطط وتنفيذ برمجة واإلعالم الثقافة وزارة على : ثالثاً . ذلك يحقق بما

 والتي ، التنفيذية اإلجراءات تسبق التي اإلعالمية للحملة العمل وزارة تعدها التي واإلجراءات
 : رابعاً . الصلة ذات والتعاميم والتعليمات واألوامر القرارات لتفعيل اتخاذها الوزارة تزمع

 المباشر بالتنسيق العامة والمؤسسات الحكومية واألجهزة القطاعات جميع على التأكيد
 والسعودة اإلحالل بإجراءات يتعلق فيما ، المدنية الخدمة ووزارة العمل وزارة مع والكامل

 نسبة تحقيق شرط إدراج : خامساً . الوافدة العمالة استقدام شأن في الوزارتان ماتراه وكل
 منشآت مع للتعاقد المطلوبة والمواصفات الشروط ضمن من الوظائف وتوطين السعودة
 تحقق ال شركة أو مؤسسة أي مع التعاقد وعدم ، الحكومية المشاريع لتنفيذ الخاص القطاع
. العمل وزارة بيانات وفق للسعودة المطلوبة النسبة

 أوقات تحديد ، العالقة ذات والجهات ، العمل ووزارة ، الداخلية وزارة على : سادساً
 وزارة ترفع : سابعاً . العمل نظام يحدده ما وفق الخاص القطاع منشآت في الرسمية العمل
 عن القرار هذا نفاذ تاريخ من سنتين خالل ومفصالً شامالً تقريراً الوزراء مجلس إلى العمل
 وما ، لمعالجتها تراها التي والمقترحات ، ذلك في واجهتها التي والصعوبات ، تطبيقه نتائج
 ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك من المتحققة اإليجابية الجوانب تجاه تراه

. و/
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 : ونصه هـ23/2/1426 وتاريخ ق /1425 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد (
 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً((

 التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول وتأخر الجدب عند االستسقاء صالة
 أم تقويم حسب هـ28/2/1426 الموافق القادم الخميس يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم

 البالد يغيث وأن الجميع لدعاء يستجيب أن القدير العلي الله نسأل .الله شاء إن -القرى
 سميع أنه. حين إلى ومتاعاً رحمة ينُزله ما يجعل وأن ، المسلمين أوطان بذلك ويعم والعباد
. و/ ) لإلحاطة . أهـ ,,,)) مجيب
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 قرار إلى فيه المشار ، هـ16/10/1419 وتاريخ 1293/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 في 959/ت/13 برقم المعمم ، هـ22/7/1417 وتاريخ 283 برقم األعلى القضاء مجلس

 الفروع ومديري العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب حث المتضمن . هـ5/9/1417
 الدوائر في العمل سير بمتابعة المتعلقة ، مهماتهم وتسهيل ، اإلداريين المفتشين مع بالتعاون
 يخص ما متابعة مع ، ذلك على والتركيز ، فيها الدوام انتظام على والوقوف ، الشرعية
 من والتحقق الشهرية الكشوفات وتدقيق والسجالت الضبوط توقيع من اإلدارية الجوانب

 وحيث ، ذكر ما وألهمية . الخ ... والتعليمات األنظمة وفق اإلدارية اإلجراءات سالمة
 في ورد ما على نؤكد فإننا ، اإلداريين المفتشين مع المحاكم بعض من التجاوب عدم لوحظ

 حتى ، مخالفته وعدم بعاليه إليه المشار بتعميمنا لكم المبلغ األعلى القضاء مجلس قرار
 عن الرفع الوزارة وفروع المحاكم رئاسات وعلى ، منها المرجوّة الفائدة المهام هذه تحقق

. و/ ) ذلك في يالحظ قصور أي
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 رقم والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد (
 لألشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ24/1/1426 وتاريخ 10/م/119726

 برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... هـ1426 عام من األولى الستة
. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) أعاله عنه المنوّه التقرير من نسخة
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 المشار ، هـ12/1/1426 وتاريخ 1301 رقم المدنية الخدمة وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 ب/59197 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب إلى فيه

 مجلس قرار بتعميم المدنية الخدمة وزارة بتفويض القاضي ، هـ25/12/1425 وتاريخ
 المناطق في العاملين بمكافأة الخاص ، هـ26/7/1425 وتاريخ 1/977 رقم المدنية الخدمة
 تشكيل : أوال : يلي بما بعاليه إليه المشار المدنية الخدمة مجلس قرار قضى وقد . الجبلية

 – والقروية البلدية الشؤون – الداخلية – المالية – المدنية الخدمة ( وزارات من لجنة
 يصرف التي القرى من قرية كل حالة عن معلومات بتوفير لتقوم ) والتخطيط االقتصاد
 خدمات من بها يتوفر وما ، الجبلية المناطق في للعاملين المخصصة المكافأة بها للعاملين

 االقتصاد وزارة تصدره الذي اإلحصائي بالكتاب اللجنة وتسترشد ، لذلك يعد نموذج وفق
 القرى بعض حالة على للوقوف ميدانية بزيارات القيام – األمر تطلب إن – ويمكن والتخطيط

 اللجنة تقدم أن على ، المدنية الخدمة لمجلس يرفع ذلك عن شامل تقرير ويعد ، الطبيعة على
 رئاسة ديوان قبل من القرار هذا تبليغ تاريخ من واحدة سنة تتجاوز ال فترة خالل تقريرها
 الوزراء مجلس بقرار المؤسسة إليها المشار المكافأة صرف يستمر : ثانيا . الوزراء مجلس

 بمقاديرها السعوديين من حاليا بها للمشمولين هـ5/10/1396 وتاريخ ) 1227 ( رقم
 الفقرة في المذكورة اللجنة تنتهي وحتى ، هـ5/10/1423 من اعتبارا وذلك ، الحالية
 . بشأنه قرار وصدور المدنية الخدمة لمجلس ورفعه ، المطلوب التقرير إعداد من السابقة

. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
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 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 9 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة وبطيه ، هـ17/2/1426 وتاريخ ب/6337 برقم

 من السعوديين غير يمنع التي المسافة تحدد.1 : يلي بما القاضي ، هـ12/1/1426 وتاريخ



 الحدود خط بداية من متر كيلو بعشرة فيها االرتفاق أو االنتفاع حق اكتساب أو التملك
 العامة المصلحة اقتضت متى المسافة هذه تعديل الداخلية ولوزير ، المملكة داخل البرية
 نهاية من متر خمسمائة بمسافة العسكرية والمدن للقواعد األمني الحزام يحدد.2 . ذلك

 ، المجاورة والدول المملكة بين الحدود اتفاقيات به تقضي بما ذلك يخل ال.3 . حدودها
 وغيرها ، اآلثار ونظام ، التعدينية االستثمارات ونظام ، التنفيذية والئحته الحدود أمن ونظام

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الصلة ذات والتعليمات واللوائح األنظمة من
.و / ) يلزم لمن وإبالغه موجبه
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 المشار ، هـ21/1/1426 وتاريخ 2749 رقم المدنية الخدمة وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 ب/59197 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب إلى فيه

 مجلس قرار بتعميم المدنية الخدمة وزارة بتفويض القاضي ، هـ25/12/1425 وتاريخ
 فريق يشكل : أوال : يلي بما القاضي ، هـ26/7/1425 وتاريخ 1/976 رقم المدنية الخدمة

 معهد من االختصاص ذوي من واثنين ، المالية ووزارة المدنية الخدمة وزارة من كل من عمل
 للقيام وذلك ، ) العالي التعليم وزارة قبل من اختياره يتم الجامعات وإحدى ( العامة اإلدارة
 ، اآللي الحاسب مجال في للعاملين المخصصة المكافأة على شاملة وإحصائية ميدانية بدراسة
 خالل الدراسة هذه الفريق يقدم أن على ، الفقرة هذه في تفصيال الموضحة الجوانب تغطي
 . الوزراء مجلس رئاسة ديوان قبل من القرار هذا تبليغ تاريخ من واحدة سنة تتجاوز ال فترة
 ، هـ22/6/1420 وتاريخ 1/614 رقم المدنية الخدمة مجلس بقرار العمل فترة تمدد : ثانيا

 المطلوبة الدراسة إعداد من السابقة الفقرة بموجب المشكل العمل فريق ينتهي حتى وذلك
 االطالع إليكم نرغب لذا . يراه ما بشأنها ويتخذ المدنية الخدمة مجلس على نتائجها وتعرض
 في 2924/ت/13 رقم التعميم انظر . و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد

. هـ13/7/1427
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 صاحب تعميم على المبني ، هـ6/7/1421 وتاريخ 1587/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقا
 وتاريخ ر/7/11900 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو

 المدنية الخدمة مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ19/6/1421
 الخ ... ) الترقيات الئحة ( على الموافقة المتضمن ، هـ15/3/1421 وتاريخ 1/686 برقم

 هـ25/2/1426 وتاريخ ب/7309 برقم البرقي السامي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه .
 1/1007 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ،

 الئحة من الثالثة المادة من ) ج ( الفقرة بتعديل القاضي ، هـ21/10/1425 وتاريخ
 ، هـ15/3/1421 وتاريخ 1/686 رقم المدنية الخدمة مجلس بقرار الصادرة الترقيات

 وظيفة إلى المرقى الموظف نقل في النظر يجوز ال [ : يلي كما ) ج ( الفقرة نص ليصبح
 عن تقل ال مدة مضي قبل لها المرقى الوظيفة مقر خارج تقع وظيفة بأعمال تكليفه أو أخرى

 تحتسب وال مقرها في لها المرقى الوظيفة ألعمال المستمرة الفعلية مزاولته تاريخ من سنة
 ذلك من ويستثنى ، راتب بدون الغياب أو االستثنائية اإلجازة مدة إليها المشار الفترة ضمن

 جهة إلى النقل : وهي النقل الئحة من الثالثة المادة من األولى الفقرة في الواردة الحاالت
 خارج آخر إلى مقر من أو العكس أو خارجها إلى المملكة داخل من النقل أو أخرى حكومية
 أخذ يتم الحاالت جميع وفي اإلدارية الجهة تقدرها التي الضرورة حالة في أو المملكة
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ] النقل قرار صدور قبل المدنية الخدمة وزارة موافقة
. و/ ) يخصكم فيما موجبه
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 توزيع إعادة حول ، هـ27/8/1425 وتاريخ 2518/ت/13 رقم تعميمنا إلى فإشارةً
 تثبيتهم تم الذين ، المقطوعة الرواتب وبند والعمال المستخدمين عن ستشغر التي الوظائف

 وكتابات المحاكم في الوظيفية التشكيالت في النقص يسد بما وذلك ، رسمية وظائف على
 الشاغرة المؤقتة الوظائف جميع شغل تم أنه إلى ونظراً . الخ ... العمل بحاجة ويفي ، العدل

 ، مؤقتة وظائف على التعاقد طلبات رفع عدم إليكم نرغب فإننا لذا . المذكورين المثبتين عن
 بأن علما ، هذا تعميمنا صدور تاريخ بعد ستشغر وظيفة شغل يخص الطلب كان إذا إال

 ظهور بعد وذلك ، رسمية بوظائف المحتاجة الجهات لدى العجز سد على تعمل الوزارة
 من مستقبال يلحقها وما ، والخامسة الرابعة المرتبتين في مؤخراً أجريت التي المسابقة نتائج

. و/ ) تفهمكم مقدرين . السادسة المرتبة على الضبط كتاب وظائف
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 قرار إلى فيه المشار ، هـ25/3/1424 وتاريخ 2213/ت/13 برقم لتعميمنا فإلحاقا (
 لدراسة لجة بتشكيل القاضي ، هـ19/3/1425 وتاريخ 2060 برقم العدل وزير معالي

 من نسخة برفقه تجدون عليه . الخ ... وترتيبها توزيعها وإعادة الوزارة في المكاتب وتنظيم
 اللجنة تشكيل بإعادة القاضي ، هـ8/3/1426 وتاريخ 2084 برقم العدل وزير معالي قرار

 بعد وتكون ، العدل وزير معالي على اللجنة توصيات تعرض وأن ، بعاليه إليها المشار
 من اعتباراً بموجبه والعمل إلنفاذه يلزم لمن القرار هذا يبلغ وأن ، التنفيذ واجبة اعتمادها

. ك/ ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... صدوره تاريخ
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 فيه المشار ، هـ23/6/1425 وتاريخ 2476/ت/13 برقم العدل وزير معالي لتعميم فإلحاقا
 الالئحة على بالموافقة القاضي ، هـ14/6/1425 وتاريخ 4497 برقم معاليه قرار إلى



 العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه تجدون عليه . للعقار العيني التسجيل لنظام التنفيذية
 وزير الملكي السمو صاحب كتاب إلى فيه المشار ، هـ8/3/1426 وتاريخ 2070 رقم

 : أوالً : يلي بما القاضي ، هـ3/2/1426 وتاريخ 7610 برقم والقروية البلدية الشؤون
 لنظام التنفيذية الالئحة من 2/1 الفقرة في إليها المشار للعقار العيني التسجيل لجنة تشكل

 العدل وزارة ديوان ومقرها ) للعقار العيني التسجيل لجنة ( وتسمى ، للعقار العيني التسجيل
 بن يوسف / الشيخ بالوزارة المندوب القاضي فضيلة.1 : من كل من اللجنة تتألف : ثانياً .

 أسامة / الشيخ بالرياض األولى العدل بكتابة العدل كاتب فضيلة.2 رئيساً الفراج العزيز عبد
 الشيخ بالوزارة للمتابعة العامة اإلدارة في اإلداري المفتش فضيلة.3 عضواً الزيد الله عبد بن
 عام مدير . الراجحي ناصر بن محمد / المهندس.4 عضواً المنصور الله عبد بن فهد /

 الشؤون بوزارة المهندس.5 عضواً والقروية البلدية الشؤون بوزارة والخرائط المساحة
 لما وفقا بأعمالها اللجنة تقوم : ثالثاً عضواً الحمد يوسف بن الرحمن عبد / والقروية البلدية

 يتم : رابعاً . للعقار العيني التسجيل لنظام التنفيذية الالئحة من ) 2/1 ( الفقرة في ورد
 والعمل لالعتماد يلزم لمن القرار هذا يبلغ : خامساً . تاريخه من سنة لمدة القرار بهذا العمل

ك/ ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . صدوره من اعتبارا بموجبه
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 ذات الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 ، المالية وزير معالي إلى أصالً الموجهة ، هـ21/3/1426 والتاريخ ب/11069 الرقم

 والتاريخ ) 47 ( الرقم ذي الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .1 : يأتي ما بها والمرفق
 ( دورته في الصادر التعاون لمجلس األعلى المجلس قرار بشأن المتخذ ، هـ25/2/1426

 مجال في المجلس دول مواطني بين التامة المساواة بتطبيق الخاص ، ) والعشرين الثالثة
 ) 48 ( الرقم ذي الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .2 . األهلية القطاعات في العمل

 في الصادر التعاون لمجلس األعلى المجلس قرار بشأن المتخذ ، هـ25/2/1426 والتاريخ
 في المجلس دول مواطني بين التامة المساواة بتطبيق الخاص ، ) والعشرين الثالثة ( دورته
 ( الرقم ذي الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .3 . والتقاعد االجتماعي التأمين مجال



 التعاون لمجلس األعلى المجلس قرار بشأن المتخذ ، هـ25/2/1426 والتاريخ ) 49
 دول مواطني بين التامة المساواة بتطبيق الخاص ، ) والعشرين الثالثة ( دورته في الصادر

 أنه سموه برقية تضمنت وقد . الشركات وتأسيس وتداولها األسهم تملك مجال في المجلس
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . القرارات هذه على الكريمة الموافقة تمت

 الوزراء مجلس قرارات ومن ، سموه برقية من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه
 تطلب . و/ ) الخصوص بهذا الموقر الوزراء مجلس ورأي بعاليه إليها المشار الموقر

. الوزارة من المرفقات
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 ذات الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 الوزراء مجلس قرار من نسخة بها المرفق ، هـ26/3/1426 والتاريخ ب/11786 الرقم

 المبلغ إجازة.1 : يلي بما القاضي ، هـ23/3/1426 والتاريخ ) 75 ( الرقم ذي الموقر
 هـ22/6/1420 وتاريخ ) 1/614 ( رقم المدنية الخدمة مجلس لقرار بالمخالفة المصروف

 وسبعة وستمائة ألفاً وثمانون وأربعة وثالثمائة مليونان ) 2384677.8 ( ومقداره ،
 الحاسب وظائف على مثبتين فرداً وثمانين ثمانية ) 88 ( لـ ، هلالت وثمان رياالً وسبعون

 نظامية من التحقق قبل مبلغ أي تصرف بأال الحكومية الجهات جميع على التأكيد.2 . اآللي
 واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ، القرار على الكريمة الموافقة تمت وحيث . الصرف
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه
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 أن المتضمنة ، التحكيم لنظام التنفيذية الالئحة من الخامسة المادة في جاء ما على فبناء (
 المظالم ديوان ورئيس التجارة ووزير العدل وزير بين باالتفاق المحكمين بأسماء قائمة تُعدّ



 برفقه تجدون لذا . والصناعية التجارية والغرف القضائية والهيئات المحاكم بها وتخطر ،
 . المحكمين قائمة إعداد لجنة أمانة من الصادرة المحكمين لقائمة الثاني اإلصدار من نسخة

 تطلب . و/ ) التنفيذية والئحته التحكيم نظام به يقضي حسبما الالزم وإكمال لالطالع
. الوزارة من المرفقات
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 ذات الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 الوزراء مجلس قرار من نسخة بها المرفق ، هـ17/3/1426 والتاريخ ب/10459 الرقم
 وزير معالي على : أوالً : يلي بما القاضي ، هـ25/2/1426 والتاريخ ) 50 ( الرقم ذي

 المرفقة بالصيغة ) والسرية التجارية المعلومات حماية الئحة ( إصدار والصناعة التجارة
 التي واالتفاقيات األنظمة ضوء في وذلك ، ذلك إلى الحاجة دعت ما متى وتعديلها ، بالقرار
 والتاريخ ) 1239 ( الرقم ذي السامي باألمر المشكلة اللجنة قيام : ثانياً . الموضوع تحكم

 واقتراح ، الالئحة هذه تطبيق نتائج بتقويم – المظالم ديوان إلى باإلضافة - هـ23/1/1416
 المقام إلى ذلك عن والرفع ، يخالفها لمن عقوبات تحديد ذلك في بما ، شأنها في تراه ما

 سموه برقية تضمنت وقد . الالئحة هذه صدور تاريخ من سنتين تتجاوز ال مدة خالل السامي
 وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . القرار هذا على الكريمة الموافقة تمت أنه

 من المرفقات تطلب . و/ ) بعاليه إليه المشار الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه
. الوزارة
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 للجنة التحضيرية اللجنة مجلس ورئيس العامة اإلدارة معهد عام مدير معالي كتاب تلقينا فقد
 المشار ، هـ28/3/1426 والتاريخ 31/4/16/78/17 الرقم ذي اإلداري للتنظيم الوزارية

 القاضي ، هـ7/5/1420 والتاريخ 6629/ب/7 الرقم ذي الكريم السامي األمر إلى فيه
 لرئيس الثاني النائب الملكي السمو صاحب برئاسة – اإلداري للتنظيم وزارية لجنة بتشكيل
 والجوانب اإلدارية الهياكل لدراسة – العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس

 من توجيه صدر قد أنه إلى معاليه أشار وقد . الدولة ألجهزة والوظيفية والمالية التنظيمية
 واللجان المجالس حصر بضرورة اإلداري للتنظيم الوزارية للجنة الفرعية الوزارية اللجنة

 الصادر ) حكومي جهاز من أكثر يمثلون أعضاء من المكونة ( والمشتركة الدائمة الحكومية
 مجلس من قرارات أو الوزراء مجلس من قرارات أو نظامية نصوص أو سامية أوامر بتشكيلها

 إلى وإعادته المرفق النموذج بتعبئة بالوزارة المختصين توجيه معاليه وطلب ، المدنية الخدمة
 حول استفسار أي عن ولإلجابة ، تاريخه من شهر خالل اإلداري للتنظيم الوزارية اللجنة أمانة
 هاتف ، البداح علي بن إبراهيم / الدكتور الفريق بعضو االتصال يمكن فإنه النموذج تعبئة

 0505441457 ( جوال ، ) 2917131 ( فاكس ، ) 140 ( تحويلة – ) 4773141(
 نسخة برفقه وتجدون . يلزم ما وإكمال موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... )

 خالل بالوزارة التعاميم شعبة إلى وإعادته تعبئته تتم إن على ، بعاليه إليه المشار النموذج من
. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) تاريخه من يوماً عشر خمسة
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 القاضي هـ29/10/1425 وتاريخ 9359 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 كل الوزارة أجهزة على وأن ، ] الدولة قضايا إدارة [ باسم الوزارة جهاز في إدارة بإنشاء

 نرغب لذا . الخ ...األمثل الوجه على بمهامها للقيام اإلدارة لهذه يلزم ما تقديم يخصه فيما
. الوزارة من المرفقات تطلب . ك/ ) واإلحاطة االطالع إليكم
2632/ت/13
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 القاضي هـ28/10/1425 وتاريخ 9292 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (

 الوزارة أجهزة على وأن ، ] والتحكيم الخبرة شؤون [ باسم الوزارة جهاز في إدارة بإنشاء
 لذا . الخ ...األمثل الوجه على بمهامها للقيام اإلدارة لهذه يلزم ما تقديم يخصه فيما كل

. الوزارة من المرفقات تطلب . ك/ ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب
2633/ت/13
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 في وإدخالها الوزارة بموظفي الخاصة العُهد بيانات تحديث في الوزارة من فرغبةً (
 وإجراءات قواعد من ) 17 – 16 – 15 ( المواد إلى واستناداً ، اآللي الحاسب

 ، الموظفين على المسجّلة العُهد معلومات دقة على وحرصاً ، الحكومية المستودعات
 مع التعاون منكم نأمل فإننا . للوزارة عهدة ذمته في ليس موظف أي لمسؤولية وإخالءً
 وسيقوم ، الموقرة إدارتكم على ميدانية بجولة سيقوم الذي ، المخزون مراقبة إدارة مندوب
 بيانات من لديه ما ومطابقة ، وأجهزة أثاث من لديكم الموجودة كافةالعُهد بحصر خاللها

. م/ ) لديكم العُهد هذه عن المسؤول قبل من البيان توقيع ثمّ ومن ، الواقع على
2634/ت/13
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 وتاريخ 2239/1 رقم بكتابه بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة إلينا رفعه ما على فبناءً (
 لمباشرة بالرياض التمييز محكمة انتقال الله بمشيئة تقرر أنه المتضمن ، هـ6/4/1426

-3 وتاريخ 20119/ب/7 رقم السامي األمر على بناء ، بالطائف الصيفي مقرها في أعمالها
 االطالع إليكم نرغب لذا .الخ... هـ28/3/1426 تاريخ من اعتباراً ، هـ4/12/1411

. ك/ ) واإلحاطة
2635/ت/13
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 تعميم إلى فيه المشار ، هـ27/4/1420 وتاريخ 1394/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (

 القاضي ، هـ27/3/1420 وتاريخ ر/4070 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي
 وتاريخ ) 1/605 ( رقم المدنية الخدمة مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت بأنه
 . الخ ... التقاعد على أحيل من مع التعاقد قواعد على الموافقة المتضمن ، هـ17/2/1420

 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو لصاحب البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد وعليه
 الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ29/3/1426 وتاريخ ب/12146 برقم الوزراء

 بما القاضي ، هـ16/2/1426 وتاريخ ) 1/1040 ( رقم المدنية الخدمة مجلس قرار على
 التقاعد على أُحيل من مع التعاقد قواعد من ) األولى ( المادة من ) 5 ( الفقرة تُعدّل : يلي

 ليصبح ، هـ17/2/1420 وتاريخ ) 1/605 ( رقم المدنية الخدمة مجلس بقرار الصادرة ،
 على المُحال الموظف مع التعاقد على المدنية الخدمة مجلس وافق إذا -أ : يلي كما نصها

 ، التقاعد على إحالته قبل يشغلها كان التي وظيفته بأعمال ليقوم النظامية السن لبلوغه التقاعد
 والبدالت التعاقد مكافأة له وتُصرف ، معه التعاقد فترة طيلة الوظيفة هذه تشغل أن يجوز فال

 إذا -ب .للوظيفة المخصص االعتماد من ألعمالها أدائه مقابل يستحقها التي والمكافآت
 السن لبلوغه التقاعد على المُحال الموظف مع التعاقد على المدنية الخدمة مجلس وافق

 التقاعد على إحالته قبل يشغلها كان التي بالوظيفة مباشر ارتباط لها ليس بمهام للقيام النظامية
 وبدل التعاقد مكافأة له فتُصرف ، معيّنة بمهام القيام أو ، االستشارات بأعمال القيام مثل ،

 في المكافآت بند من إركاب تذاكر أو انتداب بدل من نظاماً يستحقه وما الشهري االنتقال
 التي وظيفته أعمال بطبيعة المرتبطة األخرى البدالت له تُصرف وال ، بها يعمل التي الجهة
. يشغلها كان

 ، يشغلها كان التي وظيفته أعمال بغير للقيام التقاعد على أُحيل من مع التعاقد طلب وعند
 أو فقط واحدة بسنة التعاقد مدة تحديد.1 : يلي ما الطلب تُضمن أن الحكومية الجهة فعلى
 . بدقة بها بالقيام سيكلف التي المهام تحديد.2 . أقرب أيهما المهمة من االنتهاء تاريخ

 إليه يسند سوف بما القيام منهم ألي يمكن بها يعمل التي الجهة في موظفين وجود عدم.3
 توفر.5 . منها االستفادة يراد خبرات أو التخصص أو التأهيل في ندرة توفر.4 . عمل من



 إليكم نرغب لذا . معه التعاقد على المترتبة التكلفة يغطي المكافآت بند في مالي اعتماد
 الخدمة مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع
. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) بعاليه إليه المشار المدنية
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 : ونصه هـ16/4/1426 وتاريخ ق /2825 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد (
 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وإقتداءً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً((

 التابعة الجهات إبالغ إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول وتأخر الجدب عند االستسقاء صالة
 للثامن الموافق القادم الخميس يوم المملكة أنحاء جميع في االستسقاء صالة بإقامة لكم

 العلي الله نسأل .الله شاء إن -القرى أم تقويم حسب الجاري اآلخر ربيع شهر من عشر
 ، المسلمين أوطان بذلك ويعم والعباد البالد يغيث وأن الجميع لدعاء يستجيب أن القدير

 ) واالعتماد لإلحاطة . أهـ ,,,)) مجيب سميع أنه. حين إلى ومتاعاً رحمة ينُزله ما يجعل وأن
. و/

2642/ت/13
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 بما القاضي ، هـ13/4/1426 وتاريخ 3139 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (
 بالمهام العدل كتابة تقوم.2 . الرياض مدينة جنوب في الثانية عدل كتابة إنشاء.1 : يلي

 . يلزم لمن وإبالغه القرار تنفيذ المختصة الجهات على.3 . النظام في الواردة واالختصاص
. الوزارة من المرفقات تطلب . ك/ ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا
2646/ت/13
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 مجلس قرار إلى فيه المشار ، هـ2/4/1419 وتاريخ 1177/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 الخدمة مجلس قرار بإلغاء القاضي ، هـ19/11/1418 وتاريخ ) 1/530 ( رقم الوزراء
 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار وتعديل ، هـ15/1/1400 وتاريخ 215 رقم المدنية

 البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... هـ14/1/1413 وتاريخ 1/260
 وتاريخ ب/14094 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو لصاحب

 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ15/4/1426
 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار بتعديل القاضي ، هـ7/3/1426 وتاريخ 1/1046
 الموظفة تُمنح [ : يلي كما التعديل بعد نصه ليصبح ، هـ19/11/1418 وتاريخ 1/530

 التي الجهة من بقرار المملكة خارج إلى شرعاً يعولها من أو زوجها مرافقة لغرض السعودية
 ) سنوات عشر ( يتجاوز ال أقصى وبحد المرافقة مدة بقدر راتب بدون استثنائية إجازة تتبعها
 أحد أو الخارج في للدراسة المبتعثة زوج ويعامل ، الوظيفية الحياة طوال منفصلة أو متصلة

 نرغب لذا . ] القواعد هذه وفق المدنية الخدمة موظفي من كان إذا الشرعيين محارمها
 مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم

. و / ) . هـ7/3/1426 وتاريخ 1/1046 رقم المدنية الخدمة
2647/ت/13
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 ، هـ20/4/1426 وتاريخ ب م/5464 رقم البرقي السامي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو صاحب خطاب على اطلعنا [ : ونصه
 فيه المشار ، هـ2/3/1426 وتاريخ س/212/1 رقم العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير

 معالي من لجنة بتشكيل القاضي ، هـ16/7/1425 وتاريخ 37044/8/خ رقم األمرين إلى
 عبد بن مطلب / الدكتور الوزراء مجلس وعضو الدولة وزير ومعالي ، المدنية الخدمة وزير
 ديوان رئيس ومعالي ، والتخطيط االقتصاد وزير ومعالي ، المالية وزير ومعالي ، النفيسة الله

 الخدمة لموظفي يمنح ما بين العينية والميزات المالية المعاملة تباين لدراسة ، العامة المراقبة



 المؤسسات في العاملين وزمالئهم ، العام الموظفين رواتب سلم عليهم يطبق الذي المدنية
 ورقم ، خاصة رواتب وساللم وظيفية أنظمة عليهم تطبق الذين والصناديق العامة والهيئات

 اللجنة بأعضاء سموه يجتمع بأن القاضي ، هـ17/10/1425 وتاريخ 8/س م/940/خ
 أنّ للمجتمعين سموه يوضح وأن ، العمل وزير معالي إلى باإلضافة إليها المشار الوزارية

 هو ما كبير بشكل تتجاوز مالية بمميزات حكومية صناديق أو هيئة أو مؤسسة أي انفراد
 مفهوم مع ينسجم وال ، مناسب غير المدنية الخدمة لنظام الخاضعة القطاعات في به معمول
 أوضحه وما . ... شاملة الدراسة تكون وأن ، الوظيفية الحقوق في المساواة ومبدأ العدالة
 المدنية الخدمة وزير معالي ورفع دراستها أنهت قد الذكر سالفة الوزارية اللجنة أن من سموه

 بهذا توصيات من إليه توصلت عما ، هـ1/3/1426 وتاريخ س/198/1 رقم خطابه لسموه
 الوزارية اللجنة إليه انتهت ما على ولموافقتنا . ذلك حيال التوجيه سموه وطلب ، الخصوص

 ما يكون أن على ، بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب .. المرفقة توصيتها في إليها المشار
 النقد ومؤسسة ، السعودية العربية الجوية للخطوط العامة المؤسسة حول اللجنة ذكرته
... هي كما فتبقى المالية السوق هيئة أما ، المعقول حدود في السعودي العربي

 المشارإليها التوصيات من نسخة برفقه وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ]
. و / .) بعاليه
2651/ت/13
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 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو لصاحب البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد(
 الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ15/4/1426 وتاريخ ب/14095 رقم الوزراء

 : يلي بما القاضي ، هـ7/3/1426 وتاريخ 1/1045 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار على
 ) 27 ( رقم الوزراء مجلس قرار من ) رابعاً ( والفقرة ، ) ثالثاً ( الفقرة تعديل : أوالً

 الجهة قررت إذا : ثالثاً ( : يلي كما التعديل بعد نصهما ليصبح ، هـ10/2/1404 وتاريخ
 قضائي حكم لصدور أو ، يكن لم كأن واعتباره للنظام لمخالفته الفصل قرار إلغاء اإلدارية

 العمل عن الموظف انقطاع مدة تزد ولم آثار من عليه ترتب وما الفصل قرار بإلغاء نهائي
 للعمل عودته وتاريخ فصله تاريخ بين الواقعة المدة عن رواتبه كامل له فتصرف سنة على

 إذا : رابعاً . االنقطاع مدة في الدولة غير أو الدولة في وظيفة شغل يكون ال أن بشرط



 لصدور أو ، يكن لم كأن واعتباره للنظام لمخالفته الفصل قرار إلغاء اإلدارية الجهة قررت
 الموظف انقطاع مدة وزادت آثار من عليه ترتب وما الفصل قرار بإلغاء نهائي قضائي حكم

 المرتب عن يقل بدخل عليه تعود العمل عن انقطاعه أثناء وظيفة شغل أو سنة على العمل عن
 الراتب ذلك يتجاوز ال أن بشرط ضرر من لحقه ما بقدر تعويض له فيصرف فاته الذي

 قرار بإلغاء المطالبة عن انقطع قد يكون ال أن وبشرط العمل عن انقطاعه مدة عن المستحق
 إلثبات خطي إقرار على الموظف بتوقيع يُكتفى الحالتين كلتا وفي . سنة عن تزيد مدة فصله

 التأديبية للمساءلة عرضة يكون ذلك خالف ثبت وإذا ، بدخل عليه تعود وظيفة يشغل لم أنه
( .

 الثابت عنوانه على كتابة العمل عن المنقطع الموظف إنذار الحكومية الجهات على : ثانياً
 خالل اإلدارة تقبلها أسباب إبداء عدم حالة في ستقوم وأنها ، انقطاعه أسباب عن لالستفسار

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . بحقه النظامية اإلجراءات باتخاذ يوماً عشر خمسة مدة
 إليه المشار المدنية الخدمة مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه
. و / ) بعاليه
2653/ت/13
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 محكمة انتقال المتضمن ، هـ13/4/1426 وتاريخ 2634/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... بالطائف الصيفي مقرها في أعمالها لمباشرة بالرياض التمييز
 المتضمن ، هـ4/5/1426 وتاريخ 2818/1 رقم بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة
 للمحكمة المرسلة والمكاتبات المعامالت جميع ببعث المختصة الجهة تعميد فضيلته طلب

 ، ) عباس بن الله عبد مسجد جنوب – السالمة حي – الطائف ( في الصيفي مقرها إلى
. ك / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ... هـ6/5/1426 تاريخ من اعتباراً وذلك
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 وزير معالي قرار على المبني ، هـ9/8/1419 وتاريخ1246/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 ورئاسات الفروع مديري بمنح القاضي ، هـ28/7/1419 وتاريخ )3892( رقم العدل

 قرار من نسخة برفقه تجدون عليه . الخ ... والمالية اإلدارية الصالحيات بعض المحاكم
 فروع مدراء تفويض المتضمن ، هـ27/4/1426 وتاريخ 3490 رقم العدل وزير معالي

 ، الفروع لمدراء الثالث اللقاء توصيات على بناء إضافية صالحيات المحاكم ورئاسات
 لذا . الخ .. هـ1425 الهجري للعام القعدة ذي شهر في ، بالرياض الوزارة جهاز في المنعقد
.ك ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب

2655/ت/13
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 ، هـ15/4/1426 وتاريخ ب م/5135 رقم البرقي السامي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 ، هـ22/11/1425 وتاريخ 2631/1 رقم العمل وزير معالي خطاب على اطلعنا [ : ونصه

 المختلفة الحكومية األجهزة في المسؤولين كبار بعض أن الحظت الوزارة أن إلى فيه المشار
 الجديدة المشاريع بعض ستتيحها لوظائف وكبيرة محددة أرقام عن واآلخر الحين بين يعلنون

 الفرص من اآلالف مئات إلى أحياناً التقديرات هذه بعض وتصل ، السعودي للشباب
 مما األحيان بعض في واقعية تكون ال التقديرات هذه أن من معاليه أوضحه وما . الوظيفية

 أن معاليه معه يقترح الذي األمر ، الدولة أجهزة وبقية العمل وزارة مصداقية على يؤثر
 ، الكبير الحجم بهذا وظيفية فرص عن اإلعالن قبل العمل وزارة مع الجهات هذه تُنسِّق
 الوظائف مواصفات وتحديد المشاريع لهذه زمنياً برنامجاً تتضمن خطة وضع يتسنى بحيث

 تفادياً وذلك ، منها السعوديون يشغله أن يمكن ما ونسبة الجديدة المشاريع ستتيحها التي
 الصدد بهذا العمل وزير معالي اقترحه ما على ولموافقتنا . سلبيات من ذلك عن ينتج قد لما
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] .. بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب ..

. و/ ) يخصكم فيما
2656/ت/13
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 ، هـ27/4/1426 وتاريخ 8/2/29320 رقم بالنيابة المالية وزير معالي تعميم تلقينا فقد
 ، هـ16/4/1424 وتاريخ 92 رقم الوزراء مجلس قرار من ) 2 ( الفقرة إلى فيه المشار
 الجهات تقوم وأن ، توقيعها بعد الحكومية العقود تفاصيل نشر آلية باعتماد القاضية

 الغرف مجلس بتزويد العقد توقيع تاريخ من - أقصى كحد - يوماً ) 15 ( خالل الحكومية
 الحكومية العقود تفاصيل نشر إن وحيث . العقد عن بمعلومات السعودية الصناعية التجارية

 تزويد يطلب معاليه فإن ، السعودية الصناعية التجارية الغرف مجلس موقع خالل من سيتم
 ، العقد على بالموافقة الصادر المالية وزارة كتاب وتاريخ رقم .1 : يلي بما الغرف مجلس

 : العقد عن التالية المعلومات يوضح بيان .2 . العقد تفاصيل لنشر مرجعي كرقم الستخدامه
 -ج . العقد قيمة -ث . العقد توقيع تاريخ -ت . العقد مسمى -ب . العقد طرفي اسم -أ

 -د . العقد تنفيذ مكان -خ . العقد لتنفيذ المحددة المدة -ح . العقد لطبيعة مختصر وصف
 معلومات على للحصول بهم االتصال يمكن الذين ، العقد لطرفي الممثلين األشخاص أسماء

 . ) االلكتروني البريد ، البريدي العنوان ، الفاكس رقم ، الهاتف رقم ، االسم ( العقد عن
 المشار القرار من الثالثة الفقرة بموجب المشكلة المتابعة لجنة ستقوم أنه إلى معاليه أشار وقد
 ، السعودية والصناعية التجارية الغرف ومجلس ، والصناعة التجارة وزارة من كل من إليه

 حول تقاريرها وعرض النشر بقواعد الحكومية الجهات التزام مدى بمتابعة ، المالية ووزارة
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . إليه المشار الوزراء مجلس لقرار تنفيذاً ذلك

. و / ) . يلزم لمن وإبالغه
2657/ت/13
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 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو لصاحب التعميمية البرقية من نسخة تلقينا فقد
 على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمنة ، هـ5/5/1426 وتاريخ ب/16988 رقم الوزراء



 اعتماد : أوالً : يلي بما القاضي ، هـ15/4/1426 وتاريخ ) 90 ( رقم الوزراء مجلس قرار
 لتطبيقات األساسية المرتكزات أحد لتكون ) الذكية الوطنية الهوية ( الشخصية البطاقة

 المعلومات مركز بتزويد حكومية جهة كل قيام : ثانياً . وخدماتها اإللكترونية الحكومة
 ليتسنى ، القرار هذا تاريخ من أشهر ستة خالل الخاصة بالمتطلبات الداخلية بوزارة الوطني
 جميع بتنفيذ المركز يتكفل أن على ، الجهة تلك إلى ملكيته تعود كتطبيق تنفيذها للمركز
 بحسب الكافية التخزينية المساحة وإيجاد الذكية الشريحة على الحكومية الجهات برامح

 حكومية جهة كل قيام : ثالثاً . المتوافرة المالية لالعتمادات ووفقا ، عليها المتفق المتطلبات
 : رابعاً . بها الخاص التطبيق من لالستفادة الالزمة والبرامج األجهزة من التحتية البنية ببناء

 والبرامج األجهزة جميع تشغيل عن مسؤوالً الداخلية بوزارة الوطني المعلومات مركز يكون
 اآللية للقراءة الالزمة الوسائل بإيجاد المركز التزام مع ، وصيانتها البطاقة بإصدار الخاصة
 وزارة قيام : خامساً . والخاصة الحكومية المرافق جميع في استخدامها أجل من للبطاقة
 المعلومات مركز وعلى ، الالزمة الخام البطاقة بتأمين ) الحكومة مطابع مصلحة ( المالية
 والشريحة للبطاقة الفنية بالمواصفات الحكومة مطابع مصلحة تزويد الداخلية بوزارة الوطني
 الوطني المعلومات مركز عليها يتفق التي الزمنية للجداول وفقاً إنتاجها يتم حتى الذكية
 وتقنية االتصاالت وزارة قيام : سادساً . الحكومة مطابع ومصلحة الداخلية بوزارة

 بوضع الداخلية بوزارة الوطني المعلومات ومركز الحكومية الجهات مع بالتنسيق المعلومات
. وخدماتها اإللكترونية الحكومة تطبيقات في الذكية البطاقة الستخدام المناسبة اآللية

 قرار من نسخة برفقه وتجدون . يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
. و/ ) بعاليه إليه المشار الموقر الوزراء مجلس
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 ونصه ، هـ6/5/1426 وتاريخ ب م/6326 رقم البرقي السامي التعميم من نسخة تلقينا فقد

 من اإلرهابية باألعمال تتعلق إعالمية مادة أي توزيع أو بإعداد السماح عدم إليكم نرغب [ :
 ، ذلك إلجازة واإلعالم الثقافة ووزارة الداخلية وزارة مع التنسيق بعد إال جهة أي قِبل

 إليكم نرغب لذا . أهـ ] . بموجبه يلزم ما فأكملوا . العامة المصلحة مع متفق أنه من والتأكد
.و/ ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع
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 م/6270 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجهة ، هـ11/5/1426 وتاريخ ب

 ، هـ14/8/1423 وتاريخ ش39128/2/ل/26 رقم سموكم برقية إلى نشير [ : ونصها
 من يتمكن من بإعفاء التوصية من المناطق ألمراء السابع السنوي االجتماع تضمنه ما بشأن

 قبل إحداثه نتيجة عليه المترتبة الغرامات من تملكه يدّعي ما على شرعي صك على الحصول
 وما ، شرعي بحكم تملكه ثبوت حالة في دفعها لمن الغرامة وإعادة ، الشرعي الصك صدور
 ما على االطالع وبعد . الخصوص بهذا المعنية الجهات من المشكلة اللجنة إليه انتهت
 وتاريخ 2392 رقم الوزراء بمجلس الخبراء هيئة رئيس معالي خطاب تضمنه

 بشأن المعدّ هـ27/6/1424 وتاريخ 224 رقم المحضر ومشفوعه ، هـ27/6/1424
 أو استحكام حجة على حصل قد المحدث كان إذا ما بين فرقاً هناك إن وحيث . الموضوع

 كمنح جديد إفراغ بصك تملكه كان إذا وما ، اإلحداث لمكان تملكه بثبوت شرعي حكم
 اإلحداث مكان لتملكه كاشفة األولى الحالة في الشرعي والحكم الحجة ألن ، ونحوه بيع أو

 بتمليك تصدر التي الصكوك أما ، الحجة لصدور الالحقة أو السابقة للغرامة هناك مجال وال
 الغرامة بموجبها تسقط وال للملكية منشئة فهي البيع أو بالمنح اإلحداث لموقع المحدث
 الزمة فهي رخصة بدون العمل نتيجة المستحقة الغرامة أما . السابق إحداثه على المترتبة

 نرغب . لذلك المنظمة والتعليمات األنظمة حسب بدونه أو بصك األرض ملكية كانت سواء
 شرعي حكم أو استحكام لحجة استناداً اإلحداث لموقع تملكه يثبت من .1 : اآلتي اعتماد
 الغرامة مبلغ المختصة الجهة له وتُعيد ، دفعها قد يكن لم إن لإلحداثات الغرامة من يُعفى

 للملكية منشئة الصكوك كانت إذا اإلحداثات غرامة من اإلعفاء عدم .2 . دفعها قد كان إن
.3 . ونحوه البيع أو بالمنح اإلحداث لموقع المحدث بتمليك

 ما فأكملوا . نظامي ترخيص دون العمل نتيجة المستحقة الغرامة دفع يجب الحالتين كلتا في
. و / ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] . بموجبه يلزم
2670/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 18/41764/25 رقم كتابنا إلى فيها المشار ، هـ7/7/1425 وتاريخ 34969/ب/7

 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً : يأتي ما بها والمرفق ، هـ25/6/1425 وتاريخ
 الخدمات تنظيم هيئة تنظيم على بالموافقة القاضي ، هـ27/8/1422 وتاريخ ) 236 (

 وتاريخ ) 163 ( رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة : ثانياً . الخ .. الكهربائية
 الخدمات تنظيم هيئة تنظيم مواد بعض تعديل على بالموافقة القاضي ، هـ17/5/1425

 المزدوج واإلنتاج الكهرباء تنظيم هيئة محافظ معالي كتاب تلقينا كما . الخ .. الكهربائية
 رقم كتابنا إلى فيه المشار ، هـ18/12/1425 وتاريخ 1775/101/8 رقم
 فض لجنة الئحة اعتماد تم أنه والمتضمن ، هـ28/8/1425 وتاريخ 18/54070/25

 4/7/25 رقم الهيئة إدارة مجلس قرار بموجب ، الكهرباء بصناعة المتعلقة المنازعات
 ، يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. هـ23/11/1425 وتاريخ

 المتعلقة المنازعات فض لجنة والئحة ، الوزراء مجلس قرارات من نسخة برفقه وتجدون
 من يشمل إنما والئحته التنظيم هذا بأن اإلحاطة مع ، بعاليه إليها المشار الكهرباء بصناعة
.و / ) والئحته التنظيم في الواردة األوصاف من وصفاً يحمل
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 ، هـ27/5/1426 وتاريخ ب م/7258 رقم البرقي السامي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 من السعودية العاملة األيدي وتشغيل البطالة على القضاء أن سموكم على يخفى ال [ : ونصه
 ، العمل وزارة إنشاء تم الهدف هذا تحقيق سبيل وفي ، الهامة الوطنية األولويات ضمن

 استقدام بخفض إال يتسنى ال البطالة على والقضاء . والعمال بالعمل يتعلق ما بكل وتكليفها
 ومتابعتها األمور ضبط يمكن وال . الملحّة الضرورية الحاجات على وقصرها الوافدة العمالة



 وتاريخ 34457 رقم أمرنا جاء السياق هذا وفي . االستقدام عن المسؤولة الجهة بتوحيد إال
 العمل لغرض المملكة إلى الدخول تأشيرات منح يناط " يلي بما قضى الذي هـ22/8/1423

 بما االجتماعية والشؤون العمل بوزارة واألفراد والمؤسسات والشركات الحكومية للجهات
 الفعلية الحاجة مدى عن التأكد بعد وذلك ، الموسمية العمالة استقدام تأشيرات ذلك في

 وعندما . " األمر هذا بمثل المعنية الوحيدة الجهة هي وتكون ، عدمه من المطلوبة لألعداد
 قرار تضمن هـ1/2/1425 وتاريخ 27 رقم الوزراء مجلس بقرار العمل وزارة أنشئت
 التقيد وألهمية . إليه المشار أمرنا في جاء لما وفقاً االستقدام بشؤون اختصاصها إنشائها
 من هو أنواعها بجميع العمل تأشيرات إصدار أنّ على التأكيد إليكم نرغب ، تقدم بما الدقيق

 من استقدام طلبات تتلقى التي الحكومية الجهات وعلى ، وحدها العمل وزارة اختصاص
 وزارة على أنّ كما ، العمل وزارة إلى إحالتها والخاصة الحكومية المؤسسات أو األفراد

 هذه إلى العمل وزارة من صادرة تكون وال تصلها عمل تأشيرات أي تحيل أن الخارجية
. و / ) . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] . بموجبه يلزم ما فأكملوا ، الوزارة
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 ، هـ23/5/1426 وتاريخ ب م/7152 رقم البرقي السامي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 المقدمة العطاءات أقل باستبعاد الحكومية الجهات بعض قيام من لوحظ لما نظراً [ : ونصه

 مخالفة من ذلك في ولما ، مدروسة غير أو واقعية غير أنها بحجة الحكومية للمنافسات
 كانت إذا المقدمة العطاءات أقل على المنافسات بترسية تلزم التي والتعليمات لألنظمة
 والمصلحة للعدالة وتحقيقاً . والمواصفات الشروط كراسة في المحددة للضوابط مستوفية

 ألي المقدمة العطاءات أقل استبعاد بعدم لديكم المختصين على التأكيد إليكم نرغب . العامة
 الترسية تتم بل ، ذلك ونحو مدروس غير أنه أو الجهة تقديرات من أقل أنه بحجة منافسة

 نفس في للشركة المعطى التصنيف حدود وفي المتطلبات لجميع مستوفياً كان إذا عليه
 تنفيذ في بالتزاماته العطاء مقدم أخل وإذا ، والمواصفات للشروط مطابقاً وكان ، المجال
 للجهة كفال التنفيذية والئحته الحكومة مشتريات تأمين نظام فإن ، عليها المتعاقد األعمال
 ، والغرامات باإلنذار ابتداءً ، بالتزاماته المتعهد إخالل لعالج الوسائل من عدداً اإلدارية
 يلزم ما فأكملوا .. مناسبة تراها طريقة بأي حسابه على والتنفيذ العمل بسحب وانتهاءً



 التعميم ينظر . و)/ يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] . بموجبه
. هـ5/1/1427 في 2804/ت/13 رقم
2679/ت/13
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 5973 رقم العامة اإلدارة بمعهد المتدربين شؤون عام مدير سعادة كتاب الوزارة تلقت فقد
 التدريبي العام خالل التدريبية للبرامج الزمنية الخطة به المرفق ، هـ13/5/1426 وتاريخ
 ويطلب ، والدمام جدة في وفرعيه الرياض في العامة اإلدارة معهد في هـ1427 - هـ1426
 وإكمال االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... للوزارة التابعة الجهات على ذلك تعميم سعادته
 ترشيح 0 : اآلتية الضوابط وفق قبلكم من الترشيحات تكون أن على ، يخصكم فيما الالزم

 له يسبق لم لمن األولوية منح على والحرص ، تدريبه العمل مصلحة أو حاجة تقضي من
 أن بدّ ال العدل كتاب الفضيلة أصحاب ترشيح يخص فيما 0 . تدريبية دورة على الحصول

 الفضيلة أصحاب أحد أو العدل كتاب الفضيلة أصحاب أحد قبل من للعمل تأمين هناك يكون
 مسوغات ضمن ذلك وإرفاق ، واحد عدل كاتب إال فيها ليس التي للجهات بالنسبة القضاة

 - االستمارة تعبئة 0 . اإلقرار من بصورة العدل وكتاب القضاة شعبة تزويد مع ، الترشيح
 0 . حقولها جميع واستكمال ، المرشح قبل من بالترشيح الخاصة - منها نسخة المرفق
 التدريبية البرامج على الترشيح يتم فإنه ، المشاركة تنظيم حيال العمل لمصلحة تقديراً

 بسبب العمل عن االنقطاع فترات من للتقليل وذلك ، فقط مددها في جداً المتقاربة
 بعد بالترشيح الخاصة االستمارات ترسل 0 . ذلك ومراعاة الحرص الجميع وعلى ، التدريب

 نهاية قبل أسبوعان أقصاها مدة في بالوزارة اإلداري للتطوير العامة اإلدارة إلى تعبئتها
 و / .) المرفق الدورات جدول في الموضّحة الفصول حسب وذلك ، المعهد لدى الترشيح

.
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 ، هـ24/5/1426 وتاريخ ب م/7160 رقم البرقي السامي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 26/د/134 رقم األعلى االقتصادي للمجلس العام األمين معالي كتاب على اطلعنا [ : ونصه

 الخاصة البيانات حول للمجلس الدائمة اللجنة توصية بشأن ، هـ29/4/1426 وتاريخ
 المتحدة األمم برنامج عن الصادر م 2004 للعام البشرية التنمية تقرير في والواردة بالمملكة
 التي البيانات مراجعة المختلفة الحكومية الجهات على .1 : اآلتي والمتضمنة . اإلنمائي

 لتصحيح الجهات بهذه واالتصال يخصه فيما كل المملكة عن الدولية المؤسسات من تصدر
 على .2 . العامة اإلحصاءات مصلحة مع ذلك في والتنسيق مستمر بشكل البيانات وتحديث
 لتحديث المتحدة لألمم التابع الدولي السكان بمكتب االتصال سرعة اإلحصاءات مصلحة

 االقتصادي للمجلس الدائمة اللجنة به أوصت ما على ولموافقتنا . السكانية اإلحصاءات
 الجهات كافة زودنا وقد ، بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب . الشأن بهذا األعلى

 لذا . أهـ ] . بموجبه يلزم ما فأكملوا .. لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح
.و)/يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب
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 6177/ب/7 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمنة ، هـ11/2/1424 وتاريخ

 لدول األعلى المجلس قرار تطبيق : أوالً : يلي بما القاضي ، هـ7/1/1424 وتاريخ ) 4 (
 ( مسقط في عقدت التي ، والعشرين الثانية دورته في العربية الخليج لدول التعاون مجلس
 الخليج لدول التعاون مجلس دول في لألحداث الموحد ) القانون ( النظام بشأن ، ) عمان

 العدل وزارة قيام : ثانياً . سنوات أربع لمدة استرشادياً ) قانوناً ( نظاماً بوصفه العربية
 في ملحوظات من ورد بما العربية الخليج لدول التعاون لمجلس العامة األمانة بموافاة

 الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في المعد ، هـ28/10/1423 وتاريخ ) 424 ( رقم المحضر
 لجنة اجتماعات أثناء وذلك ، أخرى ومقترحات ملحوظات من يستجد ما مع ومناقشتها



 من ) 3 ( و ) 2 ( الفقرتين في عليها المنصوص التعاون مجلس بدول المختصين الخبراء
 التعاون مجلس بدول العدل لوزراء عشر الثالث باالجتماع الخاص التقرير من ) أوالً ( البند

 لألحداث الموحد النظام أحكام تقويم في إليها المشار األربع السنوات مدة من واالستفادة ،
 المناسب من أن يُرى مقترحات أو ملحوظات من عنها ينشأ قد وما ، العملية الناحية من

 برفقه وتجدون . موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . النظام مشروع إلى إضافتها
.و / .) بعاليه إليه المشار الوزراء مجلس قرار من نسخة
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 6178ب/7 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمنة ، هـ11/2/1424 وتاريخ

 لدول األعلى المجلس قرار تطبيق : أوالً : يلي بما القاضي ، هـ7/1/1424 وتاريخ ) 5 (
 ( مسقط في عقدت التي ، والعشرين الثانية دورته في العربية الخليج لدول التعاون مجلس
 لدول التعاون مجلس دول في لإلثبات الموحد ) القانون ( النظام مشروع بشأن ، ) عمان

 بموافاة العدل وزارة قيام : ثانياً . سنوات أربع لمدة استرشادي كنظام ، العربية الخليج
 المحضر في ملحوظات من ورد بما ، العربية الخليج لدول التعاون لمجلس العامة األمانة

 الوزراء، بمجلس الخبراء هيئة في المعدّ ، هـ28/10/1423 وتاريخ ) 425 ( رقم
 لجنة اجتماعات أثناء وذلك ، أخرى ومقترحات ملحوظات من يستجد ما مع ومناقشتها

 من ) 3 ( و ) 2 ( الفقرتين في عليها المنصوص ، التعاون مجلس بدول المختصين الخبراء
 مجلس بدول العدل لوزراء عشر الثالث باالجتماع الخاص التقرير من ، ) رابعاً ( البند

 اإلجراءات أنظمة أحكام تقويم في إليها المشار األربع السنوات مدة من واالستفادة ، التعاون
 أثناءها ينشأ قد وما ، العملية الناحية من اإلثبات قواعد تضمنت التي المملكة في والمرافعات

 ) القانون ( النظام مشروع إلى إضافتها المناسب من أن يُرى مقترحات أو ملحوظات من
 االطالع إليكم نرغب لذا . العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في لإلثبات الموحد
.و / ) . بعاليه إليه المشار الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . موجبه واعتماد
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 ر/5337 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ5/10/1423 وتاريخ

 األعلى المجلس قرار تطبيق : أوالً : يلي بما القاضي ، هـ6/9/1423 وتاريخ ) 222 (
 في عقدت التي ، والعشرين الثانية دورته في العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول

 التعاون مجلس لدول للمحاماة الموحد ) القانون ( النظام مشروع بشأن ، ) عمان ( مسقط
 قيام : ثانياً . سنوات أربع لمدة استرشادي كنظام اإليضاحية ومذكرته العربية الخليج لدول
 من ورد بما ، العربية الخليج لدول التعاون لمجلس العامة األمانة بموافاة العدل وزارة

 الخبراء هيئة في المعدّ ، هـ24/7/1423 وتاريخ ) 298 ( رقم المحضر في ملحوظات
 خالل وذلك ، أخرى ومقترحات ملحوظات من يستجد ما مع ومناقشتها ، الوزراء بمجلس

 ( الفقرتين في عليها المنصوص ، التعاون مجلس بدول المختصين الخبراء لجنة اجتماعات
 عشر الثالث باالجتماع الخاص التقرير في الواردتين ، ) ثانياً ( البند من ) أ/3 ( و ) أ/2

 في إليها المشار األربع السنوات مدة من واالستفادة ، التعاون مجلس بدول العدل لوزراء
 وتاريخ ) 38/م ( رقم الملكي بالمرسوم الصادر ، السعودي المحاماة نظام أحكام تقويم
 يُرى ، مقترحات أو ملحوظات من أثناءها ينشأ قد وما العملية الناحية من ، هـ28/7/1422
 مجلس بدول للمحاماة الموحد ) القانون ( النظام مشروع إلى إضافتها المناسب من أن

 مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . التعاون
. و / ) . بعاليه إليه المشار الوزراء
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 ، هـ21/6/1426 وتاريخ 5453 رقم العدل وزارة وكيل فضيلة قرار من نسخة برفقه
 باإلضافة الصالحيات بعض اآللي للحاسب العامة اإلدارة عام مدير سعادة بتفويض القاضي

 بعمله تتعلق أبحاث أو دراسات أو مهام من منه يطلب وما ، وظيفته وواجبات مهام إلى



. و / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ...
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 10/م/122762 رقم والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد

 عام من رجب لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ19/6/1426 وتاريخ
 التقرير من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... هـ1426
. و / ) . أعاله عنه المنوّه
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 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو لصاحب البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد(
 السمو صاحب إلى أصال الموجه ، هـ26/6/1426 وتاريخ ب/24785 رقم الوزراء
 ، العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي
 وتاريخ ) 194/أ ( رقم الكريم الملكي األمر من نسخة طيه لسموكم أبعث [ : ونصه
 مناصبهم في الحاليين الوزراء مجلس أعضاء جميع باستمرار القاضي ، هـ26/6/1426

 وتعيين ، الله حفظه العزيز عبد بن الله عبد الملك الشريفين الحرمين خادم موالي برئاسة
 ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... الوزراء مجلس لرئيس نائبا الكريم سموكم

. و /
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 الشؤون وزير الملكي السمو صاحب مكتب على العام المشرف سعادة برقية تلقينا فقد
 النتقال نظراً أنه المتضمنة ، هـ4/7/1426 وتاريخ ز ب ص/22504 برقم والقروية البلدية
 فترة الطائف محافظة إلى والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب مكتب
 تكون الرسمية المكاتبات فإن ، هـ8/7/1426 الموافق السبت يوم من اعتباراً ، الصيف

 التي األرقام وأنّ ، ) العراد أم حي – الطائف محافظة ( : وهو ، سموه مكتب عنوان على
 : الفاكس [ ] 7408614 – 7408000 : السنترال [ : هي عليها االتصال يمكن

. و / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا ] 7408561
2704/ت/13
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 10/م/123354 رقم والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد

 عام من شعبان لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ10/7/1426 وتاريخ
 التقرير من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... هـ1426
. و / ) . أعاله عنه المنوّه
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 بنقل القاضي ، هـ25/7/1426 وتاريخ 6584 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه

 . الخ ... النعيرية محافظة إلى سيهات عدل كتابة باسم الوزارة ميزانية في المعتمد التشكيل
. و / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا
2707/ت/13
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 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب قرارات من نسخة تلقينا فقد
 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46349 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46345
 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46342 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46343
 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46347 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46348
 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46352 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46353
 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46350 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46341
 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46346 ورقم ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46340
 وتاريخ ) 224 ( رقم الوزراء مجلس قرار على المبنية ، هـ15/7/1426 وتاريخ 46351

 للتنظيم الوزارية اللجنة أجرتها التي الدراسة نتائج على بالموافقة القاضي ، هـ17/8/1424
 مكة ( مناطق في العامة المديريات وإلغاء ، القروية والمجمعات البلديات لقطاع اإلداري
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... ) عسير – القصيم – الشرقية – الرياض – المكرمة

 البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب قرارات من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة
. و / ) . إليها المشار والقروية

2708/ت/13
1/54
6
8

1426
تنظيم

 والتحقيق الرقابة هيئة الحظته وما ، المحاكم بعض من الواردة االستفسارات إلى فإشارة
 واالنصراف للحضور البيان على وتوقيعهم ، المحاكم في الخصوم محضري دوام حول

 وظهر ، بالوزارة المختصة الجهة قبل من الموضوع دراسة تمت وأنه . الخ ... بذلك والتقيد
 مهمة في يكن لم ما ، صباحاً للحضور بالتوقيع الخصوم محضّر إلزام : أوالً : يلي ما لها

 واالنصراف الحضور بيان في ذلك إلى ويُشار ، المباشر رئيسه قِبَل من بها كُلِّّف رسمية
 من بها كُلِّّف رسمية مهمة في كان إذا مساءً بالتوقيع الخصوم محضّر إلزام عدم : ثانياً .

 بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب فإننا ، ذكر ما على ولموافقتنا . المباشر رئيسه قِبَل
. و / .) يلزم لمن وإبالغه

2713/ت/13
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 ، هـ24/7/1426 وتاريخ ب م/7/9262 رقم البرقي السامي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 ووزير الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه
 رقم المالية وزارة خطاب على اطلعنا [ : ونصه ، العام والمفتش والطيران الدفاع

 وتاريخ 628/ب/م رقم األمر إلى فيه المشار هـ16/4/1426 وتاريخ 10/2/4047
 مالءمة مدى بدراسة الملكية والمراسم المالية وزارة تقوم بأن القاضي هـ10/10/1425

 المناسبات لحضور الحكومية الجهات تعدها التي الدعوة لبطاقات موحّد نموذج وضع
 وما . المالية التكلفة وقلة البساطة فيه ويراعى ، الحكومية الجهات كافة به تلتزم ، الرسمية
 واالطالع الملكية والمراسم المالية وزارة بين الموضوع بحث تم أنه من الوزارة أوضحته

 ، التكلفة وقليل الغرض ويؤدي مناسب أنه ووجد ، المراسم لدى الموجود النموذج على
 اسم استبدال يتم بحيث األخرى الحكومية للجهات رسمي كنموذج اعتماده اللجنة وترى

 المراسم رئيس معالي خطاب على اطلعنا كما . الدعوة صاحبة الجهة باسم الملكية المراسم
 بشأن إليه التوصل تمّ ما أنّ المتضمن هـ16/4/1426/ وتاريخ ح/م/246 رقم الملكية

 أنّ إلى معاليه وإشارة .. الغرض ويؤدي مناسب الرسمية الدعوة لبطاقات الموحّد النموذج
 بطباعة ذاتية وبإمكانات الملكية المراسم وتقوم ريال ) 1.50 ( الطباعة بدون البطاقة سعر

 والحفالت المآدب بإدارة المتوفرة اآللي الحاسب أجهزة باستخدام الرسمية الدعوة بطاقات
 للجهات رسمي كنموذج الملكية المراسم لدى الموجود النموذج اعتماد إليكم ونرغب .

 .. الدعوة صاحبة الجهة باسم الملكية المراسم اسم استبدال يتم بحيث األخرى الحكومية
. و / ) . بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] . بموجبه يلزم ما فأكملوا
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 العهد ولي الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه ، هـ18/7/1426 وتاريخ ر/27860



 أبعث [ : ونصه ، العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس رئيس ونائب
 هـ16/7/1426 وتاريخ ) 227/أ ( رقم الكريم الملكي األمر من نسخة الكريم لسموكم
 مدنيين من الدولة في السعوديين العاملين فئات جميع رواتب زيادة .1 : يلي بما القاضي

 مرتبتهم في ومن الوزراء باستثناء ) بالمائة 15 ( بنسبة المتقاعدين وكذلك وعسكريين
 . ) بالمائة 15 ( بنسبة الشورى مجلس أعضاء مكافأة زيادة .2 . الممتازة المرتبة وشاغلي

 لشاغلي أعاله ) أوالً ( بالبند إليها المشار الزيادة شامالً أساسي شهر راتب صرف .3
 رواتب سلم على والمعينين ، العام الموظفين رواتب سلّم من دون فما الخامسة المرتبة

 والمؤذنين األئمة مكافأة جدول على والمعينين ، األجور بند على والمعينين ، المستخدمين
 فما الخامسة للمرتبة األساسي الراتب األساسي راتبه يعادل ومن ، والجوامع المساجد وخدم
 إليها المشار الزيادة شامالً أساسي شهر راتب صرف .4 . األخرى العاملين فئات من دون
 األفراد خدمة رواتب سلّم في دون فما ) رقباء رئيس ( رتبة لشاغلي أعاله ) أوالً ( البند في
 عشر ستة ) 16200 ( من لألسرة االجتماعي الضمان لمخصصات األعلى الحد زيادة .5 .

 ( مبلغ تخصيص .6 . السنة في ريال ألف وعشرين ثمانية ) 28000 ( إلى ريال ومائتي ألفاً
 المالية السنة إيرادات فائض من ريال مليون ألف ثالثين ) 30000000000

 يوزّع الخدمات وتطوير لتحسين اإلضافي البرنامج من ثانية مرحلة لتنفيذ هـ1425/1426
 هـ1426/1427 القادم المالي العام من اعتباراً بالتساوي مالية سنوات خمس مدى على

 بمبلغ العقارية التنمية صندوق رأسمال رفع .7 . األمر هذا في عليها المنصوص للقطاعات
 إيرادات فائض من يموّل ريال مليون آالف تسعة ) 9000000000 ( مقداره إضافي
.8 . هـ1425/1426 المالية السنة

 فائض من ريال مليون آالف ثمانية ) 8000000000 ( مقداره إضافي مبلغ تخصيص
 برمجة وتتم المملكة مناطق في الشعبي لإلسكان هـ1425/1426 المالية السنة إيرادات

 ( الغرض لهذا المخصّص إجمالي ليصبح ، سنوات خمس مدى على المشروع هذا تنفيذ
 ( بمبلغ التسليف بنك رأسمال رفع .9 . ريال مليون آالف عشرة ) 10000000000
 المالية السنة إيرادات فائض من يموّل ريال مليون آلف ثالثة ) 3000000000

 وذلك ، ريال مليون آالف ستة ) 6000000000 ( ماله رأس ليصبح هـ1425/1426
 من وغيرهم وعسكريين مدنيين من الحكوميين الموظفين من المحدود الدخل ذوي لدعم

 ( بمبلغ الصناعية التنمية صندوق رأسمال زيادة .10 . المهن وأصحاب المواطنين
 ) 20000000000 ( رأسماله ليصبح ريال مليون ألف عشر ثالثة ) 13000000000

 االستثمارات من المزيد وتحفيز الصناعي القطاع لدعم وذلك ، ريال مليون ألف عشرين



 15000000000 ( مبلغ بتخصيص اإلسراع .11 . وخارجها المملكة داخل من الصناعية
 رقم السامي لألمر وفقاً السعودية الصادرات لبرنامج ريال مليون ألف عشر خمسة )

 للسنة الميزانية فائض من يتبقى ما تخصيص .12 . هـ6/6/1426 وتاريخ ب/م/7651
 إلى أوالً ( بالبنود العمل يبدأ .13 .العام الدين من جزء لتسديد هـ1425/1426 المالية
 إلنفاذ الالزمة النظامية اإلجراءات تستكمل .14 . هـ1/9/1426 من اعتباراً ) رابعاً

 تكرّم وأرجو . وتنفيذه العتماده المختصة الجهات وتبلّغ ، الكريم الملكي األمر مقتضى
 . أهـ ] .. وتقديري تحياتي خالص سموكم وتقبلوا .. بموجبه الالزم بإكمال باألمر سموكم

 بإبالغ – الله بإذن – الحقاً ستقوم الوزارة بأنّ علماً ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا
 وصرف الرواتب بزيادة يتعلق ما لتطبيق منها مطلوب هو بما المحاكم ورئاسات الفروع

. و / ) . الكريم السامي األمر من ) 3-1 ( الفقرات في المذكور الشهر راتب
2717/ت/13
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 تمت أنه إلى فيه المشار ، هـ12/5/1426 وتاريخ 2657/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 القاضي ، هـ15/4/1426 وتاريخ ) 90 ( رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة
 األساسية المرتكزات أحد لتكون ) الذكية الوطنية الهوية ( الشخصية البطاقة باعتماد

 المعلومات مركز بتزويد حكومية جهة كل وقيام . وخدماتها اإللكترونية الحكومة لتطبيقات
 ليتسنى ، القرار هذا تاريخ من أشهر ستة خالل الخاصة بالمتطلبات الداخلية بوزارة الوطني
 جميع بتنفيذ المركز يتكفل أن على ، الجهة تلك إلى ملكيته تعود كتطبيق تنفيذها للمركز
 بحسب الكافية التخزينية المساحة وإيجاد الذكية الشريحة على الحكومية الجهات برامج

 حكومية جهة كل تقوم وأن . المتوافرة المالية لالعتمادات ووفقا ، عليها المتفق المتطلبات
 . الخ ... بها الخاص التطبيق من لالستفادة الالزمة والبرامج األجهزة من التحتية البنية ببناء
 بالحكومة أو ، الشأن بهذا الخاصة المعامالت جميع توجيه يتم أن إليكم نرغب فإننا

 دراستها اإلدارة لتتولى ، بالوزارة اآللي للحاسب العامة اإلدارة إلى ، عامة بصفة االلكترونية
. و / )االختصاص حسب العالقة ذات الجهات مع والتنسيق إجراءاتها واستكمال

2720/ت/13
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 ، هـ25/7/1426 وتاريخ ب م/9283 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 وتاريخ 29/64924 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية على اطلعنا [ : ونصّه

 القاضي ، هـ3/6/1426 وتاريخ ب م/7491 رقم ألمر إلى فيها المشار ، هـ18/7/1426
 من طن ألف ) 21 ( وتعبئة لشراء ) ريال مليون وسبعين ستة ( بمبلغ االرتباط على بالموافقة

 مناطق إلى بشحنها المالية وزارة تعميد سموّه وطلب . هـ1426 عام موسم من التمور
 أن على متبع هو ما حسب شحنها من مانع ال بأنه نخبركم . سنوياً المتبع حسب التوزيع
 . أهـ ] ... بموجبه يلزم ما فأكملوا ... التوزيع عملية في مستفيدة منطقة كل قاضي يشارك

 29/66776 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا كما
 التمور لشحن المالية وزارة مع الالزمة الترتيبات اتخاذ المتضمن هـ16/7/1426 وتاريخ

 بتسليمها يسمح وقت في التوزيع مواقع إلى لنقلها ، العام لهذا لإلمارات المخصصة
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . المبارك رمضان شهر حلول مع للمستفيدين

 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه
. و / ) إليه المشار

2722/ت/13
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 صاحب برقية على المبني ، هـ18/8/1424 وتاريخ 2302/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 المتضمنة ، هـ21/7/1424-20 وتاريخ 19/39604 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 المالية التحريات وحدة إنشاء وكذلك واالقتصادية المنظمة الجرائم مكافحة شعبة إنشاء
 تمويل أو أموال غسل أنها في المشتبه العمليات عن البالغات تلقي واعتماد العام باألمن



 السمو لصاحب العاجلة السرية الخطية البرقية من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... إرهاب
 إلى أصالً الموجهة ، هـ1/8/1426 وتاريخ 46287/ش1 رقم الداخلية وزير الملكي
 ، المالية التحريات وحدة / األمنية للشؤون الداخلية وزير مساعد الملكي السمو صاحب
 ورقم ، هـ12/8/1424 وتاريخ ش19/43615/2 رقم لبرقيتنا إلحاقاً [ : ونصها

 الجرائم مكافحة شعبة إنشاء بشأن هـ21/7/1424-20 وتاريخ ش19/39604/2
 بها العمل وإقرار العام باألمن المالية التحريات وحدة إنشاء وكذلك واالقتصادية المنظمة
 المرسوم إلى وإشارة . أموال غسل أنها في المشتبه العمليات عن البالغات تلقي واعتماد
 غسل مكافحة نظام بصدور القاضي هـ25/6/1424 وتاريخ 39/م رقم الكريم الملكي
 من وتكون ) المالية التحريات وحدة ( إنشاء من عشر الحادية بمادته ورد وما األموال

 جميع في المشبوهة المعامالت عن التقارير وإعداد وتحليلها البالغات تلقي مسؤوليتها
 المرتبطة ) المالية التحريات وحدة ( إنشاء تمّ وحيث . المالية وغير المالية المؤسسات

 على الموافقة تمت التي المالية الجرائم لمكافحة العامة لإلدارة النواة وهي ، بسموكم
 عدد وتوجيه ، هـ30/4/1426 وتاريخ 6041 رقم الكريم السامي األمر بموجب إنشائها

. البالغات الستقبال جاهزة وأصبحت بها للعمل واألفراد والموظفين الضباط من

 اعتباراً إرهاب تمويل أو أموال غسل بأنها المشتبه العمليات عن البالغات تلقي اعتماد نود
 القطاعات لتعميد اإلجراء هذا من بصورة المعنية الجهات زودنا وقد ، هـ6/8/1426 من

 ، المحاسبة ، المحاماة ، التأمين ، المال سوق هيئة ، والمصارف البنوك ( وهي لهم التابعة
 ، والمالية والمهنية التجارية المؤسسات ، الشركات ، العدل كتاب ، العقارية المكاتب
 القطاعات من وغيرها ، الخيرية والجمعيات المؤسسات ، والمجوهرات الذهب محالت

 إرهاب تمويل أو أموال غسل بأنها مشتبه عمليات أي عن الوحدة بإبالغ ) العالقة ذات
 لمقر يدوياً البالغ تسليم .1 : التالية الطرق بإحدى ذلك ويكون ، المرفق النموذج حسب
 مبنى جنوب – فهد الملك طريق – الرياض : التالي العنوان على المالية التحريات وحدة
 ( ، ) 4127615 ( : التالية األرقام على بالفاكس البالغ إرسال .2 . الداخلية وزارة

 ( المجاني الرقم على هاتفياً اإلبالغ .3 . الساعة مدار على )4127616
 ( رقم هاتف على االتصال ولالستفسار ، الساعة مدار على ) 8001222224

 وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ) 4128100
. و / ) إليه المشار النموذج من نسخة برفقه
2724/ت/13
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 مجلس قرار على المبني ، هـ9/7/1424 وتاريخ 2276/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 غسل مكافحة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ20/6/1424 وتاريخ 167 رقم الوزراء
 جداً العاجل الخطي البرقي السري التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... األموال
 ، هـ1/8/1426 وتاريخ ش19/46391/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب

 القاضي هـ20/6/1424 وتاريخ 167 رقم الوزراء مجلس قرار إلى إشارة [ : ونصه
 بالمرسوم عليه المصادق بالقرار المرفقة بالصيغة األموال غسل مكافحة نظام على بالموافقة
 والعشرين الثامنة المادة إلى واستناداً ) فاصله ( هـ25/6/1424 وتاريخ 39/م رقم الملكي

 الالئحة المالية وزير مع باالتفاق الداخلية وزير يصدر أن على تنص التي النظام ذات من
 لمن وإبالغها بموجبها العمل نرغب الالئحة من نسخة طيه ) فاصله ( النظام لهذا التنفيذية

 برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... يلزم
. و / ) األموال غسل مكافحة لنظام التنفيذية الالئحة من نسخة

2725/ت/13
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 السامي األمر على المبني ، هـ15/8/1426 وتاريخ 2720/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 ( بمبلغ االرتباط على بالموافقة القاضي ، هـ25/7/1426 وتاريخ ب م/9283 رقم البرقي

 هـ1426 عام موسم من التمور من طن ألف ) 21 ( وتعبئة لشراء ) ريال مليون وسبعين ستة
 وتاريخ 29/66776 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم و ،

 التمور لشحن المالية وزارة مع الالزمة الترتيبات اتخاذ المتضمن ، هـ16/7/1426
 لصاحب البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... العام لهذا لإلمارات المخصصة

 المتضمن ، هـ3/8/1426 وتاريخ 9231/6 رقم بالنيابة الرياض منطقة أمير الملكي السمو
 لذا . سموه تعميم في ورد ما وفق التمور هذه من الرياض لمنطقة خصص ما توزيع يتم أن

. و / ) سموه تعميم من نسخة برفقه وتجدون ، موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
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 10/م/124219 رقم والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد (

 لعام رمضان لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ16/8/1426 وتاريخ
 التقرير من نسخة برفقة وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... هـ1426
.و ) أعاله عنه المنوّه
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 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد(
 ( رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة به المرفق ، هـ14/8/1426 وتاريخ ب/32394 رقم

 بالصيغة اإلنسان حقوق هيئة تنظيم على بالموافقة القاضي ، هـ8/8/1426 وتاريخ ) 207
 مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . بالقرار المرفقة
. هـ16/4/1427 في 2867/ت/13 رقم التعميم انظر . و / ) المذكور الوزراء

2729/ت/13
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 وتاريخ ب م/10416 الرقم ذي البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 ، هـ1426 العام لهذا المبارك رمضان شهر حلول قرب بمناسبة (( ونصه هـ23/8/1426
 ساعات خمس بمعدل الكريم الشهر هذا خالل الرسمي الدوام ساعات تكون أن تقرر فقد

 يلزم ما فأكملوا . الظهر بعد من الثالثة الساعة وحتى صباحاً العاشرة الساعة من تبدأ ، يومياً



. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ )). بموجبه
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 إلى الكتابة بشأن ، القضاة الفضيلة أصحاب بعض من الواردة االستفسارات إلى فإشارة
 أو مباشرة المحاكم قبل من للجمعية الكتابة تكون وهل ، اإلنسان لحقوق الوطنية الجمعية

 من الوزارة في لجنة شكّلت إنّه وحيث . الخ ... بذلك المتعلقة واآللية ، الوزارة طريق عن
 رقم السامي األمر على فيه اطلعت ، الموضوع هذا لدراسة االختصاص جهات

 مناسبة آلية لوضع لجنة بتشكيل القاضي ، هـ7/7/1425 وتاريخ 35013/ب/ط/2
 إلى اللجنة وانتهت ... الحكومية والجهات اإلنسان لحقوق الوطنية الجمعية بين للتواصل

 اللجنة رأت فقد ، الكريم التوجيه به يصدر لما وانتظاراً . السامي المقام إلى توصياتها رفع
 لحقوق الوطنية الجمعية من استفسارات وردها إذا – المحاكم تقوم أن الوزارة في المشكّلة
 للشؤون الوزارة وكالة إلى استفسارات من إليها يرد ما ورفع ، مباشرة الرد بعدم – اإلنسان
 لحقوق الوطنية الجمعية على والرد ، حيالها الالزم اتخاذ ليتم الوزارة بديوان القضائية
 فيما التوجيه يرد حتى مؤقتاً إجراءاً اإلجراء هذا واعتبار ، حالة كل تتطلبه ما وفق اإلنسان

 االطالع إليكم نرغب فإننا ، ذكر ما على ولموافقتنا . السامي المقام من الشأن بهذا يتعلق
. و / ) . والتعليمات األنظمة وفق بموجبه والعمل

2734/ت/13
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 ، هـ5/9/1426 وتاريخ 8588 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه فتجدون
 وتاريخ ب م/8189 رقم الوزراء مجلس مقام من الواردة البرقية على المبني

 وقد ، جهة كل في االلكترونية للتعامالت داخلية لجان بتشكيل القاضية ، هـ19/6/1426
 ، ) االلكترونية التعامالت لجنة ( تسمى الوزارة في لجنة تشكيل يتم أن معاليه قرار تضمن

 ممارسة اللجنة تتولى وأن ، اآللي للحاسب العامة اإلدارة إلى اللجنة سكرتارية تُسند وأن



 ... هـ19/6/1426 وتاريخ ب م/8189 رقم الوزراء مجلس قرار في إليها المشار المهام
. و / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ
2736/ت/13
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 ، هـ14/8/1426 وتاريخ 8/2/55178 رقم المالية وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا فقد
 من إليه الواردة المعامالت عدد تزايد من العامة المراقبة ديوان الحظه ما على بناء [ : ونصه
 فقدان بحجة التعميد أصل صورة بموجب الصرف إجازة تطلب التي الحكومية الجهات بعض

 وديوان الوزارة هذه قبل من الموضوع هذا دراسة تم فقد ، الموردين قبل من األصل
 وعليكم ( : التالي النص التعميد أصل تضمين يتم أن على االتفاق تم وقد ، العامة المراقبة

 بأنه علماً ، بذلك بيان وإرفاق للصرف المؤيدة المستندات كافة مع التعميد هذا أصل تقديم
 تعميد نأمل . ) مستحقاتكم صرف تأخر إلى يؤدي قد المستندات هذه من أي فقد حالة في

 التي األساسية أركانه إلى إضافة التعميد أصل في السابقة العبارة بتضمين لديكم المختصين
 والقيمة سريانها وبداية التوريد ومدة المقدمة التسعيرة إلى اإلشارة مثل ، فيه تضمينها يلزم

 إضافة ، التسليم ومكان تأمينها المرغوب والمواد تنفيذها المطلوب األعمال وبيان اإلجمالية
 إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... وتاريخاً رقماً التعميد وتوثيق بالتعميد الصريح األمر إلى

.و / .) بموجبه واعتماد االطالع
2739/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد

 بالمرسوم الواردة الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ23/7/1426 وتاريخ ر/28687
 ) 185 ( رقم الوزراء مجلس قرار على ، هـ18/7/1426 وتاريخ 44/م رقم الملكي
 المرفقة الصيغة وفق المدني الطيران نظام على بالموافقة القاضي ، هـ17/7/1426 وتاريخ
 الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . بالقرار



. و / ) إليه المشار الموقر
2752/ت/13
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 ) 10 ( الفقرة في المتضمن ، هـ17/5/1423 وتاريخ 1995/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 أما ، بنشاطها ترخيصا تحمل ال التي الخيرية الجمعيات من ترد التي الهبات توثيق مناسبة [ :

 الخ ... ] بنشاطها باإلذن المختصة الجهة موافقة من بد فال البيع أو الشراء ألغراض اإلفراغ
 واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد عليه .

 النظام أن المتضمن ، هـ6/5/1426 وتاريخ 15/440 رقم والفنية اإلدارية للشؤون
 من أن ) 15 ( و ) 13 ( مادتيه في نص الكريم القرآن لتحفيظ الخيرية للجمعيات األساسي

 ، واألوقاف والوصايا والمنح والهبات التبرعات قبول الجمعية إدارة مجلس صالحيات
 ، الجمعية أهداف مع تنطبق التي األعمال من عمل بأي والقيام واستثماره وبيعه العقار وشراء

 نرغب لذا . إليها المشار المهام بهذه للقيام بذلك منه قرار بموجب يراه من تفويض حق وله
 للجمعيات الداخلية والالئحة األساسي النظام وفق إليه أشير ما واعتماد االطالع إليكم

.و / ) منه نسخة المرفق الكريم القرآن لتحفيظ الخيرية
2745/ت/13
1/54

23
9

1426
تنظيم
 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد

 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجه ، هـ9/9/1426 وتاريخ ر/36502
 وتاريخ ) 226 ( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .1 : يلي ما به المرفق ،

 العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول اتفاقية على بالموافقة القاضي ، هـ29/8/1426
 األول ربيع/15 بتاريخ الكويت بدولة الكويت مدينة في عليها الموقع ، اإلرهاب لمكافحة

 من نسخة .2 . بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك م2004 لعام مايو 4 الموافق هـ1425 لعام



 على بالمصادقة الصادر ، هـ2/9/1426 وتاريخ ) 52/م ( رقم الكريم الملكي المرسوم
 من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك
. و / .) المذكور الوزراء مجلس قرار
2748/ت/13
1/54

23
9

1426
تنظيم

 وتاريخ س م/10729 رقم الشريفين الحرمين خادم تعميم من نسخة تلقينا فقد
 مجلس رئيس نائب العهد ولي الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه ، هـ8/9/1426

 العربية أخالقنا ومن اإلسالم من إننا [ : ونصه ، العام والمفتش والطيران الدفاع وزير الوزراء
 مكارم ألتمم بعثت إنما ( : " وسلم عليه الله صلى " الرحمة نبي عنها قال التي األصيلة
 وأخالقية وإنسانية حضارية قيمة ولبالدنا لنا بالنسبة ليكون نبيل أمر كل نستمد ، ) األخالق

 أن الحظنا ولقد ، حياتنا شؤون كل في نأمله ما وهو ، الحنيف الشرع مقاصد مع يتوافق بما
 أو موالي ( بلقب بمخاطبتنا يقوم السعودي الشعب أفراد من وأبنائنا إخواننا من البعض

 السالم في اليد تقبيل إلى يلجأ من ومنهم ، مشابهة ألقاب من غيرها أو ) الجاللة صاحب
 نرغب لذا . وكرامتهم ، وجههم لماء وحفظاً ، لهم إكراماً به نقبل وال نرضاه ال أمر وهو
 ( عبارة استخدام وعدم ) الشريفين الحرمين خادم ( بـ مخاطبتنا .1 : يلي ما الجميع من

 عدم .2 . مشابهة أخرى وكلمة عبارة أي أو ) المعظم أو ، موالي أو ، الجاللة صاحب
 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] .. بموجبه يلزم ما فأكملوا .. كان مسؤول ألي اليد تقبيل

.و / ) موجبه واعتماد
2750/ت/13
1/54

23
9

1426
تنظيم

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد(
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ9/9/1426 وتاريخ ر/36389

 الفنية المواصفات على بالموافقة القاضي ، هـ29/8/1426 وتاريخ ) 228 ( رقم الوزراء



 . القرار في الوارد النحو على وذلك ، المياه الستعمال المرشدة الصحية والمواد لألدوات
 المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا

.و / )
2751/ت/13
1/54

23
9

1426
تنظيم

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ13/9/1426 وتاريخ ر/36914

 األجهزة جميع قيام : أوالً : يلي بما القاضي ، هـ7/9/1426 وتاريخ ) 233 ( رقم الوزراء
 بشكل وتزويدها ) العامة اإلحصاءات مصلحة ( مع الكامل والتعاون بالتنسيق الحكومية

 من مزيد ببذل المختصة الجهات قيام : ثانياً . والبترولية االقتصادية بالبيانات ومستمر دوري
 وضعه الذي العام النظام في واالشتراك ، البيانات إعداد في الشفافية لتحسين الجهود
 اإلنفاق جانبي في بإصالحات المالية وزارة قيام : ثالثاً . البيانات لنشر الدولي النقد صندوق

 في ) العامة المالية استراتيجة ( دعم في يسهم بما الميزانية إدارة وتحسين ، واإليرادات
 ، المالية لألوراق الثانوية السوق بتعميق المختصة الجهات قيام : رابعاً . المتوسط األجل
 ، العقاري للرهن نظام وضع في اإلسراع : خامساً . الحكومية للسندات ثانوية سوق وإنشاء
 برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . النظامية اإلجراءات الستكمال ورفعه
.و / ) . المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة

2754/ت/13
1/54
6

10
1426

تنظيم

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار من نسخة.1 : يلي ما به المرفق ، هـ20/9/1426 وتاريخ ب/38164



 الموافقة : أوالً : يلي بما القاضي ، هـ14/9/1426 وتاريخ ) 240 ( رقم الموقر الوزراء
 الخليج لدول التعاون مجلس بدول الصحية الرعاية نفايات إلدارة الموحّد النظام على

 مخالفي على تطبق التي واإلجراءات العقوبات تكون : ثانياً . بالقرار المرفقة بالصيغة العربية
 وزارة قيام : ثالثاً . القرار في تفصيال الموضح النحو على – إليه المشار – النظام أحكام
 الجهات من الوزارة تراه ومن البيئة وحماية لألرصاد العامة الرئاسة مع بالتنسيق الصحة
 مجلس بدول الصحية الرعاية نفايات إلدارة الموحد للنظام التنفيذية الالئحة بوضع األخرى
 مائة تتجاوز ال مدة خالل الصحة وزير من بقرار وتصدر ، العربية الخليج لدول التعاون

 الصادر هـ16/9/1426 وتاريخ 53/م رقم الملكي المرسوم من نسخة.2 . يوماً وعشرين
 ) 240( رقم الوزراء مجلس قرار من ) ثانيا ، أوال ( البندين في ورد ما على بالمصادقة

 برفقه وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الذكر سالف هـ14/9/1426 وتاريخ
 رقم التعميم انظر . و / ) . إليه المشار الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة

. هـ16/9/1427 في 2970/ت/13
2755/ت/13
1/54
6

10
1426

تنظيم

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 المرفق ، والتعليم التربية وزير معالي إلى أصال الموجه ، هـ20/9/1426 وتاريخ ر/38120

 المتخذ - هـ14/9/1426 وتاريخ ) 238 ( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة به
 الوضع بدراسة الخاص ) واألربعين الواحد ( اإلداري للتنظيم الوزارية اللجنة محضر بشأن

 للجنة القائم التنظيمي الوضع تعديل على بالموافقة والقاضي – الطفولة رعاية لنشاط التنظيمي
 تمت وحيث . القرار في تفصيال الوارد النحو على وذلك ، للطفولة السعودية الوطنية

. و / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب فإننا ، القرار على الكريمة الموافقة
2753/ت/13
1/5
7

10
1426

تنظيم



 : ونصه هـ6/10/1426 وتاريخ ق /6503 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد (
 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً((

 التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول وتأخر الجدب عند االستسقاء صالة
 أم تقويم حسب هـ8/10/1426 الموافق القادم الخميس يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم

 أوطان بذلك ويعم والعباد البالد يغيث أن قدرته جلت الله نسأل .الله شاء إن -القرى
 أنه. حين إلى ومتاعاً رحمة ينزله ما يجعل وأن الجميع لدعاء يستجيب وإن ، المسلمين

.و ) لإلحاطة . أهـ ,,,)) مجيب سميع
2757/ت/13
1/54

12
10

1426
تنظيم

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ27/9/1426 وتاريخ ر/39276

 العامة المؤسسة حل -1 : يلي بما القاضي ، هـ21/9/1426 وتاريخ ) 245 ( رقم الوزراء
 من أو - المعدنية والثروة البترول وزير معالي تفويض -2 . نظامها وإلغاء والمعادن للبترول

 والمعادن للبترول العامة المؤسسة باسم المسجلة األراضي ملكية نقل إجراءات بإنهاء - ينيبه
 االطالع إليكم نرغب لذا . ) السعودية أرامكو ( السعودية العربية الزيت شركة إلى ،

.و / ) المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة
2759/ت/13
1/54

12
10

1426
تنظيم
 10/م/124983 رقم والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد

 عام من شوال لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ20/9/1426 وتاريخ
 التقرير من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... هـ1426
.و / .) أعاله عنه المنوّه

2760/ت/13



1/54
27
10

1426
تنظيم
 وتاريخ ب/41120 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 نرغب .. الوطني األمن بمجلس المنوطة المهام ألهمية نظرا [ : ونصه ، هـ13/10/1426

 .. مستمر بشكل معلومات من تطلبه ما وتوفير للمجلس العامة األمانة مع التعاون إليكم
 / ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] . بموجبه يلزم ما فأكملوا

.و
2761/ت/13
1/54
1

11
1426

تنظيم

 : ونصه هـ30/10/1426 وتاريخ ق /7059 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً((

 التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول وتأخر الجدب عند االستسقاء صالة
 إن -القرى أم تقويم حسب هـ3/11/1426 الموافق االثنين يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم
 أنه.المسلمين أوطان بذلك ويعم والعباد البالد يغيث أن قدرته جلة العلي الله نسأل .الله شاء

. و / ) واالعتماد لإلحاطة. أهـ ,,,)) مجيب سميع
2762/ت/13
1/54
2

11
1426

تنظيم
 10/م/125428 رقم والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد

 من القعدة ذي لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ19/10/1426 وتاريخ
 من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... هـ1426 عام



. و / .) أعاله عنه المنوّه التقرير
2763/ت/13
1/54
2

11
1426

تنظيم
)

 قرار إلى فيه المشار ، هـ27/8/1425 وتاريخ 2518/ت/13 رقم تعميمنا إلى فإشارةً
 المحاكم في العاملين تثبيت حول ، هـ21/11/1422 وتاريخ ) 283 ( رقم الوزراء مجلس

 العمال كادر وعلى ، مستخدمين وظائف ويشغلون كتابية بأعمال المكلفين العدل وكتابات
 رقم المدنية الخدمة وزير معالي كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... المقطوعة الرواتب وبند
 رقم الكريم السامي لألمر تنفيذاً[ : ونصه ، هـ24/10/1426 وتاريخ 18/1002

 الوظائف نظام وفق معهم المتعاقد بتثبيت القاضي هـ25/6/1426 وتاريخ ) ب م/8422(
 يحملون ممن األجور بند والئحة المستخدمين الئحة حسب المعينين إلى باإلضافة المؤقتة

 مسميات تشملها التي األعمال طبيعة مع الالئحتين تلك في أعماالً ويزاولون علمية مؤهالت
 وزارة في لجنة خالل من ذلك يتم أن على . الالئحتين تلك في عليها المنصوص الوظائف
 موضع الكريم األمر ولوضع العالقة ذات والجهة المالية وزارة فيها تمثل المدنية الخدمة
 سوف : التثبيت ضوابط : أوالً : بالتالي اإلحاطة المدنية الخدمة وزارة يسر فإنه التنفيذ
 ذات والجهة المدنية الخدمة ووزارة المالية وزارة من مشكلة لجنة قبل من التثبيت يكون

 مع التشاور تم اللجنة تلك قبل من التثبيت ضوءها في سيتم التي الضوابط ولوضع العالقة
 تصنيف وقواعد الكريم السامي األمر منطوق ضوء في التالية الضوابط وأعدت المالية وزارة

 يتم -1 : وهي المدنية الخدمة ووزارة المالية وزارة بين موقع محضر بموجب الوظائف
 المشغولة أو الشاغرة الوظائف على العملية والخبرات العلمية المؤهالت بموجب التثبيت

 عن معالجتها أو الحالية مسمياتها وفق سواءً الحكومية الجهة لدى المتوفرة سعوديين بغير
. عليها تثبيتهم للمراد والعملية العلمية المؤهالت مع لتتناسب التخفيض أو التحوير طريق

 تصنيف دليل في الواردة الخبرات باحتساب الخاصة والضوابط القواعد وفق التثبيت يتم -2
 الئحة في عليها المنصوص العامة الوظيفة لشغل التنظيمية الضوابط وفق وكذلك الوظائف

 على معهم التعاقد تم ممن بالتثبيت المشمولون يكون أن -3 . العامة الوظائف في التعيين



 بند على العاملين والئحة المستخدمين الئحة حسب تعيينهم جرى أو المؤقتة الوظائف
 ذات التنظيمية الجوانب : ثانياً . العمل رأس على زالوا وال التعميم هذا تاريخ قبل األجور
 لدى سعوديين بغير مشغولة أو شاغرة معتمدة وظائف توفر عدم حالة في :أوالً : العالقة
 لهم وظائف فتحدث تثبيتهم المراد عدد من أقل الوظائف تلك تكون أن أو الحكومية الجهة

 فقط تثبيتهم للمراد العملية والخبرات العلمية المؤهالت حسب مراتبها تحدد الميزانية في
 التي الوظائف إلغاء يتم أن على اللجنة لتوصية التالي المالي العام ميزانية من اعتباراً وذلك

 . الميزانية في معتمدة وظائف على تثبيتهم إجراءات من االنتهاء حال سابقاً يشغلونها
 فترات ثالث إلى التثبيت طلبات استقبال توزيع تم فقد المتوقعة الكبيرة لألعداد وتقديراًً

 هـ16/1/1427 تاريخ حتى هـ8/11/1426 من وتبدأ :األولى الفترة-1 : التالي النحو على
 أو شاغرة سواء تثبيتهم المراد عدد تساوي الجهة لدى وظائف تتوفر بمن خاصة الفترة وهذه

 تتم أو تثبيتهم المراد لمؤهالت الحالة بوضعها مناسبة سعوديين غير بمتعاقدين مشغولة
 حتى هـ4/2/1427 من وتبدأ : الثانية الفترة-2 . التخفيض أو بالتحوير معالجتها

 الوظائف عدد يفوقون تثبيتهم المراد عدد كون حالة في خاصة الفترة وهذه هـ18/4/1427
 المعايير تطبيق يتم تثبيتهم المراد بين التثبيت أولوية ولتحديد الحكومي الجهاز لدى المتوفرة

 فإن العملي للمؤهل درجة األعلى )ب . تساووا فإن التعيين تاريخ في األقدم )أ : التالية
 المطبق الوظيفي األداء تقويم في األعلى )ث .تساووا فإن تدريب مدة األكثر )ت . تساووا

.زائد تعليم األكثر )ج .تساووا فإن الجهة لدى

 ال بمن خاصة الفترة وهذه هـ21/9/1427 حتى هـ2/5/1427 من وتبدأ : الثالثة الفترة-3
 يتم لكي لهم المناسبة والمسميات المراتب تحديد الجهة وترغب الجهة لدى وظائف تتوفر

 . عليها تثبيتهم يتم ثم ومن ) هـ1427/1428( المالي العام الميزانية في لهم وظائف إحداث
 بتثبيت الخاص )1( رقم النموذج .1 : التالي النحو على نماذج ثالثة تصميم تم : ثانياً

 حسب العاملين بتثبيت الخاص )2( رقم النموذج .2 . المستخدمين الئحة حسب العاملين
 الوظائف الئحة حسب العاملين بتثبيت الخاص )3( رقم النموذج .3 . األجور بند الئحة

 المؤهالت من مصدقة نسخة -1 : النماذج مع إرفاقها المطلوب المستندات :ثالثاً . المؤقتة
 في أم . العام القطاع في وجدت أن العملية الخبرة مشاهد من مصدقة نسخة -2 . العلمية

 قبل من عليها التصديق فيتم الخاص القطاع في مكتسبة خبرات هناك أن وجود حالة
 الحكومية بالجهة الموظفين شئون مدير يعتبر :رابعاً . االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة
 وتاريخ320 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار نص وفق نظامية مسئولية مسئوالً

 في إليها المشار النماذج في الواردة المعلومات صحة -1 :التالي عن هـ26/8/1400



 الئحة على التعيين وقف -2 . ذلك على المترتبة النظامية اآلثار كافة ويتحمل )ثانياً( الفقرة
 هذا تاريخ من اعتبارا المؤقته الوظائف أو األجور بند على المعينين والئحة المستخدمين

 التي واألعمال والمؤهالت المسميات مع يتفق بما إال ، الحكومية الجهات جميع في التعميم
 بالئحة مشمولة وظائف على تعيينهم يتم من يمارس وأن اللوائح تلك وأهداف تتفق

 يعتد لن أنه مراعاة مع . عليها المعين للوظيفة الفعلي العمل األجور بند الئحة أو المستخدمين
. التثبيت ألغراض التعميم هذا تاريخ بعد تعيين بأي

 هذه فإن المحدد الموعد في بدقة ألعمالها إنجازها على يساعد بما اللجنة أعمال ولتسهيل
 شئون في والمختصين لديكم الموظفين شئون لمدير توجيه صدور إلى تتطلع الوزارة

 لذا . أهـ ] الخ ... المحددة المواعيد في كاملة المعلومات وبإرسال الدقة بتحري الموظفين
 الموظفين شؤون إدارة وستقوم . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
 أن على ، التثبيت متطلبات حسب استكمالها المطلوب بالنماذج الحقاً بتزويدكم الله بإذن
. و / ) هـ1/12/1426 تاريخ تتجاوز ال مدة في الوزارة إلى إعادتها يتم
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 ، هـ18/10/1426 وتاريخ 9987 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه فتجدون

 لدراسة لجنة بتشكيل القاضي ، هـ21/4/1424 وتاريخ 2782 رقم معاليه قرار على المبني
 يتم أن معاليه قرار تضمن وقد ، أنكحة عقود مأذون رخصة على للحصول المقدمة الطلبات

 العامة اإلدارة عام مدير فضيلة عرضه ما على بناء وذلك ، اللجنة أعضاء تشكيل إعادة
. ك / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... األنكحة عقود لمأذوني
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 لمسوغات المتضمن هـ17/8/1421 وتاريخ 1612/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 فترتين تحديد على المدنية الخدمة وزارة مع االتفاق تم أنه وحيث . الخ... للموظفين الترقية

 كل من 30/6 و 30/12 بتاريخ ) دون فما العاشرة( المراتب وظائف على الترقية لمفاضلة
 أن تقرر فقد التاريخين هذين قبل المحاضر هذه إنهاء من الوزارة تتمكن وحتى مالية سنة

 التاريخ من شهر قبل فترة كل في للمستحقين الترقية مسوغات لقبول يوم آخر يكون
 : هي إكمالها المطلوب والمسوغات ، التالية المفاضلة إلى سيرحل بعده يرد وما لها المحدد

 -2 . مختومة تكون وأن والتوقيعات الحقول لجميع مستوفية بالمدة الترقية بطاقة -1
 الدورات من مصدقة صورة -3 .الموظف عليه حصل علمي مؤهل آخر من مصدقة صورة

 أن على للموظف وظيفي أداء تقويم -4 . قبلها وما الحالية المرتبة في المكتسبة التدريبية
 بيان -5 . الصالحية صاحب من ومعتمداً المباشر الرئيس قبل من ومعداً حديثاً يكون

 الترقية قرار من صورة -6 . تاريخه حتى بالخدمة التحاقه بداية من الموظف خدمات
 بتعميم لكم المبلغ )الرغبات( )1( رقم النموذج تعبئة -7 .الحالية المرتبة على والمباشرة

 واضحة صورة -8 . بعاليه إليه المشار هـ17/8/1412 وتاريخ 1612/ت/13 رقم الوزارة
 تتوفر من جميع عن الرفع مراعاة -9 . معلوماتها جميع أسفلها موضح األحوال بطاقة من

 المرتبة في المكتسب بالتدريب أو بالمدة سنوات األربع أكمل سواء الترقية مؤهالت لديه
 13/25 رقم المدنية الخدمة وزارة بتعميم ورد ما حسب هـ12/4/1425 تاريخ قبل الحالية
 من شهر قبل أعاله ذكر بما الموظفين شئون إدارة موافاة نأمل عليه هـ22/6/1425 وتاريخ
.م ) الترقية محاضر في إدراجهم للوزارة يتسنى حتى المفاضلة تاريخ
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 في 64/1 رقم اإلنسان حقوق هيئة رئيس مكتب عام مدير سعادة كتاب تلقينا فقد
 ( اإلنسان حقوق هيئة فاكس· : يلي بما اإلحاطة طلب المتضمن ، هـ28/10/1426

 رحمه ( فهد الملك طريق· . ) 11515 ( الرياض ) 58889 ( ب.ص· . ) 4612061
 االطالع إليكم نرغب لذا . ) 737 ( رقم عمارة الشمال من التميمي أسواق بجوار ) الله

ك / )واإلحاطة
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 م/49156/12/3 رقم االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة محافظ معالي تعميم تلقينا فقد(
 : وهم المؤسسة لمحافظ مساعدين ثالثة تعيين تم أنه المتضمن ، هـ2/11/1426 وتاريخ

 المحافظ مساعد.3 . لالستثمار المحافظ مساعد2 . المعلومات لتقنية المحافظ مساعد.1
 في ومن الوزارات وكالء من المكاتبات جميع تكون أن معاليه ويرغب . التأمينية للشؤون
 . االختصاص حسب المساعدين إلى العامة المؤسسات أو الحكومية األجهزة في مستواهم

.و / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا
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 10/م/126064 رقم والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد

 من الحجة ذي لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ16/11/1426 وتاريخ
 من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... هـ1426 عام

.و / ) . أعاله عنه المنوّه التقرير
2790ت/13
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 وتاريخ 10502 رقم بالنيابة العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه فتجدون

 وتاريخ 916 رقم العدل وكتاب كتابات لجنة محضر إلى فيه المشار ، هـ2/11/1426
 مركز عدل كتابة باسم الوزارة ميزانية في المعتمد التشكيل بنقل القاضي ، هـ7/10/1426

.و / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الحرجة مركز إلى الثنية
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 السامي األمر على المبني ، هـ15/9/1423 وتاريخ 2084/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 اتصال يكون بأن القاضي ، هـ25/8/1423 وتاريخ 34772/ب/5 رقم البرقي التعميم

 لزيارة ودعوتها والشخصيات األجنبية الرسمية بالجهات الحكومية والمؤسسات الوزارات
 ... بالالزم المملكة سفارات بإبالغ بدورها تقوم وهي الخارجية وزارة طريق عن المملكة

 وتاريخ ب م/12305 رقم البرقي التعميمي السامي األمر تلقينا فقد عليه . الخ
 هـ5/8/1404 وتاريخ 2510 رقم التعميمي األمر إلى نشير [ : ونصه ، هـ24/11/1426

 أي قبول بعدم العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات كافة على بالتأكيد القاضي
 سمو برقية إلى نشير كما . الخارجية وزارة طريق عن إال أجنبية ممثلية من مراجعة أو اتصال
 لوحظ أنه المتضمنة هـ10/11/1426 وتاريخ 96/33/135650/1 رقم الخارجية وزير

 الجهات ببعض المباشر واللقاء باالتصال المملكة في األجنبية الممثليات بعض قيام مؤخرا
 األوامر مع يتعارض بما بذلك علمها أو الخارجية وزارة مع التنسيق دون السعودية الحكومية

 المختلفة الحكومية والمصالح الوزارات جميع على التأكيد سموه ورأى ، الشأن هذا في
 والهيئات ، المملكة في األجنبية الممثليات مع اتصاالتها جميع تكون أن في بالتقيد

 يتم وأن ، فقط ) الخارجية وزارة ( الدبلوماسية القنوات عبر الخارج في الدولية والمنظمات
 إلبداء والمنظمات الهيئات هذه ممثلي مع اللقاءات خالل يتم ما عن بإيجاز الوزارة تزويد

 التأكيد إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا . باإلحاطة االكتفاء أو الحاجة عند مرئياتها الوزارة
 والمصالح الوزارات كافة زودنا وقد ، بمقتضاه والتقيد ذلك بمراعاة المعنية الجهات على

 إليكم نرغب لذا . أهـ ] . بموجبه يلزم ما فأكملوا . لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية
 في 2881/ت/13 رقم التعميم انظر .و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع

. هـ11/5/1427
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 8411 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 2266/ ب م/3 رقم الكريم السامي األمر إلى فيه المشار ، هـ18/11/1426 وتاريخ
 المجاالت ضمن اإلعاشة وتأمين تخديم نشاط إدراج المتضمن ، هـ15/11/1425 وتاريخ
 إعداد أكملت قد والقروية البلدية الشؤون وزارة أن سموه وأفاد . تصنيف لها المعتمد

 هذا في التصنيف الراغبين المقاولين طلبات استقبال في والبدء ، الكريم األمر تنفيذ متطلبات
 المقاولين من إال المجال هذا في العطاءات قبول عدم على التأكيد سموه ويطلب . المجال

 ، هـ1/5/1427 تاريخ من اعتباراً وذلك ، والقروية البلدية الشؤون وزارة من فيه المصنفين
 وتنفيذ الحكومة مشتريات نظام حسب تصنيف لها المعتمد األخرى بالمجاالت أسوة

 المالية للحدود مماثلة المجال هذا في التصنيف لدرجات المالية الحدود وأن . مشروعاتها
 وتاريخ ر ح /255 رقم سموه تعميم في الواردة والتشغيل الصيانة مجاالت لدرجات

 ، يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .... هـ21/4/1413
 / ) ومرفقاته هـ21/4/1413 وتاريخ ر ح /255 رقم سموه تعميم من نسخة برفقه وتجدون

 2937/ت/13 رقم التعميم انظر . هـ5/1/1427 في 2804/ت/13 رقم التعميم ينظر .و
. هـ26/7/1427 في
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 : ونصه هـ22/12/1426 وتاريخ ق /7646 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً((

 التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا ، المطر نزول وتأخر الجدب عند االستسقاء صالة
 -القرى أم تقويم حسب هـ24/12/1426 الموافق الثالثاء يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم
 ويعم والعباد البالد يغيث وأن الجميع لدعاء يستجيب أن القدير العلي الله نسأل .الله شاء إن

 ,,,)) مجيب سميع أنه. حين إلى ومتاعاً رحمة ينُزله ما يجعل وأن ، المسلمين أوطان بذلك
.و / )واالعتماد لإلحاطة . أهـ
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 ، هـ24/12/1426 وتاريخ 11977 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه تجدون (
 وتاريخ 560/61 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار إلى فيه المشار

 باسم الوزارة ميزانية في المعتمد التشكيل نقل على الموافقة المتضمن ، هـ26/11/1426
 ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... مليجة مركز إلى الدمام في المتنقلة المحكمة

.ك
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 ، هـ3/12/1426 وتاريخ 11611 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه تجدون (
 ، هـ17/11/1426 وتاريخ 928 رقم العدل وكتاب كتابات لجنة محضر إلى فيه المشار
 إلى المظيليف مركز عدل كتابة باسم الوزارة ميزانية في المعتمد التشكيل بنقل القاضي
.ك ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الجموم محافظة
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 رقم والتعميم هـ4/2/1426 وتاريخ 2796/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 المنافسات وتصنيف لترسية المنظمة الضوابط بشأن هـ7/6/1426 وتاريخ 2675/ت/13

 8/2/81881 رقم المالية وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... الحكومية
 وتاريخ ب م /12042 رقم السامي األمر إلى إشارة (( : ونصه هـ17/12/1426 وتاريخ



 رقم السامي باألمر المشكلة اللجنة إليه انتهت ما على الموافقة المتضمن هـ8/11/1426
 وصول الستمرار المناسب البديل بدراسة المكلفة هـ15/11/1425 وتاريخ ب م/2258

 الفقرة إن وحيث . الحكومية بالمنافسات يتعلق ما خاصة للمستفيدين الحكومية اإلعالنات
 الجريدة في الحكومية المنافسات جميع عن اإلعالن تضمنت السامي األمر من األولى

 هذه تحدده لما وفقاً اإللكترونية اإلعالنية وبالوسائل ، محليتين صحيفتين وفي ، الرسمية
 وأقرت الموضوع بدراسة الوزارة هذه قامت فقد ذلكم على وبناء . ضوابط من الوزارة

 أم ( الرسمية الجريدة في الحكومية المنافسات عن اإلعالن نشر يتم .1 : التالية الضوابط
 للجهات ويجوز القرى أم بجريدة اإللكترونية وبالوسائل محليتين صحيفتين وفي ) القرى

 .2 .اإللكترونية مواقعها في منافساتها عن اإلعالن إلكترونية مواقع لديها التي الحكومية
 تقل ال مدة العروض لتقديم موعد آخر و الرسمية الجريدة في األول اإلعالن يسبق إن يجب

 أن فيجب فأكثر ريال مليون ) 50( التقديرية قيمتها تبلغ التي المشاريع أما يوماً ثالثين عن
 أسم -1 : التالية المعلومات المنافسة عن اإلعالن يتضمن .3 . يوماً ستين عن المدة تقل ال

 المنافسة وثائق قيمة -4 . وغرضها ووصفها المنافسة اسم -3 . المنافسة رقم -2 . الجهة
 فتح موعد -7 .العروض لتقديم موعد آخر -6 .العروض وتقديم الوثائق بيع مكان -5 .

 األساسية والمتطلبات المعلومات على ومقتصراً واضح بخط اإلعالن يكون .4 . المظاريف
.5 . فيه مبالغ وغير التفاصيل إلى التطرق دون للمنافسة

 أقرب أو المشروع تنفيذ موقع في صادرة بهما اإلعالن يتم التي الصحيفتين إحدى تكون
 يعلن التي الجديدة العامة المنافسات على أعاله إليها المشار الضوابط تسري .6 . له موقع
 توجيه نأمل . هـ8/11/1426 وتاريخ ب م/12043 رقم السامي األمر صدور بعد عنها

 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ )) . بموجبه بالعمل لديكم المختصة الجهات
. هـ6/7/1427 في 2917/ت/13 رقم التعميم انظر . و / )يخصكم فيما
2808/ت/13
1/5
9
1

1427
تنظيم

)



 ، هـ2/7/1425 وتاريخ 1/1710 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا فقد
 وتاريخ ) 287/59 ( رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار به المرفق

 وبعد . بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده لله الحمد [ : ونصه ، هـ18/6/1425
 مدينة في المنعقدة والخمسين التاسعة دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس فإن :

 القضائي المالزم أمر استعرض قد ، هـ17/6/1425 نهاية حتى 7/6 من ابتداء ، الطائف
 ما المجلس واستعرض ، للقضاء العالي المعهد في دراسته انتهاء بعد مالزمته تكون الذي
 تكون مالزمته الذي المالزم بشأن يطبق أن فرأى المالزمين بشأن قرارات من صدوره سبق
 هـ19/2/1390 في 52 رقم األعلى القضاء مجلس قرار وفق القضاء معهد من تخرجه بعد

 رئاسة من الواردة المعاملة على اطالعه بعد . األعلى القضاء مجلس إن ( : اآلتي ونصه ،
 الشيخ من المقدم بالمعاملة المرفق االقتراح وعلى ، هـ8/2/90 في 432/2 رقم القضاة
 من ورغبة القضائيين المالزمين بشأن ، الله رحمه القضاة رئيس لسماحة خنين بن راشد

 مداركهم وتقوية المالزمة أثناء في منهم واالستفادة المالزمين أعمال تنظيم في المجلس
 أن .1 : يلي ما يقرر ذلك على وبناء . القضاء يتولون حينما الكافي االستعداد لديهم ليكون
 أشهر ثالثة مدة محكمته في للمالزمة معين هو الذي القاضي بجانب القضائي المالزم يجلس

 . عملياً ذلك من واالستفادة والمرافعات القضايا سير مجريات على باالطالع خاللها يقوم
 اإلنهاءات من مناسباً يراه ما القاضي إليه يحيل ذلك تلي التي األشهر الثالثة في ثمّ .2

 القاضي على ذلك من يجريه ما عرض ثم إثباتها نحو الالزمة اإلجراءات باتخاذ ليقوم البسيطة
.3 . القاضي قبل من الالزم وإكمال ذلك باستعراض القاضي ليقوم والشهود المنهي مع

 من ومقدرته لكفاءته مناسباً يراه ما القاضي إليه يحيل السنة من الباقية األشهر الستة في
 على الحكم قبل أجراه ما جميع يعرض ثم مسؤوليته على لينظرها البسيطة والقضايا اإلنهاءات

 الصك وينظم المالزم قبل من فيه البت على وافق الشرعية ألصوله موافقاً وجده فإذا رئيسه
 األعلى القضاء مجلس إلى القاضي يرفع المالزمة مدة إنهاء بعد .4 . المالزم باسم ويسجل
 من النظر ليجري للقضاء وصالحيته كفاءته ومدى محكمته في المعين المالزم عن تقريراً

 تكون : يلي ما ذلك إلى يضاف .5 . أهـ ) ذلك ضوء على قاضيا تعيينه في المجلس قبل
 المالزم فيها الزم التي البلد في كان إذا جزئية محكمة لدى أشهر ثالثة لمدة األخيرة الفترة

 والله . أشهر ثالثة فترة كل القضاة من عدد على الفترات توزيع وينبغي ، جزئية محكمة
 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى الموفق
.و) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد
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 : ونصه هـ11/1/1427 وتاريخ ق /152 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد (
 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً((

 التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا . المطر نزول وتأخر الجدب عند االستسقاء صالة
 -القرى أم تقويم حسب هـ14/1/1427 الموافق االثنين يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم

 مجيب سميع أنه المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد يغيث أن قدرته جلت الله ونسأل
.و )واالعتماد لإلحاطة . أهـ ,,,))
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 سعود آل الرحمن عبد بن الله عبد بن محمد بنت مضاوي / األميرة سمو كتاب تلقينا فقد
 صاحبة والدتها على شرعية ولية سموها إقامة تم أنه المتضمن ، هـ1/1/1427 في المؤرخ
 صك بموجب ، سعود آل الرحمن عبد بن العزيز عبد بنت جواهر / األميرة الملكي السمو
 ، هـ12/11/1426 وتاريخ 234/33 رقم بالرياض العامة المحكمة من الصادر الوالية

 بعدم المملكة مناطق بجميع العدل وكتابات المحاكم كافة على التعميم سموها وتطلب
 إليكم نرغب لذا . الخ ... عليها واليتها صدور قبل والدتها من صادرة وكالة بأي العمل

.و ) واإلحاطة االطالع
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 يقول [ : ونصه ، هـ6/1/1427 وتاريخ م/133/خ رقم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 ويغفر أعمالكم لكم يصلح سديدا قوال وقولوا الله اتقوا آمنوا الذين أيها يا ( : سبحانه الحق
 ، العظيم المعنى هذا من انطالقا . ) عظيما فوزا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم لكم

 وعلى ، أعمالهم وصالح ، كرامتهم وضمن ، ألسنتهم وحفظ ، المؤمنين أخالق هذب الذي
 الناس يكب هل " القائل وسلم عليه الله صلى محمد نبينا ، البشر خير سنة من كريم هدي
 في - واستشعاراً . " ألسنتهم حصائد إال مناخرهم على قال أو النار في وجوههم على

 الحق يقول حيث ، المسلم المجتمع في إيجابي دور من الشرعية للحسبة بما - نفسه الوقت
 وتؤمنون المنكر عن وتنهون بالمعروف تأمرون للناس أخرجت أمة خير كنتم ( : وعال جل
 إلى يدعون أمة منكم ولتكن ( : تعالى قوله في بها الله نوّه التي الخير دعوة وهي ، . ) بالله

 الحسبة دور وألن . ) المفلحون هم وأولئك المنكر عن وينهون بالمعروف ويأمرون الخير
 واستشعار ، الكلمة حفظ في النظام وقواعد ، الحنيف الشرع بضوابط محكوم اإلسالم في

 اإلنسان خلقنا ولقد ( : وعال جل المولى يقول حيث ، خطورتها أبعاد وإدراك ، مسؤوليتها
 اليمين عن المتلقيان يتلقى إذ الوريد حبل من إليه أقرب ونحن نفسه به توسوس ما ونعلم
. ) عتيد رقيب لديه إال قول من يلفظ ما قعيد الشمال وعن

 اهتمامه المسلم يوليها أن يجب التي األمور أهم من أن عاقل مسلم أي يشك ال وحيث
 ، وسترها فحفظها ، المسلمين عورات منها شديد حذر على دوما يكون وأن ، وحرصه

 عليه الله صلى المصطفى قول من أبلغ نجد ولن ، الواجبات أوجب من بها التشهير وعدم
 كثيرا الذي واالفتراء األذى عن فضال " واآلخرة الدنيا في الله ستره مسلما ستر من " وسلم

 عز الله حذر ولقد ، المنضبط غير والحماس ، بالناس الظن وإساءة ، التسرع عليه يحمل ما
 المؤمنين يؤذون والذين ( : تعالى يقول ، المسلمين إخواننا من أي أذية في تقع أن من وجل

 " والسالم الصالة عليه ويقول ، ) مبينا وإثما بهتانا احتملوا فقد اكتسبوا ما بغير والمؤمنات
 " خريفاً سبعين جهنم في به تهوي باالً إليها يلقي ما الله سخط من بالكلمة ليتكلم الرجل إن
 يخفى ال وحيث . " ويده لسانه من المسلمون سلم من المسلم " : آخر موضع في ويقول .

 من وإدراك وعي على جميعا نكون أن الواجب من فإن ، الشرعية اآلداب هذه منا أي على
 ونسج ، التهم بتلفيق الكيد قصد وهو ، المباشر والتشهير األذى عن خطورة يقل ال أمر

 وكثرة ، والفوضى اللغط وإثارة ، ببعض بعضهم وضرب ، الناس مشاعر إلثارة ، األكاذيب
 من شأن كل في مثالياً يكون أن اإلسالمية الشريعة حرصت مسلم مجتمع في ، والقال القيل



 . السوء كلمة وهي المتماسك االجتماعي بنائه في الهدم معاول ألكبر التنبه السيما ، شؤونه
 قاعدة تمثل التي الكريمة النصوص تلك عليه دلت بما وعمال ، الشرعي واجبنا من وانطالقاً

 الحسبة لقضايا لما منا وإدراكا ، المسلم المجتمع سلوك وتقويم واألخالق التربية في جليلة
 ، ومدرك وواع ، مخلص مواطن كل والنظامية الشرعية بضوابطها يستشعرها أهمية من

 التالية اإلجراءات اتباع إليكم نرغب لذلك . وتبعاتها آثارها ويقدر ، حسابها للكلمة يحسب
.2 . لدراستها العام واالدعاء التحقيق هيئة إلى المواطنين من الحسبة دعوى ترفع .1 :

 ملف حفظ فعليها ، الحسبة دعوى بشأنه ترفع أن يستحق ال الموضوع أن الهيئة قررت إذا
 بشأنه ترفع أن يستحق الموضوع أن الهيئة قررت إذا .3 . بذلك المدعي وإفهام ، الدعوى
 بموجبه يلزم ما فأكملوا . الالزم التوجيه ألخذ ، ذلك بمسوغات لنا الرفع فعليها ، دعوى

 رقم التعميم انظر .و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ...
. هـ25/7/1427 في 2931/ت/13
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 : ونصه ، هـ25/12/1426 وتاريخ 9/6/83757 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 وتاريخ 41/3/2 رقم الملكية باإلرادة الصادر الدولة أموال جباية لنظام استناداً [

 والقاضي هـ16/3/1426 وتاريخ ) 68 ( رقم الوزراء مجلس قرار وإلى هـ13/4/1395
 جباية نظام من ) 18 ( المادة في عليها المنصوص اللجان أعضاء وظائف مسميات بتعديل
 ، هـ1/8/1426 وتاريخ ) 202 ( رقم الوزراء مجلس قرار إلى واستناداً ، الدولة أموال

 عند الدين من اإلعفاء حاالت وإيضاح المستحقة المديونيات تقسيط على بالموافقة القاضي
 وتاريخ ) 3014 ( رقم المالية وزير قرار صدر فقد ، بالقرار الواردة القواعد وفق اإلعسار

 في اجتماعاتها ستعقد والتي ، النظام في عليها المنصوص اللجنة بتشكيل هـ9/11/1426
 اللجنة وستقوم ، الحكومية الجهات من تردها التي الحاالت لدراسة وذلك المالية وزارة

 للدولة العامة للخزينة المدين أموال على الحجز قرار دراسة .1 : التالية الحاالت بدراسة
 الديون تقسيط طلبات في النظر .2 . الدولة أموال جباية نظام من ) 18 ( للمادة وفقاً



 وتاريخ ) 202 ( رقم الوزراء مجلس بقرار ورد لما وفقاً األقساط جدولة وإعادة
 من والتأكد ريال ألف مائة عن يقل الذي الدين من اإلعفاء في النظر .3 . هـ1/8/1426

 ريال ألف مائة ديونهم تتجاوز الذين المدينين من المقدمة واإلفالس اإلعسار إجراءات سالمة
 تأمل وعليه . هـ1/8/1426 وتاريخ ) 202 ( رقم الوزراء مجلس قرار من ) 8 ( للبند وفقا

 كافة واتخاذ بأول أوالً تحصيلها متابعة ديون لها التي الحكومية الجهات من المالية وزارة
 في الداخلة الحاالت من حالة لديها توفر ما وإذا الدين الستحصال النظامية اإلجراءات
 اللجنة على الموضوع لعرض اإليرادات لشؤون الوزارة وكالة مخاطبة فيتم اللجنة اختصاص

 للمشاركة مندوب تسمية .1 :- التالية اإلجراءات استكمال الحالة هذه في الجهة وعلى ،
.2 . المعروضة الحالة دراسة في اللجنة مع

 تأخره ومدة مقداره ( الدين عن معلومات إيراد ذلك ومن الموضوع ملف استكمال
 اإلجراء كان إذا .3 . ) تأخره أسباب وظروف الستحصاله اتخاذها تم التي واإلجراءات

 الشروط كافة توفر من التأكد فينبغي األقساط جدولة إعادة أو الدين تقسيط هو المطلوب
 نأمل . هـ1/8/1426 وتاريخ ) 202 ( رقم الوزراء مجلس قرار في إليها المشار والقواعد

 المطلوب للحاالت إليها المشار اإلجراءات باستكمال لديكم المختصة الجهات على التأكيد
.و ) يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] دراستها
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 رقم سعود آل العزيز عبد بنت قماش / األميرة الملكي السمو صاحبة برقية تلقينا فقد (
 محمد / وكالة بإلغاء قامت سموها أنها المتضمنة ، هـ1/12/1426 وتاريخ 0723/1
 بموجب المراجعة له يحق وال شيء أي في يمثلها ال أصبح وأنه ، الغامدي فرحان آل حسين
 إليكم نرغب لذا . الخ ... بذلك الحكومية الدوائر جميع بإبالغ سموها وترغب ، الوكالة

.و )واإلحاطة االطالع
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 وتاريخ 7/4/1/12774 رقم المدني للطيران العامة الهيئة رئيس معالي تعميم تلقينا فقد
 ، هـ17/1/1425 وتاريخ 13 رقم الوزراء مجلس قرار على المبني ، هـ28/12/1426

 مالي واستقالل اعتبارية شخصية ذات عامة هيئة إلى المدني الطيران رئاسة بتحويل القاضي
 على بالموافقة القاضي ، هـ11/2/1426 وتاريخ 33 رقم الوزراء مجلس وقرار ، وإداري

 ولي الملكي السمو صاحب موافقة إلى معاليه أشار وقد ، المدني للطيران العامة الهيئة تنظيم
 1/1/4/6062 رقم العام والمفتش والطيران الدفاع وزير الوزراء مجلس رئيس نائب العهد

 العامة الهيئة ( باسم الجديد المسمى اعتماد .1 : يلي ما على هـ7/12/1426 وتاريخ
 المدني للطيران العامة الهيئة رئيس ( باسم الهيئة رئيس مسمى اعتماد .2 . ) المدني للطيران

 – 887 ب.ص ( : إلى للهيئة المراسالت توجه .4 . للهيئة الجديد الشعار اعتماد .3 . )
.ك ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . ) 21421 جدة
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 العدل وزارة تبلغ أن المتضمنة المحاماة نظام من الثامنة المادة في جاء ما على فبناءً (
 بأسماء النظام هذا من األولى المادة في إليها المشار واللجان المظالم وديوان المحاكم
 الالئحة في جاء ما وكذلك . الخ.. الممارسين المحامين جدول في المقيدين المحامين
 والمقيدين المسجلين المحامين بأسماء بيان برفقه تجدون لذا . المادة لهذه )8/2( التنفيذية

 لالطالع . محامياً ) 199 ( وعددهم ، هـ1426 لعام الممارسين المحامين سجل في
.و ) التنفيذية ولوائحه المحاماة نظام به يقضي ما حسب الالزم وإكمال
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 هـ22/1/1427 وتاريخ ب م/568 برقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 وتاريخ و م/38 رقم الخطية والصناعة التجارة وزير معالي برقية على اطلعنا [ : ونصه
 الصادر هـ16/12/1426 وتاريخ 13004 رقم األمر إلى فيها المشار هـ15/1/1427

 إلى الفكرية للملكية الدولي االتحاد رئيس ) سميث إريك ( الدكتور زيارة على بالموافقة
 وزارة تقوم أن على مؤخراً الفكرية الملكية مجال في المملكة إصالحات لمناقشة ، الرياض
 والتنسيق بالترتيب قامت الوزارة أن وإلى ... الزيارة هذه وتنسيق بترتيب والصناعة التجارة

 المسؤولين من عدد مقابلة تّمت وقد ، هـ24/12/1426-20 الفترة خالل الزيارة لهذه
 واالهتمام الحفاوة من لقَوْه ما على ومرافقوه الفكرية للملكية الدولي االتحاد رئيس وأثنى
 أجهزتها بكافة المملكة بالتزام بهم التقى الذين المسئولين كافة وتأكيد الزيارة هذه خالل
 األجهزة بذلتها التي الجهود على أثنوا كما ، الدولية واالتفاقيات المعنية األنظمة بتطبيق

 في تطويرها على العمل أهمية يرون التي النقاط بعض أبدوا أنهم إال ، الشأن هذا في المعنيّة
 حجم مع تتناسب التي الرادعة العقوبات تطبيق )1 : التالية المقترحات ضمن ، المملكة
 من للحد وذلك ، المؤلف حقوق نظام يجيزها التي السجن عقوبة ذلك في بما المخالفة
 على الحقوق أصحاب وإطالع الشفافية مبدأ تطبيق )2 . المتكررة الكبيرة التعديات

 وتزويدهم المنتهكين ضد الصادرة واألحكام التعدي قضايا في المتخذة اإلجراءات
 النظام صدور منذ واإلعالم الثقافة وزارة بها قامت التي المداهمات عن الالزمة بالمعلومات

 واالستمرار هـ2/7/1424 وتاريخ ) 41/م ( رقم الملكي بالمرسوم المؤلف لحقوق الجديد
 تصدرها التي القرارات من التظلم من الحقوق أصحاب لتمكين وذلك ، مستقبال ذلك في

. تفرضها التي العقوبات كفاءة عدم رأوا إذا واإلعالم الثقافة بوزارة الشكاوى في النظر لجنة

 ببرامج األصلية غير اآللي الحاسب برامج باستبدال الحكومية األجهزة كافة تقوم أن )3
 انضمام وضرورة اإلنترنت على المؤلف حقوق حماية أنظمة تطبيق )4 . أصلية أخرى

 معاهدة وهما ، الفكرية للملكية العالمية للمنظمة التابعتين العالقة ذات لالتفاقيتين المملكة
 لهذا الكبير للتأثير ونظراً .السمعية للتسجيالت الوايبو ومعاهدة المؤلف لحقوق الوايبو
 الحكومة في القرار صناعة على ، أمريكية شركة )1900( من أكثر مثّل الذي االتحاد

 على وحرصاً ، الدولي الصعيد وعلى الثنائي المستوى على بالتجارة يتعلق فيما األمريكية
 حددت قد األمريكية التجارة ممثليّة إنّ وحيث . الزيارة هذه من المنشودة األهداف تحقيق
 القطاع تقارير لتلقي يوم آخر ليكون ، م16/2/2006 الموافق هـ17/1/1427 تاريخ

 اتخذتها التي اإلجراءات من المستجدات عن بالرياض األمريكية والسفارة األمريكي الخاص
 المناسب القرار اتخاذ في منه لالستفادة الفكرية الملكية حقوق بحماية يتعلق فيما المملكة



 ترفع أن بأمل المملكة حول العام هذا بها القيام قررت التي االعتيادية غير المراجعة حيال
 التي القضايا معالجة سرعة وألهمية . ) 301 الخاص التقرير ( في المراقبة قائمة من أسمها
 في سيقدمه الذي التقرير على لتنعكس الفكرية للملكية الدولي االتحاد الرئيس إليها أشار
 - : التالية اإلجراءات اتخاذ مناسبة ترى والصناعة التجارة وزارة فإن ، القادمة القالئل األيام

 والصناعة التجارة وزارة في المشكلة الفكرية الملكية لحقوق الدائمة اللجنة تقوم أن )1
 والتسجيالت المؤلف حقوق معاهدتي بدراسة هـ23/1/1416 وتاريخ 1239 رقم باألمر

 )2 . ممكن وقت بأسرع المعاهدتين لهاتين المملكة انضمام حيال توصياتها ورفع ، الصوتية
 وعدم المؤلف حقوق بنظام االلتزام على للتأكيد الحكومية واألجهزة الوزارات كافة توجيه

. تستخدمها التي الحاسب أجهز في اآللي الحاسب لبرامج أصلية غير نسخ أي استخدام

 نظام بتطبيق المتعلقة لديها التنفيذية اإلجراءات بمراجعة واإلعالم الثقافة وزارة تقوم أن )3
 المؤلف حقوق على والتعديات الشكاوى في النظر لجنة إجراءات وخاصة ، المؤلف حقوق

 أصحاب بتبليغ الشفافية وكذلك ، للنظام وفقاً الرادعة العقوبات تحقيق يكفل بما وتطويرها
 اللجنة تصدرها التي القرارات من التظلم حق لهم تكفل التي الالزمة بالمعلومات الحقوق

 االنضمام اتفاقية رأسها وعلى بها المملكة التزمت التي الدولية ولالتفاقيات للنظام وفقاً
 .. الصدد هذا في والصناعة التجارة وزارة رأته ما على ولموافقتنا .العالمية التجارة لمنظمة
 بنسخة الحكومية والمصالح الوزارات كافة زودنا وقد ، بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب

 بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ . ] يخصه فيما كل لالعتماد هذا أمرنا من
.و ) يخصكم فيما
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 ، هـ4/1/1427 وتاريخ ب م/83 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 وتاريخ 9 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب على اطلعنا [ : ونصه

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية إلى فيه المشار هـ1/1/1427
 باتخاذ الشورى مجلس تكليف سموه طلب بشأن هـ13/2/1424 وتاريخ ش50/8763/2



 تقرير مناقشة في المشارك المملكة وفد توصيات من ) 1 ( رقم التوصية حيال الالزم
 وتاريخ 6021 رقم باألمر عليها الموافق التعذيب مناهضة لجنة أمام األول المملكة

 - المقتضى حسب - المملكة في تصدر جديدة منظمة أي بتضمين المتعلقة هـ9/2/1424
 أحكام مع تتعارض ال التي المملكة إليها انضمت التي اإلنسان حقوق اتفاقيات مواد بعض

 اطلع الوزراء مجلس أن من معاليه أوضحه وما . للحكم األساسي النظام أو اإلسالمية الشريعة
 على اطلع كما ، هـ30/12/1426بتاريخ المنعقدة جلسته خالل الموضوع هذا على

 الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في المعد هـ14/6/1426 وتاريخ ) 239 ( رقم المحضر
 الخبراء هيئة رئيس معالي خطاب وعلى ، العالقة ذات الجهات من مندوبين مع باالشتراك
 العامة اللجنة توصية على اطلع كما ، هـ29/7/1426 وتاريخ 3069 رقم الوزراء بمجلس
 الجهات توجيه يتضمن أمر صدور المجلس رأى وقد .. الشأن بهذا المتخذة الوزراء لمجلس
 المنصوص األحكام بمراعاة تعديلها واقتراح ودراستها األنظمة مشروعات بإعداد المعنية
 تلك من المناسب وتضمين فيها طرفا المملكة تكون التي اإلنسان حقوق اتفاقيات في عليها

 فأكملوا ... الشأن هذا في الوزراء مجلس رآه ما إنفاذ إليكم ونرغب . األنظمة في األحكام
 هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح الوزارات كافة زودنا وقد ، بموجبه يلزم ما

. أهـ ] لالعتماد

 مرئيات أخذ ضرورة ومراعاة ، يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا
 مراعاته من للتأكد تعديله أو نظام أي مشروع رفع قبل بالوزارة للمستشارين العامة اإلدارة

.و ) المملكة إليها انضمت التي اإلنسان حقوق اتفاقيات في عليها المنصوص لألحكام
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 وتاريخ 1247 رقم العقارية التنمية صندوق عام مدير سعادة كتاب تلقينا فقد (
 وتاريخ 48941/ب/7 رقم الكريم السامي األمر إلى فيه المشار ، هـ13/1/1427
 الخدمة نهاية عند يصرف مما الصندوق مستحقات حسم على نص الذي ، هـ26/9/1425
 المتأخرين القدامى المقترضين من الخاص والقطاع الدولة لموظفي مكافآت أو تعويض من
 يصرف ما من %50 الحسم نسبة تتجاوز ال أن على عليهم المستحقة األقساط سداد عن
 نهاية عند الوزارة منسوبي من موظف أي مستحقات صرف عدم سعادته ويطلب . منهم ألي



 لدى المستحقة المبالغ عن فروعه أحد أو الصندوق إفادة على الحصول بعد إال خدمته
 أو للصندوق الفاكس أو بالبريد إرساله يمكن الذي المرفق النموذج وفق وذلك ، الصندوق

 الخ ... شخصية بصفة للصندوق المواطن لمراجعة الحاجة دون عليه الرد لتلقي فروعه أحد
 ، هـ26/9/1425 وتاريخ 48941/ب/7 رقم الكريم السامي األمر على االطالع وبعد .

 التنمية صندوق موضوع لدراسة المشكلة الوزارية اللجنة توصيات على بالموافقة الصادر
 الخاص القطاع وموظفي الدولة موظفي مرتبات من الحسم · : يلي ما تضمن الذي العقارية

 تتجاوز ال أن على ، عليهم المستحقة األقساط سداد عن المتأخرين القدامى المقترضين من
 مكافآت + البدالت + األساسي الراتب ( الشهري المرتب من ) %30 ( الحسم نسبة

. عليهم المستحقة األقساط كامل سداد لحين ) شهرية

 االجتماعية التأمينات ( الخاص والقطاع الدولة موظفي من المتقاعدين معاشات من الحسم ·
 تتجاوز ال أن على ، عليهم المستحقة األقساط سداد عن المتأخرين القدامى المقترضين من )

 . عليهم المستحقة األقساط كامل سداد لحين التقاعدي المعاش من ) %30 ( الحسم نسبة
 والقطاع الدولة لموظفي مكافآت أو تعويض من الخدمة نهاية عند يصرف مما الحسم ·

 ال أن على عليهم المستحقة األقساط سداد عن المتأخرين القدامى المقترضين من الخاص
 واإلحاطة االطالع إليكم نرغب فإننا . المستحقات هذه من ) %50 ( الحسم نسبة تتجاوز

 جميع عن الكتابة المحاكم ورئاسات الوزارة وفروع بالوزارة الموظفين شؤون إدارة وعلى ،
 ، المرفق النموذج بموجب العقارية التنمية صندوق إلى خدمتهم انتهت الذين الوزارة منسوبي

.م ) الصرف مسوغات ضمن الصندوق إجابة إرفاق يتم ثم
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 ، هـ12/2/1427 وتاريخ 1919 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه فتجدون (
 ، هـ5/2/1427 وتاريخ 2/62 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار إلى فيه المشار
 القرار هذا تنفيذ المختصة الجهات على وأن ، الواديين بلدة في محكمة بافتتاح القاضي
.ك ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... يلزم لمن وإبالغه
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 94/73/16865 رقم القنصلية للشؤون الخارجية وزارة وكيل سعادة تعميم تلقينا فقد (
 مندوب ، الصفيان الله عبد بن فهد / السيد توقيع نموذج به المرفق ، هـ8/2/1427 وتاريخ
 . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... لالستثمار العامة الهيئة لدى الخارجية وزارة

.ك ) المذكور التوقيع نموذج من نسخة برفقة وتجدون
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ13/2/1427 وتاريخ ر/6299
 مجلس قرار من ) 1 ( الفقرة بتعديل القاضي ، هـ6/2/1427 وتاريخ ) 29 ( رقم الوزراء
 االرتباط يتم ال [ : اآلتي بالنص لتصبح ، هـ29/6/1389 وتاريخ ) 470 ( رقم الوزراء
 ريال مليون مائتي ) 200000000 ( تبلغ التي والمشتريات واألعمال المشروعات بعقود
 إلى عنها الرفع بعد إال العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات جميع في فأكثر
 طبقا تمت سواء العقود جميع ذلك ويشمل ، ترسيتها على الموافقة في للنظر السامي المقام
 على اإلضافية األعمال أو وأعمالها مشروعاتها وتنفيذ الحكومة مشتريات تأمين لنظام

 بعد ذلك عن الرفع ويكون خاصة قرارات من صدر قد يكون ما أو ، القائمة المشروعات
 االطالع إليكم نرغب لذا . ] العقود توقيع وقبل نظاما عليها المنصوص اإلجراءات اتخاذ

.و ) المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة
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تنظيم
 : ونصه هـ25/2/1427 وتاريخ ق /943 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد(

 بإقامة وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بسنة وتأسياً الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً((
 لكم التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا . المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء صالة
 ، القرى أم تقويم حسب ، هـ27/2/1427 الموافق األثنين يوم االستسقاء صالة بإقامة

 مجيب سميع أنه المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد يغيث أن قدرته جلت الله ونسأل
.و) واالعتماد لإلحاطة . أهـ ))
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 العناية ضرورة المتضمن ، هـ24/1/1426 وتاريخ 2574/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 على والتأكيد ، بها يليق بما العدل وكتابات المحاكم جميع في النساء انتظار بمواقع

 مجلس قرار إلى وإشارة ، ذلك بمتابعة العدل وكتابات المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب
 رئيس الملكي السمو صاحب بتعميم المبلغ ، هـ12/4/1425 وتاريخ 120 برقم الوزراء
 :[ أنّ المتضمن ، هـ6/5/1425 وتاريخ 7/5/22999 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان
 وأقسام وحدات إنشاء بالمرأة عالقة ذات خدمات تقدم التي الحكومية الجهات جميع على

 من سنة على تزيد ال مدة خالل – وطبيعته فيها العمل حاجة تقتضيه ما بحسب – نسائية
 الموقر الوزراء مجلس بقرار إليه أشير ما آلية دراسة وألهمية . ] القرار هذا صدور تاريخ

 في العدل وكتابات المحاكم مراجعة أثناء إجراءاتها إنهاء من وتمكينها المرأة قضايا بخدمة
 المرأة قضايا بخدمة الخاصة الجوانب كافة لدراسة عمل فريق تكليف تم فقد ، وسهولة يسر
 بالنساء خاصة صاالت إيجاد .1 : اآلتية النتائج إلى وتوصلت ، العدل وكتابات المحاكم في
 حيث من المرأة قضايا في الخدمة تقدمه العدل وكتابات والجزئية العامة المحاكم في

 تقدم كما .. ذلك وغير القاضي لدى الحضور بموعد إبالغها ومتابعة ، الطلب استقبال
 بما مزودة الصالة هذه وتكون والتوثيق بالوكاالت يتعلق وما اإلنهائية الطلبات في الخدمة

 مخصصة أماكن .والديانة الكفاءة ذات المؤهلة العاملة القوى .اآللي الحاسب شبكة : يلي
 خاللها من التعامل يتم فتحات ولها للصوت عازل بزجاج الموظفين مواقع عن تفصل للنساء



 .2 .بالمكان يليق بما ونحوه األثاث من لها والمناسبة الالزمة التجهيزات . النساء مع
.3 . األسرة بقضايا خاصة محاكم إلى واألنكحة الضمان محاكم تحويل في اإلسراع

 تعميم خالل من بها يليق بما العدل وكتابات المحاكم جميع في النساء انتظار بمواقع العناية
 مدير يتحمل وأن ، ذلك بمتابعة الرؤساء على يؤكد العدل وكتابات المحاكم كافة على

 عما والرفع التنفيذ بمتابعة المفتش تكليف الوزارة فرع وعلى ، المباشرة المسؤولية اإلدارة
 االطالع إليكم نرغب فإننا ، بعاليه المذكورة النتائج على ولموافقتنا . قصور من يالحظ
 تعميمنا من بصورة للمتابعة العامة اإلدارة تزويد تم وقد . يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل

 خالل معوقات من يوجد قد وما التطبيق نتائج عن مفصل بتقرير والرفع ، تنفيذه لمتابعة هذا
 العام الصالح يحقق لما والتوفيق اإلعانة للجميع تعالى المولى سائلين . تاريخه من أشهر ستة

.و )
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 بعد يصدر التأديب لجنة قرار أنّ المتضمنة ، المحاماة نظام من ) 33 ( المادة على فبناء (
 المحاكم إلى النهائية القرارات منطوق العدل وزارة تبلغ وأن المحامي، ودفاع االتهام سماع

 رقم المحامين تأديب لجنة قرار صدر فقد عليه . الخ ... المختصة والجهات المظالم وديوان
 بن محمد / المحامي على ) اإلنذار عقوبة ( إيقاع المتضمن ، هـ15/1/1427 وتاريخ ) 7 (

 1059124808 ( رقم المدني السجل يحمل الذي ، الحازمي الفتاح عبد أحمد بن العباس
 القرار اكتسب وقد ، هـ12/9/1426 وتاريخ ) 134/26 ( رقم المحاماة ورخصة ، )

 إليكم نرغب لذا . المحاماة لنظام التنفيذية الالئحة من ) 33/16 ( الفقرة حسب النهائية
.و ) واإلحاطة االطالع
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 94/73/26550 رقم القنصلية للشؤون الخارجية وزارة وكيل سعادة تعميم تلقينا فقد (



 ، الزهراني سعيد بن الله عبد / السيد توقيع نموذج به المرفق ، هـ28/2/1427 وتاريخ
 وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الوقداني عوض بن محمد / والسيد

.ك ) المذكورة التوقيعات نماذج من نسخة برفقة
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 وتاريخ 14/14266 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 العمل تعتزم العام األمن بجهاز ممثلة الداخلية وزارة أن إلى فيها المشار ، هـ20/2/1427

 من ، المرورية والمخالفات الحوادث وخفض ، المرورية السالمة معدالت رفع على حالياً
 خالل من تناوله سيتم الذي التوعوي الشق ضمنها من يبرز ، متكاملة جوانب عدة خالل
 المروري الوعي وتعميق السالمة معدالت رفع تستهدف مروريّة إعالمية توعوية حملة

 يكفي ( شعار تحت الحملة وستكون ، ) اإلشارة تجاوز – السرعة ( مخالفتي على وترتكز
 هذه وأن ، للتهور شرائحه بكافة المجتمع رفض عن رمزيا تعبيرا فيه روعي الذي ) ...

 ، يوماً 30 ولمدة ، م29/4/2006 الموافق هـ1/4/1427 بتاريخ الله بإذن ستقام الحملة
 المملكة مناطق جميع في بالوزارات المرتبطة واألجهزة اإلدارات كافة حث سموه ويطلب
 ويسهم الحملة مساعي يخدم لما المناسب األسلوب وفق البنّاء والتعاون والتواصل للتفاعل

 وإليضاح ، الخصوص بهذا بالتنسيق المكلف هو العام األمن وأن ، ألهدافها تحقيقها في
 ( رقم الهاتف على والتوجيه للعالقات العامة اإلدارة بمدير االتصال يمكن المعلومات بعض

 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ) 4412885 ( رقم والفاكس ، ) 4412785
.و ) يخصكم فيما
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 صاحب بخطاب المبلغ ، هـ17/6/1423 وتاريخ 162 رقم الوزراء مجلس قرار على فبناء
 هـ24/6/1426 وتاريخ 3354 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو
 وتاريخ 364 رقم قرارنا على وبناء ، األحكام ونشر بتدوين العدل وزارة قيام بشأن
 10964 رقم وقرارنا ، األحكام ونشر تدوين إدارة إنشاء المتضمن ، هـ12/1/1426

 أصحاب من ثالثة من مكونة بالوزارة دائمة علمية لجنة بإنشاء هـ15/11/1426 وتاريخ
 . للنشر وإعدادها وفرزها األحكام لمراجعة التمييز قضاة أحد ويرأسها القضاة الفضيلة
 الفترة خالل األحكام ونشر بتدوين البدء على وللعزم ، مهامها المعنية اإلدارة لمباشرة ونظراً
 عن الصادرة للقطعية المكتسبة األحكام من ترون ما وانتقاء االطالع نرغب لذا ، القادمة

 األحكام ونشر تدوين إدارة وتزويد هـ1427 عام محرم شهر بداية من اعتباراً المحكمة
 في ويمكن . هـ1427 الثاني ربيع شهر منتصف أقصاه موعد في وذلك منها بصور بالوزارة

 : ملحوظة .و ) ) 4093834 ( والفاكس الهاتف على اإلدارة هذه مع التنسيق الشأن هذا
 الخاص التسلسل يحمل ال فإنه ولذلك ، األحكام ونشر تدوين إدارة من التعميم هذا أصدر

. بالتعاميم
2854/ت/13
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 ر/6322 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد (
 ( رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما به المرفق ، هـ13/2/1427 وتاريخ

 وجمهورية المملكة بين تعاون اتفاقية على بالموافقة القاضي ، هـ6/2/1427 وتاريخ ) 27
 هـ28/10/1425 بتاريخ الرياض مدينة في الموقعة ، القضائي المجال في كازاخستان

 المرسوم من نسخة : ثانياً . بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك ، م11/12/2004 الموافق
 لذا . ذلك على بالمصادقة الصادر هـ7/2/1427 وتاريخ ) 13/م ( رقم الكريم الملكي
 مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب

.و ) المذكور الوزراء
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ29/2/1427 وتاريخ ر/9301
 تطبيق ضوابط على بالموافقة القاضي ، هـ27/2/1427 وتاريخ ) 40 ( رقم الوزراء

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . بالقرار المرفقة بالصيغة الحكومية اإللكترونية التعامالت
 - اإللكترونية التعامالت لجنة رئيس فضيلة تزويد عليكم وأنّ ، يخصكم فيما موجبه

 وكيل فضيلة بتعميم لكم المبلغة هـ5/9/1426 وتاريخ 8588 رقم بقرارنا المشكّلة
 برفقه وتجدون . بذلك يتعلق بما - هـ12/9/1426 وتاريخ 2734/ت/13 رقم الوزارة
.و ) المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة
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 رقم المدنية الخدمة بوزارة والرواتب التصنيف عام مدير سعادة تعميم تلقينا فقد (
 المدنية الخدمة وزير معالي قرار إلى فيه المشار ، هـ18/3/1427 وتاريخ 12861/906

 أسماء على المشتمل النائية المناطق دليل به المرفق ، هـ12/3/1427 وتاريخ ) 33 ( رقم
 للنسبة وفقاً النائية المناطق بدل من بها العاملون يستفيد التي والهجر والقرى المراكز
 وأنه ، هـ1/4/1427 من المذكور القرار تنفيذ واعتبار ، منها كل اسم أمام المحددة المئوية
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... البدل هذا حول قرارات من سبقه ما لكافة ناسخ

 وزير معالي قرار من نسخة برفقه وتجدون . به المشمولة للجهات مضمونه وإبالغ موجبه
.و ) به المرفق والدليل هـ12/3/1427 وتاريخ ) 33 ( رقم المدنية الخدمة
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 ونصه ، هـ19/3/1427 وتاريخ س/319 رقم الملكي الديوان رئيس معالي كتاب تلقينا فقد
 آمل ، العمل وتيرة لتسريع – الله يحفظه – الشريفين الحرمين خادم توجيهات حسب [ :

 توجيه يصلكم ولم الكريم للمقام المرفوعة بالمعامالت شهري بشكل تزويدنا معاليكم من
 إذا بشأنها تم بما إبالغكم أو ، الكريم النظر على وعرضها متابعتها من نتمكن لكي بشأنها

 وعلى . بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... بشأنها إجراء اتخذ قد كان
 للمقام يصدر كتاب أي من بصورة للمتابعة العامة اإلدارة تزويد المختصة اإلدارات جميع

 للمتابعة العامة اإلدارة لتقوم ، بشأنها توجيه يرد ولم رفعت التي بالمعامالت وكشف ، الكريم
.و ) المعامالت لهذه الشهري الكشف ورفع بإعداد
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 وتاريخ 1810/1 رقم بكتابه بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة إلينا رفعه ما على فبناءً (
 لمباشرة بالرياض التمييز محكمة انتقال الله بمشيئة تقرر أنه المتضمن ، هـ26/3/1427

-3 وتاريخ 20119/ب/7 رقم السامي األمر على بناء ، بالطائف الصيفي مقرها في أعمالها
 االطالع إليكم نرغب لذا .الخ... هـ27/3/1427 تاريخ من اعتباراً ، هـ4/12/1411

. هـ15/5/1427 في 2882/ت/13 رقم التعميم انظر .ك ) واإلحاطة
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد (
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ21/3/1427 وتاريخ ر/12716

 تصنيف نظام على بالموافقة القاضي ، هـ19/3/1427 وتاريخ ) 70 ( رقم الوزراء
 ) 18/م ( رقم الكريم الملكي المرسوم وصدور ، بالقرار المرفقة الصيغة بحسب المقاولين



 برفقه وتجدون .االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على بالمصادقة هـ20/3/1427 وتاريخ
.و ) المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ21/3/1427 وتاريخ ر/12694

 الصينية بالشركات االستعانة بشأن الصادر ، هـ19/3/1427 وتاريخ ) 62 ( رقم الوزراء
 الوارد للترتيب وفقاً وذلك ، الميزانية وفائض الميزانية في المعتمدة المشروعات تنفيذ في
 الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون .االطالع إليكم نرغب لذا . القرار هذا في

.و ) المذكور
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 القاضي ، هـ10/1/1422 وتاريخ 1707/ت/13 رقم العدل وزير معالي لتعميم فإلحاقاً (
 ، عام كل من محرم شهر غرة في الوظيفي األداء تقاويم بإعداد اإلدارات رؤساء بتوجيه
 صالحياتها من هو ما العتماد صالحيات لديها التي المحاكم ورئاسات الفروع إلى وبعثها
 ورئاسات الفروع على وأنّ ، ] الموظفين لشؤون العامة اإلدارة [ للوزارة بعثها ثم ومن

 معالي قرار من نسخة برفقه تجدون عليه . الخ ... اهتمام بكل ذلك متابعة اعتماد المحاكم
 الخدمة وزير معالي قرار إلى فيه المشار ، هـ3/4/1427 وتاريخ 4367 رقم العدل وزير

 األداء تقويم الئحة على بالموافقة الصادر ، هـ30/12/1426 وتاريخ 51934 رقم المدنية
 التقارير إعداد باستمرار التوجيه إليه المشار العدل وزير معالي قرار تضمن وقد ، الوظيفي
 لجنة تشكيل تمّ وأنه ، عام كل من محرم شهر غرة في للموظفين الوظيفي األداء عن الدورية
 نرغب لذا . الخ ... بها الخاصة المهام تحديد وتمّ ، الوظيفي األداء تقاويم وتحليل لمراجعة



. هـ23/5/1427 في 2884/ت/13 رقم التعميم انظر .ك ) واإلحاطة االطالع إليكم
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 العام هذا خالل المحاكم لرؤساء الخامسة الندوة عقد تعالى الله بمشيئة الوزارة تعتزم فحيث
 العمل مع العصر تقنيات وإدخال لألعمال اإلنجاز وسرعة األداء مستوى لرفع سعياً وذلك ،

 رقم الكريمة السامية الموافقة على بناء وذلك ، المتبعة اإلجرائية األساليب تطوير على
 الندوة لهذه الالزم األعمال جدول إلعداد وتمهيداً . هـ11/2/1423 وتاريخ 3509/ب/7

 من يوجد قد وما العامة المصلحة تخدم وآراء مقترحات من لديكم ما على االطالع وألهمية
 مكتب ( الوزارة موافاة نأمل لذا . لها المناسبة والحلول اإلنجاز تأخير إلى تؤدي عوائق
 جدول في إدراجها يمكن مقترحة مواضيع من لديكم بما ) الندوة سكرتارية – الوزارة وكيل
 . تاريخه من شهر أقصاها مدة خالل ذلك عن والرفع تعالى الله شاء إن الندوة لهذه العمل

.و ) رضاه فيه لما والعمل والسداد التوفيق للجميع تعالى المولى سائلين
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 وتاريخ 3403 رقم العامة اإلدارة بمعهد المتدربين شؤون عام مدير سعادة كتاب تلقينا فقد
-1427 التدريبي العام خالل التدريبية للبرامج الزمنية الخطة به المرفق ، هـ19/3/1427

 سعادته ويطلب ، والدمام جدة في وفرعيه بالرياض العامة اإلدارة معهد في ، هـ1428
 فيما الالزم وإكمال االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... للوزارة التابعة الجهات على تعميمها
 العام خالل التدريبية للبرامج والتنفيذية الزمنية الخطة ( من نسخة برفقه وتجدون . يخصكم
 تكون أن على ، ) والدمام جدة في وفرعيه بالمعهد المنفذة ، هـ1428-1427 التدريبي



 العمل مصلحة أو حاجة تقضي من ترشيح - : التالية الضوابط وفق قبلكم من الترشيحات
 بأن علماً ، تدريبية دورة على الحصول له يسبق لم لمن األولوية منح على والحرص ، تدريبه

 سبب ألي المعهد من قبولها يتم لم التي هـ1427-1426 الحالي التدريبي العام ترشيحات
-1427 القادم التدريبي للعام الحقاً منها اإلفادة يمكن وال ، الغية تعتبر األسباب من

 للعمل تأمين هناك يكون أن بدّ ال ، العدل كتاب الفضيلة أصحاب يخص فيما - . هـ1428
 التي للجهات بالنسبة القضاة الفضيلة أصحاب أحد أو العدل كتاب الفضيلة أصحاب قبل من

 شعبة تزويد مع ، الترشيح مسوغات ضمن ذلك وإرفاق ، واحد عدل كاتب إال فيها ليس
 الخاصة – منها نسخة مرفق - االستمارة تعبئة - . اإلقرار من بنسخة العدل وكتاب القضاة

 يمكن بأنه علماً ، حقولها جميع واستكمال ، المرشح قبل من واضح بخط بالترشيح
 شبكة على المعهد موقع خالل من والتنفيذية الزمنية والخطة الترشيح استمارة على الحصول
 تنظيم حيال العمل لمصلحة تقديرا - . ) WWW.Ipa.edu.sa ( اإلنترنت

 للتقليل وذلك ، مددها في جداً المتقاربة التدريبية البرامج على الترشيح يتم فإنه المشاركات
. ذلك ومراعاة الحرص الجميع وعلى ، التدريب بسبب العمل عن االنقطاع فترات من

 بالوزارة اإلداري للتطوير العامة اإلدارة إلى تعبئتها بعد بالترشيح الخاصة االستمارات ترسل
 الموضحة الفصول حسب وذلك ، المعهد لدى الترشيح نهاية قبل أسبوعان أقصاها مدة في
.و ) المرفق الدورات جدول في
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 من نسخة على المبني ، هـ17/8/1426 وتاريخ 2722/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً (
 46287/ش1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجلة السرية الخطية البرقية
 الداخلية وزير مساعد الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجهة ، هـ1/8/1426 وتاريخ

 رقم لبرقيتنا إلحاقاً [ : ونصها ، المالية التحريات وحدة / األمنية للشؤون
-20 وتاريخ ش19/39604/2 ورقم ، هـ12/8/1424 وتاريخ ش19/43615/2
 إنشاء وكذلك واالقتصادية المنظمة الجرائم مكافحة شعبة إنشاء بشأن هـ21/7/1424

 العمليات عن البالغات تلقي واعتماد بها العمل وإقرار العام باألمن المالية التحريات وحدة
 وتاريخ 39/م رقم الكريم الملكي المرسوم إلى وإشارة . أموال غسل أنها في المشتبه



 عشر الحادية بمادته ورد وما األموال غسل مكافحة نظام بصدور القاضي هـ25/6/1424
 وإعداد وتحليلها البالغات تلقي مسؤوليتها من وتكون ) المالية التحريات وحدة ( إنشاء من

 . الخ ... ] ... المالية وغير المالية المؤسسات جميع في المشبوهة المعامالت عن التقارير
 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجلة السرية البرقية من نسخة تلقينا فقد عليه

 مساعد الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجهة ، هـ3/4/1427 وتاريخ 19886/ش1
 صندوق إحداث تم أنه المتضمنة ، المالية التحريات وحدة / األمنية للشؤون الداخلية وزير
 رقم سنترال وهاتف ، 11557 الرياض 69914 برقم : المالية التحريات بوحدة خاص بريد

.و ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . ) 4125555 (
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 بعد يصدر التأديب لجنة قرار أنّ المتضمنة ، المحاماة نظام من ) 33 ( المادة على فبناء
 المحاكم إلى النهائية القرارات منطوق العدل وزارة تبلغ وأن المحامي، ودفاع االتهام سماع

 رقم المحامين تأديب لجنة قرار صدر فقد عليه . الخ ... المختصة والجهات المظالم وديوان
 بن عثمان / المحامي على ) اإليقاف ( عقوبة إيقاع المتضمن ، هـ4/4/1427 وتاريخ ) 4 (

 ، ) 1020280200 ( رقم المدني السجل يحمل الذي ، العتيبي الدعجاني عثمان بن خالد
 تاريخ إلى هـ4/4/1427 تاريخ من أشهر ثالثة لمدة ، ) 63/25 ( رقم المحاماة ورخصة

 اكتسب وقد ، المحامي نفقة على ) اليوم ( جريدة في القرار منطوق ونشر ، هـ4/7/1427
 نرغب لذا . المحاماة لنظام التنفيذية الالئحة من ) 33/16 ( الفقرة حسب النهائية القرار
.و ) واإلحاطة االطالع إليكم
2874/ت/13
1/5
7
5

1427
تنظيم

 0607030002737 رقم السعودية االتصاالت شركة رئيس سعادة برقية تلقينا فقد (



 بتكرار يسمح ال الذي الجديد البرقيات ترقيم نظام صدور المتضمنة ، هـ6/4/1427 وتاريخ
 ومتابعة االستفسار إمكانية المواطنين على يسهل مما ، الواحد الميالدي العام خالل الرقم

 البرقية من الصادرة للبرقيات الجديد الترقيم وأن ، وسهولة بيسر جهة أي لدى برقياتهم
 وحتى 0607030000001 : البرقية رقم : اآلتي النحو على سيظهر ) 969 ( الهاتفية

 ( ) 03 ( ) 07 ( ) 06 ( : اآلتي السابقة األرقام تمثل حيث 0607039999999 الرقم
 07 : المدينة رمز 03 : الهاتفية البرقية رمز 0000001 : البرقية رقم ) 0000001

 لكون ، إليه أُشير ما وفق استقبالها عن واإلشعار البرقيات قبول سعادته ويطلب 06 : السنة
 إليكم نرغب لذا . الجديدة البرامج تعميم بعد تدريجيا القديمة األرقام إلغاء على جارٍ العمل

.م ) واإلحاطة االطالع
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 الخدمة وزير معالي كتاب من نسخة به المرفق ، هـ24/4/1427 وتاريخ ب/18275

 ، هـ18/4/1427 وتاريخ خ م/320/427 رقم المدنية الخدمة مجلس وعضو المدنية
 بعض بانتداب الحكومية الجهات بعض قيام الحظ المدنية الخدمة مجلس أن إلى فيه المشار

 ) ستون ( وهي الواحد العام خالل الموظف النتداب المحددة المدة عن تزيد لفترة منسوبيها
 مجلس قرار في المحددة المهام أو الفئات لبعض يوماً ) تسعين ( على تزيد أو ، يوماً

 بطلب المختصة للجهات ترفع ثم هـ7/4/1424 وتاريخ ) 1/887 ( رقم المدنية الخدمة
 وأنه . هـ3/3/1427 وتاريخ ) 1/1154 ( رقم قراره ذلك حيال واتخذ .. ذلك إجازة
 : أوالً : يلي بما القاضي المذكور المدنية الخدمة مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت

 ) 60 ( ستين من ألكثر منسوبيها من أي انتداب بعدم الحكومية الجهات كافة على التأكيد
 ) 1/887 ( رقم المدنية الخدمة مجلس قرار في ذكر ما غير عادية روتينية مهام في يوماً

 اإلدارية الشؤون عام مدير فإن ذلك من شيء حصل إذا وأنه ، هـ7/4/1424 وتاريخ
 على : ثانياً . ذلك عن مباشرة مسؤولية مسؤولون الموظفين شؤون مدير وكذلك والمالية

 فتراته وتمديد االنتداب حاالت عن العرض الحكومية الجهات كافة في المختصة اإلدارات



 الشخص وأن كاملة الصورة في الوزير يكون بحيث حكمه في من أو المختص الوزير على
 ، كذا منها بقي أنه أو استنفدها قد أنه أو لالنتداب النظامية المدة يستنفد لم انتدابه المراد

 بهذه بالقيام االنتداب مدة استنفد من ينتدب أن خطياً المختص الوزير رأى إذا ما حالة وفي
 تمديد بطلب للمجلس الرفع خطاب في ذلك يذكر أن فيجب يقدرها ألمور تلك أو المهمة

 تاريخ من القرار هذا يطبق : ثالثاً . ومكانها ومدتها للمهمة دقيق تحديد مع االنتداب فترة
 بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . الوزراء مجلس رئاسة ديوان قبل من تبليغه

. يلزم لمن وإبالغه

.و )المذكور المدنية الخدمة مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون
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 السامي األمر على المبني ، هـ10/7/1400 وتاريخ ت92/12 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 اللغة باعتبارها العربية اللغة باستعمال القاضي ، هـ20/6/1400 في 15351 رقم الكريم

 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... للملكة الرسمية
 العام األمين معالي خطاب على اطلعنا [ : ونصه ، هـ23/4/1427 وتاريخ ب م/3219
 وجّه الوزراء مجلس أن إلى فيه المشار هـ18/4/1427 وتاريخ 775 رقم الوزراء لمجلس

 باألمر بالتقيد الجهات جميع على بالتأكيد هـ17/4/1427 بتاريخ المنعقدة جلسته خالل
 وتاريخ 9574ح/3 رقم باألمرين عليه المؤكد هـ20/6/1400 وتاريخ 15351/ح/3 رقم
 جميع تلتزم بأن والقاضي هـ12/5/1402 وتاريخ 11152ح/3 ورقم ، هـ27/4/1401

 العربية اللغة باستعمال للدولة المملوكة والشركات العامة والمؤسسات الحكومية الجهات
 الجهات هذه بين تتم التي المختلفة ووثائقها ومرفقاتها العقود تحرير وفي مراسالتها في

 بهذا الوزراء مجلس به وجه بما التقيّد إليكم نرغب . األجنبية والمؤسسات والشركات
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] . بموجبه يلزم ما فأكملوا ... الخصوص

.و ) يلزم لمن وإبالغه
2880/ت/13
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 وتاريخ ب م/3218 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد فقد
 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب على اطلعنا [ : ونصه ، هـ23/4/1427

 جلسته خالل وجّه الوزراء مجلس أن إلى فيه المشار هـ18/4/1427 وتاريخ 775
 ( المادة به تقضي بما بالتقيد الجهات جميع على بالتأكيد هـ17/4/1427 بتاريخ المنعقدة
 وتاريخ ) 9/م ( رقم الملكي بالمرسوم الصادر العامة المراقبة ديوان نظام من ) العاشرة

 البيانات كافة تقديم الديوان لرقابة الخاضعة الجهات جميع على ( أن من هـ11/2/1391
 وفقاً اختصاصاته مباشرة من الديوان تمكّن التي والوثائق والمستندات وغيرها الحسابية

 التنفيذية للوائح وفقاً ومفتشيه لمندوبيه الالزمة التسهيالت كافة تقديم وكذلك النظام لهذا
 ... الخصوص بهذا الوزراء مجلس به وجّه ما إنفاذ إليكم ونرغب ). الصدد بهذا تصدر التي

 )يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] . بموجبه يلزم ما فأكملوا
.و
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 السامي األمر على المبني ، هـ2/12/1426 وتاريخ 2792/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 جميع على بالتأكيد القاضي ، هـ19/11/1426 وتاريخ ب م/12305 رقم التعميمي البرقي

 الممثليات مع اتصاالتها جميع تكون أن في بالتقيد المختلفة الحكومية والمصالح الوزارات
 ( الدبلوماسية القنوات عبر الخارج في الدولية والمنظمات والهيئات ، المملكة في األجنبية

 ممثلي مع اللقاءات خالل يتم ما عن بإيجاز الوزارة تزويد يتم وأن ، فقط ) الخارجية وزارة
 . الخ ... باإلحاطة االكتفاء أو الحاجة عند مرئياتها الوزارة إلبداء والمنظمات الهيئات هذه
 وتاريخ ب م/3496 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه

 ، هـ5/8/1404 وتاريخ 2510 رقم التعميمي األمر إلى نشير [ : ونصه ، هـ3/5/1427



 أي قبول بعدم العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات كافة على بالتأكيد القاضي
 رقم التعميمي األمر وإلى . الخارجية وزارة طريق عن إال أجنبية ممثلية من مراجعة أو اتصال

 والمصالح الوزارات جميع على بالتأكيد القاضي هـ19/11/1426 وتاريخ 12305
 ، المملكة في األجنبية الممثليات مع اتصاالتها جميع تكون أن في بالتقيد المختلفة الحكومية
 فقط ) الخارجية وزارة ( الدبلوماسية القنوات عبر الخارج في الدولية والمنظمات والهيئات

 والمنظمات الهيئات هذه ممثلي مع اللقاءات خالل يتم ما عن بإيجاز الوزارة تزويد يتم وأن ،
. باإلحاطة االكتفاء أو الحاجة عند مرئياتها الوزارة إلبداء

 هـ9/4/1427 وتاريخ 96/33/44492/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية إلى نشير كما
 الرسمية الجهات بعض اتصال الحظ أنه المتضمن باريس في سفيرنا به أفاد ما بشأن

 خدمات تقديم على معها واالتفاق مباشرة أجنبية وشخصيات ومؤسسات جهات مع السعودية
 االستفسار الحاالت بعض في يتم وأنه ، السفارة علم دون السعودية الجهات لهذه ومشاريع

 ، بها االلتزام دون عليها القائمين أو والمؤسسات الجهات هذه عن مرئياتها ألخذ السفارة من
 توفير بأن المملكة في األعمال وقطاع الحكومية الجهات جميع على التأكيد سموه ورأى

 أهم من األجنبية والشخصيات والمؤسسات الجهات عن والتقصي الدقيقة المعلومات
 قبل لهم المعلومات هذه لتقديم تام استعداد على وهي ، الخارج في ممثلياتنا واجبات
 تفادياً األجنبية والشخصيات والمؤسسات الجهات تلك مع اتفاقيات أو بعقود ارتباطهم
 يلزم ما فأكملوا ... ذلك على التأكيد إليكم ونرغب . واالحتيال للتالعب تعرضهم إلمكانية
.و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] . بموجبه
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 محكمة انتقال المتضمن ، هـ3/4/1427 وتاريخ2862/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... بالطائف الصيفي مقرها في أعمالها لمباشرة بالرياض التمييز
 المتضمن ، هـ29/4/1427 وتاريخ 2618/1 رقم بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة
 للمحكمة المرسلة والمكاتبات المعامالت جميع ببعث المختصة الجهة تعميد فضيلته طلب

 ، ) عباس بن الله عبد مسجد جنوب – السالمة حي – الطائف ( في الصيفي مقرها إلى
.ك ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... هـ2/5/1427 تاريخ من اعتباراً وذلك



2884/ت/13
1/5

23
5

1427
تنظيم

)

 وزير معالي قرار على المبني هـ15/4/1427 وتاريخ 2866/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 عن الدورية التقارير إعداد باستمرار القاضي ، هـ3/4/1427 وتاريخ 4367 رقم العدل
 لمراجعة لجنة تشكيل تم وأنه ، عام كل من محرم شهر غرة في للموظفين الوظيفي األداء

 الخدمة وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد عليه .إلخ ... الوظيفي األداء تقاويم وتحليل
 الخدمة وزير معالي قرار من نسخة به المرفق هـ15/1/1427 وتاريخ 2094 رقم المدنية
 األداء تقويم نماذج اعتماد المتضمن هـ،12/1/1427 وتاريخ 1493/702 رقم المدنية

 الطابع وذات واإلداري، الفني بشقيها والتنفيذية اإلشرافية الوظائف بشاغلي الخاص الوظيفي
 لذا .هـ1/1/1427 تاريخ من سنة مدتها تجريبية لفترة النماذج هذه تطبيق ويتم .االستشاري

 الخدمة وزير معالي قرار من نسخة برفقه وتجدون .بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب
 هذا نهاية في تزويدنا ونأمل ، بتعبئتها الخاصة واإلرشادات ، المذكورة والنماذج المدنية

.ك ) ترونها التي والمقترحات والمالحظات التطبيق بنتائج هـ1427 العام
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 الفقرة في المتضمن ، هـ27/7/1419 وتاريخ1233/ت/13 رقم الوزارة لتعميم فإلحاقاً (
 شؤون إدارة إلى غيره أو بالنقل الرسمية الوظيفية خدماتهم تنتهي من ملفات إحالة [ : ) 7 (

 لوحظ وحيث . الخ ... ] الوثائق مركز إلى إحالته ثم بموجبه للتسجيل الوزارة في الموظفين
 الفرع في الخاص والملف واإلجازات الخدمة بيانات بإرسال تقوم من الوزارة ع فرو من أنّ
 ونظراً . الوزارة إلى الرجوع دون ، خدمته انتهت الذي الموظف إليها نُقل التي الجهة إلى

 وإحالة االطالع إليكم نرغب فإننا ، الوزارة في الوثائق مركز لدى الملف أصل لوجود
 بالنقل سواء خدماتهم انتهاء بعد الوزارة في والمحفوظات الوثائق مركز إلى الموظفين ملفات



.ك ) جهته إلى وإحالته األصلي الملف مع دمجها ليتم ، ذلك غير أو
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 وزير الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه ، هـ6/4/1427 وتاريخ ب/14927
 رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، والقروية البلدية الشؤون

 إلجراءات التنظيمي االختصاص قصر.1 : يلي بما القاضي ، هـ3/4/1427 وتاريخ ) 71 (
 على ) المهنية ، الحرفية ، الصناعية ، التجارية ( أنواعها بجميع البلدية التراخيص إصدار
 فيها بما – التراخيص تلك إصدار إجراءات تتولى بحيث ، والقروية البلدية الشؤون وزارة

 على ، الغرض لهذا يصدر نظام خالل من وذلك – والترفيهية الرياضية للمشاريع الترخيص
 هذه إصدار وربط ، المخالفات غرامات وتحصيل ، الرسوم استيفاء كيفية يتضمن أن

 التنظيمي االختصاص قصر.2 . النشاط بموضوع المعنية الجهات بموافقة التراخيص
 بتنظيم المعنية الحكومية الجهات على ترخيصه المراد النشاط لموضوع الفنية بالمسائل
 يتم ال بحيث ) الخ ... ، مهني ، تعليمي ، صحي ، رياضي ، ترفيهي ( النشاط موضوع
 من مسبقة موافقة على الحصول بعد إال وغيرها النشاطات لهذه البلدية التراخيص إصدار
 لألنظمة وفقا توافرها الواجب واالشتراطات المتطلبات اكتمال على المبنية فنيا المعنية الجهة

 ما باقتراح – المعنية الجهات بمشاركة – الوزراء بمجلس الخبراء هيئة قيام.3 . والتعليمات
 سبق ما لتنفيذ جديدة تنظيمات من يلزم ما إعداد أو سارية وقواعد أنظمة من تعديله يلزم

 إليكم نرغب لذا . المختصة الجهات من إلصدارها الالزمة النظامية اإلجراءات واستكمال
.و ) المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . إليه أشير ما ومراعاة االطالع
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 هـ3/5/1427 وتاريخ ب م/3507 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 وتاريخ 188/1 رقم اإلنسان حقوق هيئة رئيس معالي خطابات على اطلعنا [ : ونصه ،

 وتاريخ 134/1 ورقم هـ16/12/1426 وتاريخ 428/1 ورقم هـ15/11/1426
 تحتوي التي المعامالت من محدودة أعداد للهيئة ترد بدأت أنه المتضمنة هـ7/2/1427

 الهيئة وأن ، لها التابعة الهيئات أو الحكومية األجهزة بعض بحق وتظلمات شكاوى على
 مقدم هو ما تجاه لديها عما فيها تستفسر الحكومية الجهات من لعدد خطابات بتوجيه قامت
 قبل من التام بالصمت تواجه الهيئة أن إال ، القضايا أصحاب من اإلنسان حقوق لهيئة

 رؤساء وكافة الوزراء المعالي أصحاب توجيه معاليه معه يقترح الذي األمر .. المعنية الجهات
 ما جميع في اإلنسان حقوق هيئة مع التعاون بضرورة األخرى الرسمية والهيئات الدوائر
 تطلبه ما جميع توفير من ابتداءً لها ممكنة مساعدة كل بتقديم وذلك إنشائها أهداف يحقق

 من إليها يرد بما صلة له مما الجهات لهذه استفسارات من به تتقدم أو ، معلومات من
 تتجاوز ال مدة خالل وذلك قطاعاتها في العاملين أو المواطنين من وشكاوى تظلمات
 لتيسير الطلبات هذه تحقيق ألهمية ونظرا . استالمها تاريخ من أقصى كحد ثالثة أو أسبوعين

 أهداف يحقق ما جميع في الهيئة مع التعاون إليكم نرغب . اإلنسان حقوق هيئة أعمال
 من به تتقدم أو ، معلومات من تطلبه ما وتوفير لها مساعدة كل بتقديم وذلك ، إنشائها

 العاملين أو المواطنين من وشكاوى تظلمات من إليها يرد بما صلة له مما لكم استفسارات
 إليكم نرغب لذا . أهـ ] .. بموجبه يلزم ما فأكملوا .. ذلك في اإلسراع مع ، قطاعاتكم في

.و ) يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 المعدنية والثروة البترول وزير معالي إلى أصالً الموجه ، هـ13/2/1427 وتاريخ ر/6322



 وتاريخ ) 49 ( رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ،
 وتاريخ 431 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب رفق الوارد - هـ5/3/1427
 والصخر الرمل ( السيليكا رمل خام مواقع اعتماد-1 : يلي بما والقاضي - هـ6/3/1427

 ومحجوزات ملكيات ومواقع المملكة مناطق في التعدينية لألنشطة المحجوزة ) األبيض
 أعدتها والتي بالقرار المرفقة )2( الخريطة بحسب ، الخام مواقع داخل الحكومية الجهات

 للثروة الوزارة وكالة في ممثلة هـ29/8/1427 بتاريخ المعدنية والثرة البترول وزارة
 الموضحة – ) األبيض والصخر الرمل ( السيليكا رمل خام مواقع حجز اعتماد-2 . المعدنية

 ألي محجوزات عليها ليس التي – القرار هذا من )1( الفقرة في إليها المشار الخريطة في
 بشكل بالتنسيق المعدنية والثروة البترول وزارة قيام-3 .التعدينية لألنشطة حكومية جهة
 الرمل ( السيليكا رمل خام على تحتوي أراضي تشغل التي – الحكومية الجهات مع ثنائي

 هذا من )1( الفقرة في إليها المشار الخريطة وفق المملكة مناطق في ) األبيض والصخر
-4 . التعديني االستثمار لمصلحة األبيض والصخر الرمل استثمار إمكان لدراسة – القرار
 ) األبيض والصخر الرمل ( السيليكا رمل خام على تحتوي أراضي يشغل من كل على

 والثروة البترول وزارة بين ذلك في التنسيق يتم أن على ، مستقبالً الستغالله عليه المحافظة
. العامة المصلحة يحقق بما األراضي تلك يشغل ومن المعدنية

 431 رقم كتابه في أشار قد الوزراء لمجلس العام األمين معالي أن إلى سموه أشار وقد
 أوالً : يلي بما وجه الموقّر الوزراء مجلس أن إلى – الذكر سالف - هـ6/3/1427 وتاريخ

 والبترول ، والعدل ، والداخلية ، والقروية البلدية الشؤون ( وزارات من لجنة تشكيل :
 حسب األبيض والصخر الرمل خامات مواقع من للتحقق وذلك ) والمالية ، المعدنية والثروة
 وزارة قبل من والمعدة ، الذكر سالف القرار من )1( الفقرة في لها المشار المرفقة الخريطة
 تلك على المواطنين لدى التي الملكية صكوك صحة من والتأكد ، المعدنية والثروة البترول
 التأكيد : ثانياً . ومثبتة صحيحة ملكية صكوك عليها يوجد ال التي المواقع وحجز المناطق

 من مسبق بإذن إال بها التصرف وعدم عليها بالمحافظة وُجدوا إن األراضي تلك مُالّك على
 بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . العامة المصلحة يحقق وبما المختصة الجهات

.و ) ومرفقاته المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما
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 السمو صاحب تعميم على المبني ، هـ1/5/1414 وتاريخ152/ت/8 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 من صورة به المرفق ، هـ14/4/1414 وتاريخ 30412/م/29 رقم الداخلية وزير الملكي
 ، هـ2/4/1414 وتاريخ ر/3598 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي كتاب

 مناطق بتحديد القاضي ، هـ30/3/1414 وتاريخ 20/أ رقم الكريم الملكي األمر من ونسخة
 السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... منطقة كل في إمارة كل ومقرّ المملكة
 خطاب على اطلعنا [ : ونصه ، هـ15/5/1427 وتاريخ ب م/3803 رقم التعميمي البرقي
 أنه إلى فيه المشار هـ10/5/1427 وتاريخ 953 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي
 الملكي السمو صاحب ذكر هـ9/5/1427 بتاريخ المنعقدة الوزراء مجلس جلسة خالل
 الرسمية المكاتبات عند االلتزام بعدم الحكومية األجهزة مخالفة استمرار الداخلية وزير

 وجّه وقد ، المناطق نظام في ورد ما وفق وذلك بالمملكة اإلدارية المناطق بمسميات
 المملكة لمناطق الصحيح بالمسمى التقيد على يؤكد عاجل تعميم إصدار بضرورة المجلس
 وتاريخ 20/أ رقم الملكي األمر في جاء ما وفق وذلك الرسمية المكاتبات عند اإلدارية

 وأنه المملكة مناطق مسميات بتحديد والخاص – منه نسخة المرفقة - هـ30/3/1414
 ونرغب . بذلك تتقيد ال جهة أي من ترد معاملة أي إعادة فسيتم للموضوع البالغة لألهمية

 ... الخصوص بهذا الوزراء مجلس به وجّه ما بإنفاذ المختصة الجهة على التأكيد إليكم
 يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] . بموجبه يلزم ما فأكملوا

.و ) هـ30/3/1414 وتاريخ 20/أ رقم الملكي األمر من نسخة برفقه وتجدون .
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 السمو صاحب تعميم على المبني ، هـ1/5/1414 وتاريخ152/ت/8 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 من صورة به المرفق ، هـ14/4/1414 وتاريخ 30412/م/29 رقم الداخلية وزير الملكي
 ، هـ2/4/1414 وتاريخ ر/3598 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي كتاب



 مناطق بتحديد القاضي ، هـ30/3/1414 وتاريخ 20/أ رقم الكريم الملكي األمر من ونسخة
 السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... منطقة كل في إمارة كل ومقرّ المملكة
 خطاب على اطلعنا [ : ونصه ، هـ15/5/1427 وتاريخ ب م/3803 رقم التعميمي البرقي
 أنه إلى فيه المشار هـ10/5/1427 وتاريخ 953 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي
 الملكي السمو صاحب ذكر هـ9/5/1427 بتاريخ المنعقدة الوزراء مجلس جلسة خالل
 الرسمية المكاتبات عند االلتزام بعدم الحكومية األجهزة مخالفة استمرار الداخلية وزير

 وجّه وقد ، المناطق نظام في ورد ما وفق وذلك بالمملكة اإلدارية المناطق بمسميات
 المملكة لمناطق الصحيح بالمسمى التقيد على يؤكد عاجل تعميم إصدار بضرورة المجلس
 وتاريخ 20/أ رقم الملكي األمر في جاء ما وفق وذلك الرسمية المكاتبات عند اإلدارية

 وأنه المملكة مناطق مسميات بتحديد والخاص – منه نسخة المرفقة - هـ30/3/1414
 ونرغب . بذلك تتقيد ال جهة أي من ترد معاملة أي إعادة فسيتم للموضوع البالغة لألهمية

 ... الخصوص بهذا الوزراء مجلس به وجّه ما بإنفاذ المختصة الجهة على التأكيد إليكم
 يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] . بموجبه يلزم ما فأكملوا

.و ) هـ30/3/1414 وتاريخ 20/أ رقم الملكي األمر من نسخة برفقه وتجدون .
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 ر/18306 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 ( رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما به المرفق ، هـ24/4/1427 وتاريخ

 العربية المملكة بين تعاون اتفاق على بالموافقة القاضي ، هـ17/4/1427 وتاريخ ) 90
 دمشق مدينة في عليه الموقع ، القضائي المجال في السورية العربية والجمهورية السعودية

 : ثانياً . بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك ، م15/3/2005 الموافق هـ5/2/1426 بتاريخ
 الصادر هـ18/4/1427 وتاريخ ) 23/م ( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة

 وتجدون ، يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على بالمصادقة
.و ) المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه
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 أنْ المتضمنة ، التحكيم لنظام التنفيذية الالئحة من الخامسة المادة في جاء ما على فبناء (
 المظالم ديوان ورئيس التجارة ووزير العدل وزير بين باالتفاق المحكمين بأسماء قائمة تُعدّ

 برفقه تجدون لذا . والصناعية التجارية والغرف القضائية والهيئات المحاكم بها وتخطر ،
 . المحكمين قائمة إعداد لجنة أمانة من الصادرة المحكمين لقائمة الثاني اإلصدار من نسخة

.و ) التنفيذية والئحته التحكيم نظام به يقضي حسبما الالزم وإكمال لالطالع
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 ما به المرفق ، المالية وزير معالي إلى أصالً الموجه ، هـ23/3/1427 وتاريخ ر/12759

 ، هـ19/3/1427 وتاريخ ) 65 ( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي
 شأن في أذربيجان جمهورية وحكومة المملكة حكومة بين اتفاقية على بالموافقة القاضي

 هـ1426 محرم 28 في الرياض مدينة في الموقعة لالستثمارات المتبادلة والحماية التشجيع
 المرسوم من نسخة : ثانياً . بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك ، م2005 مارس 9 الموافق
 لذا . ذلك على بالمصادقة الصادر هـ20/3/1427 وتاريخ ) 19/م ( رقم الكريم الملكي
 مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب

.و ) المذكور الوزراء
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 وتاريخ ب م/3895 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 وتاريخ 61410 رقم الخارجية وزير سمو برقية على اطلعنا [ : ونصه ، هـ22/5/1427
 أن المتضمنة األمريكية المتحدة الواليات لدى السفير سمو برقية بشأن هـ16/5/1427

 في بدأت م2001 سبتمبر من عشر الحادي تداعيات وبعد المختصة األمريكية الجهات
 األنظمة تلك مع وللتمشي . المصرفية المالية المعامالت لتنظيم جديدة ولوائح نظم وضع

 ، العامة المصلحة يخدم وبما لمستحقيها الحقوق إيصال على السفارة من وحرصاً الجديدة
 بالنسبة سواء المملكة من المرسلة التحويالت جميع تكون أن أهمية ترى السفارة فإن

 السفارة حساب على األخرى الرسمية الجهات أو العهد ولي سمو وديوان الملكي للديوان
N.A A S U BANK HSBC  : معه تتعامل الذي البنك لدى واشنطن في

D.C WASHINGTON. للجهات التحويالت تلك بتسليم بدورها تقوم والتي 
 والمكاتب الملحقيات أو للسفارة خارجية شيكات أي بعث ووقف العالقة ذات األخرى

 المعنية الجهات على والتعميم بذلك المالية وزارة تعميد سموه ورأى . واشنطن في السعودية
 لذا . أهـ ] . بموجبه يلزم ما فأكملوا ... ذلك على بموافقتنا ونخبركم . بموجبه للعمل
.و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب
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 العليا اإلدارية للقيادات المقدمة التطبيقية للحلقات والزمنية التنفيذية الخطة برفقه فتجدون
 لمعهد الرئيسي المركز في تنفيذها يتم والتي ، هـ 1428-1427 التدريبي العام خالل

 تتطلب الحلقات هذه أن إلى اإلشارة مع . والدمام جدة في وفرعيه بالرياض العامة اإلدارة
 العامين المديرين على فيها المشاركة وتقتصر ، أيام ثالثة ومدتها فيها للمشاركين التام التفرغ

 . عشرة الثالثة المرتبة إلى عشرة الحادية المرتبة من الوظائف يشغلون ممن حكمهم في ومن
 ترسل أن على ، منه لالستفادة يلزم لمن وإبالغه واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا



 اإلدارة إلى منها نسخة المرفق الترشيح استمارة تعبئة بعد الشروط عليه تنطبق من ترشيحات
 وصول يشترط العامة اإلدارة معهد أن مراعاة مع ، بالوزارة اإلداري للتطوير العامة

.و ) الحلقة بداية قبل شهر عن تقل ال مدة في له الترشيحات
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 16023 رقم المدنية الخدمة بوزارة والنشر اإلعالم إدارة مدير سعادة كتاب تلقينا فقد (
 اآلراء دليل ( بإعداد قامت المدنية الخدمة وزارة أن المتضمن ، هـ14/3/1425 وتاريخ
 تحكمها التي النظامية والقواعد يتفق بما أعمالهم أداء على للمختصين عوناً ليكون ) النظامية

 الشامل الدليل من سابع كجزء صنّف وأنه ، وجهد وقت من سيوفره ما إلى باإلضافة ،
 وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المدنية الخدمة وتعليمات ألنظمة
.م ) المذكور الدليل من نسخة برفقه
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 وتاريخ ب م/4398 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 1/64681م/1 رقم الداخلية وزير سمو برقيتي إلى نُشير [ : ونصه ، هـ13/6/1427

 هـ21/1/1427-20 وتاريخ 484ب/1/1/3/2/1/1 ورقم هـ4/11/1426 وتاريخ
 أي بدفع تتعهد ال بأن مستقبالً المعنية الجهات على التأكيد أهمية سموه رأي المتضمنتين

 إليكم ونرغب . ذلك على القدرة لديها تكن لم ما الدولية المنظمات إلحدى مالية التزامات
 ألي مالية مساهمات أو تبرعات بأي تلتزم ال بأن المختلفة الحكومية الجهات على التأكيد

 لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا ... بذلك منا توجيهاً تتلق لم ما الدولية المنظمات من
.و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب
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 صاحب برقية على المبني ، هـ7/3/1427 وتاريخ 2848/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 إلى فيها المشار ، هـ20/2/1427 وتاريخ 14/14266 رقم الداخلية وزير الملكي السمو

 السالمة معدالت رفع على حالياً العمل تعتزم العام األمن بجهاز ممثلة الداخلية وزارة أن
 يبرز ، متكاملة جوانب عدة خالل من ، المرورية والمخالفات الحوادث وخفض ، المرورية

 ، مروريّة إعالمية توعوية حملة خالل من تناوله سيتم الذي التوعوي الشق ضمنها من
 صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... ) ... يكفي ( شعار تحت الحملة وستكون

 تقدير المتضمنة ، هـ9/6/1427 وتاريخ 14/51480 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 توخي أهمية على التأكيد خالل من المملكة مناطق بعض في تفاعل من حصل لما سموّه
 وضرورة المرورية الحوادث مخاطر من اإلنسان لسالمة المحددة بالتعليمات وااللتزام الحذر

 كما ، الوزارة منسوبي لجميع شكره إبالغ سموّه ويرغب . للجميع السالمة على الحرص
 وتثقيف توعية سبيل في المثمر التعاون هذا مثل استمرار أهمية على بالتأكيد سموّه يرغب
.و ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الوطن هذا شباب
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 الكريم السامي األمر على المبني ، هـ7/2/1412 وتاريخ 23/ت/8 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 والكهرباء الصناعة وزارة مع بالتنسيق القاضي ، هـ30/10/1411 في م/1960 رقم

 ثم ومن المملكة مناطق جميع في وفروعها الكهرباء مرفق على المشرفة الجهة لتحديد
 على استحكام حجة المواطنين أحد طلب عند إليها بالكتابة المحاكم كافة على التعميم

 رقم والكهرباء الصناعة وزير معالي وكتاب ، الكهرباء وشبكات خطوط فيها توجد عقارات
 إلى الكهرباء خدمات مناطق تقسيم المتضمن ، هـ18/11/1411 وتاريخ و/1ك/295
 رقم بالنيابة والكهرباء المياه وزير معالي كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... رئيسية مناطق خمس



 للكهرباء العامة المؤسسة لدمج نظراً أنه المتضمن ، هـ12/6/1427 وتاريخ 1005/1
 مجلس لقرار وفقاً ، للكهرباء السعودية الشركة هي ، واحدة شركة في الكهرباء وشركات

 ، الكهرباء قطاع هيكلة تنظيم بإعادة القاضي ، هـ11/8/1419 وتاريخ 169 رقم الوزراء
 مكتب أقرب بمراجعة يقومون بحيث المواطنين معامالت إجراءات تسهيل في ورغبةً

 إلى االستحكام حجج طلب بإحالة الشرعية المحاكم توجيه يطلب معاليه فإن ، للشركة
 لذا . الخ ... منه نسخة المرفق الجدول حسب الشركة ألمالك ممثل أو قسم أو دائرة أقرب
.و ) المذكور الجدول من نسخة برفقه وتجدون . بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب
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 من عدد من ) اإليفاد لجنة ( للوزارة المقدمة الطلبات من عدد على طويلة مدة لمضي فنظراً
 إلى ترقيته تمت أو عمله من انتقل من الطلبات هذه أصحاب من أن تبين وقد ، الموظفين

 ، للموظف المباشر الرئيس موافقة الطلب دراسة مسوغات من إن وحيث ، آخر عمل
 بأن اإليفاد بطلب التقدم له سبق ممن لديكم الموظفين كافة إشعار إليكم نرغب ولالقتضاء

 رغبته استمرار حال في - منها نسخة المرفق ، باإليفاد الخاصة االستمارة وتعبئة تجديد عليه
 وسوف . هـ30/10/1427 أقصاها مدة خالل ، اللجنة سكرتارية إلى بها والرفع – باإليفاد

 للجميع راجين . هـ30/10/1427 بتاريخ الصالحية منتهية السابقة االستمارات تعتبر
.ك ) خير لكل واإلعانة التوفيق
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 بالتعاميم إبالغهم عدم من العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب بعض أبداه لما فنظراً (
 االطالع إليكم نرغب فإننا ، الصادرة بالتعاميم الجميع إبالغ وألهمية . حينه في الصادرة
 تردهم التي للتعاميم العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب كافة استالم من التحقق ومراعاة



 رئاسة قبل ومن ، مكتب من أكثر فيها كان إذا العدل كتابة أو المحكمة إدارة خالل من
 وذلك ، فقط واحد مكتب العدل كتابة أو المحكمة في كان إذا الوزارة فروع أو المحاكم

 اإلدارة أرشيف في التعميم أصل مع النموذج هذا يحفظ ثم ، لذلك المخصص النموذج وفق
 النموذج من نسخة برفقه وتجدون ، بموجبه والعمل لالطالع . الحاجة عند إليه للرجوع
.ك ) المذكور
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)

 وزير معالي تعميم على المبني ، هـ5/1/1427 وتاريخ 2804/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 رقم السامي األمر إلى فيه المشار ، هـ17/12/1426 وتاريخ 8/2/81881 رقم المالية

 األولى بالفقرة المتعلقة الضوابط وضع المتضمن ، هـ8/11/1426 وتاريخ ب م /12042
 في الحكومية المنافسات جميع عن اإلعالن تضمنت التي ، إليه المشار السامي األمر من

 عليه . الخ ... اإللكترونية اإلعالنية وبالوسائل ، محليتين صحيفتين وفي ، الرسمية الجريدة
 المشار ، هـ13/6/1427 وتاريخ 8/2/45617 رقم المالية وزير معالي تعميم تلقينا فقد
 [ : اآلتي على نصت والتي الحكومة مشتريات تأمين نظام من ) هـ/5/م ( المادة إلى فيه

 جميع أن اللجنة تتبين عندما أو الحاجة زوال حالة في العروض أو المنافسة إلغاء يجوز
 إلى الوصول يمكن ولم المواصفات أو الشروط أو السعر حيث من مناسبة غير العروض

 بطلب المقاولين من الكثير لتقدم نظراً وأنه . ] السابقة للشروط وفقاً بالمفاوضة نتيجة
 ، ) هـ/5/م ( المادة حسب المنافسة إلغاء بعد والمواصفات الشروط كراسة قيمة إعادة
 بعض الستفسار ونظراً ، المنافسات أوراق قيمة تقدير في مبالغة هناك يكون عندما خاصة

 المالية وزارة فإن والمواصفات الشروط كراسة قيمة إعادة إمكانية عن الحكومية الجهات
 المطروحة المنافسات أوراق تكلفة تقدير في الدقة تحري ضرورة-1 : يلي ما على تؤكد
 شراؤها المقاولين من ممكن عدد ألكبر يتسنى حتى للكراسة الفعلية التكلفة تعكس بحيث
 إذا.أ : الحالتين إحدى بسبب اإللغاء كان إذا الكراسة قيمة إعادة-2 .عنها عروضهم وتقديم
 في خطأ لوجود أو المظاريف لفتح المحدد الميعاد قبل العامة للمصلحة المنافسة ألغيت

 .اشتراها لمن وملحقاتها والمواصفات الشروط كراسة ثمن فيرد والمواصفات الشروط



 جميع إعادة الحالتين كال في ويشترط .المقدمة األسعار ارتفاع بسبب اإللغاء كان إذا.ب
.صدوره تاريخ من التعميم بهذا يعمل-3 .للمنافسة المتقدم للمقاول بيعت التي المستندات

.و) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
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 وتاريخ 2888 رقم الشرقية المنطقة أمين معالي قرار من نسخة برفقه فتجدون (
 بن جمال / المهندس والمشاريع للتعمير األمين وكيل بتكليف القاضي ، هـ23/6/1427

 تاريخ من اعتباراً االعتيادية معاليه إجازة مدة بالعمل بالقيام ) 14/م ( الملحم ناصر
 باإلجازة تمتعه مدّة لمعاليه المخولة الصالحيات كافة بممارسة يفوّض وأن ، هـ4/7/1427
 على والموافقة ، التنظيمية الزوائد وبيع وتطبيقها سامية بأوامر والمنح البلدية المنح باستثناء ،

 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .... الخاصة المخططات واعتماد للعقار االستحكام حجج
.ك ) الملحم ناصر بن جمال / المهندس توقيع نموذج من نسخة برفقه وتجدون , واإلحاطة
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 صاحب تعميم على المبني ، هـ17/5/1422 وتاريخ 1779/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 موافقة المتضمن ، هـ23/4/1422 وتاريخ 6/2137هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 العام االدعاء ألعمال الدوائر هذه وممارسة ، العام واالدعاء للتحقيق دوائر افتتاح على سموه

 والرقابة الجزائية األحكام تنفيذ على واإلشراف األحكام تمييز وطلب القضائية الجهات أمام
 صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... التوقيف ودور السجون على والتفتيش

 نشير [ : ونصه ، هـ20/6/1427 وتاريخ 6/10281هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 تحقيق دوائر افتتاح المتضمن هـ23/4/1422 وتاريخ 6/2137 هـ قم البرقي تعميمنا إلى



 أمام العام االدعاء أعمال وممارستها المملكة بمناطق المحافظات بعض في عام وادعاء
 على والتفتيش والرقابة األحكام تنفيذ على واإلشراف األحكام تمييز وطلب القضائية الجهات
 استعداد عن العام واإلدعاء التحقيق هيئة رئيس علينا عرض وحيث . التوقيف ودور السجون

 بالمنطقة الخبر ومحافظة عسير بمنطقة مشيط خميس بمحافظة العام واالدعاء التحقيق دائرتي
 حسب الشرطة حالياً بها تقوم التي واألخالق العرض قضايا في التحقيق لمباشرة الشرقية
 العام واالدعاء التحقيق هيئة نظام.1 : الخصوص وجه وعلى السارية والتعليمات األنظمة
 الصادر المناطق نظام.2 . هـ24/10/1409 وتاريخ 56/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر
 الصادر الجزائية اإلجراءات نظام.3 . هـ27/8/1412 وتاريخ 92/أ رقم الملكي باألمر

 والنهي بالمعروف األمر هيئة نظام.4 .هـ28/7/1422 وتاريخ 39/م رقم الملكي بالمرسوم
 والتعليمات هـ26/10/1400 وتاريخ 37/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر المنكر عن

 وتاريخ 2008/ب -4 رقم الكريم السامي األمر به قضى ما ضوء على به المتعلقة
 رقم الوزراء مجلس بقرار عليها الموافق الفتيات رعاية مؤسسة الئحة.5 . هـ26/2/1408

.6 . هـ19/7/1395 وتاريخ 868

 وتاريخ 611 رقم الوزراء مجلس بقرار عليها الموافق االجتماعية المالحظة دور الئحة
 بتعديل القاضي هـ20/5/1426 وتاريخ 134 رقم الوزراء مجلس وقرار هـ13/5/1395

 وقرار هـ26/1/1421 وتاريخ 25 رقم الوزراء مجلس قرار.7 . الالئحة من األولى المادة
 دائرتا تباشر : أوالً : يلي لما وفقاً وذلك . هـ2/12/1423 وتاريخ 274 رقم المجلس
 على االعتداء قضايا في التحقيق والخبر مشيط خميس بمحافظتي العام واالدعاء التحقيق
 ، الجزائية اإلجراءات لنظام وفقاً – أخرى جرمية بأوصاف المقترنة غير – واألخالق العرض
 االعتداء وقضايا دواعيهما وجميع واللواط الزنا جرائم العرض على االعتداء بقضايا والمراد

 األنظمة تراعى : ثانياً . الشرعية واآلداب والعبادة بالعقيدة الماسة الجرائم األخالق على
 التعليمات وكذلك والنساء والفتيات األحداث مع للتحقيق المنظمة والتعليمات واللوائح
 : ثالثاً . بشأنها إجراء أي اتخاذ قبل السامي للمقام القضايا بعض رفع توجب التي السارية

 بالجرائم متهم أي على القبض عند إليهما المشار المحافظتين في الجنائي الضبط رجال على
 الواردة بهم المناطة االستدالل بإجراءات القيام عنها اإلبالغ أو أوالً الفقرة في إليها المشار

 27/31/33/34/35 ( المواد في ورد ما الخصوص وجه وعلى الجزائية اإلجراءات بنظام
 أو القطع أو بالقتل الحكم فيها يطلب التي االتهام قرارات : رابعاً .المذكور النظام من )

 من الرابعة المادة في عليها المنصوص الرئيس بالمقر الهيئة إدارة لجنة قبل من تراجع الرجم
 بالفقرة ورد ما مراعاة مع : خامساً .اختصاصها بحكم العام واالدعاء التحقيق هيئة نظام



 من أعلى بمرتبة وعضوين الدائرة رئيس من تتكون لجنة قبل من االتهام قرارات تراجع رابعاً
.واحدة مرتبة من كانوا إذا األقدمية في له سابقين أو المحقق مرتبة

 ما كل في العام واالدعاء التحقيق دائرة طلبات تنفيذ السجون وإدارة الشرطة على : سادساً
 الدعوى وأطراف الشهود أو المتهم إحضار أو قبض أو تبليغ من التحقيق إجراءات تتطلبه

 إليهما المشار الدائرتان تبدأ : سابعاً . ذلك ونحو السوابق وبحث والخبراء والمترجمين
 وتستمر هـ4/8/1427 بتاريخ واألخالق العرض على االعتداء قضايا في التحقيق بمباشرة
 ويجري كالمتبع التاريخ هذا قبل وقعت التي القضايا في التحقيق إجراءات باستكمال الشرطة
 وإعداد الالزمة اإلجراءات لترتيب المنطقة وشرطة الهيئة فرع في المختصين بين التنسيق
 بقية في العام واالدعاء التحقيق دوائر تقوم : ثامناً . المنطقة ألمير عنه والعرض بذلك محضر

 هذه وفق استعدادها استكمال حين واألخالق العرض قضايا في التحقيق بمباشرة المحافظات
 بكل العمل بداية تاريخ تحديد بطلب المنطقة ألمير فرع كل رئيس يعرض أن على الضوابط

 منه بصورة المعنية الجهات تزويد جرى وقد اعتماده نرغب ذلك على ولموافقتنا .دائرة
.و ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] يخصه فيما كل بموجبه للعمل
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 صاحب تعميم على المبني ، هـ17/5/1422 وتاريخ 1779/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 موافقة المتضمن ، هـ23/4/1422 وتاريخ 6/2137هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 العام االدعاء ألعمال الدوائر هذه وممارسة ، العام واالدعاء للتحقيق دوائر افتتاح على سموه

 والرقابة الجزائية األحكام تنفيذ على واإلشراف األحكام تمييز وطلب القضائية الجهات أمام
 صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... التوقيف ودور السجون على والتفتيش

 نشير [ : ونصه ، هـ20/6/1427 وتاريخ 6/10275هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 تحقيق دوائر افتتاح المتضمن هـ23/4/1422 وتاريخ 6/2137 هـ قم البرقي تعميمنا إلى

 أمام العام االدعاء أعمال وممارستها المملكة بمناطق المحافظات بعض في عام وادعاء
 على والتفتيش والرقابة األحكام تنفيذ على واإلشراف األحكام تمييز وطلب القضائية الجهات



 استعداد عن العام واإلدعاء التحقيق هيئة رئيس علينا عرض وحيث . التوقيف ودور السجون
 بمنطقة ينبع ومحافظة الرياض بمنطقة الدوادمي بمحافظة العام واالدعاء التحقيق دائرتي
 حالياً بها يقوم التي العقلية والمؤثرات المخدرات قضايا في التحقيق لمباشرة المنورة المدينة
 : الخصوص وجه وعلى السارية والتعليمات األنظمة حسب المخدرات مكافحة قسما

 وتاريخ 56/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر العام واالدعاء التحقيق هيئة نظام.1
 39/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر الجزائية اإلجراءات نظام.2 . هـ24/10/1409

 بالمرسوم الصادر العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام.3 .هـ28/7/1422 وتاريخ
 رقم الملكي باألمر الصادر المناطق نظام.4 . هـ8/7/1426 وتاريخ 39/م رقم الملكي

 مجلس بقرار عليها الموافق الفتيات رعاية مؤسسة الئحة.5 . هـ27/8/1412 وتاريخ 92/أ
.6 . هـ19/7/1395 وتاريخ 868 رقم الوزراء

 وتاريخ 611 رقم الوزراء مجلس بقرار عليها الموافق االجتماعية المالحظة دور الئحة
 بتعديل القاضي هـ20/5/1426 وتاريخ 134 رقم الوزراء مجلس وقرار هـ13/5/1395

 وقرار هـ26/1/1421 وتاريخ 25 رقم الوزراء مجلس قرار.7 . الالئحة من األولى المادة
 دائرتا تباشر : أوالً : يلي لما وفقاً وذلك . هـ2/12/1423 وتاريخ 274 رقم المجلس
 والمؤثرات المخدرات قضايا في التحقيق وينبع الدوادمي بمحافظتي العام واالدعاء التحقيق
 ومكافحة الجزائية اإلجراءات لنظامي وفقاً – أخرى جرمية بأوصاف المقترنة غير – العقلية

 للتحقيق المنظمة والتعليمات واللوائح األنظمة تراعى : ثانياً .العقلية والمؤثرات المخدرات
 للمقام القضايا بعض رفع توجب التي السارية التعليمات وكذلك والفتيات األحداث مع

 المحافظتين في الجنائي الضبط رجال على : ثالثاً .بشأنها إجراء أي اتخاذ قبل السامي
 عنها اإلبالغ أو أوالً الفقرة في إليها المشار بالجرائم متهم أي على القبض عند إليهما المشار
 وجه وعلى الجزائية اإلجراءات بنظام الواردة بهم المناطة االستدالل بإجراءات القيام

 قرارات : رابعاً .المذكور النظام من ) 27/31/33/34/35 ( المواد في ورد ما الخصوص
 الهيئة إدارة لجنة قبل من تراجع الرجم أو القطع أو بالقتل الحكم فيها يطلب التي االتهام
 بحكم العام واالدعاء التحقيق هيئة نظام من الرابعة المادة في عليها المنصوص الرئيس بالمقر

 لجنة قبل من االتهام قرارات تراجع رابعاً بالفقرة ورد ما مراعاة مع : خامساً .اختصاصها
 األقدمية في له سابقين أو المحقق مرتبة من أعلى بمرتبة وعضوين الدائرة رئيس من تتكون

 تنفيذ السجون وإدارة المخدرات مكافحة قسم على : سادساً .واحدة مرتبة من كانوا إذا
 أو قبض أو تبليغ من التحقيق إجراءات تتطلبه ما كل في العام واالدعاء التحقيق دائرة طلبات



 ونحو السوابق وبحث والخبراء والمترجمين الدعوى وأطراف الشهود أو المتهم إحضار
.ذلك

 والمؤثرات المخدرات قضايا في التحقيق بمباشرة إليهما المشار الدائرتان تبدأ : سابعاً
 إليهما المشار بالمحافظتين المخدرات مكافحة قسم ويستمر هـ4/8/1427 بتاريخ العقلية

 التنسيق ويجري كالمتبع التاريخ هذا قبل وقعت التي القضايا في التحقيق إجراءات باستكمال
 اإلجراءات لترتيب المنطقة في المخدرات مكافحة وإدارة الهيئة فرع في المختصين بين

 التحقيق دوائر تقوم : ثامناً . المنطقة ألمير عنه والعرض بذلك محضر وإعداد الالزمة
 العقلية والمؤثرات المخدرات قضايا في التحقيق بمباشرة المحافظات بقية في العام واالدعاء

 المنطقة ألمير فرع كل رئيس يعرض أن على الضوابط هذه وفق استعدادها استكمال حين
 جرى وقد اعتماده نرغب ذلك على ولموافقتنا .دائرة بكل العمل بداية تاريخ تحديد بطلب
 إليكم نرغب لذا . أهـ ] يخصه فيما كل بموجبه للعمل منه بصورة المعنية الجهات تزويد

.و ) واإلحاطة االطالع
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 السامي األمر على المبني ، هـ24/5/1423 وتاريخ 2000/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 األمر إلى فيه المشار ، هـ6/4/1423 في 11007/ب/7 رقم التعميمي البرقي الكريم

 إلى االتفاقيات رفع بتعليمات الخاص هـ6/11/1400 وتاريخ 25951 رقم التعميمي
 االتفاقيات عقد إجراءات من )4( المادة من ) أ ( للفقرة تنفيذاً والصادر الوزراء مجلس
 عليه . الخ ... هـ23/9/1397 وتاريخ 1214 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة الدولية

 : ونصه ، هـ5/6/1427 وتاريخ ب م/4153 رقم البرقي التعميمي السامي األمر تلقينا فقد
 األمر إلى فيه المشار هـ6/4/1423 وتاريخ 11007 رقم التعميمي األمر إلى نشير [

 إلى االتفاقيات رفع بتعليمات الخاص هـ6/11/1400 وتاريخ 25951 رقم التعميمي
 وتاريخ 96/33/5346/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية إلى ونشير ، الوزراء مجلس

 بعض نصوص في تباين وجود من الخارجية وزارة الحظته ما بشأن هـ13/1/1427



 األخرى الدول مع المملكة تبرمها التي الدولية أو الثنائية التفاهم ومذكرات االتفاقيات
 الترجمة في قصور بسبب اإلنجليزية باللغة عليها الموقّع عن العربية باللغة عليها الموقّع

 1089 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي كتاب وإلى .عليها التوقيع قبل والتدقيق
 األمر في جاء ما على التأكيد.1 : يلي ما إليكم ونرغب .الشأن بهذا هـ1/6/1427 وتاريخ

 شأن في هـ6/4/1423 وتاريخ 11007 رقم واألمر هـ6/11/1400 وتاريخ 25951 رقم
 ترفع التي الحكومية والمصالح الوزارات جميع تلتزم بأن وذلك ، االتفاقيات رفع تعليمات

 المختلفة باللغات الموقعة نصوصها إرفاق من تفاهم مذكرات أو اتفاقيات مشروعات
 من األخرى الدول مع التفاوض له سبق الذي التفاوض فريق يتأكد أن بعد وذلك ومالحقها

 رفع قبل ، العربي بالنص ، المرجع هو كان إذا أخرى بلغة النص أو اإلنجليزي النص مطابقة
 ذلك سبيل في المختصة للجهة ويمكن ، لنا التفاهم مذكرات أو االتفاقيات مشروعات

.2 .الترجمة في وموثوقين مختصين بخبراء االستعانة

 الخبراء هيئة في التفاهم مذكرات أو االتفاقيات مشروعات دراسة أثناء تعديالت أدخلت إذا
 أن التفاهم مذكرة أو االتفاقية مشروع رفعت التي الجهة على فيجب ، الوزراء بمجلس

 الجهات زودنا وقد .. بموجبه يلزم ما فأكملوا .. أعاله )1( الفقرة في ورد ما تراعي
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح

.و ) يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه
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 مجلس قرار إلى فيه المشار ، هـ20/9/1420 وتاريخ 1473/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 المكافأة صرف باستمرار القاضي ، هـ22/6/1420 وتاريخ 1/614 رقم المدنية الخدمة

 ، حالياً بها تصرف التي والنسب القواعد وفق اآللي الحاسب مجال في للعاملين المخصصة
 إلى الحاجة مدى وتقويم مراجعة نهايتها في يتم سنوات خمس لمدة الترتيب هذا ويسري
 رقم لتعميمنا وإلحاقاً . الخ ... إلغائها أو تخفيضها أو المكافأة هذه مقدار على اإلبقاء

 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار إلى فيه المشار ، هـ10/3/1426 وتاريخ 2608/ت/13



 ميدانية بدراسة للقيام عمل فريق بتشكيل القاضي ، هـ26/7/1425 وتاريخ 1/976
 فترة تمدد وأن ، اآللي الحاسب مجال في للعاملين المخصصة المكافأة على شاملة وإحصائية

 حتى وذلك ، هـ22/6/1420 وتاريخ ) 1/614 ( رقم المدنية الخدمة مجلس بقرار العمل
 الخدمة مجلس على نتائجها وتعرض المطلوبة الدراسة إعداد من المشكّل العمل فريق ينتهي

. الخ ...يراه ما بشأنها ويتّخذ المدنية

 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو لصاحب البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه
 وزير معالي كتاب من نسخة به المرفق ، هـ27/6/1427 وتاريخ ب/29126 رقم الوزراء
 وتاريخ خ م/585/427 رقم المدنية الخدمة مجلس وعضو المدنية الخدمة

 وتاريخ ) 1/976 ( رقم المدنية الخدمة مجلس قرار إلى فيه المشار ، هـ16/6/1427
 الميدانية الدراسة على اطّلع المدنية الخدمة مجلس أن أوضح معاليه وأنّ ، هـ26/7/1425

 في للمتخصصين االحتياج أن تضمنت التي ، إليه المشار العمل فريق أعدّها التي واإلحصائية
 الحكومة إقرار نحو التوجه أن إلى إضافةً ، حالياً المتوفر يفوق اآللي الحاسب مجال

 اتخذ وقد ، اآللي الحاسب مجال في المتخصصين على الطلب يزيد سوف اإللكترونية
 تمت الذي - هـ17/10/1426 وتاريخ ) 1/1104 ( رقم قراره ذلك حيال المجلس
 ( رقم المدنية الخدمة مجلس بقرار العمل فترة تمدد بأن القاضي - عليه الكريمة الموافقة

 مراجعته نهايتها في يتم سنوات خمس لمدة وذلك ، هـ22/6/1420 وتاريخ ) 1/614
 نرغب لذا . إلغائها أو تخفيضها أو المكافأة هذه مقدار على اإلبقاء إلى الحاجة مدى وتقويم
.و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم
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 بعد يصدر التأديب لجنة قرار أنّ المتضمنة ، المحاماة نظام من ) 33 ( المادة على فبناء (
 المحاكم إلى النهائية القرارات منطوق العدل وزارة تبلغ وأن المحامي، ودفاع االتهام سماع

 رقم المحامين تأديب لجنة قرار صدر فقد عليه . الخ ... المختصة والجهات المظالم وديوان
 محمد / المحامي على ) اإلنذار عقوبة ( إيقاع المتضمن ، هـ2/5/1425 وتاريخ ) 1 (

 ، ) 1000675726 ( رقم المدني السجل يحمل الذي ، وزنه محمد بن حسن بن سعيد
 33/16 ( الفقرة حسب النهائية القرار اكتسب وقد ، ) 162/23 ( رقم المحاماة ورخصة



.و ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . المحاماة لنظام التنفيذية الالئحة من )
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 وتاريخ 1/5/2/53641 رقم الداخلية وزارة وكيل لمعالي الخطية البرقية تلقينا فقد
 ، هـ20/5/1427 وتاريخ 31938/27 رقم كتابنا إلى فيها المشار ، هـ16/6/1427

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجل الخطي البرقي التعميم بها المرفق
 التحقيق هيئة إليه توصلت ما على الموافقة بشأن ، هـ15/2/1427 وتاريخ 6/2538هـ

 مخالفات في واالدعاء والتحقيق واالستدالل الضبط إجراءات بخصوص العام واالدعاء
 ونظام الحكومية الجهات لدى المعامالت على التعقيب مهنة بمزاولة التنظيمية الالئحة أحكام

 الضوابط وفق تكون وأن ، التستر مكافحة ونظام التجارية البيانات ونظام التجارية العالقات
 برفقه وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... سموه تعميم في الموضّحة

.ك ) المذكور البرقي التعميم من نسخة
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 صاحب تعميم على المبني ، هـ20/7/1422 وتاريخ 1831/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 ، هـ1/7/1422 وتاريخ ب/12600 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو

 وتاريخ 173 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن
 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... هـ15/6/1422

 العام األمين معالي خطاب على اطلعنا [ : ونصه ، هـ10/6/1427 وتاريخ ب م/4325
 بالتقريرين المتعلقة المعاملة به المرفق هـ24/5/1427 وتاريخ 1034 رقم الوزراء لمجلس



 ، هـ1422/1423 الماليين للعامين االجتماعية للتأمينات العامة للمؤسسة السنويين
 وتاريخ ) 80/67( رقم الشورى مجلس قرار بشأنها المتخذ هـ1423/1424

 خالل الموضوع هذا على اطلع الوزراء مجلس أن من معاليه أوضحه وما . هـ19/1/1426
 هيئة في حوله المعدّ المحضر على اطّلع كما ، هـ23/5/1427 بتاريخ المنعقدة جلسته
 الجهات على بالتأكيد التوصية والمتضمن هـ15/12/1426 وتاريخ 445 برقم الخبراء

 فيها تساهم التي أو للدولة المملوكة والشركات العامة والهيئات والمؤسسات الحكومية
 نظام من ) عشر التاسعة ( المادة من ) 6 ( الفقرة به قضت ما بإنفاذ المساهمة والشركات

 التي هـ3/9/1421 وتاريخ ) 33/م ( رقم الملكي بالمرسوم الصادر االجتماعية التأمينات
 للدولة المملوكة والشركات العامة والهيئات والمؤسسات الحكومية الجهات على بأن تقضي

 يقدّم بأن معها يتعامل الذي العمل صاحب مطالبة المساهمة والشركات فيها تساهم التي أو
 وأنه ، المؤسسة في مسجلة منشأته أن فيها يثبت المختص التأمينات مكتب من صادرة شهادة

 الحاالت في وذلك النظام هذا ألحكام يخضع ال أنه أو ، تجاهها التزاماته بجميع قام قد
.. الفقرة هذه في الواردة

 ( رقم الوزراء مجلس قرار إنفاذ سرعة رأى كما ، ذلك على الموافقة الوزراء مجلس ورأى
 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان بخطاب المبلّغ - هـ15/6/1422 وتاريخ ) 173

 جميع على بالتأكيد ) األولى ( فقرته في والقاضي - هـ1/7/1422 وتاريخ ر/12600 رقم
 التأمينات نظام في عليه المنصوص المهنية األخطار فرع في ورد ما بتطبيق الحكومية األجهزة

 التأمينات ونظام والعمال العمل لنظام الخاضعين لديها العاملين جميع على االجتماعية
 عام كل عن االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة إلى االشتراك يدفع أن على ، االجتماعية

 مجلس رآه ما على ولموافقتنا .التنفيذية ولوائحه االجتماعية التأمينات نظام حدده لما وفقاً
 أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب ، الخصوص بهذا الوزراء

.و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .
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 السامي األمر على المبني ، هـ14/1/1427 وتاريخ 2812/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 إلى المواطنين من الحسبة دعوى ترفع بأن القاضي ، هـ6/1/1427 وتاريخ م/133/خ رقم
 ترفع أن يستحق ال الموضوع أن الهيئة قررت فإذا . لدراستها العام واالدعاء التحقيق هيئة

 قررت وإذا . بذلك المدعي وإفهام ، الدعوى ملف حفظ فعليها ، الحسبة دعوى بشأنه
 بمسوغات الكريم للنظر الرفع فعليها ، دعوى بشأنه ترفع أن يستحق الموضوع أن الهيئة
 الخطي البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... الالزم التوجيه ألخذ ، ذلك

 ، هـ4/7/1427 وتاريخ 1/5/2/58310 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب
 ما مراعاة والمتضمن ، هـ6/1/1427 وتاريخ م/133/خ رقم السامي األمر إلى فيه المشار

 أن دون ، شأنه جل الله حقوق من حق عن دفاعاً تقدم التي هي الحسبة دعوى- : يلي
 نظام في عليها المنصوص اإلجراءات لكافة الحسبة دعاوى تخضع- . خاص حق فيها يطلب

 لهم الواردة والطلبات اإلجراءات استيفاء الجنائي الضبط رجال وعلى ، الجزائية اإلجراءات
 دائرة أو فرع أقرب إلى مكتوبة بدعواه المحتسب يتقدم- . العام واالدعاء التحقيق هيئة من

 الحسبة بدعوى المتقدم على يؤخذ- . عليه المدعى إقامة لمحل العام واالدعاء التحقيق لهيئة
 الحق صاحب من دعوى عليه ترفع ألن عرضة فإنه دعواه صحة يثبت لم إذا بأنه كتابي إقرار

 .الكيدية الدعوى ضوابط بحقه انطبقت إذا العام المدعي من أو ) عليه المحتسب ( الخاص
 دعوى تلقي فور بالمنطقة الهيئة فرع رئيس من العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس إشعار يتم-

. منها والتحقق الدعوى لفحص المختص المحقق إلى إحالتها مع الحسبة

 في ورد لما وفقاً األدلة كفاية عدم أو ، الدعوى في للسير وجه ال أن المحقق رأى إذا-
 ولرئيس ، الدعوى بحفظ فيوصي الجزائية اإلجراءات نظام من ) 124 ( و ) 26 ( المادتين
 ما لتقرير ينيبه من أو الهيئة رئيس على تعرض ثم بحفظها األمر المحقق يتبعها التي الدائرة

 يستحق الموضوع أن التحقيق انتهاء بعد المحقق رأى إذا- . بذلك المدعي ويفهم ، يراه
 فرع رئيس أو الدائرة رئيس من اعتمد فإذا ، بذلك قراراً فيعد ، بشأنه الحسبة دعوى رفع

 تأييده تم فإذا القرار لمراجعة العام واإلدعاء التحقيق هيئة لرئيس األوراق ترفع بالمنطقة الهيئة
.و ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الكريم التوجيه ألخذ السامي للمقام يرفع
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 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو لصاحب البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد (
 العامة األمانة كتاب من نسخة به المرفق ، هـ7/7/1427 وتاريخ ب/30859 رقم الوزراء
 أنّ إلى فيه المشار ، هـ28/6/1427 وتاريخ خ م/629/427 رقم المدنية الخدمة لمجلس
 اقتراح هـ12/9/1426 بتاريخ المنعقد اجتماعه خالل بحث قد المدنية الخدمة مجلس
 يتحملها التي األعباء جميع صرف الحكومية للجهة تجيز قاعدة إقرار المدنية الخدمة وزارة

 واتخذ .. رسمية مهام ألداء أو تدريبية دورات لحضور المملكة خارج انتدابه عند الموظف
 الكريمة الموافقة تمت وأنه . هـ12/9/1426 وتاريخ ) 1/1100 ( رقم قراره ذلك حيال
 يتبعها التي الجهة تتحمّل أن : يلي بما القاضي المذكور المدنية الخدمة مجلس قرار على

 الرسوم رسمية مهمة ألداء أو تدريبية دورات لحضور المملكة خارج انتدابه عند الموظف
 تطلّب متى ) الطبي والفحص ، المطارات وضريبة ، التأشيرات رسوم ( مثل للسفر المطلوبة

 لمن وإبالغه بموجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . منها أياً المهمّة مقر للبلد السفر
.و ) المذكور المدنية الخدمة مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . يلزم
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما به المرفق ، هـ11/7/1427 وتاريخ ر/31411

 الضمان نظام على بالموافقة القاضي ، هـ6/7/1427 وتاريخ ) 162 ( رقم الوزراء
 45/م ( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً . بالقرار المرفقة بالصيغة االجتماعي

 ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على بالمصادقة الصادر هـ7/7/1427 وتاريخ )
.و ) المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون
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 صاحب تعميم على المبني ، هـ4/12/1426 وتاريخ 2796/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 ، هـ18/11/1426 وتاريخ 8411 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو
 المتضمن ، هـ15/11/1425 وتاريخ 2266/ب م/3 رقم الكريم السامي األمر على المبني
 على والتأكيد ، تصنيف لها المعتمد المجاالت ضمن اإلعاشة وتأمين تخديم نشاط إدراج

 الشؤون وزارة من فيه المصنفين المقاولين من إال المجال هذا في العطاءات قبول عدم
 نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... هـ1/5/1427 تاريخ من اعتباراً وذلك ، والقروية البلدية

 وتاريخ 6723 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب تعميم من
 التصنيف الراغبين المقاولين طلبات استقبال في بدأت الوزارة أن المتضمن ، هـ6/7/1427

 إال ، لألفراد اإلعاشة وتأمين تخديم ومجال ، الطبية للمراكز التغذية وتأمين تخديم مجال في
 الوكالة ولرغبة ، اآلن حتى محدوداً زال ما المجالين هذين في للتصنيف المقاولين عدد أن
 بين المنافسة لتوسيع وذلك ، المجالين هذين في المصنفين المقاولين من شريحة تكوين في

 لمقاولي التصنيف اشتراط بدء تعديل تقرر فقد ، الحكومية للمشاريع المتقدمين المقاولين
 أن على ، هـ1/5/1427 من بدالً هـ1/1/1428 من اعتباراً ليكون واإلعاشة التغذية
 اشتراط بدء وحتى الفترة هذه خالل المجالين هذين في عطاء ألي المتقدم المقاول يحصل

 تقدم قد المقاول بأن يفيد – المقاولين تصنيف وكالة – الوزارة من كتاب على التصنيف
.و ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... متطلباته واستكمل التصنيف بطلب
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 ، هـ12/7/1427 وتاريخ 8/2/54623 رقم بالنيابة المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 المتضمن ، هـ13/8/1423 وتاريخ 1142/1/26 رقم الصحة وزارة كتاب على المبني

 بتنفيذ الخاص العقد تنفيذ في والتحايل بالغش المحدودة للمقاوالت العميريني شركة قيام
 تمّ حيث ، حائل بمنطقة العام موقق لمستشفى المطهية التغذية لعملية التعاقدية التزاماتها



 استخدامها بغرض المستشفى ثالجات في المستوردة المجمدة اللحوم من كجم )28( ضبط
 قرار صدور إلى معاليه وأشار . الخ .. والممرضات للمرضى الغذائية الوجبات تحضير في

 شركة من المقدّم التظلم برفض القاضي ، هـ1426 لعام ق48/1 رقم المظالم ديوان
 والتالعب والتحايل الغش بالغات في النظر لجنة قرار ضد المحدودة للمقاوالت العميريني
 العميريني شركة مع التعامل حظر المتضمن ، هـ1424 لعام )1( رقم العمل سحب وقرارات

 – الرياض وعنوانها )1010085693( رقم التجاري السجل ذات المحدودة للمقاوالت
 والمصالح الوزارات مع )11499( البريدي الرمز )40224( ب ص – الملز حي

 ثبت لما وذلك ، سنوات ثالث لمدة المعنوية الشخصية ذوات الدولة وأجهزة الحكومية
 وطلب . التعاقدية التزاماتها تنفيذ في والتحايل للغش الشركة تلك لجوء من اللجنة لدى

 الحظر بأن علماً ، المذكور معاليه كتاب تاريخ من الذكر آنف الحظر قرار تنفيذ معاليه
.و ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المدة بانتهاء ينتهي
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 رقم والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد (
 لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ15/7/1427 وتاريخ 10/م/131743

 نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... هـ1427 عام من شعبان
.و ) المذكور التقرير من
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 رقم الفنية للشؤون السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد
 إحدى تتضمن التي الشيكات أن المتضمن ، هـ21/5/1427 وتاريخ س ح/وم/461

 االسم هو منها الحقيقي المستفيد يكون ) بواسطة – مناولة – تسليم ( : التالية الكلمات



 وتاريخ ح/611/2 رقم المالية وزارة كتاب في ورد ما على بناءً وذلك بعدها يرد الذي
 الحق الكلمات تلك من أي بعد اسمه يرد الذي للمستفيد يكون وبهذا هـ3/4/1393

 كونه حالة في نقداً الشيك مبلغ استالم-1 :- التالية الخيارات بأحد بالشيك بالتصرف
 في الشيك قيمة قيد-3 .قيمته الستالم آخر لمستفيد الشيك تجيير-2 .اعتبارياً شخصاً
 له من هي غيرها أو المحاكم فإن وعليه .التجارية البنوك أحد أو النقد مؤسسة لدى حسابه
 الشيك بتجيير إما ، المذكورة الكلمات بعد اسمها ورد حال في بالشيك بالتصرف الحق

 إصدار ثم ومن البنك أو النقد مؤسسة لدى المحكمة حساب في قيده أو ، آخر لمستفيد
 . الخ ... فيه والتصرف الشيك مبلغ استالم في الحق له المحكمة تراه من ألمر بالمبلغ شيك

.و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
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 وتاريخ هـ ر/529 رقم المكلف المالية السوق هيئة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد (
 البنوك ضد عديدة شكاوى تلقّت المالية السوق هيئة أنّ المتضمن ، هـ15/6/1427

 مثل غامضة نصوصاً تتضمن العدل كتابات بعض من صادرة وكاالت قبولها عدم بسبب
 التداول إلجراءات تيسيراً معاليه ويطلب ، ) المباحة األسهم ( وشراء ببيع الوكالة تقييد

 توحيد يتضمن بما العدل كتابات توجيه مناسبة المالية السوق في المتعاملين لمعاناة ورفعاً
 وبيع شراء [ الصيغة هذه وتكون ، األسهم وبيع شراء مجال في الصادرة الوكاالت صيغة
 فإنه لذا . الخ ... غامضة معانٍ على تنطوي قيود أي إضافة دون ] المساهمة شركات أسهم

 لمن وإبالغه والتعليمات الشرعي الوجه وفق موجبه مراعاة إليكم نرغب إليه أشير لما تقديراً
.و ) يلزم
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 ، هـ9/8/1427 وتاريخ ب م/5979 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد (



 لسموكم نعيد [ : ونصه ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه
 رقم األمر إلى فيها المشار هـ29/4/1427 في 1/5/38175 رقم برقيتكم مشفوعات

 – الجنسية باكستاني – خان أحمد رياض /السجين بشأن هـ5/8/1424 في 37904/ب/4
 – خان عصمت خان كابل /إلى مزورة تأشيرات ببيع وذلك واحتيال نصب قضية في المتهم

 تعزيراً وجلده المذكور بسجن العام الحق في شرعي قرار وصدور – الجنسية باكستاني
 من مبلغاً المذكور لكابل يسلم بأن عليه الحكم يتضمن الخاص الحق في صك وصدور

 وكلف المبلغ من جزءاً المذكور رياض وسدد التمييز محكمة من الحكم وصدق المال
 تلك ذمة على سنوات تسع من أكثر السجن في عليه ومضى عجزه وقرر الباقي بسداد
 وقضى .. مزورة تأشيرات قيمة لكونه التعليمات حسب مصادرته ستتم المبلغ وأن المبالغ
 البالد عن وإبعاده المتبقي بالمبلغ المذكور رياض السجين مطالبة عن النظر بصرف األمر

 معالجة في التأخر سبب عن واإلفادة الدخول من الممنوعين قائمة على اسمه ووضع
 وما . ذلك حيال اتخاذه تم وما المدة تلك طيلة اإلعسار دعاوى تعليمات وفق موضوعه

 لم رياض السجين أن إلى انتهت الموضوع في للتحقيق لجنة تشكيل تم أنه من أوضحتموه
 المحكمة أن كما ، تقريباً سنوات خمس إال والخاص العام الحقين في سجنه على يمض

 ال واالحتيال النصب جريمة على المترتب المبلغ أن بحجة اإلعسار دعوى عن النظر صرفت
 الحقوق بإدارة الموظفين من عدداً يؤاخذ التحقيق وأن شرعاً إعساره في النظر يمكن

 نظراً اللجنة ورأت بها االهتمام وعدم المعاملة بتأخير المنورة المدينة منطقة وإمارة المدنية
 مطلق كان المعاملة تأخير أثناء وأنه السجن خارج المذكور رياض سابقاً السجين لوفاة

.1 : يلي ما اتخاذ السراح

 بالمحافظة مراجعهم طريق عن المخالفة موضع والعسكريين المدنيين الموظفين على التنبيه
 بالسجناء تتعلق التي وخاصة بأول أوالً المعامالت وإنجاز الذمة به تبرأ بما الواجب أداء على

 مبلغ بسداد مرجعه طريق عن محمد يونس رمضان / المدنية بالحقوق الموظف مطالبة.2 .
 يثبت ما يقدم أن دون المذكور رياض من استلمه الذي ريال آالف عشرة )10.000(

 استالم ليكون المعسرين السجناء بلجنة مختص موظف تكليف.3 . الصندوق ألمين تسليمه
 باتخاذ المدنية الحقوق إلدارة اإليعاز.4 . مسؤوليته وتحت طريقه عن وتسليمها المعامالت
 رياض من استلمه الذي للمبلغ الجهني الحميد عبد بن خضر /بسداد الكفيلة اإلجراءات

 الشرعية المحاكم على التأكيد.5 . اإلقامة نظام من )60( للمادة وفقاً ومصادرته المذكور
 إمارة وأن .وغيرها التأشيرات كبيع خاصة بأنظمة المستثناة الدعاوى في النظر عدم بمراعاة
 ما إنفاذ وترون .ومرئيات نتائج من اللجنة إليه توصلت ما أيدت المنورة المدينة منطقة



 المخالفات في التحقيق فيتم األولى الفقرة في ورد ما عدا ما لمناسبته اللجنة إليه توصلت
 بموافقتنا نخبركم . والتعليمات األنظمة به تقضي ما وفق بشأنها الالزم وإكمال إليها المشار

 ما على والتأكيد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. رأيتموه ما على
 في المحاكم نظر عدم مراعاة المتضمنة ، المذكور السامي األمر من الخامسة الفقرة في ورد

.و )وغيرها التأشيرات كبيع خاصة بأنظمة المستثناة الدعاوى
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 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ7/8/1427 وتاريخ ب/36389 رقم الوزراء

 على بالموافقة القاضي ، هـ4/8/1427 وتاريخ ) 192 ( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار
 ، ) والخمسين الثالث ( محضرها في الواردة ، اإلداري للتنظيم الوزارية اللجنة توصيات
 الرسمية الوثائق مع التعامل كيفية بدراسة الخاص ، هـ25/12/1426 بتاريخ المتخذ

 إليكم نرغب لذا . بالقرار المرفقة الصيغة حسب وذلك ، الحكومية األجهزة في وتداولها
 الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه بموجبه واعتماد االطالع
.و ) المذكور
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 ونصه ، هـ10/8/1427 وتاريخ ب م/6019 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 على بالموافقة القاضي هـ19/11/1400 وتاريخ 26843/د/7 رقم األمر إلى نشير [ :

 الجهات قبل من اتباعها الواجب والتعليمات األوضاع لدراسة المشكلة اللجنة محضر



 الضيافة أو األمن أو الحراسة قطاع في سواء الحج أعمال في اشتراكها يلزم التي الحكومية
 المالية والمزايا ، تواجدها وأماكن ، اشتراكها الالزم األعداد وتحديد ، الحجاج خدمة أو

 عينياً فيها اإلعاشة تقدم التي المدة تحديد ) 3 ( الفقرة في والمتضمن .. لها تقدّم التي
 إلى نشير كما . عام كل من 14/12 حتى 8/12 من بالفترة الحج أعمال في للمشاركين

 رئاسة ديوان لبرقية الجوابي هـ5/8/1427 وتاريخ 10/2/7321 رقم المالية وزارة خطاب
 وزير معالي خطاب على المعطوفة هـ9/7/1427 وتاريخ ب/31148 رقم الوزراء مجلس
 الصحة وزارة منسوبي التماس بشأن هـ12/3/1427 وتاريخ 12476/10/11 رقم الصحة
 1/12 من لتكون الحج موسم أثناء المقدسة بالمشاعر المنتدبين وجبات صرف أيام تمديد
 أن سبق أنه من المالية وزارة أوضحته وما ، ... عام كل من 8/12 من بدال14/12 حتى
 إعاشة فترة تكون بأن القاضي هـ18/8/1425 وتاريخ 42258/ب/7 رقم األمر صدر

 وإذا ، تغيير دون السابق في هي كما 15/12 إلى 8/12 من الحج أعمال في المشاركين
 لالعتمادات وفقا العادية اإلعاشة خالل من ذلك فيتم الفترة هذه قبل تواجدهم األمر تطلّب

 الحكومية الجهات جميع على التأكيد من المالية وزارة تراه وما .. بالميزانية المخصّصة
 رأته ما على ولموافقتنا . أعاله إليه المشار األمر به صدر بما الحج أعمال في المشاركة

 إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب .. الشأن هذا في المالية وزارة
.و) يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع
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 ، هـ20/8/1427 وتاريخ 9775 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه فتجدون
 وتاريخ 321/62 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار إلى فيه المشار

 ميزانية في المعتمد التشكيل ونقل ، قيا مركز في محكمة بافتتاح القاضي ، هـ10/8/1427
 هذا تنفيذ المختصة الجهات على وأن ، إليها المكرمة مكة إنهاءات محكمة باسم الوزارة
.ك ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... يلزم لمن وإبالغه القرار
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 التعاميم إلرسال اإللكتروني البريد استخدام تفعيل تعالى الله بمشيئة الوزارة تعتزم فحيث (
 وسرعة األداء مستوى لرفع سعياً وذلك ، لها التابعة الجهات كافة إلى الوزارة من الصادرة
 . المتبعة اإلجرائية األساليب تطوير على العمل مع العصر تقنيات وإدخال لألعمال اإلنجاز
 يتقن المباشر رئيسه قبل من شخص تحديد هي ذلك في ستستخدم التي اآللية إن وحيث

 يكون أن على - للوزارة تابعة جهة كل في باإلنترنت واالتصال اآللي الحاسب استخدام
 للحاسب العامة اإلدارة مع بالتنسيق ليقوم - ذلك يخص فيما المباشر رئيسه إشراف تحت
 المرسل التعميم على والحصول اإلنترنت على والدخول ، بالوزارة التعاميم وشعبة اآللي

 إليكم نرغب لذا . الجهة بتلك المعنيين كافة على وتوزيعه نسخه ثمّ ومن ، ومرفقاته
 إلى تاريخه من شهر أقصاها مدة خالل ذلك عن والرفع ، المرفق النموذج وتعبئة االطالع

 تعالى المولى سائلين . ) 4012530 ( رقم الفاكس على العدل بوزارة التعاميم شعبة
.و ) رضاه فيه لما والعمل والسداد التوفيق للجميع
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 رقم والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد (
 لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ12/8/1427 وتاريخ 10/م/132428

 برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... هـ1427 عام من رمضان
.و ) المذكور التقرير من نسخة
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 وتاريخ ب م/6294 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 هـ1427 العام لهذا المبارك رمضان شهر حلول قرب بمناسبة [ : ونصه ، هـ20/8/1427

 ساعات خمس بمعدل الكريم الشهر هذا خالل الرسمي الدوام ساعات تكون أن تقرر فقد ،
 يلزم ما فأكملوا . الظهر بعد من الثالثة الساعة وحتى صباحاً العاشرة الساعة من تبدأ يومياً

.و ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجلة السرية البرقية من نسخة تلقينا فقد
 رقم برقيتنا إلى إشارة [ : ونصها ، هـ18/8/1427 وتاريخ س1/5/5/468062/2
 ببرقية والمنتهية الدائرة المكاتبات إلى فيها المشار هـ19/4/1427 في 1/5/5/23771/2

 المشكلة اللجنة إليه توصلت ما بشأن هـ15/1/1427 في 3/270 رقم العام األمن مدير
 وما إطالقهن تأخر وأسباب عام بشكل والوافدات السعوديات/السجينات وضع لدراسة

 رعاية ومؤسسة النساء سجون في تحقيق وحدات بإنشاء المتعلقة التوصية حول ارتأيتموه
 إمكانية عدم من اتضح لما نظراً .الساعة مدار على الشرطة من محققون بها يتواجد الفتيات
 ال الوحدات تلك إنشاء إلى باإلضافة بالمناطق الشرط مديرو به أفاد حسبما ذلك تحقيق

 من )65( المادة حسب الهيئة اختصاص من االستجوابات الن السجينات تأخر مشكلة تحل
 )24( خالل للمحقق المتهمة بإرسال ملزم الجنائي الضبط وأن الجزائية اإلجراءات نظام
 باإلمكانيات المتعلقة األخرى الصعوبات إلى إضافة النظام ذات من )34( المادة حسب ساعة

 تستمر بأن برقيتنا تضمنت فقد . العام األمن مدير ذكر حسبما واآللية والبشرية المادية
 ضمن من إن وحيث والتعليمات األنظمة يخالف ال فيما حالياً به معمول هو ما وفق المعالجة
 التأكيد-1 :- والمحاكمة والتحقيق القبض بجهات يتعلق فيما-أ :يلي ما اللجنة توصيات

 بتوقيف يتعلق فيما الجزائية اإلجراءات بنظام بالتقيد والتحقيق القبض جهات جميع على
 اللجوء عدم والتحقيق القبض جهات على فيجب الكبيرة غير للجرائم بالنسبة-2 .المتهمات

 البحث القبض جهات على-3 .اإلقامة محل كضمان البديلة بالوسائل واألخذ التوقيف إلى
 جواز بإحضار الكفيل وتكليف سعودية غير كانت إذا الكفيل أو الموقوفة المتهمة ذوي عن



 تاريخ من أسبوع أقصاها مدة في كفيلها وبين بينها مخالصة وعمل مستحقاتها وجميع سفرها
.إيقافها

 مكفولته وضع إلنهاء األمنية الجهات مع تعاونه وعدم تهربه أو الكفيل مماطلة حالة في-4
 على التأكيد-5 .النظام بقوة مكفولته وضع بإنهاء يلزم ومستحقاتها سفرها جواز وإحضار
 األهمية وإعطائها فيها اإلسراع بضرورة السجينات قضايا بمعالجة العالقة ذات الجهات
 وزارة ومخاطبة بالمحكومية الخاص اإلشعار باستعمال السجون على التأكيد-6 .القصوى

 ناظر فضيلة قبل من بها الخاص الجزء تعبئة بضرورة المحاكم على التأكيد بطلب العدل
 تزيد الذين واألحداث األطفال بتسليم والتحقيق القبض جهات على التأكيد-7 .القضية

 ذويهم إلى )السعوديين( عليهن القبض أثناء أمهاتهم من يوجدون والذين سنتين عن أعمارهم
 اإلجراءات اختصار-8 .بلدانهم ممثليات إلى ) واألجانب ( االجتماعية الحضانة دار أو

 التوقيف بأماكن يتعلق فيما-ب . عام بشكل النزيالت معامالت بها تمر التي الروتينية
 السجون في الموجودة للشُرَط التابعة األمني التنسيق مكاتب تفعيل-1 :- والسجن

 .عنهن اإلفراج حلول قبل إنجازها وسرعة النزيالت بقضايا المتعلقة اإلجراءات الستكمال
 التأكيد-3 .رجال القضية في معهن كان إذا النزيالت بمعامالت الخاصة األوراق فصل-2

 توصيات-ج .تاماً فصالً الكبيرة السجون في الرجال عنابر عن النساء عنابر فصل على
 استالمهن أمورهن أولياء يرفض الالتي السعوديات من عدد وجود تبين حيث-1 :- أخرى

 : يلي ما اللجنة فترى السبب لهذا السجن في طويلة مدداً وبقين يستلمهن من يوجد وال
 ذوي على باالتصال السعودية والسجون التوقيف ودور القبض جهات على التأكيد)أ

 على وحثهم بها اتصالهم إجراءات وتسهيل زيارتها من وتمكينهم توقيفها بداية من الموقوفة
 على وتعاون للرحم صلة من ذلك في لما عنها التخلي أو نبذها وعدم بها االتصال مواصلة

 .االجتماعية الشئون لوزارة تابعة الفئة لهذه خاصة ضيافة أو إيواء دار إيجاد)ب .والتقوى البر
.ومساعدتهن إليوائهن خاصة أماكن إليجاد الخيرية الجمعيات حث)ج

 من للجنة اتضح حيث-2 .تزويجهن أو عمل عن لهن والبحث االجتماعي وضعهن معالجة)د
 أنهن السعودية الجنسية على الحاصالت السعوديات السجينات ملفات على اطالعها خالل
 ويتم السعودية الجنسية اكتسابهن من األولى السنوات خالل األخالقية الجرائم في يقعن

 الستالمهن لهن محرم وجود لعدم طويلة فترات السجن في ويبقين أزواجهن من تطليقهن
 المدنية األحوال بين تنسيقاً هناك أن للجنة اتضح وكما األصلية بالدهن إلى ترحيلهن ولتعذر
 منح في االستعجال عدم ترى اللجنة فإن لذا الخصوص هذا في الوطني المعلومات ومركز

 األجنبية المواطن زوجة بيانات طباعة إمكانية بدراسة ذلك عن ويستعاض الفئة لهذه الجنسية



 المدنية لألحوال العامة المديرية بين التنسيق ومواصلة األجنبي برقمها األسرة سجل في
 نأمل . التوصيات لتلك ولتأييدنا .لذلك المناسبة اآللية إليجاد الوطني المعلومات ومركز

 للشؤون مساعدنا سمو تزويد تم وقد يخصه فيما كل تحقيقها نحو يلزم ما واتخاذ اإلطالع
 ما أما الغرض لنفس البرقية هذه من بصورة ) والجوازات والسجون العام األمن ( األمنية
 المتزوجات لألجنبيات السعودية الجنسية منح في االستعجال عدم من اللجنة ارتأته بما يتعلق

 من بصورة )المدنية األحوال( األمنيّة للشئون مساعدنا سمو تزويد تم فقد سعوديين من
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] مرئياتهم وإبداء ذلك لدراسة هذه برقيتنا

.و ) يخصكم فيما
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 ، هـ20/8/1427 وتاريخ ب م/5389 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 رقم األمر إلى نشير [ : ونصه ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجه
 وتاريخ 7587 رقم سموكم برقية إلى فيه المشار هـ8/3/1427 وتاريخ 1812

 األحكام بعض حول تضمنته وما ، ) 98 السالم ( المصرية العبارة غرق بشأن هـ5/2/1427
 ذلك إثر جثثهم على العثور يتم لم أو عليهم التعرف يتم لم الذين بالمفقودين الخاصة الشرعية
 الصالة إمكانية مدى مثل المفقودين هؤالء ذوي من االستفسارات بعض يرد وأنه ، الحادث

 على والحصول ، الشريف المكي الحرم في أو ذويهم عند سواء ) الغائب صالة ( عليهم
 قضى وما ، بهم الخاصة الشرعية األحكام إجراءات استكمال سرعة في تساعد شرعية فتوى

 وتاريخ 29746 رقم العدل وزير معالي كتاب إلى نشير كما . الخصوص بهذا األمر به
 كبار هيئة ورئيس السعودية العربية للمملكة العام المفتي سماحة وبرقية هـ26/3/1427

.الشأن بهذا هـ4/4/1427 وتاريخ 18 رقم واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء

 21128 ورقم هـ28/4/1427 وتاريخ 25365 رقم سموكم برقيتي إلى نُشير كما
 ذوي ومن الناجين المواطنين من االستفسارات من الكثير ورود بشأن هـ9/4/1427 وتاريخ
 بالمطالبة للقيام محامين بتكليف الدولة قيام إمكانية عن ، العبارة حادثة ومفقودي ضحايا



 العبارة تلك عن المسؤولة الجهات من العبارة غرق ضحايا من السعوديين المواطنين بحقوق
 ) مطالب ( شخص كل قيام معها ويصعب المملكة خارج وقعت الحادثة أن وخصوصاً

 الشأن بهذا المرئيات إلبداء الخارجية وزير لسمو والكتابة ، قِبَله من خاص محام بتعيين
 الستخراج العام النائب ومكتب المصرية الخارجية وزارة مخاطبة تم بأنه سموه أجاب

 مع ذلك متابعة جاري وأنه ، )35( عددهم والبالغ السعوديين للمفقودين وفاة شهادات
 لتسليمها المملكة في المختصين إلى إرسالها ثم الشهادات تلك الستالم المختصة الجهات
 وكذا ، مفقود لكل )إرث حصر( وثيقة استخراج ضوئها على ليتم المفقودين ألهالي

 إصدار ذلك بعد يتم ثم ، وفاة شهادات واستلموا عليهم ذووهم تعرف الذين للمفقودين
 أهالي عن نيابة القضايا هذه لمتابعة منفردين أو مجتمعين السفارة لمحاميي وكاالت

 لجمع صندوق إنشاء مصر في تم أنه القاهرة في سفارتنا وإفادة ، والمتوفين المفقودين
 من العبارة لضحايا بالتعويضات المطالبة حيال التوجيه وطلبت ، العبارة لضحايا التبرعات

 بصرف المطالبة عدم مناسبة سموكم ورأي ، إليه المشار المصري الصندوق من السعوديين
 المملكة حكومة ستقدمه بما واالكتفاء الصندوق هذا من السعوديين للضحايا تعويضات

 246 رقم الوزراء مجلس قرار وفق ومعاملتهم ، مساعدات من السعوديين الضحايا لذوي
 التي المساعدات صرف وإجراءات ضوابط على بالموافقة القاضي هـ21/9/1426 وتاريخ
 يلي بما ونخبركم .ونحوها وغرق وحرائق سيول من الكوارث من للمتضررين الدولة تقدمها

 المختصة العامة للمحكمة وفاتهم بإثبات المفقودين ذوي مطالبات من يرد ما إحالة-1 :
.الشرعي الوجه حسب ذلك في للنظر

 من المحامين بتوكيل السعوديين المتوفين وذوي السعوديين الناجين من يرغب من إفهام-2
 بحقوقهم العبارة تلك عن المسؤولة الجهات لمطالبة منفردين أو مجتمعين بالقاهرة سفارتنا

 بصرف المطالبة عدم من سموكم رآه ما على الموافقة-3 .عنهم نيابة ذلك ومتابعتهم
 مجلس قرار وفق ومعاملتهم ، المصري الخيري الصندوق من السعوديين للضحايا تعويضات

 وإجراءات ضوابط على الموافقة المتضمن هـ21/9/1426 وتاريخ 246 رقم الوزراء
 من يمنع ال ذلك وأن ، الكوارث من للمتضررين الدولة تقدمها التي المساعدات صرف

 . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا ... بحقوقهم العبارة تلك عن المسؤولة للجهات مطالبتهم
.و ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
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 ، هـ20/8/1427 وتاريخ ب م/6296 برقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 وتاريخ ع/2797 رقم المعدنية والثروة البترول وزير معالي برقية إلى نشير [ : ونصه
 فيها والمشار والتقنية للعلوم الله عبد الملك جامعة إنشاء مشروع بشأن هـ14/8/1427
 األراضي كافة إفراغ باعتماد القاضي هـ20/7/1427وتاريخ ب م/5493 رقم أمرنا إلى

 باسم الثالث الجزر فيها بما 2م مليون )23( مقدارها إجمالية وبمساحة األمر في الموضحة
 األعمال أن معاليه أوضحه وما .والتقنية للعلوم الله عبد الملك جامعة لمصلحة الدولة أمالك
 أرامكو اتخذت فقد ، الجامعة مشروع في مكثّف بشكل انطلقت قد للتخطيط األولية

 على للحصول المختلفة الجهات مع التنسيق حيال التنفيذية الخطوات من مجموعة السعودية
 ألعمال الالزمة والميدانية واألكاديمية والهندسية االستراتيجية الدراسات وبدء الموقع أرض

 اإلجراءات وتسريع بالمشروع المرتبطة والتنفيذية التنظيمية المسؤوليات ولتحديد ، التنفيذ
 أن إليضاح المعنيّة الجهات كافة على التعميم معاليه يقترح ، العمل فريق بها يقوم التي

 عن الجامعة مشروع على لإلشراف المعدنية والثروة البترول بوزارة أُنيطت قد المسؤوليّة
 إلظهار التنفيذية الخطوات كافة باتخاذ المخولة الجهة هي وأنها ، السعودية أرامكو طريق

 . والبناء والتطوير التأسيس أعمال ذلك ويشمل – الله شاء إن – الواقع حيز إلى المشروع
 كل لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودنا وقد ، ذلك على بموافقتنا ونخبركم

 فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا يخصه، فيما
.و ) يخصكم
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما به المرفق ، هـ20/8/1427 وتاريخ ب/38723

 المشاركة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ18/8/1427 وتاريخ ) 206 ( رقم الوزراء



 المرسوم من نسخة : ثانياً . بالقرار المرفقة بالصيغة السياحية العقارية الوحدات في بالوقت
 لذا . ذلك على بالمصادقة الصادر هـ20/8/1427 وتاريخ ) 52/م ( رقم الكريم الملكي
 ) المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب

.و
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 . أوقاتها عن ألدائها المنتدبين المهام إنجاز المنتدبين بعض تأخير من لوحظ لما فنظراً (
 المالية االرتباطات حركة ويربك ، االنتداب من المستهدفة المصلحة تأخير إلى يؤدي وهذا

 الرقابية الجهات من مالحظة محل كان ذلك أنّ كما ، للوزارة المخصصة الميزانية بنود في
 أوقاتها في بها التكليف يتم التي المهمّات إنجاز واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا .

 تتجاوز ال مدة في إنجازها فيبقى المهمة زمن يحدّد لم وإذا ، االنتداب أمر في المحددة
 التي االنتداب قرارات يخص فيما أشهر وثالثة ، الفردية االنتداب قرارات يخص فيما شهراً
 إذا أنه بمالحظة الجميع إشعار إليكم نرغب كما . خارجية أو داخلية لجان بمشاركة تكون
 عن الرفع إعادة من بدّ ال فإنه ، أعاله إليها المشار المدة خالل االنتداب قرار تنفيذ تعذّر
 الحاجة ومدى ، الميزانية في السفرية المصاريف بند في المتاحة اإلمكانية مراجعة ليتم ذلك
 من جديدة لفترة االنتداب قرار تمديد في ذلك ضوء في والنظر ، االنتداب استمرار إلى

.و ) عدمه
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 رقم الخارجية وزير الملكي السمو صاحب من السري البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 المحاسبي الفكر جمعية بأن لوحظ [ : ونصه ، هـ3/8/1427 وتاريخ 96/33/92501/1
 لحضور بالمملكة المسؤولين وكبار الوزراء من العديد مخاطبة على دأبت مصر في



 واإلعالمية المالية للمكاسب سعياً الفخرية الزمالة عضوية شهادة ومنحهم الجمعية احتفاالت
 من وخشية ، وهمية وشبه الساحة على معروفة غير الجمعية هذه بأن اتضح وحيث ،

 الكريم التوجيه صدر فقد المملكة في المسؤولين وكبار الوزراء بعض ألسماء استغاللها
 كافة على التعميم على بالموافقة القاضي هـ6/7/1427 وتاريخ ب م/4849 رقم بالبرقية

 واإلحاطة لإلطالع . الجمعية هذه مع التعامل من لالحتراس الحكومية والمصالح الوزارات
.و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ...
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 صاحب كتاب على المبني هـ،6/10/1426 وتاريخ 2754/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 هـ20/9/1426 وتاريخ ب/38164 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو

 ، هـ14/9/1426 وتاريخ ) 240 ( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة به المرفق ،
 التعاون مجلس بدول الصحية الرعاية نفايات إلدارة الموحّد النظام على بالموافقة القاضي

 البيئة وحماية لألرصاد العامة الرئاسة مع بالتنسيق الصحة وزارة وقيام ، العربية الخليج لدول
 عليه . الخ ... المذكور للنظام التنفيذية الالئحة بوضع األخرى الجهات من الوزارة تراه ومن
 وتاريخ 56800/19/11 رقم الصحة وزير معالي كتاب من نسخة تلقينا فقد
 البلدية الشؤون وزارة من كل مع بالتنسيق قامت الصحة وزارة أنّ المتضمن هـ،2/8/1427

 المذكورة الجهات من لجنة تشكيل وتمّ ، البيئة وحماية لألرصاد العامة والرئاسة ، والقروية
 بدول الصحية الرعاية نفايات إلدارة الموحّد للنظام التنفيذية الالئحة بإعداد اللجنة وقامت ،

 60567/2/22 رقم الوزاري بالقرار صدرت والتي ، العربية الخليج لدول التعاون مجلس
 برفقه وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... هـ18/7/1427 وتاريخ
.و ) المذكورة التنفيذية الالئحة من نسخة
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تنظيم
 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد(

 مجلس قرار من نسخة : أوالً :- يلي ما به المرفق ، هـ8/9/1427 وتاريخ ر/40820
 المنافسات نظام على بالموافقة القاضي ، هـ2/9/1427 وتاريخ )223( رقم الموقر الوزراء

 الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً . بالقرار بالصيغةالمرفقة وذلك ، الحكومية والمشتريات
 إليكم نرغب لذا . ذلك على بالمصادقة الصادر هـ4/9/1427 وتاريخ )58/م(رقم الكريم

و)./المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع
2972/ت/13
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)

 10/م/133162 رقم والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد
 عام من شوال لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ17/9/1427 وتاريخ
 التقرير من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... هـ1427

و)/المذكور
2978/ت/13
1/5
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تنظيم

 السامي األمر على المبني ، هـ15/8/1426 وتاريخ 2720/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 ( بمبلغ االرتباط على بالموافقة القاضي ، هـ25/7/1426 وتاريخ ب م/9283 رقم البرقي

 هـ1426 عام موسم من التمور من طن ألف ) 21 ( وتعبئة لشراء ) ريال مليون وسبعين ستة
 وتاريخ 29/66776 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم و ،

 التمور لشحن المالية وزارة مع الالزمة الترتيبات اتخاذ المتضمن ، هـ16/7/1426
 البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... هـ1426 لعام لإلمارات المخصصة

 ، هـ4/10/1427 وتاريخ 81374 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجل



 هـ24/9/1427 وتاريخ 7/2/8744 رقم المالية وزير معالي برقية إلى إشارة [ : ونصه
 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية إلى فيها المشار

 رقم الكريم السامي األمر إلى اإلشارة المتضمنة هـ20/9/1427 وتاريخ ب/42690
 على لتوزيعها وشحنها التمور من كمية تخصيص بشأن هـ23/8/1427 وتاريخ 6338
 معاليه وطلب . سنوياً المتبعة اإلجراءات وفق هـ1427 عام لموسم والمساكين الفقراء
 التابعة والمراكز المحافظات على توزيعها بيان مع منطقة لكل المخصصة بالكميات تزويده

 وقت بأسرع ذلك يكون وأن الماضي العام في تم ما وفق الالزمة اإلجراءات واتخاذ لها
 في تم ما غرار وعلى عاجلة بصورة يلزم ما وإكمال االطالع نرغب . ) فاصلة ( . ممكن
و/ ).موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] الماضي العام
2979/ت/13
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)

 صاحب تعميم على المبني ، هـ5/4/1427 وتاريخ 2865/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 هـ21/3/1427 وتاريخ ر/12716 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو

 وتاريخ ) 70 ( رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ،
 المرفقة الصيغة بحسب المقاولين تصنيف نظام على بالموافقة القاضي ، هـ19/3/1427

 الشؤون وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... بالقرار
 المادة مقتضى على بناء [ : ونصه ، هـ15/9/1427 وتاريخ 8884 رقم والقروية البلدية
 وتاريخ 18/م رقم الكريم الملكي بالمرسوم الصادر المقاولين تصنيف نظام من الرابعة

 ، هـ8/9/1427 وتاريخ 8793 رقم الوزاري القرار من نسخة لكم نرفق . هـ20/3/1427
 األعلى والحد ، درجة لكل األعلى والحد التصنيف ودرجات مجاالت تحديد بشأن

 للجهات ذلك إبالغ نأمل . تصنيف دون المقاول إلى إسناده يمكن الذي الواحد للمشروع
 . موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبها للعمل بكم والمرتبطة لكم التابعة

و/ ).المذكور الوزاري القرار من نسخة برفقه وتجدون
2981/ت/13
1/5
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تنظيم

 هـ،16/9/1427 وتاريخ و م/645 رقم والصناعة التجارة وزير معالي كتاب تلقينا فقد(
 على بالموافقة الصادر ، هـ26/9/1423 وتاريخ 36/م رقم الملكي المرسوم إلى فيه المشار

 ، هـ28/12/1425 وتاريخ 60/م رقم الملكي والمرسوم ، للمهندسين السعودية الهيئة نظام
 معاليه ويطلب . االنتخاب طريق عن الهيئة إدارة مجلس أعضاء جميع يكون بأن القاضي
 الربيعة العزيز عبد بن الرحمن عبد / الدكتور باعتماد العدل بوزارة المختصة الجهات توجيه

 صالحية وله ، للمهندسين السعودية للهيئة ممثالً ينيبه من أو – اإلدارة مجلس رئيس –
و/ ).واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... عنها نيابة التوقيع

2982/ت/13
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)

 وتاريخ ب م/6722 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب على اطلعنا [ : ونصه ، هـ11/9/1427

 السمو صاحب خطاب على المشتملة المعاملة إلى فيه المشار هـ3/9/1472 وتاريخ 1731
 معالي وخطاب ، هـ16/3/1424 وتاريخ 1198 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي

 بعض ترسية إمكانية مدى بشأن هـ10/8/1424 وتاريخ 42/9398 رقم المالية وزير
 يحملون أجانب مستثمرين على عامة منافسة في تطرح التي الحكومية واألعمال المشروعات

 للمجلس الدائمة اللجنة توصية وعلى ، لالستثمار العامة الهيئة من بترخيص سعودية سجالت
 أوضحه وما . الشان بهذا المتخذة هـ25/1/1426 وتاريخ )6/26(رقم األعلى االقتصادي

 خالل الموضوع هذا على اطلع الوزراء مجلس أن من الوزراء لمجلس العام األمين معالي
 وتاريخ )278( رقم المحاضر على اطلع كما ، هـ2/9/1427 بتاريخ المنعقدة جلسته

 وتاريخ )175( ورقم هـ20/3/1427 وتاريخ )104 ( ورقم هـ19/8/1472
 وعلى الصدد هذا في الوزراء بمجلس الوزراء الخبراء هيئة في المعدة هـ25/4/1427

 توصية على اطلع كما ، هـ20/3/1427 وتاريخ 1265 رقم الوزراء الخبراء هيئة خطاب



 لمجلس العامة اللجنة توصية وعلى ، الذكر سالفة األعلى االقتصادي للمجلس الدائمة اللجنة
 له المرخص األجنبي للمستثمر أن الوزراء مجلس رأى وقد ، الشأن بهذا المتخذة الوزراء
 . الحكومية المنافسات في الدخول األجنبي االستثمار لنظام طبقاً المملكة في بالعمل

 ] .. بموجبه يلزم ما فأكملوا .. الخصوص بهذا الوزراء مجلس رآه ما إنفاذ إليكم ونرغب
و/ ).يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ

2984/ت/13
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تنظيم

 ر/42865 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 ( رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما به المرفق ، هـ22/9/1427 وتاريخ
 للعقار الدولة استئجار نظام على بالموافقة القاضي ، هـ16/9/1427 وتاريخ ) 234

 ) 61/م (رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً . بالقرار المرفقة بالصيغة وإخالئه
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على بالمصادقة الصادر هـ18/9/1427 وتاريخ
و)./المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه

2985/ت/13
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تنظيم

 ونصه هـ19/10/1427 وتاريخ ب/1069رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد(
 وسلم عليه الله صلى – محمد نبينا بسنة وتأسياً .. الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً ((
 الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا .المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء صالة بإقامة –

 أم تقويم حسب ، هـ22/10/1427 الموافق االثنين يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم التابعة
 سميع إنه المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد يغيث أن قدرته جلت الله نسأل ، القرى
و/ ).واالعتماد لإلحاطة )). مجيب

2986/ت/13
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 السامي األمر الى فيه المشار هـ13/10/1427وتاريخ 2978/ت/13 لتعميمنارقم فإلحاقاً(
 وشحنها التمور من كمية تخصيص بشأن هـ23/8/1427 وتاريخ 6338 رقم الكريم

 ... سنوياً المتبعة اإلجراءات وفق هـ1427 عام لموسم والمساكين الفقراء على لتوزيعها
 الرياض منطقة أمير الملكي السمو لصاحب البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ
 الرياض لمنطقة خصص ما توزيع يتم أن المتضمن هـ6/10/1427 وتاريخ 10633/6 رقم
 . موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . سموه تعميم في ورد ما وفق التمور هذه من

و/ ).سموه تعميم من نسخة برفقه وتجدون
2987/ت/13
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)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 أنه المتضمن ، الصحة وزير معالي إلى أصال الموجه ، هـ19/9/1427 وتاريخ ر/42609

 وتاريخ ) 235 ( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت
 األقارب غير األحياء تبرع قبول على الموافقة .1 : يلي بما القاضي ، هـ16/9/1427

 بالقرار الصادرة ، العلماء كبار هيئة فتوى في الواردة الشرعية للضوابط وفقاً ، بأعضائهم
 – األعضاء لزراعة السعودي المركز قيام .2 . هـ6/11/1402 وتاريخ ) 99 ( رقم

 شروط بوضع – الكلوي الفشل مرضى لرعاية الخيرية سلمان بن فهد األمير جمعية بمشاركة
 الشرعية للضوابط وفقاً وذلك ، بأعضائهم األقارب غير األحياء تبرع لقبول وإجراءات

 أن على ، القرار هذا من ) 1 ( الفقرة في إليها المشار ، العلماء كبار هيئة فتوى في الواردة
 للمتبرع مكافأة صرف .3 . واإلجراءات الشروط هذه الصحية الخدمات مجلس يعتمد
 إليكم نرغب لذا . ريال ألف خمسون ) 50000 ( وقدرها ، منه جزء أو أعضائه من بعضو

و/ ).يلزم لمن وإبالغه بموجبه واعتماد االطالع
2989/ت/13
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)

 السامي األمر على المبني ، هـ2/12/1426 وتاريخ 2792/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 األمر إلى فيه المشار ، هـ24/11/1426 وتاريخ ب م/12305 رقم البرقي التعميمي
 والمصالح الوزارات كافة على بالتأكيد القاضي هـ5/8/1404 وتاريخ 2510 رقم التعميمي
 طريق عن إال أجنبية ممثلية من مراجعة أو اتصال أي قبول بعدم العامة والمؤسسات الحكومية

 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... الخارجية وزارة
 2510 رقم التعميميين األمرين إلى نشير [ : ونصه هـ،27/9/1427 وتاريخ ب م/7093
 على بالتأكيد القاضيين ، هـ19/11/1426 وتاريخ 12350 ورقم ، هـ5/8/1404 وتاريخ

 من مراجعة أو اتصال أي قبول بعدم العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات كافة
 مع اتصاالتهم جميع تكون بأن والتقيد ، الخارجية وزارة طريق عن إال أجنبية ممثلية

 القنوات عبر الخارج في الدولية والمنظمات والهيئات المملكة في األجنبية الممثليات
 يتم ما عن بإيجاز الخارجية وزارة تزويد يتم وأن ، فقط ) الخارجية وزارة ( الدبلوماسية

 عند مرئياتها الوزارة إلبداء والمنظمات والهيئات الممثليات هذه ممثلي مع اللقاءات خالل
 أي استقبال بعدم المعنية الجهات على التأكيد إليكم ونرغب . باإلحاطة االكتفاء أو الحاجة

 صدور أو ذلك في لهم المبلغة والتعليمات األوامر حسب اإلذن أخذ بعد إال دبلوماسي
 الجهات وتُشعر ويُرد يُرفض عداها وما الخارجية وزارة من والمقابلة الزيارة على موافقة

 هذه أنظمة يحترموا أن يجب بأنهم وإفهامهم الدبلوماسيين هؤالء تجاوزات عن المسؤولة
 من بنسخة الحكومية والمصالح الوزارات كافة زودنا وقد ، فيينا اتفاقية مع تمشياً البالد
 والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. لالعتماد هذا أمرنا

و/ ).يلزم لمن وإبالغه بموجبه
2990/ت/13
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تنظيم
)

 سعادة كتاب على المبني ، هـ14/5/1420 وتاريخ 1401/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 هـ7/5/1420 وتاريخ 22163 رقم المدنية الخدمة بوزارة بالنيابة األنظمة تنفيذ إدارة مدير

 أثنائه أو الدوام نهاية قبل الخروج أو التأخير ساعات تجميع للجهة يمكن أنه المتضمن ،
 أيام في تدخل وبالتالي ، واحد كيوم ساعات سبع بلغت إذا وحسمها ، مشروع عذر بدون

 كان إذا السنة خال متفرقة يوماً ثالثين غياب بعد الموظف قيد طي للجهة يجوز التي الغياب
 النظامية اآلراء دليل في للوزارة ورد ما على وبناءً .إلخ ... مشروع عذر دون الغياب هذا

 في 2911/ت/13 رقم الوزارة بتعميم لكم والمبلغ المدنية الخدمة وزارة من الصادر
 سواء الغياب ساعات أن )3/7 صفحة( الخدمة إنهاء موضوع في تضمن قد هـ28/6/1427

 أيام تعتبر ال ساعات سبع وتبلغ تجميعها يتم التي نهايته قبل أو أثنائه أو الدوام بداية في كانت
 الخدمة إنهاء الئحة من )العاشرة( بالمادة عليها المنصوص الغياب أيام في تدخل وال ، غياب

 إليكم نرغب لذا .والتأخر الغياب ساعات دون فقط الغياب أيام على نصت المادة هذه ألن ،
ك/ ).يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل اإلطالع

2992/ت/13
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)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 ، والصناعة التجارة وزير معالي إلى أصالً الموجه هـ21/5/1427 وتاريخ ب/22987
 وتاريخ )122( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمنة

 لمكافحة الموحد )النظام( القانون على الموافقة .1 : يلي بما القاضي ، هـ16/5/1427
 الصادر العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول والوقائية التعويضية والتدابير اإلغراق

 ، والعشرين الرابعة دورته في العربية الخليج لدول المجلس لدول األعلى المجلس بقرار
 22-21 الموافق هـ28/10/1424-27 من الفترة خالل ، الكويت بدولة المنعقدة
 الرسمية الجريدة في النظام هذا ينشر .2 .بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك ، م2003/ديسمبر



 بموجبه العمل واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .نشره تاريخ من المفعول نافذ ويكون ،
 الجمعة يوم في 4106 العدد القرى أم جريدة في النظام هذا نشر تم وقد ، يلزم لمن وإبالغه
و/ ).المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . هـ25/6/1427 الموافق

2993/ت/13
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 باالستالم المتعلقة البيانات من صور بإرسال تقوم أنها الوزارة فروع بعض على لوحظ فقد(
 ، بذلك المتعلقة المحاضر إلى إضافة الوزارة، إلى الخلف الموظف إلى السلف الموظف من
 . الخ ... واألختام واألثاث والمعامالت والسجالت الضبوط تسليم من ذلك يشمله وما

 األصول وحفظ إليها المشار اإلجراءات إنهاء واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا وعليه
 إلى ذلك من نسخة إرسال إلى الحاجة دون المتبعة والتعليمات األنظمة وفق بها المتعلقة
 تكون أن على . ) والسيارات والسجالت الضبوط ( واستالم بتسليم يتعلق بما إال الوزارة

 الفروع بعمل القائمين المحاكم ورؤساء الفروع مدراء إشراف تحت المذكورة اإلجراءات
ك)./المحاكم ورئاسات الفروع في المركزيين المفتشين أو
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 ب/42051 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمنة هـ16/9/1427 وتاريخ

 وذلك ، والذخائر األسلحة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ24/7/1426 وتاريخ )193(
 يخصكم فيما بموجبه العمل واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .بالقرار المرفقة بالصيغة
و/ ).المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون .يلزم لمن وإبالغه
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 الوزراء مجلس قرار على المبني هـ2/9/1425 وتاريخ 2524/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 لتطبيق يلزم ما باتخاذ المعنية الجهات على التأكيد بشأن هـ28/7/1425 وتاريخ 214 رقم

 العامة للوظيفة والوالء الحياد بواجب يخل موظف أي حق في الصلة ذات النظامية النصوص
 الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه الخ)...عسكرية أم مدنية( طبيعتها كانت مهما

 مجلس قرار الى نشير [ ونصه هـ21/10/1427 وتاريخ ب م/7515 رقم البرقي التعميمي
 مجلس رئاسة ديوان رئيس سمو ببرقية المبلغ هـ28/7/1425 وتاريخ 214 رقم الوزراء
 المعنية الجهات على التأكيد على نص الذي هـ21/8/1425 وتاريخ 42974 رقم الوزراء
 الحياد بواجب يخل موظف أي حق في الصلة ذات النظامية النصوص لتطبيق يلزم ما باتخاذ

 لسياسات بمناهضته وذلك , )عسكرية أم مدنية( طبيعتها كانت مهما العامة للوظيفة والوالء
 أو بيان أي إعداد في مباشر غير أو مباشر بشكل المشاركة خالل من برامجها أو الدولة
 في المشاركة خالل من أو , ذلك من أي على التوقيع أو جماعي بشكل خطاب أو مذكرة

 أي في المشاركة أو , الخارجية أو الداخلية االتصال أو اإلعالم وسائل عبر حوار أي
 . البرامج أو السياسات تلك مناهضة هدفها المشاركة هذه على التستر أو , اجتماعات

 الوزراء مجلس قرار به قضى لما وفقاً بالعمل المختصة الجهات على التأكيد إليكم ونرغب
 ).موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. أعاله اليه المشار

و/
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 وتاريخ 121/703 رقم المدنية الخدمة وزارة وكيل سعادة تعميم من نسخة تلقينا فقد
 المنظمة المواد تبقى( بأن وجه المدنية الخدمة مجلس أن المتضمن هـ4/11/1427



 المادة إلى )11/1( المادة من المواد وهي حالياً عليه هي ما على الوظيفية للواجبات
 أن سبق ما المواد لهذه يضاف وأن ، المدنية الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح من )13/3(

 يكون بأن القاضي هـ26/8/1400 وتاريخ )320( رقم المدنية الخدمة مجلس قرار به صدر
 يتم إجراء أي عن مباشرة مسؤولية مسؤوالً إدارية جهة كل في الموظفين شؤون مدير

 الخدمة لشؤون والمكيفة لها المكملة والقرارات واللوائح األنظمة عليه تنص لما مخالفاً
 شكل في المواد تلك وضع حيال تراه ما باتخاذ المدنية الخدمة وزارة تقوم وأن ، )المدنية
 المدنية الخدمة وزارة أن سعادته وأفاد . بها للعمل الحكومية الجهات على وتعميمها الئحة

 وزير معالي قرار وصدر ، المدنية الخدمة مجلس لتوجيه وفقاً إليها المشار الالئحة أعدت قد
 الئحة من باعتمادها هـ30/10/1427 وتاريخ )10800/703( رقم المدنية الخدمة

 لدينا العالقة ذات واإلدارات الفروع لجميع إبالغها سعادته ويأمل ، الوظيفية الواجبات
 برفقه وتجدون واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... ] .بموجبها التمشي وتأكيد
 المشار الوظيفية الواجبات الئحة من ونسخة المدنية الخدمة وزير معالي قرار من نسخة
م/ )،،، يحفظكم والله . بعاليه إليهما
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 معهم المتعاقد تثبيت بشأن هـ2/11/1426 وتاريخ 2763/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 بند والئحة المستخدمين الئحة حسب المعينين إلى باإلضافة المؤقتة الوظائف نظام وفق

 وتاريخ )18/1002( رقم المدنية الخدمة وزير معالي تعميم إلى وإشارة .إلخ ... األجور
 وتاريخ )ب م/8422( رقم الكريم السامي األمر على المبني هـ24/10/1426
 إلى باإلضافة المؤقتة الوظائف نظام وفق معهم المتعاقد بتثبيت القاضي هـ25/6/1426

 علمية مؤهالت يحملون ممن األجور بند والئحة المستخدمين الئحة حسب المعينين
 عليها المنصوص الوظائف مسميات تشملها التي األعمال طبيعة مع تتفق ال أعماالً ويزاولون

 وزير معالي تعميم من )رابعاً( من )2( الفقرة في ورد وحيث .إلخ ... الالئحتين تلك في
 المعينين والئحة المستخدمين الئحة على التعيين وقف" أعاله إليه المشار المدنية الخدمة

 الجهات جميع في التعميم هذا تاريخ من اعتباراً المؤقتة الوظائف أو األجور بند على



 يمارس وأن اللوائح تلك وأهداف تتفق التي والمؤهالت المسميات مع يتفق بما إال الحكومية
 الفعلي العمل األجور بند الئحة أو المستخدمين بالئحة مشمولة وظائف على تعيينه يتم من

 تلك من الجهات جميع احتياج بدراسة حالياً الوزارة تقوم وحيث . "عليها المعين للوظيفة
 مقتضيات حسب أخرى مرة شغورها بعد الوظائف تلك توزيع إعادة ذلك وسيتبع الوظائف
 التشكيالت دراسة إليه انتهت ما على وبناء غيرها في أو السابقة جهاتها في سواء الحاجة

 تثبيت بعد ستشغر التي الوظائف شغل – الله بإذن – يتم أن الرأي استقر فقد الوظيفية
 المتخصصين الفنيين لتعيين )د( للفئة األجور بند وظائف .1 : التالية الضوابط وفق شاغليها

.2 .األخرى النادرة الفنية واألعمال اآللي الحاسب تطبيقات لدعم

 للقيام واألمن الحراسات مجال في للتعيين )ب( ، )ج( للفئات األجور بند وظائف
 المحاكم داخل المراجعين حركة وتنظيم الوزارة من تنفيذها المطلوب باالختصاصات

 ، آالت ، كهرباء( الصيانة فنيي لوظائف منها جزء تخصيص يمكن كما العدل وكتابات
 ، 33م( المستخدمين ووظائف )أ( الفئة األجور بند وظائف .3 ).آلي حاسب ، ميكانيكا

 نرغب فإننا لذا .الشرعية الدوائر إليهم تحتاج الذين والمستخدمين المراسلين لتعيين )32م
 يتم بما إبالغكم حين إلى الوظائف تلك من شاغراً يكون ما على الترشيح تأجيل إليكم

 من في يراعى وأن الوظائف تلك لشغل االختيار أهمية على التأكيد نود كما .لكم تخصيصه
 الوظيفة لهذه المرشح ممارسة إمكانية تضمن التي والشروط والصفات المؤهالت اختياره يتم

 مسمى تخالف كتابية بأعمال الحقاً تكليفه يتم ال وأن فيها واالستمرار عليها سيعين التي
 ).،،، يحفظكم والله .والعمال والعمل المدنية الخدمة نظام تعليمات في ورد ما وفق وظيفته

و/
3015/ت/13
1/5

20
11

1427
تنظيم

 10/م/134174 رقم والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد(
 لعام الحجة ذي لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق هـ15/11/1427 وتاريخ
 التقرير من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب لذا إلخ ... هـ1427

و/ ).،،، يحفظكم والله المذكور
3021/ت/13
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 المقاولين تصنيف نظام بشأن هـ13/10/1427 وتاريخ 2979/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخه تلقينا فقد عليه إلخ ...

 والمادة ، الثانية المادة على بناءً [ ونصه هـ20/11/1427 وتاريخ 10726 رقم والقروية
 هـ8/9/1427 وتاريخ 8793 رقم الوزاري القرار وعلى ، المقاولين تصنيف نظام من الثالثة

 إعداد الوزارة أكملت وحيث .اآلبار حفر مجال ضمنها ومن التصنيف مجاالت حدد الذي ،
 التصنيف الراغبين المقاولين طلبات استقبال في والبدء ، المجال هذا في التصنيف متطلبات

 العطاءات قبول بعدم ، بكم والمرتبطة لكم التابعة الجهات جميع على التأكيد نأمل لذا .فيه
 ، والقروية البلدية الشؤون وزارة من فيه المصنفين المقاولين من إال اآلبار حفر مجال في

 هذا في عطاء ألي المتقدم المقاول يحصل أن على هـ،30/12/1428 من اعتباراً وذلك
 وكالة – الوزارة من خطاب على التصنيف اشتراط بدء وحتى تاريخه من الفترة خالل المجال
 لذا هـ.ا .]متطلباته واستكمل التصنيف بطلب تقدم قد المقاول بأن يفيد – المقاولين تصنيف
و/ ).،،، يحفظكم والله .يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب
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 وتاريخ 136/703 رقم المدنية الخدمة وزارة وكيل سعادة تعميم من نسخة تلقينا فقد
 بتاريخ اجتماعه خالل المدنية الخدمة مجلس توجيه على بناء [ ونصه هـ26/11/1427
 الخدمة لمجلس العامة األمانة بخطاب المدنية الخدمة لوزارة المبلغ هـ20/10/1427

 حيال وجه المجلس أن المتضمن هـ29/10/1427 وتاريخ )خ م/957/427( رقم المدنية
 لتفويض المنظمة المواد تبقى :أوالً :- يلي بما الوظيفية الصالحيات لتفويض المنظمة المواد



 وفق المدنية الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح من )31/7( إلى )31/1( المادة من الصالحيات
 تراه ما التخاذ المدنية الخدمة لوزارة التوجيه هذا مضمون يبلغ :ثانياً . لها الحالية النصوص

 ) الصالحيات تفويض الئحة ( تسمى الئحة شكل في إليها المشار المواد وضع حيال
 إليها المشار الالئحة الوزارة أعدت وحيث . بها للعمل الحكومية الجهات على وتعميمها

 رقم المدنية الخدمة وزير معالي قرار وصدر , المدنية الخدمة مجلس لتوجيه وفقاً
 من نسخة لكم أرفق أن يسرني لذا . باعتمادها هـ22/11/1427 وتاريخ )11722/703(

 واإلدارات الفروع لجميع إبالغها آمل , الصالحيات تفويض الئحة من ونسخة معاليه قرار
 واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا . هـ ا .] بموجبها التمشي وتأكيد لديكم العالقة ذات

 والله .. إليها المشار الصالحيات تفويض الئحة من نسخة برفقه وتجدون , موجبه
م/ ).يحفظكم
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 بوزارة والمالية اإلدارية الشئون على العام المشرف سعادة تعميم من نسخة تلقينا فقد(
 من اثنين فقد بشأن هـ28/11/1427 وتاريخ 69562 رقم والقروية البلدية الشئون

 وطلب )0196549/9( و )0196548/9( ورقمهما )2( رقم نموذج االستالم إيصاالت
 التحفظ مع الغية واعتبارها قبولها بعدم لنا التابعة والجهات لدينا المختصين توجيه سعادته
 والله .. واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب لذا . بذلك وإشعارهم لنا تقديمها حالة في عليها

م/ ).يحفظكم
3026/ت/13
1/5

19
12

1427
تنظيم

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ12/11/1427 وتاريخ ر/50404



 اعتماد : أوالً : يلي بما القاضي هـ6/11/1427 وتاريخ 247 رقم الموقّر الوزراء
 المحضر في ورد ما مراعاة مع )هـ1423/1424( المالية للسنة للدولة الختامي الحساب

 يجب : ثانياً .الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في المعدّ هـ26/4/1427 وتاريخ )177( رقم
 تقرير – المالية وزارة إلى وتقدمه حكومية جهة كل تعده الذي – الحساب كشف يرافق أن

 للدولة العامة الميزانية مرسوم مع يتفق ال بما بها االلتزام تم التي المبالغ يتضمن مستقل
 رقم الوزراء مجلس لقراري تطبيقاً شأنها في اتخاذه تم وما ، والتعليمات األنظمة من وغيره

 المالية وزارة وعلى ، هـ12/9/1420 وتاريخ )157(ورقم هـ7/3/1420 وتاريخ )52(
 تقديم – حيالها التقارير وإعداد للدولة الختامية الحسابات رفع عند – العامة المراقبة وديوان
 لذا .إلخ ... حدوثها وتكرار ومقدارها، التجاوزات يتضمّن ، المستقلّة للتقارير ملخص
و/ ).يحفظكم،،، والله .موجبه ومراعاة اإلطالع إليكم نرغب
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 (( ونصه هـ1428/ 10/1 وتاريخ ب/472 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد(
 – وسلم عليه الله صلى – محمد نبينا بسنة وتأسياً .. الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً
 التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا .المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء صالة بإقامة
 القرى أم تقويم حسب ، هـ1428/ 12/1 الموافق األربعاء يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم

 سميع إنه المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد يغيث أن قدرته جلت الله نسأل ،
و/ ).يحفظكم والله .واالعتماد لإلحاطة )). مجيب
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 كبيرة أرقام عن اإلعالن بشأن هـ11/5/1426 وتاريخ 2655/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 3839/1 رقم العمل وزير معالي برقية تلقينا فقد عليه . الخ .. واقعية تكون ال قد لوظائف



 وتاريخ ب م/5135 رقم البرقي السامي األمر إلى أشير [ ونصه هـ27/12/1427 وتاريخ
 األجهزة في المسئولين كبار بعض أن من الوزارة الحظته ما بشأن , هـ15/4/1426

 ستتيحها لوظائف وكبيرة محددة أرقام عن واآلخر الحين بين يعلنون المختلفة الحكومية
 اآلالف مئات إلي أحيانا التقديرات بعض وتصل السعودي للشباب الجديدة المشاريع بعض

 على يؤثر مما األحيان بعض في واقعية تكون ال التقديرات هذه وأن الوظيفية الفرص من
 هذه تنسق بأن الكريم السامي األمر قضى وحيث . الدولة أجهزة وبقية العمل وزارة مصداقية
 يتسنى بحيث الكبير الحجم بهذا وظيفية فرص عن اإلعالن قبل العمل وزارة مع الجهات

 التي الوظائف مواصفات وتحديد المشاريع هذه في زمنياً برنامجاً تتضمن خطة وضع
 قد لما تفادياً وذلك منها السعوديون يشغله أن يمكن ما ونسبة الجديدة المشاريع ستتيحها

 توفر عن تعلن أصبحت عديدة جهات أن الوزارة الحظت وحيث . سلبيات من ذلك عن ينتج
 الواقع في هي بينما بتنفيذها تقوم التي المشروعات في الوظيفية الفرص من كبيرة أعداد
 فرص عن تعبر وال مشروع كل لتنفيذ الالزمة البشرية بالقوى يتعلق منها وكثير تقديرية أرقام
 للجهات اإليعاز الوزارة تأمل ذلك ضوء وفي . إنفاذه بعد المشروع يتيحها التي العمل

 الالزمة العمالة بين التفرقة مراعاة وظيفية فرص أي عن اإلعالن عند لكم التابعة المختصة
 تأمل كما , تنفيذه اكتمال عند المشروع سيتيحها التي العمل فرص وبين المشروع لتنفيذ

 تتمكن حتى ونوعيتها المتوقعة العمل فرص بعدد إشعارها الى الجهات تلك تبادر أن الوزارة
 هـ أ ] مشروع كل الحتياجات وفقاً السعوديين بتدريب المشاريع لهذه اإلعداد من الوزارة

و/ )يحفظكم والله .. واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب لذا
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصال الموجه هـ3/1/1428 وتاريخ ر/267
 الكريم لسموكم أبعث [ ونصه العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس رئيس

 وتاريخ 2295 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب من نسخة طيه
 حكومة بين التعاون اتفاقية بمشروع المتعلقة المعاملة الى فيه المشار هـ26/12/1427



 النقل خدمات مجال في االتحادية روسيا جمهورية وحكومة السعودية العربية المملكة
 وتاريخ )269( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار بشأنها والمتخذ , الجوي

 وما . هـ2/1/1428 وتاريخ ر/246 رقم بخطابي الكريم لسموكم المبلغ هـ25/12/1427
 بالتمشي الحكومية الجهات على بالتأكيد وجه الموقر الوزراء مجلس أن من معاليه أوضحه

 وعدم , اإلمكان بقدر واالتفاقيات لألنظمة استرشادية نماذج من الوزراء مجلس يصدره بما
 وهو النماذج تلك اعتماد من الهدف لتحقيق , محددة ألسباب إال نصوصها عن الخروج

 التكرم وأرجو . تنفيذها سهولة الى للوصول , معين مجال في واالتفاقيات األنظمة توحيد
و/ ..) موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ أ .] بموجبه الالزم بإكمال باألمر

3046/ت/13
1/5

29
1

1428
تنظيم

 القاضي هـ23/1/1428 وتاريخ 1070 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه(
 اإلطالع نأمل لذا إلخ ... ) الرياض ( بمنطقة ) الغاط ( محافظة في عدل كتابة بافتتاح
ك/ ).يحفظكم والله . بموجبه والعمل

3047/ت/13
1/5
3
2

1428
تنظيم

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمنة هـ28/8/1427 وتاريخ ب/39696

 المملكة انضمام على بالموافقة القاضي هـ25/8/1427 وتاريخ )213( رقم الموقر الوزراء
 االجتماع في اإلسالمي المؤتمر منظمة عن الصادر ، اإلسالم في الطفل حقوق عهد إلى

 ، هـ23/5/1426-21المدة خالل صنعاء في المنعقد الخارجية لوزراء والثالثين الثاني
 والله .يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك

و/ ).يحفظكم



3048/ت/13
1/5
3
2

1428
تنظيم

 رقم قرارنا على المبني هـ11/2/1426 وتاريخ 2583/ت/13 رقم للتعميم إلحاقاً(
 طلبات في للنظر الوزارة في لجنة بتشكيل القاضي هـ28/12/1425 وتاريخ 10739

 رقم قرارنا صدر فقد عليه إلخ ... القضاة الفضيلة أصحاب من الواردة أو المقدمة الندب
 في بالنظر الخاصة اللجنة تشكيل يعاد :أوالً : يلي بما القاضي هـ8/1/1428 وتاريخ 238

 -1 : التالي النحو على لتكون القضاة الفضيلة أصحاب من الواردة أو المقدمة الندب طلبات
 القضائي المفتش فضيلة -2 رئيساً العمار عبدالله بن محمد /الشيخ القضائي المفتش فضيلة
 محمد بن سلمان /الشيخ القضائي المفتش فضيلة -3 عضواً الداود محمد بن فهد /الشيخ

 عضواً السليمان ناصر بن عبدالله /الشيخ القضائي المفتش فضيلة -4 عضواً النشوان
 -6 عضواً الجوير علي بن عبدالله /الشيخ مكتبنا في المستشار فضيلة -5 احتياطياً
 يلزم لمن القرار هذا يبلغ : ثانياً سكرتيراً الرشيد عبدالله بن عبدالرحمن /بمكتبنا الموظف

و/ ).يحفظكم والله .واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب لذا .مقتضاه إلنفاذ
3050/ت/13
1/5
6
2

1428
تنظيم

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ23/1/1428 وتاريخ ر/4160
 لمعالجة المتخذة الترتيبات بشأن الصادر هـ17/1/1428 وتاريخ 23 رقم الموقّر الوزراء

 اإلطالع إليكم نرغب لذا إلخ ... المملكة في المقاوالت قطاع تواجه التي المعوّقات
 ).يحفظكم والله . بعاليه إليه المشار الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون واإلحاطة

و/
3052/ت/13



1/5
6
2

1428
تنظيم

)

 هـ16/1/1428 وتاريخ 9/2/4410 رقم التعميمي المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 رقم السامي باألمر الصادر للحكم األساسي النظام من )76و72( المادتين على بناء [ونصه

 بموجب المصروفات وصرف اإليرادات بقيد تقضيان اللتان هـ27/8/1412 بتاريخ )90/أ(
 )72/م( ورقم )71/م( رقم الملكية المراسيم مقتضى على وبناء .نظاماً المقررة األصول

 للسنة الدولة ميزانية على بالمصادفة قضت التي هـ27/11/1427 وتاريخ )73/م( ورقم
 الالزمة التعليمات المالية وزير يصدر وبأن بها الملحقة والميزانيات هـ1427/1428 المالية
 على وبناء . المراسيم هذه في عليها المنصوص القواعد حدود في الميزانيات هذه لتنفيذ
 على بالتأكيد القاضي هـ15/9/1419 وتاريخ 13200/ب/7 رقم التعميمي السامي األمر
 إيراداتها وإيداع جباية بشأن الصادرة والتعليمات األنظمة بتطبيق الحكومية الجهات جميع
 .دوريا ذلك عن السامي للمقام المالية وزارة قبل من والرفع تنميتها على والحرص بأول أوالً

 المالية السنة خالل الدولة إيرادات وقيد وإيداع تحصيل إجراءات تسهيل في ورغبة
 للسنة اإليرادات وإيداع جباية تعليمات لكم ترفق أن الوزارة هذه يسر .هـ1427/1428
 , لتطبيقها بكم المرتبطة والمكاتب الفروع جميع الى إبالغها ونأمل هـ1427/1428 المالية
 وتسهيل إليضاح استفساراتهم يتلقوا أن اإليرادات لشئون الوزارة وكالة في المسئولين ويسر

 اإليرادات إدارة اآلتية اإللكتروني والبريد الهواتف على التعليمات بهذه العمل إجراءات
 ( رقم الفاكس أو )1670 تحويلة 4050000 أو 4016032( هاتف العامة

 اإليرادات مراقبة إدارة ) PRD@MOF.GOV.SA إلكتروني بريد ( )4026621
 إلكتروني بريد ( )1951 تحويلة 4050000 أو4012804( هاتف

RAD@MOF.GOV.SA ( [ والله..واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ أ 
و/ ).يحفظكم

3056/ت/13
1/5

10
2

1428



تنظيم
)

 بافتتاح القاضي هـ8/2/1428 وتاريخ 1982 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 اإلطالع نأمل لذا .الخ .. )الرياض(لمنطقة التابع )الحائر( مركز في الثانية العدل لكتابة فرع

ك/ ).يحفظكم والله .بموجبه والعمل
3062/ت/13
1/5

21
2

1428
تنظيم

 واإلدارية المالية الشؤون على العام والمشرف المستشار سعادة تعميم من نسخة تلقينا فقد(
 : اآلتية اإليصاالت سرقة بشأن هـ16/2/1426 وتاريخ 3676 رقم والكهرباء المياه بوزارة

 رقم حتى )1120901/45( رقم من يستخدم لم )2نموذج( نقود تحصيل دفتر-1
 رقم حتى )1120869/45( رقم من )2نموذج( نقود إيصال دفتر-2 ).1120950/45(
 يستخدم لم )2نموذج( نقود إيصال دفتر-3 .يستخدم لم )1120900/45(

 من )2النموذج( تحصيل دفتر بيانات صور-4 ).1120867/45(الرقم
 هذه قبول عدم سعادته ويطلب ).1120868/45( رقم حتى )1120851/45(الرقم

 اإلطالع إليكم نرغب لذا . تقديمها حالة في عليها التحفظ مع الغية واعتبارها اإليصاالت
م/ ).يحفظكم والله . واإلحاطة

3064/ت/13
1/5

22
2

1428
تنظيم

 الداخلية بوزارة المالية التحريات وحدة على العام المشرف سعادة كتاب الوزارة تلقت فقد(
 عن اإلفادة سعادته طلب المتضمن هـ16/2/1428-15 وتاريخ 1/20/1/1/400 رقم

 )1006595639( المدني السجل يحمل الحسين ناصر عبدالله حسين / ممتلكات
 إليكم نرغب لذا . الخ .. هـ16/7/1404 وتاريخها )11436( رقم النفوس وحفيظة
 مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في والبحث االطالع



 بصفة عنه اإلفادة يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور الحسين حسين / باسم
و/ ).يحفظكم والله .. عاجلة

3066/ت/13
1/5

22
2

1428
تنظيم

)

 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ3/2/1428 وتاريخ ب/5801 رقم

 الوطنية االستراتيجية على بالموافقة القاضي هـ1/2/1428 وتاريخ 43 رقم الموقر الوزراء
 إليكم نرغب لذا . الخ..بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك , الفساد ومكافحة النزاهة لحماية

 بعاليه إليه المشار الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون .. موجبه واعتماد اإلطالع
و/ ).يحفظكم والله ..

3067/ت/13
1/5

24
2

1428
تنظيم

)

 الراتب تحديد بكيفية المتعلق هـ18/9/1422 وتاريخ 1870/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 معالي خطاب تلقينا فقد . الخ .. العامة األموال مباشرة مكافأة أساسه على تحسب الذي
 للتعليمات إلحاقا[ ونصه هـ14/2/1428 وتاريخ 9/2/13131 رقم التعميمي المالية وزير

 بموجب الصادرة العامة األموال مباشرة وظائف نظام مواد أحكام تطبيق بشأن الصادرة
 بين تباين لوجود ونظراً . هـ20/8/1396 وتاريخ 4/13130 رقم الوزاري التعميم

 من الثالثة المادة في عليها المنصوص الموظف مكافأة احتساب كيفية في الحكومية الجهات
 للنظام خاضعة بوظائف فترتين عمله حالة في وذلك العامة األموال مباشرة وظائف نظام

 لغرض فصلهما أو الخدمتين بين الدمج مدى حيث من النظام خارج خدمة بينهما ويفصل



 العامة المراقبة وديوان المدنية الخدمة وزارة مع الموضوع دراسة وبعد . المكافأة احتساب
 المادة في عليها المنصوص السنوية المكافأة تصرف :أوال :- اآلتي على الرأي استقر فقد

 بالوظيفة عمله من الموظف انفكاك عند العامة األموال مباشرة وظائف نظام من الثالثة
 بأحكام المشمولة الوظائف إحدى يشغل الذي الموظف انفكاك عند:ثانيا . بالنظام المشمولة

 النظام بأحكام مشمولة لوظيفة أخرى مرة عودته ثم عمله من العامة األموال مباشرة نظام
 تصرف لم إذا-أ : لآلتي وفقا الموظف هذا يستحقها التي السنوية المكافأة احتساب فيكون

 وقت يتقاضاه كان الذي األساسي الراتب واقع من له فتحسب األولى الفترة مكافأة للموظف
 الثانية الوظيفة في عمله مدة عن مستحقاته احتساب يتم-ب . األولى وظيفته عن انفكاكه

 في عليه المنصوص للترتيب وفقا األولى الوظيفة في عنها حوسب شريحة آخر من ابتداء
 ثم للنظام خاضعة وظيفة في سنوات تسع موظف عمل لو بحيث . النظام من الثالثة المادة
 من يبدأ األخيرة الفترة مكافأة احتساب فإن النظام في لوظيفة أخرى مرة وعاد منها أنفك
. األولى الفترة من سنة آخر في استحقها والتي سنة كل عن شهرين راتب واقع

 . النظام في خدمته فترات من فترة كل في قضاها التي السنة كسور استبعاد يتم- ج
 وبعد للنظام الخاضعة الوظيفة عن الموظف انفكاك بعد مستقلة فترة كل تصرف:ثالثاً

 يتم:رابعاً . التنفيذية والئحته النظام في عليها المنصوص النظامية اإلجراءات كافة استكمال
 ولم الخدمة من انفك من وضع ويعالج , التعميم هذا تاريخ من اعتباراً القاعدة هذه تطبيق

 والله..موجبه ومراعاة اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ أ ] لها وفقاً المكافأة له تصرف
و/ ).يحفظكم

3068/ت/13
1/5

27
2

1428
تنظيم

 وتاريخ 249 رقم المكلف نجران بمنطقة العدل وزارة فرع مدير سعادة كتاب تلقينا فقد(
 تم الذي المبنى إلى نجران بمنطقة الوزارة فرع انتقال تم أنه المتضمن هـ16/2/1428

 أرقام بأن علماً .العام واالدعاء التحقيق هيئة مبنى شمال مشعل األمير بحي مؤخراً استئجاره
 الموظفين شؤون 075292131 الفرع مدير :- التالي النحو على الفرع لدى الهواتف

 السنترال 075292668 المستودع 075290277 المالية الشؤون 075293688
م/ ).يحفظكم والله .واإلحاطة لإلطالع 075292151



3069/ت/13
1/5

28
2

1428
تنظيم

 دراسة بشأن هـ20/8/1427 وتاريخ 2953/ت/13 رقم العدل وزير معالي لتعميم إلحاقاً(
 ونظراً إلخ ... الحكومية األجهزة في وتداولها السرية الرسمية الوثائق مع التعامل كيفية

 أنواع وتحديد حصر منكم نأمل الموضوع وألهمية ذلك لدراسة تحضيرية لجنة لتشكيل
 لكل السرية نوع واقتراح السرية درجات أصناف من صنف لكل تنتمي التي السرية الوثائق

 السرية الوثائق جداول تعبئة إرشادات ضوء على الجداول وتعبئة – دائمة وغير دائمة – منها
 التعميم هذا صدور تاريخ من أسبوعين تتجاوز ال مدة في لديكم بها والمعمول المرفقة
 رقم الهاتف على بالوزارة والمحفوظات الوثائق مركز مدير من ذلك عن االستفسار ويمكن

ك/ ).يحفظكم والله ).014058320(
3071/ت/13
1/5

28
2

1428
تنظيم

)

 رقم للتقاعد العامة المؤسسة إدارة مجلس رئيس المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 للتقاعد العامة المؤسسة تنظيم من نسخة ومشفوعه هـ17/2/1428 وتاريخ 183/1706

 التنظيم تعميم معاليه وطلب ، هـ3/1/1425 وتاريخ )3( رقم الوزراء مجلس بقرار المعتمد
 من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا . المرفق
و/ ).يحفظكم والله .المذكور للتقاعد العامة للمؤسسة المعتمد التنظيم

3072/ت/13
1/5

28
2

1428



تنظيم
 وتاريخ ت هـ/1372 رقم المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد(

 من المعتمد المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة تنظيم من نسخة ومشفوعه هـ15/2/1428
 اإلطالع إليكم نرغب لذا . المرفق التنظيم تعميم معاليه وطلب ، األعلى االقتصادي المجلس
 االتصاالت لهيئة المعتمد التنظيم من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه واعتماد

و/ ).يحفظكم والله .المذكور المعلومات وتقنية
3074/ت/13
1/5

29
2

1428
تنظيم

 وتاريخ ب م/1961 رقم التعميمي البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد(
 تنظيم بشأن هـ15/4/1426 وتاريخ 5142 رقم األمر إلى نشير :[ ونصه هـ23/2/1428

 رقم واألمر ، السياحية والمناطق الحكومية والمصالح والوزارات العامة األماكن في التصوير
 أجل من المملكة زيارة ترغب التي اإلعالمية الوفود بشأن هـ23/2/1428 وتاريخ 1962
 التأكيد إليكم ونرغب .الشأن بهذا األمران به قضى وما ، وتسجيلية وثائقية برامج تصوير

 فترة خالل( واإلعالم الثقافة وزارة بتزويد واألهلية الرسمية الدولة مؤسسات جميع على
 في سواء ، البته تصويرها يحظر التي الجهات لهذه التابعة بالمواقع بقائمة )جداً قصيرة
 فأكملوا .. المتاحة واإلمكانات والتعليمات األنظمة حسب المستقبل في أو الحاضر الوقت

و/ ).يحفظكم والله.موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ] .بموجبه يلزم ما
3081/ت/13
1/5

19
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1428
تنظيم

)

 رقم المدنية الخدمة بوزارة والمكافآت البدالت إدارة مدير سعادة خطاب الوزارة تلقت فقد
 10965/27 رقم العدل وزارة خطاب إلى فيه والمشار هـ7/2/1428 وتاريخ 5721
 أما ، ريال 113 هو النظر هيئة ألعضاء االنتداب بدل أن المتضمن هـ22/1/1428 وتاريخ



 باألمر المعتمد الرواتب سلم في الزيادة إقرار بعد النظر هيئة أعضاء مكافأة بسلم ورد ما
 هـ1/9/1426 من اعتباراً به والمعمول هـ16/7/1426 وتاريخ 227/أ رقم الكريم الملكي

 لبدل الخطأ تصحيح سعادته وطلب . مطبعي خطأ فهو ريال 150 هو االنتداب بدل أن من
 .واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب لذا .ريال 150 من بدالً ريال 113 صحته الذي االنتداب

م -،،، يحفظكم والله
3083/ت/13
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 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد(
 رقم الكريم الملكي األمر من نسخة به المرفق هـ4/3/1428 وتاريخ ب/10696 رقم

 الحرمين خادم برئاسة الوزراء مجلس تشكيل بإعادة القاضي هـ3/3/1428 وتاريخ )29أ(
 المجلس أعضاء جميع استمرار مع - الله حفظه - عبدالعزيز بن عبدالله الملك الشريفين
 يلزم لمن وإبالغه واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... مناصبهم في الحاليين
و .- يحفظكم والله..إليه المشار الكريم الملكي األمر من نسخة برفقه وتجدون

3084/ت/13
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 السامي األمر على المبني ، هـ27/8/1427 وتاريخ 2961/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 إنشاء مشروع على بالموافقة القاضي هـ20/8/1427 وتاريخ ب م/6296 رقم الكريم
 الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه إلخ ... والتقنية للعلوم عبدالله الملك جامعة
 الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه هـ3/3/1428 وتاريخ ب م/2267 رقم البرقي
 وتاريخ ب م/5493 رقم األمر إلى نشير :-[ونصه والقروية البلدية الشؤون وزير
 مقدارها إجمالية بمساحة باألمر إليها المشار األراضي كافة بإفراغ القاضي هـ20/7/1427

 الدولة أمالك باسم الثالث الجزر فيها بما مربع متر مليون وعشرون ثالثة )23.000.000(



 5887 رقم سموكم برقية إلى نشير كما .والتقنية للعلوم عبدالله الملك جامعة لمصلحة
 رقم التنظيمي المخطط أعدت جدة محافظة أمانة أن المتضمنة هـ24/1/1428 وتاريخ

 والبالغة السعودية أرامكو شركة قبل من المقدم المساحي الرفع بموجب )خ/ج/528(
 إليه المشار باألمر وردت التي المساحة بين الفرق ظهر وقد 2م)36.034.059( مساحته

 الهيئة قدمتها التي الفضائية الصور بين المساحة حساب اختالف بسبب المساحي الرفع وبين
 عبارة الموقع من جزء لكون إضافة ، الطبيعة واقع من المساحية والرفوعات لالستثمار العامة

 بلدة أهالي من العديد وأن .والجزر المد بعملية تتأثر مائية وممرات ثالث وجزر شاطئ عن
 البحرية الواجهة كامل وإغالق الصيادين مرسى إلغاء من لتضررهم بشكاوى تقدموا ثول

 هو للبلدة الرئيسي النشاط لكون واالقتصادية االجتماعية أوضاعهم على سيؤثر مما للبلدة
 والتي إليه المشار باألمر الواردة بالمساحة االكتفاء األمانة واقترحت .األسماك وبيع صيد

.لذلك سموكم وتأييد المقترح المخطط وفق تحقيقها يمكن

 وتاريخ ع/505 رقم المعدنية والثروة البترول وزير معالي برقية إلى أيضاً نشير كما
 الجامعة لمتطلبات كامل وتقييم بدراسة حظي الموضوع هذا أن المتضمنة هـ8/2/1428

 هذا لمثل المتوقعة واالجتماعية االقتصادية الموقع وبتأثيرات ناحية من والمستقبلية الحالية
 المخطط وأن .أخرى ناحية من لها المجاورة األخرى والمناطق ثول بلدة على الكبير الصرح

 ما منه يتبين المجال هذا في المتخصصة الشركات أعرق به تقوم الذي للجامعة العام الرئيسي
 مساحة · : جزئين من الطبيعة على المساحي للرفع وفقاً المساحة تتكون -1 : يلي

 المغمورة في 2م )19.640.378( مساحة · .اليابسة على أرض 2م )16.409.404(
 الجزء على لها التابعة ومرافقها الجامعة منشآت بناء سيتم وأنه .مائية وممرات جزر عن عبارة
 األرض مساحة أن بيّن الحاضر الوقت في تصحيحه يتم الذي الرئيسي المخطط وأن األول

 والمرافق الجامعة مجمع لتوفير كامل بشكل استغاللها سيتم المساحي الرفع حسب المتوفرة
 بلدة أهالي تضرر بموضوع يتعلق ما -2 .العالمية المواصفات وأنسب أفضل وفق لها الالزمة

 لصرح واالجتماعية االقتصادية التأثيرات فإن البحرية الواجهة وإغالق المرسى إلغاء من ثول
 إلى ثول بلدة ذلك وسيتجاوز -الله بإذن– الخير وفيه إيجابياً سيكون الجامعة مثل كبير

 الصيادين مرفأ موضوع الرئيسي المخطط في باالعتبار األخذ تم وأنه ، لها المجاورة المناطق
 للصيادين مرفأ وإنشاء تصميم بالجامعة الخاصة والتصاميم الهندسية الدراسات فستشمل ،

 الذي الموقع وفي الحالي المرفأ عن بديالً المواصفات أفضل وفق للبلدة كورنيش وكذلك
 في الصيادين على تأثير أي لتجنب وأنه .الجامعة حرم خارج جدة محافظة أمانة تحدده
 المنفذة الشركة تقوم لن المحافظة أمانة من البديلة األرض تجهيز وحتى الحاضر الوقت



 األرض توفير حتى مؤقت بشكل للمرفأ الصيادين استخدام وسيستمر الحالي المرفأ بإغالق
.الجامعة نفقة على وإنشائهما وللكورنيش له البديلة

 معاليه ويرى .. والتنفيذ التصاميم في البدء الفور على ليتم وقت أسرع في ذلك يكون وأن
 تقوم وأن ، 2م)36.034.059( والبالغة إليها المشار المطلوبة بالمساحة الصك صدور
 وكورنيش مرفأ لبناء الجامعة حرم خارج بديلة أرض بتوفير والقروية البلدية الشؤون وزارة

 نخبركم .والتنفيذ التصميم في البدء الفور على ليتم وقت أسرع في ثول بلدة ألهالي حديث
 .. الصيادين مرفأ على التأكيد مع المعدنية والثروة البترول وزير معالي رآه ما على بموافقتنا
 .يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ..,,,] بموجبه يلزم ما فأكملوا

و/ ،، يحفظكم والله
3085/ت/13
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 صاحب خطاب على المبنى , هـ6/3/1424 وتاريخ 2199/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وتاريخ 8945/ب/3 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو

 )1( رقم الملكي والمرسوم األجنبي االستثمار نظام من نسخة به المرفق , هـ25/2/1424
 صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه .الخ ..عليه بالموافقة القاضي هـ5/1/1421 وتاريخ
 هـ7/3/1428 وتاريخ ب/11185 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو
 هـ5/3/1428 وتاريخ )1/28( رقم األعلى االقتصادي المجلس قرار من نسخة به المرفق
 االستثمار نظام من ) الثانية ( المادة به تقضي بما اإلخالل عدم مع : أوالً :- يلي بما القاضي
 على وذلك ( األجنبي االستثمار من المستثنى النشاط أنواع قائمة على الموافقة األجنبي

 القطاعات بعض فتح أجل من عام كل القائمة هذه تراجع’ : ثانياً ) بالقرار الموضح النحو
 المادة به تقضي لما تنفيذاً : ثالثاً . بها الخاصة التنظيمات إصدار عند األجنبي لالستثمار

 للمستثمر الالزم الترخيص لالستثمار العامة الهيئة تصدر األجنبي االستثمار نظام من )الثانية(
 العامة الهيئة وتوضّح , القائمة هذه في يرد لم الذي النشاط أنواع من نوع أي في األجنبي

 في بما النشاط هذا تحكم التي األنظمة متطلبات الترخيص في األجنبي للمستثمر لالستثمار



 والمطلوبة المعنية الجهات من الالزمة التراخيص على والحصول اإلجراءات استيفاء ذلك
 في المعنية الجهات ممثلو يقوم أن على , كافة المستثمرين قبل من النشاط هذا لممارسة

 لذا . ممكن وقت أسرع في اإلجراءات هذه إنهاء على بالمساعدة الشاملة الخدمة مركز
 قرار من نسخة برفقه وتجدون .يخصه فيما كل موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

و./ يحفظكم والله .. إليه المشار األعلى االقتصادي المجلس
3087/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما به المرفق ، هـ9/3/1428 وتاريخ ب/11567

 مكافحة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ7/3/1428 وتاريخ ) 79 ( رقم الموقر الوزراء
 ( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً . بالقرار المرفقة بالصيغة المعلوماتية جرائم

 االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على بالمصادقة الصادر هـ8/3/1428 وتاريخ ) 17/م
 . المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه واعتماد

و /،،، يحفظكم والله
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 صاحب تعميم على المبني هـ17/9/1427 وتاريخ 2971/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 ، هـ8/9/1427 وتاريخ ر/40820 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو
 بالموافقة القاضي هـ2/9/1427 وتاريخ 223 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة به المرفق

 وزير معالي كتاب تلقينا فقد عليه .إلخ ... الحكومية والمشتريات المنافسات نظام على
 رقم الوزاري القرار من نسخة به المرفق هـ27/2/1428 وتاريخ 42/16876 رقم المالية

 المنافسات لنظام التنفيذية الالئحة بإصدار القاضي هـ20/2/1428 وتاريخ )362(



 هـ4/9/1427 وتاريخ )58/م( رقم الملكي بالمرسوم الصادر الحكومية والمشتريات
 من نسخة برفقه وتجدون .موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .بالقرار المرفقة بالصيغة
و /،،، يحفظكم والله .المذكورة التنفيذية الالئحة

3093/ت/13
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 تضمنه ما على بالموافقة القاضي هـ15/3/1428 وتاريخ 3285 رقم قرارنا صدر حيث(
 أو تعديل من الشرعية المرافعات لنظام التنفيذية الالئحة على المالحظات دراسة لجنة محضر
 إليكم نرغب لذا . الشرعية المرافعات لنظام التنفيذية الالئحة من لمواد حذف أو إضافة

و /، يحفظكم والله . بموجبه العمل واعتماد االطالع
3097/ت/13
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 المنافسات نظام بشأن هـ17/9/1427 وتاريخ 2971/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 الالئحة بشأن هـ27/3/1428 وتاريخ 3088/ت/13 رقم وتعميمنا الحكومية والمشتريات

 وزير معالي تعميم تلقينا فقد عليه إلخ .. الحكومية والمشتريات المنافسات لنظام التنفيذية
 سريان نطاق توضيح المتضمن هـ28/3/1428 وتاريخ 42/25517 رقم البرقي المالية
 وطريقة ، السابق النظام ظل في عقودها توقيع تم التي والمشتريات المنافسات على النظام

 نرغب لذا .الخ....والمتعهدين المقاولين مع إبرامها المزمع الحالية العقود نماذج استخدام
 يحفظكم والله .بعاليه إليه المشار معاليه تعميم من نسخة برفقه وتجدون واإلحاطة اإلطالع

و /،،،
3098/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد

 الوزراء مجلس قرار نسخة : أوالً : يلي ما المتضمنة هـ9/3/1428 وتاريخ ب/11561
 اإللكترونية التعامالت نظام على بالموافقة القاضي هـ7/3/1428 وتاريخ )80( رقم الموقر
 وتاريخ )18/م( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً .بالقرار المرفقة بالصيغة

 ، موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .ذلك على بالمصادقة الصادر هـ8/3/1428
 المشار الكريم الملكي المرسوم من ونسخة الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون

و / ،،، يحفظكم والله .بأعاله إليهما
3104/ت/13
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 31 رقم العامة المراقبة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا فقد
 بمنطقة العامة المراقبة ديوان فرعي افتتاح مؤخراً تم أنه المتضمن هـ27/3/1428وتاريخ
 :كالتالي فرع لكل الجغرافي والنطاق الديوان فروع أصبحت وبذلك جازان ومنطقة القصيم
 مكة بمنطقة الحكومية األجهزة فروع م الديوان فروع المدينة للفرع الجغرافي النطاق

 فروع 1 المكرمة مكة منطقة فرع جده تبوك منطفة ، المنورة المدينة منطقة ، المكرمة
 األجهزة فروع 2 الشرقية المنطقة فرع الدمام .الشرقية بالمنطقة الحكومية األجهزة

 فروع 3 عسير منطقة فرع أبها نجران منطقة ، الباحة منطقة ، عسير بمنطقة الحكومية
 4 الجوف منطقة فرع سكاكا .الشمالية الحدود منطقة ، الجوف بمنطقة الحكومية األجهزة

 فروع 5 القصيم منطقة فرع بريده .حائل منطقة ، القصيم بمنطقة الحكومية األجهزة فروع
 بالنظر أنه معاليه أفاد وقد 6 جازان منطقة فرع جازان جازان بمنطقة الحكومية األجهزة
 التي ، ريال مليون عشرين عن قيمتها تزيد ال التي ووثائقها اإلدارية العقود مراجعة ألهمية
 بهدف ، الجغرافي النطاق حسب الديوان فروع مقار في الحكومية األجهزة فروع تبرمها
 وطلب .المناسب الوقت في وتصحيحها واالنحرافات األخطاء وتدارك التدقيق عملية تسريع
 المملكة مناطق مختلف في بنا المرتبطة والفروع اإلدارات في المسئولين توجيه معاليه

 وفق الديوان لفرع التعاقد لعملية المتممة الوثائق بكافة مشفوعة تبرمها التي العقود بإرسال



 الديوان لفرع المرسل العقد قيمة التزيد أن على ، أعاله الموضح للفروع الجغرافي النطاق
 . قبله من مراجعتها لتتم إبرامها تاريخ من أسبوعين مدة خالل وذلك ريال مليون عشرين عن
و / يحفظكم،،،، والله بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا
3106/ت/13
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 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 قرار على الكريمة الموافقة تمت انه المتضمن هـ8/4/1428 وتاريخ ب/16081 رقم

 الالئحة على بالموافقة القاضي هـ6/4/1428وتاريخ )129( رقم الموقر الوزراء مجلس
 وذلك ، العامة والمؤسسات الحكومية األجهزة في الداخلية المراجعة لوحدات الموحدة
 من نسخة برفقه وتجدون موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .بالقرار المرفقة بالصيغة

و ./ يحفظكم والله . بعالية إليه المشار الوزراء مجلس قرار
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 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 قرار على الكريمة الموافقة تمت انه المتضمن هـ8/4/1428 وتاريخ ب/16081 رقم

 الالئحة على بالموافقة القاضي هـ6/4/1428وتاريخ )129( رقم الموقر الوزراء مجلس
 وذلك ، العامة والمؤسسات الحكومية األجهزة في الداخلية المراجعة لوحدات الموحدة
 من نسخة برفقه وتجدون موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .بالقرار المرفقة بالصيغة

و ./ يحفظكم والله . بعالية إليه المشار الوزراء مجلس قرار
3118/ت/13
1/5

17
5



1428
تنظيم

 المناطق بدل صرف بشأن هـ15/5/1419 وتاريخ 1196/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه .الخ...الخرخير مركز في للعاملين النائية

 البرقي هـ11/4/1428 وتاريخ ب/16247 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي
 الدفاع ووزير الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه

 )1/533( رقم المدنية الخدمة مجلس قرار إلى أشير [ :ونصه العام والمفتش والطيران
 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان بخطاب المبلغ هـ24/12/1418 وتاريخ

 بدل صرف في االستمرار : أوالً : يلي ما والمتضمن هـ5/4/1419 وتاريخ ر/7/4900
 أول من %)9( بالمائة تسعة الحالي بمقداره الخرخير محافظة في للعاملين النائية المناطق
 مكافأة الخرخير محافظة في العاملين المدنيين للسعوديين تصرف : ثانياً .المرتبة مربوط
 ، راتبها الموظف يتقاضى التي الدرجة أصل من )أشهر ثالثة( راتب تساوي مقطوعة سنوية
 العمراني التطور ضوء في المدنية الخدمة مجلس قبل من المكافأة هذه في النظر ويعاد

 وعضو المدنية الخدمة وزير معالي خطاب من نسخة طيه الكريم لسموكم وأبعث .للمنطقة
 أن إلى فيه المشار هـ7/4/1428 وتاريخ خ م/399/428 رقم المدنية الخدمة مجلس
 بتاريخ المنعقد اجتماعه خالل المكافأة هذه موضوع بحث المدنية الخدمة مجلس

 هـ19/3/1428 وتاريخ )1/1234( رقم قراره ذلك حيال واتخذ ، هـ19/3/1428
 الخاص هـ24/12/1418 وتاريخ )1/533( رقم المجلس بقرار العمل يستمر بأن القاضي

 التطور ضوء في المجلس قبل من فيه النظر يعاد أن على الخرخير محافظة في بالعاملين
 المدنية الخدمة مجلس إليه انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت وحيث .بالمحافظة العمراني

 إليكم نرغب لذا هـ .أ ..] بموجبه الالزم بإكمال باألمر التكرم أرجو .. الصدد هذا في
و /،،، يحفظكم والله .موجبه واعتماد اإلطالع
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمنة هـ25/4/1428وتاريخ ب/18578



 هيئة إنشاء : أوالً :يلي بما القاضي هـ22/4/1428 وتاريخ)136( رقم الموقر الوزراء
 خيارات وفق المناسب السكن توفير )1( :اآلتي إلى تهدف اعتبارية شخصية ذات مستقلة
 على المواطن حصول تيسير )2( .الهيئة تضعها محددة وبرامج المواطنين الحتياجات مالئمة
 )3( .حياته من المناسب الوقت وفي دخله حدود ضمن الجودة فيه تراعى ميسر مسكن
 المساكن من المعروض نسبة رفع على العمل )4( .للمساكن المواطنين تملك نسبة زيادة

 وبرامجه اإلسكان نشاطات دعم في الخاص القطاع مشاركة تشجيع )5( .أنواعها بمختلف
 وتطويرها وتحديثها للمملكة الشاملة اإلسكانية اإلستراتيجيات إعداد )6( .المختلفة

 والتنظيمات والسياسات واللوائح األنظمة اقتراح )7( .النظامية لإلجراءات وفقاً واعتمادها
 ومن ، الشأن هذا في المعتمدة الوطنية اإلستراتيجيات مع يتوافق بما اإلسكان بنشاط الخاصة

 والمالك المستأجرين وحقوق ، العقاري بالرهن يتعلق ما كل واألنظمة السياسات تلك
 إقامة أجل من األراضي وتطوير ، العام واإلسكان ، الشعبي واإلسكان ، السكنية للوحدات

 غير للمحتاجين مناسبة مساكن بإنشاء الهيئة قيام على العمل )8( .عليها إسكانية مشروعات
 ذلك في بما ، والخاصة الحكومية والتمويل اإلقراض برامج من االستفادة على القادرين

.الشعبية المساكن بناء في صالحيتها

 في المذكورة للهيئة الالزم التنظيم مشروع المعنية الجهات بمشاركة الخبراء هيئة تعد :ثانياً
 مجلس جلسة في الموضوع شأن في بحث من دار ما ضوء في القرارـ هذا من أوالً البند

 في ورد وفيما ، هـ13/4/1428 بتاريخ الشريفين الحرمين خادم برئاسة المنعقدة الوزراء
 المشروع الخبراء هيئة وترفع ، اإلداري للتنظيم الوزارية للجنة )والخمسين الرابع( المحضر

 .النظامية اإلجراءات الستكمال ، القرار هذا نفاذ تاريخ من أشهر ستة تتجاوز ال مدة خالل
و /،،، يحفظكم والله . موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
3121/ت/13
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 وتاريخ ب م/3997 رقم البرقي التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ25/4/1428

 2113رقم التعميمي األمر إلى نشير :[ونصه العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء
 مذكرات لديها التي المختصة الجهات جميع على بالتأكيد القاضي هـ28/2/1428وتاريخ



 العام األمين سمو كتاب إلى نشير كما . يخصه فيما كل لتفعيلها األخرى الدول مع تفاهم
 أن سموه طلب المتضمن هـ15/3/1428وتاريخ 99/و أ م/1/1 رقم الوطني األمن لمجلس

 مع التفاهم مذكرات من بنسخ الوطني األمن لمجلس العامة األمانة بتزويد الجهات هذه تقوم
 طلب على ولموافقتنا .االتفاقيات هذه تنفيذ مدى عن دوري تقرير وكذلك األخرى الدول
 الوزارات كافة زودنا وقد ، بموجبه يلزم ما إكمال إليكم نرغب الخصوص بهذا سموه

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا ].لالعتماد هذا أمرنا من بنسخ الحكومية والمصالح
و /،،، يحفظكم والله .موجبه
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 سماع بعد يصدر التأديب لجنة قرار أن المتضمنة ، المحاماة نظام من )23( المادة على فبناء
 المحاكم إلى النهائية القرارات منطوق العدل وزارة تبلغ وأن ، المحامي ودفاع االتهام
 )17( رقم المحامين لجنة قرار صدر فقد عليه إلخ ... المختصة والجهات المظالم وديوان
 ، الفيفي سعيد بن يزيد /المحامي على )اإلنذار عقوبة( إيقاع المتضمن هـ2/3/1428 وتاريخ
 ، )142/24( رقم المحاماة ورخصة ، )1031430844( رقم المدني السجل يحمل الذي
 لذا .المحاماة لنظام التنفيذية الالئحة من )33/16( الفقرة حسب النهائية القرار اكتسب وقد

و / ،،، يحفظكم والله .واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب
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 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا فقد

 قرار من نسخة :أوالً :مايلي المتضمن هـ14/5/1428 وتاريخ ب/21904 رقم البرقي
 نقل اتفاقية على بالموافقة القاضي هـ11/5/1428وتاريخ)158( رقم الموقر الوزراء مجلس

 ، العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول بين للحرية سالبة بعقوبات عليهم المحكوم
 هـ25/4/1427بتاريخ المتحدة العربية اإلمارات بدولة )أبوظبي( مدينة في عليها الموقع



 الكريم الملكي المرسوم من نسخة :ثانياً .بالقرار المرفقة بالصيغة م23/5/2006 الموافق
 االطالع إليكم نرغب لذا .ذلك على بالمصادقة الصادر هـ12/5/1428وتاريخ)43/م( رقم

 والمرسوم الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون يخصكم فيما موجبه واعتماد
و /يحفظكم،،، والله . بعاليه إليهما المشار الملكي
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمنة هـ15/5/1428 وتاريخ ب/21962

 تحديد قواعد على بالموافقة القاضي هـ11/5/1428وتاريخ)157( رقم الموقر الوزراء
 .بالقرار المرفقة الصيغة بحسب بها المتعلقة والوثائق )هـ1450(عام حتى العمراني النطاق

 مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
و /يحفظكم،،،، والله . بعاليه اليه المشار الوزراء
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 وتاريخ 4338/1 رقم بكتابه بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة إلينا رفعه ما على فبناء
 لمباشرة بالرياض التمييز محكمة انتقال تعالى الله بمشية تقرر أنه المتضمن هـ23/5/1428

 لذا .هـ25/5/1428 الموافق االثنين يوم من اعتباراً بالطائف الصيفي مقرها في أعمالها
ك/ ،،، يحفظكم والله .واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما بها المرفق هـ5/3/1425 وتاريخ 11840/ب/7

 في تفاهم مذكرة على بالموافقة القاضي هـ15/2/1425 وتاريخ )50( رقم الموقر الوزراء
 الجمهورية في القضائية والسلطة المملكة في العدل وزارة بين القضائية العالقات مجال

 الموافق هـ11/5/1424 بتاريخ المملكة في عليها الموقّع ، اإليرانية اإلسالمية
 رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً .بالقرار المرفقة بالصيغة م11/7/2003

 اإلطالع إليكم نرغب لذا .ذلك على بالمصادقة الصادر هـ3/3/1425 وتاريخ )17/م(
 قرار من نسخة برفقه وتجدون .والتعليمات األنظمة وفق يخصكم فيما موجبه واعتماد
و / ،،، يحفظكم والله .المذكور الوزراء مجلس
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 مجلس قرار من نسخة : أوالً :يلي ما بها المرفق هـ9/7/1425 وتاريخ 35399/ب/7

 ، االتصاالت نظام على بالموافقة القاضي هـ5/3/1422 وتاريخ )74( رقم الموقر الوزراء
 المرسوم من نسخة : ثانياً .بالقرار المرفقتين بالصيغتين السعودية االتصاالت هيئة وتنظيم
 نظام على بالمصادقة الصادر هـ12/3/1422 وتاريخ )12/م( رقم الكريم الملكي

 وتجدون .يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .إليه المشار االتصاالت
و/ ،،، يحفظكم والله .المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه
3151/ت/13
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 رقم للتقاعد العامة المؤسسة إدارة مجلس رئيس المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 تنفيذ تعتزم للتقاعد العامة المؤسسة أن المتضمن ، هـ29/1/1428 وتاريخ 183/1018

 المساكن لشراء المتقاعدين من وشريحة )وعسكريين مدنيين( الدولة موظفي لتمويل برنامج
 لصالح المساكن صكوك رهن على الموافقة معاليه ويطلب .اإلسالمية المرابحة نظام وفق

 المؤسسة برنامج على وذلك ، المساكن هذه بناء بتمويل يقوم الذي العقاري التنمية صندوق
 مجلس بقرار الصادر للتقاعد العامة المؤسسة تنظيم إن وحيث إلخ .. مساكن شراء لتمويل
 أن على )-7( فقرة - السادسة المادة في نص هـ13/1/1425 وتاريخ )3( رقم الوزراء
 جميع واعتماد وخططه وقواعده المؤسسة أموال استثمار سياسات إقرار اإلدارة لمجلس
 فإننا ، الشرعي النظر يقتضيه ما وفق الرهن إجراءات تتم أن في ورغبة .االستثمار مشاريع
 العدل كاتب يقوم أن )1 :اآلتي النحو على والرهن واإلفراغ البيع عملية إتمام إليكم نرغب
 من بحضور وذلك للتقاعد العامة المؤسسة إلى العقار مالك من واإلفراغ البيع عقد بإجراء
 )2 .والنظامية الشرعية اإلجراءات ومستكملة المفعول سارية وكالة بموجب أو أصالة يمثلها

 المستفيد إلى للتقاعد العامة المؤسسة من واإلفراغ البيع عقد بإجراء العدل كاتب يقوم أن
 المؤسسة لصالح العقار رهن بإجراء العدل كاتب يقوم أن )3 .المذكور التمويل برنامج من

 اإلجراءات جميع تكون أن مراعاة مع .واإلفراغ البيع عقد من أجراه ما وفق للتقاعد العامة
 ،،، يحفظكم والله .ببعضها المذكورة اإلجراءات الرتباط واحد عدل كاتب لدى المذكورة

و /
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 بالنسبة الطريق بمسافة الخاص االستحقاق صرف عن الوزارة منسوبي بعض الستفسار فنظراً
 كتاب تلقينا فقد عليه .بها يعملون التي البلدان غير في تقام التي )المدة قصيرة( للدورات

 وتاريخ 25476رقم المدنية الخدمة موظفي وابتعاث تدريب لجنة عام أمين سعادة
 التعامل خاللها من يمكن التي الترتيبات بعض إلى التوصل تم أنه المتضمن ، هـ19/5/1428
 المحددة لأليام بالنسبة الترتيبات هذه من وأن .الحاضر الوقت حتى الموجودة الحاالت مع

 الحد تقدير الحكومية الجهة بإمكان فإنه:[انتداب بمثابة تعتبر التي للمتدرب طريق كمسافة
 ال أن على عمله مقر إلى والعودة التدريب مكان إلى الذهاب من المتدرب يمكن الذي



 )283( رقم المدنية الخدمة مجلس قرار في عليها المنصوص أيام الستة تتجاوز
 إليكم نرغب ].منه والعودة البرنامج لحضور إركاب تذكرة ومنحه ، هـ20/7/1400وتاريخ

ك /يحفظكم،،، والله . موجبه واعتماد االطالع
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 هـ11/6/1428 وتاريخ 5079 رقم المتدربين شؤون عام مدير سعادة كتاب تلقينا فقد
 معهد في ، هـ1429-1428 التدريبي العام خالل التدريبية للبرامج الزمنية الخطة به المرفق
 الجهات على تعميمها سعادته ويطلب ، والدمام جدة في وفرعيه بالرياض العامة اإلدارة
 وتجدون . يخصكم فيما الالزم وإكمال االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... للوزارة التابعة
-1428 التدريبي العام خالل التدريبية للبرامج والتنفيذية الزمنية الخطة ( من نسخة برفقه

 من الترشيحات تكون أن على ، ) والدمام جدة في وفرعيه بالمعهد المنفذة ، هـ1429
 والحرص ، تدريبه العمل مصلحة أو حاجة تقضي من ترشيح : التالية الضوابط وفق قبلكم
 العام ترشيحات بأن علماً ، تدريبية دورة على الحصول له يسبق لم لمن األولوية منح على

 األسباب من سبب ألي المعهد من قبولها يتم لم التي هـ1428-1427 الحالي التدريبي
 فيما . هـ1429-1428 القادم التدريبي للعام الحقاً منها اإلفادة يمكن وال ، الغية تعتبر

 أصحاب قبل من للعمل تأمين هناك يكون أن بدّ ال ، العدل كتاب الفضيلة أصحاب يخص
 إال فيها ليس التي للجهات بالنسبة القضاة الفضيلة أصحاب أحد أو العدل كتاب الفضيلة
 وكتاب القضاة شعبة تزويد مع ، الترشيح مسوغات ضمن ذلك وإرفاق ، واحد عدل كاتب
 بخط بالترشيح الخاصة – منها نسخة مرفق - االستمارة تعبئة . اإلقرار من بنسخة العدل
 استمارة على الحصول يمكن بأنه علماً ، حقولها جميع واستكمال ، المرشح قبل من واضح

 ( اإلنترنت شبكة على المعهد موقع خالل من والتنفيذية الزمنية والخطة الترشيح
WWW.Ipa.edu.sa ( . يتم فإنه المشاركات تنظيم حيال العمل لمصلحة تقديرا 

 االنقطاع فترات من للتقليل وذلك ، مددها في جداً المتقاربة التدريبية البرامج على الترشيح
. ذلك ومراعاة الحرص الجميع وعلى ، التدريب بسبب العمل عن



 بالوزارة اإلداري للتطوير العامة اإلدارة إلى تعبئتها بعد بالترشيح الخاصة االستمارات ترسل
 الموضحة الفصول حسب وذلك ، المعهد لدى الترشيح نهاية قبل أسبوعان أقصاها مدة في
و /،،، يحفظكم والله . المرفق الدورات جدول في
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 رئيس معالي تعميم على المبني ، هـ27/2/1406 وتاريخ ت12/29 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 نسخة به المرفق هـ،29/12/1405 وتاريخ ر/7/21097 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان

 نظام على بالموافقة القاضي هـ26/11/1405 وتاريخ )225( رقم الوزراء مجلس قرار من
 صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه إلخ ... بالقرار المرفقة بالصيغة العامة المرافق حماية
 هـ5/6/1428 وتاريخ ب/25242 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو
 وتاريخ )188( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما بها المرفق

 الحادية( المادة من )أ( الفقرة تعديل على الموافقة -1 : يلي بما القاضي هـ3/6/1428
 وتاريخ )62/م( رقم الملكي بالمرسوم الصادر ، العامة المرافق حماية نظام من )عشرة

 من بقرار واإلصالح اإلزالة مصاريف وتحديد( عبارة بحذف وذلك ، هـ20/12/1405
 بالتعويض المخالفة مرتكب يلزم )أ : اآلتي بالنص الفقرة هذه تصبح بحيث )المختص الوزير

 الذي التلف إصالح تكاليف ذلك في بما ، الغير أو بالمرفق لحقت التي األضرار جميع عن
 التعويض ويحتسب ، الغير أو المرفق فقدها التي المنفعة عن والتعويض ، حدوثه في تسبب
 وزارة من تشكل لجنة تضعها قواعد وفق المخالفة بسبب الضائعة المياه عن المكعب للمتر

.والكهرباء المياه ووزارة ، والقروية البلدية الشؤون ووزارة ، المالية

 تقوم أن أو ، مخالفته من ينتج ما بإصالح المخالفة مرتكب تلزم أن المختصة وللجهة
 والنفقات المصاريف بجميع الحالة هذه في عليه ويرجع ، المخالف نفقة على باإلصالح

 من تستوفى فإنها يدفعها لم فإن ، عليها ترتبت التي األضرار وإصالح التعدي إلزالة الالزمة
 الموافقة -2 .الدولة أموال جباية لقواعد وفقاً تحصل أو ، حكومية جهة أي لدى مستحقاته

 )ب : اآلتي بالنص لتصبح نفسه النظام من )عشرة الثالثة( المادة من )ب( الفقرة تعديل على
 هذا في عليه المنصوص حدها ضمن مخالفة كل عن الغرامة مقدار ويحدد التعويضات تقدر

 الوزير الغرامة أو التعويض قرار ويصدر ، المختص الوزير يصدرها قواعد وفق ، النظام



 تاريخ من يوماً )ستين( خالل المظالم ديوان أمام منه التظلم ويجوز ، يفوضه من أو المختص
 وتاريخ )54/م( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً .به المخالف إبالغ

 فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .ذلك على بالمصادقة الصادر هـ5/6/1428
 .المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون .والتعليمات األنظمة وفق يخصكم

و /،،، يحفظكم والله
3162/ت/13
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 بعد يصدر التأديب لجنة قرار أن المتضمنة ، المحاماة نظام من )33( المادة على فبناءً
 المحاكم إلى النهائية القرارات منطوق العدل وزارة تبلغ وأن ، المحامي ودفاع االتهام سماع

 رقم المحامين تأديب لجنة قرار صدر فقد عليه .الخ...المختصة والجهات المظالم وديوان
 سعد بن عبدالله /المحامي على )اإلنذار عقوبة( إيقاع المتضمن هـ6/6/1426 وتاريخ )6(

 ورخصة )1027749934( رقم المدني السجل يحمل الذي ، الفوزان عبدالعزيز بن
 المظالم ديوان فرع رئيس فضيلة كتاب الوزارة إلى ورد وحيث ، )36/23( رقم المحاماة
 اإلدارية الدائرة أن المتضمن ، هـ23/2/1428وتاريخ )2422( رقم الرياض بمنطقة

 بتاريخ الحضور عن المذكور المدعي لتخلف األنظمة حسب القضية شطب قررت الخامسة
 المظالم ديوان لدى الدعوى شطب تاريخ من اعتباراً يوماً ستون ومضى هـ20/12/1427

 .المحاماة لنظام التنفيذية الالئحة من )33/16(الفقرة حسب النهائية القرار اكتسب فقد ،
و / . يحفظكم والله . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا
3163/ت/13
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 السامي األمر على المبني ، هـ29/2/1428 وتاريخ 3074/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 على بالتأكيد القاضي ، هـ23/2/1428 وتاريخ ب م/1961 رقم التعميمي البرقي الكريم



 قصيرة فترة خالل( واإلعالم الثقافة وزارة بتزويد واألهلية الرسمية الدولة مؤسسات جميع
 الحاضر الوقت في سواء ، البتة تصويرها يحظر التي الجهة لهذه التابعة المواقع بقائمة )جداً

 ورد ما على وبناء .إلخ ... المتاحة واإلمكانات والتعليمات األنظمة حسب المستقبل في أو
 تمت فقد ، المذكور الكريم السامي األمر تطبيق حيال االستفسارات بعض من للوزارة
 وتاريخ 48967/28 رقم بكتابنا واإلعالم الثقافة وزير معالي إلى منا الكتابة

 المحاكم ذلك ومن – لها التابعة اإلدارات وكافة العدل وزارة أن المتضمن هـ12/5/1428
 اإلعالم إدارة من لذلك اإلذن أخذ بعد تصويره من يمنع ما بها يوجد ال – العدل وكتابات
 /،،، يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب لذا .بالوزارة والنشر

و
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 صاحب برقية على المبني هـ24/10/1427 وتاريخ 2991/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 هـ16/9/1427 وتاريخ ب/42051 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو

 وتاريخ )193( رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن
 تلقينا فقد عليه .إلخ ... والذخائر األسلحة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ24/7/1426

 وتاريخ 53856 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من الخطي البرقي التعميم
 والذخائر األسلحة نظام من والستون الثالثة المادة إلى استناداً [ : ونصه هـ5/6/1428

 إصدار إسناد المتضمنة هـ25/7/1426 وتاريخ 45/م رقم الكريم الملكي بالمرسوم الصادر
 بإقرار هـ19/1/1428 وتاريخ 23 رقم قرارنا صدر /فاصلة/ لنا للنظام التنفيذية الالئحة
 نود التنفيذية والئحته والذخائر األسلحة نظام من نسخة بطيه /فاصلة/ للنظام التنفيذية الالئحة
 والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا أهـ ] تحياتنا ولكم بموجبه للعمل المختصة للجهة إحالته

 والله .المذكورين التنفيذية والالئحة النظام من نسخة برفقه وتجدون .يخصكم فيما بموجبه
و/،،، يحفظكم

3171/ت/13
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 أمير الملكي السمو صاحب برقية إلى فيه المشار ، هـ3/6/1428 وتاريخ 1/5/2/53138

 وجود إلى فيها المشار ، هـ2/12/1426 وتاريخ 130038/أم رقم المكرمة مكة منطقة
 بالمعامالت يتعلق ما وهو المتبعة اإلدارية اإلجراءات من استثناؤه يمكن المعامالت من نوع

 حضور عند بأنه بجدة العامة المحكمة رئيس فضيلة اقترحه وما ، المسكر بشرب الخاصة
 لمحاكمته القضاة ألحد يحال أن باإلمكان فإنه شرعاً اعترافه لتقديم المحكمة إلى المتهم

 البرقي التعميم في أشير كما . المحكمة أمام مباشرة الجلد تنفيذ ثم ومن للمسكر شربه على
 أن المتضمن ، هـ21/6/1427 وتاريخ 53311/27 رقم كتابنا إلى الداخلية وزير سمو من

 رقم الوزاري القرار إلى استناداً للتوقيف الموجبة القضايا من ليست المسكر شرب قضايا
 نظام في يوجد ال وأنه ، للتوقيف الموجبة بالجرائم الخاص هـ23/7/1423 وتاريخ 1245

 انتهاء فور المتهم إحالة األصل وأن ، المتهم اعتراف تصديق يوجب ما الجزائية اإلجراءات
 نظام من )126( للمادة وفقاً المختصة المحكمة إلى بحقه اتهام مذكرة وإعداد التحقيق

 مطلق كان إن توقيفه أو موقوفاً كان إن سراحه إطالق للمحكمة وأن ، الجزائية اإلجراءات
 التعميم في أشير كما . الجزائية اإلجراءات نظام من )123( رقم المادة إلى استناداً السراح
 وزير سمو تأييد تم والذي – إليه أشير ما لمعالجة رأيناه لما الداخلية وزير سمو من البرقي

.1 : يلي ما وفق – له الداخلية

 أشير والتي المحكمة إلى إحالتها قبل الجنائية القضايا في المتبعة اإلدارية لإلجراءات بالنسبة
 وتصديق السجن نحو من المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب برقية في إليها

 يجب ال أنه من برقيتنا تضمنته ما بمثل يقضي الجزائية اإلجراءات نظام فإن االعتراف
 في )1245( رقم الوزاري القرار في عليها المنصوص الكبيرة الجرائم في إال التوقيف

 ، للتوقيف الموجبة الكبيرة الجرائم من ليست المسكر شرب وجريمة ، هـ23/7/1423
 بل ، المحكمة لدى المتهم اعتراف تصديق يوجب لم الجزائية اإلجراءات نظام أن كما

 ، عليه المتهم ويبصم والكاتب المحقق عليه ويوقع التحقيق محضر في اعترافه بتدوين يكتفى
 قضايا وفي عموماً الجنائية القضايا في المتبع اإلداري الروتين من سيخفف ذلك إن شك وال

.2 .الخصوص وجه على المسكر



 غير وفي ، الكبيرة الجرائم في إال التحقيق إجراء يوجب ال الجزائية اإلجراءات نظام أن
 أمام مباشرة بالحضور المتهم بتكليف الدعوى يرفع أن للمحقق جعل الكبيرة الجرائم

 من )162( المادة أن كما ، النظام من )64( المادة عليه تنص ما حسب المختصة المحكمة
 فعلى إليه المنسوبة بالتهمة وقت أي في المتهم اعترف إذا (( أنه على تنص نفسه النظام

 ، صحيح االعتراف أن إلى اطمأنت فإذا فيها وتناقشه تفصيالً أقواله تسمع أن المحكمة
 وهاتان )) القضية في وتفصل بذلك تكتفي أن فعليها أخرى أدلة إلى حاجة ال أنه ورأت

 مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب رآه الذي التوجه تؤيدان إليهما المشار المادتان
 ال الرأي هذا ولعل ، مباشرة المحكمة إلى بالمسكر الخاصة القضايا إحالة من المكرمة
 من تعد ال بجرائم المتعلقة القضايا جميع على ذلك ينسحب بل المسكر بقضايا يختص
 المتهم فتكلف ، فيها التحقيق إلى الحاجة عدم التحقيق جهة رأت ما متى الكبيرة الجرائم
 التحقيق إجراءات جميع أن من إليه أشرنا ما على التأكيد مع ، مباشرة المحكمة أمام بالمثول

 والتعليمات األنظمة تكفلها التي المتهم حقوق فيها يراعى أن بد ال العقوبة وتنفيذ والمحاكمة
.التقاضي درجات جميع استيفاء يجب كما

 التحقيق هيئة رئيس معالي برقية إلى الداخلية وزير سمو من البرقي التعميم في أشير كما
 كتابنا في ورد ما تأييد المتضمنة ، هـ1/4/1428 وتاريخ 11/6162هـ رقم العام واالدعاء
 أمام مباشرة بالحضور المتهم بتكليف الجزائية الدعوى المحقق يرفع وأن ، المذكور
 رفع ويتم ، الجزائية اإلجراءات نظام من )64( المادة عليه نصت بما عمالً المحكمة
 على بها الحكم المتعين العقوبة بطلب المحكمة إلى بإحالتها المذكورة الجزائية الدعوى
 ونظام الجزائية اإلجراءات نظام بتطبيق اإللتزام تفعيل المختصة الجهات على ويؤكد ، المتهم

 والوراثية الحيوية والتقارير السوابق ببحث العالقة ذات الجهات وحث الشرعية المرافعات
 بالنتائج والمحققين الجنائي الضبط رجال وموافاة والطبية والشرعية والمخبرية والكيميائية

 والله . يخصكم فيما بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا .إليها التوصل تم التي
و /،،، يحفظكم

3172/ت/13
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 د/س/439 رقم وعلومها للسنة السعودية العلمية الجمعية رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد
 تقيم وعلومها للسنة السعودية العلمية الجمعية أن المتضمن ، هـ21/3/1428 وتاريخ
 الجمعية بين اتفاق على بناء تعقد الدورات وهذه ، وعلومها السنة في متخصصة دورات
 في المستفيدة الجهة مقر أو بالرياض للجمعية الرئيسي المقر في سواء المستفيدة والجهة
 كتاب تلقينا كما .ومدتها نوعها بحسب الدورة رسم احتساب ويتم ، خارجها أو الرياض
 على السامية الموافقة صدور المتضمن ، هـ3/5/1428 وتاريخ د/س/533 رقم فضيلته

 من المدة في ) المعوقات ، التطوير ، الواقع : النبوية والسيرة السنة ترجمة( ندوة إقامة
 الوزارة منسوبي مشاركة فضيلته ويرغب .بالرياض الجمعية بمقر ، هـ21-23/11/1428

 تعزيزاً ، الندوة محاور عليها تشتمل التي الموضوعات في العمل وأوراق العلمية باألبحاث
 خدمة في تسهم علمية توصيات إلى وصوالً ، الندوة لموضوعات وإثراء العلمي للتواصل

 .واإلحاطة اإلطالع نأمل لذا .وسلم عليه الله صلى المصطفى سنة في المهم الجانب هذا
و /،،، يحفظكم والله
3175/ت/13
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 وأمناء اإلدارات بمدراء خاص اجتماع عقد ومنها اقتراحات من للوزارة لماورد فنظرا(
 اإلجراءات وتيسير العمل وتطوير بمصلحة يتعلق ما لدراسة الرئاسية المحاكم في المحاكم
 المعنيين والمسئولين المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب مرئيات أخذ وألهمية .بذلك المتعلقة

 الواقع من منبعثة ستكون ومقترحاتهم مرئياتهم لكون وأمنائها المحاكم إدارات مدراء من
 المتعلقة والمقترحات بالمرئيات وتزويدنا اإلطالع إليكم نرغب فإننا .به يقومون الذي العملي
 الشئون عام مدير سعادة مكتب( الوزارة إلى االقترحات تصل أن أمل على ، المذكور باللقاء

ك/ ).يحفظكم والله .هـ1/8/1428 أقصاه موعد في )والمالية اإلدارية
3177/ت/13
1/5

14
7

1428
تنظيم



 العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض بتكليف قرارات من الوزارة تصدره ما إلى فإشارة
 أماكن في يبقون بعضهم أن لوحظ وحيث ، العمل لحاجة نظراً عملهم مقار غير في بالعمل

 وإدراج إليهم اإلحالة في ويستمر القرار في عليها المنصوص المدة انتهاء بعد تكليفهم
 بعد صكوك إصدار من ذلك على يترتب ولما .واالنصراف الحضور بيانات ضمن أسمائهم

 انتهاء بعد فوراً السابق لعمله العودة تكليفه مدة انتهت من على يتعين وأنه ، الوالية انتهاء
 تنتهي عدل كاتب كل على يجب بأنه نؤكد لذا .التكليف قرارات في عليها المنصوص المدة
 انتهى التي الجهة في العدل كتابة رئيس وعلى ، الرئيس عمله مقر إلى العودة تكليفه فترة

 لجنة زودت وقد .الرسمي الدوام بيانات في التوقيع أو العمل من تمكينه عدم لديها تكليفه
 تكليفه انتهاء بعد جهة في أعماالً يزاول من لمتابعة ذلك من بنسخة العدل وكتاب كتابات

 عودته تتأخر من ومعاملة عليها المؤاخذة يتم التي المخالفات ضمن الحالة هذه وإدراج لديها
 اإلطالع إليكم نرغب لذا .المدنية الخدمة نظام من )21( المادة بمقتضى عمله لمباشرة
و /،،، يحفظكم والله .بموجبه والعمل
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 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ13/6/1428 وتاريخ ب/26374 رقم الوزراء

 : أوالً : يلي بما القاضي هـ10/6/1428 وتاريخ )194( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار
 بحكم – المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة في المعلومات ألمن االسترشادي المركز يتولى

 وتقديم ، المعلومات وتقنية االتصاالت شبكات بأمن التوعية إلى الرامية واختصاصاته أهدافه
 الخطط ووضع المعلومات شبكات أمن اختراقات ورصد المجال هذا في الفنية المشورة
 القطاع في المعلومات أمن وإجراءات لسياسات مفصّل إرشادي دليل إعداد – لتجنبها

 الخاصة السياسات وضع في منه لالستفادة الحكومية األجهزة على وتعميمه ، الحكومي
 ، الحكومي الجهاز خارج باالتصال الخاصة والسياسات الحكومي الجهاز داخل بالحماية

 الالزمة والبشرية التقنية المتطلبات وتوفير ، تطبيقها لضمان المناسبة اآلليات واتباع
 بأمن الصلة ذات الوظائف على التعيين يقتصر : ثانياً .وسريتها معلوماتها أمن على للمحافظة

 موظفين على ، اآللي الحاسب وصيانة تشغيل عقود في المضمنة ، وسريتها المعلومات



 بتشغيل العالقة ذات األساسية المهمات على والصيانة التشغيل عقود تقتصر : ثالثاً .سعوديين
 ، يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .فقط وصيانته اآللي الحاسب
و/،،، يحفظكم والله .المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون
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 مركز في اإلدارية المعوقات لمعالجة بالوزارة المختصة الجهة من المعدة الدراسة على فبناء
 مركز قيام المعوقات من أن المذكورة الدراسة في ورد وحيث .اإلدارية االتصاالت
 ونحو والتعزية والشكر بالتهنئة المتعلقة الرسمية غير المكاتبات بتصدير اإلدارية االتصاالت

 اختصاص ضمن يدخل ال شخصياً أمراً يعد المكاتبات من النوع هذا إن وحيث .ذلك
 لجنة محضر على وبناء .العمل لسير وتعطيل أعباء من يسببه ما إلى إضافة اإلدارية االتصاالت

 إرسال وعدم االطالع إليكم نرغب هـ24/5/1428وتاريخ )13018/28( رقم التعاميم
 والله .بعاليه إليها المشار لألسباب اإلدارية االتصاالت مركز إلى المذكورة المكاتبات

ك / يحفظكم،،،
3182/ت/13
1/5

22
7

1428
تنظيم
 هـ2/6/1428 وتاريخ ب م /5559 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد

 1/1/3/2/38063/ش1 رقم الداخلية وزير سمو برقية على اطلعنا [ :ونصه
 الدراسات كلية عميد كاريتش أنس/الدكتور من بدر ما بشأن هـ5/6/1428وتاريخ

 تجاه بالكلية اإلسالمية العقيدة أستاذ فيتش حافظو رشيد /والدكتور ، سراييفو في اإلسالمية
 بقطع وأهلية رسمية الدولة مؤسسات جميع تقوم أن الداخلية وزير سمو ورأي ، المملكة
 وإذا المملكة إلى دعوتهما وعدم ، فيتش حافظو رشيد/و كاريتش أنس/الدكتورين مع العالقة
 اليستخدم حتى الدعم هذا وقف المصلحة من فإنه المملكة من تدعم األكاديمية هذه كانت

 وزير سمو مارآه على ولموافقتنا .المملكة بمصلحة يضر أو الدين مع يتصادم ما نشر في



 والمصالح الوزارات تزويد تم وقد بموجبه يلزم ما إكمال إليكم نرغب الشأن بهذا الداخلية
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .هـ أ]لالعتماد األمر هذا من بنسخة الحكومية

و / يحفظكم،،، والله . يلزم لمن وإبالغه
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 رقم السامي األمر على المبني هـ9/7/1424 وتاريخ 2276/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 إلخ ... األموال غسل مكافحة نظام على بالموافقة القاضي هـ25/6/1424 في 39/م

 صاحب برقية على المبني هـ17/8/1426 وتاريخ 2724/ت/13 رقم لتعميمنا وإلحاقاً
 الالئحة بشأن هـ1/8/1426 وتاريخ ش19/46391/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو

 السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ... األموال غسل مكافحة لنظام التنفيذية
 إلى إشارة[ :- ونصها هـ3/7/1428 وتاريخ 44007/ش الرقم ذات الداخلية وزير الملكي

 نظام على بالموافقة القاضي هـ25/6/1424 وتاريخ 39/م رقم الكريم الملكي المرسوم
 القاضي هـ1/8/1426 وتاريخ ش19/46391/2/2 رقم وتعميمنا األموال غسل مكافحة
 نسخة لمعاليكم المعطى األموال غسل مكافحة لنظام التنفيذية الالئحة بموجب العمل باعتماد

 ومضمونها للنظام التنفيذية الالئحة من )د-1( الفقرة رابعاً )11/4( المادة تضمنته وما منه
 غسل قضايا في اإلدانة لحاالت معلومات قاعدة بإنشاء المالية التحريات وحدة تقوم أن

 اإلقمونت لمجموعة االنضمام ومفاوضات العاجلة الدولية للمتطلبات ونظراً ، األموال
 اإلرهاب تمويل مكافحة مجال في المملكة إجراءات تقييم وإعادة )المالية التحريات وحدة(

 في اإلدانة أحكام توفر تتطلب والتي ، م2008 عام خالل إجراءه المزمع األموال وغسل
 جميع عن اإلفادة معاليكم إطالع بعد نود .التقييم سنة قبل لعامين األموال غسل قضايا

 بيان وفق )هـ1427-1426( األعوام خالل الصادرة األموال غسل قضايا في اإلدانة حاالت
 في تكون القادمة واألعوام هـ1428 لعام بالنسبة ، قضية لكل الرئيسية المعلومات يوضح
.أهـ ] عام كل نهاية

 جميع عن )للمستشارين العامة اإلدارة( الوزارة تزويد وسرعة اإلطالع إليكم نرغب لذا
 ما وفق )هـ1426/1427( األعوام خالل الصادرة األموال غسل قضايا في اإلدانة حاالت



 من شهر خالل اإلفادة تكون أن على ، بعاليه إليها المشار الداخلية وزير سمو برقية في جاء
 /،،، يحفظكم والله .عام كل نهاية في تكون القادمة واألعوام هـ1428 لعام وبالنسبة تاريخه

و
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 صاحب تعميم على المبني هـ10/10/1423 وتاريخ2094/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 من نسخة ومشفوعه هـ20/8/1423 في 6/6650هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو

 الكبيرة الجرائم تحديد بشأن هـ23/7/1423 وتاريخ 1245 رقم الكريم سموه قرار
 وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه إلخ ... للتوقيف الموجبة
 رقم لتعميمنا نشير [ :- ونصه هـ9/7/1428 وتاريخ 12/13915هـ رقم الداخلية

 وتاريخ )1245( رقم قرارنا صورة به المرفق هـ20/8/1423 وتاريخ 6/6650هـ
 عشر الثانية للمادة إنفاذاً الصادر للتوقيف الموجبة الكبيرة للجرائم المحدد هـ23/7/1423
 هيئة رئيس معالي عرضه ما على اإلطالع وبعد .. الجزائية اإلجراءات نظام من المائة بعد

 )1900( رقم قرارنا صدر فقد إليه المشار القرار بتعديل توصية من العام واالدعاء التحقيق
 .للتوقيف الموجبة الكبيرة الجرائم يحدد الذي "صورته المرفق" هـ9/7/1428 وتاريخ
 ، بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا أهـ ] بموجبه والتمشي اإلطالع إليكم نرغب

و /،،، يحفظكم والله .بعاليه إليه المشار سموه قرار من نسخة برفقه وتجدون
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 نود[ :-ونصه هـ7/7/1428 وتاريخ 1/56962 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 القاضي هـ19/6/1428 وتاريخ ب م/5473 رقم البرقي السامي األمر صدر بأنه اإلفادة

 العربية الجوية للخطوط العامة والمؤسسة الوزارة هذه بين إليه التوصل تم ما على الموافقة
 تكون : أوالً :- يلي فيما والمتمثلة ، الحكومية للتذاكر موحدة آلية وضع بشأن السعودية



 المخفضة لألسعار وفقاً السعودية الخطوط قبل من الحكومية الجهات بها تعامل التي األسعار
 للجهات التالية الميزات بمنح السعودية الخطوط تلتزم : ثانياً .المرفقة بالبيانات المحددة
 بطاقة مزايا من االستفادة -ب ).الفرق دفع( الدرجة تنزيل فرق من االستفادة -أ : الحكومية
 األسعار بنفس إصدار رسوم بدون )PTA( المبرقة التذاكر أسعار تطبيق -ج .الفرسان
 يتم )المخفضة المرجعة( للتذاكر االسترجاع -د ).السعودية( كاتب من مباشرة وترسل

 يحملون الذين السعوديين لغير التذكرة أساس إحضار عند %)25( المتبقية القيمة احتساب
 في االستمرار -و .به المسموح العفش زيادة -هـ .سفرهم بعد يعودون وال عودة تذاكر
 في األخرى الطيران شركات على التذاكر فتح -ز .شرعاً يعولهم لمن التذاكر إصدار إعادة
 مع الموظف عودة وقت توافق عدم أو السعودية الخطوط رحالت على حجز توفر عدم حالة
 .السعر فرق المستفيدة الجهة تدفع أن على به المكلف العمل بسبب )السعودية( رحلة

 للعمل الحكومية للجهات التوصيات هذه إبالغ أعاله إليه المشار السامي األمر تضمن وحيث
 البيانات من نسخة وبرفقه ، بموجبه للعمل يلزم من إلى ذلك بإبالغ التوجيه فنأمل .بموجبها
 إليكم نرغب لذا أهـ ] مكتبنا بخاتم مختومة التوصيات من )أوالً( البند في إليها المشار

 يحفظكم والله .إليها المشار البيانات من نسخة برفقه وتجدون ، بموجبه والعمل اإلطالع
و/،،،
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 للوزارة اإللكترونية البوابة وتطوير بإنشاء بالوزارة اآللي للحاسب العامة اإلدارة لقيام فنظراً
 متكاملة إلكترونية خدمات على الله بإذن ستحوي والتي )اإلنترنت( العنكبوتية الشبكة على

 الخدمات بحصر بالوزارة إدارة كل قيام على يعتمد ذلك إنجاز إن وحيث .تدريجي وبشكل
 إلى تحويلها وأولوية جدوى لدراسة اآللي للحاسب العامة اإلدارة إلى ورفعها منها المقدمة
 اإلدارة تقدمها التي الخدمات حصر واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ، إلكترونية خدمات
 عاجالً اآللي للحاسب العامة اإلدارة إلى بذلك والرفع المرفق النموذج تعبئة خالل من وذلك

 فإنه ، ذلك حيال استفسارات وجود حال وفي منفصلة صفحة في خدمة كل تكون أن على
 رقم[ اآللي للحاسب العامة اإلدارة في المعلومات خدمات تقنية قسم على االتصال يمكن

م /يحفظكم،،، والله . )]1759(التحويلة
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 11002 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 هـ22/2/1426وتاريخ 15393 رقم سموه كتاب إلى فيه المشار هـ23/5/1428وتاريخ
 بشأن ، الرياض بمنطقة العام واالدعاء التحقيق هيئة فرع رئيس سعادة إلى أصالً الموجه
 الدوخي عثمان بن إبراهيم بن فهد/للسجين المفقودة المعاملة مصير في للتحقيق لجنة تشكيل

 التأكيد اللجنة رأته مما وأن . الكبتاجون وحيازة الهروين ترويج قضية في عليه قبض الذي ،
 بخطاب بالطلب ويكتفى . المستشفيات إلى المتهمين أوراق إحالة بعدم المحاكم على

 تعديل ، هـ7/4/1428وتاريخ 3093/ت/13 رقم تعميمنا في ورد وحيث .الخ...مستقل
 لزم إذا[ :التعديل بعد لتصبح الشرعية المرافعات لنظام التنفيذية الالئحة من )11/3( الفقرة
 القاضي من بخطاب ذلك فيكون المعاملة موضوع في استفسار أو إجراء بشأن الكتابة األمر

 كامل إرسال األمر يقتضي مالم المعاملة أوراق من إليه يحتاج ما صورة معه يرفق أن وعليه ،
 والله . والتعليمات األنظمة وفق إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب فإننا ].المعاملة

و/ )يحفظكم،،،
3197/ت/13
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 بأن القاضي ، هـ20/6/1427 والتاريخ 7451 الرقم ذي قرارنا من نسخة برفقه فتجدون
 موظفي أحد فأكثر قاضيان فيها يكون التي المحاكم في قضائي مكتب كل في يكلّف

 المكتب على إدارياً مشرفاً ليكون ، الضبط كتاب من أو الضبط كتاب رؤساء من المكتب
 سنة بمدّة يحدّد المحكمة رئيس من قرار بتكليفه ويصدر ، القرار في الواردة بالمهام يقوم



 ، لهؤالء تدريبية دورات عقد ترتيب اإلداري للتطوير العامة اإلدارة على وأنّ ، للتجديد قابلة
 دورات عقد وكذلك ، العلمية األساليب وفق إليهم الموكلة المهام على تدريبهم تتضمن
 مهامهم حسب إليهم الموكلة المهام على تدريبهم تتضمن اإلداريين للمساعدين تدريبية

 مع التعامل وطرق الجمهور استقبال في الحديثة األساليب على وتدريبهم ، الوظيفية
 النموذج وفق الالزمة القرارات وإصدار ، ذلك اعتماد إليكم نرغب لذا . الخ .... المراجعين

 قرارات من بصورة الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الوزارة فروع وتزويد ، المرفق
 كتاب لرؤساء والصالحيات االختصاصات بقاء مالحظة مع . لهؤالء تصدر التي التكليف
 والله .. اإلجراءات بهذه العمل نتائج وتقييم والتعليمات األنظمة في عليها المنصوص الضبط

و/ )يحفظكم
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 العدل كتاب الختصاص التنفيذية الالئحة من )30( و )29( رقم المادتين إلى إشارة
 قبل من تعديالت من الصكوك على يطرأ ما حيال اتخاذها الواجب اإلجراءات المتضمنة
 كتابات بعض من االختصاص في تدافع من وجد لما ونظراً ، العدل كتاب الفضيلة أصحاب

 تقتضيه ما على وبناء العدل كتاب الفضيلة أصحاب من بذلك يقوم من تحديد في العدل
 من صادر صك على تطرأ التي التعديالت.1 : يلي ما اعتماد إليكم نرغب العمل مصلحة
 .ذلك نحو أو مجازاً كونه حال بعمله يقوم من إلى أو إليه تحال العمل رأس على عدل كاتب

 تقسيم وله العمل رأس على ليس عدل كاتب من صادر صك على تطرأ التي التعديالت.2
 .ذلك نحو أو مجازاً كونه حال في بعمله يقوم من وعلى التقسيم هذا يشغل من على تحال

 تقسيم وله العمل راس على ليس عدل كاتب من صادر صك على تطرأ التي التعديالت.3
 العدل كتاب الفضيلة أصحاب بين بالتساوي تحال آخر عدل كاتب التقسيم هذا يشغل ولم
 رأس على ليس عدل كاتب من صادر صك على تطرأ التي التعديالت.4 .العدل كتابة في

 كتابة في العدل كتاب الفضيلة أصحاب بين بالتساوي تحال تقسيم الصك يحمل وال العمل
و/ )يحفظكم،،، والله .العدل

3199/ت/13
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 كتاب الختصاص التنفيذية الالئحة من )22( والمادة )21( المادة في ورد ما إلى فإشارة(
 هـ25/10/1418وتاريخ 1124/ت/13 رقم الوزارة تعاميم وإلى ، العدل
 هـ5/2/1421وتاريخ1525/ت/13ورقم هـ17/5/1423وتاريخ 1995/ت/13ورقم

 حال في عليها المنصوص للحاالت العدل كتاب الفضيلة أصحاب شخوص آللية المنظمة
 الحاالت غير في العدل كتابة مقر خارج لعمله العدل كاتب فضيلة مزاولة أن وبما ، االقتضاء
 اإلطالع إليكم نرغب لذا .فقط الوزارة من بتكليف إال يسوغ ال أمر التعليمات في الواردة
 والله.عليها يؤاخذ نظامية مخالفة يعد بذلك التقيد عدم وأن ، إليه أشير بما والتقيد

و/ )يحفظكم،،،
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 السامي األمر على المبني ، هـ8/9/1423 وتاريخ 2076/ت/13 رقم للتعاميم فإلحاقاً
 وتاريخ 2107/ت/13 ورقم ، هـ2/8/1423 وتاريخ م/583 رقم التعميمي الكريم

 وتاريخ م/634خ رقم التعميمي الكريم السامي األمر على المبني ، هـ26/10/1423
 معنوي أو مادي التزام أي الدولة على يرتب موقف أي تبني بعدم القاضية ، هـ29/9/1423

 أو األمير ووجه إذا وأنه ، ذلك يخوله مسبق تفويض المسؤول أو األمير لدى يكن لم ما
 قرأه أو سمعه ما على التحفظ فيجب ، نوع أي من التزام تبني يرتب بموقف المسؤول

 لوسائل اإلدالء وعدم ، حياله موقف وتحديد بحثه ليتم بشأنه الرأي وإبداء ذلك عن والرفع
 وإن الدولة على نوع أي من التزام ترتيب أو معين موقف تبني منه يفهم تصريح بأي اإلعالم

 بالتفصيل يقال سوف ما وإيضاح ذلك عن الرفع فعليه بتصريح اإلدالء يستلزم ما ثمة كان
 األمر من نسخة تلقينا فقد عليه إلخ ... بشأنه واتخاذقرار الموضوع دراسة ليتم ومرئياته
 [ :- ونصه هـ16/7/1428 وتاريخ ب م/6346 رقم التعميمي البرقي الكريم السامي



 هـ10/7/1428 وتاريخ 1506 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب على اطلعنا
 من هـ9/7/1428 بتاريخ المنعقدة الوزراء مجلس جلسة خالل به وجهنا ما إلى فيه المشار

 الخاص القطاع ومؤسسات العامة والمؤسسات الحكومية األجهزة جميع على يحظر أن
 ألي بالمملكة االقتصاد أو السكان عن إحصائية أرقام أو معلومات بأي التصريح أو اإلدالء

 االقتصاد وزارة هي بذلك المخوّلة الوحيدة الجهة وأن ، خارجية أو داخلية كانت جهة
 ، األخرى األجهزة ورؤساء الوزراء والمعالي الملكي السمو أصحاب وعلى ، والتخطيط

 من وأن ، الحظر بهذا لها التابعة الجهات جميع على التأكيد ، حكومية غير أو حكومية
 بموجبه والتمشي بذلك التقيّد إليكم ونرغب .النظامية للمساءلة عرضة سيكون ذلك يخالف

و/ )،،، يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ]
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 من إلينا الوارد هـ7/8/1428 وتاريخ 070703128876 رقم البرقي التعميم تلقينا فقد
 اإلمام شارع في مقرها إلى لالستثمار العامة الهيئة انتقال المتضمن ، لالستثمار العامة الهيئة
 على معها التواصل يمكن وأنه . الرياض بمدينة النخيل حي في محمد بن عبدالعزيز بن سعود

 / )المحافظ مكتب( فاكس 2635020 / فاكس 2035555 /سنترال :التالية األرقام
 واإلحاطة لالطالع 11432 الرياض / البريدي الرمز 5927 / البريد صندوق 4569875

م/ )يحفظكم،،، والله .
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 قرار من نسخة به المرفق ، هـ12/9/1426 وتاريخ 2734/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 في لجنة تشكيل يتم بأن القاضي ، هـ5/9/1426وتاريخ 8588 رقم العدل وزير معالي

 العامة اإلدارة إلى اللجنة سكرتارية تسند وأن ، )اإللكترونية التعامالت لجنة( تسمى الوزارة



 رقم الوزراء مجلس قرار في إليها المشار المهام ممارسة اللجنة تتولى وأن ، اآللي للحاسب
 والله .واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ...هـ19/6/1426وتاريخ ب م/8189

ك/ )يحفظكم
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 مجلس قرار على المبني ، هـ5/4/1427 وتاريخ 2864/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 في الصينية بالشركات االستعانة بشأن الصادر ، هـ19/3/1427 وتاريخ )62( رقم الوزراء

 في الوارد للترتيب وفقاً وذلك ، الميزانية وفائض الميزانية في المعتمدة المشروعات تنفيذ
 رقم البرقي التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ... القرار هذا

 )62( رقم الوزراء مجلس قرار إلى نشير [ :ونصه هـ17/7/1428 وتاريخ ب م/6379
 وزارة قيام على بالموافقة )أوالً( البند من )1( الفقرة في القاضي هـ19/3/1427 وتاريخ

 الصيني الجانب مع تفاهم مذكرة بإبرام الخارجية وزارة مع بالتنسيق والقروية البلدية الشؤون
 وفقاً الميزانية وفائض الميزانية في المعتمدة المشاريع تنفيذ في الصينية بالشركات لالستعانة
 بتلك االستعانة حكومية جهة ألي بأن )ثانياً( البند في قضى كما ، القرار في الوارد للتفصيل

 البند في ورد لما وفقاً الميزانية وفائض الميزانية في المعتمدة مشاريعها لتنفيذ الشركات
 بشأن هـ25/5/1427 وتاريخ ب م/3938 رقم األمر إلى نشير كما .القرار هذا من )أوالً(

 مذكرة لعقد الخارجية وزارة مع التنسيق على الموافقة االجتماعية الشؤون وزير معالي طلب
 سكنية وحدات تنفيذ منافسة في للدخول لها الفرصة إلتاحة الصينية الشركات مع تفاهم
 البلدية الشؤون وزارة مع بالتنسيق االجتماعية الشؤون وزارة تقوم بأن والقاضي .. تنموية

 كما .والقروية البلدية الشؤون وزارة تفاهم مذكرة غرار على التفاهم مذكرة إلبرام والقروية
 هـ4/7/1428 وتاريخ 45864 رقم والقروية البلدية الشؤون وزارة كتاب إلى أيضاً نشير

 لالستعانة هـ8/6/1428 بتاريخ الصينية التجارة وزارة مع تفاهم مذكرة أبرمت أنها المتضمن
 ، العربية( باللغات منها نسخة والمرفقة ، المعتمدة المشاريع تنفيذ في الصينية بالشركات
).والصينية ، واإلنجليزية



 استناداً الحكومية والمصالح الوزارات جميع على المذكرة هذه تعميم مناسبة الوزارة وترى
 قبل من المذكرة بهذه يكتفى وأن ، إليه المشار الوزراء مجلس قرار من )ثانياً( البند إلى

 الصينية الحكومة مع مشابهة مذكرات توقيع إلى الحاجة دون الحكومية والمصالح الوزارات
 الجانب مع يخصها فيما االتفاقية إلنفاذ الالزم إكمال الحكومية الجهات تتولى أن على

 إليكم نرغب لذا .أهـ ] بموجبه يلزم ما إكمال إليكم نرغب .. ذلك على ولموافقتنا .الصيني
 .المذكورة التفاهم مذكرة من نسخة برفقه وتجدون .يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع

و/ )يحفظكم والله
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 في )الشرعية الدوائر( عبارة تستخدم العدل لوزارة التابعة الجهات بعض أن إلى فنظراً(
 على توضع التي اللوحات في أو المكاتبات بعض إعداد عند تتبعها التي المحافظة أو المنطقة
 جهات من الوزارة يتبع ما فيه يدخل )الشرعية الدوائر( مسمى إن وحيث .لها التابعة المباني

 المحاكم( مسمى استخدام اعتماد إليكم نرغب فإننا ، أخرى جهات ويتبع يتبعها ال وما
و/ )يحفظكم والله .إليه أشير فيما )الشرعية الدوائر( مسمى عن بديالً )العدل وكتابات
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما بها المرفق هـ26/7/1428 وتاريخ ب/33576

 بين اتفاقية على بالموافقة القاضي هـ23/7/1428 وتاريخ )244( رقم الموقر الوزراء
 ، لالستثمارات المتبادلة والحماية التشجيع حول الهند وجمهورية السعودية العربية المملكة
 وذلك ، م25/1/2006 الموافق هـ25/12/1426 بتاريخ نيودلهي مدينة في عليها الموقّع
 وتاريخ )67/م( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً .بالقرار المرفقة بالصيغة



 فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .ذلك على بالمصادقة الصادر هـ24/7/1428
 .المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون .والتعليمات األنظمة وفق يخصكم

و/ )يحفظكم والله
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 وتاريخ ب م/7145 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد(
 ، هـ1428 العام لهذا المبارك رمضان شهر حلول قرب بمناسبة:[ ونصه ، هـ16/8/1428
 ساعات خمس بمعدل الكريم الشهر هذا خالل الرسمي الدوام ساعات تكون أن تقرر فقد

 يلزم ما فأكملوا . الظهر بعد من الثالثة الساعة وحتى صباحاً العاشرة الساعة من تبدأ يومياً
و/ )يحفظكم والله . موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ]بموجبه
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 10/م/140911 رقم والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد(
 رجب : التالية لألشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ16/7/1428 وتاريخ
 إليكم نرغب لذا .الخ...هـ1428 لعام الحجة وذي القعدة وذي وشوال ورمضان وشعبان
و/ )يحفظكم والله . المذكور التقرير من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع
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 ب/33580 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة:أوالً : يلي ما بها المرفق ، هـ26/7/1428 وتاريخ

 المجال في تعاون اتفاق على بالموافقة القاضي هـ23/7/1428 وتاريخ ) 242 ( رقم
 الرباط مدينة في الموقع المغربية والمملكة السعودية العربية المملكة بين القضائي

 نسخة : ثانياً .بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك م12/6/2006الموافق هـ16/5/1427يوم
 على بالمصادقة الصادر هـ24/7/1428وتاريخ )65/م(رقم الكريم الملكي المرسوم من

 وتجدون . يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . .ذلك
و/ )يحفظكم والله . المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه
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 سعادة تعميم على المبني ، هـ28/3/1427 وتاريخ 2860/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 وتاريخ 12861/906 رقم المدنية الخدمة بوزارة والرواتب التصنيف عام مدير
 وتاريخ )33( رقم المدنية الخدمة وزير معالي قرار إلى فيه المشار ، هـ18/3/1427
 مدير سعادة تعميم تلقينا فقد عليه .إلخ ... النائية المناطق دليل به المرفق ، هـ12/3/1427
 ، هـ2/7/1428 وتاريخ 86/906 رقم المدنية الخدمة بوزارة والرواتب التصنيف عام

 المتضمن هـ25/6/1428 وتاريخ )34( رقم المدنية الخدمة وزير معالي تعميم به المرفق
 رقم الوزير معالي بقرار الصادر النائية المناطق لدليل وهجرة وقرية مركز )23( عدد إضافة

 وإبالغ ، موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ... هـ12/3/1427 وتاريخ )33(
 المدنية الخدمة وزير معالي قرار من نسخة برفقه وتجدون .به المشمولة للجهات مضمونه

م/ )يحفظكم والله .به المرفق والدليل هـ25/6/1428 وتاريخ )34( رقم
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 وتاريخ ب م/6883 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 2448رقم الوزراء بمجلس الخبراء هيئة برقية على اطلعنا :[ ونصه ، هـ10/8/1428

 الجهات مندوبي بعض مستوى أن الحظت الهيئة أن المتضمنة هـ8/7/1428وتاريخ
 اللجنة أو الوزراء مجلس من أو منا إليها المحالة المعامالت دراسة في المشاركة الحكومية

 مجلس رئاسة ديوان أو الوزراء لمجلس العامة للجنة الفرعية اللجنة أو الوزراء لمجلس العامة
 مثل دراسة من ُيمكّنهم الذي بالمستوى ليسوا ، األعلى االقتصادي المجلس أو الوزراء

 رفيع وظيفي ومستوى وخبرة تأهيل ذا متخصّصاً منها البعض يحتاج إذ المعامالت هذه
 دراسته تجري ما حيال الجهة موقف توضيح على وقدرة فاعل بشكل المشاركة من ُيمكّنه

 ، علينا المعامالت هذه عرض من المتوّخاه الغاية بلوغ عن تثمر نتائج إلى وصوالً وذلك ،
 إعداد إلى تنتهي الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في تدرس التي المعامالت من كثيراً أن خاصة
 الكثير اهتمام محّط األمر نهاية في ستكون اتفاقية أو تنظيم أو الئحة أو نظام أو عامة قواعد

 توجيه الهيئة معه ترى الذي األمر..البالد بشؤون وخارجياً داخلياً والمهتّمين التنفيذيين من
 ذوي من مندوبوها يكون بأن الهيئة لدى المعامالت دراسة في المشاركة الحكومية الجهات
 عن اليقل وظيفي وبمستوى ، الهيئة في ستدرس التي المعاملة موضوع في والخبرة التأهيل
 شأن في الصادر التوجيه يتضمن مالم ـ اإلمكان قدر ـ حكمها في وما )العاشرة( المرتبة

 ما على ولموافقتنا .الدراسة في للمشاركة ُمعّين وظيفي مستوى تحديد على النص المعاملة
 ..بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب ..الخصوص بهذا الوزراء بمجلس الخبراء هيئة رأته
 لذا . أهـ ] لالعتماد،، هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح الجهات كافة زودنا وقد

و/ )يحفظكم والله . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 رقم المالية وزير معالي لبرقية نشير [ : ونصه ، هـ6/8/1428 وتاريخ 1/7/3/77229
 ب م/2232 رقم الساميين لألمرين فيها المشار هـ15/8/1428 وتاريخ 7/2/7436

 على بالموافقة القاضيين هـ12/8/1428 وتاريخ ب م/6929 ورقم هـ1/3/1428 وتاريخ



 ، طن )آالف أربعة( بـ المملكة مناطق في المحتاجين على توزع التي التمور كمية زيادة
 بالكميات تزويده معاليه وطلب .سنوياً المتبع حسب المملكة مناطق إلى الكمية تلك وشحن

 واتخاذ لها التابعة والمراكز المحافظات على توزيعها بيان مع منطقة لكل المخصصة
 )فاصلة( ممكن وقت بأسرع ذلك يكون وأن الماضي العام في تم ما وفق الالزمة اإلجراءات

 لذا .اهـ ] الماضي العام في تم ما غرار وعلى عاجلة بصورة يلزم ما وإكمال اإلطالع نرغب
و/ )يحفظكم والله . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
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 هـ12/8/1428 وتاريخ ب م/6929 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد(
 1/7/3/74569 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية على اطلعنا :[ونصه

 ، هـ11/5/1428وتاريخ م/4395 رقم األمر إلى فيه المشار ، هـ8/8/1428 وتاريخ
 وتعبئة لشراء )ريال مليون وثالثين وثالثة مائة( مبلغ اعتماد على بالموافقة القاضي

 بشحنها المالية وزارة تعميد سموه وطلب . هـ1428 عام لموسم التمور من طن )25000(
 متبع هو ما حسب شحنها من المانع بأنه نخبركم .سنوياً المتبع حسب التوزيع مناطق إلى

 ...].بموجبه يلزم ما فأكملوا ...التوزيع عملية في مستفيدة منطقة كل قاضي يشارك أن على
و/ )يحفظكم والله . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .هـ أ
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 نشير [ : نصها أو المالية وزير معالي إلى أصالً الموجه هـ9/8/1428 وتاريخ ب/35733

 االقتصادية القرارات بشأن هـ19/12/1427 وتاريخ 5/3/10997 رقم الوزارة برقية إلى
 الخليج لدول التعاون لمجلس األعلى للمجلس )والعشرين السابعة( الدورة عن الصادرة



 المجلس وقرارات ، هـ19/11/1427و18 يومي الرياض بمدينة عقدت التي ، العربية
 إصدار الوزارة وطلب ، التنفيذية قراراتها المملكة تصدر لم التي التعاون لمجلس األعلى

 لكم وبعث .الذكر سالفة ببرقيتها المدرجة القرارات يخص فيما الالزمة التنفيذية القرارات
 وتاريخ )257( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما طيه
 )1704( رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب رفق الوارد - هـ7/8/1428

 الخليج لدول التعاون مجلس دول لمواطني بالسماح والقاضي - هـ8/8/1428 وتاريخ
 ثانياً .العقارية والخدمات ، بأنواعه النقل وخدمات ، التأمين خدمات أنشطة بممارسة العربية

 رفق الوارد - هـ7/8/1428 وتاريخ )258( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة :
 والقاضي - هـ8/8/1428 وتاريخ )1704( رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب

 لدول التعاون لمجلس واالقتصادي المالي التعاون لجنة قرار في ورد ما تطبيق على بالموافقة
 هـ13/10/1427 بتاريخ جدة في عقد الذي )والسبعين الثاني( اجتماعها في العربية الخليج

 في المصنّفة ، )المفاغرة( الجراحية الفتحات في لالستعمال المعدة األدوات إعفاء شأن في ،
 لدول السلع وتبويب لتصنيف الموحد الجدول من ) 30069100 ( الفرعية الفقرة

.. القرارين على الكريمة الموافقة تمت وحيث .الجمركية الرسوم من ، المجلس

 رقم خطابه في أشار قد الوزراء لمجلس العامة األمين معالي بأن علماً الالزم إكمال نأمل
 األعلى المجلس بقرار يتعلق فيما أنه إلى -الذكر سالف- هـ8/8/1428 وتاريخ 1704
 فقد الحكومي بالقطاع العمل في بالمساواة المتعلقة واالستثناءات االشتراطات بإلغاء الخاص

 المشار الوزارة ببرقية الواردة القرارات ببقية يتعلق فيما أما .. لدراسته الخبراء هيئة إلى أحيل
 الموافق القادم االثنين يوم جلسة في الموقر للمجلس عنها -الله بمشيئة– العرض فيتم إليها
 فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ ] تحياتنا وتقبلوا .. هـ14/8/1428

 الوزراء مجلس قراري من نسخة برفقه وتجدون .والتعليمات األنظمة وفق يخصكم
و/ )يحفظكم والله . المذكورين

3206/ت/13
1/5

12
9

1428
تنظيم

 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد(
 على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ4/8/1428 وتاريخ ب/34744 رقم الوزراء



 : أوالً : يلي بما القاضي هـ30/7/1428 وتاريخ )248( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار
 والمؤتمرات االجتماعات في المشتركة الرسمية الوفود مشاركة تنظيم( على الموافقة

 معه يتعارض ما كل التنظيم هذا يلغى : ثانياً .بالقرار المرفقة بالصيغة )الخارجية والمنتديات
 برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .أحكام من

و/ )يحفظكم،،، والله .المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة
3222/ت/13
1/5

14
9

1428
تنظيم

)

 السامي األمر على المبني هـ5/6/1427 وتاريخ 2904/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 أن على بالموافقة القاضي ، هـ22/5/1427 وتاريخ ب م/3895 رقم التعميمي البرقي
 سمو وديوان الملكي للديوان بالنسبة سواء المملكة من المرسلة التحويالت جميع تكون
 فقد عليه .إلخ ... واشنطن في السفارة حساب على األخرى الرسمية الجهات أو العهد ولي

 وتاريخ ب م/7601 رقم التعميمي البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا
 هـ22/5/1427 وتاريخ 3895 رقم التعميمي أمرنا إلى نشير [ :ونصه هـ30/8/1428

 المالية المعامالت لتنظيم جديدة ولوائح نظم بوضع المختصة األمريكية الجهات قيام بشأن
 من المرسلة المالية التحويالت جميع تكون أن واشنطن في سفارتنا وطلب ، المصرفية
 بدورها تقوم والتي ، معه تتعامل الذي البنك لدى واشنطن في سفارتنا حساب على المملكة
 تعميد الخارجية وزير سمو ورأى ، العالقة ذات األخرى للجهات التحويالت تلك بتسليم
 على بالموافقة والقاضي ، بموجبه للعمل المعنية الجهات على والتعميم بذلك المالية وزارة
 هـ21/5/1428 وتاريخ 1178 رقم واشنطن في سفيرنا برقية على اطلعنا وحيث .ذلك

 إلى الحواالت جميع إرسال بموجبه يتم تفاهم إلى البنك مع التوصل تم أنه المتضمنة
 المعنية الجهات جميع تعميد معاليه وطلب ، السابق في متبعاً كان كما مباشرة المكاتب
 ال السفارة بأن علماً ، مباشرة البنك في لحساباتها المكاتب تلك يخص ما جميع بتحويل

.التحويل في طرفاً تكون أن دون الحسابات هذه تراقب أن تستطيع تزال



 محامي أن المتضمنة هـ25/8/1428 وتاريخ 1880 رقم اإللحاقية برقيته على اطلعنا كما
 حسابات على ترد التي المالية التحويالت تعتبر األمريكية الرقابية الجهات أن أبدى السفارة
 ، متبع غير عمالً ، بها الملحقة المكاتب لحسابات بتحويلها بدورها تقوم والتي السفارة
 البنك يقوم أن قبل تاريخه من أسبوع خالل اإلجراء هذا لوقف الالزم اتخاذ سرعة وطلب
 ، بها الملحقة المكاتب وتخص للسفارة المملكة من ترد مالية تحويالت أي استالم برفض
 بالسفارة الملحقة المكاتب حسابات إلى مبالغها بإرسال المعنية الجهات توجيه معاليه وطلب
 بموجبه يلزم ما فأكملوا .. ذلك على بموافقتنا نخبركم .سابقاً بها معموالً كان كما مباشرة

و/ )يحفظكم والله . يلزم لمن وإبالغه موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ ]
3225/ت/13
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)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 إلى نشير [ : نصها و المالية وزير معالي إلى الموجهة هـ17/8/1428 وتاريخ ب/37216

 االقتصادية القرارات بشأن هـ19/12/1427 وتاريخ 5/3/10997 رقم الوزارة برقية
 الخليج لدول التعاون لمجلس األعلى للمجلس )والعشرين السابعة( الدورة عن الصادرة
 المجلس وقرارات ، هـ19/11/1427و18 يومي الرياض بمدينة عقدت التي ، العربية
 إصدار الوزارة وطلب ، التنفيذية قراراتها المملكة تصدر لم التي التعاون لمجلس األعلى

 إلى نشير كما .الذكر سالفة ببرقيتها المدرجة القرارات يخص فيما الالزمة التنفيذية القرارات
 قراري من نسخة بها المرفق هـ9/8/1428 وتاريخ ب/35733 رقم ببرقيتنا لكم سبق ما

 مجلس دول لمواطني بالسماح القاضي هـ7/8/1428 وتاريخ )257( رقم الوزراء مجلس
 ، بأنواعه النقل وخدمات ، التأمين خدمات أنشطة بممارسة العربية الخليج لدول التعاون

 ما تطبيق على بالموافقة القاضي هـ7/8/1428 وتاريخ )258( ورقم .. العقارية والخدمات
 في العربية الخليج لدول التعاون لمجلس واالقتصادي المالي التعاون لجنة قرار في ورد

 إعفاء شأن في ، هـ13/10/1427 بتاريخ جدة في عقد الذي )والسبعين الثاني( اجتماعها
 الفرعية الفقرة في المصنفة ، )المفاغرة( الجراحية الفتحات في لالستعمال المعدة األدوات



 الرسوم من ، المجلس لدول السلع وتبويب لتصنيف الموحد الجدول من )30069100(
.الجمركية

 وتاريخ )265( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً :- يلي ما طيه لكم ونبعث
 المالي التعاون لجنة قراري في ورد ما تطبيق على بالموافقة القاضي هـ14/8/1428

 الذي )والسبعين الحادي( اجتماعها في العربية الخليج لدول التعاون لمجلس واالقتصادي
 واجتماعها ، هـ14/5/1427 بتاريخ المتحدة العربية اإلمارات بدولة ظبي أبو في عقد

 قائمة إضافة شأن في ، هـ13/10/1427 بتاريخ جدة في عقد الذي )والسبعين الثاني(
 مرفقة سلعة )192( وعددها – العالمية التجارة لمنظمة عمان سلطنة بها التزمت التي السلع

 لدول التعاون مجلس لدول الموحدة الجمركية التعرفة من المعفاة السلع قائمة إلى –
 وتاريخ )266( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة : ثانياً .العربية الخليج

 المالي التعاون لجنة قرار في ورد ما تطبيق على بالموافقة القاضي هـ14/8/1428
 الذي )والسبعين الحادي( اجتماعها في العربية الخليج لدول التعاون لمجلس واالقتصادي

 إعفاء شأن في ، هـ14/5/1427 بتاريخ المتحدة العربية اإلمارات بدولة ظبي أبو في عقد
 إلى وضمّها ، الجمركية الرسوم من التعاون مجلس دول خارج من المستوردة األعالف

 قرار من نسخة : ثالثاً . المرفقة )المنسّق النظام( رموز وفق وذلك ، المعفاة السلع قائمة
 من )أ( الفقرة بإلغاء القاضي هـ14/8/1428 وتاريخ )267( رقم الموقر الوزراء مجلس

 باتخاذ المالية السوق هيئة وتفويض هـ25/2/1426 وتاريخ )49( رقم الوزراء مجلس قرار
 الثالثة( دورته في العربية الخليج لدول التعاون لمجلس األعلى المجلس قرار لتنفيذ يلزم ما

 تملّك مجال في المجلس دول مواطني بين التامة المساواة بتطبيق الخاص )والعشرين
 بموجبه الالزم إكمال نأمل .. القرارات على الكريمة الموافقة تمت وحيث .وتداولها األسهم

 األنظمة وفق يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا اهـ ] تحياتنا وتقبلوا ..
 )يحفظكم والله . المذكورة الوزراء مجلس قرارات من نسخة برفقه وتجدون .والتعليمات

و/
3228/ت/13
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21
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1428
تنظيم



 منسوبي لجميع )المدني السجل( الوطنية الهوية بطاقة رقم تفعيل إلى تتجه الوزارة إن فحيث(
 حولت فقد ذلك على وبناءً . اإللكترونية الحكومة تطبيق متطلبات من ذلك لكون الوزارة

 الهوية بطاقة رقم فأصبح المدنية سجالتهم أرقام إلى الموظفين شئون نظام في الموظفين أرقام
 جميع في البيانات تسجيل أن إلى ونظراً ، الموظف رقم هو )المدني السجل( الوطنية
 مستقبالً باإلمكان أنه كما الموظف رقم طريق عن يتم الوزارة لمنسوبي الوظيفية الشئون
 النماذج جميع أن كما ، الرقم هذا بموجب االستحقاقات صرف ومعرفة المعامالت متابعة

 هذه توفير عدم وسيكون الرقم لهذا حقالً تضمنت الموظفين شئون إدارة في المستخدمة
 الرقم هذا إلى اإلشارة عليكم لذا .المناسب الوقت في إنجازها دون يحول عائقاً المعلومة

 في الصحيحة المعلومة إدخال لضمان للوزارة المرسلة والقرارات المعامالت جميع في
 لما تفهمكم مقدرين . األسماء لتشابه نتيجة المحتملة األخطاء من والحد اآللي الحاسب

م/ )يحفظكم والله . العمل مصلحة يحقق فيما الوزارة إليه تسعى
3229/ت/13
1/5
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10
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تنظيم
 السامي األمر إلى فيه المشار هـ6/9/1428 وتاريخ 3219/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(

 وشحنها التمور كمية تخصيص بشأن هـ12/8/1428 وتاريخ ب م/6929 رقم الكريم
 فقد عليه إلخ ... سنوياً المتبع حسب هـ1428 عام لموسم والمساكين الفقراء على لتوزيعها

 وتاريخ 8052 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا
 ورد ما وفق التمور هذه من الرياض لمنطقة خصص ما توزيع يتم أن المتضمنة هـ4/9/1428

 برقية من نسخة برفقه وتجدون .موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .سموه برقية في
و/ )يحفظكم والله .المذكورة سموه

3230/ت/13
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تنظيم
)



 السامي األمر على المبني هـ6/9/1428 وتاريخ 3219/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 مائة( مبلغ اعتماد على بالموافقة القاضي هـ12/8/1428 وتاريخ ب م/9629 رقم البرقي
 هـ1428 عام لموسم التمور من طن )25000( وتعبئة لشراء )ريال مليون وثالثين وثالثة

 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ...
 م/6929 رقم الكريم السامي األمر إلى فيه المشار هـ27/8/1428 وتاريخ 80094 رقم
 التمور من طن ألف )25( وتعبئة شراء على بالموافقة القاضي هـ12/8/1428 وتاريخ ب

 الكريم السامي األمر إلى فيه والمشار ، متبع هو ما حسب وشحنها هـ1428 الموسم لهذا
 التي التمور كمية زيادة على بالموافقة القاضي هـ1/3/1428 وتاريخ ب م/2232 رقم

 أربعة( الكمية إجمالي ليصبح طن )آالف أربعة( بـ المملكة مناطق في المحتاجين على توزع
 وتاريخ 2656/1/1 رقم الزراعة وزير معالي كتاب إلى فيه والمشار ، طن )ألف عشر
 يبدأ سوف باإلحساء الزراعة لوزارة التابع التمور تعبئة مصنع أن المتضمن هـ25/7/1428
 إليكم نرغب لذا ... هـ1428 العام هذا شراؤها المقرر التمور وتعبئة استالم في الله شاء إن

 التعميم من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع
و/ )يحفظكم والله . المذكور الداخلية وزير لسمو البرقي

3232/ت/13
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تنظيم
)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمنة هـ30/8/1428 وتاريخ ب/39303(

 الموافقة )1( :يلي بما القاضي هـ28/8/1428وتاريخ )275( رقم الموقر الوزراء مجلس
 المتعلقة المهمات نقل )2( .بالقرار المرفقة بالصيغة ، لإلسكان العامة الهيئة تنظيم على

 الدراسات وإعداد ، إسكانية معلومات قاعدة وإيجاد ، تنفيذها ومتابعة اإلسكان باستراتيجية
 هذا في العاملين الموظفين جميع لذلك تبعاً وينقل ، الهيئة إلى ، اإلسكانية واألبحاث

 الشعبي اإلسكان مهمات نقل )3( .المهمات لهذه المحددة المالية والمخصصات ، المجال
 هذا في العاملين الموظفين جميع لذلك تبعاً وينقل ، الهيئة إلى االجتماعية الشؤون وزارة من

 الوثائق جميع إليها تنقل كما ، المهمات لهذه المحددة المالية والمخصصات ، المجال



 الجهات استمرار )4( .إعدادها للوزارة سبق التي والمستقبلية القائمة المشاريع ومخططات
 من وغيرها ، والتخطيط االقتصاد وزارة ، االجتماعية الشئون وزارة( باإلسكان المعنية

 تمارس أن إلى ، باإلسكان المتعلقة إليها الموكولة الحالية مهماتها ممارسة في )الجهات
( .أعمالها الهيئة

 ، لإلسكان العامة والهيئة ، المالية ووزارة ، المدنية الخدمة وزارة من فنية لجنة تشكل )5
 نقل بموجبها يتم تنفيذية خطة لوضع ، اإلداري للتنظيم الوزارية للجنة العامة واألمانة

 المالية والمخصصات والوثائق والممتلكات )والمشغولة الشاغرة( والوظائف الموظفين
 وإعداد إسكانية معلومات قاعدة وإيجاد ، تنفيذها ومتابعة اإلسكان باستراتيجية المتعلقة

 ، لإلسكان العامة الهيئة إلى والتخطيط االقتصاد وزارة من اإلسكانية واألبحاث الدراسات
 المالية والمخصصات والوثائق والممتلكات )والمشغولة الشاغرة( والوظائف الموظفين ونقل

 اإلسكان بمهمة المتعلقة والمستقبلية القائمة المشاريع ودراسات والمشروعات والخطط
 في مناسباً تراه ما واقتراح ، لإلسكان العامة الهيئة إلى االجتماعية الشؤون وزارة من الشعبي
 مهماتها أداء في اللجنة ويشارك ، اإلداري للتنظيم الوزارية اللجنة إلى ذلك عن والرفع شأنها

 كل مشاركة وتقتصر ، االجتماعية الشؤون ووزارة ، والتخطيط االقتصاد وزارة عن ممثالن
 ، جهته يخص الذي الجانب لمناقشة اللجنة تخصصها التي االجتماعات حضور على ممثل
 وتنجز ، بحثه المراد بالموضوع تتعلق ووثائق وبيانات معلومات من تطلبه ما للجنة ويقدم
 منسوبو يخضع )6( .مهمتها بدء تاريخ من أشهر ستة تتجاوز ال مدة خالل أعمالها اللجنة
 لذا .هـ20/4/1426وتاريخ )ب م/5464( رقم السامي األمر في الواردة لألحكام الهيئة
 . المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب
و / )يحفظكم والله
3233/ت/13
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 سعادة كتاب على المبني ، هـ20/2/1427 وتاريخ 2836/ت/13رقم للتعميم فإلحاقاً
 إلى فيه المشار ، هـ13/1/1427 وتاريخ 1247 رقم العقارية التنمية صندوق عام مدير



 حسم على نص الذي ، هـ26/9/1425 وتاريخ 48941/ب/7 رقم الكريم السامي األمر
 الدولة لموظفي مكافآت أو تعويض من الخدمة نهاية عند يصرف مما الصندوق مستحقات

 على عليهم المستحقة األقساط سداد عن المتأخرين القدامى المقترضين من الخاص والقطاع
 من نسخة تلقينا فقد عليه .الخ....منهم ألي يصرف مما %50 الحسم نسبة تتجاوز ال أن

 وزير معالي إلى الموجه هـ3/9/1428وتاريخ ب م/7695 رقم الكريم البرقي السامي األمر
 إليه انتهت ما بشأن هـ26/9/1425وتاريخ 48941/ب/7رقم لألمر نشير [ : ونصه المالية
 شامل بتصور للخروج العقارية التنمية صندوق موضوع لدراسة المشكلة الوزارية اللجنة

 بالموافقة والقاضي ، وسهولة بيسر عمله أداء في واستمراره الصندوق لدعم جذرية وحلول
 إلى فإضافة التحصيل بمحور يتعلق فيما( أنه المتضمن اللجنة توصيات من )أوالً( البند على

 إجراءات اللجنة اقترحت كفاءتها وزيادة تحسينها أجل ومن االعتيادية التحصيل أساليب
 وخاصة اإلجراءات تطبيق فجائية من تخفف لذلك محددات وضع مع ، ذلك لضبط إضافية

 وتاريخ 123/4498 رقم كتابكم إلى نشير كما ).المحدودة الدخول ذوي على
 تمويل عن هـ1414 عام منذ توقف العقارية التنمية صندوق أن المتضمن هـ9/5/1428

 جميع تهم التي الشمولية ذات الخاصة القروض عدد برفع االهتمام أجل من االستثمار قروض
 الصندوق مطالبات مع يتجاوبوا لم االستثمار قروض من المستفيدين بعض وألن ، المواطنين
 السداد فترة انتهاء رغم المناسب بالشكل القروض هذه من ذممهم في ما لتسديد المتكررة
 العامة المحاكم أمام بعضهم ضد دعاوى بإقامة الصندوق قام فقد ، سنوات بعشر المحددة

 معاملته طلب بعضهم وأن عليهم المتبقية المبالغ بتسديد لمطالبتهم المملكة مناطق بعض في
. إليه المشار األمر وفق

 القروض يحدد لم إليه المشار األمر أن إلى أشاروا القضايا ناظري القضاة بعض أن كما
 التي الوزارية اللجنة توصيات من )أوالً( من )ب( الفقرة في االستثمار قروض أو الخاصة

 القدامى المقترضين من الخاص القطاع وموظفي الدولة موظفي مرتبات من الحسم على تنص
 وطلبكم ، الموضوع حيال أوضحتموه وما . عليهم المستحقة األقساط سداد عن المتأخرين

 موجودة تكن لم ضوابط على نصت التوصيات ألن االستثمار لقروض التوصيات شمول عدم
 وأنها ، الخاصة القروض برنامج على اقتصارها يؤكد مما االستثمار قروض برنامج في

 ما فأكملوا.. رأيتموه ما على بموافقتنا نخبركم .فقط الخاصة القروض برنامج بشأن صدرت
 لمن وإبالغه يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .هـ أ]،،،..بموجبه يلزم
و/يحفظكم،،، الله ). يلزم
3234/ت/13
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 سعادة كتاب على المبني هـ23/5/1427 وتاريخ 2884/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقا
 قرار من نسخة به المرفق هـ15/1/1427وتاريخ 2094 رقم المدنية الخدمة وزارة وكيل
 اعتماد المتضمن هـ12/1/1427وتاريخ 1493/702رقم المدنية الخدمة وزير معالي
 الفني بشقيها والتنفيذية اإلشرافية الوظائف بشاغلي الخاص الوظيفي األداء تقويم نماذج

 من اعتباراً عام لمدة تجريبية لفترة وتطبيقها االستشاري الطابع وذات واإلداري
 رقم التعميمي المكلف المدنية الخدمة وزارة وكيل سعادة كتاب على وبناء . هـ1/1/1427
 رقم المدنية الخدمة وزير معالي قرار من نسخة به المرفق هـ9/7/1428وتاريخ )88/702(
 إليكم نرغب لذا .نهائي بشكل النماذج هذه باعتماد الصادر هـ25/6/1428وتاريخ )1(

 المذكور المدنية الخدمة وزير معالي قرار من نسخة برفقه وتجدون .بموجبه والعمل االطالع
ك /يحفظكم،،، والله . به المرفقة والنماذج

3235/ت/13
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تنظيم

 هـ1428/ 7/10 وتاريخ ب/15902 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 عليه الله صلى – محمد نبينا بسنة وتأسياً .. الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً ((ونصه
 تعميد إليكم نرغب فإننا .المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء صالة بإقامة – وسلم

 حسب ، هـ1428/ 10/10 الموافق االثنين يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم التابعة الجهات
 المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد يغيث أن قدرته جلت الله نسأل ، القرى أم تقويم

و /،،، يحفظكم والله .واالعتماد لإلحاطة )). مجيب سميع إنه
3236/ت/13
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تنظيم
 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد

 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمنة هـ14/9/1428 وتاريخ ب/41349
 المملكة انضمام على بالموافقة القاضي هـ12/9/1428وتاريخ )294( رقم الموقر الوزراء

 على ، بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك ، بالقنابل اإلرهابية الهجمات لقمع الدولية االتفاقية إلى
 بأن المتحدة لألمم العام األمين إبالغ : أوالً :يلي ما االنضمام وثيقة إيداع عند يتم أن

 من )2( الفقرة في عليها المنصوص الجوازية القضائية الوالية بكل األخذ قررت المملكة
 بالفقرة بالتقيد مُلزمة نفسها تعد ال المملكة بأن اإلعالن : ثانياً .االتفاقية هذه من )6( المادة

 تفسير حول ينشأ ـ خالف أي بعرض المتعلقة ، االتفاقية هذه من )20( المادة من )1(
 تسويته تعذرت إذا الدولية العدل محكمة إلى رفعه أو ، التحكيم على ـ تطبيقها أو االتفاقية

 مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب لذا .بالتحكيم
و /يحفظكم،،، والله المذكور الوزراء

3241/ت/13
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 القاضي ، هـ18/9/1428 وتاريخ 11736 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 الوحدة هذه وتتولى ، مباشرة بمعاليه تربط العدل وزارة في الداخلية للمراجعة وحدة بإنشاء
 األجهزة في الداخلية المراجعة لوحدات الموحدة الالئحة في عليها المنصوص بالمهام القيام

 يحفظكم والله .واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... العامة والمؤسسات الحكومية
ك / ،،،
3249/ت/13
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تنظيم
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 صاحب تعميم على المبني ، هـ1425/ 30/3 وتاريخ 2429/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 ، هـ29/1/1425 وتاريخ ش5567/2/ف2 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو

 تحديد خاللها من يتم التي اآللية لتحديد توصيات إلى توصلت لجنة تشكيل تم أنه المتضمن
 عن السعودية االتصاالت شركة من معلومات طلب لها يحق التي والمختصة األمنية الجهات

 خصوصيات على حفاظاً األخرى القضايا وبعض أمنية قضايا في المطلوبين بعض
 صاحب من العاجل السري البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه .الخ...المشتركين

 [ :ونصه هـ13/9/1428ـ12وتاريخ 58783 ش1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 يحق التي الجهات بشأن هـ29/1/1425 وتاريخ ش5567/2/ ف2 رقم لتعميمنا إلحاقاً

 وبعض أمنية قضايا في المطلوبين السعودية االتصاالت شركة عمالء عن معلومات طلب لها
 الشركة عمالء معلومات خصوصية على الحرص من انطالقا أنه نشعركم .. األخرى القضايا

 تقوم التي الجهات لتعدد سلبيات من نتج وما ، االتصاالت شركات من وغيرها المذكورة
 وإعادة لتقييم الصلة ذات األمنية الجهات من عدد تكليف تم فقد ..المعلومات تلك بطلب
 يخدم بما المطلوبة المعلومات على للحصول المناسبة اآللية ووضع الموضوع هذا دراسة

 مع ، وغيرها األمنية الجهات لدى المنظورة األخرى والقضايا الملحة األمنية القضايا
 العمل استمرارا : أوالً :-مايلي تقرر فقد عليه وبناءً المشتركين خصوصيات على المحافظة
 لصاحب أو لنا ترفع : ثانياً .أعاله إليه والمشار السابق تعميمنا وتوصيات آلية بموجب
 من الواردة الطلبات األمنية للشئون مساعدنا الملكي السمو لصاحب أو نائبنا الملكي السمو

 وحرس ، المدني والدفاع ، العام واالدعاء التحقيق وهيئة ، الشرعية المحاكم( من كل
 ارتباطه حسب كل ) الوطني المعلومات ومركز ، للجوازات العامة واإلدارة ، الحدود
 طلب إلى دعت التي األسباب بالطلب موضحاً الصالحية صاحب من موقعة ، اإلداري
.المعلومة

 الجهات طلبات لتلقي طرفهم مكتب بتخصيص األمنية للشئون الوزارة وكالة تعميد تم : ثالثاً
 الرقم على هاتفياً التأخير تحتمل ال والتي الهامة األمنية القضايا في أعاله المذكورة

 ـ014610145( الرقم على وبالفاكس )026692062 ـ014030897(
 تقوم أن على .. االتصاالت شركات إجابة ضوء على بالنتائج وتزويدها .. )026672192

 كتابياً الطلب ذلك وتعزيز بذلك لديها المخولين بأسماء مسبقاً الوكالة بتزويد الجهات هذه
 والعمل النفاذه . الصالحية صاحب من موقع تاريخه من ساعة )24( تتجاوز ال مدة في

 األنظمة وفق يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ أ..]بموجبه
و ./ يحفظكم والله يلزم لمن وإبالغه, والتعليمات
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد

 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمنة هـ20/9/1428 وتاريخ ب/42122
 نظام على الموافقة : أوالً : يلي بما القاضي هـ19/9/1428 وتاريخ )303( رقم الوزراء
 آلية على الموافقة : ثانياً .بالقرار المرفقتين صيغتيهما بحسب المظالم ديوان ونظام القضاء
 نرغب لذا .بالقرار المرفقة الصيغة بحسب المظالم ديوان ونظام القضاء لنظام التنفيذية العمل
 مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون .يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم

 والله .بعاليه إليهما المشار المظالم ديوان ونظام القضاء لنظام التنفيذية العمل وآلية الوزراء
و /،،، يحفظكم

3259/ت/13
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تنظيم
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 , هـ19/10/1428 وتاريخ 63690 رقم الزراعة وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا فقد
 تضمين الضروري من أصبح فقد المملكة في االلكترونية الحكومة لمبدأ تطبيقاً أنه المتضمن

 وأنه , الزراعة وزارة الى ترد خاصة معاملة أي في المقيمين أو للمواطنين المدني السجل رقم
 تتضمن لم إذا للوزارة ترد خاصة معاملة أي تسجيل قبول الوزارة أنظمة على فنياً سيتعذر

 نرغب لذا . الخ .. هـ1/9/1429 من اعتباراً الجواز أو اإلقامة رقم أو المدني السجل رقم
و /،،، يحفظكم والله . يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما ذلك ومراعاة االطالع إليكم
3260/ت/13
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تنظيم

 6225 رقم المكلف الشرقية بالمنطقة الوزارة فرع عام مدير سعادة كتاب تلقينا فقد(
 الشرقية المنطقة إمارة وكيل سعادة كتاب من نسخة به المرفق , هـ29/10/1428 وتاريخ

 للغرفة العام األمين سعادة كتاب على المبني , هـ27/9/1428 وتاريخ 8/57985 رقم
 الغرفة شعار استبدال المتضمن , هـ6/9/1428 في المؤرخ الشرقية بالمنطقة التجارية
 الشعار باستخدام ستقوم التجارية الغرفة وأن , منه نسخة والمرفق جديد بشعار التجارية
 برفقه وتجدون , واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الرسمية مراسالتها جميع في الجديد
م/ )الجديد الشعار من نسخة

3262/ت/13
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 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 من نسخة : أوالً : يلي ما بها المرفق هـ29/10/1428 وتاريخ ب/47715 رقم الوزراء

 -1 :يلي بما القاضي هـ24/10/1428 وتاريخ )315( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار
 تتولى التي الجهات استمرار -2 .بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك ، المرور نظام على الموافقة

 وفقاً مهماتها مباشرة في المرورية والمخالفات والقضايا المنازعات في الفصل )حالياً(
 المختصة الدوائر مباشرة حين إلى وذلك ، التنفيذية والئحته النظام هذا في الواردة لألحكام

 ، له التنفيذية العمل وآلية القضاء لنظام وفقاً ، الختصاصاتها العامة المحاكم في بذلك
 من نسخة : ثانياً .هـ19/9/1428 وتاريخ )78/م( رقم الملكي بالمرسوم الصادرين
 على بالمصادقة الصادر هـ26/10/1428 وتاريخ )85/م( رقم الكريم الملكي المرسوم

 ، والتعليمات األنظمة وفق يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .ذلك
و/ )المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون

3263/ت/13
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تنظيم

 هـ30/11/1428 وتاريخ ب/18332 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد(
 عليه الله صلى – محمد نبينا بسنة وتأسياً .. الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً:[ونصه
 تعميد إليكم نرغب فإننا .المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء صالة بإقامة – وسلم

 حسب ، هـ3/12/1428 الموافق الخميس يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم التابعة الجهات
 المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد يغيث أن قدرته جلت الله نسأل ، القرى أم تقويم

و/ ).واالعتماد لإلحاطة .أهـ ]مجيب سميع إنه
3264/ت/13
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 وتاريخ 50186/906 رقم المدنية الخدمة وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد
 القرار :أوالً : التاليين المدنية الخدمة مجلس قراري من نسخة به المرفق , هـ9/11/1428

 الجبلية المناطق مكافأة مقدار تحديد المتضمن هـ19/1/1427 وتاريخ 1/1128 رقم
 بين ما تتراوح بنسبة هـ14/7/1396 وتاريخ 1227 رقم الوزراء مجلس بقرار المؤسسة

 بخطاب والمبلغ ,صرفها وضوابط ,المكافأة هذه احتساب ومعايير ), %50 إلى 10%(
 وتاريخ ب/30879 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب

 الموافقة المتضمن هـ7/5/1427 وتاريخ 1/1165 رقم القرار :ثانياً . هـ12/7/1428
 بالمكافأة )عبيدة سراة( بمحافظة الجبلية المناطق في السعوديين العاملين شمول على

 رئيس الملكي السمو صاحب بخطاب والمبلغ ,الجبلية المناطق في للعاملين المخصصة
 إليكم نرغب لذا . هـ12/7/1428 وتاريخ ب/30880 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان

 الخدمة مجلس قراري من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع
ك/ ).المذكورين المدنية

3280/ت/13
1/5
2

12



1428
تنظيم

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد(
 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة به المرفق ، هـ19/11/1428 وتاريخ ر/50689

 مجلس قرار من )9 ,2 ,1( الفقرات بتعديل القاضي هـ16/11/1428 وتاريخ )344(
 حيث . القرار في الموضح النحو على لتكون هـ13/8/1404 وتاريخ )202( رقم الوزراء

 لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على الكريمة الموافقة تمت
و/ )يحفظكم والله . المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . يلزم
3282/ت/13
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تنظيم
)

 هـ21/11/1428 وتاريخ 449476/34 رقم والتعليم التربية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 بالمرسوم الصادر األمية ومحو الكبار تعليم نظام من )14( المادة إلى إشارة انه المتضمن
 أو حكومية جهة كل على " أنه على تنص والتي هـ9/6/1392 وتاريخ 22/م رقم الملكي
 والتعليم التربية وزارة وأن . " ومنسوبيها أفرادها بين األمية بمحو تقوم أن عامة مؤسسة
 من عدد تصميم وتم , ممكن مستوى أدنى إلى المملكة في األمية لتقليص طاقاتها حشدت

 هذه من وأن بها االلتحاق نحو وتحفزهم األميين إلى الوصول على تساعد التي المشاريع
 أمية محو إلى المذكور المشروع ويهدف ", أمية بال حكومية قطاعات " مشروع المشاريع
 القادم الدراسي العام بنهاية األمية من خالية وإعالنها الحكومية القطاعات منسوبي
 وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. المرفقة اآللية وفق هـ1429/1430

 العربية المملكة في التنفيذية والالئحة الكبار تعليم ونظام المذكورة اآللية من نسخة برفقة
و/ )يحفظكم والله . السعودية

3283/ت/13
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تنظيم
)

 معالي كتاب على المبني , هـ22/6/1428وتاريخ 3151/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وتاريخ 183/1018 رقم للتقاعد العامة المؤسسة إدارة مجلس رئيس المالية وزير
 أصحاب قبل من واإلفراغ والبيع الرهن عملية إجراء بإتمام القاضي , هـ29/1/1428

 للتقاعد العامة بالمؤسسة الخاص ]مساكن[ ببرنامج يتعلق فيما العدل وكتاب القضاة الفضيلة
 العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض من االستفسارات من عدد للوزارة ورد وحيث . الخ ..

 جمع إمكانية وعدم ورهن وشراء بيع من المذكور بالبرنامج المتعلقة اإلجراءات حول
 المؤسسة محافظ معالي بصالحيات يتعلق وما أحياناً واحدة عملية في المذكورة اإلجراءات

 قامت بالوزارة المختصة الجهات فإن لذا . للغير وتوكيله البرنامج هذا في للتقاعد العامة
 العامة المؤسسة نظام ذلك ومن ,وتعليمات أنظمة من به يرتبط وما المذكور البرنامج بدراسة
 والمحاسبية المالية والالئحة العليا اإلدارة والئحة , للمؤسسة االستثمار والئحة ,للتقاعد

 وتاريخ 1/197 رقم للتقاعد العامة المؤسسة إدارة مجلس قرار على اطلعت كما ,للمؤسسة
 الالزمة الصالحيات للتقاعد العامة المؤسسة محافظ معالي منح الذي هـ24/7/1428

 جميع واستكمال االطالع إليكم نرغب فإننا . ذلك على الغير وتوكيل المذكور للبرنامج
 بإجراء - هـ22/6/1428 وتاريخ 3151/ت/13 رقم تعميمنا في إليها المشار اإلجراءات

 المؤسسة مندوب طلب وفق - أكثر أو واحد عدل كاتب ولدى إجراءات بعدة أو واحد
 )11( الفقرة ومنها والتعليمات األنظمة حسب وذلك ومشتري بائع من األخرى واألطراف

 من دراسته تمت بما واالكتفاء هـ19/10/1420 وتاريخ 1481/ت/13 رقم التعميم من
و/ )يحفظكم والله . المذكور بالبرنامج يتعلق فيما بالوزارة المختصة الجهات قبل
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تنظيم
)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار من نسخة:أوالً : يلي ما بها المرفق ، هـ21/7/1428 وتاريخ ب/32548



 االتفاقية على بالموافقة القاضي هـ16/7/1428 وتاريخ ) 236 ( رقم الموقر الوزراء
 وثيقة إيداع عند يتم أن على , بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك , اإلرهاب تمويل لقمع الدولية

 بكل األخذ قررت المملكة بأن المتحدة لألمم العام األمين إبالغ ـ1 : يلي ما المصادقة
 . االتفاقية هذه من ]7[ المادة من ]2[ الفقرة في عليها المنصوص الجوازية القضائية الوالية

 من ]24[ المادة من ]1[ بالفقرة بالتقيد ملزمة نفسها تعد ال المملكة بان اإلعالن ـ2
 أو التحكيم على ـ تطبيقها أو االتفاقية تفسير حول ينشأ ـ خالف أي بعرض المتعلقة االتفاقية

 الحماية اتفاقية بأن اإلعالن ـ3 . بالتحكيم تسويته تعذرت إذا الدولية العدل محكمة إلى رفعه
 في إليه المشار المرفق في مدرجة غير المملكة إلى بالنسبة تعد , النووية للمواد المادية
 الكريم الملكي المرسوم من نسخة :ثانياً . االتفاقية من ]2[ المادة من ]أ/1[ الفقرة

 إليكم نرغب لذا . .ذلك على بالمصادقة الصادر هـ18/7/1428وتاريخ )62/م(رقم
 )يحفظكم والله . المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون .واإلحاطة االطالع

و/
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تنظيم
)

 ب/36946 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 رقم والتحقيق الرقابة هيئة رئيس معالي كتاب إلى فيها المشار هـ15/8/1428 وتاريخ
 الرقابية الجوالت من عدد نفذت الهيئة أن المتضمن هـ18/7/1428 وتاريخ 1ع/8376

 اإلشرافي بدورها المختصة الجهات قيام من التأكد بهدف الحكومية الجهات من عددٍ على
 والتحقيق الرقابة هيئة بإبالغ تقضي التي الموظفين تأديب نظام من )39( المادة تطبيق حيال

 الموظفين بحق الصادرة القرارات من بصور العامة المراقبة وديوان المدنية الخدمة ووزارة
 العقوبات قرارات صور وكذلك ، الخدمة انتهاء الئحة من )12( و )10( للمادتين وفقاً

 عدم الهيئة ومالحظة ، الموظفين تأديب نظام من )32( بالمادة عليها المنصوص التأديبية
 إليها المشار المادة به قضت بما العدل وزارة بينها ومن الحكومية الجهات من عدد تقيّد
 )39( المادة تطبيق بتفعيل المختصة الجهة على التأكيد الكريم التوجيه تضمن وحيث ، أعاله

 ووزارة والتحقيق الرقابة هيئة وتزويد االطالع إليكم نرغب فإننا .الموظفين تأديب نظام من



 معاقبة حول تصدر التي التأديبية القرارات من بصور العامة المراقبة وديوان المدنية الخدمة
و/ ).الموظفين تأديب نظام من )39( للمادة تنفيذاً وذلك موظف أي
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تنظيم
)

 وتاريخ ع/1607 رقم المعدنية الثروة البترول وزير معالي من الخطية البرقية تلقينا فقد
 المصاحب غير الغاز عن التنقيب اتفاقية ألحكام وفقاً أنه المتضمنة ، هـ2/5/1428

 العربية لوكويل وشركة السعودية العربية المملكة حكومة بين المبرمة وإنتاجه وتطويره
 الشركة يلزم ال فإنه "المحدودة للطاقة لوكسار" إيه بي دي المحدودة للطاقة السعودية
 لها الممنوحة الرخصة عدا أخرى رخصة أي أو تجاري سجل على الحصول المذكورة
 وتاريخ 9/م رقم الملكي بالمرسوم عليها المصادق المذكورة االتفاقية بموجب

 مطالبتها دون المذكورة الشركة معامالت قبول اعتماد معاليه ويطلب .هـ2/3/1425
 دون المذكورة الشركة معامالت قبول واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .التجاري بالسجل
و/ ).التجاري بالسجل مطالبتها

3287/ت/13
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تنظيم

 هـ23/12/1428 وتاريخ ب/19460 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد(
 عليه الله صلى – محمد نبينا بسنة وتأسياً .. الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً ((ونصه
 تعميد إليكم نرغب فإننا .المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء صالة بإقامة – وسلم

 حسب ، هـ28/12/1428 الموافق االثنين يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم التابعة الجهات
 هذا أمرنا من بنسخة والتعليم والتربية العالي التعليم وزيري معالي زودنا وقد ، القرى أم تقويم

 يغيث أن قدرته جلت الله نسأل ، والجامعات المدارس في االستسقاء صالة إقامة العتماد
 والله .واالعتماد لإلحاطة )). مجيب سميع إنه المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد



و/ )يحفظكم
3288/ت/13
1/5

28
12

1428
تنظيم

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما بها المرفق هـ23/11/1428 وتاريخ ب/51354

 قانون على الموافقة -1 :باآلتي القاضي هـ23/11/1428 وتاريخ )353( رقم الوزراء
 المجلس اعتمده الذي العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول التجارية العالمات )نظام(

 المنعقدة )والعشرين السابعة( دورته في العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول األعلى
 يعمل -2 .بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك هـ19/11/1427 و 18 يومي الرياض مدينة في

 التنفيذية لالئحة التجاري التعاون لجنة إقرار تاريخ من أشهر ستة بعد )النظام( القانون بهذا
 وتاريخ )94/م( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً .القانون لهذا
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .ذلك على بالمصادقة الصادر هـ23/11/1428

 )يحفظكم والله .المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه
و/
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)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 الكريم البرقي السامي األمر من نسخة بها المرفق هـ11/11/1428 وتاريخ ب م/49427

 وزير الملكي السمو صاحب الى الموجه هـ16/10/1428 وتاريخ ب م/9141 رقم
 وتاريخ س/792/1 رقم المدنية الخدمة وزير معالي خطاب على اطلعنا:[ الخارجيةونصه



 القاضي هـ8/6/1426 وتاريخ ب م/7756 رقم األمر إلى فيه المشار هـ14/10/1426
 ,واإلعالم والثقافة ,العمل( وزراء المعالي أصحاب وعضوية معاليه برئاسة لجنة بتشكيل

 ممثليات ألوضاع الخارجية وزارة استعراض تضمنه ما لدراسة ) والتخطيط واالقتصاد
 تواجهها التي واإلدارية المالية والمعوقات ومسؤولياتها مهامها حيث من الخارج في المملكة

..

 الخدمة وزير نائب معالي من كل من تحضيرية لجنة تشكيل تمَّ أنه من معاليه أوضحه وما ,
 لإلعالم واإلعالم الثقافة وزارة ووكيل , والتطوير للتخطيط العمل وزارة ووكيل , المدنية

 عرضها تمََّ توصيات وأعدَّت , والتخطيط االقتصاد بوزارة التخطيط ومستشار , الخارجي
 بهذا المتخذ محضرها تضمنه ما حسب إليه التوصل تم ما أيّدت التي الوزارية اللجنة على

 الوظائف الئحة اعتماد بطلب تتعلّق التي )الوظيفية الجوانب( يخص ما ذلك ومن الشأن
 اللجنة ترى حيث, األبناء تعليم ورسوم والسكن التمثيل بدل مخصّصات ورفع , الدبلوماسية

 وزارات وهي المعنيّة الجهات من الدبلوماسية الوظائف الئحة بنود مناقشة إنهاء تمّ أنه
 أما , المدنية الخدمة مجلس على العرض قيد وأنها ) المدنية والخدمة , والمالية , الخارجية(

 وتاريخ 97/8 رقم باألمر المرفق )3( رقم التمثيل بدل جدول فإن التمثيل لبدل بالنسبة
 أما , الخارجية لوزارة المالية األوضاع لدراسة الدائمة اللجنة على معروض هـ19/2/1420

 تضمّنته ما ضمن من وهو محدودة سنوات إال إقراره على يمض فلم السكن بدل مخصّص
 في الموظفين أبناء تعليم رسوم مخصّص برفع يتعلق وفيما , الدبلوماسية الوظائف الئحة

 من )13( المادة بموجب المشكّلة اللجنة قبل من الوزارة طلب دراسة يمكن فإنه , الخارج
 والمالية , العالي والتعليم ,الخارجية( وزارات من الخارج في السعودية المدارس تنظيم الئحة

. الطلب حيال تراه بما بالرفع لتقوم ) والتعليم والتربية ,

 محضر به المرفق هـ4/12/1426 وتاريخ س/974/1 رقم معاليه خطاب على اطلعنا كما
 لدراسة هـ16/9/1425 وتاريخ 47259/ب/7 رقم باألمر المشكلة الدائمة اللجنة

 فيما : أوالً : يلي ما والمتضمن بدالت من بها يتعلق وما الخارجية لوزارة المالية األوضاع
 ,حالياً المعمول التمثيل لبدل المُعتمد التصنيف من الدول بعض فئات تصنيف بتعديل يتعلق

 المتحدة الواليات ـ1 : التالي النحو على الدول بعض تصنيف بتعديل اللجنة فتوصي
 ,البرتغال ,اليونان ,لبنان ـ2 . الصعبة الفئة إلى )أ( الفئة من )كونج هونج( الصين ),نيويورك(

 ,تركيا ,العراق , األردن ـ3 . )أ( الفئة الى )ب( الفئة من المكسيك ,الجابون ,استرّآليا
 الفئة الى )ج( الفئة من كينيا ,أذربيجان ,تركمانستان ,أوزبكستان,أفغانستان ,باكستان ,الهند

 , التمثيل بدل فئات من )ب( الفئة ضمن ماينمار اتحاد بتصنيف يتعلق فيما: ثانياً ).ب(



 ذلك على بالموافقة اللجنة فتوصي , اإلسكان مخصصات من الرابعة المجموعة فئات وضمن
 وتاريخ 97/8 رقم باألمر المرفق )3( رقم التمثيل بدل جدول بتطبيق يتعلق فيما : ثالثاً .

 في الموضحة للمبرّرات الجدول هذا تطبيق الخارجية وزارة ممثّل فيرى هـ19/2/1420
 الوقت في ـ االكتفاء )والمالية , المدنية الخدمة( وزارتي ممثال يرى حين في , المحضر
. المحضر في تفصيالً الواردة للمبّررات )2( رقم التمثيل بدل جدول بتطبيق ـ الحاضر

 الى فيها والمشار هـ23/6/1427 في المؤرخة المالية وزير معالي مذكرة على اطلعنا كما
 يتعلق وفيما , منها المدنية الخدمة مجلس انتهى فقد الدبلوماسية الوظائف لالئحة بالنسبة أنه

 وتاريخ 97/8 رقم باألمر المرفق )3( رقم التمثيل بدل جدول تطبيق على بالموافقة
 آنف باألمر المُعتمد )2( رقم الجدول بتطبيق االكتفاء يرى معاليه فإن هـ19/2/1420

 رقم األمرين بموجب المكوّنة الدائمة اللجنة قبل من التمثيل بدل تعديل اقتراح ألن الذكر
 هـ11/9/1417 وتاريخ 13693/س/7ورقم هـ21/4/1417 وتاريخ 5879/ب/7

 قبل كان خاص بشكل والدبلوماسيين الخارج في المملكة ممثليات منسوبي أوضاع لدراسة
 خاصة الئحة إيجاد على بالموافقة هـ23/5/1421 وتاريخ 6147 رقم األمر صدور

 الدبلوماسية الوظائف الئحة من المدنية الخدمة مجلس انتهى وقد , الدبلوماسية بالوظائف
 من %)10( عن تقل ال زيادة يتضمن رواتب سلم)أ :- منها عديدة مزايا تضمّنت والتي
 الخاص الوضع الالئحة راعت)ب . درجة عشرين إلى تصل إضافية ودرجات الحالي السلم

 في يعمل لمن %)20%-15( بين تتراوح بدالت تضمنت حيث الخارجية وزارة لمنسوبي
 بدل مع أشهر وأربعة ثالثة راتب( بين تتراوح أمتعة ونقل تهيؤ وبدالت , الصعبة الدول بعض

 سكن تأمين الالئحة تتضمن )ج . التمثيل بدل شامالً شهر راتب يعادل مظهر وبدل )التمثيل
 البعثة لرئيس %)25(بنسبة إضافي تمثيل بدل ) د . له نقدي بدل صرف أو البعثة لعضو

 المراتب خفض الالئحة تتضمن )هـ .مقيم غير سفيراً أخرى دول أو دولة لدى المُعتمد
 السادسة المرتبة من تبدأ مستويات عشر تشمل السابق في بينما مستويات سبع لتصبح
 حيث الترقية استحقاق مدة الجديدة الالئحة خفّضت )و . عشرة الخامسة بالمرتبة وتنتهي

. )وثاني ,أول( سكرتير لوظيفتي سنوات وثالث )ثالث سكرتير( لوظيفة سنتين أصبحت

 هـ27/12/1427 وتاريخ 95/45/159/149300/1 رقم سموكم برقية على اطلعنا كما
 . الموضوع حول هـ20/4/1427 وتاريخ 95/45/50235 رقم الوزارة خطاب وعلى ,

 بفئة خاصة هي مزايا من تضمنته وما الدبلوماسية الوظائف الئحة أن سموكم أوضحتم وحيث
 على تنطبق وال ,فقط الخارجية وزارة في الدبلوماسي السلك وظائف شاغلي الموظفين من

 سوف )3( رقم التمثيل بدل جدول تطبيق أن كما , الخارج في العاملين الدولة موظفي جميع



 . الحكومية الجهات موظفي كافة منها يُعاني التي المعيشة غالء مشكلة من جزءاً يعالج
 المشكلة الدائمة اللجنة توصيات من )وثانياً ,أوالً( على الموافقة : أوالً : يلي بما نخبركم
 الوزارية اللجنة مارأته على الموافقة : ثانياً . الخارجية لوزارة المالية األوضاع لدراسة

 رسوم مخصص رفع موضوع دراسة من هـ8/6/1426 وتاريخ 7756 رقم باألمر المشكّلة
 المدارس تنظيم الئحة من )13( المادة بموجب المشكّلة اللجنة قبل من األبناء تعليم

 ) والتعليم والتربية , والمالية ,العالي والتعليم , الخارجية( وزارات من الخارج في السعودية
 بدل جدول تطبيق وطلب الدبلوماسية الوظائف لالئحة بالنسبة : ثالثاً . ذلك عن والرفع
 الئحة ماتضمّنته الذكر سالفة مذكرته في المالية وزير معالي أوضح فحيث )3( رقم التمثيل

 مجلس عضو باإلنابة المدنية الخدمة وزير معالي بكتاب المرفوعة ـ الدبلوماسية الوظائف
 ما ضوء وفي , مزايا من - هـ29/6/1427 وتاريخ 638/427 رقم المدنية الخدمة

 )3( رقم التمثيل بدل جدول بتطبيق يتعلق ما دراسة فنرى , الصدد بهذا سموكم أوضحتموه
 المشكّلة الدائمة اللجنة قبل من بالخارج بالعمل الملحقين الوزارة موظفي جميع وشمول
 مذكرة تضمّنته وما سموكم ذكرتموه ما ضوء في الخارجية لوزارة المالية األوضاع لدراسة
 أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودنا وقد , بموجبه يلزم ما فأكملوا . المالية وزير معالي

و/ )يحفظكم والله .. واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ )لالعتماد هذا
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 وتاريخ 154 رقم المدنية الخدمة بوزارة المعلومات مركز عام مدير سعادة كتاب تلقينا فقد(

 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية في ورد ما إلى فيه المشار هـ23/11/1428
 آلي حاسب كرقم المدني السجل رقم باستخدام هـ23/1/1423 وتاريخ 44/1/6490رقم

 أنه . هـ11/2/1422 وتاريخ 6700 رقم المدنية الخدمة وزارة تعميم وإلى ، موحد
 سياق وفي إلكترونياً خدماتها لتقديم أعمال من المدنية الخدمة وزارة به تقوم لما استكماالً

 وإنهاء متابعة تسهيل أهدافه أهم من الذي المملكة في اإللكترونية الحكومة مبدأ تطبيق
 أصبح فقد ، الحديثة اإللكترونية البحث وسائل وتفعيل آلياً المواطنين معامالت إجراءات

 رقم أو )المدنية األحوال بطاقة رقم(للمواطنين المدني السجل رقم تضمين بمكان األهمية من
 بأنه سعاته وأفاد .المدنية الخدمة لوزارة يرد قرار أو معاملة أي في للمقيمين الجواز / اإلقامة



 بوزارة المعلومات لمركز ترد العدل وزارة منسوبي تخص معاملة أي في البت يتعذر سوف
 من اعتباراً الجواز / اإلقامة رقم أو المدني السجل رقم المعاملة تتضمن لم ما المدنية الخدمة

 المختصين وتوجيه العدل لوزارة التابعة الجهات على التعميم سعادته وطلب هـ1/1/1429
 المشار التاريخ من اعتباراً بالمطلوب للمركز المرسلة المكاتبات تضمين على بالحرص فيها
م/ )يحفظكم والله . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . إليه
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 ناسخ مسمى إلى الوظيفية المسميات بعض لتحوير للوزارة المرفوعة الطلبات لكثرة فنظراً
 الوزارة ميزانية في وتسميتها إحداثها يتم التي الوظائف إن وحيث , معلومات مسجل أو آلة

 يطلب أن ينبغي ال وبالتالي الوظيفة شاغل يؤديها أن يفترض التي والمهام األعمال تمثل
 أن أهمها من ضوابط للتحوير أن كما , رغبته أو شاغلها مؤهالت مع يتوافق ما إلى تعديلها

 الضبط ككاتب( للجهة األساسي النشاط وظائف من تحويرها المطلوب الوظيفة تكون ال
 أصبح الجميع يعلم كما اآللي الحاسب استخدام أن كما ),الخصوم ومحضر السجل وكاتب

 للنمو نظراً , وتخصصاتها مسمياتها مختلف في العامة للوظيفة المتميز األداء متطلبات من
 بهذا الوزارة أخذت وقد , اإللكترونية الحكومة لتطبيق والتهيئة التقنية استخدام في السريع
 . الرسمية بوظائفها يلتحق من كل في اآللي الحاسب على التدريب توفر فاشترطت التوجه
 ضرورية حاجة وجود حالة وفي , المسميات تلك بتحوير الرفع عدم منكم نرغب فإننا وعليه

 وعند دراستها ليتم الحاجة بهذه للوزارة الرفع فيتم معلومات مسجل أو آلة نساخ لوظائف
 ميزانية في إحداثها بطلب أو الشواغر من المناسبة الوظيفة تخصيص إلى يصار القناعة توفر

 يحفظكم والله الجميع تفهم مقدرين . المتاحة النظامية بالطرق شغلها ثم التالية الوزارة
ك/ )ويرعاكم
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 األمر إلى فيه المشار ، هـ16/1/1424 وتاريخ 2169/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وتاريخ م/12/204 برقم المعمم هـ5/4/1407 وتاريخ 4801 رقم السامي

 والقاضي ، هـ13/7/1417 وتاريخ 944/ت/13 رقم بالتعميم والمؤكد ، هـ23/5/1407
 قبل من الوزير معالي ومكتب اإلدارية االتصاالت من المحالة المعامالت استقبال يتم بأن

 اإلدارية االتصاالت في الوارد قسم على وأنه .إعادتها وعدم هي كما اإلدارات مديري
 الفهرسة نواقص باستكمال المطالبة عدم المعامالت تصدر حين الوزير معالي ومكتب

 اللجنة من المقدمة الدراسة على وبناء .إلخ...لهم توريدها حال المعاملة في الموجودة
 هـ16/1/1424 وتاريخ 2169/ت/13 رقم التعميم في ورد ما لدراسة بالوزارة المشكلة
 الجهة من تبدأ المعاملة فهرسة : أوالً : يلي ما المتضمنة وتدقيقها المعامالت بفهرسة المتعلق
 ورقم هـ5/4/1407 وتاريخ 4801 رقم السامية األوامر في ورد ما حسب للمعاملة المنشأة
 وتاريخ ت/12/240رقم بالتعميم المبلغة بالفهرسة الخاصة هـ22/4/1407 وتاريخ 5734

 تزيد أو )أوراق خمسة( مرفقاتها عدد يبلغ معاملة كل تفهرس : ثانياً .هـ13/5/1407
 لديها تنشأ التي الجهة قبل من األساسي البيان يوضع وأن ، فهرسة وبيان ملف في ووضعها
 الورق في الفهرسة عدم وكذلك ، الفهرسة بيان صورة وضع أو البيان قفل عدم مع المعاملة
 من بالمعاملة المرفقة األوراق جميع ترقيم : ثالثاً . 02-23-004 رقم نموذج المقوى
 من قبل من المكررة األوراق نزع مع مستقالً رقماً ورقة كل تحمل أن بد وال ، الخلف

 مطلقاً لإلزالة )الطامس( أو )–( أو (=) إشارة استخدام عدم : رابعاً .والترقيم بالفهرسة يقوم
 بيان من أخرى خانة في تتداخل وال الخانة داخل المعلومات تعبأ : خامساً .الفهرسة بيان في

 حقل فيها بما الفهرسة حقول إكمال مع - ]1-06-08[ نموذج - المعاملة مرفقات
.الموضوع

 بمواد متأثرة أو ممزقة أوراق فيها يوجد ال بحيث المعامالت بشكل االهتمام : سادساً
 استخدام وعدم اليمين جهة من وتخريمها ملف في ووضعها ، ونحوها كالسوائل خارجية
 شيء وجود حال وفي ، معلومات من تحتويه ما على حفاظاً الخطابات أرقام على الدباسة

 عدم : سابعاً .األخرى الجهات إلى إرسالها قبل بذلك محضر إعداد الجهة فعلى ذلك من
 مرفقات حقل في )مختوم ظرف( عبارة بتدوين واالكتفاء مفهرسة غير المعاملة إرسال

 الجهة اكتشفت إذا لها المرسلة الجهة إلى وتعاد المعامالت كبقية تفهرس بل ، الخطاب
 األوراق ذات والمذكرات والشروحات الداخلية اإلحاالت : ثامناً .فهرستها عدم األخيرة



 الجهة لدى بها يحتفظ أن يجب التنفيذيين موظفيهم إلى المسئولين بتوجيه الخاصة الصغيرة
 : تاسعاً .المعامالت مرفقات عدد يكثر ال حتى المعاملة ألوراق تضم وال للمعاملة المصدرة

 أو الوزارة داخل سواء للمعامالت األول المستقبل على بالفهرسة يتعلق فيما المسئولية تقع
 المخالفة المعامالت ورد ، الفهرسة من التأكد بعد إال معاملة أي استالم عدم وعليه خارجها
 فحص بدون المعاملة استالم حال وفي ، الوزارة لتعاميم تفعيالً وذلك مصدرها إلى للتعميم

 .المصدرة الجهة إلى إرسالها قبل المعاملة فهرسة وعليه عليه الفهرسة مسئولية تقع مرفقاتها
 بشكل وترقيمها فهرستها بعد فيجب فأكثر )100( المرفقات عدد كان إذا : عاشراً

 .عنه منفصالً وليس الطرد داخل الخطاب يكون وأن مختوم طرد داخل وضعها متسلسل
 أو )شيك أصل( مثل )لفة( بـ يسمى ما تحت تدخل ال بالمعاملة مرفقات أي :عشر الحادي

 أصل في المرفقات خانة في عنها فينوه )صك أصل( أو )مخطط أصل( أو )جواز أصل(
 .التمزق أو التلف من عليها حفاظاً ظرف في وضعها مع الفهرسة بيان في وليس الخطاب

 بجانب المستلم اسم تدوين مع استالم بدون القسم لدى المعامالت بقاء عدم : عشر الثاني
.واضح بشكل توقيعه

 اإلدارة رغبة على بناء للمعاملة المصدرة اإلدارة لنفس يرجع األساس كان إذا : عشر الثالث
 تفرز التي الصور في عنه وينوه الخطاب أصل مع يرسل وال اإلدارة لدى األساس فيبقى

 في المرفقات تثبيت وعدم والتاريخ الخطاب رقم كتابة في الدقة مع ، المسودة مع وتحفظ
 بأن طرد برفقها يكون التي الواردة المعاملة من التأكد : عشر الرابع .الصادر الخطاب نص

 بخانة المعاملة خطاب أصل على مكتوب ويكون برصاص ومختوم مربوط الطرد يكون
 .بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب فإننا ذكر ما على ولموافقتنا ).مختوم طرد( المرفقات

ك/ )يحفظكم والله
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجلة السرية البرقية تلقينا فقد
 صاحب خطاب إلى إشارة:[ ونصه هـ22/12/1428-21 وتاريخ خ1/5/4/77831/2



 ما بشأن هـ15/11/1428 في س401/21/2028 رقم القصيم منطقة أمير الملكي السمو
 إلى المخدرات مدمني من ذويهم أحد إدخال المتقدمون فيها يلتمس استدعاءات من يرفع

 الموضوع إخضاع تم وقد طويلة مدة فيها مكوثهم وطلبهم المتخصصة المصحات إحدى
 أشار التي التوصيات من عدد إلى الدراسة وانتهت باإلمارة المختصة الجهة قبل من للدراسة

 الوضعية هذه من المرضى أمور أولياء معاناة إنهاء على يساعد قد بها األخذ أن سموه
 التوعوية والمحاضرات النشرات خالل من المجتمع تعريف -أوال :-كاآلتي هي والتوصيات

 وتخصيص به تقوم الذي دورها وإيضاح المتخصصة التأهيل ومراكز المصحات تتوالها التي
 هذه يواجهون لمن والحلول الالزمة المشورة لتقديم الجميع متناول في تكون مجانية أرقام

 والمعارض والندوات المحاضرات هذه وتكثيف أسرهم أفراد ألحد أو لهم سواء المشاكل
 . وغيرها واألندية الصيفية والمراكز العامة والمهرجانات والجامعات المدارس في خاصة
 المخدرات مكافحة نظام من )42( المادة تضمنته عما اإلعالم وسائل في النشر -ثانياً

 إدمان أو استعمال أو تعاطي بسبب الدعوى التقام أنه على تنص والتي العقلية والمؤثرات
 احد أو فروعه أو أصوله أحد أو بنفسه تقدم إذا األفعال هذه أحد مرتكب بحق المخدرات

 أو مخدرات من المدمن أو المتعاطي بحوزة ما تسليم ذلك في ويشترط عالجه طالبا أقاربه
. مكانها إلى اإلرشاد أو وجدت إن عقلية مؤثرات

 إحدى إلى مريضه إدخال حال في المريض أمر ولي على والالزم القوي التعهد أخذ -ثالثاً
 يتابع أن على الستالمه يحضر العالج مرحلة انتهاء عند بأنه التأهيل ومراكز المصحات

 أطول مريضه ترك في يرغب األمور أولياء بعض ألن نظراً رعايته ويتابع ذلك بعد مراجعاته
 يتابع ال األولياء وبعض اآلخرين على الفرصة يفوت مما المتخصصة المصحة في ممكنة فترة

 والمصحات المراكز هذه طاقة رفع -رابعاً . انتكاسته يسب مما مريضه خروج بعد العالج
 انتظار طوابير ووجود األسّرة عدد قلة من عليها القائمون يشتكي حيث لذلك المخصصة

 إدخال يرغب لمن متخصصة مصحات فتح الخاص القطاع حث مع المستفيدين من طويلة
 معينة ضوابط وفق يتأخر قد الحكومية المصحة في دوره كان إذا حسابه على فيها مريضه
 . المخدر على االعتماد مرحلة إلى تصل التي للحاالت األمد طويلة إيواء مراكز فتح وأيضا

 من )43( المادة ضوء على صالحياتهم بممارسة القضاة الفضيلة ألصحاب الكتابة -خامساً
 إيقاع من بدال يجوز أنه على تنص والتي الجديد العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام

 في بإيداعه األمر العقلية المؤثرات أو المخدرة المواد تعاطي بسبب المدمن على العقوبة
 المخدرات مكافحة وشعب إدارة دعم -سادساً . الغرض بهذا المخصصة المصحات إحدى

 من على والقضاء السموم هذه انتشار لمحاربة بها المنوط بدورها لتقوم واألفراد بالمعدات



 وتكثيف المخدرات ضبط حالة في األمن لرجال بالنسبة للحوافز ثابتة آليات ووضع يروجها
 حيث األخرى األمنية األجهزة بمساندة النائية المناطق على دوري بشكل التفتيشية الحمالت

 . وتباعدها لها التابعة المناطق اتساع من المخدرات مكافحة وشعب إدارات بعض تشكو
 من بصورة المختصة الجهة زودنا وقد يخصه فيما كل الالزم باتخاذ واإليعاز االطالع نأمل

 إليكم نرغب لذا . أهـ ] )وسادساً وثالثاً أوالً( الفقرات حيال الالزم التخاذ هذه برقيتنا
و/ )يحفظكم والله.يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 بحجم ليصبح العائلة دفتر تطوير تم حيث :[ ونصه هـ7/12/1428 وتاريخ هـ ج/20882

 من شخصاً )11( عدد إلضافة ويتسع )األسرة سجل( مسمى وتحت الوطنية الهوية بطاقة
 أفراد يكون وعندما , والخلفي األمامي السجل وجهي على أسماؤهم تطبع األسرة أفراد

 نفس تحمل األسرة سجل من إضافية نسخة على األسماء بقية تطبع ذلك من أكثر األسرة
 أن )األسرة سجل( من الجديد اإلصدار في روعي وقد , وصورته السجل صاحب بيانات
 إلضفاء فيه السمات من العديد إضافة جانب إلى مطبوعة لحامله الفوتوغرافية الصورة تكون
 نأمل . بياناته وضوح مع حمله لسهولة حجمه صغر روعي كما , األمنية الحماية من مزيد

 لمن العائلة بدفتر العمل استمرار مع )األسرة سجل( قبول بإعتماد يلزم لمن واإليعاز اإلحاطة
 ]العائلة بدفتر العمل انتهاء تاريخ بتحديد تعليمات صدور حتى األسرة سجل على يحصل لم
و/ )يحفظكم والله. يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ
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 مجلس رئيس الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 الدفاع( شعار تحت [ : ونصها هـ6/12/1428 وتاريخ دف/517/ح رقم المدني الدفاع
 العامة بالمديرية ممثلة السعودية العربية المملكة تشارك ")اإلنذار" السالمة وإجراءات المدني
 من األول يصادف والذي المدني للدفاع العالمي باليوم االحتفال العالم دول المدني للدفاع
 مشاركة إن وحيث المدنية للحماية الدولية المنظمة حددته ما حسب م2008 عام مارس

 مفاهيم ترسيخ سبيل في المدني الدفاع بها يقوم التي الرسالة دور بأهمية إيماناً تأتي المملكة
 تجاه لديهم الوقائي الوعي مستوى رفع خالل من المجتمع شرائح لدى السالمة وأسس

 وسوف ، بالغ باهتمام المدني الدفاع أجهزة معها تتعامل التي والبشرية القدرية المخاطر
 ورسالته ومهامه المدني الدفاع بجهاز التعريف المدني للدفاع العالمي باليوم االحتفال يتخلل
 والعالمي المحلي المستوى على المشاركة وتأكيد المجتمع شرائح وكافة بينه العالقة وتنمية

 المدني الدفاع مديريات أعدتها الفعاليات من عدد هناك أن وحيث .اليوم شعار على والتركيز
 التوجيه نرغب لذا . م2008 لعام المدني للدفاع العالمي اليوم شعار من وانطالقاً ، بالمناطق
 الصناعي واألمن السالمة بأعمال المختص مسئوليات" الئحة بتفعيل لديكم السالمة لمسئولي

 والمبلغة "والمؤسسات المعنوية الشخصية ذات والجهات الحكومية والمصالح الوزارات في
 هذا مع والتفاعل صورته المرفق هـ20/4/1424 وتاريخ دف/3/1/402 رقم بتعميمنا لكم

 لذا هـ.أ .] والفائدة بالنفع الجميع على يعود مما مناشطه إبراز في والمشاركة االحتفال
 الئحة من نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب

 الحكومية والمصالح الوزارات في الصناعي واألمن السالمة بأعمال المختص مسئوليات"
و/ )يحفظكم والله .المذكورة "والمؤسسات المعنوية الشخصية ذات والجهات
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 هـ ج/271 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 وزارة تصدرها التي الثبوتية الوثائق مستوى رفع إطار في :[ ونصه هـ5/1/1429 وتاريخ

 وإضفاء الوثائق هذه وطباعة تصميم في التقنية وسائل من واالستفادة للمواطنين الداخلية
 نظام طريق عن )الوطنية الهوية بطاقة( إصدار في بدء فقد لها األمنية الحماية من المزيد



 الحصول يمكن ال عالية أمنية تقنيات بتطبيق يسمح الذي الشخصية للوثائق المركزية الطباعة
 الحالية لإلجراءات وفقاً تصدر أن البطاقة هذه في روعي وقد , الالمركزية الطباعة من عليها

 الحفر تقنية باستخدام واألسود األبيض باللون وصورته المواطن بيانات طباعة مع , المتبعة
 في بما )الحالية( الوطنية الهوية بطاقة بيانات نفس على البطاقة هذه تحتوي كما , بالليزر
 حامل ورقم واسم صورة على يحتوي والذي للبطاقة الخلفي الوجه في الضوئي الشريط ذلك

 أيضاً الخلفي الوجه يضم كما اإلضافة أو الحذف أو للتعديل قابل وغير ظاهر بشكل البطاقة
 تغني أن يمكن التي التطبيقات من العديد الستيعاب الحقاً تفعيلها سيتم التي الذكية الشريحة
 قبول باعتماد واإليعاز اإلحاطة نأمل . األخرى البطاقات من عدد حمل عن مستقبالً المواطن

 المدنية األحوال بوثائق العمل استمرار مع إليه المشار شكلها في )الوطنية الهوية بطاقة(
 االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ ]بها العمل توقف تعليمات صدور حتى حالياً بها المعمول
و/ )يحفظكم والله. يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد
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 نظراً[ :ونصه هـ26/1/1429 وتاريخ ب/924 رقم البرقي السامي األمر نسخة تلقينا فقد
 بإقامة - وسلم عليه الله صلى - محمد نبينا بسنة وتأسياً .. الغيث إلى والعباد البالد لحاجة
 لكم التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا .المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء صالة
 نسأل ، القرى أم تقويم حسب ، هـ2/2/1429 الموافق السبت يوم االستسقاء صالة بإقامة

 هـ.أ ]مجيب سميع إنه المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد يغيث أن قدرته جلت الله
و/ ).يحفظكم والله .واالعتماد لإلحاطة
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 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد(



 الوزراء مجلس قرار من نسخة بها المرفق ، هـ21/1/1429 وتاريخ ب/3080 رقم الوزراء
 الحلول بشأن الصادر عليه الموافقة تمت الذي هـ19/1/1429 وتاريخ ) 11 ( رقم

 االطالع إليكم نرغب لذا . المملكة في المعيشة وغالء األسعار ارتفاع لظاهرة المناسبة
 . المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد

و/ ).يحفظكم والله
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 وزير الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه هـ7/11/1428 وتاريخ ر/48669
 مجلس قرار من نسخة : أوالً :-يلي ما طيه الكريم لسموكم أبعث [ : ونصه الخارجية

 االتفاقية على الموافقة -1 :يلي بما القاضي هـ2/11/1428 وتاريخ )326( رقم الوزراء
 بتاريخ المتحدة لألمم العامة الجمعية أقرّتها التي ، النووي اإلرهاب أعمال لقمع الدولية

 إبالغ -2 .بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك ، م13/4/2005 الموافق ، هـ4/3/1426
 توجيه عن المملكة في المسؤولة االتصال جهات أن )أ : يأتي بما المتحدة لألمم العام األمين
 ، الداخلية وزارة : هي االتفاقية هذه من )7( المادة في إليها المشار المعلومات وتلقي
 القضائية الوالية بكل األخذ قرّرت المملكة أن )ب .والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك ومدينة

 المملكة تعلن -3 .االتفاقية هذه من )9( المادة من )2( الفقرة في عليها المنصوص الجوازية
 : ثانياً .االتفاقية هذه من )23( المادة من )1( بالفقرة بالتقيّد ملزمة نفسها تعد ال بأنها

 بالمصادقة الصادر هـ3/11/1428 وتاريخ )89/م( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة
 وتاريخ )326( رقم الوزراء مجلس قرار من )3( والفقرة )1( الفقرة في ورد ما على

 نرغب لذا .هـ.أ ] بموجبه الالزم بإكمال باألمر التكرّم أرجو .إليه المشار هـ2/11/1428
 نسخة برفقه وتجدون .والتعليمات األنظمة وفق يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم

و/ ).يحفظكم والله . المذكورين الملكي والمرسوم الوزراء مجلس قرار من
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 المحاكم العدل وزارة تبلغ أن المتضمنة المحاماة نظام من الثامنة المادة في جاء ما على بناءً
 المحامين بأسماء النظام هذا من األولى المادة في إليها المشار واللجان المظالم وديوان

 التنفيذية الالئحة في جاء ما وكذلك .الخ ... الممارسين المحامين جدول في المقيدين
 سجل في والمقيدين المسجلين المحامين بأسماء بيان برفقه تجدون لذا .المادة لهذه )8/2(

 نظام به يقضي ما حسب الالزم وإكمال لالطالع .هـ1428 لعام الممارسين المحامين
و/ ).يحفظكم والله .التنفيذية ولوائحه المحاماة
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 صاحب تعميم على المبني ، هـ4/5/1428 وتاريخ 3107/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 بأهمية القاضي ، هـ22/4/1428 وتاريخ 39177 رقم الداخلية وزير الملكي السمو

 أو المعامالت على للمقيم السفر جواز أو اإلقامة ورقم للمواطن المدني السجل رقم تسجيل
 السمو صاحب من البرقي التعميم نسخة تلقينا فقد عليه . إلخ ... بهم المتعلقة المخاطبات

 أنه المتضمن ، هـ21/1/1429 وتاريخ 1/37/1/20437 رقم الداخلية وزير الملكي
 قبول الداخلية بوزارة اإلدارية االتصاالت نظام في اآللي الحاسب برامج على فنياً سيتعذر
 رقم أو للمواطن المدني السجل رقم تتضمن مالم مقيم أو مواطن تخص معاملة أي تسجيل
 االطالع إليكم نرغب فإننا لذا . هـ1/1/1429 من اعتباراً للمقيم السفر جواز أو اإلقامة

و/ ).يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد
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 ((ونصه هـ20/2/1429 وتاريخ ب/1730 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 –وسلم عليه الله صلى–محمد نبينا بسنة وتأسياً .. الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً
 التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا .المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء صالة بإقامة
 ، القرى أم تقويم حسب ، هـ25/2/1429 الموافق االثنين يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم
 إقامة العتماد هذا أمرنا من بنسخة والتعليم والتربية ، العالي التعليم وزيري معالي زودنا وقد

 والبالد العباد يغيث أن قدرته جلت الله نسأل ، والجامعات المدارس في االستسقاء صالة
و/ ).يحفظكم والله .واالعتماد لإلحاطة )). مجيب سميع إنه المسلمين أوطان بذلك ويعم
3327/ت/13
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 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد(
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ7/2/1429 وتاريخ ب/5549 رقم

 تحصيل عدم على الموافقة -1 : يلي بما القاضي هـ4/2/1429 وتاريخ )28( رقم الوزراء
 الصفة ذي للشخص عقوبة وكانت أدائها قبل توفي إذا عليه ترتبت من تركة من الغرامة
 التي الغرامة على القرار هذا من )1( الفقرة حكم يسري ال -2 .الفردية للمؤسسة أو الطبيعية
 .التعويضي الطابع صفة لها ويكون تعاقدياً جزائياً شرطاً بوصفها اإلدارية العقود في تفرض

 لذا .هـ12/6/1393 وتاريخ )758( رقم الوزراء مجلس قرار محل القرار هذا يحل -3
 الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون .موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

و/ ).يحفظكم والله .المذكور
3329/ت/13
1/5

23
2

1429
تنظيم

)



 هـ2/2/1429 وتاريخ ب م/794 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 األمر إلى نشير :[ونصه والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب الى الموجه

 أو الساحلية األراضي منح أو تمليك بعدم القاضي هـ20/1/1419 وتاريخ 1004 رقم
 الشاطئ من األقل على متر أربعمائة بعمق المملكة شواطئ عموم على للبناء تراخيص إصدار

 السعودية العربية البحرية والقوات السواحل خفر مثل األمنية الضرورات تستدعيه ما باستثناء
 الوزارة من لجنة بتشكيل القاضي هـ15/9/1419 وتاريخ م/982 رقم األمر وإلى ..,

 أصحاب طلبات لدراسة البيئة وحماية األرصاد ورئاسة الحدود وحرس البلدية أو واألمانة
 والى .., صكوكهم إلى بردمه قاموا ما إضافة شرعية بصكوك المملوكة البحرية الواجهات

 المياه وزير معالي خطاب إلى فيه المشار هـ28/6/1426 وتاريخ ب م/8492 رقم األمر
 14/43658 رقم المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة إدارة مجلس رئيس والكهرباء

 والمالية الداخلية ووزارات الوزارة من لجنة بتشكيل القاضي , هـ18/9/1425 وتاريخ
 رقم األمر مقتضى من المؤسسة مشاريع استثناء معاليه طلب لدراسة والكهرباء والمياه
 نسخة لسموكم ونبعث .العالقة ذات واألوامر إليه المشار هـ20/1/1419 في 1004
 وتاريخ 8/17/2409 رقم البيئة وحماية لألرصاد العام الرئيس سمو خطاب

 وتاريخ 16223 رقم سموكم خطاب نسخة على المشتملة ومشفوعاته هـ26/6/1428
 وتاريخ ب م/8492 رقم األمر بموجب المشكلة اللجنة تقرير نسخة وعلى هـ7/3/1428

 مقتضى من المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة باستثناء فيه أوصت الذي هـ28/6/1426
 للضوابط وفقاً لها المواقع تخصيص يتم أن على هـ20/1/1419 وتاريخ 1004 رقم األمر
 المناطق وخارج للمدن العمرانية التنمية حماية حدود خارج الموقع يكون أن -1 :التالية

 اإلستراتيجية( تشمل التي المعتمدة التخطيطية الدراسات حسب وذلك والسياحية الترفيهية
).العمراني النطاق ودراسات والمحلية اإلقليمية للمخططات العمرانية

 لتحلية العامة المؤسسة تلتزم أن -3 .الفعلي االحتياج حسب للموقع المساحة تكون أن -2
 حرس بإبالغ لديهم المختصة الجهة تقوم وأن اإللكترونية المراقبة نظام بتطبيق المالحة المياه

 وأوضح .حينه في البحرية الواجهة أمام تحدث قد مالحظات أو مشاهدات أي عن الحدود
 محطات إلنشاء مواقع اختيار عند ترى الرئاسة أن البيئة وحماية لألرصاد العام الرئيس سمو
 الختيار البيئي األثر لتقييم دراسات إعداد -1 : يلي بما األخذ ضرورة المالحة للمياه تحلية
 دراسة ضرورة مع استخدامه المقرر الوقود نوعية على بناءً التحلية محطات إنشاء مواقع
 التنمية مناطق على الضارة الهوائية االنبعاثات تأثير لتالفي العام طوال السائدة الرياح اتجاه

 وحماية لألرصاد العامة الرئاسة من عليها الموافقة وأخذ بيئياً الحساسة والمناطق العمرانية



 وحماية لألرصاد العامة الرئاسة عن الصادرة البيئية واإلرشادات بالمقاييس االلتزام -2 .البيئة
 هـ28/7/1422 وتاريخ 34/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر للبيئة العام النظام ضمن البيئة

 خطط لوضع البيئة وحماية لألرصاد العامة الرئاسة مع التنسيق ضرورة -3 .التنفيذية ولوائحه
 بإبالغ االلتزام مع األخرى والمخلفات األخرى الضارة والمواد بالزيت التلوث لمكافحة
 .المحطات تلك تشغيل أثناء يحدث قد تلوث أي عن البيئة وحماية لألرصاد العامة الرئاسة

 وتاريخ م/982 رقم باألمر المشكلة الرباعية اللجنة موافقة أخذ يتم أن على التأكيد -4
 المناطق في الردم أو التجريف أو القنوات لحفر التخطيط عند إليه المشار هـ15/9/1419

 أوضحته ما ومراعاة توصيات من اللجنة إليه انتهت ما على بموافقتنا نخبركم .الساحلية
 ما فأكملوا .. الذكر سالفة )4,3,2,1( الفقرات في البيئة وحماية لألرصاد العامة الرئاسة

 ).يحفظكم والله.يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم
و/
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 مجلس قرار على المبني هـ4/2/1429 وتاريخ 3310/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 الحلول بشأن الصادر عليه الموافقة تمت الذي هـ19/1/1429 وتاريخ )11( رقم الوزراء
 تعميم تلقينا فقد عليه . الخ .. المملكة في المعيشة وغالء األسعار ارتفاع لظاهرة المناسبة

 قرار إلى إشارة :[ونصه هـ12/2/1429 وتاريخ 8/2/11667 رقم المالية وزير معالي
 اإلجراءات من عدداً باعتماد القاضي هـ19/1/1429 وتاريخ )11( رقم الوزراء مجلس

 التي القرار من )3( بالفقرة ورد ما ذلك ومن , المعيشة وغالء األسعار ارتفاع ظاهرة لمعالجة
 ومستخدمي موظفي رواتب إلى ))المعيشة غالء بدل(( يسمى بدل إضافة( على نصت

 تطبيق آللية وإيضاحاً, ) سنوات ثالث لمدة وذلك %)5( بنسبة سنوياً الدولة ومتقاعدي
 داخل الوظائف شاغلي لكافة البدل يصرف -1 : يلي ما مراعاة تود الوزارة هذه فإن ذلك

 يصرف -2 . السعوديين وغير السعوديين المتعاقدين ذلك في بما فئاتهم بمختلف المملكة
 الثالثة السنة وفي %)10( بنسبة الثانية السنة وفي %)5( بنسبة األولى السنة في البدل
 من أعاله )2( الفقرة في إلهيا المشار بالنسب البدل احتساب يتم -3 . %)15( بنسبة



 حفظه – الشريفين الحرمين خادم لدن من الشفهي التوجيه على بناءً -4 . األساسي الراتب
 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ .] هـ1/1/1429 من إعتباراً البدل صرف تطبيق يبدأ -الله

 وصفر محرم لشهري المذكور البدل صرف تم بأنه علماً يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد
 والله. هـ1429 لعام صفر شهر راتب ضمن الوزارة منسوبي لجميع هـ1429 لعام

و/ ).يحفظكم
3331/ت/13
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تنظيم
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 هـ24/1/1429 وتاريخ 10 رقم المظالم ديوان رئيس معالي قرار من نسخة تلقينا فقد
 -1 : اآلتي النحو على لتكون إدارية محاكم إلى القائمة الديوان فروع تحويل المتضمن
 المحكمة -3 المكرمة مكة بمنطقة اإلدارية المحكمة -2 الرياض بمنطقة اإلدارية المحكمة
 بمنطقة اإلدارية المحكمة -5 عسير بمنطقة اإلدارية المحكمة -4 الشرقية بالمنطقة اإلدارية
 القصيم بمنطقة اإلدارية المحكمة -7 الجوف بمنطقة اإلدارية المحكمة -6 المنورة المدينة

 ديوان رئيس معالي قرار من نسخة برفقه وتجدون .موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
و/ ).يحفظكم والله .المذكور المظالم

3337/ت/13
1/5
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1429
تنظيم

 بعد يصدر التأديب لجنة قرار أنّ المتضمنة ، المحاماة نظام من ) 33 ( المادة على فبناء(
 المحاكم إلى النهائية القرارات منطوق العدل وزارة تبلغ وأن المحامي، ودفاع االتهام سماع

 رقم المحامين تأديب لجنة قرار صدر فقد عليه . الخ ... المختصة والجهات المظالم وديوان
 بن سعد / المحامي على ) اللوم عقوبة ( إيقاع المتضمن ، هـ9/3/1426 وتاريخ ) 3 (

 وترخيص ، )1047057656(رقم المدني السجل يحمل الذي ، الدوسري سعد بن ذعار
 لعام 1/إ/د/49 رقم المظالم ديوان قرار بموجب القرار تأيد وقد ) 8/23 ( رقم المحاماة



 رقم بحكمها الخامسة التدقيق دائرة من والمؤيد األولى اإلدارية الدائرة من الصادر هـ1428
 من ) 33/16 ( الفقرة حسب النهائية القرار اكتسب وقد ، هـ1428 لعام 5/ث/423

و / )يحفظكم والله . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . المحاماة لنظام التنفيذية الالئحة
3338/ت/13
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 بعد يصدر التأديب لجنة قرار أنّ المتضمنة ، المحاماة نظام من ) 33 ( المادة على فبناء
 المحاكم إلى النهائية القرارات منطوق العدل وزارة تبلغ وأن المحامي، ودفاع االتهام سماع

 رقم المحامين تأديب لجنة قرار صدر فقد عليه . الخ ... المختصة والجهات المظالم وديوان
 هشام / المحامي على ) اإلنذار عقوبة ( إيقاع المتضمن ، هـ29/7/1427 وتاريخ ) 10 (

 ، )1018689768(رقم المدني السجل يحمل الذي ، حنبولي عبدالله بن حسن بن
 قرار بموجب القرار تأيد وقد هـ12/9/1423 وتاريخ ) 99/23 ( رقم المحاماة وترخيص

 من والمؤيد األولى اإلدارية الدائرة من الصادر هـ1428 لعام 8/إ/د/58 رقم المظالم ديوان
 النهائية القرار اكتسب وقد ، هـ1428 لعام 5/ث/486 رقم بحكمها الخامسة التدقيق دائرة

 االطالع إليكم نرغب لذا . المحاماة لنظام التنفيذية الالئحة من ) 33/16 ( الفقرة حسب
و / ،،، يحفظكم والله . واإلحاطة

3340/ت/13
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تنظيم

 1041/2 رقم للسياحة العليا للهيئة العام األمين الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد(
 رقم الكريم السامي لألمر تنفيذاً أنه معاليكم أفيد [ : ونصه هـ25/2/1429 وتاريخ

 إجراءات كافة العالقة ذات الجهات أكملت فقد ، هـ6/3/1428 وتاريخ )ب م/2342(
 من ابتداء للسياحة العليا الهيئة إلى والتعليم التربية وزارة من والمتاحف اآلثار وكالة نقل

 ، بذلك لكم التابعة الجهات على للتعميم ترون من توجيه آمل .هـ20/12/1428 تاريخ
 الدكتور سعادة مع والمتاحف باآلثار تتعلق التي القضايا جميع في التنسيق للمختصين ويمكن



 : التالية األرقام على والمتاحف لآلثار العام األمين نائب الغبان إبراهيم بن علي
 ( اإللكتروني البريد أو – 014040595 – 018808666(

ali.alghabban@sct.gov.sa ( [ و/ )واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ
3343/ت/13
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 [ : ونصه هـ20/2/1429 وتاريخ 739 رقم المظالم ديوان رئيس معالي كتاب تلقينا فقد
 بإعداد -الله حفظهما– األمين عهده ولي وسمو الشريفين الحرمين خادم توجيهات ضوء في

 الدقيقة البيانات إلى واستناداً العلمية األساليب على اعتماداً وقصيرتها األجل طويلة الخطط
 فيه الموضح المرافق الجدول وإخراج بترتيب -الحمد ولله– المظالم ديوان قام فقد ،

 ومسافات ، محافظة كل سكان وعدد ، المملكة مناطق مختلف في المحافظات جميع أسماء
 للسكان العام التعداد بيانات على اعتماداً وذلك ، منطقة كل في المحافظات بين الطرق

 العام في والمعلومات العامة اإلحصاءات مصلحة مشكورة به قامت الذي والمساكن
 هـ1428 العام في المحافظات بين للطرق متر بالكيلو المسافات وعلى ، جهة من هـ1425

 الكبيرة للفائدة ونظراً .أخرى جهة من بها المظالم ديوان مشكورة النقل وزارة زودت التي
 وتحديد خططه وضع في الديوان عليها اعتمد حيث الجدول في المدونة للمعلومات

 صورة في الجدول من نسخة إرفاق تم فقد الفائدة ولتعم ، مشروعاته تنفيذ أولويات
 منها لالستفادة بها لديكم المعنية الجهات وتزويد استنساخهما يمكن ورقية واخرى إلكترونية

 أدام– األمر والة رسمها التي السامية األهداف تحقيق في اإلسهام وفي األولويات تحديد في
 نرغب لذا هـ.أ ] الدول مختلف بين المراتب أفضل إلى الغالية ببالدنا للوصول -عزهم الله

ك/ )يحفظكم والله .واإلحاطة االطالع إليكم
3345/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار من نسخة :أوالً : يلي ما بها المرفق ، هـ13/3/1429 وتاريخ ب/11152

 الجمعيات نظام على بالموافقة القاضي هـ9/3/1429 وتاريخ ) 73 ( رقم الموقر الوزراء
 )14/م(رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة :ثانياً . بالقرار المرفقة بالصيغة التعاونية
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . .ذلك على بالمصادقة الصادر هـ10/3/1429 وتاريخ
 الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه

و/ )يحفظكم والله .المذكور
3347/ت/13
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 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 رقم الخارجية وزارة لبرقية نشير [ : ونصه هـ10/3/1429 وتاريخ 1/5/3/37080

 باالتصال يقومون المواطنين بعض أن المتضمنة هـ26/1/1429 في 94/72/12050/1
 المملكة خارج من بالزواج موافقات لهم صدرت أنه إلى مشيرين الخارجية وزارة على

 من االستفادة بعدم تفيد شهادات إحضار اإلمارات بعض منهم وتطلب ، تجديدها ويرغبون
 بالبرقية الخارجية وزارة به بلغت ما بإنفاذ المناطق إمارات إبالغ وطلبهم السابقة الموافقة

 فإن الموافقة بتجديد يتعلق ما أن حيث .هـ29/12/1428 في 1/5/3/107846 رقم
 الخارجية وزارة إذ السابقة الموافقة من االستفادة بعدم شهادة إلحضار قائمة تعد لم الحاجة
 عدم من بالتأكد للموافقة التجديد أمر إنفاذ قبل التجديد لها المبلغ السفارة من تطلب

 للموافقة التعديل عند وكذا التجديد أمر ذلك ويضمن السابق التصريح من صاحبها استفادة
 الموافقة إلغاء بعد إال إليه الموجهة البلد إلى الجديدة الموافقة تنفذ ال بأن آخر بلد إلى

 لالختالف بالنسبة أنه كما ، الموافقة إليها المعدلة للسفارة ذلك يثبت ما وورود السابقة
 تأخير و اسم تقديم أو آخر على حرف بتقديم إما الزوجة أو الزوج اسم في يرد الذي البسيط



 أو مطبعيا الخطأ كان متى( الموافقة فتنفذ المواطن اسم في حرف أو نقطة نقصان أو اسم
 وزارة إبالغ سبق ما وهو بذلك الوزارة وتشعر المعني الشخص اسم مجتمعة وتعطى )شكلياً

 فيما ذلك ومراعاة اإلحاطة نود لذا .أعاله إليها المشار الوزارة برقية بموجب به الخارجية
 ] بذلك المحاكم إلشعار البرقية هذه من بنسخة العدل وزارة زودنا وقد ، اإلمارة به تختص

و/ )يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه االطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ
3348/ت/13
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 السامي األمر على المبني ، هـ29/11/1424 وتاريخ 2358/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 الصحية الضوابط تطبيق بشأن ، هـ15/11/1424 وتاريخ 54504/ب/4 رقم البرقي
 السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ... الزواج قبل السعوديين جميع على للزواج
 خطاب على اطلعنا [ :- ونصه هـ11/3/1429 وتاريخ ب م/2134 رقم البرقي الكريم
 منه صورة المرفق هـ4/11/1428 وتاريخ 3837/9 رقم اإلنسان حقوق هيئة رئيس معالي

 األحساء محافظتي في األهالي من الشكاوى من العديد تلقت الهيئة أن إلى فيه والمشار
 مجلس كلف وقد .. والثالسيميا المنجلية الخاليا مرضى انتشار من معاناتهم بشأن القطيف

 ، بالموضوع والمهتمين األطباء من بالمختصين التقت للمحافظتين بالشخوص لجنة الهيئة
 أوصى وقد ،.. بذلك المتعلقة والتقارير األبحاث على واطلعت ، المرضى من ومجموعة

 أن -1 :- التالية باألمور الحكومية الجهات توجيه إمكانية في للنظر لنا بالرفع الهيئة مجلس
 بين الزواج عقود إتمام بعدم االلتزام بضرورة األنكحة مأذوني بإلزام العدل وزارة تبادر

 وزارة تبادر أن -2 .بالمرض مصابين أطفاالً إنجابهم اشتباه طبياً يثبت الذين األشخاص
 وجازان والقطيف األحساء من كل في المرض بهذا متخصصة مؤهلة مراكز بإنشاء الصحة

 الوقائية الصحية واألعمال والدراسات البحوث شامالً عملها ويكون المنورة والمدينة
 جمعية غرار على خيرية جمعية إنشاء بتبني االجتماعية الشؤون وزارة تقوم أن -3 .والعالجية
 المرض فيها المتواجد المناطق في فروع لها يكون الكلوي بالفشل المصابين المرضى
 القطاعات تقوم أن -4 .المنورة والمدينة ، وجازان ، واألحساء ، القطيف في وخاصة

 حيث من لديها األنظمة مراجعة -أ : يلي بما المدنية الخدمة ووزارة العمل ووزارة العسكرية



 ما مثل الخاص القطاع في أو الدولة جهاز في العاملين بالمرض المصابين ظروف مراعاة
.الكلوي الفشل لمرضى حصل

 أو الحكومية القطاعات في سواء الوظائف من المنجلية الخاليا مرضى استبعاد عدم -ب
 التي الوظائف في إالّ األصحاء معاملة ومعاملتهم ذلك من خطورة هناك ليس ألنه الشركات

 ، التعليم التربية ووزارة العالي التعليم وزارة تراعي أن -5 .حياتهم على خطراً تشكل
 تقرير عند الوراثية باألمراض المصابين ظروف والتقني المهني للتدريب العامة والمؤسسات

 إعداد واإلعالم الثقافة وزارة تتبنى أن -6 .أوالنوع الزمن حيث من سواء الدراسية جداولهم
 معاليه وطلب .المرض هذا من للوقاية وذلك المنجلية الخاليا لمرض تثقيفية توعية برامج

.ذلك حيال التوجيه

 وزارة تقوم بأن هـ4/1/1423 وتاريخ )5( رقم الوزراء مجلس قرار صدر أن سبق وحيث
 وخطورة ، الزواج قبل الطبي الفحص فوائد توضح صحية توعية حملة بتنظيم الصحة

 الفحوص إجراء لتسهيل المناطق جميع في المختبرات وتجهيز ، والوراثية المعدية األمراض
 ، السعوديين من يرغب لمن الزواج قبل عنها الفحص ضرورة الوزارة ترى التي األمراض عن

 رقم األمر صدر أن سبق كما ، ذلك فوائد األنكحة مأذونو ليوضح العدل وزارة مع والتنسيق
 التخاذ "واإلعالم ، الصحة" وزارتي بين بالتنسيق هـ17/9/1423 وتاريخ 37324/ب

 األطفال على الوراثية األمراض خطورة لبيان اإلعالمية الحملة فعالية لزيادة المالئمة الوسائل
 هذه تتضمّن وأن ، الزواج قبل الفحص عدم بسبب األمراض هذه بأحد مرضى يولدون الذين

 الفحص هذا إجراء تستوجب التي والمادية والصحية الدينية المبررات إلى اإلشارة الحملة
 والصحية الدينية المبرّرات فيها توضّح مبسطة نشرة الصحة وزارة تعد وأن ، الزواج قبل

 ويتم ، الفحص ذلك إجراء وكيفية ، الزواج قبل الفحص إجراء تستوجب التي والمادية
 على العدل وزارة تؤكد وأن ، النشرة بهذه العدل وزارة طريق عن األنكحة مأذوني تزويد

 إجراء على وحثهم الزواج على للمقبلين الوراثية األمراض خطورة بإيضاح األنكحة مأذوني
 وتاريخ 54504 رقم األمر صدر أن سبق كما ، الزواج إتمام قبل المسبق الفحص

 شهادة بإحضار النكاح عقد طرفي إلزام من الوزراء مجلس رآه ما بإنفاذ هـ15/11/1424
 ترك مع العقد تدوين متطلبات أحد اإلجراء هذا يكون وأن ، العقد إجراء قبل الطبي الفحص

 أم كانت سلباً الطبي الفحص نتيجة عن النظر بصرف العقد لصاحبي الزواج إتمام حرية
 على بالموافقة هـ28/3/1423 وتاريخ ب/9801 رقم األمر صدر أن سبق كما ، إيجاباً
 التعيين أن كما ، )الوراثي الدم فقر( الثالسيمياء مرضى ألصدقاء السعودية الجمعية تأسيس



 العسكرية والخدمة المدنية الخدمة بأنظمة محكوم العسكرية والخدمة المدنية الخدمة في
الالزمة الشروط حددت التي

 محكومة العمال أوضاع أن كما ، الوظيفة عمل طبيعة حسب الصحية اللياقة فيها بما لذلك
 الزواج قبل الفحص موضوع حول تعليمات من صدر أن سبق فيما إن وحيث .العمل بنظام
 الخصوص بهذا الصادرة التعليمات به قضت ما تنفيذ متابعة إليكم نرغب .الله شاء إن كفاية

 مؤهلة مراكز إنشاء في والنظر ،.. األمراض هذه بشأن التوعوية الحمالت إجراء من
 المتاحة واإلمكانات والتعليمات األنظمة حسب المناطق بعض في األمراض لهذه ومتخصصة

 جداولهم تقرير عند األمراض بهذه المصابين ظروف مراعاة في النظر المعنية الجهات وعلى ،
 زودنا وقد ، المتاحة واإلمكانات والتعليمات األنظمة به تقضي ما ضوء على الدراسية
 إليكم نرغب لذا هـ.أ ]بموجبه يلزم ما فأكملوا..لالعتماد هذا أمرنا من بنسخ المعنية الجهات
و/ )يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع
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 1/7/3/12165 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد(
 في المصلين وحث المالية التبرعات بجمع البعض قيام المتضمنة , هـ24/2/1429 وتاريخ

 تنص التي , التبرعات لجمع المنظمة للتعليمات مخالف حدث ما وأن . ذلك على المساجد
 سموه ويطلب , البنكية حساباتها خالل من أو الخيرية الجمعيات في ذلك يكون أن على

 لذا . الخ .. التجاوزات تلك تكرار لعدم الشأن هذا في بالتقيد الوزارة منسوبي على التأكيد
و/ )يحفظكم والله .. يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

3351/ت/13
1/5

29
3

1429
تنظيم

)



 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمنة ، هـ18/3/1429 وتاريخ ب/12253

 األرض تعد بأن القاضي هـ16/3/1429 وتاريخ ) 79 ( رقم الموقر الوزراء مجلس
 هـ14/6/1425 وتاريخ )36/م( رقم الملكي المرسوم من )ج/3( للفقرة وفقاً الممنوحة

 المنحة مساحة وتكون التنفيذ في األولوية منها للمستفيدين ويكون . المكافأة قبيل من
 . يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الخ..2م900

و/ )يحفظكم والله . المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون
3353/ت/13
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 81981 رقم الرياض منطقة أمير نائب الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد(
 داخل الجلد بإنفاذ الجمش بمركز الجلد لجنة قيام المتضمن هـ9/10/1427 وتاريخ

 اإلمارة من لجنة تشكيل تم عليه وبناءً .الشرعي الحكم عليه نص لما خالفاً القروي المجمع
 ثالثاً الفقرة في تقريرها في اللجنة توصلت وقد ، الرياض منطقة وشرطة العدل ووزارة
 على مندوبهم يكون أن الجلد تنفيذ لجنة في أعضاء لها يكون التي الجهات على التعميم

 العشوائي التكليف وعدم منها المراد وفهم عليها اإلطالع بعد الشرعية األحكام بإنفاذ دراية
 ومالحظة االطالع إليكم نرغب لذا .المطلوب الوجه على األمر هذا تحمل يستطيع ال لمن
و/ )يحفظكم والله .ذلك
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 وتاريخ 3317/ت/13 ورقم هـ4/5/1428 وتاريخ 3107/ت/13 رقم لتعميمينا فإلحاقاً
 جواز أو اإلقامة ورقم للمواطن المدني السجل رقم تسجيل بأهمية القاضيين هـ6/2/1429

 وحيث إلخ ... الداخلية وزارة إلى الصادرة المخاطبات أو المعامالت على للمقيم السفر



 فإننا ذلك وألهمية بعاليه إليه المشار بالتعميم تلتزم لم للوزارة التابعة الجهات بعض أن لوحظ
 ما مراعاة عدم حال في جهتها إلى معاملة أي وإعادة ذلك مالحظة ضرورة إليكم نرغب
و/ )يحفظكم والله .المذكورة التعاميم عليه نصت

3355/ت/13
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 وتاريخ 2792/ت/13 ورقم هـ2/7/1428 وتاريخ 3160/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقاً
 اتصال يكون بأن القاضية هـ22/8/1404 وتاريخ ت13/157 ورقم هـ2/12/1426

 عن المملكة لزيارة ودعوتها األجنبية الرسمية بالجهات الحكومية والمؤسسات الوزارات
 التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ... الخارجية وزارة طريق

 رقم التعميمي األمر إلى نشير [ :ونصه هـ21/3/1429 وتاريخ ب م/2451 رقم البرقي
 الحكومية والمصالح الوزارات كافة على بالتأكيد القاضي هـ5/8/1404 وتاريخ 2510

 وزارة طريق عن إال أجنبية ممثلية من مراجعة أو اتصال أي قبول بعدم العامة والمؤسسات
 القاضي هـ19/11/1426 وتاريخ 12305 رقم التعميمي باألمر عليه والمؤكد ، الخارجية
 وزير سمو برقية إلى نشير كما .بمقتضاه والتقيد ذلك بمراعاة المعنية الجهات على بالتأكيد

 رئيس معالي تلقاه ما بشان هـ14/3/1429 وتاريخ 96/34/34040/1 رقم الخارجية
 المملكة لدى األوروبية المفوضية ورئيس سفير من والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة
 قيام أن سموه وإيضاح ، المعرفة أيام أول المملكة تستضيف أن المفوضية رغبة حيال

 طريق عن وليس مباشرة والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة بمخاطبة األوروبية المفوضية
 الممثليات لكافة الخارجية وزارة تعميم مع يتفق وال مخالف إجراء هو الدبلوماسية القنوات
 .الشأن بهذا توجيهاتنا مع تمشياً الخارجية وزارة عبر مكاتباتها تتم بأن المملكة لدى األجنبية
 مباشرة والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة بمخاطبة األوروبية المفوضية قيام ألن ونظراً
 الخارجية وزارة تعاميم مع يتفق ال مخالف إجراء هو الدبلوماسية القنوات طريق عن وليس
 األمرين بمقتضى بااللتزام المعنية الجهات على التأكيد إليكم نرغب لذا توجيهاتنا مع تمشياً

 هـ19/11/1426 وتاريخ 12305 ورقم هـ5/8/1404 وتاريخ 2510 رقم التعميميين



 هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح الوزارات كافة زودنا وقد ، أعاله إليهما المشار
.. لالعتماد

و/ )يحفظكم والله .موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا
3356/ت/13
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 النطاق تحديد قواعد بشأن هـ23/5/1428 وتاريخ 3129/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً(
 صاحب برقية تلقينا فقد عليه إلخ ... بها المتعلقة والوثائق هـ1450 عام حتى العمراني

 ونصها هـ22/3/1429 وتاريخ 21868 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو
 القاضي هـ11/5/1428 وتاريخ )157( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على بناءاً [ :

 .بها المتعلقة والوثائق هـ1450 عام حتى العمراني النطاق تحديد قواعد على بالموافقة
 بالضوابط الخاصة النطاق قواعد من الثالثة المادة من 3/5 ، 3/4 الفقرتين تضمنت وحيث
 المختلفة باستعماالتها األراضي تنمية أو تخطيط أو تجزئة يتم ال – 3/4 : يلي ما العامة
 بعد إال جهة أي قبل من خارجها أو التنمية حماية ومنطقة العمرانية التنمية مراحل داخل
 على يجب – 3/5 .اعتمادها قبل المخططات على والقروية البلدية الشئون وزارة موافقة

 تحديد -أ :يلي ما الستكمال والقروية البلدية الشئون وزارة مع التنسيق الحكومية الجهات
 إصدار ليتم معتمدة أنظمة أو سامية أوامر بموجب جهة أي تصرف تحت التي األراضي
 قائمة حكومية منشآت عليها التي األراضي تحديد -ب .المستفيدة للجهة تخصيص قرارات

 وفق المستفيدة الجهة لصالح الدولة ألمالك وإفراغها لها تخصيص قرارات إصدار ليتم
 ، المياه أنابيب ، الحديدية السكك ، الطرق شبكات مسارات تحديد -ج .المتعبة األنظمة
 تم وحيث .مساراتها اعتماد ليتم شابهها وما العالي الضغط كهرباء خطوط ، البترول أنابيب
 الجهات وإشعار اإلطالع آمل .إليها المشار العمراني النطاق لقواعد التنفيذية الالئحة اعتماد

.أ]إليها المشار 3/5 ، 3/4 الفقرات تضمنته ما تنفيذ باستكمال لديكم المختصة

 الالئحة من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ
 )يحفظكم والله .هـ1450 عام حتى المملكة وقرى لمدن العمراني النطاق لقواعد التنفيذية

و/
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد(
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمنة هـ19/3/1429 وتاريخ ب/12276

 على الموافقة -1 : يلي بما القاضي هـ16/3/1429 وتاريخ )78( رقم الموقر الوزراء
 باللوائح العمل استمرار -2 .بالقرار المرفقة بالصيغة واآلثار للسياحة العامة الهيئة تنظيم

 الخاصة اللوائح صدور حين إلى ، للسياحة العليا الهيئة تنظيم ظل في صدرت التي والقرارات
 القيام في للسياحة العُليا الهيئة إدارة مجلس استمرار -3 واآلثار للسياحة العامة الهيئة بتنظيم
 بموجب اإلدارة مجلس تشكيل حين إلى واآلثار للسياحة العامة الهيئة إدارة مجلس بأعمال
 قرار من نسخة برفقه وتجدون .موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الجديد التنظيم
و/ )يحفظكم والله .المذكور الوزراء مجلس
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 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ26/3/1429 وتاريخ ب/13451 رقم الوزراء

 الموافقة -1 :- يلي بما القاضي هـ23/3/1429 وتاريخ )93( رقم الوزراء مجلس قرار
 يملكها التي التعليمية المرافق أراضي من األهلية المدارس باستفادة الخاصة الضوابط على

 تكليف والتعليم التربية وزارة على -2 .بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك ، الخاص القطاع
 الخاص القطاع يملكها التي التعليمية المرافق لجميع شامل بحصر بالقيام متخصّصة شركة

 بعد الرئيسية للمدن األولوية وتكون سنة تتجاوز ال مدة خالل النمو مكتملة األحياء في
 والقروية البلدية الشؤون وزارة على -3 .لذلك الالزمة المبالغ المالية وزارة اعتماد

 القطاع على الحكومية األراضي تأجير في رغبت إذا – األخرى الحكومية والجهات



 وذلك )والصحية التعليمية المنشآت إقامة( في لالستثمار األولوية تعطي أن -الخاص
 بحسب لالستثمار المقترحة األراضي ضمن من المنشآت لتلك مناسبة أراضي بتخصيص

 يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .المعتمدة التخطيطية المعايير
و/ )يحفظكم والله .المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون
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 :[ونصه هـ17/4/1429 وتاريخ ب/3640 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 - وسلم عليه الله صلى - محمد نبينا بسنة وتأسياً .. الغيث إلى والعباد البالد لحاجة نظراً
 التابعة الجهات تعميد إليكم نرغب فإننا .المطر نزول إلى الحاجة عند االستسقاء صالة بإقامة
 ، القرى أم تقويم حسب هـ22/4/1429 الموافق االثنين يوم االستسقاء صالة بإقامة لكم
 هذا أمرنا من بنسخة والتعليم التربية وزير ومعالي ، العالي التعليم وزير معالي زودنا وقد

 يغيث أن قدرته جلت الله نسأل ، والجامعات المدارس في االستسقاء صالة إقامة العتماد
 والله .واالعتماد لإلحاطة .أهـ ]مجيب سميع إنه المسلمين أوطان بذلك ويعم والبالد العباد

و/ )يحفظكم
3364/ت/13
1/5

23
4

1429
تنظيم

 بوزارة والمالية اإلدارية الشؤون على العام المشرف سعادة تعميم من نسخة تلقينا فقد(
 الشؤون وزارة أن المتضمن هـ7/4/1429 وتاريخ 25843 رقم والقروية البلدية الشئون
 وتاريخ 2/س/6 رقم عنيزة محافظة بلدية رئيس سعادة كتاب تلقت والقروية البلدية

 على عهدة وهي ، نقود تحصيل إيصال )1750( عدد فقدان المتضمن هـ28/3/1429
 ، اإليصاالت هذه قبول بعدم التوجيه سعادته وطلب.الطويرب عبدالله /السابق البلدية محصل
 لذا .الالزم إلكمال حينه في واإلبالغ تقديمه حال في التحفظ مع الغٍ بها التعامل واعتبار



م/ )يحفظكم والله .واإلحاطة االطالع إليكم نرغب
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 1/1750 ورقم , هـ28/1/1427 وتاريخ 1/944 رقم المالية وزير معالي كتابي تلقينا فقد
 وتاريخ 1510/ب/7 رقم السامي األمر إلى فيهما المشار , هـ28/2/1427 وتاريخ

 برنامج بوضع لالستثمار العامة الهيئة مقترح دراسة على بالموافقة القاضي , هـ23/1/1422
 أنه من معاليه إليه أشار وما , النتائج ورفع والمتوسطة الصغيرة المؤسسات باستثمارات يُعنى
 القواعد على بالموافقة الصادر , هـ4/5/1425 وتاريخ 1166 رقم الوزاري القرار صدر

 التنمية صندوق يتولى أن على , والمتوسطة الصغيرة المنشآت تمويل كفالة لبرنامج التنظيمية
 وتاريخ1/216 رقم الوزاري القرار صدر كما , البرنامج إدارة مسؤولية السعودي الصناعية

 التي الركائز من أن معاليه أوضح كما . القواعد تلك بعض بتعديل القاضي , هـ5/2/1427
 الصناعية التنمية صندوق عليها يتحصل سوف التي الرهونات البرنامج هذا عمل عليها يقوم
 نيابة البرنامج سيقدمها التي الكفالة مقابل كضمان والمتوسطة الصغيرة المنشآت أصحاب من

 لصالح برهنها المنشآت هذه أصحاب سيقوم التي األصول في والمتمثلة للممولين عنهم
 لصالح الرهونات توثيق بتسهيل العدل وكتابات المحاكم بتوجيه معاليه ويأمل . الصندوق
 القواعد من نسخة برفقه وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. البرنامج
 الصغيرة المنشآت تمويل كفالة لبرنامج المنظمة والتعليمات واإلجراءات التنظيمية

و/ )يحفظكم والله . والمتوسطة
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما بها المرفق هـ5/4/1429 وتاريخ ب/14529

 المملكة بين اتفاقية على بالموافقة القاضي هـ1/4/1429 وتاريخ )102( رقم الوزراء
 لالستثمارات المتبادلة والحماية التشجيع حول التركية الجمهورية وحكومة السعودية العربية

 وذلك ، هـ8/8/2006 الموافق ، هـ14/7/1427 بتاريخ )أنقرة( مدينة في عليها الموقع ،
 وتاريخ )17/م( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً .بالقرار المرفقة بالصيغة

 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .ذلك على بالمصادقة الصادر هـ2/4/1429
 )يحفظكم والله .المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه

و/
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد(
 قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمنة ، هـ10/4/1429 وتاريخ ب/15440

 على الموافقة :أوالً : يلي بما القاضي هـ8/4/1429 وتاريخ )106( رقم الوزراء مجلس
 , الخارج في السعوديون المواطنون لها يتعرض التي القضايا مع بالتعامل الخاصة اإلجراءات

 لتعيين قانونية بوظائف الخارجية وزارة دعم :ثانياً . بالقرار الوارد للترتيب وفقاً وذلك
 الرعايا قضايا متابعة لتولي الخارج في السعودية السفارات في للعمل عليها سعوديين موظفين

 الجهات أمام القضايا تلك في الترافع تتولى التي المحاماة مكاتب مع والتنسيق السعوديين
 برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . المختصة القضائية

و/ )يحفظكم والله . المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة
3373/ت/13
1/5

27
4

1429
تنظيم

)



 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ7/4/1429 وتاريخ ب/14809 رقم الوزراء
 رقم المدنية الخدمة مجلس وعضو المدنية الخدمة وزير معالي خطاب في ماورد
 بحث المدنية الخدمة مجلس أن إلى فيه المشار هـ1/4/1429 وتاريخ خ م/369/429

 تعديل هـ18/7/1428 وتاريخ 35989/800 رقم بكتابها المدنية الخدمة وزارة اقتراح
 )ب( الفقرة )الخامسة( المادة في ماورد مع بمايتفق المستخدمين الئحة من )العاشرة( المادة

 )90( من المستخدم عنها يعوض التي اإلجازات مدة بزيادة وذلك اإلجازات الئحة من
 نفاذ تاريخ من رجعي بأثر التعديل يكون أن على , يوماً وثمانين مائة )180( إلى يوماً تسعين
 قبل خدماتهم انتهت الذين المستخدمون يضار ال حتى هـ15/5/1426 في اإلجازات الئحة
 هـ29/10/1428 وتاريخ )1/1257( رقم قراره ذلك حيال واتخذ .. التعديل صدور
 بقرار الصادرة المستخدمين الئحة من )10( رقم المادة تعدل :أوالً : يلي بما القاضي

 حالة في( : يلي كما التعديل بعد نصها ليكون هـ20/9/1397 وتاريخ )3( رقم المجلس
 على أو العادية اإلجازات من يوماً )180( من أكثر عن يعوَض فال المستخدم خدمة انتهاء
 التعويض سبيل على له ويدفع أكثر أيهما الالئحة هذه نفاذ وقت يستحقها التي اإلجازة مدة

 قبل من تبليغه تاريخ من القرار هذا يطبق :ثانياً . )تقاضاه راتب آخر حسب المدة هذه راتب
 . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الوزراء مجلس رئاسة ديوان

و/ )يحفظكم والله . المذكور المدنية الخدمة مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون
3378/ت/13
1/5
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1429
تنظيم

)

 ثانياً المادة بتعديل القاضي هـ22/5/1426 وتاريخ 2661/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 شروط تحديد المتضمن هـ20/12/1417 وتاريخ 5709 رقم العدل وزير معالي قرار من

 تجدون عليه إلخ ... الفروع ومدراء المحاكم رؤساء من للموظفين التعريف بطاقات إصدار
 نص تعديل المتضمن هـ28/4/1429 وتاريخ 6585 رقم العدل وزير معالي قرار برفقه
 يلي كما التعديل بعد نصها ليصبح هـ5/5/1426 وتاريخ 3846 رقم القرار من أوالً المادة

 صالحية فروع بها تفتح لم التي الجهات في المحاكم ورؤساء الفروع مدراء يمنح : أوالً :



 القضاة ذلك من ويستثنى )المراتب بجميع الموظفين لجميع ( التعريف بطاقات إصدار
 الموظف يكون أن -1 :- التالية الشروط وفق البطاقات تلك وتمنح العدل وكتاب ورؤساء
 األجور بند على العاملين أو المستخدمين أو الرسميين الموظفين( من البطاقة لتلك الممنوح
 : التالي النحو على البطاقة مدة تكون أن -2 ).التجربة سنة أثناء الموظفين وكذلك الشهرية

 بطاقته فتنتهي التجربة سنة أثناء الموظف أما( ، سنتان وللمستخدم سنوات أربع للموظف
 من نسخة برفقه وتجدون .موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا ).التجربة سنة بنهاية
ك/ )يحفظكم والله .المذكور العدل وزير معالي قرار

3499
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1364
وجوازات جنسية

 في 10432 برقم خطابا المعظم الملك جاللة نائب سمو من تبلغنا فقد ( :وبعد
 موظفي تابعية ضرورة من العام الموظفين نظام يقتضيه ما على بناء« :ونصه هـ6/8/1364

 رقم تحت المالية وزارة اقترحته ما على وبناء السعودية الحكومة لرعوية الدولة
 مديرية وبين بينها تم الذي التفاهم على عطفا هـ23/7/1364 وتاريخ 26019/1435/5

 المديرية مخابرة في التوسط اعتمدوا .إليه المشار المقتضى لتحقيق العامة النفوس إحصاء
 القانونية الناحية من الطلب في البحث بعد لطالبها النفوس تذاكر إيصال لتتولى المذكورة

 الجهات إشعار واعتمدوا المطلوبة التذكرة على الحصول صاحبه استحقاق من والتأكد
 أن هو فالمقصود المذكورة المخابرة في بدورها هي لتتوسط ذلك بمقتضى لكم التابعة

 إيصال وضمان السعودية الرعوية على الموظفين حصول لضمان الرسمية الجهات تتوسط
 إبالغكم جرى فعليه .»حرر ولذا العامة النفوس إحصاء مديرية قبل من رأسا لهم تذاكرها

.ر/انتهى .)هـ26/8/1364 في حرر بمقتضاه العمل العتماد المذكور األمر
2124/3

2/77
5
6

1379
وجوازات جنسية
 كل بأن هـ14/5/1379 في 9845 برقم الوزراء مجلس رئيس سمو أمر صدر( :وبعد



 حين إال سفره تجيز ال وبأن باسمه الجوازات إدارة تبلغ أن دعوى ضده تقام من شخص
 الشخص لذلك السماح على صراحة وينص األول اإلشعار مفعول يلغي آخر إشعار ورود

.ن/ انتهى .)بمحكمتكم عليهم المدعى األشخاص نحو بدقة ذلك تطبيق فالعتماد .بالسفر
517/3

2/77
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1382
وجوازات جنسية

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس بخطاب الجنسية لنظام التفسيرية الالئحة تبلغنا( :وبعد -
 في 175 رقم الوزراء مجلس قرار عليها المتخذ هـ2/1/1382 في 85 رقم
 إن ـ أ :يلي بما تنص إليها المشار الالئحة من )4( المادة أن وجد وبتصفحها هـ26/9/1379

 بمقتضى السعودي زوجها جنسية تكتسب المتحدة العربية الجمهورية بجنسية المتمتعة المرأة
 وفقا األصلية جنسيتها عن التنازل تستطيع وهي الجديد الجنسية نظام من )16( المادة أحكام
 زوجها بجنسية وااللتحاق المتحدة العربية الجمهورية في الجنسية نظام من )11( للمادة

 يثبت رسميا صكا الزواج عقد يكون الحالة هذه وفي .الزواج عقد صلب في السعودي
 أو المتحدة العربية الجمهورية في الداخلية لوزارة إما إبرازه بمجرد الجنسية عن التنازل
 الدوائر إلى بالذات المرأة لحضور عندئذ ضرورة وال الخارج في ممثلياتها إلحدى

 المرأة حضور بضرورة للقوال مجال ال الزواج بصك الزوجية ثبوت بعد إذ .المذكورة
 المراجع لدى رسمية بصورة المذكور الصك إبراز بعد الجنسية عن التنازل إلثبات بالذات
 بجنسية المتعلق م1958 لعام 82 القانون من )27( المادة إن ـ ب .الجمهورية في النظامية

 المنصوص والطلبات االختيار وإعالنات اإلقرارات أن على تنص المتحدة العربية الجمهورية
 اإلعالن بطريق لذلك يندبه من أو الداخلية وزير إلى توجه أن يجب القانون هذا في عليها

 أو المحافظة في المختص الموظف إلى إيصال بموجب تسليمها أو محضر يد على الرسمي
 الممثلين إلى تسلم الخارج وفي الشأن صاحب إقامة محل له التابع اللواء أو المديرية

 ال المادة هذه أن ذلك من ويتضح .قناصلها إلى أو المتحدة العربية للجمهورية السياسيين
 اإلقرارات تقديم يشترط وإنما المذكورة الدوائر إنى بالذات العالقة صاحب حضور تشترط

 نظام بحكم سعودية تصبح سعودي من تتزوج التي المصرية أو فالسورية المعينة دوائرها إلى
.السعودي الجنسية



 ذلك تبلغ أن تستطيع فهي األصلي بلدها في زوجها لجنسية اختيارها تسجل أن أرادت فإذا
 تنازلها تضمن قد الزواج صك كان إذا زواجها وثيقة عن صورة بتبليغ إما الجمهورية لدوائر

 المملكة سلطات من سلطة عن صادرة أخرى وثيقة أي بتبليغ أو القديمة جنسيتها عن
 والتحاقها األصلية جنسيتها عن تنازلها فيها تعلن ـ العدل كاتب أو القاضي القضائية السعودية
 الجمهورية في المختصة للدوائر المذكورة الوثائق إحدى تبلغ وأن السعودي زوجها بجنسية

 الحضور ألن الدوائر تلك إلى بالذات المرأة حضور عن تغني وقنصلياتها لممثلياتها أو
 هو المطلوب وإنما المذكورة )27( المادة نص في مشروطاً ليس الدوائر تلك إلى بالذات
 ذلك كان ومتى .الجمهورية في الجنسية بقضايا المختص للمرجع والتصريح االقرار تقديم

 صك حكم بينة بدون مضمونه إثبات في حكمه فإن رسمية وثيقة يشكل التصريح أو اإلقرار
 رسمي قضائي مرجع عن صدورها بمجرد والعربية األجنبية البالد في بها يعمل التي الوكالة

 أو األجنبية الجنسيات عن التنازل وتصاريح إقرارات إن ـ جـ .السعودية العربية المملكة في
 حيث من لها مفعول ال السعودية العربية المملكة في والجنسية الجوازات دوائر أمام العربية
 ال إدارية دوائر هي إنما الدوائر هذه مثل ألن العربية أو األجنبية البالد في مضمونها صحة

 .)اهـ.السعودية العربية البالد خارج المعتمدة والصكوك اإلقرارات تصديق في لها اختصاص
.ن/انتهى .)بكم يختص ما واعتماد بعاليه شرح بما إحاطتكم األمر فيقتضى
2551/3
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1383
وجوازات جنسية

 برقم مكة منطقة أمير سمو إلى الموجه خطابه صورة الداخلية وزير سمو من تلقينا( :وبعد -
 في 1131 رقم الخطية برقيتكم إلى باإلشارة« :نصه والذي هـ25/3/1383 في 5630

 نفوس وحفائظ لعتقهم مثبتة شرعية صكوكاً المحررين األرقاء منح بشأن هـ10/3/1383
 الشناقطة ورقيق وعُمان اليمن من القادمين األجانب رقيق ترحيل عن واالستيضاح سعودية

 حفائظ الرقيق منح بخصوص -1 :يلي بما اإلحاطة ونأمل .بالمملكة بقائهم جدوى لعدم
 في 338 رقم البرقي السامي األمر فصدر السامي للمقام عنه العرض سبق سعودية نفوس

 مشروع إعداد وتم لهم العمل سبل تهيئة يضمن بما الموضوع دراسة باعتزام هـ9/1/1383
 المملكة داخل التنقل حرية لهم تتيح مؤقتة شخصية بطاقات إلعطائهم التنفيذ تحت

 سبل لهم وتهيأ نفوس حفائظ إعطاؤهم يتم لبينما كمواطنين بالعمل رخص على والحصول



 من لديها وبما بمرئياتها بموافاتنا العمل ووزارة الصحة وزارة من لكل كتب كما العمل
 والتدريب التمريض حقل في العمل يرغب من وتدريب لتشغيلهم توفرها يمكن إمكانيات

 باالحتفاظ يتم لعتقهم مثبتة شرعية صكوكاً المحررين األرقاء منح بخصوص -2 .المهني
 ليتسنى الرقيق ألصحاب المستحقة التعويضات صرف ينتهي حتى والصكوك بالمعامالت

 عنهم تعويضات ودفع تحريرهم عن الالزمة باإليضاحات الصكوك تهميش على العمل
 الصكوك من صك واستخراج وأقيامها وتواريخها أرقامها يوضح شيكات بموجب ألصحابهم

 بخصوص -3 .الحاجة مسيس عند إليها للرجوع المحررين لألرقاء ومنحها إليها المشار
 هـ21/1/1383 وتاريخ 1040 رقم السامي األمر صدر مالي ورعايا الشناقطة رقيق

 الشناقطة رقيق بخصوص -4 .بالدهم استقلت طالما عبيداً أم أحراراً كانوا سواء بترحيلهم
 داموا ما استرقاقهم في دعواهم قبول يمكن ال وغيرها وعمان اليمن من القادمين األجانب
 الرق بإلغاء الخاصة والتعليمات األوامر بمضمون إفهامهم ويتم نظامية إقامة بالمملكة مقيمين

.السعوديين على المقتصرة التعويضات مهلة وبانتهاء اإلطالق على

.ن/انتهى .)به إبالغكم جرى يخصكم فيما واعتماده إلحاطتكم
م/2241/3

2/81
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1384
وجوازات جنسية

 في 1681/1 برقم الداخلية وزير سمو من إلينا الواردة المكاتبة إلى نشير( :وبعد -
 بصفتها السعودية العربية بالجنسية التجنس ....... المرأة طلب بخصوص هـ4/7/1384

 الخاصة المرعية األنظمة بأن القاضي بالتجنس الجنسية السعودي...... المدعو والدة
 ابنها والية شرعا اثبتت إذا السعودية العربية الجنسية اكتساب حق للمذكورة تتيح بالجنسية

 هذه مثل إلثبات المحكمة إلى تقدم من طلب نحو يلزم ما إكمال اعتمدوا وعليه .عليها
.ن/انتهى .)المتبعة إجراءاته اكتملت متى بذلك صكا وإعطائه الحالة

م/2613/3
2/81
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1384
وجوازات جنسية



 موضوع حول هـ5/9/1384 في 14727 برقم الداخلية وزير لسمو كتبنا فقد( :وبعد -
 حصولهم بطلب مراجعتهم وتكرر وإعتاقهم مالكهم بتعويض الحكومة قامت الذين األرقاء

 الجوازات أن إال كمواطنين باألعمال االلتحاق من بموجبها ليتمكنوا السعودية الجنسية على
 إخراج من القضاة جانب من الحاصل وللتوقف عتقهم تثبت صكوكا منهم طلبت والجنسية

 إن وحيث والتأخير المشقة من ذلك في لوحظ ولما .أطول إجراءات باتخاذ إال صكوك
 الداخلية وزير سمو من طلبنا فقد .الجنسيات إعطائهم تأخر من تضررهم أبدوا إليهم المشار
 التعويض وبطاقات بيانات على استناداً إليها المشار الحفائظ المذكورين إعطاء على موافقته
 نوه بما األمر بصدور وأنه لمطالبهم والتسهيل التيسير من فيه لما بذلك يلزم من على واألمر

 من الشرعي بالجانب يتعلق ما وأما .الذكر السالف اإلداري بالجانب يتعلق ما ينتهي عنه
 فيما ستنظر محكمة كل فإن والمواريث والوالء الزواج مسائل من إليه الحاجة تدعو ما ناحية
 .يلزم ما باتخاذ والقضاة المحاكم على سنؤكد وإنا حينه في الشرعي اإليجاب وتجري يردها
 في 14727 رقم صورته المرفق بخطابه ذكرناه ما على سموه موافقة صدرت وقد

.ر/انتهى .)بعملكم يتعلق فيما ذكرناه ما واعتماد بموجبه اإلحاطة فينبغي هـ5/9/1384
م/1016/5

2/82
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1386
وجوازات جنسية

 ت/337 رقم والجنسية للجوازات العام المدير من الصادر التعميم تلقينا فقد( :وبعد -
 في 2757 برقم جدة جوازات من مذكرة تلقينا« :نصه اآلتي هـ25/3/1386 وتاريخ

 علم دون بيروت إلى /.............من كل بسفر سمح قد أنه إلى تشير هـ9/3/1386
 منهم كل مهنة أن إلى التصرف هذا في السبب يرجع وبذلك )جدة ميناء إدارة( مرجعهما
 وهذه النفوس حفيظتي على تحصلهما عند مهنتهما وهي )طالب( نفوسه بحفيظة المدونة

 المنطقة تستعلم ما عند ذلك جراء من اإلحراج في الجوازات وتقع تحدث ما كثيرا الحاالت
 سفر استمرار من وخشية وموافقتها، بالسفر له السماح كيفية عن المسافر الموظف لها التابع

 موظفون أنهم نفوسهم بحفائظ المخصص بالحقل يوضح لم والذين لكم التابعين الموظفين
 إشعار نأمل .العامة للمصلحة وتحقيقا قديما أو حديثا موظفا منهم كان من سواء الخارح إلى

 إدارة أقرب بمراجعة موظفون أنهم نفوسهم بحفائظ توضح لم الذين موظفيكم كافة
 والتوقيع النفوس حفيظة في المخصص بالحقل ذلك إليضاح بمنطقتهم والجنسية للجوازات



 حذاء الرسمي الختم وضع بعد بالجوازات المختص الموظف قبل من الصحيح على
 موظف وهو بالحفيظة مهنته تغيير عن يتأخر من وأن الحفيظة بأساس ذلك وإثبات التصحيح

 منكم فنأمل .»هـ إ.مرجعه موافقة دون الخارج إلى سفره من حل في الجوازات فستجد
 ت110/12 رقم التعميم بذلك وصدر .ن/انتهى .)ماذكر مالحظة واعتماد بذلك اإلحاطة

 في ت12/190 ورقم .و/هـ24/5/1401 في ت84/12 ورقم و/هـ12/6/1394في
.ش/هـ9/11/1404

م/2465/5
2/83
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1386
وجوازات جنسية

 الهيئة داخل من بملفاتهم موظفيكم نفوس حفائظ من صور وجود عدم إلى نظرا ( :وبعد -
 حفائظ من بصورتين سريعاً موافاتنا منكم نرغب فعليه .ضرورياً وجودها ولكون وخارجها

 إدارة من مصدقة تكون أن على وخارجها الهيئة داخل من لديكم موظف كل نفوس
 ال مدة خالل إجابتكم تصلنا أن على .سبق قد ما إلى النظر صرف دون .والجنسية الجوازات

 إيقاف إلى فسنضطر المحدد الموعد عن إجابته تأخرت ومن إشعاركم تاريخ من شهرا تتجاوز
 التعميم بذلك وصدر .ن/انتهى .)العامة المصلحة على حفاظا معنا التعاون منكم فنأمل .راتبه
.ن/هـ24/3/1387 في م/752/5 ورقم .ن/هـ2/2/1387 في م/298/5 رقم

ط1405/2
2/83

23
8

1387
وجوازات جنسية

 الوزارات لكافة الموجه التعميم من صورة الداخلية وزارة وكيل سعادة من تلقينا( :وبعد -
 عرعر جوازات رفعته ما بشأن هـ3/8/1387 في س/ع/س/344 برقم الحكومية والمصالح
 الدوائر رؤساء من بعضا أن متضمنة هـ7/7/1387 وتاريخ س/517 رقم بمذكرتها
 إدارته كفالة تحت سفر جواز إعطائه بطلب عرعر لجوازات رسميا يكتب هناك الحكومية

 أبداها وألسباب للجوازات الخطاب بتوقيع يقوم الذي وهو عنها األول المسئول هو التي
 من طلب أي توجيه بعدم الرئاسة لهذ التابعة اإلدارات جميع على التعميم طلب فقد سعادته



 فلإلحاطة المباشر رئيسه من موقعاً يكن لم ما اإلدارة عن للمسئول السفر جواز صرف أجل
.م/انتهى .)بموجبه والتمشي بذلك

م/2500/3
2/84

22
11

1387
وجوازات جنسية

 في 20988 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 بتصفية ....... المتوفى ورثة بمطالبة المتعلقة المعاملة ومشفوعه هـ29/10/1387

 يحصل أن قبل توفي المذكور أن وبما المويه بإمارة خويا كان حينما خدماته لقاء استحقاقه
 حفائظ على الموظفين خدمات تسجيل في يعتمد العام الموظفين وديوان نفوس، حفيظة على

 ما إثبات اعتمدوا .المسلمين أمور وتسهيل العامة المصلحة تحقيق في منا ورغبة .نفوسهم
.ر/انتهى .)بذلك الالزمة الصكوك وإصدار النفوس حفائظ بشأن معلومات من منكم يطلب

ت/25/2
2/84
3
4

1388
وجوازات جنسية

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ29/5/1387 في 10445
 حفائظ في المدونة أسمائهم تغيير األشخاص بعض رغبة بشأن منه صورة لنا والمعطى
 خطابكم إلى باإلشارة :التحية بعد الداخلية وزير الملكي السمو صاحب« :النص .نفوسهم

 في المدونة أسمائهم تغيير األشخاص بعض رغبة بشأن هـ24/4/1386 وتاريخ 997 رقم
 :يلي ما هـ25/5/1387 وتاريخ 331 رقم بقراره الوزراء مجلس قرر لقد .نفوسهم حفائظ

 رئاسة ديوان بخطاب المشفوع الداخلية وزارة خطاب على اطالعه بعد .الوزراء مجلس إن
 األشخاص بعض لها تقدم أنه المتضمن هـ4/5/1386 في 10521 رقم الوزراء مجلس
 األشخاص هؤالء ومن فيه يعيشون الذي للجو مالءمتها عدم ألسباب أسمائهم تغيير بطلب

....... سلمى( يدعى شخص



 هو كما التشكيل فيها يستعمل ال العادية المكاتبات أن إال ـ الميم وكسر السين بكسر ـ )
 بفتح سلمى هو مؤنث باسم يدعى حيث ذلك بسبب لإلحراج يتعرض ما وكثيراً معروف
 هؤالء ينتقل عندما )كليب( أو )جحيش( يسمى ممن البادية أفراد بعض وكذا والميم السين

 على يقدم وقد االسم هذا من حرج في نفسه يجد الحاضرة بين ويعيش المدينة جو إلى
 مثل تغيير بطلب البعض يتقدم أو التسمية هذه من ليتخلص مشروعة غير بطريق اسمه تزييف

 109 رقم الشورى مجلس قرار لكون طلبه على الموافقة حق الوزارة تملك فال االسم هذا
 بالموافقة قضى هـ3/12/1379 في 24525 رقم باألمر لها المبلغ هـ13/11/1379 في

 نظام من )19 ـ 18( المادتين أن كما غيره عن بتمييزه الشخص اسم إلى لقب إضافة على
 األهمية بالغة تكون الحاالت هذه مثل وألن الحفيظة في االسم تغيير تجيزان ال النفوس دائرة

 صالحية إعطاءها الوزارة تقترح االجتماعية المواطنين ظروف ولتغيير الشخص حياة في
 هذا عن اإلعالن بعد وزاري قرار إصدار طريق عن األسماء هذه مثل تغيير على الموافقة

 توصية على اطالعه وبعد .ذلك من يمنع ما وجود وعدم المحلية الجرائد بإحدى التغيير
 وزارة طلب على الموافقة -1 :يلي ما يقرر .هـ26/4/1387 في 133 رقم اإلدارية اللجنة

 تعديل في يرغبون الذين األشخاص بعض أسماء تغيير على الموافقة حق إعطاءها الداخلية
 ذلك دون يحول ما وجود عدم من االقتناع بعد وذلك نفوسهم حفائظ في المدونة أسمائهم

 قوسين بين النفوس حفيظة في الجديد االسم جانب إلى السابق االسم يسجل أن على
 وجوازات الرسمية والمعامالت السجالت في الجديد باالسم يعمل أن وعلى .فقط لإليضاح

 قراراً الداخلية وزير يصدر -2 .السابق االسم وضع إلى حاجة دون ذلك وغير السفر
 .حرر ذكر ولما الرسمية الجريدة في عنه يعلن ثم عدل كاتب لدى يسجل االسم تغيير بإجراء
.هـ أ ودمتم الالزم إكمال فأرجو تقرر ما على خالد األمير سيدي سمو وافق قد وحيث

.م/انتهى .)واعتماده فيه بماجاء اإلحاطة االطالع بعد فنرغب »
ت/131/2

2/86
29
10

1389
وجوازات جنسية

 تحمل كانت إذا ثالثيا األصلي اسمها إيضاح عليه بأن زوجته استقدام يرغب من إفهام«... -
.1/132 األجانب في نصه وينظر .م/ .»إلخ... زوجها اسم
ت/و/14



2/86
23
1

1391
وجوازات جنسية

 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من صورة طيه تجدون( :وبعد -
 تاريخ تعديل بصدد النظر هيئة لرئيس الموجه هـ25/11/1390 وتاريخ ج/4933/1
 يصعب الناس أكثر أن إليه المشار خطابه في سموه ذكر وحيث النفوس حفائظ في الميالد

 في هو من ميالد شهدوا شهود على الحصول يصعب حيث شرعية صكوك استخراج عليه
 النتفاء الصكوك بإحضار الناس إللزام داعي ال فإنه ذلك تجاوز أو الخمسين أو األربعين
 .)إليها الحاجة لعدم ذلك من شيء على صكوك إخراج عدم فاعتمدوا عليه .الضرورة

.و/انتهى
ت/72/3
2/86

26
4

1391
وجوازات جنسية

 بشأن الداخلية ووزارة المعارف ووزارة الوزارة هذه بين مكاتبة جرت أن سبق( :وبعد -
 المعارف وزارة وكيل سعادة وطلب للواقع خالفاً أسماءهم يثبتون الذين الطلبة أسماء تعديل

 ذلك بإثبات المحاكم إبالغ هـ26/11/1390 وتاريخ 45/7/21/3207/25 رقم بخطابه
 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا وأخيراً .شرعية بصكوك

 األسماء تعديل بأن أفادت المختصة الجهة بأن هـ4/4/1391 وتاريخ 130121/1494/4
 الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم في الموضحة المحاكم اختصاص ضمن يدخل ال

 هو ما على بناء األخرى الرسمية الوثائق من وغيرها الدراسية الشهادات تعديل يتم وإنما
 وتاريخ واسمه المواطن جنسية إثبات في األصل هي الحفيظة ألن النفوس حفيظة في مثبت
 على الفروع تعدل أن والمفروض فروع وغيرها دراسية شهادات من الحفيظة عدا وما ميالده
.و/انتهى .)موجبه واعتماد بذلك اإلحاطة فنأمل .للفرع تبعاً األصل يعدل وال األصل

ت/42/2
2/87
9
3



1393
وجوازات جنسية

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة هذا بطي تجدون( :وبعد -
 والمتضمن الداخلية وزير لسمو أصالً الموجه هـ6/2/1393 في 2601 رقم التعميمي

 لمعالجة المقترحة القواعد حول هـ25/1/1393 في 64 رقم الوزراء مجلس لقرار
 عنها النفوس حفائظ في الميالد وتواريخ أمكنة وتحديد وتصحيحها األسماء في االختالف

 رئيس معالي خطاب ونص .ك/انتهى .)األخرى الرسمية الوثائق أو الدراسية الشهادات في
 السمو صاحب :هـ6/2/1393 في 2601 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان

 في ج أع/457 رقم سموكم خطاب إلى باإلشارة« :التحية بعد الداخلية وزير الملكي
 األسماء في االختالف لمعالجة المقترحة بالقواعد المتعلقة ومشفوعاته هـ10/2/1389

 الدراسية الشهادات في عنها النفوس حفائظ في الميالد وتواريخ أمكنة وتحديد وتصحيحها
 وتاريخ 64 رقم بقراره الموقر الوزراء مجلس قرر لقد : األخرى الرسمية الوثائق أو

 في 558/13/6/6 رقم الوزراء لمجلس العامة األمانة خطاب رفق الوارد هـ25/1/1393
 الواردة لهذا المرافقة المعاملة على االطالع بعد الوزراء، مجلس إن :يلي ما هـ29/1/1393
 المرفقة وإلحاقياتها هـ4/11/1388 في 22812 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان من

 أمكنة وتحديد وتصحيحها األسماء في االختالف لمعالجة المقترحة بالقواعد والمتعلقة
 .األخرى الرسمية الوثائق أو الدراسية الشهادات في عنها النفوس حفائظ في الميالد وتواريخ

 بدراسة أنه المتضمنة هـ18/2/1392 في 23 رقم األنظمة لجنة توصية على االطالع وبعد
 المعارف وزارة ومندوب الوزراء مجلس مستشاري من المكونة اللجنة قبل من الموضوع
 بهذا اتخذت والجنسية للجوازات العامة المديرية ومندوب العام الموظفين ديوان ومندوب

..... هـ25/5/1391 في 93رقم المحضر الشأن

 األساس هو ذاته الشخص عن معلومات من النفوس حفيظة في دون ما يعتبر -1 :يلي ما يقرر
 دامت ما الحفيظة في مدون هو عما أخرى رسمية وثيقة أية في اختالف من ورد ما لتصحيح
 في دون ما تعديل أو تصحيح هو المطلوب كان إذا -2 .الشخص واقع مع تتفق الحفيظة
 والتعليمات لألنظمة وفقا التعديل أو التصحيح بإجراء تقوم أن المختصة الجهة فعلى الحفيظة
 نفوس لحفيظة وفقا االسم تعديل أو تصحيح يتم -أ :التالية اإلجراءات إتمام وبعد لها المبلغة
 الجد أو األب حصول عدم حالة في الواقعة يثبت شرعي صك بموجب أو الجد أو األب
 منطقة أقرب في تصدر التي الصحف إحدى في ذلك عن اإلعالن -ب .نفوس حفيظة على

 بوزارة المختصة الجهة موافقة بعد التعديل أو التصحيح إجراء يتم -جـ .الشخص إقامة لمحل



 األمر وتاريخ رقم إلى اإلشارة مع النفوس حفيظة أساس في اإلجراء ذلك إثبات -د .الداخلية
 العام واألمن العامة المباحث تشعر -3 .السجالت في بذلك والتأشير عليه بالموافقة الصادر

 من وغيرها والجنسية للجوازات العامة بالمديرية المختصة والجهة العامة واالستخبارات
 ).2( رقم القاعدة في ورد ما نتيجة بها عالقة التصحيح أو التعديل لطالب التي الرقابة جهات

 التي الرسمية الوثائق في مركب اسم أي تسجيل بعدم المختصة الجهات على يعمم -4
 )الميالد شهادة السفر، جواز االمتحان، دخول استمارة النفوس، حفيظة( :مثل مستقبال تصدر

 شهادة أو نفوس حفيظة في القواعد هذه تبليغ قبل سجل قد المركب االسم هذا يكن لم ما
 بذلك إقرار منه فيؤخذ المركبين اسميه أحد حذف الشخص رغب إذا -5 .سابقة ميالد

. ذلك دون يحول ما وجود عدم من المختصة الجهة تتأكد أن بعد طلبه ويجاب

 في ذكره وارد هو عما تختلف بصورة رسمية وثيقة أي في معلومات إثبات حالة في -6
 إليها يتقدم التي الجهة فعلى بحفيظة زود قد يكن لم إذا والده أو الشخص نفوس حفيظة

 والوثيقة الحفيظة على الملصقتين الشمسيتين صورتيه مطابقة من الوثيقة بهذه الشخص
 له سمح الشخص لذات الرسمية الحفيظة عائدية ثبت فإذا شخصه على المقدمة الرسمية

 تقديم على المترتبة النتيجة تؤجل أن على أجله من الوثيقة قدمت الذي الغرض من باالستفادة
 في ورد لما وفقاً منها الصادرة الجهة قبل من تعديلها أو تصحيحها حتى الرسمية الوثيقة

 الشمسية صاحبها صورة التحمل الرسمية الوثيقة كانت إذا أما.بذلك المتقدم وإفهام الحفيظة
 المشرفة الجهات على -7 .أجله من الوثيقة قدمت الذي الغرض من باالستفادة له يسمح فال

 حفيظة في ورد ما تماما يطابق الوثيقة في ذكر ما أن من تتثبت أن الرسمية الوثائق تعبئة على
 تزويد عند مستقبال يجب -8 .والده نفوس حفيظة أو الوثيقة صاحب ميالد شهادة أو نفوس

 -9 . العائلة ولقب عرف إذا جده واسم أبيه وإسم اسمه تسجيل نفوس بحفيظة الشخص
 أو ضرر من الشخص يلحق بما للتعريف المدارس وفي اإلعالم وسائل بكافة التوعية نشر

 الجهات بواسطة تصحيحه أو تعديله اإلمكان في وأنه االختالف هذا نتيجة مصلحة فوات
 يلزم ما إكمال أرجو ذلك على موالي جاللة وافق وحيث .حرر ذكر ولما الرسمية
.».بموجبه

ت/98/2
2/90
4
5

1393
وجوازات جنسية



 في 6/19704 رقم العام الموظفين ديوان رئيس نائب سعادة خطاب تلقينا( :وبعد -
 الله ورحمة عليكم السالم العدل وزارة وكيل فضيلة« :نصه اآلتي هـ24/4/1393

 دون )المستخدمين( الهيئة خارج فئة وخاصة الدولة موظفي بعض لوفاة نظرا وبركاته،،
 من ورثتهم استحقاق وتصفية خدماتهم احتساب إن وحيث .نفوس حفيظة على الحصول

 على يتعذر أنه وبما .عادة النفوس حفيظة تحملها التي المعلومات توفر دون اليتم التقاعد
 في المتبع إن وحيث .الحياة قيد على ليسوا لمن نفوس حفائظ إصدار الجوازات إدارات

 بالعام ميالده وتاريخ المورث سعودية يثبت شرعي صك بإخراج الورثة تكليف كهذه حالة
 أصحاب بعض أن إال اإلمكان حسب رباعياً أو ثالثياً الكامل اسمه مع والدته ومحل

 وتسهيال الصكوك هذه مثل إعطائهم عن تمتنع الشرعية المحاكم بعض أن أفادوا الحقوق
 حث فضيلتكم من نرجو . المرعية لألنظمة وفقاً النظامي حقهم على الورثة لحصول
 صحة على البينة توفر بعد طلبها حالة في الشرعية الصكوك بإعطاء الشرعية المحاكم

 المعلومات الصك يتضمن أن يراعى أن على المتبعة الشرعية اإلجراءات حسب المعلومات
 تاريخ -3 .السعودية جنسيته -2 .األقل على ثالثياً المتوفى اسم -1 :وهي المطلوبة

 نرغب .»هـ أ.الجميع مصلحة فيه لما تعاونكم لكم شاكرين .بالعام ولو الوالدة ومحل
.ك/انتهى .)إليه أشير ما ومراعاة اإلحاطة

ت/46/12
2/91

21
3

1394
وجوازات جنسية

 العامة للمديرية أجنبي طرفيها أحد يكون التي بالدعوى الخاص النموذج بعث بشأن( -
.الوزارة من التعميم ويطلب .ك/ .)بالرياض والجنسية للجوازات

ت/208/2
2/91

27
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1394
وجوازات جنسية

 الملكي السمو لصاحب الموجه السامي المقام خطاب من صورة الوزارة تلقت( :وبعد -
 اطلعنا« :المقدمة بعد نصها يلي وفيما هـ7/10/1394 في 30217 برقم الداخلية وزير



 1844 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس خطاب على
 هـ21/8/1394 وتاريخ 27 رقم العلماء كبار هيئة قرار ومشفوعه هـ23/8/1394 وتاريخ
 التي المشاكل عن هـ29/3/1393 وتاريخ ز أ/830 رقم بخطابه نائبكم سمو رفعه ما بشأن
 على المسافرة صورة وضع عدم نتيجة الخارج في السعودية والسفارات الممثليات تواجه
 التي الصورة وجود عدم عن الناتجة المشاكل جميع ذلك على يترتب وأنه سفرها جواز

 وعلى الدولة أمن على ذلك ونتيجة للخارج سفرها لدى الجواز على المرأة هوية تشخص
 سفر جوازات باستخدام سعوديات غير نساء وخروج دخول جراء من تترتب التي المفاسد

 على بموافقتنا ونخبركم .سفرها بجواز الجواز صاحبة صورة وجود لعدم وذلك لسعوديات
 المسافرة صورة وضع جواز المتضمن أعاله إليه المشار باألكثرية العلماء كبار مجلس قرار
 تؤخذ أن -1 :التالية بالشروط ذلك إلى الداعية للضرورة وليها جواز أو سفرها جواز في

 ال وأن وغيره شعرها من بدنها جميع ساترة متجملة غير محتشمة وهي فقط الوجه صورة
 .الجواز في توضع ولم صورتها رفضت بذلك أخلت ومتى الفتنة إثارة على تبعث بحالة تكون

 الداخلية وزارة تقوم أن المجلس يوصي -3 .محارمها أحد أو امرأة تصويرها يتولى أن -2
 على الملصقة الصورة تطبيق يتولى -4 .النساء تصوير من التصوير محالت أصحاب بمنع
 نساء السعودية والجوية والبحرية البرية الموانيء في الجواز صاحبة على المرأة جواز

 ما أكملوا وبموجبه إليه المشار القرار في الواردة بالشروط التقيد ونرغب..لذلك يخصصن
.ق/انتهى .)اإلحاطة نرغب .»هـ ا.يلزم

ت/2/2
2/92
7
1

1395
وجوازات جنسية

 ودفاتر السفر كجوازات حامليها شخصيات تثبت التي الصحيحة بالوثائق االكتفاء«... -
 باالكتفاء االختصاص ذوات الدوائر على التعميم ترى القضائية الهيئة فإن ذلك ومع اإلقامة

 المتبع حسب إقراره حين عليه اإلشهاد مع المقر شخصية على دليالً إليها المشار بالوثائق
.ك/ .»إلخ...الشهادات تسجيل في
ت/94/12
2/92
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1395
وجوازات جنسية

 لصاحب الموجه الكريم السامي األمر من الوزارة لهذه المعطاة الصورة إلى إشارة( :وبعد -
 في جاء ما بتنفيذ القاضي هـ26/2/1395 في 6331 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 أن من لوحظ ما حول هـ22/2/1394 في 73 برقم العليا القضائية الهيئة من الصادر القرار
 بطي تجدون .إلخ..القدامى أسيادهم إلى السابقين األرقاء تنسب والجنسية الجوازات دوائر

 .)موجبه واعتماد اإلحاطة ونرغب إليه المشار العليا القضائية الهيئة قرار من صورة هذا
 انتساب أن« :تضمن قد هـ22/2/1394في 73 رقم العليا القضائية الهيئة وقرار .و/انتهى

 مواله أو ابنه أنه يقال بأن والء أو نسبا السابق مالكه إلى الدولة قبل من المحرر الرقيق
 آباءهم تعلموا لم فإن الله عند أقسط هو آلبائهم ادعوهم{ تعالى لقوله شرعا اليجوز

 وهو أبيه غير إلى ادعى من« ):وسلم عليه الله صلى( ولقوله }.ومواليكم الدين في فإخوانكم
 غير تولى من الله لعن« ):وسلم عليه الله صلى( وقوله »حرام عليه فالجنة أبيه غير أنه يعلم

 ينسب أن القضائية الهيئة وترى . »اعتق لمن الوالء« ):وسلم عليه الله صلى( وقوله مواليه،
 أب له يعرف لم وإن وجد أب له عرف إن نسباً وجده أبيه إلى الدولة قبل من المحرر الرقيق

 يقال ثم لله عبد هو إنسان كل أن باعتبار الرحمن عبد ابن أو عبدالله بن فالن :فيقال جد وال
 الذكور ذكر فيما ويستوي .المال بيت عتاقة مولى أو الدولة عتاقة مولى أنه ذلك بعد

.»واألنثى الذكر عن التعبير اختالف اعتبار مع الدولة قبل من المحررون واإلناث
ت/58/5
2/93
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1397
وجوازات جنسية

 لدى األجانب المتعاقدين جوازات تواجد حول العامة المصلحة تقتضيه لما نظرا( :وبعد -
 المتعاقدين بعض بأن المتعاقدين بشئون المختصة الجهة الحظت وحيث لها التابعين الجهات
 متعاقد أي تسليم عدم اعتمدوا فعليه .متبع هو لما مخالفة هذا وفي سفرهم جوازات يحملون

 من عليه يترتب لما الالزمة الكفالة يقدم أن بعد القصوى الضرورة حالة في إال سفره جواز
.و/انتهى .)المحدد الوقت في الجواز يعيد وأن األفراد وتجاه الدولة تجاه حقوق
ت/177/12
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1398
وجوازات جنسية

 المدنية واألحوال للجوازات الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 من والتحقق التأكد ضرورة بشأن هـ18/8/1398 في هـ/ت/15 رقم بهذا المرفقة التعميمي

 واعتماد االطالع نرغب .اللقب أو االسم تعديل أو تصحيح لغرض يتقدم من طلب صحة
 المدنية واألحوال للجوازات الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب ونص .و/انتهى .)موجبه

 مشيط خميس محكمة رئيس فضيلة الحظ« :هـ18/8/1398 في هـ/ت/15 رقم التعميمي
 نسبهم أو ألقابهم تعديل أو الناس بعض من أسماء تعديل طلبات من المحكمة يرد ما كثرة
 غير منطقة في شخص يولد كأن يبرره ما له كان إذا النسب تثبت المحاكم كانت حيث

 بطلب يتقدم أمره حقيقة له تظهر أن وبعد فيها المولود المنطقة أهالي اسم عليه ويطلق منطقته
 تعديل طلبات الشرعية للمحاكم يرد بدأ أنه أخيراً لوحظ أنه إال .الواقع إلى لقبه تصحيح

 أن المحاكم منه تخشى الذي األمر وجده أبيه اسم أو الشخص اسم ذلك في بما كليا االسم
 األمر هذا عن فضيلته رفع وقد غرض أي أجل من أخرى بأسرة أو بشخص شخص يلتصق
 رقم بخطابه الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب معاليه كتب حيث العدل وزير لمعالي
 بعض أن إال وتدقيق تحقيق إلى تحتاج األمور هذه مثل إن وحيث هـ13/3/1398 في 480

 المحكمة إلى تحيله الغرض هذا لمثل شخص إليها يتقدم أن بمجرد المدنية األحوال إدارات
 دور هو المدنية األحوال إدارة دور وكأن الشرعية المحكمة قبل من ذلك إلثبات الشرعية
 سبيل في تنفذها خطوة أول هي إحالته تتخذ أنها إذ والمحكمة المراجع بين فقط الوسيط

 مجلس قرار هو ومعالجتها الطلبات هذه قبول في إليه المستند إن وحيث .طلبه إنجاز
 يمكن بموجبها التي القواعد تضمن الذي هـ25/1/1393 في 64 رقم الموقر الوزراء

 الجد أو األب لحفيظة وفقاً التعديل أو التصحيح يتم -أ :اآلتي وفق التعديل أو التصحيح
.نفوس حفيظة على الجد أو األب حصول عدم حالة في الواقعة يثبت شرعي صك بموجب

 إقامة لمحل منطقة أقرب في تصدر التي المحلية الصحف إحدى في ذلك عن اإلعالن -ب
 .الداخلية بوزارة المختصة الجهة موافقة بعد التعديل أو التصحيح إجراء يتم -ج .الشخص

 بعد األمنية الجهات تشعر -هـ .السجل وفي وأساسها بالحفيظة اإلجراء ذلك إثبات -د
 في المدنية األحوال فروع بعض من والتحقيق التدقيق عدم عن لوحظ لما أنه إال .التعديل



 يدعيه ما إلثبات شرعي صك على للحصول الشرعية للمحكمة المتقدم وإحالة الطلبات هذه
 جعل مما جده أو لوالده حفيظة وجود عدم يدعي لمن الطلب صحة في التحقيق إجراء قبل

 مالحظة نأمل لذا .طبيعي غير بشكل يزداد المواطنين قبل من الطلبات هذه على اإلقدام
 ثم/حسين/الحفيظة في المسجل اسمه يكون كأن اسمه تغيير يطلب لمن بالنسبة -1 :اآلتي
 /الله عبد/إلى تغييره ويطلب مثالً /الله عبد/الصحيح اسمه وأن خطأ االسم هذا أن يدعي
 اسم تصحيح يطالب من -2 .وجه بأي طلبه استقبال المدنية األحوال لفروع اليجوز فهذا
 فالبد جده أو والده نفوس حفيظة إلى طلبه في ويستند نفوسه حفيظة في لقبه أو جده أو أبيه
 وشهود قديمة صكوك مثل المطلوبة اإلثباتات بتقديم مطالبته مع دعواه صحة من التأكد من

 أسماء على شهادتهم على صادق ومن السابقين شهوده مع ويحقق يطلبه ما بصحة يشهدون
 اإلجراءات بقية تستوفى ثم نفوسهم حفائظ من صور وترفق بهم ويجابه الحقيقة تخالف
 أو أبيه اسم تصحيح يطلب لمن بالنسبة -3 .إليه المشار الوزراء مجلس قرار في الواردة

 مصدر إلى يتقدم أن فعليه جده أو والده نفوس حفيظة إلى طلبه في اليستند وهو لقبه أو جده
 -1 :اآلتي اتخاذ الطلب استقبال بعد الحفيظة منها الصادرة اإلدارة وعلى نفوسه حفيظة

 للحفيظة طلبه عند هو دونه الذي االسم ومعرفة األول الطلب صاحب استدعاء إلى الرجوع
.منه صورة وإرفاق

 سكوته وأسباب السابق طلبه في حقيقي غير اسم ذكر أسباب عن معه والتحقيق مناقشته -2
 بهذا إخوان له وهل االسم بهذا بها ارتبط التي المصالح هي وما الماضية المدة تلك عليه

 وأسبابه التغيير وراء الدوافع معرفة عن دقة بكل والتحري ألبيه أو أشقاء يطلبه الذي االسم
 مناقشة -3 .النفوس لحفيظة سابقة دعواه صحة تثبت صكوك أو وثائق من لديه لما ومطالبته
 بخالف شهادتهم أسباب عن السابق طلبه صحة على صادق الذي عمدته أو وشيخه شهوده
 صاحب كان إذا بحقهم ستطبق التي بالعقوبة وإشعارهم الطلب بصاحب ومجابهتهم الحقيقة
 الجزاء لتطبيق تمهيدا معا بهما أو السجن أو الغرامة وهي األخير طلبه في صادقا الطلب

 القناعة حصول بعد إال دعواه إلثبات الشرعية المحكمة إلى واليحال .الجميع بحق المناسب
 إدارتكم لموظفي وأبلغوه ذلك فاعتمدوا .دعواه بصدق المدنية األحوال مدير من التامة

 هذا من بصورة العدل وزير معالي زودنا وقد ذلك على منهم موظف كل توقيع ويؤخذ
 إال التصحيح أو بالتعديل طلبات استقبال عدم ورجاء بذلك الشرعية المحاكم إلبالغ التعميم

.»الطلب بصحة التامة والقناعة المدنية األحوال إدارات قبل من التحقيق بعد
ت/57/12
2/97
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1400
وجوازات جنسية

 على المبني هـ29/11/1398 في ت196/12 رقم الوزير معالي لتعميم إلحاقاً ( :وبعد -
 والمتضمن هـ23/9/1398 في ت س15 رقم السري الداخلية وزير سمو تعميم صورة

 على االعتماد هو الحكومية الدوائر من كثير في الجاري العمل بأن المظالم ديوان مالحظة
 في الشخصية البطاقات من وغيرها الدراسة إتمام وشهادة العمل رخصة أو القيادة رخصة
 إليه المشار التعميمي الداخلية وزير سمو خطاب في ورد وما .ميالد تاريخ أو جنسية إثبات

 إثبات في االعتماد سموه وطلب وغيرهم سعوديون عليها يحصل الوثائق هذه مثل« أن من
 بعض بأن الوزارة إلى نمي إنه وحيث »فقط النفوس حفيظة على السعودية العربية الجنسية
 من وغيرها العمل رخصة أو القيادة رخص على الجنسية بإثبات تعتمد العدل كتابات إدارات

 الجنسية أثبات في االعتماد في صريح إليه المشار التعميم إن وحيث الشخصية، البطاقات
 أفراد أحد أو الحفيظة لصاحب بالنسبة سواء فقط النفوس حفيظة على السعودية العربية
 العتماد لديكم للموظفين وإبالغه بذلك التقيد عليكم نؤكد فإننا فيها المضافين أسرته
.ق/انتهى .)موجبه
ت/147/12
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1400
وجوازات جنسية

 في 39446 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم وردنا ( :وبعد -
 في األجانب تكاثر من الحد في الوزارة هذه من رغبة« :المقدمة بعد ونصه هـ8/10/1400

 المملكة في الحياة أوجه بعض تحتاجها التي المنتجة العناصر على التواجد وقصر البالد
 في تتمثل التي القصوى الضرورة حاالت في إال أسرها أفراد العناصر هذه يتبع أن دون وذلك

 التي العناصر من الفئات هذه عدا وما ذلك ونحو والهندسة كالطب معينة علمية تخصصات
 على ضغطاً المملكة في عادة العدد الكبير أسرها وأفراد وجودها ويمثل بلدانها بها تكتظ

 المصلحة رعاية في رغبة فإنه وعليه .للمواطنين أساسا الدولة توفرها التي العامة الخدمات
 :القصر وأوالدهم زوجاتهم باستقدام لهم المسموح األشخاص :أوالً :اآلتي اتخاذ تم العامة



 مراكز فيها بما التعليمية الجهات كافة في المدرسين ـ الجامعات أساتذة :األولى الفئة -1
 الكيمائيين فيهم بما والمهندسين البيطريين األطباء ـ الصيادلة ـ األطباء ـ المهني التدريب

 إخصائي ـ الجامعات خريجى من التمريض إخصائي ـ الحشرات وإخصائي والزراعيين
 ـ المتخصصة العلمية والمعاهد الجامعات خريجي من والذخائر األسلحة إخصائي ـ الكمبيوتر

 إثبات بموجب فرد مائة عن منها أي منسوبو يقل ال التي والمؤسسات الشركات مديري
 أحد من شهادة تقدم التي أو تتبعها التي الجهة في االجتماعية التأمينات مؤسسة عن صادر
 عن رأسمالها اليقل التي أو ريال مليون حدود في عام خالل معه مالي تعامل بوجود البنوك
 ضوء في لمدير الفعلية وحاجتها طلبها وجدية بمركزها الوزارة هذه تقتنع التي أو ريال مليون
 عند سنوات خمس عن اليقل التي الطويلة اإلقامة ذوي لألشخاص يسمح كما .نشاطها حجم

 عدم اقتضت الخاصة ظروفهم أن اتضح إذا زوجاتهم باستقدام التعليمات هذه صدور
.مهنهم كانت مهما وذلك السابق في استقدامهم

 الطيارين وتشمل السعودية، الجوية الخطوط مؤسسة تخص فئات وهي :الثانية الفئة -2
 من بغيرها أسوة استقدامهم في حق لها من بجانب وذلك الفنيين والمهندسين ومساعديهم

 ـ الجامعيين القانونيين المحاسبين :الثالثة الفئة -3 .المقررة للقواعد وفقاً الجهات
 ـ الفنيين الممرضين ـ التحليل معامل مساعدي ـ األشعة مساعدى ـ القانونيين المستشارين

 خريجي من جميعهم المذكورون يكون أن ويشترط الهندسيين والرسامين ـ المساحين
 إقامته على مضى قد يكون أن -أ :التالية الشروط تتوافر وأن المختصة الفنية العلمية المعاهد

 ريال أالف أربعة عن اليقل الشهري دخله يكون أن -ب .سنة عن التقل مدة المملكة في
 تخصصه حقل نفس فى يعمل أن -ج .الحكومية الجهات مع المتعاقدون ذلك من ويستثنى

 .أهلية جهة لدى يعمل كان إن العمل مكتب من عليها مصادقا بذلك مرجعه من شهادة ويقدم
 بتعهده الوفاء عدم على ويترتب تخصصه حقل نفس في باستمراره منه تعهداً يقدم أن -د

 العمرة أو للحج بتأشيرات القادمين بشأن يطبق ما :ثانياً .وجدت إن أسرته وإقامة إقامته إنهاء
 بتأشيرات قدموا لمن عائل أو لولي تابعة إقامة أو مستقلة إقامة منح يجوز ال -1 :الزيارة أو

 عبر للمرور مؤقت لعمل زيارة ـ تجارية زيارة ـ عائلية زيارة ـ العمرة ـ الحج :التالية لألغراض
 مع وقدموا العمر من السنة يبلغوا لم الذين األطفال -أ :ذلك من ويستثنى المملكة إقليم

 تأشيرة على حصل الذي الشخص -ب .المفعول السارية اإلقامة يحملن الالئي أمهاتهم
 للزيارة تأشيرة عليه جديد جواز على فحصل المملكة خارج سفره جواز وفقد وعودة خروج
 الزيارة تأشيرة فتعتبر إليه حاجة في وكفيله المفعول سارية الزالت إقامته تكون أن شريطة
.العودة لتأشيرة تمديد



 هذه صدور قبل زيارة بتأشيرة قدموا ممن والزوجات القصر األبناء من المتواجدون -2
 مكتب مراجعة له فيمكن باستقدامهم لها المسموح الفئات من وليهم كان إذا التعليمات
 إجراءاته يستكمل ثم ومن المقررة الشروط حسب ببقائهم الموافقة على للحصول االستقدام

 باستقدام لها المسموح الفئات غير من الولي كان إذا -3 .المختصة الجوازات إدارة لدى
 هذه نشر تاريخ من شهر عن التزيد مدة خالل الولي على فإن القصر واألوالد الزوجات
 حالة وفي لزيارته القادمين ترحيل البالد دخولهم تأشيرة صالحية مدة انتهاء قبل أو القواعد

 أو آواهم أو استقدمهم من بحق وتطبق مشروعة غير بطريقة مقيمين يعتبرون مغادرتهم عدم
 : ثالثاً . الغرامة أو بالسجن البالد في التخلف بمكافحة الخاصة العقوبات لديه عملوا

 استقدامه يجر لم قادم ألي اإلقامة منح تطلب التي الجهات إفهام يجري -1 :عامة تعليمات
 ذلك يتم وأن المقررة للقواعد وفقاً االستقدام مكتب طريق عن استقدامه تطلب أن عليها بأن
 قبول عن المناطق أمراء ومكاتب نائبنا سمو ومكتب مكتبنا يتوقف -2 .البالد مغادرته بعد

 بتأشيرة قادمين ليسوا وهم اإلقامة على الحصول بطلب يتقدمون الذين األشخاص طلبات
 ذلك في بما الحكومية والمصالح الوزارات لكافة السابقة القواعد إبالغ يجري -3 .لإلقامة
 للراغبين وإفهامها بها التعاقد ولجان التوظيف مكاتب إلحاطة وذلك المدنية الخدمة ديوان

 عن اإلعالن يتم -4 .المتعاقدين تأشيرة إجراءات اتخاذ عند ضوئها في ومعاملتهم التعاقد في
 نأمل وإذ هذا .بها الكافة إلفهام مرة من ألكثر المختلفة اإلعالم وسائل في السابقة القواعد

 بها بالتقيد المختصة اإلدارية الجهات تقوم أن لنرغب القواعد بهذه القادمون يلتزم أن
.و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه واإلحاطة لالطالع .»هـ أ.وتنفيذها

ت/12/12
2/101

18
1

1401
وجوازات جنسية

 بعد ونصه هـ3/12/1400 في 2008 رقم التجارة وزير معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 أرقام صحة من التحقق عدم على الوزارة بهذه جرى العمل بأن معاليكم إحاطة أود« :المقدمة
 قيام إلى استناداً الوزارة لهذه تقدم التي الشركاء عقود في المثبتة الشركاء نفوس حفائظ
 وذلك إلثباتها المذكورة الشركات بعقود إليهم الشركاء تقدم عند ذلك بإجراء العدل كتاب

 من األخيرة اآلونة في لوحظ لما ونظرا .فيهم الشركاء شخصية من بالتحقق قيامهم مجال في
 بعض في والمدرجة الشركاء حفائظ أرقام صحة من بالتحقق العدل كتاب بعض قيام عدم



 المذكورة البيانات تصحيح مجال في صعوبات إلى أدى الذي األمر لديكم إثباتها عند العقود
 في معي معاليكم تتفقون فقد العامة للمصلحة وتحقيقا وعليه .إليها المشار العقود إثبات بعد

 الشركاء نفوس حفائظ أرقام مراجعة في الدقة بمراعاة العدل كتاب على التنبيه يتم بأن الرأي
 باعتماده نبلغكم فإننا معاليه إليه أشار ما وألهمية .»هـ ا.لديهم الشركات عقود إثبات قبل

.و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه
ت/28/12
2/101
7
3

1402
وجوازات جنسية

 وفق المدرسية والسجالت والشهادات والجوازات النفوس حفائظ في األسماء تكتب«... -
 أن على عليه للمتعارف ذلك يترك بل األسماء لكتابة معين شكل يفرض ال بحيث تنطق ما

.11/ص التعليم في التعميم نص وينظر .و/ .»إلخ..للعائلة الثالث االسم على يؤكد
ت/116/12

2/102
1
9

1402
وجوازات جنسية

 على بالحصول سعودية بحفائظ تزويدهم بطلب يتقدمون الذين المواطنين تكليف عدم«... -
 حفيظة على حصوله قبل الزوج أو األب وفاة تثبت المختصة المحكمة من شرعية صكوك
 أسبقية بعدم الحفيظة طالب على الالزم اإلقرار بأخذ األحوال هذه مثل في يكتفى وأنه نفوس

 والعمدة الشهود قبل من اإلقرار هذا وتصديق نفوس حفيظة على والده حصول
.3/651 النسب في التعميم نص وينظر .ش/ .»إلخ..المختص

ت/124/1
2/102

13
10

1402
وجوازات جنسية



 أي تسجيل المختص الشرعي للموثق يسوغ فال المذكور التعميم بمقتضى التقيد -1 (... -
 الجهة من ورد إذا إال السعودية الجنسية على للحصول األجنبية الجنسية عن بالتنازل إقرار

 على يتعين -2 .المذكور بالتنازل اإلقرار أخذ طلب يفيد ما المذكورة المختصة الحكومية
 الجهة خطاب وتاريخ رقم إلى الصك صلب في يشير أن المختص الشرعي الموثق

.59/ص التنازل في التعميم نص وينظر .و/ .)المذكورة
ت/119/12

2/102
13
7

1403
وجوازات جنسية

 بعد هـ22/6/1403 في 1378/2 رقم الجوازات عام مدير تعميم يلي فيما ترون( :وبعد -
 وتاريخ 51431 رقم الداخلية وزير المكي السمو صاحب تعميم على بناء« :المقدمة

 هـ15/9/1402 وتاريخ 21633 رقم الكريم السامي األمر على المبني هـ26/11/1402
 السمو صاحب بخطاب المنتهية اإلداري لإلصالح العليا اللجنة قرار على بالموافقة القاضي
 بترتيب هـ15/7/1402 في 3/4 رقم اإلداري لإلصالح العليا اللجنة رئيس نائب الملكي
 الجوازات عن المدنية األحوال فصل التنظيم ضمن ومن الداخلية لوزارة التنظيمي الهيكل
 الملكي السمو بصاحب مرتبطة عامة مديرية الجوازات وتكون الداخلية وزارة بديوان وربطها

 هـ1/7/1403 من اعتبارا وذلك الداخلية وزير نائب الملكي السمو وصاحب الداخلية وزير
 بصورة واختصاصاتها واجباتها إدارة كل ستمارس التاريخ ذلك من اعتبارا أنه اإلحاطة نأمل .

 شارع ـ الرياض ـ الجوازات عام مدير باسم الجوازات مخابرات وتكون األخرى عن مستقلة
 داعين .الوشم شارع ـ الرياض ـ المدنية األحوال باسم المدنية األحوال ومخابرات الفرزدق،

.ش/انتهى .)بذلك اإلحاطة نرغب .»هـ ا.التوفيق للجميع
ت/12/92
2/103

25
5

1404
وجوازات جنسية

 في 11444 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب نبلغكم( :وبعد -
 المواطنين احتياجات معالجة المتضمن الرياض منطقة أمير لسمو الموجه هـ25/4/1404



 رقم سموكم خطاب إلى إشارة« :المقدمة بعد ونصه ألطفالهم الميالد لشهادات السعوديين
 المواليد للجنة السعوديين المواطنين بعض مراجعة بشأن هـ19/1/1404 في 1258/2

 الطفل لوالدي هوية إثبات لديهم وليس ألطفالهم ميالد شهادات ويطلبون بالرياض والوفيات
 ورغبة لهما هوية إثبات المراجع لدى وليس متوفيين يكونان وقد الحياة قيد على وهما

 شهادة إن -1 :يأتي ما اتضح ذلك بدراسة أنه سموكم إحاطة نود .هذا بحث سموكم
 مثل الميالد شهادة مدونات فإن ولذا النفوس حفيظة إصدار في أساسياً مستنداً تعتبر الميالد
 شهادة واقع من هي كما تدون وجنسيتهما األم واسم األب واسم وتاريخه الميالد مكان

 جنسية كانت فإذا جنسيته في أباه يتبع المولود إن -2 .النفوس حفيظة إصدار عند الميالد
 وثائق واقع من ميالده شهادة في المولود جنسية فتدون رسمية وثائق بموجب ثابتة األب
 فيجب الحياة قيد على وهو األب لدى نظامية وثائق وجود عدم حالة في -3 .النظامية والده
 يكون أن فإما رسمية بوثائق األب جنسية إثبات المولود ميالد شهادة في البت وقبل أوالً

 ويصحح أجنبياً يكون أن وإما المدنية األحوال دوائر قبل من نفوس بحفيظة ويزود سعودياً
 تصحيح بمجرد إنه حيث اإلقامة نظام وبموجب الجوازات دوائر قبل من الميالد في وضعه
.المولود موضوع في البت يسهل األب وضع

 في البت قبل فيجب جنسيته تثبت رسمية وثائق له يوجد أن دون األب وفاة حالة في -4
 المادية والقرائن المقنعة واإلثباتات بالوسائل األب جنسية من التثبت المولود ميالد شهادة

 الدراسية وشهاداته واإلخوان واألعمام كالجد األقارب جنسية معرفة مثل لجنسيته المؤيدة
 ومناقشتهم العمدة وإقرار األب بجنسية الشهود إقرار إلى باإلضافة وذلك عليه بنيت وماذا

 على الشرعية اإلثباتات من سموكم خطاب في ورد ما إلى وباإلضافة دقيقة مناقشة ذلك عن
 ذلك إبالغ نود .وثائق أية على الحصول أسبقية وعدم والجنسية النسب اإلثبات يتضمن أن

 والعمل بذلك لإلحاطة .»هـ ا.تحياتنا ولسموكم بموجبه والعمل العتماده لديكم للمختصين
.و/انتهى .)بموجبه

ت/12/127
2/104

17
7

1404
وجوازات جنسية

 برقم منه نسخة لنا المعطى الرياض منطقة جوازات مدير تعميم نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 القطاعات بعض من االستفسارات بعض على بناء« :المقدمة بعد هـ9/6/1404 في د/10/3



 اإلحاطة نود عليه .بها المرتبطة والفروع اإلدارة هذه مخاطبة في عالقة لها التي الحكومية
 التالية الفروع ويتبعها )الرياض منطقة جوازات( مسماها أصبح الرياض جوازات إدارة بأن

 .المربع جوازات فرع -2 .الدولي خالد الملك مطار جوازات -1 :الرياض مدينة داخل
 .الصناعية المنطقة جوازات فرع -5 .السويدي جوازات فرع -4 .العليا جوازات فرع -3
 :الرياض مدينة خارج فروع .والحضارم اليمناء مكتب فرع -7 .الحكومية الدوائر فرع -6
 .شقراء جوازات شعبة -3 .الزلفي جوازات شعبة -2 .وسدير المجمعة جوازات شعبة -1
 -7 .القويعية جوازات شعبة -6 .عفيف جوازات شعبة -5 .الدوادمي جوازات شعبة -4

 ولكم بذلك إحاطتكم جرى لذا .الدواسر وادي جوازات شعبة -8 .الخرج جوازات شعبة
.م/انتهى .)بذلك اإلحاطة نرغب .»هـ ا.احترامي

ت/5/1/194
2/105

27
10

1405
وجوازات جنسية

 المتعلقة اإلجراءات في عليها لالعتماد النفوس حفيظة إلى الرجوع ألهمية نظراً( :وبعد -
 نأمل عليه الحزم، نسبة وزيادة األسماء في اللبس إزالة من ذلك على يترتب وما بالموظف

 بأي يتعلق شأن بأي يصدر قرار أي في النفوس حفيظة صدور وجهة وتاريخ رقم وضع اعتماد
 وبالنسبة .مؤقت أو عامل أو مستخدم أو المراتب مختلف في موظف أو عدل كاتب أو قاض

.ش/انتهى .)تعاونكم حسن شاكرين ومصدره وتاريخه الجواز رقم السعوديين غير للمتعاقدين
ت/12/201
2/106

25
11

1405
وجوازات جنسية

 القيادة ورخص الشخصية البطاقة مثل النفوس حفيظة غير الرسمية الوثائق اعتماد بشأن( -
.الوزارة من التعميم ويطلب .و/ .)لألجانب بالنسبة اإلقامة ورخص السفر وجواز

ت/12/101
2/106

30



5
1406
وجوازات جنسية

 هـ12/4/1406 في 10732/أم برقم الداخلية وزير نائب سمو خطاب وردنا( :وبعد -
 على المبني هـ29/10/1405 في 1957 رقم معاليكم لخطاب إشارة« :المقدمة بعد ونصه

 الطلبات بشأن هـ22/9/1405 في 10444 رقم عسير منطقة محاكم رئيس فضيلة خطاب
 إليه ينتمي الذي الفخذ إلثبات أبها في المدنية األحوال من المحكمة إلى تحال التي الكثيرة

 اإلضافي االسم أو الفخذ إثبات من المحاكم إعفاء فضيلته طلب والمتضمن المواطنين بعض
 من ليس ذلك وألن ألعمالها وإرباك للمحاكم وإشغال للمواطنين إتعاب من ذلك في لما

 االسم أو الفخذ في أحد من دعوى أو معارضة وجود حالة في إال األساسية المحاكم أعمال
 الحاالت في إال الشرعية المحاكم إلى يحال ال بأنه اإلحاطة نأمل .إضافته المراد اإلضافي

 حفيظة وجود عدم حالة في للمواطن االسم فقرات من أي تصحيح أو تعديل -1 :اآلتية
 إضافة -2 .هـ25/1/1393 في 604 رقم الوزراء مجلس لقرار استناداً جده أو لوالده،

 حفيظة على تحصل الذي المواطن والد حفيظة وجود عدم حالة في اللقب أو الجد اسم
 دخول عدم الحاالت هذه مثل في الشرعي الصك على االعتماد من الغرض ألن ثالثياً واسمه

 في لشخصين الرباعي االسم تطابق حالة في -3 .إليها ينتمي ال عائلة أو قبيلة على الشخص
 في التشابه هذا نتيجة التباس أي لحدوث تفادياً ألحدهما مميز اسم إضافة ويلزم حفيظتيهما
 حتى منها والتيقن التثبت تستلزم حاالت وهذه الخاصة شؤونهما أو الرسمية معامالتهما

 االطالع نأمل لذا .»هـ ا.ذاته المواطن وإلى العام الصالح إلى تسيء قد نتائج عليها اليترتب
هـ27/6/1422 في 1814/ت/13 رقم بالتعميم أكد .و/انتهى .)موجبه واعتماد

ت/12/121
2/107

22
6

1406
وجوازات جنسية

 :نصه اآلتي هـ13/4/1406 وتاريخ ت12/77 رقم تعميمنا صدر أن سبق حيث( :وبعد -
 1151 س/17 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب نص يلي فيما ترون«

 لقد :وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السالم العدل وزير معالي :النص هـ18/3/1406 في
 إجراء عند األنكحة مأذوني وكذلك الشرعية المحاكم بعض اعتماد الوزارة هذه الحظت



 األشخاص بعض إن وحيث الجنسية إثبات في السفر جواز على توثيقها أو الزواج عقود
 إبالغ نأمل لذا .السعودية الرعوية يحمل وال بسعودي ليس وهو سعودي سفر جواز يحمل

 جواز على السعودية الجنسية إثبات في االعتماد بعدم األنكحة ومأذوني الشرعية المحاكم
 نرغب .»هـ ا.تحياتنا ولمعاليكم السعودية النفوس حفيظة على ذلك في يعتمد وأن السفر

 في 101/ت/8 رقم التعميم بذلك وصدر .و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة
 في ت12/148 ورقم .و/هـ20/7/1406 في ت12/142 رقم .هـ16/8/1412
 في ت/196/12 ورقم .ق/هـ5/5/1400 في ت/57/12 ورقم .ك/هـ26/7/1406
.هـ1398 /29/11
ت/12/158
2/107
5
8

1406
وجوازات جنسية

 نفوس حفائظ في يقع ما حيال االستفسارات من الوزارة لهذه يرد ما كثرة على بناء( :وبعد -
 وما القبيلة أو الفخذ إضافة أو األسماء أو تواريخها أو ألرقامها تعديل من المواطنين بعض

 التي الوثائق هي النفوس حفائظ وألن أصحابها صكوك في التعديل من ذلك على يترتب
 المستندات في ومصادرها وتواريخها أرقامها توضع ومنها .الشخصية إثبات في عليها يعتمد

 والمصدر والتاريخ الرقم حيث من صاحبها نفوس لحفيظة مطابقتها ويتعين بصاحبها المتعلقة
 في بموجبه التعديل يتم أن الحفيظة في رسمي تعديل إجراء حالة في إليكم نرغب .واألسماء

 قبل من تعديل من فيها حصل ما ضوء على المعدلة النفوس حفيظة واقع مع يتفق لكي الصك
هـ27/6/1422 في 1814/ت/13 رقم بالتعميم أكد .ك/انتهى .)المختصة الجهة

ت/12/202
2/108

12
11

1406
وجوازات جنسية

 في 17/62924 رقم الداخلية وزارة وكيل معالي خطاب الوزارة هذه تلقت( :بعد -
 في 1151 س/17 رقم لخطابنا إلحاقاً« :المقدمة بعد نصه واآلتي هـ11/9/1406
 وإنما السعودية الجنسبة إثبات في السفر جواز على االعتماد عدم بشأن هـ18/3/1406



 رقم الرياض منطقة إمارة خطاب تلقينا .فقط النفوس حفيظة على ذلك في يعتمد
 لجنة تكليف جرى أنه والمتضمن الصدد بهذا ومشفوعه هـ10/4/1406 في س2865أض
 باإلمارة األمنية الشئون إدارة ومدير المدنية األحوال ومدير بالرياض الجوازات مدير من

 عند وكذا السعودية الجنسية في عليها يعتمد أخرى وثائق من عليه االعتماد يمكن ما إليضاح
 وشأنها المدنية األحوال بطاقة -1 :التالية التوصيات إلى وتوصلوا شرعاً االعترافات تصديق

 النفوس حفيظة على مبنياً كان إذا السعودي السفر جواز -2 . الحفيظة شأن ذلك في
 الوثائق على فيعتمد االعترافات لتصديق بالنسبة أما .الحفيظة وتاريخ رقم فيه وموضحاً

 السفر جواز على فيعتمد األجانب أما للسعودي بالنسبة األولى الفقرة في إليها المشار
 اإلحاطة نرغب .»اهـ.تحياتنا ولكم الشرعية للمحاكم وإبالغه بذلك اإلحاطة نأمل .واإلقامة
.ك/انتهى .)موجبه واعتماد

ت/12/26
2/109

10
2

1407
وجوازات جنسية

 انتسابه أو خدمته انتهاء فور بإعادتها شخصية بطاقة له تصرف من كل إلزام ضرورة«... -
 حالة وفي بإعادتها البطاقة له تعطى من على التعهد أخذ مع البطاقة له صرفت التي للجهة

 تسلم عهدة واعتبارها عليها العثور عند بإعادتها التعهد مع ذلك عن اإلشعار فقدانها
.الوزارة من التعميم ويطلب .ك/ .»لمصدرها

ت/8/154
2/109

17
8

1407
وجوازات جنسية

 بطاقات بموجب النازحة القبائل أفراد بين والطالق الزواج عقود إجراءات إنهاء بشأن( -
.الوزارة من التعميم ويطلب .و/ )والعمل التنقل

ت/8/164
2/109

13
9



1407
وجوازات جنسية

 16/66177 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 وتاريخ 2422/س2 رقم خطابنا إلى إشارة« :المقدمة بعد هـ24/8/1407 في
 رقم والتحقيق الرقابة هيئة ورئيس الدولة وزير معالي خطاب على المبني هـ4/3/1407

 لشئون المساعد الداخلية وزارة وكيل من لجنة بتشكيل هـ23/1/1407 وتاريخ س/25/3
 الهيئة الحظته ما لدراسة .والتحقيق الرقابة بهيئة بالنيابة والبحوث المتابعة عام ومدير الحقوق

 المتهم سجن أثر تعالج ترتيبات وجود عدم من القضايا بعض في التحقيق مباشرتها أثناء
 إن وحيث .المملكة في مقيماً باعتباره النظامي وضعه وعلى شرعاً يعولهم من على األجنبي
 من بقاء من نظاماً يمنع ما ثمة ليس أنه -1 :يلي ما إلى للموضوع بدراستها توصلت اللجنة
 يبرر ما منهم يبدر ولم المفعول سارية اقامتهم كانت طالما المملكة في السجين يعولهم
 هيئة إلى تحال التي القضايا أوراق في األمر هذا يوضع أن ويجب المملكة عن إبعادهم
 إال جوازه أو السجين إقامة بطاقة والتسحب .المعنية الجهات من غيرها أو والتحقيق الرقابة

 جواز أو اإلقامة بطاقة سحب المصلحة اقتضت إذا -2 .للجريمة محالً منهما أي كان إذا
 إدارة من تصريح له فيعطى المحاكمة أو التحقيق لمصلحة سجين غير أو سجيناً األجنبي

 للتجديد قابلة محددة لمدة مفعوله يسري سحبتها التي الجهة طلب على بناء الجوازات
 .المختصة الحكومية الجهة قبل من محجوزة كليهما أو الوثيقتين إحدى أن ويتضمن

 نرغب .»هـ ا.عليها يسار قاعدة واتخاذه فيه جاء ما اعتمدوا اللجنة مرئيات على ولموافقتنا
.ك/انتهى .)بذلك اإلحاطة

ت/8/176
2/110

10
11

1407
وجوازات جنسية

 93/83/28660/1 رقم الخارجية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا( :وبعد -
 في بدأت قد الوزارة هذه بأن أفيدكم« :المقدمة بعد ونصها هـ25/10/1407 وتاريخ
 على التأكيد آمل عليه وبناء الجديدة الطبعة من والخاصة الدبلوماسية الجوازات إصدار
 منسوبي من ألي الجوازات تلك إصدار طلب خطابات تتضمن بأن لديكم المختصة الجهة

 نظراً( الجواز طالب ميالد تاريخ -1 :أدناه الموضحة المعلومات مستقبالً مصلحتكم



 -3 .واإلنجليزية العربية باللغتين االسم -2 ).الجديدة الطبعة في لذلك خانة الستحداث
 مهمة في مكلفاً الجواز مستحق كان إذا -4 .واإلنجليزية العربية باللغتين الوظيفة مسمى
 المستحقين لألبناء اإلصدار طلبات تكون أن -5 .التكليف قرار وتاريخ رقم إلى يشار رسمية
.ش/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .»هـ ا.النظامية السن يتجاوزوا لم ممن القصر

ت/8/189
2/111
2

12
1407
وجوازات جنسية

 هـ ت/93 رقم التعميمي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 وتاريخ هـ ت/85 رقم لتعميمنا إلحاقاً« :المقدمة بعد ونصه هـ2/11/1407 وتاريخ

 أعمالها في اآللى الحاسب تطبيق في بدأت الداخلية وزارة بأن المتضمن هـ6/7/1406
 الحديثة اآلالت استخدام متطلبات مع تتفق نماذج تصميم من ذلك يتطلبه ولما مكثف بشكل
 هو المدني السجل في المواطنين تسجيل ألن ونظراً الوقائية األمنية بالمتطلبات وتفي

 الجهات وتساعد ويسر بسهولة إليها الرجوع يمكن وشاملة مفيدة معلومات لتكوين األساس
 مركزة جهوداً الوزارة بذلت فقد لذا .وأدقها الطرق بأسرع المواطنين خدمة في الرسمية
 على المشتملة الجديدة بالوثائق وتزويدهم المواطنين لتسجيل مناسبة إمكانيات ووفرت
 تسجيله تم لمن تعطى التي الشخصية البطاقة وأبرزها أهمها ومن أعاله المذكورة المزايا
 بمتطلبات تفي فإنها ولذا .فقط بحاملها للتعريف الالزمة الضرورية المعلومات كافة تحتوي

 صاحبها حفيظة رقم على أيضاً مشتملة وهي لحاملها بالتعريف الحفيظة عن وتغني التعريف
 وبما وغيرها وصكوك قديمة وثائق من حاملها لدى ما وبين بينهما للربط ومصدرها وتاريخها

 يتعلق ما أما صاحبها بهوية المتعلق الحفيظة من األول الجزء تحتوي الشخصية البطاقة أن
 ويمكن صاحبه بعائلة يتعلق ما كل به يثبت )العائلة دفتر( يسمى خاص دفتر صمم فقد بالعائلة

 اصطحابها منه يطلب التي الشخصية البطاقة بخالف له الحاجة عند إال يبرزه وال به االحتفاظ
 .المدنية األحوال لنظام وفقاً قريباً إصداره وسيتم العائلة دفتر تجهيز تم وقد دائماً معه

 العائلة إلثبات كوثيقة العائلة دفتر بقبول بكم المرتبطة الجهات وإبالغ بذلك اإلحاطة فنأمل
 في المدرجة المعلومات كافة تحتويان الشخصية والبطاقة العائلة ودفتر لحاملها بالنسبة
 دفتر في مثبتة المهنة أن مالحظة مع النفوس حفيظة عن تغنيان مجتمعان وهما النفوس حفيظة
.هـ ا.الشخصية البطاقة في وليس العائلة



.ك/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل »
ت/8/150
2/112
9
8

1408
وجوازات جنسية

 203/55694 رقم بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم إلى إشارة( :وبعد -
 تتقدم حكومية دوائر هناك أن الوزارة الحظت« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ22/7/1408 في

 األوامر مع يتعارض ما وهو إقامة إلى الحج أو العمرة تأشيرة تحويل منها الغرض بطلبات
 تأشيرات وتحويل إقامة إلى المتعاقدين أسر زيارة تأشيرة تحويل طلبات وكذلك .السامية
 التستر بعدم تقضي التي الوزارة هذه تعليمات مع يتعارض ما وهو إقامة إلى الخاصة الزيارة

 يقر من على عقوبة عليه يترتب والذي نظامية صفة دون بقائهم إقرار أو للزيارة القادمين على
 هذه لدى التوسط بعدم لكم التابعة الحكومية القطاعات منسوبي على التأكيد نأمل .ذلك

 التأكيد وكذلك الظروف كانت مهما إقامة إلى الحج أو العمرة تأشيرات تحويل في الوزارة
 مخالفة ذلك في ألن إقامة إلى نوعها كان مهما للزيارة القادمين تأشيرة تحويل طلب بعدم
.ك/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .»هـ ا .المملكة في اإلقامة لمبدأ

ت/8/180
2/113

21
9

1408
وجوازات جنسية

 في 3150س2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم إلى إشارة( :وبعد -
 واستعالمات مداخل في يشاهد ما كثيرا أنه لوحظ« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ7/9/1408

 بعض ذلك ونحو المساجد وفي الرياضية الشباب رعاية ومنشآت الحكومية الدوائر بعض
 الشخصية والبطاقات واإلقامات والجوازات النفوس كحفائظ الرسمية والوثائق المفقودات

 قبل من ذلك استخدام سهولة إلى ونظراً ونحوها السيارات لوحات ورخص القيادة ورخص
 لجهات اإليعاز فنأمل .باألمن مخلة ألغراض بأيديهم وقعت إذا المغرضين أو النفوس ضعاف

 في لتوضع لمصادرها وإرسالها وجدت إذا المفقودات تلك تحريز بضرورة االختصاص
.ك/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .»هـ ا.أصحابها ملفات



ت/8/181
2/113

21
9

1408
وجوازات جنسية

 الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو صاحب تعميم إلى إشارة( :وبعد -
 السمو لصاحب أصالً الموجه هـ10/9/1408 في م/7/1724 رقم الوطني الحرس ورئيس
 المعطى العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي

 وتاريخ 1214/8 رقم األمر إلى نشير« :المقدمة بعد نصه واآلتي منه نسخة الوزارة لهذه
 للخدمة العام الديوان ورئيس الدولة وزير معالي رفعه ما بشأن الصادر هـ11/7/1405

 حول تثار التي التساؤالت بعض بشأن هـ25/4/1405 وتاريخ288/1 رقم بخطابه المدنية
 والقاضي..الدولة في المسئولين كبار من وسواهم الوزراء بتسميات العالقة ذات األمور بعض
 سلك في العاملين الشرعية العلوم دارسي العلم طلبة على )الشيخ( لقب استخدام بقصر

 وتاريخ م/7/3530 رقم باألمر ورد ما أهمية على التأكيد مع وسواهم القضاء
 مع االستعماالت جميع في العربية اللغة قواعد التزام بوجوب القاضي هـ15/11/1404

 يذكر ثم )ابن( بكلمة الشخص اسم يتبع وأن واضحة، بصورة األسماء كتابة على التركيز
 إليكم نرغب..ذلك وألهمية .العائلة اسم يذكر ثم االسم تسلسل كامل في وهكذا أبيه اسم

 وعلى بموجبه يلزم ما فأكملوا دقة بكل به والتقيد بمالحظته المعنية الجهات على التأكيد
 النفوس حفائظ في إليه أشير ما العتماد بالوزارة المختصة الجهات إبالغ الداخلية وزير سمو

 .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .»اهـ.األخرى الرسمية الوثائق وكافة الشخصية، والبطاقات
.و/هـ4/6/1413 في 64/ت/8 رقم بالتعميم أكد .ك/انتهى

ت/8/196
2/114
1

11
1408
وجوازات جنسية

 رقم الحقوق لشئون المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 والمعطى الجوازات عام مدير لسعادة أصالً الموجه هـ22/10/1408 في 17/79296



 في 10950 رقم لخطابكم إشارة« :المقدمة بعد نصه اآلتي منه نسخة الوزارة لهذه
 هـ18/5/1408 في 17/39142 رقم خطابنا على المعطوف ومشفوعاته هـ3/7/1408

 النائب لسمو هـ8/3/1407 في س56 رقم القصيم منطقة محاكم رئيس فضيلة خطاب بشأن
 الصكوك استالمهم بعد اإلسالمي الدين لمعتنقي واالسم الديانة تغيير عند يتبع ما بشأن

 سفارات على تحيلهم الجوازات أن هو الحالي الوضع إن حيث اإلسالم بإشهار الخاصة
 اعتماد فضيلته ورأى لطلبهم االستجابة قبل كبيراً إجهاداً فيها يلقون أنهم ويذكرون دولهم
 الشرعية بالمحاكم حديثاً اإلسالمي الدين في الداخلين لجنة من الصادرة المؤقتة الوثائق

 أشرتم وما .إلخ.. االختصاص جهة هي المذكورة اللجنة إن حيث الجوازات إدارات لدى
 ناحية من العمل في الجوازات إدارات قبل من بها والمعمول المتبعة اإلجراءات أن من إليه

 يفهم أن هو مسيحي شخص ألي اإلسالمي الدين معتنقي جواز في والديانة االسم تغيير
 الصادر اإلسالم إشهار شهادة ضوء على سفره جواز في ديانته إلضافة بالده سفارة بمراجعة

 جديد إقامة دفتر عنه بدالً ويعطى اإلقامة دفتر منه يسحب ذلك وبعد الشرعية المحكمة من
 صدر النائب سمو ألنظار ذلك عن بالعرض أنه نفيدكم . للمسلمين المخصصة الدفاتر من

 واإليعاز االطالع نأمل ).المرحلي الغرض تحقق مؤقتة وثيقة يعطى أن نرى:(نصه بما التوجيه
 رمزاً هذا من بصورة العدل وزارة زودنا وقد هذا سموه توجيه تنفيذ حيال الالزم باتخاذ

 .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .»هـ ا.لإلحاطة القصيم منطقة محاكم رئيس فضيلة لخطاب
.ك/انتهى

6/ت/8
2/115
6
1

1411
وجوازات جنسية

 في 4969 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 471/8 رقم الكريم السامي األمر إلى إشارة« :المقدمة بعد نصه واآلتي هـ23/12/1410
 وما .مشروعة غير بطرق نفوس حفائظ على حصلوا من بشأن الصادر هـ16/6/1410 في

 الموجودة القضايا في للتحقيق الوزارة هذه من مركزية لجنة تشكيل من الكريم األمر به قضى
 عن العفو مع الحفائظ هذه حاملي وضع لتصحيح سنة مهلة وإعطاء .يستجد وما حالياً

 انتقلوا قد األمر يشملهم من بعض ان وحيث .عليها حصولهم على المترتبة النظامية العقوبات
 إرث حصر صكوك استخرجت وقد .للواقع مغايرة حفائظهم في وأسماؤهم الله، رحمة إلي



 تصحيح ليتم الموتى حفائظ تصحيح يرغبون ذويهم بعض تقدم فقد المغاير االسم واقع من
 به يدلي قد ما نتيجة الشرعية المحاذير في الوقوع من وخشية..ذلك ضوء على الورثة وضع
 أن رأينا فقد لذا .حقه من مستحق حرمان عليه يترتب قد مما اللجنة لدى وكالؤهم أو الورثة

 تصحيحها المراد الحفيظة لحامل الحقيقي االسم يثبت ما الشرعية المحاكم من يستخرج
 الشرعية المحاكم إلى تعليمات إصدار فنأمل .يلزم ما باستكمال عليه بناء اللجنة تقوم حتى

 /انتهى .)ذلك محكمتكم من يطلب عندما مقتضاه إنفاذ واعتماد اإلحاطة نأمل .»هـ ا.بذلك
.و
64/ت/8
2/116

19
6

1411
وجوازات جنسية

 الداخلية وزارة تؤديها التي الخدمات لكل أساساً إليه المشار المواطن سجل يعتبر(... -
 الوزارة من يصدر ما رقم هو المدني السجل رقم ويعتبر وغيرها، واستقدام/مرور/جوازات

 الدولة أجهزة من يصدر ما كل في إليه اإلشارة تجب كما وثائق، من نفسه الشخص باسم
 وتاريخها، النفوس حفيظة رقم إلى باإلضافة الشرعية، الصكوك مثل بأعمالها خاصة األخرى

 في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ...النفوس حفيظة على الحصول له سبق لمن ومصدرها
.3/773 الوكالة

94/ت/8
2/116

14
9

1411
وجوازات جنسية

 الرياض منطقة أمير الملكي السمو لصاحب السري البرقي التعميم من صورة تلقينا( :وبعد -
 السمو لصاحب السري البرقي التعميم على المبني هـ3/8/1411 في ش 6193 رقم

 ظل في« :يلي ما ونصه هـ21/7/1411 ـ 20 في ب/س/3000 رقم الداخلية وزير الملكي
 أو مؤسسات أو حكومية مصالح من الكفالء بعض هناك أن لوحظ وألنه الراهنة الظروف
 احتفاظهم على عالوة مكفوليهم أسر سفر بجوازات باالحتفاظ يقومون أفراد أو شركات

 رخصة وألن لديهم اإلقامة بدفاتر البعض يحتفظ قد بل أنفسهم المكفولين سفر بجوازات



 في المقيمين أسر أفراد أن كما وقت، أي في حاملها مشروعية إلثبات إال تصدر لم اإلقامة
 قد ذلك فإن لديهم سفرهم جوازات وجود عدم حالة وفي للمقيم تابعين مجرد هم المملكة

 االحتفاظ مطلوباً ليس الذي الوقت في التنقل أو السفر في رغبتهم عند لهم صعوبة يسبب
 من الكفالء بعض أن المالحظ من أنه كما أسرهم أرباب كفالء لدى سفرهم بجوازات
 قد لمعقبين بإيكالها يقوم أو مكفوليهم سفر جوازات حفظ بتنظيم اليقوم وشركات مؤسسات

 حالة في المقيم سفر جواز على الحصول يؤخر مما المناسب الوقت في اليتواجدون
 لرخصة مقيم كل حمل ضرورة -1 :نرى فإننا العامة المصلحة مقتضيات على وبناء الضرورة

 حكومية دائرة سواء بها الكفيل احتفاظ وعدم إقامته مشروعية تثبت التي به الخاصة اإلقامة
 األسرة رب لدى المقيمين أسر سفر جوازات وجود ضرورة -2 .أفراد أو خاصة منشأة أو

 كتابعين لإلقامة قدموا األسر هذه أفراد أن طالما كان أياً الكفيل لدى بها االحتفاظ وعدم
 األسرة رب كفيل حضور اشتراط اليلزم فإنه السفر األسر هؤالء رغبة حالة وفي األسرة لرب

 وحضوره األسرة رب بتوقيع واالكتفاء سفرهم إجراءات إلنهاء الجوازات إلدارة معقبه أو
.له التابعين أسرته أفراد إجراءات إلنهاء

 عليها للحصول نظاماً يمثله من أو الكفيل لدى المكفولين سفر جوازات تواجد أهمية -3
 وغيرها والمستشفيات التعليم كإدارات الحكومية الدوائر يخص وفيما ـ الضرورة حالة في
 والتي منسوبيها سفر جوازات عن المختصة الجهة تحديد مصلحة كل على الالزم من فإن

 األجانب أمور بترتيب الحكومية الدوائر جميع إبالغ -4 .وقت أي في عنها مسئولة تكون
 بعض راجعت حيث الحاضرة الظروف في التنقل أو السفر يرغبون الذين لديهم العاملين

 الدوائر وبعض والمستوصفات كالمدارس الحكومية الدوائر من كثيراً بأن مشيرة السفارات
 االنتقال أو السفر يرغبون وهم لديهم محجوزة لديها العاملين وجوازات أقفلت قد الحكومية

 حكومية مصالح من لديكم المعنية للجهات وإبالغه ذلك اعتماد نود .أخرى إلى جهة من
.و/انتهى .)تعميمه جرى موجبه واعتماد ولإلحاطة، .»هـ ا.وغيرها

114/ت/8
2/118

18
9

1412
وجوازات جنسية

 رقم بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد( :وبعد -
 نائب الملكي السمو صاحب خطاب إلى نشير« :ونصه هـ27/8/1412 في 53/60666



 أن من سموه ارتآه ما المتضمن هـ22/6/1412 في 2/10/5658 رقم الرياض منطقة أمير
 والمنشآت واألفراد والمؤسسات والشركات الحكومية المصالح من تتطلب العامة المصلحة

 )واإلقامة الجواز( لمكفوليهم الرسمية الوثائق من بصورة االحتفاظ ضرورة والصغيرة الكبيرة
 الجهات إبالغ نأمل سموه ارتآه ما ولوجاهة .الحاجة عند إليها للرجوع لهم شمسية وصورة

.و/انتهى )تعميمه جرى موجبه واعتماد ولإلحاطة .اهـ».بذلك المسؤولة
ب/8/2/345
2/118

15
5

1414
وجوازات جنسية

 وثائق من يحمله ما واقع من األجنبي جنسية إلى يشار بل الهوية مجهول عبارة ذكر عدم( -
 يقيم بأنه ويذكر معلومات من يتوفر بما أو أقواله على فبناء منها شيء معه يكن لم وإذا

الوزارة من التعميم يطلب .و)/مشروعة غير بطريقة
225/ت/8
2/118
2
1

1415
وجوازات جنسية

 مندوب اشتراك بشأن هـ17/5/1408 في ت/8/85 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 فقد وعليه .المدنية األحوال نظام من )82( المادة في إليها المشار اللجنة في المحكمة من

 في 6140/م12 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة وردتنا
 إن« :ونصه عسير منطقة أمير الملكي السمو لصاحب أصالً والموجه هـ18/12/1414

 مهام وأعطيت نظامي نص بموجب أعضاء عدة من مشكلة الفرعية المدنية األحوال لجان
 لهذه بد ال فإنه ذلك على وتأسياً بالمواطنين المتعلقة األمور أهم في للبت واختصاصات

 اللجان هذه فيها شكلت التي للجهات بد وال وسليم منتظم بشكل أعمالها تمارس أن اللجان
 أي دون اللجان هذه في للعمل لمندوبيها المجال تتيح وأن عليه وتحرص ذلك تطبق أن

 اللجنة في االشتراك في االلتزام بضرورة اإلمارة مندوب توجيه سموكم من نأمل لذا .عقبات
 في اللجنة انتظام عدم بسبب الناس مصالح لتعطل نظراً عاجالً بذلك والتقيد المذكورة

 إلى يومين من تتراوح للجميع ومعلومة محددة فعلية اجتماعات للجنة تكون أن على أعمالها



 أن فيحسن الغرض لهذا األعضاء تفرغ األمر تطلب وإن الحاجة حسب أسبوع كل أيام ثالثة
 بااللتزام اللجنة هذه في مندوبكم على التأكيد واعتماد لالطالع .إلخ.. لذلك يتفرغوا
.و)/اللجنة اجتماعات بمواعيد

841/ت/13
2/119
1
9

1416
وجوازات جنسية

 في 58/ت/8 ورقم هـ3/3/1415 في 251/ت/8 رقم الوزارة لتعاميم إلحاقاً( :وبعد -
 المحاكم على بأن القاضية هـ10/9/1393 في ت/130/12 ورقم هـ20/5/1413

 طلب لهم يحل لم ما السعودية الجنسية إلثبات شرعية صكوك إخراج عدم العدل وكتابات
 وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا فقد وعليه .إلخ.. اإلداري الحاكم من ذلك

 خـ/13/1911 رقم لخطابنا الجوابي هـ14/7/1416 في هـ ح/381 رقم البرقي الداخلية
 الخاصة األصلية الجنسية عن التنازل طلبات إحالة سموه رأى وقد هـ4/6/1416 في

 من العدل كتابات أو المحاكم إلى سعوديين مواطنين من المتزوجات األجنبيات بالزوجات
 المواطنين، على وتسهيالً والجهد للوقت اختصار من ذلك في لما المدنية األحوال قبل

 صكوك إخراج بعدم عليهم التأكيد مع بذلك العدل وكتابات المحاكم إبالغ سموه وطلب
 وزارة اختصاص من ذلك إثبات ألن سعوديون أنهم يدعون لمن السعودية الجنسية بإثبات

.و /انتهى )موجبه واعتماد لالطالع .إلخ.. الداخلية
978/ت/13
2/120
1

11
1417
وجوازات جنسية

 من النازحين منح حول هـ7/2/1406 في ت12/23 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ.. إقامة بطاقات واألساعدة خالد وبني وعنزة شمر قبائل أفراد

 ـ 18 في 64151/9 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من
 ـ 18 في 3648/ش1 رقم البرقي للتعميم إلحاقاً« :ونصه هـ19/9/1417



 في 2113/8 رقم الكريم السامي لألمر تنفيذاً أنه المتضمن هـ19/12/1405
 وبني وعنزة شمر قبائل أفراد من أسماؤهم حصرت من جميع منح تم فقد هـ26/9/1404

 صدورها تاريخ من سنوات خمس لمدة صالحة إقامة بطاقات النازحين واألساعدة خالد
 أن التعميم وتضمن كفيل بدون السعودية العربية المملكة داخل والعمل التنقل حاملها تخول

 وال نفوس حفائظ أنها على بها يؤخذ وال فقط شخصية إثبات تعتبر إليها المشار البطاقات
 شخصية من التأكد تستلزم التي الحاالت جميع في البطاقة أصل إبراز ويجب .مقامها تقوم

 تلك أصحاب من راجعوا من جميع إن وحيث .مطلقاً بصورتها االكتفاء يجوز وال حاملها
 تم بعده وما هـ1405 عام الباطن حفر جوازات أو عرعر جوازات من الصادرة البطاقات

 صالحيتها مدة وحددت بعده وما هـ1415 عام الباطن حفر جوازات قبل من بطاقاتهم تجديد
 الصادرة سنوات الخمس ذات إليها المشار البطاقات من بطاقة أي فإن ولذا هـ1420 بعام
 مجددة تكن لم ما قبولها عدم ويلزم ملغاة تعتبر الباطن حفر جوازات أو عرعر جوازات من

 نرغب لذا .اهـ ».موجبه وإبالغ اإلحاطة سموه وطلب .المفعول سارية صالحيتها ومدة
.و /انتهى )موجبه واعتماد االطالع

1045/ت/13
2/121
3
4

1418
وجوازات جنسية

 /م1 رقم المكلف الداخلية وزارة وكيل معالي تعميم من نسخة الوزارة تلقت( :وبعد -
 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب قرار صدر أنه المتضمن هـ12/2/1418 في هـ ت/6

 النفوس بحفائظ العمل فترة تمديد : يلي بما القاضي هـ3/2/1418 وتاريخ وز/183 رقم
 العمل .هـ9/5/1421 حتى هـ1418 /10/5 من اعتباراً سنوات ثالث لمدة للنساء بالنسبة

 تاريخ بنهاية ملغاة النفوس حفائظ باعتبار المدنية األحوال نظام من )90( بالمادة جاء بما
 )/موجبه واعتماد لالطالع .إلخ.. األولى الفقرة في إليهن أشير من باستثناء هـ9/5/1418
هـ21/5/1421 في 1563/ت/13 رقم التعميم ينظر .و

1096/ت/13
2/121
8
8



1418
وجوازات جنسية

 4883/ل/53 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا( :وبعد -
 وتاريخ 9052 رقم الكريم السامي لألمر تنفيذاً« :ونصه هـ17/7/1418ـ16 وتاريخ

 وعوائلهم والمصعبين وهمام بلحارث لقبائل المنتسبين األفراد بمنح القاضي هـ27/6/1416
 الجوازات وإداراتي نجران منطقة إمارة في حصرهم تم ممن نجران منطقة في المتواجدين

 واكتساب العمل لهم تكفل التي النظامية اإلقامة هـ1407 عام هناك المدنية واألحوال
 مع المختصة الجهات لدى المعروفين مشائخهم كفالة تحت سنوات خمس لمدة معيشتهم
 ومعالجتهم المختلفة التعليم مراحل في أبنائهم وقبول نجران منطقة في إقامتهم اشتراط

 المذكورين منح تم وحيث السعوديين بالمواطنين أسوة الصحية والمراكز بالمستشفيات
 البطاقات تلك حاملو -1 :يلي بما إحاطتكم نرغب لذا .. سنوات خمس لمدة إقامة بطاقات
 تاريخ من سنوات خمس وهي اإلقامة مدة عدا األمور جميع في األجانب معاملة يعاملون

 وقبول الصحية والمراكز المستشفيات في بالمعالجة ولمرافقيهم لهم والسماح صدورها
 في والعمل بالتنقل لهم والسماح بالسعوديين أسوة المختلفة التعليم مراحل في أوالدهم

 تستلزم التي الحاالت جميع في البطاقة أصل إبراز يجب -2 .كفيل بدون نجران منطقة
 القديمة المؤقتة التصاريح -3 .مطلقاً بصورتها االكتفاء يجوز وال حاملها شخصية من التأكد

 األمر صدور قبل هناك المدنية األحوال وإدارة نجران منطقة إمارة من لهم تصرف كانت التي
 ما بإبالغ وااليعاز بذلك اإلحاطة فنأمل .بها يعمل وال الغية تعتبر أعاله إليه المشار السامي

.و /انتهى )موجبه واعتماد لالطالع .اهـ »لكم التابعة للجهات إليه أشير
1124/ت/13
2/122

25
10

1418
وجوازات جنسية

 كتابة من المدنية األحوال من يرد ما على بناء االسم تعديل أقارير اختصاص نقل (... -
.3/782 الوكالة في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ..الثانية العدل كتابة إلى األولى العدل

1203/ت/13
1/5

23
5



1419
وجوازات جنسية

)

 في ر/5771 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة لقدتلقينا
 الخدمة مجلس إليه انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ23/4/1419

 بتعديل يعتد ال : أوال : يلي بما والقاضي هـ15/2/1419 في 1/543 رقم بقراره المدنية
 ثانيا .الوظيفية لألغراض تصغيرا وال تكبيرا ال هـ1/7/1409 تاريخ بعد الموظف ميالد تاريخ

 الموظفين من كل على القرار هذا من )أوال( الفقرة في إليها المشار القاعدة تطبق :
 الحاالت وعلى المبارك عبدالله بن وعبدالعزيز الصالح عبدالكريم بن محمد المتقاعدين

 والله.)بموجبه والعمل االطالع نرغب لذا .التقاعد معاشات مصلحة لدى القائمة المماثلة
.و/يحفظكم

1397/ت/13
1/5

13
5

1420
وجوازات جنسية

 ب ص/871 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 لمديري الثالث المؤتمر توصيات على لموافقتنا باإلشارة (( :ونصه هـ8/4/1420 في

 من الفترة خالل أبها مدينة في الجوازات عام مدير برئاسة عقد الذي بالمملكة الجوازات
 وافد أي من اإلقامة رخصة سحب بعدم التوصية ضمنها من كان والتي هـ19-21/3/1419
 للمسائلة يعرضه مما بدونها يعمل أو يتنقل وتركه كفيله أو مراجعته لضمان المملكة في مقيم
 رخصة لوجود البالغة لألهمية ونظراً .األخرى األمنية الجهات أو الجوازات رجال قبل من

 سحبها اإلقامة نظام يجيز وال البالد في تواجده ومشروعية شخصيته إلثبات الوافد مع اإلقامة
 ماأرادت إذا جهة ألي يمكن وأنه تزويرها ثبوت حال في أو الداخلية وزارة من بأمر إال منه

 االتصال أو حضور بطلب تزويده مثل البديلة الواسائل استخدام إليها كفيله او الوافد حضور
 أصبح اآللي الحاسب نظام وأن خاصة األخرى البدائل من ذلك غير إلى ما أو كفيله على
 بكم المرتبطة الجهات لجميع وأبالغه بذلك اإلحاطة نأمل .المالحظات هذه من كثيراً يحل

 والله .بموجبه والعمل اإلطالع نرغب لذا .أهـ )) بموجبه والتمشي ذلك لمالحظة
و/ يحفظكم،،،



1403/ت/13
1/5

17
5

1420

وجوازات جنسية
 د/6118 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة تلقينا لقد( :وبعد

 من نسخة ومشفوعه الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصال الموجه هـ6/5/1420 في
 الوزراء مجلس قرار على بالموافقة القاضي هـ1/5/1420 وتاريخ 9/م رقم الملكي المرسوم

 تنظيم على اآلتية التعديالت إجراء على الموافقة المتضمن هـ27/4/1420 وتاريخ 70 رقم
 الملكي بالمرسوم الصادر العمرةوغيرها أو للحج دخول بتأشيرات للمملكة القادمين معاملة

 المادة إلى ]د[ الرمز تحمل جديدة فقرة إضافة ـ 1" : هـ18/10/1404 وتاريخ 42/م رقم
 أو نظامية إقامة يحمل ال من بنقل القيام النقل وسائط جميع على يحظر[ : اآلتي بالنص )3(

 ذلك في بما وقراها ومدنها المملكة مناطق بين الهوية مجهولي أو إقامتهم تأشيرة انتهت
 آخر في اآلتي النص إضافة ـ 2 ].وغيرها العمرة أو للحج المقدسة األماكن إلى إيصالهم

 في استخدامها ثبت إذا المخالفة تكرار حالة في البرية النقل واسطة وتصادر[ : )4( المادة
 أوالمتواطيء المساهم أو للناقل مملوكة وكانت المادةالثالثة في إليهم المشار األشخاص نقل
 )مكرر 4( الرقم تحمل جديدة مادة إضافة ـ 3 ].قضائي بحكم إال المصادرة تتم وال ,معه

 خالل المكرمة مكة إلى بالحج تصريح لديهم ليس الذين األشخاص نقل يحظر[ : ونصها
 عشرة على تزيد ال بغرامة المخالف الناقل ويعاقب ,المختصة الجهة تحددها التي الفترة
 نرغب لذا .هـ.ا]بشأنهم المخالفة وقعت الذين األشخاص بتعدد الغرامات وتتعدد ,ريال آالف
.و)/بموجبه والعمل االطالع إليكم
1557/ت/13
1/5

27
4

1421
وجوازات جنسية

)



 29/26187 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 المحالت بعض قيام من مالحظته تم لما نظرا" : المقدمة بعد ونصه هـ7/4/1421ـ6 وتاريخ

 الجماعي النقل وشركات والبنوك السيارات تأجير وشركات التقسيط وشركات التجارية
 والمطاعم كالفنادق المحالت بعض أن كما ,لخدماتها المحتاج الشخص عمل بطاقة بطلب

 وتحتفظ المدنية األحوال بطاقة بسحب تقوم وغيرها االستراحات وأماكن الوقود ومحالت
 .األجانب من المحالت تلك في العاملين أغلب وأن تعليمات من صدر لما خالفا لديها بها
 فقط القيادة رخصة وصورة األحوال بطاقة بتصوير االكتفاء من المعنية للجهات عليه أكد وما
 هذه تعليمات صدرت أن سبق كما .ذلك تجاوز وعدم آخر إثبات أي طلب يجب وال

 12/31245 رقم بالتعميم المخالف على العقوبة وتحديد األحوال بطاقة رهن بمنع الوزارة
 إبرازها يجب ال وأنه عليها المحافظة ووجوب العمل بطاقة ألهمية ونظرا .هـ5/6/1404 في

 وأن منها صورة بأخذ لهم السماح أو وغيرها التقسيط وشركات المفروشة والشقق للفنادق
 وتعميم االطالع نود .فاصلة.أفضل فهو البطاقة على )تصويرها يجوز ال( عبارة كتابة أمكن
 االطالع اليكم نرغب لذا .ذلك بمتابعة األمنية الجهات بلغت وقد منسوبيكم على ذلك

.و)/يحفظكم والله موجبه واعتماد
1563/ت/13
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 وكيل معالي تعميم على المبني هـ3/4/1418في 1045/ت/13رقم الوزارة لتعميم الحاقاً
 العمل فترة تمديد المتضمن هـ12/2/1418في هـ ت /6/م1 رقم المكلف الداخلية وزارة

 حتى هـ10/5/1418 من اعتباراً سنوات ثالث ولمدة للنساء بالنسبة النفوس بحفائظ
 الداخلية وزارة وكيل معالي تعميم من نسخة الوزارة فقدتلقت وعليه( الخ...هـ9/5/1421

 السمو صاحب قرار صدر قد أنه المتضمن هـ9/4/1421 في هـ/ت/25/م1 رقم المكلف
 العمل فترة بتمديد القاضي هـ29/3/1421 وتاريخ وز/697 رقم الداخلية وزير الملكي
 هـ9/5/1421 من اعتبارا أخرى سنوات ثالث لمدة فقط للنساء بالنسبة النفوس بحفائظ

 رقم التعميم ينظر .و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .هـ9/5/1424 نهاية حتى
.و/هـ11/6/1424 في 2261/ت/13
1596/ت/13
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 األحوال نظام به المبلغ هـ27/8/1407 في 159/ت/12 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(
 المكلف الداخلية وزارة وكيل سعادة تعميم من نسخة الوزارة تلقت فقد عليه .إلخ..المدنية

 الملكي السمو صاحب قرار من نسخة ومشفوعه هـ25/6/1421 وتاريخ هـ/ت/40 رقم
 على الموافقة ـ 1: يلي بما القاضي هـ23/5/1421 وتاريخ وز/1204 رقم الداخلية وزير

 ليكون النظام من )46( بالمادة عليها المنصوص الطالق واقعات عن التبليغ فترة تمديد
 عن التبليغ فترة تبقى أن على الطالق تاريخ من أشهر ثالثة خالل الواقعات هذه عن التبليغ

 ـ 2 .المادة بهذه عليها منصوص هو كما بالمخالعات الصادرة واألحكام الزواج واقعات
 لتكون النظام من )54( بالمادة عليها المنصوص الوفاة عن التبليغ فترة تمديد على الموافقة

 به ويعمل الرسمية الجريدة في القرار هذا ينشر ـ3 .الوفاة تاريخ من شهر خالل التبليغ فترة
.و)/بموجبه العمل واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا ...نشره تاريخ من
1611/ت/13
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 وتاريخ هـ/ت/39 رقم المكلف الداخلية وزارة وكيل سعادة تعميم من نسخة تلقينا لقد
 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب قرار من نسخة ومشفوعه هـ25/6/1421

 الالئحة من )15( المادة تعديل على بالموافقة القاضي هـ6/6/1421 وتاريخ وز /1295
 المشار والقرار التعميم من نسخة لكم نشفع لذا .إلخ... المدنية األحوال لنظام التنفيذية

. الوزارة من المرفقات تطلب . ك / )بذلك واإلحاطة لالطالع .إليهما
1733/ت/13
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 في 98805 الرقم ذات الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا لقد(
 بخصوص هـ15/10/1421 في 12/54978/21 رقم لخطابنا الجوابية هـ1/12/1421

 وهل الغير؟ عن التوكل في األحوال بطاقات مقام تقوم وهل للنازحين الممنوحة البطاقات
 حفائظ أنها على بها يؤخذ وال ,فقط شخصية إثبات تعتبر أنها أو الغير؟ عن التوكل لهم يجوز
 أفاد وقد .إلخ..السعودي عن األجنبي توكيل تمنع التعليمات وإن .مقامها تقوم وال نفوس
 حكم في النظامية الناحية من زالوا ال سنوات الخمس ذات البطاقات حملة أن الكريم سموه

 هذا في األجانب معاملة يعاملون فإنهم لذا بهم خاص استثناء يصدر ولم األجانب
.و/يحفظكم والله )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ.الموضوع

1810/ت/13
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 األحوال نظام بشأن هـ27/8/1407 في ت/12/159 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..المدنية
 الملكي المرسوم صدور المتضمن هـ4/6/1422 في 10408/ب/7 رقم الوزراء مجلس

 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على بالمصادقة القاضي هـ1/6/1422 وتاريخ 25/م رقم
 والخامسة ,الثانية[ المواد تعديل على بالموافقة والقاضي هـ23/5/1422 وتاريخ 153
 والسادسة ,والعشرين والخامسة ,والعشرين والثانية ,والعشرين ,عشرة والتاسعة ,عشرة

 والثانية ,والسبعين والرابعة ,واألربعين ,والثالثين والثامنة ,والثالثين والرابعة ,والعشرين
 األحوال نظام من ]والثمانين والسابعة ,والثمانين والخامسة ,والثمانين والثالثة ,والثمانين

 الفصل عنوان وتعديل هـ20/4/1407 وتاريخ 7/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر المدنية
 .موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ..المرفقة بالصيغة وذلك النظام من العاشر

 الصيغة تطلب .و/يحفظكم والله)إليه المشار بالنظام التعديل صيغة من نسخة برفقه وتجدون
الوزارة من
1814/ت/13
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 ت/12/101ورقم هـ5/8/1406في ت/12/158رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً
 حفائض في رسمي تعديل من تم ما على بناء الصكوك تعديل بشأن هـ30/5/1406في

 التعميمي الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا فقد وعليه .الخ..النفوس
 الملكي السمو صاحب تعميم تلقينا(( :ونصه هـ7/3/1422في ش101/23925رقم البرقي
 ت هـ س13رقم سموه لتعميم اإللحاقي هـ20/2/1422في هـ ج س72 رقم الداخلية وزير

 وهو قبائل إلى باالنضمام األشخاص بعض قيام إلى اإلشارة المتضمن هـ14/8/1414في
 كان ما على شيء كل يبقى بأن( خالصتها الموضوع حول أوامر من صدر وما منهم ليسوا
 ونظراً )األنساب بين الخلط عدم فيجب جديد ماهو أما.الباب فتح وعدم السابق من عليه
 أو الحذف أو التعديل بإجراء المختصة الجهة هي المدنية لألحوال الوزارة وكالة ألن

 والتعليمات المدنية األحوال نظام تطبيق تتولى التي وهي للمواطنين المدنية القيود في اإلضافة
 فيما خاصة إضافة أو حذف أو تعديالت أي منع في ورغبة . يستجد وما األمور لهذه المنظمة

 وحيث ، المعنية الجهة قبل ومن للتعليمات وفقاً إال العوائل أو للقبائل باالنتساب يتعلق
 طريق عن اإلضافة أو الحذف أو التعديل بطلب التقدم يكون بأن سموه تعليمات صدرت
 في القبائل إحدى إلى ينتمي التعديل طالب المواطن كون حالة وفي المدنية األحوال إدارات
 في المدنية األحوال فروع من بالتأكد المدنية األحوال غدارة فتقوم الحدودية المناطق
 .انتهى..)مالحظات أو تعليمات من لديهم عما المواطن قبيلة تتبعها التي الحدودية المناطق
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .بموجبه والتمشي بمراعاته االيعاز سموه وطلب
الوزارة من التعميم يطلب يحفظكم،،، والله
1921/ت/13
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 في هـ ج/2034 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 الصادر المدنية األحوال نظام من )69( المادة نصت حيث" :ونصه هـ28/12/1422

 حمل مواطن كل على يجب[ : يلي ما على هـ20/4/1407 في 7/م رقم الملكي بالمرسوم
 تستدعي التي المعامالت جميع إجراء عند إبرازها وعليه ,مستمرة بصفة الشخصية بطاقته
 كما ].ذلك منه طلب كلما العامة السلطة رجال إلى إبرازها عليه أن كما ,شخصيته إثبات
 مراجعة سعودي أسرة رب كل على يجب أنه على[ :النظام هذا من )73( المادة نصت
 أسرته وبأفراد به الخاصة البيانات يتضمن دفتر على للحصول المدنية األحوال دوائر إحدى
 بطلب الجهات إلحدى يتقدم عندما المواطنين بعض أن لوحظ وحيث ].العائلة دفتر يسمى
 فقط األسرة أفراد هوية إلثبات هو العائلة دفتر ألن ونظرا العائلة دفتر لهم يبرز خاصة خدمة
 نأمل لذا .لذلك أعدت التي المدنية األحوال بطاقة بإبراز يتحقق المواطن شخصية إثبات وإن

 إجراء عند المدنية األحوال بطاقة على االعتماد بضرورة الجميع على والتأكيد ذلك مالحظة
 أو القصر األوالد شخصية إثبات أما .المواطن شخصية إثبات تستدعي التي المعامالت جميع

 عليه المعتمد هو فإنه العائلة دفتر في مضافون أنهم فطالما المتزوجات غير البنات أو الزوجة
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا ".لهم الشخصية إثبات في
1926/ت/13
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 في هـ ج/3 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 حالة في بأنه للوزارة التابعة الجهات إبالغ الكريم سموه رغبة المتضمن هـ3/1/1423

 إلى رسمية بطريقة بعثها فيتم نفوس حفيظة أو عائلة دفتر أو مدنية أحوال بطاقة على العثور
 طريق عن إال األسباب كانت مهما له أنها يدعي لمن تسليمها وعدم مدنية أحوال إدارة أقرب

.و)/موجبه واعتماد لالطالع .المدنية األحوال
1972/ت/13
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 هـ8/3/1423 وتاريخ 6226/ب/7 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 هـ8/1/1422 وتاريخ 93/3587/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية على اطلعنا" :ونصه

 سفر جواز بصرف الحكومية الجهات من الطلبات بعض إليها يرد الوزارة أن المتضمنه
 أوضحه وما .المختص الوزير قبل من موقعة تكون ال بها العاملين ألحد خاص أو دبلوماسي

 17/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر والخاصة السياسية السفر جوازات نظام أن من سموه
 من كتابي بشكل يكون أن يجب الجوازات تلك طلب أن على نص هـ22/4/1392 وتاريخ
 بالتقيد الحكومية والمصالح الوزارات كافة على التعميم سموه واقتراح المختص الوزير
 الوزير قبل من موقعة والخاصة الدبلوماسية السفر جوازات صرف طلبات تكون وأن ,بالنظام

 تكون وأن ,والخاصة السياسية السفر جوازات نظام بأحكام التقيد إليكم ونرغب .المختص
 الوزير من موقعة النظام بموجب له تمنح لمن الجوازات هذه صرف طلبات

.و)/بموجبه والتمشي االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ".بموجبه يلزم ما فأكملوا.المختص
1991/ت/13
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 هـ ت/56 رقم بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 الوثائق أحد خالل من يتم السعودية المرأة هوية إثبات أن المتضمن هـ28/3/1423 وتاريخ
 الخاصة النفوس حفيظة ـ 2 .زوجها أو بوالدها الخاص فيه المسجلة العائلة دفتر ـ 1 :التالية

 األقسام طريق عن إصدارها في بدء والتي النساء من تطلبها لمن األحوال بطاقة ـ 3 .بها
 التابعة والجهات اإلدارات على التأكيد سموه وطلب .المدنية األحوال إدارات ببعض النسوية

 المرأة مع التعامل يكون أن ـ 1 :اآلتي وفق بالعمل المرأة مع تتعامل التي بنا المرتبطة أو
 بتسجيل واالكتفاء األحوال من حال بأي المرأة بطاقة تصوير يتم ال ـ 2 .النساء بواسطة
 هويتها من التثبت فيتم بطاقة المرأة مع يكون ال التي الحاالت في ـ 3 .ومصدرها رقمها

 من مصدقة نسخة أو "النفوس حفيظة أو العائلة دفتر" المعتمدة الوثائق خالل ومن كالمتبع



.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ.المدني سجلها
1995/ت/13
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 من الشرعية الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه
 فيما الخبرات وتبادل للتباحث قطاعاتها اختالف على الوزارة منسوبي بين لقاءات عقد خالل
 واألنظمة ,الشرعية األصول مقتضى ضوء في اإلنجاز وسرعة واتقانه العمل سير حول بينهم

 في والثانية األولى العدل كتابات لرؤساء الرابع الملتقى عقد جرى فقد ,المرعية والتعليمات
 كتابة اختصاص ـ 1 : التالية التوصيات اللقاء هذا عن وانبثق هـ19/1/1423ـ17 الفترة
 التراضي وقسمة العقارات في المشاعة اإلرثية الحصص عن التنازل بتوثيق األولى العدل
 ويصدر عوض بغير أو بعوض ذلك أكان وسواء خارجها أم المكانية الوالية داخل سواء
 للتهميش مصدره إلى يبعثه ثم الملكية صك على أجراه بما ويهمش بذلك صكا العدل كاتب
 العقار برهن المتعلقة الحجزية الكفالة بإقرار األولى العدل كتابة اختصاص ـ 2 .سجله على
 وعدم األحوال ببطاقة االكتفاء إيجابيات في النظر بعد ـ 3 .لها المكانية الوالية حدود في

 في 150/ت/8 رقم بالتعاميم استثنيت التي الوكاالت في معرفين إلى الحاجة
 1218/ت/13 ورقم ,هـ25/10/1418 وتاريخ 1124/ت/13 ورقم ,هـ20/4/1414

 المدنية األحوال ببطاقة االكتفاء يشمل أن المجتمعون أوصى فقد هـ23/6/1419 وتاريخ
 الجهات أمام الترافع ووكاالت البيوع كوكاالت الوكاالت كافة معرفين إلى الحاجة وعدم

 ما الوكاالت من وغيرها الحكومية الجهات ومراجعة واالستالم القبض ووكاالت القضائية
 الصياغة في ماثله ما أو الوزارة قبل من المطبوع النموذج في المعدة العامة الوكاالت عدا
 في المدنية األحوال ببطاقة واالكتفاء المعرفين عن االستغناء وكذلك .معرفين من بد فال

 العقارات عن الدولة وتنازل ,الملكيات ونزع ,الجنسية عن والتنازل ,األسماء تغيير أقارير
 الحال اقتضى إذا العدل لكاتب ويحق .واألطوال الحدود تعديل أو الدولة أمالك لمصلحة

.بعاليه ذكر فيما معرفين طلب



 المرسوم صدر والتي بعده أو هـ1/2/1395 تاريخ قبل البلدية باعتها التي األراضي ـ 4
 للمقام والقروية البلدية الشؤون وزارة من الرفع بعد إال البيع أوامر تنفيذ بعدم الملكي
 السامي المقام قبل من بيعها إجازة بعد إال توثيقها إمكانية بعدم أصحابها فيفهم ,السامي
 أراد إذا ـ 5 .االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة المحكمة إلى التقدم أو الكريم
 وأطواله المتبقي الجزء وكذلك المفرغ الجزء تحديد فعليه صك من جزء إفراغ العدل كاتب

 إلى الكتابة العدل كاتب فعلى المتبقي يحدد ولم منها أجزاء أفرغ التي الصكوك أما ومساحته
 الحاجة دون تصدر الزراعية الكفاالت وثائق ـ 6 .المتبقية األجزاء لتحديد المختصة الجهة

 ـ 7 .المنطقة إلمارة اإلداري النطاق حدود ذلك يتعدى أال على المكانية بالوالية ربطها إلى
 التأسيس لعقد الموثق العدل كاتب يتولى الشركات عقود في الواردة التملك صكوك

 رسميا بعثه فيتم خارجها كان وما لعمله المكانية الوالية حدود في صكوكها على التهميش
 داخل من الصادرة بالعقار المتعلقة الوكاالت ـ 8 .سجله وعلى عليه للتهميش جهته إلى

 ,ومصدرها وتاريخها الحفيظة ورقم المدني السجل رقم بين فيها يجمع خارجها أو المملكة
 أوصى الوكالة بفسخ يتعلق فيما ـ 9 .فقط المدني السجل برقم فيكتفى ذلك عدا وما

 معه وليس فسخها في الموكل ورغب خاصة الوكالة كانت إذا : أوال : يلي بما المجتمعون
 النموذج حسب الوكالة بفسخ إقرار أخذ فيتم يده في هي ممن إحضارها وتعذر أصلها

 إذا ـ أ : ثانيا .اإللغاء هذا من بنسخة العالقة ذات الجهة وتزود األصل له يسلم به المعمول
 كاتب فعلى الفسخ بطلب أصدرتها التي الجهة إلى بأصلها الموكل وتقدم عامة الوكالة كانت
 وسجلها الوكالة أصل على والتهميش الفسخ أصل وإعطاؤه الفسخ على إقراره أخذ العدل
.بذلك

 إقراره فيؤخذ معه وأصلها الوكالة أصدرت التي الجهة غير إلى الموكل تقدم حال في ـ ب
 الجهة إلى الملغى األصل بعث يتم ثم لديه صدر بما الوكالة أصل على ويهمش الفسخ على
 من الوكالة فسخ بطلب الموكل تقدم إذا ـ جـ .بذلك سجلها على للتهميش أصدرتها التي

 بالفسخ إقرار فيؤخذ الوكيل من إحضارها لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة
 أصلها على التهميش رغب وإذا .باإللغاء سجلها على ويهمش له ويسلم صك بذلك ويصدر
 الموكل تقدم إذا ـ د .الوكالة تسليم الوكيل رفض حال في األمنية الجهة بمراجعة فيفهم
 ذكر ما فيتخذ ذلك لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة غير من الوكالة فسخ بطلب

 سجلها على للتهميش فسخ من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "ج" الفقرة في
 إقراره فيؤخذ الوكالة منها صدرت التي الجهة إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ هـ .بذلك
 أصل على ويهمش موكله إلى بتسليمه يقوم لكي له ويسلم صك بذلك ويصدر بالعزل



 منها صدرت التي الجهة غير إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ و .بذلك وسجلها الوكالة
 الوكيل عزل من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "هـ" فقره في ذكر ما فيتخذ الوكالة
 التي الخيرية الجمعيات إلى ترد التي الهبات توثيق مناسبة ـ 10 .سجلها على للتهميش لنفسه

 الجهة موافقة فالبدمن البيع أو الشراء ألغراض اإلفراغ أما ,بنشاطها ترخيصا تحمل ال
 أن وكالة بطلب شخص له يتقدم عندما العدل كاتب على ـ 11 .بنشاطها باإلذن المختصة

 في ذلك على والنص تخصيصا أو تعميما فيه التوكيل يرغب فيما حاجته تحديد منه يطلب
.مخصوص ألمر حكومية إدارة مراجعة الوكالة لهذه الباعث كان إذا سيما ال الوكالة

 يتعين فإنه التوكيل في الوكيل ورغب التوكيل حق للوكيل أن فيها ينص التي الوكاالت ـ 12
 كانت وإذا ,العقار ببيع خاصة أو عامة كانت إذا وسجلها األصلية الوكالة على الشرح
 رسمية بمذكرة وترسل عليها الشرح بعد منها صورة فتؤخذ أخرى جهة من خارجة الوكالة

 عند العائلة دفتر أصل إحضار تعذر إذا ـ 13 .بذلك سجلها على للتهميش صدورها جهة إلى
 التملك صك أن حال وفي .لها المدني السجل من نسخةمصدقة فيطلب المرأة هوية إثبات

 من فيطلب الراهن الوقت في تحملها التي غير هوية وتاريخ رقم يحمل بالمرأة الخاص
 التي والهوية الصك في المدونة الهوية بين فيها الربط يتم بذلك مشهد المدنية األحوال
 بشأن السابق األولى العدل كتابات رؤساء ملتقى عن صدر ما على التوكيد ـ 14 .تحملها
 عن فيها اإلحالة تتم التي العدل كتابات عدا ما اإلحالة ورقة على العدل كتابة رئيس توقيع
 العدل كاتب خروج على التعليمات تنص التي االقتضاء وكاالت ـ 15 .اآللي الحاسب طريق

 .إقراره بعد به للعمل العدل كتابات وتبلغ الوزارة تحدده ترتيب ضمن تتم مقرها في إلجرائها
 دون ما حسب" :بعبارة يكتفى مشموله جميع بانتقال الصك ظهر على الشرح حال في ـ 16
 مكتمل الصك يكون أن شريطة الضبط في والمساحة واألطوال الحدود ذكر عند "الصك في

 الجهة من معتمد مخطط وفق العقار يكون أن بينها من والتي والنظامية الشرعية اإلجراءات
 واعتماد االطالع نرغب ذلك على ولموافقتنا العامة المصلحة مقتضى على وبناء .المختصة

.و)/بموجبها العمل
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 في 9/2/52 رقم التعميمي الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 األجهزة بعض من الوزارة لهذه الواردة االستفسارات إلى إشارة (( : ونصه هـ1/1/1424

 التي السعودية غير العاملة القوى بعض على المترتبة الرسوم قيمة يتحمل من حول الحكومية
 رقم الملكي المرسوم من )ثالثاً( البند في عليه المنصوص الحكومية األجهزة كفالة على

 أم الرسوم تلك قيمة المتعاقدة الحكومية الجهة تتحمل وهل هـ25/7/1415 وتاريخ )8/م(
 وتاريخ )90( رقم الوزراء مجلس قرار به صدر ما ضوء على معها المتعاقدين

 من كل في المختصين قبل من الموضوع هذا بحث تم أنه اإلفادة نود . هـ14/5/1418
 ووزارة ، االجتماعية والشؤون العمل ووزارة ، ) للجوازات العامة المديرية ( الداخلية وزارة

 من حالياً به معمول هو ما أنَّ ووجد الوطني واالقتصاد المالية ووزارة ، المدنية الخدمة
 أو اإلقامة رخصة إصدار رسوم قيمة الحكومية الجهات مع السعوديين غير المتعاقدين تحميل

 للعقود تنفيذاً الصحيح النظامي الوضع هو بأنواعها السفر تأشيرات رسوم وقيمة تجديدها
 الصادرة السعوديين غير توظيف الئحة من )49 ( المادة ألحكام وتطبيقاً معهم المبرمة

 رقم بالخطاب والمبلغة هـ1/8/1398 وتاريخ 45 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار بموجب
 ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع نرغب عليه )). هـ9/9/1398 وتاريخ20701/د/7
.و/
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 وتاريخ هـ ت /41 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 من )69 ( المادة تضمننه بما بالتمشي المختصة الجهات إبالغ المتضمن هـ27/3/1424
 ومطابقة األصل إبراز وضرورة البطاقة صورة على االعتماد وعدم المدنية األحوال نظام

 )/ موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ حاملها على البطاقة على الموجودة الصورة
.و
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 معالي تعميم على المبني هـ21/5/1421 وتاريخ 1563/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 فترة تمديد المتضمن هـ9/4/1421 في هـ/ت/25/م1 رقم المكلف الداخلية وزارة وكيل
 حتى هـ9/5/1421 من اعتباراً سنوات ثالث لمدة للنساء بالنسبة النفوس بحفائظ العمل
 الداخلية وزارة وكيل سعادة تعميم من نسخة الوزارة تلقت فقد وعليه . هـ9/5/1424 نهاية

 صدر قد أنه المتضمن هـ22/5/1424 وتاريخ هـ ت/69 رقم المدنية لألحوال المساعد
 القاضي هـ15/5/1424 وتاريخ وز/1427 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب قرار

 من اعتباراً أخرى سنوات ثالث لمدة فقط للنساء بالنسبة النفوس بحفائظ العمل فترة بتمديد
 . و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ9/5/1427 نهاية وحتى هـ9/5/1424

. هـ19/6/1427 في 2907/ت/13 رقم التعميم انظر
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 ج/942 الرقم ذي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 بنسخة تزويدهم المواطنين بعض طلب كثرة لوحظ أنه المتضمن هـ4/6/1424 وتاريخ هـ

 لتلك تقدم ال ثم منهم تطلبها حكومية جهات أن بحجة المدني السجل في بياناتهم من
 من أجله من أعدت الذي الغرض غير في تستخدم أو منها مطلوبة تكون ال أو الجهات
 في سموه وطلب .إلخ..فعالً إليها قائمة حاجة هناك تكون عندما المعنية الحكومية الجهات

 القائمة للحاجة هو يستخرج ما يكون أن المواطنين بيانات استخراج طلبات من الحد إطار
 كون حالة في بأنه بنا المرتبطة أو لدينا المختصة الجهات وإبالغ فعالً له أعد ولما

 فإن المدني السجل في بياناته من نسخة على الحصول تقتضي بالمواطن المتعلقة اإلجراءات
 ليتم مدنية أحوال إدارة ألقرب موجه الجهة تلك من رسمي بخطاب تزويده يتطلب ذلك

 إبالغ تم وقد ، الطالبة الجهة اسم بها محددا بياناته من بنسخة الخطاب هذا على بناء تزويده
. و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك بموجب للتمشي المدنية األحوال
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 م /3 الرقم ذي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد (
 منطقة أمير الملكي السمو لصاحب أصالً والموجهة هـ2/7/1424 والتاريخ هـ ح س 609/

 وتاريخ ب س 11/1/4/483 رقم سموكم برقية إلى باإلشارة (( : ونصه نجران
 ويحمل الخالي الربع قبائل أفراد أحد أنه إلى مشيراً .... به تقدم ما بشان هـ25/3/1424

 وطلب الزواج لرغبته الرياض منطقة عدل كتاب أحد مراجعته عند وأنه سعودي سفر جواز
 برقية في إليه أشرتم وما ، شخصية بطاقة يحمل ال أنه بحجة بالرفض طلبه قوبل نكاح عقد

 موضوع بمعالجة سموكم نفيد . الخالي الربع قبائل أفراد زواج موضوع حيال سموكم
 الخالي الربع قبائل وأفراد شيوخ التماس بشأن صدر أن سبق ما غرار على وأمثاله المذكور
 جوازات يحملون اآلخر والبعض الحفيظة يحمل بعضهم إن حيث قرانهم بعقد لهم الموافقة

 بينهم طالما ذلك على موافقتنا وصدرت القبائل تلك أفراد من الزواج ويرغبون سعودية سفر
 المبلغة هـ5/11/1413 في 5/ ش10844/2 رقم بالبرقية وذلك والعالقة القرابة ولهم

 9349 ل2 رقم الشرقية المنطقة أمير سمو بخطاب الشرقية المنطقة محاكم رئيس لفضيلة
 واعتماد لالطالع سموه خطابي من نسخة برفقه تجدون لذا . أهـ . )) هـ13/11/1413 في

. و / ) موجبه
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 وتاريخ 1184 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 أو لمقراتها دخوله عند المواطن تطالب الجهات بعض أن لوحظ" :ونصه هـ11/8/1424

 أجله من الذي الغرض انتهاء حتى لديها المدنية األحوال بطاقة بإبقاء منها خدمة على حصوله
 هوية من التحقق لغرض المدنية األحوال بطاقة تطلب الجهات بعض أن كما البطاقة أبقيت

 نص المدنية األحوال نظام ألن ونظراً . الالزم استكمال بعد حينه في له تعاد ال ثم الشخص



 مستمرة بصفة الشخصية بطاقته حمل مواطن كل على يجب أنه على منه 69 المادة في
 التأكيد نأمل لذا .شخصيته إثبات تستدعي التي المعامالت جميع إجراء عند إبرازها وعليه
 األحوال بطاقة" الشخصية البطاقة حجز بعدم بكم المرتبطة أو التابعة والجهات اإلدارات على

 وإعادتها منها الالزمة بياناتها نقل أو بتصويرها واإلكتفاء مواطن ألي العائلة دفتر أو "المدنية
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"إليه
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 صاحب تعميم على المبني هـ16/8/1412 وتاريخ 101/ت/8 الرقم ذي للتعميم إلحاقاً(
 القاضي هـ5/8/1412 وتاريخ 8476/1/س2 رقم بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو

 من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ..المملكة داخل هوية كإثبات السعودية الجوازات قبول بعدم
 هـ4/9/1424 وتاريخ 53/74464 الرقم ذي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم

 وأن )المدني السجل( هي السعوديين هوية إثبات أن على التأكيد سموه رغبة المتضمن
 المملكة خارج إلى حامله سفر لتسهيل هو السعوديين لغير الممنوح السعودي الجواز

 أو )اإلقامة( هي الوافدين هوية إثبات وأن البالد داخل الهوية إلثبات وليس إليها والعودة
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ.الفئات لبعض الجوازات تصدرها التي البطاقة
.و)/موجبه
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 50604 الرقم ذي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 الداخل في السفر عند المرأة هوية من التحقق ألهمية نظراً" :ونصه هـ4/11/1424 وتاريخ

 الجهات لدى معامالتها إجراء عند أو حكمها في وما الفنادق في اإلقامة وعند والخارج
 الكليات في والقبول االجتماعي والضمان والمستشفيات والمحاكم البنوك مثل المختصة



 محذورة أمور من عليه يترتب وما شخصيتها النتحال ومنعاً ,الوظائف في والتعيين والمعاهد
 أخالقية غير بممارسات القيام أو الجرائم ارتكاب أو واالحتيال النصب أو الحقوق كاستغالل

 لمن المدنية األحوال بطاقة إصدار يتم وحيث لذلك نتيجة تحدث أمنية ثغرات ألي وسداً
 لكم التابعة أو المرتبطة المختصة للجهات اإليعاز نأمل السعوديات النساء من بطلبها تتقدم

 وأحكام التعليمات إطار في وتدقيقها الثبوتية وثائقها من والتأكد المرأة هوية من بالتحقق
 العتماده هذا من نسخة الداخلية وزارة في المعنية الجهات أعطيت وقد اإلسالمية الشريعة

.و)/يخصكم فيما موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"يخصها فيما
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 هـ ج/562 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب البرقي التعميم من نسخة وردنا فقد (
 الجديدة )الوطنية الهوية بطاقة( إصدار في البدء تم أنه المتضمن هـ5/4/1425 وتاريخ

 بها المعمول ) المدنية األحوال بطاقة ( الشخصية البطاقة محل تدريجياً لتحل للمواطنين
 المدنية األحوال بطاقات جانب إلى ) الوطنية الهوية بطاقة ( قبول اعتماد معاليه وطلب حالياً
 ، المفعول سارية تزال ال أنها دام ما بموجبها العمل يستمر سوف والتي المواطنين لدى التي

 بذلك واإلحاطة لالطالع . الخ ... بها العمل انتهاء تاريخ بتحديد تعليمات صدور وحتى
 الوزارة من النشرة تطلب . و/ ) بعاليه إليها المشار التعريفية النشرة من نسخة برفقه وتجدون

.
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 هـ ج/562 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب البرقي التعميم من نسخة وردنا فقد
 الجديدة )الوطنية الهوية بطاقة( إصدار في البدء تم أنه المتضمن هـ5/4/1425 وتاريخ

 بها المعمول ) المدنية األحوال بطاقة ( الشخصية البطاقة محل تدريجياً لتحل للمواطنين



 المدنية األحوال بطاقات جانب إلى ) الوطنية الهوية بطاقة ( قبول اعتماد معاليه وطلب حالياً
 ، المفعول سارية تزال ال أنها دام ما بموجبها العمل يستمر سوف والتي المواطنين لدى التي

 بذلك واإلحاطة لالطالع . الخ ... بها العمل انتهاء تاريخ بتحديد تعليمات صدور وحتى
 من المرفقات تطلب . و/ ) بعاليه إليها المشار التعريفية النشرة من نسخة برفقه وتجدون
. الوزارة
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 هـ ج560 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم نسخة تلقينا فقد (
 هـ 27/6/1422 وتاريخ 35/57189 رقم سموه لبرقية اإللحاقي ، هـ 5/4/1425 وتاريخ

 القاضي هـ 23/5/1422 وتاريخ 153 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة ومشفوعها
 الملكي بالمرسوم عليه والمصادق ، المدنية األحوال نظام مواد بعض تعديل على بالموافقة

 في 1261 رقم سموه قرار من نسخة بطيها المرفق ... هـ 1/6/1422 وتاريخ 25 /م رقم
 ...والمحلية الفرعية اللجان اختصاص وإيضاح محلية لجان بتشكيل القاضي هـ 5/4/1425

 الملكي السمو صاحب قرار برفقه وتجدون ، موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ
 و/ ) والمحلية الفرعية اللجان اختصاص وإيضاح محلية لجان بتشكيل القاضي الداخلية وزير

. هـ25/5/1425 في 2462/ت/13 رقم التعميم ينظر . الوزارة من القرار يطلب .
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)

 13309 برقم المدنية لألحوال المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد
 المدنية األحوال إلدارات المواطنين بعض مراجعة عند أنه المتضمن ، هـ 8/3/1425 وتاريخ

 رقم تدوين عدم يالحظ فإنه ، النكاح عقود بموجب زوجاتهم وإضافة الزواج واقعة لتسجيل
 ويطلب ، مطلقة كانت إذا خاصة ، النكاح عقد في إضافتها المراد للمرأة المدني السجل



 أمام المدني سجلها ورقم للزوجة الكامل االسم بتدوين المختصة الجهات تقوم أن سعادته
 [ المادة في ورد ما على وبناء ، سعادته ذكر ما ولوجاهة . الخ ... النكاح عقد في اسمها

 وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ، األنكحة عقود مأذوني الئحة من ] 13
.و)/يلزم لمن
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 13309 برقم المدنية لألحوال المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد (
 المدنية األحوال إلدارات المواطنين بعض مراجعة عند أنه المتضمن ، هـ 8/3/1425 وتاريخ

 رقم تدوين عدم يالحظ فإنه ، النكاح عقود بموجب زوجاتهم وإضافة الزواج واقعة لتسجيل
 ويطلب ، مطلقة كانت إذا خاصة ، النكاح عقد في إضافتها المراد للمرأة المدني السجل
 أمام المدني سجلها ورقم للزوجة الكامل االسم بتدوين المختصة الجهات تقوم أن سعادته
 [ المادة في ورد ما على وبناء ، سعادته ذكر ما ولوجاهة . الخ ... النكاح عقد في اسمها

 وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ، األنكحة عقود مأذوني الئحة من ] 13
. و/ ) يلزم لمن
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)

 قرار اعتماد المتضمن ، هـ 28/4/1425 وتاريخ 2444/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقا
 القاضي ، هـ 5/4/1425 وتاريخ 1261 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب
 برقية تلقينا إننا وحيث . والمحلية الفرعية اللجان اختصاص وإيضاح محلية لجان بتشكيل

 وتاريخ هـ ج س 379 برقم المدنية لألحوال المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة
 للشؤون العدل وزارة وكيل فضيلة إلى الموجهة الصورة إلى فيها المشار ، هـ 10/5/1425

 9 /2316/ش أ برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب مستشار معالي برقية من القضائية



 لألحوال المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة برقية تضمنت وقد ، هـ22/2/1412 وتاريخ
 الميالد مكان إلثبات صكوك إصدار بعدم العدل وكتابات المحاكم على التعميم طلب المدنية
 نرغب فإننا لذا . الخ ... سنوات الخمس ذات ومرافقيهم والعمل التنقل بطاقات لحملة
 وذلك ، أعاله المذكورة الميالد وتاريخ مكان إثبات صكوك إصدار وعدم االطالع إليكم

. و/ ) المدنية األحوال نظام من ] 83 ، 82 [ المادتين على بناء
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)

 44472 الرقم ذو المدنية لألحوال المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد
 األحوال فروع وتعميد المناطق إمارات إبالغ تم أنه المتضمن ، هـ3/9/1425 وتاريخ
 الجنسية من التثبت المتضمن ، هـ23/6/1425 وتاريخ هـ ت/85/م3 رقم بالتعميم المدنية

 المنظمة التعليمات حسب سعودية باعتبارها معه إضافتها زوجها يطلب التي للزوجة السعودية
 ومن ، المدني السجل في تسجيلها يتم فإنه سعودية جنسيتها كون من التثبت تم فإذا ، لذلك

 السجل في تسجيلها تثبت اآللي الحاسب من نسخة ) الزوج ( الطلب صاحب يعطى ثم
 ومنوهاً اإلدارة بخاتم ومختومة ، بالزوجة الخاص ) المدني السجل رقم ( وتتضمن المدني

 المحكمة مراجعة النسخة تلك خالل من وليمكن ، المحكمة مراجعة لغرض معدة بأنها فيها
 السجل في الزوجة تلك إضافة بموجبها يتم شرعية وثيقة بموجب الزوجية الصلة إلثبات
 إبالغ سعادته ويرغب . مستقلة وثيقة على حصولها أو ، العائلة ودفتر لزوجها المدني

 ما ، الزوجية الصلة قيام إثبات عند بالزوجة الخاصة اآللي الحاسب نسخة باعتماد المحاكم
 نرغب لذا . الخ ... عليها ومختوم المدنية األحوال من صادرة اآللي الحاسب نسخة أن دام

. و/ ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم
2534/ت/13
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)

 س 854 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية من نسخة تلقينا فقد
 وتاريخ ص س/784 رقم كتابنا إلى فيها المشار ، هـ19/9/1425 وتاريخ هـ ج

 النازحة القبائل أفراد من ) والعمل التنقل ( بطاقات حاملي تقدم بشأن ، هـ 21/10/1424
 وقد ... معهم يقيمون الذين وأوالدهم لزوجاتهم إثبات إعطائهم بطلب الباطن حفر لمحكمة
 إلى بالكتابة الداخلية بوزارة المختصة الجهات تقوم بأن الموافقة سموه برقية تضمنت

 الجنسية منح إجراءات لهن استكملت لمن الزوجية الصلة إلثبات الحاجة عند المحكمة
 لذا . الخ ... ) والعمل التنقل ( بطاقات يحملون الذين القبائل أفراد زوجات من السعودية

. و/ ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
2535/ت/13
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 وتاريخ ش12976 برقم السرية الرياض منطقة إمارة وكيل سعادة برقية تلقينا فقد
 بمنطقة اإلدارية المباحث فرع مدير سعادة ببرقية ورد ما إلى فيها المشار ، هـ5/8/1425

 أن يذكر شخص هناك أن وردهم ما بشأن ، هـ22/3/1425 وتاريخ 1047 برقم الرياض
 . التزوير طريق عن ذلك يكون وقد ، ريال ألف ستمائة بمبلغ نفوس حفيظة استخراج بإمكانه

 ما على الموافقة تمت ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب على الموضوع عرض بعد وأنه
 العامة واإلدارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التجارة وزارة إلى الكتابة : أوال : يلي

 رقم ، األسمري طالع جميل( : من كل على للتعميم وذلك للمرور العامة واإلدارة للجوازات
 أحمد( 1120369500 الهوية رقم ، القيسي أحمد بن عبدالله( 1120396519 الهوية
 الهوية رقم ، هزازي يحي ماجد( 1122080334 الهوية رقم ، مجرشي محمد

 علي خديجة( 1122080342 الهوية رقم ، مجرشي محمد إبراهيم( 1122358227
 ، العنزي المشيطي مكازي سالم لمى( 1122273053 الهوية رقم ، هزازي

 وذلك ، مشروعة غير بطريقة سعودية أحوال بطاقات على حصلوا والذين 1122208687



 للضمان الجزئية المحكمة تكليف حيال العدل وزارة مخاطبة : ثانيا .ملفاتهم جميع إللغاء
 صدرت التي األنكحة عقود بخصوص الالزم التخاذ المكرمة ومكة بالرياض واألنكحة
 علي خديجة( 1120369500 الهوية رقم ، القيسي أحمد بن عبدالله( : التالية باألسماء
 الهوية رقم ، األسمري طالع جميل( 1122273053 الهوية رقم ، هزازي

 طالع بسمه( 1122193608 الهوية رقم ، الشقيقي أحمد هادي أمل( 1120396591
 يوسف / المدعو زوجها بدفتر المضافة ، 1120427925 الهوية رقم ، األسمري عثمان
 عائلة بسجل وإضافتهم سعودية مدنية بطاقات على حصولهم على بناء تمت والتي ، فقيهي

 االطالع إليكم نرغب لذا . لهم أبناء ليسوا وهو نظامية غير بطريقة سعوديين أشخاص
. و/ ) يخصكم فيما موجبه واعتماد
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 101/2/10/92520 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 رقم الرياض منطقة جوازات مدير سعادة كتاب به المرفق ، هـ22/11/1426 وتاريخ
 بالرياض الوافدين إدارة مدير سعادة كتاب إلى فيه المشار ، هـ4/11/1426 وتاريخ 4723

 من ومنهم ، لديهم الموقوفين الوافدين كثرة بشأن ، هـ28/10/1426 وتاريخ 8312 رقم
 الدعوى إلنهاء للمحكمة إحالتهم يستوجب مما الغير أو الكفيل مع مالية مطالبات لديه يوجد
 طول بسبب الموقوفين وتأخر الحقوقية القضايا كثرة من يعانون الوافدين إدارة وأن ، لديهم

 لدى النظر في األولوية الموضوع هذا إعطاء سموّه ويطلب . المحاكم في المواعيد مدة
 تقتضيه ولما ، سمّوه إليه أشار ما وألهمية . التوقيف في بقاؤهم يطول ال حتى ، المحاكم
 فإننا ) 40 ( المادة في الشرعية المرافعات نظام في ورد ما على وبناء ، العامة المصلحة

 وفق إليها المشار القضايا من النوع هذا إنجاز سرعة على والعمل االطالع إليكم نرغب
.و ) النظام

2907/ت/13
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 سعادة تعميم على المبني ، هـ11/6/1424 وتاريخ 2261/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 ، هـ22/5/1424 وتاريخ هـ ت/69 رقم المدنية لألحوال المساعد الداخلية وزارة وكيل

 وتاريخ وز/1427 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب قرار صدور المتضمن
 لمدة فقط للنساء بالنسبة النفوس بحفائظ العمل فترة بتمديد القاضي ، هـ15/5/1424

 عليه . هـ9/5/1427 تاريخ وحتى هـ9/5/1424 تاريخ من اعتباراً أخرى سنوات ثالث
 وتاريخ 24095 رقم المدنية لألحوال الداخلية وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد
 وتاريخ ز و/365 رقم الوزاري القرار صدور المتضمن ، هـ30/5/1427
 تاريخ من اعتباراً النساء نفوس حفائظ إصدار بإيقاف القاضي ، هـ22/11/1426
 تاريخ من اعتباراً بالنساء الخاصة النفوس بحفائظ العمل وانتهاء ، هـ9/5/1428
.و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ9/5/1429
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 الوزراء مجلس قرار على المبني ، هـ10/1/1394 وتاريخ ت/6/3 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (

 يصرح لم أجنبيين لطرفين الزواج عقد بمنع القاضي ، هـ18/11/1393 وتاريخ 1399 رقم
 أجنبيين طرفاها يكون زيجة أي عقد من الشرعيين المأذونين يمنع كما البالد في باإلقامة لهما

 فقد عليه . الخ ... نظامية إقامة كرخصة بالمملكة وجوده شرعية يثبت ما كالهما يبرز لم ما
 وتاريخ م/4184 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية إلى نشير [ : ونصه ، هـ6/6/1427
 العوبثاني مصيقر بن سويد بن عوض بن فهد / طلب بشأن هـ25/1/1426 في 17/8090

 بنت منال / من بالزواج له السماح ) سعودي سفر جواز ويحمل الخالي الربع قبائل من (
 ( شحبل بن صالح بن حسام بن رومل / به تقدم وما ، ) الجنسية يمنية ( باوزير حويل أحمد
 بالرياض واألنكحة للضمان الجزئية للمحكمة تقدم عندما أنه من ) سعودي سفر جواز يحمل
 ال أنه المحكمة أفادت ) الجنسية يمنية ( صالح بن فارس بنت نقية / من زواجه عقد طالباً



 سعودي سفر جواز هويته إثبات لكون الداخلية وزارة من مسبق إذن على الحصول من بد
 حفيظتي على مبنيين غير سفر جوازي يحمالن المذكورَين أن من سموه أوضحه وما فقط

 عقد منع تضمن هـ8/11/1393 في 1399 رقم الوزراء مجلس قرار أن كما ، نفوس
 من الشرعيين المأذونين يمنع كما البالد في باإلقامة لهما يصرح لم أجنبيين لطرفين الزواج

 بالمملكة وجوده شرعية يثبت ما كالهما يبرز لم ما أجنبيين طرفاه يكون زواج أي عقد
 بأن السفر وثائق لنظام التنفيذية الالئحة من )26( المادة تضمنت كما ، نظامية إقامة كرخصة

 لخارج حامله سفر لتسهيل هو السعودية بالجنسية يتمتع ال لمن يمنح الذي السفر جواز
 هوية إثبات قبوله أو السعودي المواطن حقوق لحامله أن يعني وال إليها والعودة المملكة

.بموجبه العمل أو المملكة داخل

 على مبني غير سعودي سفر جواز يحمل لمن بالسماح العدل وزارة إبالغ سموه ويرى
 مقيمات أجنبيات من زواجهم عقود بإجراء جنسيته تثبت وثائق يحمل وال نفوس حفيظة

 حفيظة على مبني غير السفر جواز أن العقد في يوضح أن على أمورهم لتسهيل بالمملكة
 .. الخصوص بهذا سموه رآه ما على بموافقتنا نخبركم ، ذكر ما األمر دام وما . نفوس

 للمادة وفقاً المحاكم والختصاص ، ذكر ما على وبناء . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا
.و ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب فإننا ، األنكحة عقود مأذوني الئحة من العاشرة
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجلة السرية البرقية من نسخة تلقينا فقد
 رقم برقيتنا إلى إشارة [ : ونصها ، هـ18/8/1427 وتاريخ س1/5/5/468062/2
 ببرقية والمنتهية الدائرة المكاتبات إلى فيها المشار هـ19/4/1427 في 1/5/5/23771/2

 المشكلة اللجنة إليه توصلت ما بشأن هـ15/1/1427 في 3/270 رقم العام األمن مدير
 وما إطالقهن تأخر وأسباب عام بشكل والوافدات السعوديات/السجينات وضع لدراسة

 رعاية ومؤسسة النساء سجون في تحقيق وحدات بإنشاء المتعلقة التوصية حول ارتأيتموه
 إمكانية عدم من اتضح لما نظراً .الساعة مدار على الشرطة من محققون بها يتواجد الفتيات



 ال الوحدات تلك إنشاء إلى باإلضافة بالمناطق الشرط مديرو به أفاد حسبما ذلك تحقيق
 من )65( المادة حسب الهيئة اختصاص من االستجوابات الن السجينات تأخر مشكلة تحل
 )24( خالل للمحقق المتهمة بإرسال ملزم الجنائي الضبط وأن الجزائية اإلجراءات نظام
 باإلمكانيات المتعلقة األخرى الصعوبات إلى إضافة النظام ذات من )34( المادة حسب ساعة

 تستمر بأن برقيتنا تضمنت فقد . العام األمن مدير ذكر حسبما واآللية والبشرية المادية
 ضمن من إن وحيث والتعليمات األنظمة يخالف ال فيما حالياً به معمول هو ما وفق المعالجة
 التأكيد-1 :- والمحاكمة والتحقيق القبض بجهات يتعلق فيما-أ :يلي ما اللجنة توصيات

 بتوقيف يتعلق فيما الجزائية اإلجراءات بنظام بالتقيد والتحقيق القبض جهات جميع على
 اللجوء عدم والتحقيق القبض جهات على فيجب الكبيرة غير للجرائم بالنسبة-2 .المتهمات

 البحث القبض جهات على-3 .اإلقامة محل كضمان البديلة بالوسائل واألخذ التوقيف إلى
 جواز بإحضار الكفيل وتكليف سعودية غير كانت إذا الكفيل أو الموقوفة المتهمة ذوي عن

 تاريخ من أسبوع أقصاها مدة في كفيلها وبين بينها مخالصة وعمل مستحقاتها وجميع سفرها
.إيقافها

 مكفولته وضع إلنهاء األمنية الجهات مع تعاونه وعدم تهربه أو الكفيل مماطلة حالة في-4
 على التأكيد-5 .النظام بقوة مكفولته وضع بإنهاء يلزم ومستحقاتها سفرها جواز وإحضار
 األهمية وإعطائها فيها اإلسراع بضرورة السجينات قضايا بمعالجة العالقة ذات الجهات
 وزارة ومخاطبة بالمحكومية الخاص اإلشعار باستعمال السجون على التأكيد-6 .القصوى

 ناظر فضيلة قبل من بها الخاص الجزء تعبئة بضرورة المحاكم على التأكيد بطلب العدل
 تزيد الذين واألحداث األطفال بتسليم والتحقيق القبض جهات على التأكيد-7 .القضية

 ذويهم إلى )السعوديين( عليهن القبض أثناء أمهاتهم من يوجدون والذين سنتين عن أعمارهم
 اإلجراءات اختصار-8 .بلدانهم ممثليات إلى ) واألجانب ( االجتماعية الحضانة دار أو

 التوقيف بأماكن يتعلق فيما-ب . عام بشكل النزيالت معامالت بها تمر التي الروتينية
 السجون في الموجودة للشُرَط التابعة األمني التنسيق مكاتب تفعيل-1 :- والسجن

 .عنهن اإلفراج حلول قبل إنجازها وسرعة النزيالت بقضايا المتعلقة اإلجراءات الستكمال
 التأكيد-3 .رجال القضية في معهن كان إذا النزيالت بمعامالت الخاصة األوراق فصل-2

 توصيات-ج .تاماً فصالً الكبيرة السجون في الرجال عنابر عن النساء عنابر فصل على
 استالمهن أمورهن أولياء يرفض الالتي السعوديات من عدد وجود تبين حيث-1 :- أخرى

 : يلي ما اللجنة فترى السبب لهذا السجن في طويلة مدداً وبقين يستلمهن من يوجد وال
 ذوي على باالتصال السعودية والسجون التوقيف ودور القبض جهات على التأكيد)أ



 على وحثهم بها اتصالهم إجراءات وتسهيل زيارتها من وتمكينهم توقيفها بداية من الموقوفة
 على وتعاون للرحم صلة من ذلك في لما عنها التخلي أو نبذها وعدم بها االتصال مواصلة

 .االجتماعية الشئون لوزارة تابعة الفئة لهذه خاصة ضيافة أو إيواء دار إيجاد)ب .والتقوى البر
.ومساعدتهن إليوائهن خاصة أماكن إليجاد الخيرية الجمعيات حث)ج

 من للجنة اتضح حيث-2 .تزويجهن أو عمل عن لهن والبحث االجتماعي وضعهن معالجة)د
 أنهن السعودية الجنسية على الحاصالت السعوديات السجينات ملفات على اطالعها خالل
 ويتم السعودية الجنسية اكتسابهن من األولى السنوات خالل األخالقية الجرائم في يقعن

 الستالمهن لهن محرم وجود لعدم طويلة فترات السجن في ويبقين أزواجهن من تطليقهن
 المدنية األحوال بين تنسيقاً هناك أن للجنة اتضح وكما األصلية بالدهن إلى ترحيلهن ولتعذر
 منح في االستعجال عدم ترى اللجنة فإن لذا الخصوص هذا في الوطني المعلومات ومركز

 األجنبية المواطن زوجة بيانات طباعة إمكانية بدراسة ذلك عن ويستعاض الفئة لهذه الجنسية
 المدنية لألحوال العامة المديرية بين التنسيق ومواصلة األجنبي برقمها األسرة سجل في

 نأمل . التوصيات لتلك ولتأييدنا .لذلك المناسبة اآللية إليجاد الوطني المعلومات ومركز
 للشؤون مساعدنا سمو تزويد تم وقد يخصه فيما كل تحقيقها نحو يلزم ما واتخاذ اإلطالع

 ما أما الغرض لنفس البرقية هذه من بصورة ) والجوازات والسجون العام األمن ( األمنية
 المتزوجات لألجنبيات السعودية الجنسية منح في االستعجال عدم من اللجنة ارتأته بما يتعلق

 من بصورة )المدنية األحوال( األمنيّة للشئون مساعدنا سمو تزويد تم فقد سعوديين من
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] مرئياتهم وإبداء ذلك لدراسة هذه برقيتنا

.و ) يخصكم فيما
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 تعميم على المبنى هـ18/9/1424 وتاريخ 2328/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 أن المتضمن هـ4/9/1424 وتاريخ 53/74464 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب

 السعوديين لغير الممنوح السعودي الجواز وأن المدني السجل هي السعوديين هوية إثبات



 .. البالد داخل الهوية إلثبات وليس إليها والعودة المملكة خارج الى حامله سفر لتسهيل هو
 4/5383 رقم المدنية لألحوال الداخلية وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد عليه . الخ

 تحمله لما وفقاً جنسيتها عن األجنبية المرأة تنازل أن المتضمن هـ12/11/1426 وتاريخ
 . الخ .. منتهية أم المفعول سارية الوثائق هذه كانت سواءً جنسيتها تثبت أجنبية وثائق من
ك/ ).يحفظكم والله .واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا
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 هـ ت/46رقم المدنية لألحوال الداخلية وزارة وكيل سعادة تعميم من نسخة تلقينا فقد
 هـ10/8/1426وتاريخ هـ ت/90رقم التعميم إلى فيه المشار ، هـ14/4/1428 وتاريخ
 عند لوحظ أنه المتضمن هـ12/7/1426وتاريخ وز/169رقم الوزاري القرار به المرفق
 كتاب الفضيلة ألصحاب يحال ال وما يحال فيما اإلدارات بين التطبيق في اختالف التنفيذ
 إذا )1( :اآلتي وفق ذلك يخص فيما العمل يكون بأن سعادته ويرغب .االسم لتسجيل العدل
 المتبعة اإلجراءات إنهاء فبعد ، مستقلة وثيقة يحمل األول االسم تغيير بطلب المعني كان

 من الثانية الفقرة تضمنته لما إنفاذاً ، العدل كاتب فضيلة لدى تسجيله يتم األول االسم لتغيير
 تغيير بطلب المعني كان إذا )2( .هـ12/7/1426وتاريخ وز/169 رقم الوزاري القرار
 ـ بنت ـ زوجة( األسرة رب سجل في مضافاً زال وال ، مستقلة وثيقة يحمل ال األول االسم

 واألساس المدني السجل في األول االسم تغيير يتم المتبعة اإلجراءات إنهاء بعد فإنه ، )ابن
 والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .العدل كاتب فضيلة لدى االسم لتسجيل الحاجة دون

ك /يحفظكم،،،، والله . يخصكم فيما بموجبه
3252/ت/13
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 مجلس قرار على المبني , هـ17/5/1420 وتاريخ 1403/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (

 التعديالت بعض إجراء على الموافقة المتضمن هـ27/4/1420 وتاريخ 70 رقم الوزراء



 . الخ .. وغيرها العمرة أو الحج دخول بتأشيرات المملكة الى القادمين معاملة تنظيم على
 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه
 قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمنة هـ25/9/1428 وتاريخ ب/42696 رقم

 الموافقة -1 :- يلي بما القاضي هـ19/9/1428 وتاريخ 305 رقم الموقر الوزراء مجلس
 العمرة أو للحج دخول بتأشيرات للمملكة القادمين معاملة تنظيم من )4( المادة تعديل على

 المعدلة , هـ18/10/1404 وتاريخ )42/م( رقم الملكي بالمرسوم الصادر , وغيرها
 من يعاقب( :اآلتي بالنص لتصبح , هـ1/5/1420 وتاريخ )9/م( رقم الملكي بالمرسوم

 ال مدة بالسجن التنظيم هذا من )3( المادة في عليها المنصوص المخالفات إحدى يرتكب
 بتعدد الغرامات وتتعدد , معاً بهما أو ريال ألف مائة تتجاوز ال بغرامة أو سنتين على تزيد

 استخدامها ثبت إذا البرية النقل واسطة وتصادر , بشأنهم المخالفة وقعت الذين األشخاص
 وكانت , التنظيم هذا من )مكرر4( والمادة )3( المادة في إليهم المشار األشخاص نقل في

 -2 ). قضائي بحكم إال المصادرة تكون وال , معه المتواطئ أو المساهم أو للناقل مملوكة
 الئحة الداخلية وزير يصدر( :كاآلتي نصها يكون , للتنظيم جديدة مادة إضافة على الموافقة
 اإلقامة نظام ألحكام مخالفته تثبت من لكل وفتراته للمملكة الدخول منع مدد تحديد تتضمن

 نرغب لذا ). التنظيم هذا أحكام مخالفي وكذلك , به الملحقة والتعليمات والقرارات ,
 مجلس قرار من نسخه برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم

و ./ يحفظكم والله .. المذكور الوزراء
3261/ت/13
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 صاحب تعميم على المبني هـ6/1/1423 وتاريخ 1921/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 باعتماد القاضي , هـ28/12/1422 وتاريخ ج/2034 رقم الداخلية وزير الملكي السمو

 شخصية إثبات تستدعي التي المعامالت إجراء عند المدنية األحوال بطاقة على مواطن كل
 مضافين داموا ما العائلة بدفتر فيكون األسرة ألفراد الشخصية إثبات أما , المواطن

.الخ...فيه



 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه
 من عدد وجود من لوحظ لما نظراً [ :ونصه هـ29/10/1428 وتاريخ هـ ج/19050
 بطاقات لديه وبعضهم استخراجها لهم يسبق لم حيث شخصية بطاقات يحملون ال المواطنين

 من لجنة تكليف تم فقد المدني السجل في أسرهم أفراد بعض أو كل تسجيل يتم لم ولكن
 أوضحت والتي دراستها نتائج المتضمن تقريرها وقدمت الموضوع لدراسة المعنية الجهات

 كان وبعضهم صور عليها أن بحجة المدنية األحوال بطاقات على يتحصلوا لم أفراد هناك أن
 يتقدموا لم هـ1417 عام اإلعفاء إنهاء وبعد التصوير من فيها معفى نفوس حفيظة يحمل

 أن كما , المدني السجل في يسجلوا لم أسرهم أفراد بقي وبالتالي بطاقات على للحصول
 العتقادهم بطاقات يحملون ال المناطق بعض في رعوية أو ريفية مناطق في يقيمون من هناك

 وجوب منها التوصيات من عدد الى اللجنة وتوصلت إليها حاجتهم عدم أو التصوير بحرمة
 األحوال نظام من )70( المادة بمضمون واألهلية الحكومية الجهات جميع على التأكيد
 بما عامة مؤسسة أو حكومية مصلحة أو جهة ألي يجوز ال( اآلتي على نصت والتي المدنية

 الخاصة والمؤسسات والجمعيات والشركات والمدارس والمعاهد الجامعات ذلك في
 بأية أو مستخدم أو موظف بصفة خدمتهم في يستبقوا أو يستخدموا أو يقبلوا أن واألفراد

 بطاقة يحمل كان اذا إال عمره من عشرة الخامسة أكمل سعودي شخص أي أخرى صفة
 نفس من )80( المادة في ورد ما ذلك يخالف من كل على يطبق أن أوصت كما )شخصية

 عشرة الى تصل بغرامة إليها المشار )70( المادة مخالفة على عقوبة تضمنت والتي النظام
 بأن واألهلية الحكومية المصالح جميع على التعميم بإعادة اللجنة أوصت كما ريال آالف
 الهوية( المدنية األحوال بطاقة على هوياتهم بإثبات يتعلق فيما المواطنين مع التعامل يقتصر
 وتاريخ هـ ج/2034 رقم البرقي لتعميمنا تأكيداً سواها دون فقط )الوطنية

. الحكومية والمصالح الوزارات لجميع الموجه هـ28/12/1422

 المدونة األسرة ألفراد إثبات كوثيقة )العائلة دفتر( اعتماد استمرار مع ذلك على ولموافقتنا
 المواطنين كافة قبل من المدنية األحوال نظام بأحكام االلتزام إطار وفي , فيه بياناتهم

 يحقق وبما المدني السجل في مواطن كل تسجيل تسهيل على وعمالً المعنية والجهات
 أشير ما بموجب العمل نأمل واألمنية والتنموية الخدمية والمجتمع واألسرة الفرد متطلبات

 لذا هـ أ ] يخصه فيما كل العتماد بكم المرتبطة األهلية أو الحكومية للجهات وإبالغه إليه
و/ )بموجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
ت/108/12
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 الوزراء مجلس لرئيس األول النائب الملكي السمو صاحب خطاب صورة تلقينا( :وبعد -
 هـ20/4/1395 في 1/1399 برقم العليا الحج للجنة األعلى والرئيس الداخلية ووزير

 نبعث« :المقدمة بعد ونصه الخارجية للشئون الدولة وزير الملكي السمو لصاحب الموجه
 وتاريخ 2/4537 رقم الداخلية للشئون الدولة وزير الملكي السمو صاحب خطاب طيه لكم
 الخاص هـ8/2/1395 في 49/1 رقم العليا الحج لجنة قرار ومشفوعه هـ19/4/1395

 لهم مأوى والميادين األرصفة واتخاذهم لهم الالزمة المبالغ حملهم وعدم الحجاج بتزايد
 العدل وزير ومعالي واألوقاف الحج وزير معالى أعطينا وقد منه يخصكم ما إنفاذ العتماد
 هذه يخص ما إن وحيث .»هـ ا.تحياتنا ولكم .يخصه ما منهم كل إلنفاذ اإلعالم وزير ومعالي
 الحج فريضة إن حيث« :ونصها المذكور ر القرا من األولى الفقرة عليه نصت ما هو الوزارة

 من لوحظ وقد العمر في واحدة لمرة استطاعه لمن األداء واجب اإلسالم أركان من ركن
 بحيث تزايد في المملكة مناطق مختلف من المواطنين من الحجاج أن اإلحصائيات خالل
 من ذلك يسببه لما ونظراً سنوياً الفريضة ألداء ويتجه سيارته الحج في رغب من كل يستقل
 يحج لم لمن تتوفر أن يجب التي منى في وخاصة لألراضي وإشغال بالسيارات للطرق ازدحام

 ممن الحج بترك التجاوب في حياً مثالً يعطوا أن المواطنين على يحتم ذلك فإن السابق من
 بيسر الفريضة ألداء المجال يجد أن قبل من يحج لم لمن الفرصة وإعطاء قبل من حج

 الخطب في المهمة المساجد أئمة بواسطة لذلك المواطنين دعوة ويستحسن وطمأنينة
 ويستمر رمضان شهر أول من باإلعالن المختلفة اإلعالم أجهزة بواسطة وكذلك الجمعية

 والعمل االطالع نأمل .»هـ ا.الحجة ذي من السابع اليوم حتى متقطعة فترات في ذلك
.و/انتهى .)يخصكم فيما بموجبه
ت/158/2
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 للشئون الدولة وزير الملكي السمو صاحب من الصادر التعميم نص أدناه نبلغكم( :وبعد -
 وجوب إلى النظر نلفت:« أوالً :النص هـ29/6/1395 وتاريخ 27058 برقم الداخلية

 في 25495 برقم عنه المعمم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب بأمر التقيد
 تكون مركبة هي المرور نظام مفهوم في الخاصة السيارة )1(م :ونصه هـ6/8/1392

 مالكها كان سواء أجر بدون األشخاص أو البضائع لنقل الشخصي لالستعمال مخصصة
 في يكتفى )2(م .غيره أو )آب بك الونيت( نوع من كانت سواء اعتبارياً أو طبيعياً شخصاً

 الشركات لمنسوبي يسمح ذلك على الخاصة السياقة برخصة الخاصة السيارة قيادة
 الخاصة السياقة برخصة والمؤسسات الشركات بهذه الخاصة السيارات بقيادة والمؤسسات

 منح يجوز المرور نظام من )9( بالمادة وعمالً: ثانياً .أجنبياً أو سعودياً السائق كان سواء
 النظامية لشروطها مستوفياً كان متى عامة سياقة رخصة نظامية إقامة يحمل الذي األجنبي
 أمير من بقرار ذلك ويكون عامة سياقة رخص الشروط لهذه الحائزين األجانب منح فيعتمد
 وتاريخ 17340 برقم عنها المعمم المناطق أمراء تفويضات بالئحة عمالً المختص المنطقة

 بقيادة له يسمح تقدم ما وفق عامة سياقة رخصة على يحصل الذي واألجنبي هـ23/4/1395
 في الخارج من سائقين استقدام تطلب أن والشركات للمؤسسات يمكن كما النقل سيارات

 .المهرة الثقيلة واآلليات السيارات سائقي وخصوصاً السعوديين السائقين توفر عدم حالة
 من المناسب العدد استقدام السارية للتعليمات طبقاً الحجاج نقل لشركات يمكن: ثالثاً

 األقل على بشهر الموسم بدء قبل للبالد يحضروا أن على الحج لموسم المهرة السائقين
.و/انتهى .)لإلحاطة .»هـ ا.فيها السير على ولتدريبهم العمل أماكن على للتعرف

ت/13/5
2/127

17
1

1399
حج

 ضبط حالة في -1 .الحج موسم في المجرمين مع تضبط التي لألشياء بالنسبة :رابعاً «... -
 ويرفق وصورتين أصل من فوري محضر بها يعمل الحج موسم في المجرمين مع أشياء

 تولت التي الجهة لدى تبقى وصورة القضية بملف صورة وترفق المضبوطة األشياء مع األصل
 حالة ففي ذلك تعذر وإذا المشاعر في المال بيت مأمور إلى المضبوطات تسلم -2 .اإلجراء

 عينية أشياء كونها حالة وفي بالشرطة األمانات صندوق ألمين فتسلم نقود المضبوطات كون
 الالزمة األوامر وتصدر الشرعي اإليجاب نتيجة تظهر حتى الشرطة مستودع لمأمور فتسلم



 وربط قضية كل به ترفع الذي التقرير صلب في اإليداع وتاريخ رقم كتابة ويجب اإلمارة من
 في التعميم نص ينظر .و/ .)بموجبه والتمشي االطالع نرغب .»بالمعاملة اإليداع وصل

.1/714 التركات
ت/119/12

2/127
22
7

1399
حج

 لجنة ورئيس الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة لكم نبعث( :وبعد -
 11695/ص/4 رقم السامي األمر من ونسخة هـ30/6/1399 في ع ل/3 رقم العليا الحج

 لجنة بتوصية المتعلقة المواضيع بعض على السامي المقام موافقة بشأن هـ26/5/1399 في
 .)موجبه واعتماد لالطالع .المقدسة المشاعر داخل الحجاج نقل وسيلة حول العليا الحج
 لسموكم نبعث« :هـ26/5/1399 في 11695/ص/4 رقم السامي األمر ونص .ش/انتهى
 المتعلقة هـ29/3/1399 وتاريخ خ/م/3401 رقم مذكرتكم مع الواردة األوراق برفقه

 الصغيرة للسيارات السماح بعدم الخاص قرارها إلى العودة بضرورة العليا الحج لجنة بتوصية
 من كل في مواقف ثالث إيجاد -1 :يلي ما واقتراحها والمشاعر مكة في بالسير والونيتات

 إليقاف )جدة طريق( الجود وأم )الطائف لطريق بالنسبة( عرفات وقبل )المدينة طريق( التنعيم
 المكرمة مكة إلى الدخول من ومنعها الخارج من البر لحجاج المقلة الصغيرة السيارات

 -2 .الحجاج ببقية أسوة الشركات سيارات على نقلهم ويتم المشاعر طريق في والسير
 مقيمين أو مواطنين سواء المملكة داخل من للحجاج عرفات في خاصة منطقة تخصيص
 السير خطة في وإيضاحها تسلكها التي الطرق وتخصيص اإلعالم وسائل في عنها واإلعالن

 في الوقوف وكذلك المخصصة الطرق في إال الصغيرة السيارات بسير اليسمح أن على
 نقل لسيارات المجال تفسح لكي الليل منتصف بعد إال عرفات والتغادر المخصصة المنطقة
 يطيب حيث وتقف مبكر وقت في منى إلى تصل ولئال النقل في مهمتها بأداء الحجاج
 ورابطة الحكومة ضيوف ينقل يتعلق فيما أما ..السير حركة إرباك في وتتسبب المقام لسائقها

 بسيارات يتم فنقلهم الشخصيات من أعداداً تستضيف التي الجهات وبعض اإلسالمي العالم
 يهيأ بأن اللجنة وأوصت الطرق من كبيراً جزءاً وتشغل السير لحركة ربكة ويسبب صغيرة

 المستضيفة الجهات قبل من )أتوبيسات( ومريحة مكيفة جماعية نقل وسائل الجهة لضيوف
.مستواهم في هم ومن الحكومات رؤساء عدا ما فيها نقلهم يتم



 الزحام حركة من جداً كثيراً سيخفف األسلوب هذا ألن اللجنة إليه ذهبت لما وتأييدكم
 أيضاً وتوصيتها .منها والنزول المشاعر إلى الصعود أثناء أو الشريف الحرم بجوار سواء

 التي المساحات تقليل لدراسة شكلت وأن سبق التي الوزارية اللجنة قرار تنفيذ بضرورة
 على ولموافقتنا المستخدمة السيارات أعداد من والتقليل منى في الحكومية للدوائر تعطى
.»موجبه إنفاذ إليكم نرغب ذلك

ت/144/12
2/129

28
9

1399
حج

 اآلتي هـ4/9/1399 في ع/1707 رقم واألوقاف الحج وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 غيرهم يوكلون المطوفين بعض أن واألوقاف الحج لوزارة استبان فقد« :المقدمة بعد نصه
 لهذا وكان سيرته وحسن الوكيل صالحية من التأكد دون الحجاج وخدمة الطوافة أعمال في

 أمر صدور نأمل لذا .المشكالت من العديد وإثارة الرحمن ضيوف خدمة في السيء أثره
 في آخر لشخص مطوف من توكيل أي توثيق بعدم العدل كتاب عموم على بالتعميم معاليكم
 من للتأكد للمطوفين االبتدائية الهيئة إلى الرجوع بعد إال الحجاج وخدمة الطوافة أعمال

 ا.التوكيل إجراء على المذكورة الهيئة وموافقة المسئولية لتحمل وكفاءته الوكيل صالحية
.و/انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .»هـ

ت/147/12
2/129

21
11

1400
حج

 منح اليجوز -1 الزيارة أو العمرة أو للحج بتأشيرات القادمين بشأن يطبق ما :ثانياً «... -
 ـ الحج :التالية لألغراض بتأشيرات قدموا لمن عائل أو لولي تابعة إقامة أو مستقلة إقامة

 ويستثنى المملكة إقليم عبر للمرور مؤقت لعمل زيارة ـ تجارية زيارة ـ عائلية زيارة ـ العمرة
 يحملن الالئي أمهاتهم مع وقدموا العمر من السنة يبلغوا لم الذين األطفال -أ :ذلك من

 جواز وفقد وعودة خروج تأشيرة على حصل الذي الشخص -ب .المفعول السارية اإلقامة
 إقامته تكون أن شريطة للزيارة تأشيرة عليه جديد جواز على فحصل المملكة خارج سفره



 لتأشيرة تمديداً الزيارة تأشيرة فتعتبر إليه حاجة في وكفيله المفعول سارية الزالت
.97/ص الجنسية في النص وينظر .و/ .»إلخ...العودة
ت/191/2

2/130
14
11

1401
حج

 بعض بتوزيع تقوم الحكومية والمؤسسات والمصالح الوزارات بعض كانت ولما«... -
 الغرض لهذا المشكلة اللجنة تزويد فنرجو .الحج موسم في اإلعالمية والنشرات المطبوعات

 ببيان هـ1/11/1401 من اعتباراً اإلعالم وزارة بمقر جدة في اجتماعاتها ستعقد والتي
 قبل وذلك الحج موسم في بتوزيعها لكم التابعة الجهات ستقوم التي والمطبوعات بالكتب
 في المراقبة أجهزة لتعرض وتفادياً ومعلوميتها اللجنة ألحاطة مبكر بوقت لعرفات الصعود
 ويطلب .ك/ »إلخ...المقدسة المشاعر في توزيعها عند المطبوعات لتلك الثالث الجهات
.الوزارة من التعميم
ت/193/12

2/130
24
11

1401
حج

 لمعالي الموجه الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 هيئة رئيس معالي إلينا كتب« :المقدمة بعد هـ9/11/1401 في 1/9818 رقم نسخة الوزير

 بعض أن إلى مشيراً هـ1/11/1401 في س/275/3 رقم بخطابه والتأديب التحقيق
 أعضاء إحراج في يتسبب مما عوائلهم يصطحبون الحج أعمال في المشاركين الموظفين

 المشاركة الحكومية الجهات إبالغ معاليه يطلب وحيث .الرقابية لمهامهم أدائهم أثناء الهيئة
 جواز بعدم الحج أعمال في يشاركون ممن منسوبيها على بالتأكيد الحج أعمال في

 عليه الموافق اللجنة محضر من )27( الفقرة عليه نصت ما مع تمشياً عائالتهم اصطحاب
 على والتأكيد اإلحاطة نأمل .هـ19/11/1400 في 26843/د/7 رقم السامي باألمر

 نرغب .الوزير معالي توجيه وحسب .»هـ ا.بذلك الحج مواسم في بمهام المكلفين األشخاص
.ش/انتهى .)موجبه العتماد يلزم من وإبالغه اإلحاطة



ت/8/100
2/131
5
6

1408
حج

 الموجه هـ17/5/1408 في م/4/836 رقم السامي المقام خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 :المقدمة بعد نصه اآلتي العليا الحج لجنة ورئيس الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب

 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب من نسخة برفقه«
 ينبغي الذي المكان تحديد بشأن ومشفوعاته هـ23/11/1407 في 3303/2 رقم واإلرشاد

 بين السريع الخط من والغربية الشرقية الجهة في الواقعة والهجر القرى أهل منه يحرم أن
 جنوباً يتجهون كانوا والذين والسويرقية والصعيبة المهد مثل المنورة والمدينة المكرمة مكة

 مجلس أن المتضمن الهجرة، طريق عن مكة إلى يذهبون فأصبحوا عرق ذات من فيحرمون
 إلى هـ1/11/1407 من الطائف بمدينة المنعقدة الثالثين دورته في اطلع العلماء كبار هيئة

 الرأي وتبادل والمناقشة الدراسة وبعد ذلك في المعد البحث على هـ9/11/1407
 ميقات الحاج خلف كان إذا ما حكم وفي المواقيت محاذاة في العلماء أقوال واستعراض

 السابق في منه يحرم ميقات له من وكذلك أهلها من وليس المنطقة إلى قادم وهو آخر وأمامه
 ـ باألكثرية ـ أصدر ذلك وبعد المعبدة، الحديثة الطرق مسارات تغيير بسبب عنه عدل ولكنه
 تضمنه ما إنفاذ إليكم نرغب .الموضوع بشأن المرفق هـ9/11/1407 في 142 رقم قراره
 ونص .و/انتهى .)الالزم وإكمال االطالع نأمل .»اهـ.بموجبه يلزم ما فأكملوا المذكور القرار
 والصالة العالمين، رب لله الحمد« :هـ9/11/1407 في 142 رقم العلماء كبار هيئة قرار

 واتبع بهديه اهتدى ومن وصحبه وآله محمد ورسولنا نبينا على األكمالن األتمان والسالم
..الدين يوم إلى القويمة سنته

 بتاريخ الطائف مدينة في المنعقدة الثالثين دورته في العلماء كبار هيئة مجلس فإن :وبعد
 وزير نائب الملكي السمو صاحب كتاب على اطلع هـ9/11/1407 إلى هـ1/11/1407

 منطقة أمير سمو كتاب ومشفوعه هـ22/11/1406 وتاريخ 78321/ت/29 رقم الداخلية
 هـ5/11/1406 وتاريخ ل/6149/5 رقم بالنيابة المركزية الحج لجنة ورئيس المكرمة مكة

 الحج في اإلسالمية التوعية هيئة بتقرير ورد ما ناقشت قد المركزية الحج لجنة أن المتضمن
 والتي منه، الرابعة بالفقرة ورد ما إلى فيه وتطرقت هـ1405 عام حج موسم في مالحظات من



 بين السريع الخط من والغربية الشرقية الجهة في الواقعة والهجر القرى بعض إن حيث:(نصها
 من فيحرمون جنوباً يتجهون كانوا والذين ، والسويرقية والصعيبة المهد مثل والمدينة مكة
 بالنسبة اإلحرام مكان عن ويسألون الهجرة، طريق عن مكة إلى يذهبون فأصبحوا عرق ذات
 وإبالغهم منه يحرمون الذي المكان عن الحكم فيها يبين فتوى إصدار الهيئة واقتراح لهم

 على المجلس اطلع كما المناطق، تلك في المساجد وأئمة واألمراء القضاة طريق عن بذلك
 وتاريخ 5689 رقم المنورة المدينة منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب

.نفسه الموضوع في هـ23/6/1406

 بزيارة تقوم لجنة تشكيل فرأى والعشرين الثامنة دورته في ذلك على اطلع قد المجلس وكان
 المنورة والمدينة المكرمة مكة بين السريع الخط وغرب شرق والواقعة إليها المشار المناطق
 من يحرمون هل إحرامهم طريقة في الرأي إبداء مع قرى من عليه ما لواقع تصوراً وتعطي

 وقدمت بالمهمة اللجنة قامت وقد عليه يمرون ميقات أقرب من يحرمون أم مساكنهم
 ويحتاج مهم الموضوع أن فرأى والعشرين التاسعة دورته في فيه نظر حيث للمجلس تقريرها

 الشيخ معالي فيه يعد وأن الثالثين الدورة إلى فيه النظر استكمال فأجل وتأمل بحث زيادة إلى
 الواردة األسئلة ضوء على المحاذاة في العلم أهل كالم على يشتمل بحثاً عبيد بن سليمان

 إذا فيما والحكم المنطقة زارت التي اللجنة أعدته الذي التقرير ضوء وعلى الموضوع، في
 له من وكذلك أهلها، من وليس المنطقة إلى قادم وهو آخر وأمامه ميقات الحاج خلف كان

 .المعبدة الحديثة الطرق مسارات تغيير بسبب عنه عدل ولكنه السابق في منه يحرم ميقات
 له اتضح جوانبه جميع من الموضوع وتأمل المجلس عليه واطلع البحث معاليه أعد أن وبعد

 مكة إلى المنورة المدينة من يتجه من :األولى الفئة :فئات ثالث هم الطريق هذا يسلك من أن
 بها ماراً كان أم المدينة أهل من كان سواء السريع الخط هذا عبر العمرة أو للحج المكرمة

 كان إذا إحرام دون تجاوزه له يجوز وال الحليفة ذو ميقاته فهذا المكرمة مكة إلى ومنها
 الله صلى( النبي أن عنهما الله رضي عباس ابن عن ومسلم البخاري أخرجه لما للنسك مريداً

 المنازل قرن نجد وألهل الجحفة الشام وألهل الحليفة ذا المدينة ألهل وقت )وسلم عليه
 الحج يريد كان لمن أهلهن غير من عليهن أتى ولمن لهن فهن وقال يلملم اليمن وألهل

.منها يهلون مكة أهل حتى أهله من فمهله دونهن كان فمن والعمرة

 المدينة جنوب تقع بالده أن أي مكة يلي مما الحليفة ذي دون أهله كان من :الثانية الفئة
 كان ومن( )وسلم عليه الله صلى( لقوله سكناه موضع ميقاته فهذا الحليفة ذي بعد المنورة
 يريد الغرب أو الشرق ناحية من بعيد بلد من جاء من :الثالثة الفئة ).أهله من فمهله دونهن
 بعد أصبح ولكنه بميقات طريقه في يمر لم فهذا مكة إلى متجهاً السريع الطريق سلوك



 في الجحفة محاذاة وأمامه السريع الطريق إلى وصل أن بعد مكة يلي مما الحليفة ذي ميقات
 اإلشكال، إحرامها محل في وقع التي الفئة فهذه مكة، باتجاه المدينة من )208( الكيلو
 المناقشة وبعد المحاذاة في العلم أهل أقوال على واطلع الموضوع المجلس درس أن وبعد

 هي السريع الطريق سالكي من الفئة هذه ميقات أن :باألكثرية المجلس رأى .الرأي وتبادل
 الطريق إلى وصل لمن األصلي الميقات وألنها إليهم المواقيت أقرب لكونها الجحفة محاذاة
.»الغرب من السريع

ت/8/150
2/134
9
8

1408
حج

 الوزارة هذه لدى التوسط بعدم لكم التابعة الحكومية القطاعات منسوبي على التأكيد«... -
 بعدم التأكيد وكذلك الظروف كانت مهما إقامة إلى الحج أو العمرة تأشيرات تحويل في

 تحويل طلب بعدم التأكيد وكذلك الظروف كانت مهما للزيارة القادمين تأشيرة تحويل طلب
 في اإلقامة لمبدأ مخالفة ذلك في ألن إقامة إلى نوعها كان مهما للزيارة القادمين تأشيرة

.112/ص والجوازات الجنسية في التعميم نص وينظر .ك/ .»إلخ...المملكة
108/ت/8
2/134
4
9

1412
حج

 في م/ق/334 رقم قرارنا بأن اإلشارة نود .يلزم بما العدل كتاب تعميد«... -
 الوكيل إن : أوالً .مادته في نص قد باألوراق الضوئية صورته المرفق هـ12/11/1406

 ضرورة على أيضاً المادة نصت كما التنفيذية ومكاتبها المؤسسة خدمات في ويشارك يعمل
 ومن الخدمة بأداء القيام من مؤقتة أو دائمة بصفة تمنعه قوية أسباب الموكل لدى تقوم أن

 يمنعه بمرض مريضاً أو عاجزاً يكون أن -ب . امرأة الموكل يكون أن -أ : األسباب هذه
 الموكل يكون أن -د . عالجية أو رسمية مهمة في مسافراً يكون أن -ج . الخدمة أداء من

 عمل لمباشرة أبنائه أحد توكيل في ويرغب الطوافة مؤسسات إحدى إدارة مجلس في عضواً
 الموكل تمنع أن شأنها من اإلدارية الجهة بها تقتنع أخرى أسباب أي -هـ . بالمؤسسة آخر



.3/774 الوكالة في النص ينظر . و/ .»اهـ مؤقتة أو دائمة بصفة واجبه أداء من
525/ت/8
2/135

14
10

1415
حج

 الوزارة في لجنة بتأليف القاضي هـ6/10/1415 في 1106 رقم الوزير معالي قرار(... -
 .و )/بموجبه والعمل لإلحاطة .اللجنة هذه تتوالها التي واألعمال »الحج شؤون لجنة« باسم

الوزارة من القرار يطلب
835/ت/13
2/135

23
8

1416
حج

 السامي األمر على المبني هـ14/9/1415 في 496/ت/8 رقم للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 الحكومية الدوائر من منى إخالء بشأن هـ24/8/1415 في 12569/ب/4 رقم التعميمي

 في 9109/ب/9 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..
 بعدم االلتزام بضرورة الحكومية الجهات جميع على بالتأكيد القاضي هـ28/6/1416

 ومواد إنشائه وطرق نوعه كان أيا مراكزها أو مواقعها في المنشآت بناء أو إنشاء أو إحداث
 أسوار عن عبارة المنشآت كانت سواء باتًا منعًا ممنوع ذلك وأن فيه، المستخدمة اإلنشاء

.و /إنتهي )موجبه إعتماد و لالطالع الخ .. ثابتة أو متحركة غرف أو
1238/ت/13
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 لصاحب أصال الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة لقدتلقينا
 هـ23/6/1419 في 431/8 برقم العليا الحج لجنة ورئيس الداخلية وزير الملكي السمو

 وتاريخ 131 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت بأنه المتضمن
 واألضاحي الهدي سندات وتسويق وبيع إصدار قصر ـ 1 : يلي بما القاضي هـ15/6/1419

 السعودية العربية المملكة مشروع على بالحجاج الخاصة أنواعها بكافة والصدقة والفدي
 هيئة تقوم ـ 2 .للتنمية اإلسالمي البنك بتنفيذه يقوم الذي واألضاحي الهدي لحوم من لالفادة

 واالدعاء السابقة الفقرة في الوارد النص يخالف من مع بالتحقيق العام واالدعاء التحقيق
 ما قيمة بإعادة إلزامه مع بشأنه الالزم الحكم إلصدار المحاكم إلى المخالف يحال ـ 3 .عليه
 لالفادة السعودية العربية المملكة مشروع من سندات شراء أو أصحابها إلى سندات من باعه
 التي السندات بعدد للتنمية اإلسالمي البنك بتنفيذه يقوم الذي واألضاحي الهدي لحوم من

 مضي بعد الوزراء مجلس إلى للموضوع تقويم برفع الداخلية وزارة تقوم ـ 4 .باعها
.و/يحفظكم والله .)موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ.سنتين
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 رقم الوقائي للطب المساعد الصحة وزارة وكيل سعادة تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد
 لعام والحج العمرة لموسمي استعداداً (( - : ونصه هـ14/10/1419 في 2100/6/21
 برامج في المشاركين جميع وكذلك والمعتمرين الحجاج تطعيم في منا ورغبة هـ1419

 بموجب بالتمشي لديكم المختصة الجهات تعميد نأمل . الشوكية المخية الحمى ضد الحج
 والمقيمين المواطنين وتوجيه توعية -1 - : كالتالي وهي العام لهذا المرض من الوقاية خطة
 لعام الحج وفريضة العمرة تأدية في الراغبين الحكومية والمؤسسات الدوائر منسوبي من

 المشاركين جميع تطعيم ضرورة -2 . الشوكية المخية الحمى ضد التطعيم بأهمية هـ1419
 المواطنين عموم وحث توعية -3 . المرض هذا ضد هـ1419 العام لهذا الحج برنامج في

 في يشارك أن على بالتطعيم المبادرة بأهمية والعمرة الفريضة سيؤدون الذين والمقيمين
 الحج – اإلعالم – الداخلية – الدفاع [ العالقة ذات بالوزارات المختصة الجهات توعيتهم

 أسر تطعيم أهمية يراعى -4 ] الصحة – واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون –
.يحفظكم والله ) موجبه ومراعاة لإلحاطة . الخ .. السابقة البنود في الموضحة الفئات
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 بالسيارات يهربون الذين الحجاج نقل سيارات سائقي على تطبق التي الضوابط بخصوص(

 من التعميم يطلب .و.)/األخرى المناطق أو المقدسة المشاعر إلى الحجاج لنقل لهم المسلمة
الوزارة

1322/ت/13
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 هـ1/12/1419 وتاريخ 17620 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة الوزارة تلقت
 ليلة1419 عام الحجة ذي شهر دخول األعلى القضاء مجلس لدى ثبت حيث (( : ونصه

 الجمعة يوم بعرفة الوقوف يكون وبهذا م1999 مارس 8 الموافق هـ1/12/1419 الخميس
 مارس 27 السبت يوم المبارك األضحى وعيد م1999 مارس 26 الموافق الحجة ذي 9

 من يتقبل أن وعال جل الله نسأل . بذلك لكم التابعة الجهات إبالغ فاعتمدوا . م1999
 مكان كل في المسلمين من يتقبل أن و ذنوبهم لهم ويغفر حجهم الحرام الله بيت حجاج
 /يحفظكم والله ) بذلك واإلحاطة االطالع نرغب لذا .أهـ . مجيب سميع أنه أعمالهم صالح

. ك
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 د/6118 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة تلقينا لقد( :وبعد
 من نسخة ومشفوعه الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصال الموجه هـ6/5/1420 في



 الوزراء مجلس قرار على بالموافقة القاضي هـ1/5/1420 وتاريخ 9/م رقم الملكي المرسوم
 تنظيم على اآلتية التعديالت إجراء على الموافقة المتضمن هـ27/4/1420 وتاريخ 70 رقم

 الملكي بالمرسوم الصادر العمرةوغيرها أو للحج دخول بتأشيرات للمملكة القادمين معاملة
 المادة إلى ]د[ الرمز تحمل جديدة فقرة إضافة ـ 1" : هـ18/10/1404 وتاريخ 42/م رقم

 أو نظامية إقامة يحمل ال من بنقل القيام النقل وسائط جميع على يحظر[ : اآلتي بالنص )3(
 ذلك في بما وقراها ومدنها المملكة مناطق بين الهوية مجهولي أو إقامتهم تأشيرة انتهت

 آخر في اآلتي النص إضافة ـ 2 ].وغيرها العمرة أو للحج المقدسة األماكن إلى إيصالهم
 في استخدامها ثبت إذا المخالفة تكرار حالة في البرية النقل واسطة وتصادر[ : )4( المادة

 أوالمتواطيء المساهم أو للناقل مملوكة وكانت المادةالثالثة في إليهم المشار األشخاص نقل
 )مكرر 4( الرقم تحمل جديدة مادة إضافة ـ 3 ].قضائي بحكم إال المصادرة تتم وال ,معه

 خالل المكرمة مكة إلى بالحج تصريح لديهم ليس الذين األشخاص نقل يحظر[ : ونصها
 عشرة على تزيد ال بغرامة المخالف الناقل ويعاقب ,المختصة الجهة تحددها التي الفترة
 نرغب لذا .هـ.ا]بشأنهم المخالفة وقعت الذين األشخاص بتعدد الغرامات وتتعدد ,ريال آالف
.و)/بموجبه والعمل االطالع إليكم
1448/ت/13
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 أسماء بقيد خاصة مطبوعات وجود من بالوزارة المطبوعات لجنة الحظته ما على بناءً فإنه
 منه يستفاد ال أصبح المطبوع هذا وأن الحجاج غير من بالمملكة والمقيمين األهالي وفيات

 ...هـ27/8/1407 في ت/12/159 رقم بالتعميم المبلغ المدنية األحوال نظام صدور بعد
 المذكور الدفتر من لديكم يوجد ما وحصر االطالع إليكم نرغب ذكر ما والحال لذا . الخ
. ك / ) ذلك في النظامية اإلجراءات حسب وإتالفه – صورته المرفق –

1486/ت/13
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 وتاريخ ج/4186 رقم الخطية الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا لقد ( :وبعد

 هـ27/10/1418 وتاريخ 15977 رقم الكريم السامي األمر على المبنية هـ5/10/1420
 وتاريخ 187 رقم بقراره العلماء كبار هيئة مجلس رآه ما على بالموافقة والقاضي

 تنظيم وضع من يمنع ما يرى ال باألكثرية الهيئة مجلس أن المتضمن هـ26/3/1418
 مضي بعد إال الحج بتكرار حج لمن الحكومة تسمح أال ذلك ومن السعوديين للحجاج

 إلى تدعو الضرورة دامت ما السعوديين غير المقيمين مع به معمول هو كما سنوات خمس
 للحرج ومنعا الحج مناسك أداء على لهم وإعانة الحجاج على التخفيف في إسهاما ذلك

 والجهات الداخلية وزارة تقوم أن على الكريم السامي األمر نص وقد هذا .عنهم والمشقة
 توعية يتم أن على الكريم التوجيه هذا إنفاذ نحو يلزم ما كل بعمل العالقة وذات المختصة
 سموه رغب وقد .المناسبة وبالطرق المتاحة التوعية وسائل كافة عبر األمر بهذا المواطنين

 واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .المتاحة الوسائل بكل الوزارة منسوبي توعية على العمل
.و)/بذلك
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 رقم الوزراء مجلس ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 إلية انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ2/8/1421 في ر/7/14777

 :أوالً :يلي ما المتضمن هـ17/7/1421 وتاريخ 1/711 رقم بقراره المدنية الخدمة مجلس
 رواتب سلم في دون فما ))الخامسة(( المرتبة يشغل ممن السعودي للموظف يسمح

 ,المستخدم ( وكذلك األخرى الوظيفية الساللم في المرتبة هذه يعادل ما أو العام الموظفين
 عام كل في ))يوماً ثالثين(( تتجاوز ال مدة عمله عن بالتغيب )األجور بند على والمعين
 شركات إحدى لدى الحج موسم خالل للعمل المبارك األضحى عيد إجازة إلى إضافة وذلك

 أن على ونهايتها المدة تلك بدء مواعيد الحج وزارة وتحدد ))فنياً أو سائقاً(( الحجاج نقل
 :ثانياً .القرار بهذا الواردة للضوابط وفقاً وذلك القعدة ذي شهر من الخامس قبل تبدأ ال

 ذلك عن تقرير ورفع هـ1422 حج موسم نهاية في التجربة هذه بتقييم الحج وزارة تقوم



 التعميم ينظر . و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .هـ ا.المدنية الخدمة لمجلس
 في 1746/ت/13 رقم التعميم ينظر هـ22/9/1421 في 1635/ت/13 رقم
. هـ12/8/1427 في 2946/ت/13 رقم التعميم ينظر . هـ11/3/1422
1621/ت/13
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 رقم الوقائي للطلب المساعد الصحة وزارة وكيل سعادة تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد
 لعام والحج العمرة لموسمي استعداداً" :ونصه هـ11/8/1421 في 1765/6/21
 برامج في المشاركين جميع وكذلك والمعتمرين الحجاج تطعيم في منا ورغبة هـ1421

 بموجب بالتمشي لديكم المختصة الجهات تعميد نأمل .الشوكية المخية الحمى ضد الحج
 من والمقيمين المواطنين وتوجيه توعية)1 :كالتالي وهي العام لهذا المرض من الوقاية خطة

 لعام الحج وفريضة العمرة تأدية في الراغبين الحكومية والمؤسسات الدوائر منسوبي
 في المشاركين جميع تطعيم ضرورة)2 .الشوكية المخية الحمى ضد التطعيم بأهمية هـ1421
 والمقيمين المواطنين عموم وحث توعية)3 .المرض هذا ضد هـ1421 لعام الحج برنامج
 توعيتهم في يشارك أن على بالتطعيم المبادرة بأهمية العمرة أو الحج فريضة سيؤدون الذين

 الشئون– الحج – اإلعالم – الداخلية -الدفاع [ العالقة ذات بالوزارات المختصة الجهات
 الفئات أسر تطعيم أهمية يراعى)4 ].الصحة -واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية
 رقم التعميم ينظر . ك / )موجبه ومراعاة لإلحاطة .اهـ)).إلخ ...السابقة البنود في الموضحة

هـ5/11/1421 في 1657/ت/13
1635/ت/13
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 تعميم على المبني هـ22/8/1421 وتاريخ 1619/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 رفي /7/14777 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب

 من دون فما الخامسة المرتبة يشغل ممن السعودي للموظف السماح بشأن هـ2/8/1421
 وكذلك ,األخرى الوظيفية الساللم في المرتبة هذه يعادل ما أو العام الموظفين رواتب سلم

 كل في "يوماً ثالثين " التتجاوز مدة عمله عن بالتغيب األجور بند على والمعين المستخدم
 إحدى لدى الحج موسم خالل للعمل المبارك األضحى عيد إجازة إلى إضافة وذلك عام

 معالي خطاب من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ))...أوفنياً سائقاً (( الحجاج نقل شركات
 طلب لنموذج نسخة ومشفوعه هـ8/9/1421 في ح ب/2410/421 رقم الحج وزير

 موسم في الحجاج نقل شركات لدى بالعمل للراغبين ذلك عن اإلعالم معاليه ورغب .العمل
 قبلهم من بعثه يتم أن على لدينا المختصة الجهة من المطلوب واستكمال هـ1421 عام

 الحكومية والجهات الحجاج نقل شركات بين التنسيق ليتسنى للسيارات العامة للنقابة
 ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .إلخ ... ذلك في المساهمة في منسوبيها بعض الراغب

هـ18/10/1421 في 1643/ت/13 رقم التعميم ينظر . و /
1657/ت/13
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 وكيل سعادة تعميم على المبني هـ25/8/1421 في 1621 /ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 تطعيم بشأن هـ11/8/1421 في 765/6/21 رقم الوقائي للطلب المساعد الصحة وزارة

 الشوكية المخية الحمى ضد الحج برامج في المشاركين جميع وكذلك والمعتمرين الحجاج
 رقم الوقائي للطلب المساعد الصحة وزارة وكيل سعادة تعميم تلقينا فقد وعليه .إلخ...

 لدينا المختصة الجهات على التأكيد المتضمن هـ28/10/1421 في 2373/6/21
 في المشاركين جميع تطعيم ضرورة حيث من أعاله التعميم في ورد ما بموجب بالتمشي
 على أيام بعشرة السفر قبل أسرهم وكذلك المرض هذا ضد هـ1421 لعام الحج برنامج
 ومراعاة لإلحاطة .إلخ ...سنوات ثالث تطعيمهم على مضى أو تطعيمهم يسبق لم ممن األقل

. ك / ) .موجبة
1684/ت/13
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 هـ2/12/1421 وتاريخ 16296 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة الوزارة تلقت
 واحد العام هذا الحجة ذي شهر دخول األعلى القضاء مجلس لدى ثبت ألنه نظراً " :ونصه

 وبذا القعدة ذي شهر من للثالثين المكمل السبت ليلة الهجرة من وألف وأربعمائة وعشرين
 عام فبراير 24 الموافق القرى أم تقويم حسب هـ1/12/1421 الموافق السبت يوم يكون

 األحد يوم بعرفة والوقوف هـ1421 الحجة ذي شهر من األول اليوم هو.م2001
 االثنين يوم المبارك األضحى وعيد م2001 مارس 4 الموافق هـ9/12/1421

 . بذلك لكم التابعة الجهات إبالغ فاعتمدوا .م2001 مارس 5 الموافق هـ10/12/1421
 يتقبل وأن ذنوبهم لهم ويغفر حجهم الحرام الله بيت حجاج من يتقبل أن وعال جل الله نسأل

 ويعلي الحق على اإلسالمية األمة شمل يجمع وأن أعمالهم صالح مكان كل في المسلمين من
. و / )بذلك واإلحاطة االطالع نرغب لذا .اهـ "مجيب سميع إنه وينصرها شأنها
1746/ت/13
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 صاحب تعميم على المبني هـ22/8/1421في1619/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 هـ2/8/1421 في ر/7/14777 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو
 رواتب سلم من دون فما الخامسة المرتبة يشغل ممن السعودي للموظف السماح بشأن

 المستخدم وكذلك األخرى الوظيفية الساللم في المرتبة هذه يعادل ما أو العام الموظفين
 إضافة وذلك عام كل في يوماً 30 تتجاوز ال مدة عمله عن بالتغيب األجور بند على والمعين

 الحجاج نقل شركات إحدى لدى الحج موسم خالل للعمل المبارك األضحى عيد إجازة إلى
 رقم الحج وزير معالي برقية من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ .. فنياً أو سائقا
 معاليه ورغب . العمل طلب لنموذج نسخة ومشفوعها هـ15/2/1422 في ب/304/422

 هـ1422 عام موسم في الحجاج نقل شركات لدى بالعمل للراغبين ذلك عن اإلعالم



 العامة للنقابة قبلهم من بعثه يتم أن على لدينا المختصة الجهة من المطلوب واستكمال
 في منسوبيها بعض الراغب الحكومية والجهات الحجاج نقل شركات بين التنسيق للسيارات
 ينظر . و /يحفظكم والله ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ ... ذلك في المساهمة

هـ7/5/1422 في 1774/ت/13 رقم التعميم
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 في 1619/ت/13 هورقم11/3/1422 في 1746/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقا
 من دون فما الخامسة المرتبة يشغل ممن السعودي للموظف السماح بشأن هـ22/8/1421
 ال مدة عمله عن بالتغيب األجور بند على والمعين المستخدم وكذلك الموظفين رواتب سلم

 وزير معالي برقية من نسخة تلقينا فقد وعليه .الخ ... الحج موسم خالل يوما ثالثين تتجاوز
 يتم بان معاليه رغبة المتضمنة هـ17/4/1422-16 في ح/ب/944/422 رقم بالنيابة الحج

 5435035 : تلفون ( المكرمة بمكة الرئيسي بالمقر للسيارات العامة النقابة مع التنسيق
 االستمارات بشأن المكلف النقابة رئيس مساعد خليفة سمير / األستاذ ) 50 تحويله

 والله ) بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . العمل راغبي من تقديمها المطلوب
. و /يحفظكم
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 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ18/5/1422 في 9517/ب/7 رقم

 ( المادة إلى بند بإضافة القاضي هـ9/5/1422 وتاريخ 140 رقم الموقر الوزراء مجلس



 ثالث :- اآلتي بالنص وذلك عشر الثالث ترتيبه يكون العسكرية األنواط نظام من) الثانية
 ضيوف وخدمة الحج أعمال في للمشاركين الحج نوط يمنح -1 .الحج نوط : عشر

 تميزوا الذين والصديقة الشقيقة الدول من شاركهم ولمن والمدنيين العسكريين من الرحمن
 التميز حالة في المنح يكون أن على ، للحج العامة الخطة على إيجابياً أثرت خدمات بتقديم

 قطرها رصيعة من النوط يتكون -2 . التتابع فيها يشترط ال سنوات خمس بعد ثانية مرة
 شعار بها ويحيط ، مصحف يتوسطها الشريف المكي للحرم مئذنتان تعلوها ، ملم35

 ملم 55 وطوله ملم 35 عرضه بشريط معلقة دائرة عشرة ثالث في السعودية العربية المملكة
 المشرفة الكعبة صورة وضع مع ، واألخضر واألسود والبني واألصفر األزرق : باأللوان

 إطار يمين أقصى في المشرفة الكعبة صورة توضع المنح تكرار حالة وفي . النوط إطار داخل
.و)/ . بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ )) النوط شارة
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 وتاريخ 11/15 رقم المدنية الخدمة وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 1/711رقم المدنية الخدمة مجلس قرار إلى أشير (( :ونصه هـ13/11/1422
 موسم خالل أعمالهم عن بالتغيب الوظيفية الفئات لبعض بالسماح القاضي هـ17/7/1421

 وزير معالي تعاميم على وعطفاً . ) وفنين سائقين( الحجاج نقل شركات أحد لدى الحج
 وتاريخ ح/ب/944/422 ورقم ، هـ15/2/1422 وتاريخ ح/ب/403/422 رقم الحج
 وكذلك هـ28/9/1422 وتاريخ ح/ب/2582/422 ورقم ، هـ16-17/4/1422

 بعض تقديم المدنية الخدمة وزارة وتود . هـ27/7/1422 في المؤرخ تقريرلجنةالسعودة
-1 : القرار من الهدف : أوالً : التالي النحو على وذلك القرار هذا حول اإليضاحات

 خالل للعمل أعمالهم عن بالتغيب به المشمولة الوظيفية للفئات تسمح نظامية قاعدة تأسيس
 المساهمة وسائل من كوسيلة )وفنين سائقين( الحجاج نقل شركات أحدى لدى الحج موسم

 اإليجابي المردود-2 . كالحج الهامة المجاالت في خصوصاً الموسمية الوظائف سعودة في
 الله بيت حجاج خدمة في المواطنين مساهمة نتيجة والمواطن الوطن على سيعود الذي

 الخامسة المرتبة يشغلون الذين الموظفون-1 : به المشمولة الوظيفية الفئات : ثانياً . الحرام



 الوظيفية الساللم في المرتبة هذه يعادل ما أو العام الموظفين رواتب سلم في دون فما
 بها المسموح الغياب مدة :ثالثا . األجور بند على المعينون-3 . المستخدمون-2 . األخرى

 مدة بدء : رابعاً .المبارك األضحى عيد إجازة إلى إضافة عام كل في يوماً ثالثين تتجاوز ال :
 أن على ونهايتها المدة تلك بدء مواعيد الحج وزارة تحدد : ونهايتها بها المسموح الغياب

 : المشارك في توافرها المطلوب الضوابط : خامساً . القعدة ذي شهر من الخامس قبل تبدأ
. الحج وزارة تحدده ما حسب فنياً أو سائقاً للعمل المطلوبة الشروط توفر-1

 السماح على للسيارات العامة النقابة من طلب على بناء لها التابع الحكومية الجهة موافقة-2
 الالزمة المدة خالل الشهري النقل وبدل كامالً راتبه صرف استمرار مع عمله عن بالتغيب له

 كلها كانت سواء المبارك األضحى عيد إجازة إلى إضافة يوماً ثالثين تتجاوز أال على لذلك
 رصيد على ذلك يؤثر أن دون بعدها أو المبارك األضحى عيد إجازة قبل منها جزء أو

 المشارك أداء عن المستفيدة النقل شركة من تقرير إعداد-3 . اإلجازات من الموظف
 جهة إلى إرساله ثم التقرير اعتماد للسيارات العامة النقابة وتتولى عمله في انتظامه وحسن

 التعاون معاليه ويرغب .أهـ ...)) عام كل من صفر شهر نهاية أقصاها مدة في المشار عمل
 يشملهم الذين منسوبيكم وحث االطالع إليكم نرغب لذا . القرار هذا تضمنه ما تفعيل في

 رقم التعميم ينظر . و / ) المجال بهذا العمل في المشاركة على بعالية إليه المشار القرار
هـ14/8/1423 في 2045/ت/13
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 تعميم على المبني هـ22/8/1421 وتاريخ 1619 /ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 في ر /7/14777 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب

 من دون فما الخامسة المرتبة بشغل ممن السعودي للموظف السماح بشأن هـ2/8/1421
 وكذلك ، األخرى الوظيفية الساللم في المرتبة هذه يعادل ما أو العام الموظفين رواتب سلم

 كل في ))يوماً ثالثين(( التتجاوز مدة عمله عن بالتغيب األجور بند على والمعين المستخدم
 إحدى لدى الحج موسم خالل للعمل المبارك األضحى عيد إجازة إلى إضافة وذلك عام



 معالي خطاب من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ .. ))فنياً أو سائقاً (( الحجاج نقل شركات
 طلب لنموذج نسخة ومشفوعة هـ18/8/1424 -17 في 1844 رقم بالنيابة الحج وزير

 موسم في الحجاج نقل شركات لدى بالعمل للراغبين ذلك عن اإلعالم معاليه ورغب . العمل
 قبلهم من بعثه يتم أن على لدينا المختصة الجهة من المطلوب واستكمال هـ1424 عام

 الحكومية والجهات الحجاج نقل شركات بين التنسيق ليتسنى للسيارات العامة للنقابة
 من نسخة برفقه تجدون عليه . الخ ... ذلك في المساهمة في منسوبيها بعض الراغب
. و / ) موجبه وإبالغ لالطالع العمل طلب نموذج
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 إلى فيه المشار ، هـ27/7/1419 والتاريخ 1238/ت/13 الرقم ذي لتعميمنا فإلحاقا
 القاضي ، هـ15/6/1419 وتاريخ ) 131 ( برقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة

 أنواعها بكافة والصدقة والفدي واألضاحي الهدي سندات وتسويق وبيع إصدار بقصر
 واألضاحي الهدي لحوم من لإلفادة السعودية العربية المملكة مشروع على بالحجاج الخاصة

 السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... للتنمية اإلسالمي البنك بتنفيذه يقوم الذي
 إلى أصالً الموجه ، هـ16/3/1426 والتاريخ ب م /3759 الرقم ذي الكريم البرقي

 على اطلعنا [ : ونصه ، العليا الحج لجنة ورئيس الداخلية وزير الملكي السمو صاحب
 به المرفق ، هـ10/3/1426 وتاريخ 458 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب

 ، هـ27/8/1425 وتاريخ 29/76792 رقم سموكم برقية على المشتملة المعاملة
 واالدعاء التحقيق هيئة من المعد ، واألضاحي الهدي بسندات الخاص التقرير ومشفوعها

 وتاريخ ) 131 ( رقم الوزراء مجلس قرار من ) الرابعة ( الفقرة على بناء العام
 خالل المعاملة هذه على اطلع الوزراء مجلس أن من معاليه أوضحه وما . هـ15/6/1419

 وتاريخ ) 2 ( رقم المحضر على اطلع كما ، هـ9/3/1426 بتاريخ المنعقدة جلسته
 هيئة في المعدين ، هـ13/2/1426 وتاريخ ) 46 ( رقم والمذكرة ، هـ10/1/1426

 هذا في المتخذة الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية وعلى ، الوزراء بمجلس الخبراء
 باتخاذ الشُرط وبخاصة الضبط جهات تقوم أن.1 : يلي ما إلى المجلس انتهى وقد ، الصدد



 واالدعاء التحقيق هيئة قبل من تصدر التي والقبض اإلحضار أوامر لتنفيذ فورية إجراءات
 فرق دعم وكذلك ، واألضاحي الهدي سندات إصدار قضايا في المطلوبين بحق العام

 131 ( الوزراء مجلس قرار تنفيذ لمراقبة للتنمية اإلسالمي البنك قبل من المشكلة المراقبة
.2 . العام األمن من بعناصر ، هـ15/6/1419 وتاريخ )

 البعثات رؤساء بإشعار – للتنمية اإلسالمي البنك مع بالتنسيق – الحج وزارة تقوم أن
 وبيع بإصدار المختصة الجهة بأن الحجاج بتوعية عليهم والتأكيد الطوافة ومؤسسات

 إرسال طريق عن وذلك ، للتنمية اإلسالمي البنك هي واألضاحي الهدي سندات وتسويق
 الخصوص هذا في خطابات بتوجيه االكتفاء دون المؤسسات لدى مكاتب إنشاء أو مندوبين

 الهدي سندات وتسويق بيع منافذ بتوسيع للتنمية اإلسالمي البنك قيام ضرورة مع ،
 وتجار للتنمية اإلسالمي البنك بين بالتنسيق والصناعة التجارة وزارة تقوم أن.3 . واألضاحي

 وضع بموجبها يتم معينة آلية إليجاد بالمواشي الخاصة المؤسسات وأصحاب المواشي
 من المنفذ واألضاحي الهدي من لإلفادة المملكة مشروع من االستفادة لضمان معينة ضوابط

 التجارة وزارة قيام ضرورة مع ، المواشي تجار ومصالح ، للتنمية اإلسالمي البنك قبل
 مجلس قرار في ورد بما بالمواشي الخاصة التجارية المؤسسات أصحاب بإبالغ والصناعة

 أن.4 . فيه ورد ما بتطبيق عليهم والتأكيد ، هـ15/6/1419 وتاريخ ) 131 ( رقم الوزراء
 . الحج موسم في العاملة األخرى المعنية الجهات مع العام واالدعاء التحقيق هيئة تشارك

 الشؤون ووزارة ، واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة تقوم أن.5
 في توضح بأن التعاونية والمكاتب الخيرية والجمعيات المؤسسات على بالتأكيد االجتماعية

 خدمة وأن المواطنين بأضاحي خاص عملها أن بها الخاص التسويق ونشاط إعالناتها جميع
 أما . واألضاحي الهدي من لإلفادة المملكة مشروع بها يقوم للحجيج واألضاحي الهدي

 إليه المشار – واألضاحي الهدي بسندات الخاص التقرير من ) 6 ( رقم بالتوصية يتعلق فيما
 العمل على المكرمة بمكة الجزئية المحكمة لحث العدل وزارة مخاطبة والمتضمنة – أعاله
.. المشاعر منطقة في العمل على االقتصار دون المبارك األضحى عيد إجازة فترة خالل

 الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في المشكلة اللجنة رأته بما علماً الموقر المجلس أحاط فقد
 أنها من الوزراء لمجلس العامة اللجنة وأيدته هـ10/1/1426 وتاريخ ) 2 ( رقم بمحضرها

 وزارة مندوب أوضحه ما حسب – الهدي بسندات المتعلقة القضايا إن حيث منتهية تعتبر
 محاكم عام كل تُنشأ أجلها من التي الحج بموسم المتعلقة القضايا ضمن يدخل – العدل

 تنظر حكمها في كان وما القضايا هذه فإنّ ثم ومن ، المشاعر مناطق في مؤقتة مستعجلة
 ما إنفاذ إليكم ونرغب . المكرمة مكة في الجزئية المحكمة فيها بما المحاكم تلك لدى



 إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. الشأن هذا في الوزراء مجلس إليه انتهى
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع

2621/ت/13
1/5

24
3

1426
حج

 إلى فيه المشار ، هـ27/7/1419 والتاريخ 1238/ت/13 الرقم ذي لتعميمنا فإلحاقا (
 القاضي ، هـ15/6/1419 وتاريخ ) 131 ( برقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة

 أنواعها بكافة والصدقة والفدي واألضاحي الهدي سندات وتسويق وبيع إصدار بقصر
 واألضاحي الهدي لحوم من لإلفادة السعودية العربية المملكة مشروع على بالحجاج الخاصة

 صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... للتنمية اإلسالمي البنك بتنفيذه يقوم الذي
 والتاريخ ب/10157 الرقم ذات الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو

 لجنة ورئيس الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجهة ، هـ16/3/1426
 هـ9/3/1426 وتاريخ ) 61 ( رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة بها المرفق ، العليا الحج

 ( رقم الوزراء مجلس قرار من ) 1 ( الفقرة في الواردة ) سندات ( كلمة بأن القاضي ،
 لذا . الخ ... القبض وسندات والعقود الفواتير تشمل ، هـ15/6/1419 وتاريخ ) 131
 مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) بعاليه إليه المشار الوزراء
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ6/11/1426 وتاريخ ر/45510

 نظام على الموافقة .1 : يلي بما القاضي ، هـ26/10/1426 وتاريخ ) 263 ( رقم الوزراء
 المؤسسات بتراخيص العمل استمرار .2 . بالقرار المرفقة بالصيغة ، الحجاج خدمة

 مدد انتهاء حين إلى - النظام هذا نفاذ قبل الخدمة هذه بتقديم لها المرخص - والشركات



 مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . تراخيصها
.و / ) المذكور الوزراء
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 صاحب تعميم على المبني هـ22/8/1421 وتاريخ 1619 /ت /13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 هـ2/8/1421 وتاريخ ر/7/14777 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو

 رواتب سلم من دون فما الخامسة المرتبة يشغل ممن السعودي للموظف بالسماح القاضي ،
 المستخدم وكذلك ، األخرى الوظيفية الساللم في المرتبة هذه يعادل ما أو العام الموظفين
 ، عام كل في )ً يوما ثالثين ( تتجاوز ال مدة عمله عن بالتغيب األجور بند على والمعين
 شركات إحدى لدى الحج موسم خالل للعمل المبارك األضحى عيد إجازة إلى إضافة وذلك

 على ونهايتها المدة تلك بدء مواعيد الحج وزارة وتحدد ، ) فنياً أو سائقاً ( الحجاج نقل
 الحج وزير معالي برقية تلقينا فقد عليه . الخ ... القعدة ذي شهر من الخامس قبل تبدأ ال أن

 طلب استمارة ( من نسخة بها المرفق - ، هـ22/7/1427 وتاريخ ب/692227 رقم
 – ) الحجاج نقل شركات لدى دون وما الخامسة للمرتبة الدولة وموظفي للمواطنين العمل

 موسم في الحجاج نقل شركات لدى بالعمل للراغبين ذلك عن اإلعالم معاليه رغبة المتضمنة
 نسخة المرفق معاليه برقية تضمنته ما وفق للسيارات العامة بالنقابة باالتصال هـ1427 عام
.و ) يلزم لمن وإبالغه االطالع إليكم نرغب لذا . منها
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 ونصه ، هـ10/8/1427 وتاريخ ب م/6019 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 على بالموافقة القاضي هـ19/11/1400 وتاريخ 26843/د/7 رقم األمر إلى نشير [ :

 الجهات قبل من اتباعها الواجب والتعليمات األوضاع لدراسة المشكلة اللجنة محضر



 الضيافة أو األمن أو الحراسة قطاع في سواء الحج أعمال في اشتراكها يلزم التي الحكومية
 المالية والمزايا ، تواجدها وأماكن ، اشتراكها الالزم األعداد وتحديد ، الحجاج خدمة أو

 عينياً فيها اإلعاشة تقدم التي المدة تحديد ) 3 ( الفقرة في والمتضمن .. لها تقدّم التي
 إلى نشير كما . عام كل من 14/12 حتى 8/12 من بالفترة الحج أعمال في للمشاركين

 رئاسة ديوان لبرقية الجوابي هـ5/8/1427 وتاريخ 10/2/7321 رقم المالية وزارة خطاب
 وزير معالي خطاب على المعطوفة هـ9/7/1427 وتاريخ ب/31148 رقم الوزراء مجلس
 الصحة وزارة منسوبي التماس بشأن هـ12/3/1427 وتاريخ 12476/10/11 رقم الصحة
 1/12 من لتكون الحج موسم أثناء المقدسة بالمشاعر المنتدبين وجبات صرف أيام تمديد
 أن سبق أنه من المالية وزارة أوضحته وما ، ... عام كل من 8/12 من بدال14/12 حتى
 إعاشة فترة تكون بأن القاضي هـ18/8/1425 وتاريخ 42258/ب/7 رقم األمر صدر

 وإذا ، تغيير دون السابق في هي كما 15/12 إلى 8/12 من الحج أعمال في المشاركين
 لالعتمادات وفقا العادية اإلعاشة خالل من ذلك فيتم الفترة هذه قبل تواجدهم األمر تطلّب

 الحكومية الجهات جميع على التأكيد من المالية وزارة تراه وما .. بالميزانية المخصّصة
 رأته ما على ولموافقتنا . أعاله إليه المشار األمر به صدر بما الحج أعمال في المشاركة

 إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب .. الشأن هذا في المالية وزارة
.و) يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع

3224/ت/13
1/5

14
9

1428
حج

)

 وزير معالي برقية على المبني هـ12/8/1427 وتاريخ 2946/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 بالراغبين الخاصة االستمارة به المرفق هـ22/7/1427 وتاريخ ب/692227 رقم الحج

 برقية تلقينا فقد عليه .إلخ ... هـ1427 عام موسم في الحجاج نقل شركات لدى بالعمل
 من نسخة بها المرفق - هـ9/8/1428 وتاريخ ب/692813 رقم الحج وزير معالي

 نقل شركات لدى دون وما الخامسة للمرتبة الدولة وموظفي للمواطنين العمل طلب استمارة(
 نقل شركات لدى بالعمل للراغبين ذلك عن اإلعالم معاليه رغبة المتضمنة – )الحجاج
 برقية تضمنته ما وفق للسيارات العامة بالنقابة باالتصال هـ1428 عام موسم في الحجاج



و/ )يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه االطالع إليكم نرغب لذا . منها نسخة المرفق معاليه
3252/ت/13
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 مجلس قرار على المبني , هـ17/5/1420 وتاريخ 1403/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 التعديالت بعض إجراء على الموافقة المتضمن هـ27/4/1420 وتاريخ 70 رقم الوزراء

 . الخ .. وغيرها العمرة أو الحج دخول بتأشيرات المملكة الى القادمين معاملة تنظيم على
 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه
 قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمنة هـ25/9/1428 وتاريخ ب/42696 رقم

 الموافقة -1 :- يلي بما القاضي هـ19/9/1428 وتاريخ 305 رقم الموقر الوزراء مجلس
 العمرة أو للحج دخول بتأشيرات للمملكة القادمين معاملة تنظيم من )4( المادة تعديل على

 المعدلة , هـ18/10/1404 وتاريخ )42/م( رقم الملكي بالمرسوم الصادر , وغيرها
 من يعاقب( :اآلتي بالنص لتصبح , هـ1/5/1420 وتاريخ )9/م( رقم الملكي بالمرسوم

 ال مدة بالسجن التنظيم هذا من )3( المادة في عليها المنصوص المخالفات إحدى يرتكب
 بتعدد الغرامات وتتعدد , معاً بهما أو ريال ألف مائة تتجاوز ال بغرامة أو سنتين على تزيد

 استخدامها ثبت إذا البرية النقل واسطة وتصادر , بشأنهم المخالفة وقعت الذين األشخاص
 وكانت , التنظيم هذا من )مكرر4( والمادة )3( المادة في إليهم المشار األشخاص نقل في

 -2 ). قضائي بحكم إال المصادرة تكون وال , معه المتواطئ أو المساهم أو للناقل مملوكة
 الئحة الداخلية وزير يصدر( :كاآلتي نصها يكون , للتنظيم جديدة مادة إضافة على الموافقة
 اإلقامة نظام ألحكام مخالفته تثبت من لكل وفتراته للمملكة الدخول منع مدد تحديد تتضمن

 نرغب لذا ). التنظيم هذا أحكام مخالفي وكذلك , به الملحقة والتعليمات والقرارات ,
 مجلس قرار من نسخه برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم

و ./ يحفظكم والله .. المذكور الوزراء
2562/3

2/139
8



7
1379

حجز

 تعيين في أو الشرعية الحدود توقيع في إليها يرجع التي المختصة الجهات كافة على«... -
 عزلهم أو الغائبين عن الوكالء تعيين وفي عنهم الحجز رفع في أو عليهم للمحجوز القيمين

 إصدار أو عزلهم أو لها المصفين تعيين أو بطالنها أو الشركات حل أحكام إصدار في أو
 قفل أحكام أو الديون دفع عن التوقف وقت تعيين أو إلغائه أو اإلفالس بإشهار أحكام

 من الوافي الصلح في الصادرة األوامر أو االعتبار إعادة أحكام أو فتحها إعادة أو التفليسة
 التجاري السجل مكاتب تخطر أن الشركة أو التاجر أموال على بالحجز أو اإلفالس

 السجل أنظمة في التعميم نص وينظر .ن/ .»إلخ...األحكام من كاملة بصورة المختصة
.1/465 التجاري
ج/3151/3

2/139
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 في 10001/7 رقم الموظفين ديوان عام مدير سعادة خطاب تلقينا( :وبعد -
 على المأخوذة الكفالة عن الحجز رفعت بمكة العدل كتابة أن المتضمن هـ19/6/1383
 التملك صك عن المسجلة السابقة الكفالة عن الحجز وفكت مكة منطقة مستودعات أمين
 صكوكها ومحفوظة لديهم مسجلة السابقة الكفالة وأن هـ2/4/1380 في 669 رقم

 ونأمل المالية وزير من قرار بذلك يصدر لم ما الحجز يفك أن كان ألي يحق ال وأنه بالديوان
 تشعر لم ما الكفاالت عن الحجز فك نحو إجراء أي اتخاذ بعدم العدل كتاب دوائر إشعار

 في القضاة إلى عائد العدل كتاب اختصاص إن وحيث ..إلخ.. المالية وزير قرار من بصورة
 من بكم يرتبط لمن وإبالغه بمقتضاه العمل فاعتمدوا .عدل كتاب بها اليوجد التي المناطق

.ن/انتهى .)العتماده العدل كتاب
م/1645/4

2/139
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حجز

 والمحيط يتفق ما أو المحلية الصحف بأحد عنها يعلن األجنبي تركة حجز غب -1 (... -
 المواطنين من األجنبي على طلب له من ليتقدم يوماً عشر خمسة عن التقل لمدة االجتماعي
 مطالب وهو أعيان من مكونة المحجوزة األجنبي تركة كانت إذا -2 .فقط السعوديين

 الباقي ويرسل شرعاً الثابتة استحقاقاتهم السعوديين للدائنين وتسلم فتباع سعوديين لدائنين
 وما صرف وما بالتركة وبيان عنه المتوفرة المعلومات مع األجنبي بالد ممثلية إلى التركة من

.1/708 التركات في التعميم نص وينظر .ن.)/إلخ..جدة مال بيت طريق عن منها تبقى
ت/116/3

2/140
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 هـ8/7/1390 وتاريخ 3337/6 رقم الداخلية وزير نائب سمو لخطاب إشارة( :وبعد -
 عن لها المبلغ التعميم تنفيذ عن المحكمة اعتذار بصدد حائل منطقة أمير خطاب به المرفق
 سابقاً الرياض شرطة صندوق أمين ممتلكات على الحجز والمتضمن حائل شرطة طريق

 يرد لما تكرار هو الشرطة من يردها ما وأن مرجعها من تتلقاه عادة ذلك مثل أن بحجة......
 يرد ما فإن القضائية والجهة التنفيذية الجهة بين التعاون وجوب إلى ونظراً الوزارة من إليها
 يجب سامية أوامر أو شرعية أحكام على مبنياً ويكن الجهات أي من الخصوص هذا في

.و/انتهى .)الدولة لحقوق وحفظاً العامة للمصلحة تحقيقاً تطبيقه على والعمل تنفيذه
ت/19/2
2/140
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 معرفتها الواجب المعلومات من األدني الحد على طلباتها تقتصر بأن المحاكم جميع على« -
 المركز طريق عن ذلك يكون وأن عليه، التحفظي الحجز الواجب المبلغ أو ما قضية في

الوزارة من التعميم يطلب .و/ »للسرية ومراعاة للعملية تنظيماً النقد لمؤسسة الرئيسي
ت/150/2
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 الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل سعادة خطاب من نسخة هذا بطي تجدون( :وبعد -
 رقم الوزراء مجلس قرار صورة ومشفوعه هـ28/7/1392 في 34/5/2 رقم المنتدب

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان بخطاب المبلغ هـ9/9/1391 وتاريخ 737
 21 وتاريخ 575 رقم الوزراء مجلس قرار وصورة هـ18/9/1391 وتاريخ ف/19632/3

 تنظيم بشأن إليه المشار الوزراء مجلس قرار أحكام مواد لبعض المعدلة هـ22/6/1392 ـ
 بعد الموظف على يظهر دين أو بعجز للوفاء عنه المستحقين أو المتقاعد معاش على الحجز
 الوزراء مجلس قرار ونص. .ك/انتهى .)فيها جاء بما واإلحاطة االطالع نرغب .خدمته انتهاء
 الخطاب على االطالع بعد :الوزراء مجلس إن« :هـ22/6/1392 ـ 21 وتاريخ 575 رقم

 في 92/ع/73 رقم الوطني واالقتصاد المالية للشئون الدولة وزير معالي من المرفوع
 هـ19/1/1392 في 1069 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الوارد هـ11/1/1392

 قواعد نظم الذي هـ9/9/1391 في 337 رقم الوزراء مجلس قرار إلى اإلشارة المتضمن
 ـ عنه للمستحق أو المعاش صاحب لتقاعد بالنسبة سواء التقاعدية الرواتب على الحجز
 رئيس اختصاص من التقاعدي المعاش على بالحجز األمر يكون -1 :يلي ما تضمن والذي
 تف لم إذا -2 .العامة للمؤسسات أو للحكومة بدين متعلقاً الحجز كان إذا الوزراء مجلس
 الحجز يتم العامة للمؤسسات أو للحكومة ديونه بسداد التقاعد إلى المحال الموظف أموال
 مقدار انخفاض ذلك على يترتب ال أن بشرط %)25( بنسبة الشهري التقاعدي معاشه على

 المترتبة المعاشات على واليحجز التقاعد، نظام بموجب المقررة الدنيا الحدود عن المعاش
 نفس وفي المستحقين هؤالء على المترتبة الديون مقابل إال المعاش صاحب عن للمستحقين

 الحكومة لغير المستحقة بالديون المعاش على الحجز يتم -3 .المذكورة والشروط الحدود
 الحجز على القيود الحالة هذه في وتطبق الشرعي القضاء من بحكم العامة المؤسسات أو

.السابقة الفقرة في إليه المشار

 يختص ما عدا إليها المشار للمواد وفقاً واحدة لمرة يصرف ما على الحجز يتم -4
 بشأن الوزراء مجلس إلى رفعت أن بعد الحظت قد المالية وزارة بأن معاليه وإفادة .بالتحديد

 كبيرة بمبالغ للدولة مدينون الموظفين من كثيراً أن التقاعدية المرتبات على الحجز تنظيم



 طويلة مدد بعد إال حقها استيفاء من للحكومة اليمكن المرتب ربع حدود في اقتضاءها وإن
 المقررة الدنيا الحدود يديه إلى يصل أن على يحافظ أن المتقاعد لحماية يكفي وأنه جداً،

 نفس وفي المدين أموال عن تبحث أن الحكومة على الهين من وليس التقاعد، نظام بمقتضى
 إال االستحقاق ذلك على الحجز من تتمكن أن دون خزينتها من مستحقاته إليه تصرف الوقت

 عجز ذمته في ثبت الذي أو مثالً المختلس للموظف بالنسبة خصوصاً %)25( حدود في
 المادة نصت إذ %)25( من أكثر بنسبة للحجز قابالً نفسه الموظف راتب كان ولما .مالي

 عدا فيما الشهري راتبه صافي ثلث اليتجاوز بما الموظف راتب على الحجز جواز على )8(
 المالية وزارة تقترح فلذلك .عليه الحجز الجائز للقدر حدود هناك فليس النفقة دين

 من عليه الحجز الجائز الحد جعل -1 : في للنظر الموضوع عرض إعادة الوطني واالقتصاد
 للمعاشات الدنيا الحدود عن إليه يصرف ما يقل أال على %)50( للموظف التقاعد راتب
 هذه فإن تقاعدية عائدات الموظف ذمة في الثابت كان إذا -2 .التقاعد نظام لنصوص وفقاً

 مستقلة ذمة وله المعاشات لصندوق مستحقة تكون وإنما للدولة مستحقة التكون العائدات
 يوجب الذي األمر التقاعدية المعاشات مستحقة وحقوق مصالح به وتتعلق الحكومة ذمة عن

 كانت ولما المديونية، اكتشاف بمجرد استيفائها على والعمل الحقوق هذه على المحافظة
 قبل التقاعدي المعاش يصرف أن يتصور فال التقاعد استحقاق سبب هي العائدات هذه

 %)50( حدود في إال الحجز جواز عدم من العائدات هذه تستثنى ولذلك ..استيفائها
.العائدات هذه تدفع حتى المعاش صرف عن التوقف ليمكن

 كانت ولما التركة، حكم في يعتبر الموظف عن المستحق يتلقاه الذي المعاش إن -3
 هذه إعمال المستحسن من فإنه الديون، سداد بعد إال التركة أنه هي شرعاً المعروفة القاعدة
 وبالتالي فيه، مستحق غير بعضهم كان ولو حتى للورثة المستحق المعاش شأن في القاعدة
 عن للمستحقين التقاعدية الرواتب على الحجز جواز الشأن هذا في القرار يكون أن يمكن

 مورثهم ذمة في التي للديون استيفاء منهم كل راتب من %)50( حدود في المعاش صاحب
 صاحب عن المقررة الدنيا الحدود عن منهم لكل يصرف ما يقل أال بشرط ذمتهم في أو

 غير من الورثة باقي على الرجوع الورثة لهؤالء يكون أن على التقاعد، لنظام وفقاً المعاش
 راعت قد أنها إلى تشير أن الوزارة واليفوت هذا .عنهم دفعوه بما المعاش في المستحقين

 ـ التقاعد وصندوق الدولة أموال على والمحافظة العامة المصلحة جانب إلى ـ اقترحته فيما
 إلى يؤدي راتبه من مناسب قدر على الحجز جواز استقرار أن إذ نفسه الموظف مصلحة
 القروض من ذلك غير أو مثالً اإلسكان في المعونة يد له تمد أن من غيرها أو الدولة تمكين

 وأن التقاعدي الراتب أو الوظيفي الراتب من عليه الحجز الجائز القدر ضمانه إلى استناداً



 الجهات تحجم أن عليه يترتب قد مما الضمان في النقص إلى يؤدي المقدار هذا نقص
 القرار إصدار في النظر معاليه يرجو لذا االقتضاء عند العون يد مد عن غيرها أو اإلدارية

 رقم الوزراء مجلس قرار على االطالع وبعد.هـ9/9/1391 في 737 رقم للقرار البدل
 قرار في عليها المنصوص القواعد التسري -1 :يلي ما يقرر . هـ9/9/1391 في 737

 مصلحة بها تدين التي التقاعدية العائدات على هـ9/9/1391 في 737 رقم الوزراء مجلس
.قيد بدون التقاعدية حقوقه وبين بينهما المقاصة تتم بل المتقاعد الموظف التقاعد معاشات

 المدين معاش على الحجز يتم أن الوطني واالقتصاد المالية وزارة من بتوصية يجوز -2
 أو للحكومة مستحقاً الدين كان إذا المعاش من %)50( حدود في )عنه المستحقين دون(

 على موالي جاللة وافق وحيث .حرر ذكر ولما..تبديد أو اختالس عن نشأ قد عامة لمؤسسة
.»بموجبه الالزم إكمال أرجو ذلك

ت/263/2
2/144
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 الموظفين ديوان ورئيس الدولة وزير معالي خطاب من صورة هذا بطي تجدون( :وبعد -
 الكفاالت حجز فك إجراءات تسهيل بشأن هـ5/11/1393 في 7/45 رقم التعميمي العام

 خطاب ونص .ك/ .)اإلحاطة ونرغب .الكفاالت لنظام الخاضعين الموظفين من المقدمة
 :هـ5/11/1393 في 7/45 رقم التعميمي العام الموظفين ديوان ورئيس الدولة وزير معالي

 فهي مزدوجة غاية الموظفين لكفالة التحية،، بعد الموقر العدل وزير معالي الفضيلة صاحب«
 قوة لها بتعهدات معامالتها وسالمة وحقوقها الخزينة أموال حفظ إلى جهة من ترمي أوالً

 الدقة على وحملهم بالمسئولية الموظفين شعور تقوية إلى أخرى جهة من ترمي كما .الوفاء
 مسئوليات لكفالئهم أو لهم يسبب ما كل في الوقوع وتجنب باألنظمة والتقيد أعمالهم في

 من المقدمة الكفاالت عن الحجز فك إجراءات تسهيل في الديوان من ورغبة .مالية
 المراقبة ديوان بين تمت التي المخابرة على وبناء .الكفاالت لنظام الخاضعين الموظفين

 وذلك إنهائها وسرعة اإلجراءات هذه تبسيط بشأن الوطني واالقتصاد المالية ووزارة العامة
 أموال لتحصيل وضماناً الكفاالت نظام تطبيق في صعوبة من الجهات بعض تالقيه لما

 أن -1 :اآلتية الخطوات اتخاذ نرجو .معاً والمكفول بالكفيل الضرر إلحاق وعدم الخزينة



 لديها القناعة لحصول كافياً تراه بما الموظفين هؤالء مثل حسابات بتدقيق الجهات تقوم
 المصلحة رئيس من تعتمد الصدد هذا في تجري رسمية محاضر بموجب منهم كل ذمة بخلو

 من المالية وزارة وتقوم العامة المراقبة لديوان منها صورة إرسال مع المالية لوزارة وترسل
 من كفالة عن الحجز لفك العام الموظفين لديوان بالكتابة القناعة لديها حصلت إذا جانبها

.الموظف لها التابع األصلية الجهة مسئولية على ذمته خلو ثبت

 من السادس بالبند ورد ما الموظف لها التابع األصلية بالجهة المسئولين حق في يطبق أن -2
 في المالية وزير معالي من الصادرة الكفاالت نظام تطبيق تعليمات من )18( المادة

 .الكفاالت بنظام الملحقة هـ5/9/1358 في 9885 رقم السامي باألمر هـ17/9/1359
 أعمال مراجعة في اختصاصه ممارسة من العامة المراقبة ديوان التمنع اإلجراءات هذه إن -3

 ليضمن ذكر ما اتباع فنأمل .نحوها يلزم ما واتخاذ عليها والمالحظة الموظفين هؤالء مثل
 .فرصة أقرب في مستنداتهم على حصولهم في وسهولة طيباً انطباعاً الوظائف هذه لشاغلى
.»تعاونكم لكم شاكرين

ت/111/12
2/146

12
6

1394
حجز
 لصاحب الموجه الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب صورة تلقينا( :وبعد

 كثرة حول هـ11/5/1394 في 1255/س/17 برقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو
 بأن والمتضمن المدينين أموال على التحفظي الحجز بإجراء المحاكم لبعض المقدمة الطلبات
 في األمر مرد وأن والمدين الدائن بين الدائرة الخصومة من فرع جوهره في التحفظي الحجز
 الكريم السامي األمر منطوق مع تمشياً المختصة المحكمة حكم إلى عدمه من الحجز توقيع

 253 برقم والمقيد المكرمة مكة منطقة إلمارة الموجه البرقي باألمر الشأن هذا في الصادر
 كانت فمهما خطورتها لها سابقة الحجز بأن نخبركم« :ونصه هـ11/1/1384 وتاريخ

 .»هـ ا.بذلك يقضي شرعي بحكم إال شخص ممتلكات على الحجز توقيع اليجوز الظروف
 الحجز تتطلب خصومات من عليها يطرح فيما تنظر أن المحاكم على فإن ذكر ما على وبناء

 والتمشي االطالع نأمل .المناسبة القرارات فيها وتصدر المدين أموال على التحفظي
.و/انتهى .)بموجبه
ت/111/12



2/146
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حجز

 لصاحب الموجه الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من صورة تلقينا( :وبعد
 كثرة حول هـ1394 /11/5 في 1255/س/17 برقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو

 بأن والمتضمن المدينين أموال على التحفظي الحجز بإجراء المحاكم لبعض المقدمة الطلبات
 في األمر مرد وأن والمدين الدائن بين الدائرة الخصومة من فرع جوهره في التحفظي الحجز
 الكريم السامي األمر منطوق مع تمشيًا المختصة المحكمة حكم إلى عدمه من الحجز توقيع

 253 برقم والمقيد المكرمة مكة منطقة إلمارة الموجه البرقي باألمر الشأن هذا في الصادر
 كانت فمهما خطورتها لها سابقة الحجز بأن نخبركم" :ونصه هـ11/1/1384 وتاريخ

 ."اهـ .بذلك يقضي شرعي بحكم إال شخص ممتلكات على الحجز توقيع يجوز ال الظروف
 الحجز تتطلب خصومات من عليها يطرح فيما تنظر أن المحاكم على فإن ذكر ما على وبناء

 والتمشي االطالع نأمل .المناسبة القرارات فيها وتصدر المدين أموال على التحفظي
.و/انتهى .)بموجبه
ت/113/4
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 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة تعميم تلقت الوزارة أن فضيلتكم نفيد( :وبعد -
 ديوان خطاب إلى إشارة« :المقدمة بعد نصه هذا هـ20/3/1395 وتاريخ 7/3416

 بين تمت التي المخابرة على المبني هـ5/11/1393 في 7/45 رقم التعميمي العام الموظفين
 الحجز فك إجراءات تبسيط بشأن العامة المراقبة وديوان العام الموظفين وديوان الوزارة هذه
 من األولى المادة قضت وقد الكفاالت لنظام الخاضعين الموظفين من المقدمة الكفاالت عن

 هؤالء مثل حسابات بتدقيق الموظف لها التابع الجهات تقوم بأن إليه المشار التعميم
 رسمية محاضر بموجب منهم كل ذمة بخلو لديها القناعة لحصول كافياً تراه بما الموظفين

 منها نسخة مع المالية لوزارة ترسل ثم المصلحة رئيس من وتعتمد الصدد هذا في تجرى



 اإلجراءات باتخاذ القناعة لديها حصلت إذا جانبها من الوزارة هذه وتقوم المراقبة لديوان
 فك بطلب الوزارة هذه إلى ترد التي المخابرات أن لوحظ وقد .الكفالة عن الحجز فك نحو

 أعيان أو نقود عهدتهم في ومن المستودعات ومأموري الصناديق أمناء كفاالت عن الحجز
 فترة حسابات مراجعة دون إلخ...واستالم تسليم دور إجراءات من تم ما على أساساً بنيت

 يمكن حتى الموظفين هؤالء مثل حسابات تدقيق عن تغني ال التسليم أدوار كانت ولما عمله،
 ضرورة ترى الوزارة هذه فإن لذا .كفاالتهم عن الحجز فك في النظر لدى القناعة ثبوت

 شاملة تصفية بإجراء لتقوم الموظفون هؤالء لها التابع الجهات قبل من داخلية لجنة تشكيل
 من دقيقة بيانات على الحصول -1 :يلي ما تشمل للكفالة خضوعهم فترة خالل لحساباتهم

 المالية السنة خالل والتعويضات الصندوق أمين إلى المصروفة بالسلف المالية اإلدارة
 أو الرواتب أو بالنفقات يتعلق كان سواء سلفة لكل السنة نهاية في أجريت التي والتسديدات

.المؤقتة السلف

 من والتحقيق الصندوق أمين بمعرفة الممسوكة السلف دفاتر مع البيانات هذه تطبيق -2
 لحساب بالنسبة إليه التوصل يتم ما نتيجة وعرض السلف لهذه بالنسبة حساباته سالمة

 عدم من والتأكد لتطبيقها المؤسسة أو المصلحة أو بالوزارة المالية اإلدارة على السلف
 يفيد بما جانبها من البيانات هذه على والمصادقة التصفية تاريخ حتى مقيدة سلف وجود

 دفتر مع االستالم إيصاالت مع القبض أوامر تطبيق -3 .عليها مرئياتها إبداء أو المطابقة
 .الصندوق بيومية قيده جرى المستحصالت من استالمه تم ما أن من للتأكد الصندوق يومية

 من للتحقق اإلشعارات واقع من به المصرح البنك أو المؤسسة إلى اإليداعات مراجعة -4
 بيان على الحصول -5 .المالية وزارة لحساب إيداعه تم الصندوق يومية في قيده تم ما أن

 استعمال دون والباقي منها استعماله تم بما بيان وإعداد إليه المسلمة اإليصاالت بأبواك
 لالستعمال مجال أي هناك يكون ال وحتى المسلمة اإليصاالت استعمال سالمة من للتأكد

 منها موجود هو بما ومقارنتها تسلمها التي العينية بالعهد بيان على الحصول -6 .التسليم بعد
 واإلخراج اإلدخال ومذكرات السجالت واقع من واالستالم التسليم دور إجراء تاريخ في

 بجميع رسمية محاضر اتخاذ مع هذا القيدي للموجود مطابق العيني الموجود أن من والتأكد
 في المذكورة الحسابات تدقق أن على المطلوبة التصفية تتطلبه مما وغيرها اإلحراءات هذه

 والمكفول بالكفيل ضرر أي إلحاق وعدم الخزينة أموال لتحصيل ضماناً ممكن وقت أسرع
 اتباع فنأمل .كالمتبع العامة المراقبة لديوان منها وصور الوزارة لهذه وترسل واحد، آن في
.هـ ا. ذكر ما



 ومن هـ15/4/1395 في 1691 رقم القرار بموجب بالوزارة لجنة شكلت فقد عليه وبناء »
 قبل من الكفاالت لنظام الخاضعين الموظفين من المقدمة الكفاالت حجز فك في النظر أجل

 بالنسبة :أوالً :يلي بما الوزارة موافاة أعاله الموضحة بالتعليمات التقيد إليها المشار اللجنة
 إن السابق المال بيت مأمور من استلمها التي بالمبالغ محضر -1 :المال بيوت لمأموري

 موضحاً عمله فترة خالل )مقبوضات( تسلمها التي بالمبالغ بيان -2 .عليه مصدقاً وجد
 صورها وترفق )1( نموذج القبض أوامر أو )2( نموذج االستالم إيصاالت أرقام بالبيان

 أو الصرف مستندات أرقام يوضح عمله فترة خالل بمصروفاته بيان -3 .عليه ويصدق
 اثنين بتكليف محكمة كل تقوم أن -4 .عليه ويصدق صورها وترفق النقد مؤسسة إيصاالت

 على الصرف ومستندات االستالم إيصاالت بتطبيق للقيام بالثقة لهم المشهود الموظفين من
 نظراً المحكمة، رئيس فضيلة من وتصديقها عليها والتوقيع ومقبوضاته مصروفاته بيانات

 التسليم بدور محضر -5 .للوزارة والمستندات الدفاتر إرسال على المترتبة العملية لصعوبة
 بيان -1 :للمحاسبين وبالنسبة :ثانياً .حوزته في التي لألشياء بالنسبة خلفه وبين بينه تم الذي

 الشيكات أرقام موضحاً عمله فترة خالل حدة على مالية سنة كل استلمها التي بالسلف
 غير من له وردت أخرى مبالغ أي البيان يشمل أن ويجب بموجبها وردت التي والخطابات

 البيان في موضحاً حدة على مالية سنة كل عمله فترة خالل بمصروفاته بيان -2 .الوزارة
 نهاية في المودع وكذا أوامرإعطاء بموجب صرفها التي المبالغ جملة مالية سنة بكل الخاص

 البيانات هذه تصدق أن وعلى -3 .القبض فيشة رقم إيضاح مع النقد بمؤسسة المالية السنة
 والتي استلمها التي العينية باألشياء التسليم بدور محضر -4 .المحكمة رئيس فضيلة من

 أي من عهدته بخلو المحكمة من إقرارا -5 .المحكمة رئيس فضيلة من عليها مصدق سلمها
.س/انتهى .)عليها مصدقاً عينية أو نقدية مبالغ
ت/12/63
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 للوزارة فرع أقرب أو بالرياض التجارة وزارة في الداخلية للتجارة العامة اإلدارة تزويد(... -
 للمحجوز القيمين تعيين -1 :نصها اآلتي الفقرات عن لديها مما بصور المحكمة بمنطقة
 عزلهم أو -4 .الغائبين عن الوكالء تعيين في أو -3 .عنهم الحجز رفع في أو -2 .عليهم

 هذا في منكم يصدر مما بصورة المذكورة الجهة تزويد اعتمدوا لذا ).الوكالء أي(



 عما المذكورة الجهة من استفسار أي ورودكم عند فإنه سبق فيما أما .مستقبالً الخصوص
 السجالت إلى الرجوع بعد وذلك عليه اإلجابة المذكورة بالفقرات عليه منصوص هو

.1/468 التجاري السجل أنظمة في التعميم نص ينظر .و/انتهى .)لديكم
ت/8/44
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 في 192/8 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 الوزارة لهذه والمعطى الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ8/3/1410

 مجلس قرار من نسخة -1 :يلي ما طيه لسموكم أبعث« :المقدمة بعد نصه واآلتي منه نسخة
 الملكي المرسوم من نسخة -2 .هـ23/11/1409 وتاريخ )195( رقم الموقر الوزراء
 على التحفظي الحجز موضوع بشأن الصادرين .هـ1/3/1410 وتاريخ )4/م( رقم الكريم
 وتجدون .»هـ ا.والمرسوم القرار من كل في تفصيالً الوارد النحو على وذلك المدين، أموال
 .و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .إليهما المشار والمرسوم القرار من صورة برفقه
 بعد الوزراء، مجلس إن« :هـ23/11/1409 وتاريخ 195 رقم الوزراء مجلس قرار ونص

 وتاريخ 689/8 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان بخطاب الواردة المعاملة على االطالع
 وأصحاب الداخلية وزير سمو من المشكلة الوزارية اللجنة رأته ما بشأن هـ1/7/1408

 الحجز موضوع حول التجارة، ووزير الوطني واالقتصاد المالية ووزير العدل وزير المعالي
 وتاريخ 2782س/25 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب بخطاب المرفوع التحفظي

 وتاريخ 91 رقم الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية على االطالع وبعد .هـ12/6/1408
 وتاريخ 125 رقم الخبراء شعبة مذكرة على االطالع وبعد . هـ3/8/1408

 في المعد هـ7/6/1409 وتاريخ 104 رقم المحضر على االطالع وبعد . هـ16/8/1408
 وتاريخ م/62 رقم الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية على االطالع وبعد .الخبراء شعبة
 والبت الدعوى بنظر أصالً المختصة للمحاكم تظل :أوالً :يلي ما يقرر .هـ10/6/1409
 بحيث الحجز توقيع طلبات في النظر سرعة وعليها التحفظي الحجز توقيع صالحية فيها

 إلى الحجز طلب تقديم تاريخ من يوماً عشر خمسة خالل رفضه أو بالحجز األمر يصدر
 للدولة لما ضماناً التحفظي الحجز إجراءات اتخاذ الحكومية للجهات يظل كما المحكمة

.حقوق من



 الناشئة بالديون المتعلق التحفظي للحجز بالنسبة حالياً عليه هو ما على الوضع يظل :ثانيًا
 المنصوص الحجوزات من ذلك وغير البواخر على التحفظي والحجز التجارية األوراق عن

 من يبررها ما لها التي العاجلة الحاالت في الداخلية لوزير يجوز :ثالثًا .األنظمة في عليها
 المدين، أموال على التحفظي الحجز بتوقيع أمراً يصدر أن تقديمها يتم التي المستندات واقع
 يكون أال -1 :التالية للضوابط وفقاً وذلك عليها الحجز العامة القواعد حسب يجوز التي

 إن المطالبة محل الدين لسداد يكفي ما على الحجز يقتصر أن -2 .تجارياً بنكاً المدين
 تضمن العدل كاتب من مصدقة مليء كفيل من مالية كفالة الحجز طالب يقدم أن -3 .أمكن
 طالب أن ظهر إذا به تلحق التي األضرار عن وتعويضه أمواله على المحجوز حقوق جميع

 قيام تاريخ من يومًا عشرين لمدة سارياً الحجز أمر يكون -4 .طلبه في محق غير الحجز
 الحجز طالب وعلى بذلك ضده الحجز أمر صدر من إبالغ ويتعين بتنفيذه المختصة الجهة
 الحجز تثبيت بطلب المختصة القضائية الجهة أمام دعواه يقيم أن إليها المشار المدة خالل

 بتحديد تقوم أن الجهة تلك وعلى يكن، لم كأن المدة هذه بنهاية الحجز اعتبر وإال التحفظي
 تحسب وال تقديمه تاريخ من أيام عشرة التتجاوز مدة في التثبيت طلب في للنظر جلسة
 رفع الداخلية وزير من يطلب أن أمواله على للمحجوز -5 .العيدين عطلتا المهل ضمن

 كفالة أو العدل كاتب من كفالته على مصدقاً غارماً مليئاً كفيالً قدم إذا الصادر الحجز
 يطبق -6 .المختصة المحكمة أمام أقيمت قد الحجز دعوى تكن لم ما معتمد بنك من مالية
 مشروع نظم وقد .شركة أم كان فرداً سعودي غير أو كان سعودياً المدين على الحجز هذا

 في 4/م رقم الملكي المرسوم ونص .»القرار هذا من ثالثاً البند في ورد بما ملكي مرسوم
 الصادر الوزراء مجلس نظام من العشرين المادة على االطالع بعد« :هـ1/3/1410

.هـ22/10/1377 وتاريخ )38( رقم الملكي بالمرسوم

 وتاريخ 32 رقم السامي باألمر الصادر التجارية المحكمة نظام على االطالع وبعد
 وتاريخ )195( رقم الوزراء مجلس قرار على االطالع وبعد .هـ15/1/1350
 التي العاجلة الحاالت في الداخلية لوزير يجوز :أوالً :آت هو بما رسمنا .هـ23/11/1409
 التحفظي الحجز بتوقيع أمراً يصدر أن تقديمها يتم التي المستندات واقع من يبررها ما لها

 للضوابط وفقاً وذلك عليها، الحجز العامة القواعد حسب يجوز التي المدين أموال على
 الدين لسداد يكفي ما على الحجز يقتصر أن -2 .تجارياً بنكاً المدين يكون أال -1 :التالية
 من مصدقة مليء كفيل من مالية كفالة الحجز طالب يقدم أن -3 .أمكن إن المطالبة محل

 به تلحق التي األضرار عن وتعويضه أمواله على المحجوز حقوق جميع تضمن العدل كاتب
 عشرين لمدة سارياً الحجز أمر يكون أن -4 .طلبه في محق غير الحجز طالب أن ظهر إذا



 بذلك ضده الحجز أمر صدر من إبالغ وتعين بتنفيذه المختصة الجهة قيام تاريخ من يوماً
 المختصة القضائية الجهة أمام دعواه يقيم أن إليها المشار المدة خالل الحجز طالب وعلى
 تلك وعلى يكن لم كأن المدة هذه بنهاية الحجز اعتبر وإال التحفظي الحجز تثبيت بطلب
 تاريخ من أيام عشرة التتجاوز مدة في التثبيت طلب في للنظر جلسة بتحديد تقوم أن الجهة
 وزير من يطلب أن أمواله على للمحجوز -5 .العيدين عطلتا المهل ضمن والتحسب تقديمه

 كاتب من كفالته على مصدقاً غارماً مليئاً كفيالً قدم إذا الصادر الحجز رفع الداخلية
 المحكمة أمام أقيمت قد الحجز تثبيت دعوى تكن لم ما معتمد بنك من مالية كفالة أو العدل

 أم كان فرداً سعودي غير أو كان سعودياً المدين على الحجز هذا يطبق -6 .المختصة
.»هذا مرسومنا تنفيذ يخصه فيما كل والوزراء الوزراء مجلس رئيس نائب سمو على .شركة

110/ت/8
2/154

30
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حجز

 أصحاب توجيه المتضمن هـ27/5/1410 في 88/ت/8 رقم لتعميمينا فإلحاقاً( :وبعد -
 لقاء اإللغاء أو بالتحفظ صك أي سجل على الشرح عدم إلى العدل وكتاب القضاة الفضيلة

 ت/8/44 ورقم شرعي حاكم من ذلك يكون أن أو الوزارة من بإذن إال إليهم يرد طلب أي
 بشأن هـ23/11/1409 في 195 رقم الوزراء مجلس قرار فيه المبلغ هـ25/3/1410 في

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا .التحفظي الحجز موضوع
 القضايا بعض في لوحظ« :المقدمة بعد ونصه هـ17/10/1411 في س61/3358/ب/م

 العدل كتابات أو للمحاكم المناطق في الفرعية اإلدارات مخاطبة التزوير أو بالرشوة المتعلقة
 ممتلكات ضمن يدخل ما أو اإلفراغ أو البيع من معين شيء قيد أو الحجز بطلب مباشرة
 ال وحتى وضوابط تعليمات ولها مقيدة األمور هذه مثل أن وبما والمنقولة الثابتة األفراد
 بناء المنطقة إمارة من يصدر بما قيدها من والبد جهة أي متناول في أو لإلخالل عرضة تكون
 أكثر تأكيدات إلى يحتاج الموضوع أن اإلمارة تجد قد وما اإلدارات تلك من يرفع ما على

 وقد .ذلك عن لديكم األمنية اإلدارات نظر فيلفت العدل وزارة من التعميم في وشمولية
 .)تعميمه جرى يخصكم فيما واالعتماد ولإلحاطة، .»هـ.ا هذا من بصورة العدل وزارة زودنا
.و/انتهى

199/ت/8
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 اإلمارات لكافة الموجه الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا(
 المكلفة اللجنة توصيات بخصوص هـ21/8/1414 في 3466/س/18 برقم العام واألمن
الوزارة من التوصيات تطلب .و )/االنفرادي الحجز بدراسة

1146/ت/13
1/54
2
1

1419
حجز

 في 12875/س/30 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب الوزارة تلقت لقد
 ( العنزي براك عبيد علي / المدعو ممتلكات على الحجز طلب المتضمن هـ3/12/1418

 نرغب لذا . ) الرياض سجل هـ23/5/1385 وتاريخ 79956/2747 رقم الحفيظة حامل
 للمذكور ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع

. و / ) ونفاد عليه التحفظ يتم ذلك من شئ على العثور حال وفي
1147/ت/13
1/54
2
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 3889/10/2 رقم وينبع للجبيل الملكية الهيئة رئيس وكيل سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد
 مرشد محمود مؤسسة ممتلكات على الحجز طلب المتضمن هـ3/11/1418 في

 واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ ... مرشد أمين عبدالرحمن محمود / لصاحبها للمقاوالت
 العثور حال وفي للمذكور ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث

. و / )يحفظكم والله ونفاد التحفظ يتم ذلك من شئ على
1161/ت/13
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 من يظهر ما على بالحجز القاضي هـ8/6/1401 في ت94/12 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 تجاري سجل ( السعودية تريسكو بريفاب شركة صاحب باسم مسجلة عقارية ممتلكات
 حفيظة بموجب )) الجنية سعودي (( الرحباني فارس حليم / المدعو ) الرياض16587

 خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... الرياض سجل هـ29/2/1387 في 644 رقم النفوس
 في 1779 رقم اإليرادات لشئون الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل سعادة

 / األمير الملكي السمو صاحب خطاب إلى إشارة ( : المقدمة بعد ونصه هـ13/1/1419
 والمفتش والطيران الدفاع وزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب عبدالعزيز بن سلطان

 عقار بيع على الموافقة المتضمن هـ9/11/1418 وتاريخ 1/5/1/16592 رقم العام
 من جزء عن العقار هذا قيمة وتسديد الرحباني فارس حليم باسم العدل وزارة لدى محجوز

 ثمانية فقط ريال 39/18.568.508 مقدارها والبالغ المذكور على المستحقة المديونية
 هلله وثالثون وتسعة ريال وثمانية وخمسمائة ألف وستون وثمانية وخمسمائة ً مليونا عشر

 على الحجز المتضمن هـ8/6/1401 وتاريخ ت94/12 رقم سعادتكم تعميم إلى و غير ال
 فارس حليم / المدعو ] السعودية تريسكو بريفاب [ شركة صاحب وممتلكات أموال

 الحجز فك بطلب تقدم قد المذكور أن سعادتكم إفادة أود . -الجنسية سعودي – الرحباني
 سعادتكم من نأمل لذا . عليه التي المديونية من جزء وتسديد بيعها لغرض العقارات بعض عن

 فارس لحليم مملوكة أرض ألي اإلفراغ عملية يتم ال بأن العدل وكتاب المحاكم كافة توجيه
 الوطني واالقتصاد المالية وزارة ألمر شيك بتقديم المشتري يقوم أن بعد إال الرحباني

 ووزارة تزويدنا مع المديونية كامل سداد يتم حتى المذكور عقارات حجز في واالستمرار
 االطالع نأمل الوزير معالي توجيه على وبناء .هـ.أ ) بشأنه يصدر مما بصورة والطيران الدفاع

.ك / )يحفظكم والله موجبه واعتماد
1163/ت/13
1/54
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 في 238/1 رقم المكلف المنورة المدينة بمنطقة الوزارة فرع مدير سعادة خطاب تلقينا لقد
 301/219/1/5 رقم المنورة المدينة منطقة إمارة وكيل تعميم ومشفوعه هـ21/1/1419
 واإلعالن للدعاية فن وكالة ممتلكات على الحجز طلب المتضمن هـ14/1/1419 في

 )001/4030009394(رقم تجاري سجل العسيري عثمان عبده بن محمد / لصاحبها
 لذا . الخ .. ) التلفزيون شمال / اليمانية النزلة حي / جده ( وعنوانه هـ25/3/1415في

 ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب
 التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حالة وفي المذكور صاحبها أو الوكالة باسم مسجلة

 وتاريخ 1193/ت/13 رقم التعميم إلى ينظر . و / )يحفظكم والله ونفاد على
هـ15/5/1419
1164/ت/13
1/54
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 في 101/4/2/7574/6 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا لقد
 لحصر والشرطة والمحكمة األمارة من لجنة تشكلت أنه المتضمنة هـ4/12/1418

 في اللجنة توصلت وقد ، الغرماء وحصر العجالن محمد بن دخيل المتوفى ممتلكات
 في العدل وكتابات المحاكم على التعميم ينبغي أن إلى هـ2/12/1418 المؤرخ محضرها
 عليها والتحفظ للمذكور العائدة الممتلكات عن والضبوط السجالت في للبحث المملكة
 / الشيخ بالرياض الكبرى بالمحكمة القضية ناظر فضيلة رأى كما . الخ ... عنها واإلفادة
 اللجنة قررته ما أن هـ16/1/1419 في 2003/19/16 رقم بخطابه الحديثي سليمان
 الغرماء دعوى وأن ذكر ما على وبناء . الخ .. والغرماء الورثة لحقوق حفظاً فيه ألن مناسب

 في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا .القضائي النظر تحت العجالن دخيل ورثة ضد
 المذكور العجالن دخيل باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط

 والله بذلك القضية ناظر وإفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي
. و / )يحفظكم

1168/ت/13
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 على الحجز بشأن هـ29/12/1404 وتاريخ ت/12/212 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... األجهوري هاشم وفؤاد فاروق من كل ممتلكات

 التجارية للدائرة تقدم فقد " :_ ونصه هـ8/1/1419 في خ/1/7 رقم المظالم ديوان رئيس
 تفليسة أمناء قطب سعيد محمد ونبيل غزاوي فائق عباس / من كل المظالم بديوان التاسعة
 هـ2/12/1418 وتاريخ 3015/624 رقم بالخطاب األجهوري هاشم وفؤاد فاروق شركة

 كتابة من صادرة 1329 جلد هـ23/11/1417 وتاريخ 1 رقم الوكالة صورة به المرفق
 -أسبانيا في المقيمة – فرحات سالمة زينب / زوجته هاشم فؤاد بموجبها يوكل جيزان عدل

 . معه تعمل التي األطراف بعض ضد الدعاوى وإقامة أسبانيا في ممتلكاته في بالتصرف
 المذكورة الوكالة بإلغاء المعنية للجهات الكتابة إليه المشار بخطابهم التفليسة أمينا وطلب

 المذكور من وكاالت إصدار بعدم للتعميم العدل لوزارة والكتابة ذلك يفيد بما وتزويدهما
 في 44 رقم تحمل الثانية جده عدل كتابة ومن أخرى وكالة صدور تبين كما . للغير

 وألن . الثقفي مساعد عوده لفهد األجهوري هاشم فؤاد بتوكيل 25/8 جلد هـ3/6/1418
 أي إصدار من منعه يقتضي ذلك فإن أمالكه في التصرف من وممنوع عليه محجور المذكور

 صدر ما وإلغاء للدائنين ملك حقيقتها في حي التي ممتلكاته في التصرف من تمكنه قد وكالة
 معاليكم من نأمل الدائنين أموال على وحرصاً لذلك .الخصوص هذا في وكاالت من عنه

 يفيد بما التفليسة أمينا وتزويد المذكورة الوكاالت بإلغاء بالوزارة المختصة الجهات تعميد
 هاشم فؤاد / للمدعو وكاالت أي إصدار بعدم الوكاالت بإصدار يقوم من على والتعميم ذلك

 التعميم ينظر . و / )يحفظكم والله . موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .هـ.أ ." األجهوري
هـ11/2/1422 في 1727/ت/13 رقم
1174/ت/13
1/54

18
3

1419
حجز



 في 2310/س/30 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تقلينا لقد
 أحمد محمد أحمد / المدعو ممتلكات على الحجز معاليه طلب المتضمن هـ26/2/1419

 هـ14/9/1385 في 8526/83635 رقم نفوس حفيظة بموجب الجنسية سعودي الشرفي
 يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد لالطالع . الخ ... الرياض سجل

 عليه التحفظ يتم ذلك من شيء العثور حال وفي المذكور باسم مسجلة ممتلكات من
.و / )يحفظكم ونفادوالله

1173/ت/13
1/54
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 في 5122 رقم المساعد عسير منطقة محاكم رئيس فضيلة خطاب تلقينا لقد
 في57436 رقم عسير منطقة أمارة وكيل سعادة خطاب به المرفق و هـ6/11/1418
 على حسين بن عبدالله / السجين ممتلكات على الحجز طلب المتضمن هـ3/11/1418

 صادرة 1-0109-4093-8-10 رقم األحوال بطاقة بموجب الجنسية سعودي السريعي
 لالطالع . الخ ... هـ19/6/1406 في أبها سجل 59445 رقم نفوس وحفيظة أبها من

 باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد
. و)/يحفظكم والله .ونفاد عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور

1186/ت/13
1/54
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 المهني والتدريب الفني للتعليم العامة بالمؤسسة المحافظ نائب سعادة خطاب تلقينا لقد

 على الحجز طلب المتضمن هـ14/3/1419 في 542/7/1 رقم بالنيابة التنفيذية للشئون
 راشد بن مرشد بن محمد / بالخرج المهني التدريب بمركز سابقاً المستخدم ممتلكات

 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد لالطالع الخ .. العرفج
 ونفاد عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور باسم مسجلة ممتلكات

. و / يحفظكم والله )



1189/ت/13
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 ممتلكات على الحجز بشأن هـ23/4/1389 في ت/44/2 رقم الوزاري للتعميم إلحاقاً
 وسعيد خفاجي محمد عمر : ضمنهم ومن – والمياه الزراعة بوزارة الموظفين بعض

 تلقينا فقد وعليه .قطاني ياسين وخالد الرحيمي إبراهيم وعبدالرحمن الدين فتح عبدالقادر
 في 25238 رقم بالنيابة الزراعة لشئون والمياه الزراعة وزارة وكيل سعادة خطاب

 وجود عدم اتضح بالوزارة العهد سجالت إلى الرجوع بعد أنه المتضمن هـ9/4/1419
 على الحجز في االستمرار عدم الوزارة وترى المذكورين الموظفين هؤالء على مقيدة عهدة

 اإلجراءات واعتبار االطالع نرغب لذا . الخ ... الوزارة قبل من مطالبتهم لعدم ممتلكاتهم
.ك /يحفظكم والله ) . يلزم ما فأكملوا . بذلك منتهية المذكورين حق في التحفظية

1191/ت/13
1/54
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 في 3979/س/30 رقم الوطني االقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 صالح بن عبدالله / المواطن ممتلكات على الحجز على طلب المتضمن هـ12/4/1419

 نرغب لذا . بريده سجل هـ24/4/1382 وتاريخ 82/2382 رقم الحفيظة حامل النملة
 عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 والله ) ونفاد عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور باسم مسجلة

. و /يحفظكم
1197/ت/13
1/54
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 رقم المكلف المنورة المدينة بمنطقة الوزارة فرع مدير فضيلة خطاب الوزارة تلقت لقد
 االجتماعية للتأمينات العامة مؤسسة نائب خطاب ومشفوعه هـ14/3/1419 في 817/1

 استحقاقات من يوجد ما على الحجز طلب المتضمن هـ10/3/1419 في م/2945/7 رقم
 وشركة انترناشيونال وسوجكس العربية سوجكس وشركة وفروعها بيجل شركة من لكل

 حفيظة بموجب الجنسية سعودي – حمزة ظاهر سمير / من لكل المملوكة وجينيكس انفايرو
 – درنيقة رشاد ومصطفى – الرياض من صادرة هـ20/3/1398 وتاريخ 1477 رقم نفوس
 من صادرة هـ21/6/1403 وتاريخ ت/2810 رقم نفوس حفيظة بموجب الجنسية سعود

 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الرياض
 أعاله إليهما المشار أصحابها باسم أو المذكورة الشركات باسم مسجلة عقارية ممتلكات

. و /يحفظكم والله ) ونفاد عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي
1193/ت/13
1/54
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 يظهر ما على التحفظ بشأن هـ14/2/1419 في 1163/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 ...العسيري عثمان عبده بن محمد / لصاحبها واإلعالن للدعاية فن لوكالة ممتلكات من
 بالنيابة والمالية اإلدارية الشؤون عام مدير سعادة تعميم من نسخة تلقينا فقد وعليه .الخ

 أن المتضمن هـ1/5/1419 في 2ش/19437 الرقم ذي والقروية البلدية الشؤون بوزارة
 .. المذكورة للوكالة مستحقات أي عن الحجز فك سعادته وطلب عليه ما سدد المذكور

 بممتلكات الخاصة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع نرغب ذكر ما على وبناء . الخ
.ك /يحفظكم والله ) لإلحاطة بذلك منتهية المذكور محمد

1204/ت/13
1/54

28
5

1419
حجز



 وتاريخ 3/5321 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 قدم السعودي الصناعية التنمية صندوق أن والمتضمن صورته المرفق هـ16/5/1419

 في للمساهمة قرضاً ويوسف عبدالعزيز وإخوانه السبيعي عبدالله بن محمد بن صالح لشركة
 تسديد يتم أن على الدواجن أعالف إلنتاج ضرماء بمدينة الكائن الشركة مصنع إقامة تمويل
 في وتنتهي هـ15/10/1405 من تبدأ سنوية نصف أقساط ثمانية على القرض

 أقساط عدة سداد عن مبرر دون وامتنع العقد بشروط المقترض أخل وقد 15/4/1409
 التي سواء العقارات جميع على الحجز بتوقيع المختصة الجنة توجيه معاليه وطلب . الخ ...

 الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الشركاء باسم أو المقترضة الشركة باسم
 الشركاء أو الشركة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت
 /يحفظكم والله ) ونفاد عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي ، المذكورين

هـ14/10/1419 وتاريخ 1290/ت/13 رقم التعميم إلى ينظر . و
1211/ت/13
1/54
3
6

1419
حجز
 العلماء كبار هيئة ورئيس السعودية العربية للملكة العام المفتي سماحة خطاب تلقينا لقد

 الحجز طلب المتضمن هـ18/5/1419 في 1050/8 رقم واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة
 لصاحبها 1010012443 رقم تجاري سجل التجارية عرنوس مؤسسة ممتلكات على

 . الرياض سجل هـ29/10/1394 في 697 رقم حفيظة عرنوس عبدالله بن نبيل / المدعو
 ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا

 ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور نبيل صاحبها أو المؤسسة باسم مسجلة عقارية
. و /يحفظكم والله) ونفاد على التحفظ يتم
1215/ت/13
1/54

10
6

1419
حجز



 سعود الملك بجامعة والمالية اإلدارية الشئون على العام المشرف سعادة خطاب تقلينا لقد
-1 : من كل ممتلكات على الحجز طلب المتضمن هـ2/5/1419 في 92580 رقم

 نفوس حفيظة يحمل الشافعي إبراهيم وليد لصاحبها للمقاوالت الشافعي إبراهيم وليد مؤسسة
-2 .26787 تجاري سجل هـ24/11/1399في المكرمة مكة من صادرة 118796 رقم

 البحث واعتماد االطالع نرغب لذا .الكنعان فهد عيسى لصاحبها التجارية الكنعان مؤسسة
 المؤسستين باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في

 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي ، المذكورين صاحبيهما باسم أو المذكورتين
. و /يحفظكم والله )ونفاد على التحفظ

1219/ت/13
1/54
4
7

1419
حجز

 ما على التحفظ بشأن هـ12/10/1418 وتاريخ 1116/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 رقم الحفيظة بموجب الجنسية سعودي – معتوق حسين هاشم / للمدعو ممتلكات من يظهر
 وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ .... الرياض سجل هـ17/7/1389 وتاريخ 853
 لدى أن المتضمن هـ3/6/1419 وتاريخ 4/5989 الرقم ذا الوطني واالقتصاد المالية

 هو فيها المدون الحفيظة رقم وأن ]1-1710-6856-6[ برقم شخصية بطاقة المذكور
 واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ ...هـ17/5/1378 اإلصدار تاريخ مكة سجل -2604[

 حال وفي للمذكور ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث متابعة
. و /يحفظكم والله ) ونفاد عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور

1236/ت/13
1/54

27
7

1419
حجز
 هـ1/7/1419 في 5/6921 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد

 حامل عبدالسالم محمد بن إبراهيم / المواطن أمالك على الحجز معاليه طلب المتضمن
 االطالع نرغب لذا . المكرمة مكة ومصدرها هـ15/8/1378 وتاريخ 7917 رقم الحفيظة



 العثور حال وفي للمذكور ممتلكات من يوجد عما لديكم السجالت في البحث واعتماد
. و /يحفظكم والله )ونفاد عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على
1237/ت/13
1/54

27
7

1419
حجز

 ومطاحن الغالل لصوامع العامة المؤسسة عام مدير نائب سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد
 مؤسسة عقارات على الحجز طلب المتضمن هـ29/6/1419 في 4205/6 رقم الدقيق

 هـ3/3/1390 وتاريخ 7077 رقم الحفيظة حامل للمقاوالت الدواس إبراهيم محمد سليمان
 ... ريال 7833.24 وقدره المذكور به المطالب المبلغ حدود في وذلك الرس مصدرها

 ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في والبحث االطالع نرغب لذا . الخ
 المبلغ لسداد يكفي ما على التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي للمذكور عقارية
. و /يحفظكم والله ) واإلفادة إليه المشار

1244/ت/13
1/54
6
8

1419
حجز
 رقم واإلسكان العامة األشغال وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 على الحجز طلب والمتضمن صورته المرفق هـ29/7/1419 وتاريخ 1/7/1/45/830

 وتاريخ 68510 رقم نفوس حفيظة - شربتلي عباس بن حسن بن فهد من كل ممتلكات
 وتاريخ 91609 رقم نفوس حفيظة – خياط جنه سليمان بن وسعد جده هـ19/8/1398
 الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . إلخ ... المكرمة مكة هـ6/1/1394

 حالة وفي ، المذكورين باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت
. و /يحفظكم والله )ونفاد عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور

1245/ت/13
1/54
6



8
1419

حجز
 وتاريخ1161/ت/13 ورقم هـ8/6/1401 في ت/94/12 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً(
 صاحب باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يظهر ما على التحفظ بخصوص هـ9/2/1419

 تلقينا فقد وعليه . إلخ ... الرحباني فارس حليم /المدعو السعودية تريسكو بريفات شركة
 هـ28/7/1419 في 4/8055 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب من نسخة

 نأمل لذا .المذكور عن الحجز رفع معاليه وطلب عليه ما بتسديد قام المذكور أن المتضمن
 والله ) بذلك منتهية الرحباني فارس حليم حق في التحفظية اإلجراءات واعتبار االصالع
. و /يحفظكم

1247/ت/13
1/54

12
8

1419
حجز

)

 على الحجز على الحجز بشأن 23/4/1389 في ت/44/2 رقم الوزارة لتعميم لحاقاً
 . الخ .. رضوان طاهر محمد أحمد ضمنهم ومن الزراعة بوزارة الموظفين بعض ممتلكات

 في50596 رقم الزراعة لشئون الزراعة وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا فقد وعليه
 التي النقدية العهدة كامل بتسديد قام رضوان طاهر محمد احمد أن المتضمن هـ2/8/1419

 حق في التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع نرغب لذا . الخ ... بها الوزارة تطالبه
.ك/يحفظكم والله )يلزم ما فأكملوا . بذلك منتهية المذكور

1254/ت/13
1/54

13
8

1419
حجز
 رقم والحقه هـ1/7/1419 في س/41 رقم البريد عام مدير سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد

 الصاللي صالح بن إبراهيم من كل ممتلكات على الحجز طلب هـ4/8/1419 في 8235



 عنيزة من صادرة هـ1/8/1396 وتاريخ 17880 رقم الحفيظة حامل الجنسية سعودي
 وتاريخ 28243 رقم الحفيظة حامل الجنسية سعودي الجنيد عبداللطيف بن وعبدالعزيز

 الجنسية سعودي صالح بن الله حسب بن وعبدالعزيز الدمام من صادرة 21/4/1382
 لذا . الخ .... الرياض من صادرة هـ11/7/1380 وتاريخ 27371 رقم الحفيظة وحامل
 ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب
 والله ) ونفاد عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي للمذكورين عقارية

. و /يحفظكم
1250/ت/13
1/54

13
8

1419
حجز

)

 العضو فضيلة خطاب على المبني هـ20/8/1417 في957/ت/13 رقم للتعميم لحاقاً
 في 132/19 رقم القاسم عبدالله بن سلمان / الشيخ بالرياض الكبرى بالمحكمة القضائي

 / للمدعو عقار أي إفراغ بعدم العدل كتاب إشعار فضيلته طلب المتضمن هـ12/8/1417
 عليه يعين حتى بها العمل أو للمذكور وكالة أي اعتبار وعدم منه أو له الهزاع فهد بن علي
 بالرياض الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ .. شئونه يدير ولي
 سليمان / الشيخ القاضي فضيلة خطاب على المعطوف هـ5/8/1419 في 5229/1 رقم

 المذكور على الوالية إقامة تم قد أنه المتضمن هـ3/8/1419 في 38768/19 رقم القاسم
 برقم فضيلته من الصادر الصك حسب وذلك النقيدان صالح بن علي بن ويوسف فهد البنه

 التحفظي الحجز يكون وبذلك التمييز محكمة من صدق وقد هـ6/9/1418 في 234/19
 المذكور تصرفات على التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع نرغب لذا .هـ.ا . انتهى قد

. و /يحفظكم والله ) بذلك منتهية
1260/ت/13
1/54

20
8

1419
حجز



 ما على بالتحفظ هـ القاضي هـ8/10/1418 في 1118/ت/13 رقم الوزارة لتعميم لحاقاً(
 الخ .. السالمه إبراهيم بن وعبدالعزيز الحارثي يحيى بن صبحي من لكل ممتلكات من يظهر

 الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه .
 المحكوم المبالغ من بإعفائهما القاضي هـ9/8/1419 في 544/8 برقم الداخلية وزير

 االطالع نرغب لذا . بذلك منتهياً الموضوع واعتبار الدولة خزينة إلى بإعادتها عليهما
 والله)يلزم ما فأكملوا. بذلك منتهية المذكورين ممتلكات على التحفظية اإلجراءات واعتبار

.و/يحفظكم
1261/ت/13
1/54

23
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1419
حجز

 الضمان لشئون االجتماعية والشئون العمل وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد
 العقارات على الحجز طلب المتضمن هـ6/8/1419 في 10/1915/3 رقم االجتماعي

 أو 1010093652 رقم التجاري السجل ذات للمقاوالت جدعان ابن لمؤسسة العائدة
 في 14296 رقم الحفيظة حامل العتيبي الحبيل جدعان محمد بن نايف صاحبها

 في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ ... الدوادمي سجل هـ10/10/1396
 أو المذكورة المؤسسة باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط
 والله)ونفاد عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور صاحبها

. هـ12/8/1421 في 1606/ت/13 رقم التعميم ينظر . و /يحفظكم
1265/ت/13
1/54

24
8

1419
حجز
 في 8977/س/3 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 فيصل / باسم مسجلة عقارية أمالك من يوجد عما البحث طلب المتضمن هـ17/8/1419
 وتاريخ ت/2290 رقم نفوس حفيظة ) الجنسية سعودي ( عمر محمد بن سعد بن

 الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ .. الرياض سجل هـ10/6/1401



 يتم ذلك من شيء العثور حال وفي للمذكور ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت
. و /يحفظكم والله ) ونفاد عليه التحفظ

1272/ت/13
1/54
9
9

1419
حجز
 هـ14/7/1419 في 5/7351 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد

 في 32192 رقم الحفيظة حامل العوفي مرزوق بن خليوي بن عايد / المدعو أن المتضمن
 وقدره بمبلغ الدولة لخزينة مطالب المنورة المدينة من صادرة هـ 12/10/1386

 العنابيه في الواقعين 280.223 رقم الغيب أمالك عقاري تأجيره مقابل ريال 981.250
 ممتلكات على الحجز معاليه وطلب . الخ ... الدين أداء عن تأخر وقد ، المنورة بالمدينة

 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . المذكور
 والله)ونفاد عليه التحفظ يتم ذلك من شئ على العثور حال وفي للمذكور ممتلكات
. و /يحفظكم

1274/ت/13
1/54

12
9

1419
حجز

 المتضمن هـ4/9/1419 في س2057/25 رقم الرياض مدينة أمين معالي خطاب تلقينا لقد
 حامل الربيش عبدالرحمن بن عبدالعزيز والمقاوالت للتجارة التكوير مؤسسة صاحب أن

 وقدره بمبلغ لألمانة مطالب الرياض سجل هـ17/9/1385 في 8596/83705 رقم حفيظة
 وطلب . يسدد لم تاريخ وحتى المبلغ بتسديد مطالبته وتمت ريال =144386.95 =

 المبلغ حدود في للمذكور عائد عقار أي إفراغ بعدم المختصة الجهات تعميد معاليه
 عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ .. المذكور

 ) ونفاد عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي للمذكور ممتلكات من يوجد
. و /يحفظكم والله
1275/ت/13



1/54
12
9
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حجز
 رقم سعود الملك بجامعة والمالية اإلدارية الشئون على المشرف سعادة خطاب تلقنيا لقد

 طلب المتضمن هـ26/8/1419 في 95213 رقم والحقه هـ8/5/1419 في 92685
 واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ ... رضا علي أكبر أحمد / المواطن ممتلكات على الحجز
 العثور حال وفي للمذكور ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث

. و /يحفظكم والله)ونفاد عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على
1276/ت/13
1/54

18
9

1419
حجز
 المتضمن هـ4/9/1419 في س2056/25 رقم الرياض مدينة أمين معالي خطاب تلقينا لقد
 رقم الحفيظة حامل طفلة صالح بن فهد بن فيصل العامة للمقاوالت عثرة مؤسسة صاحب أن

 ريال =688345.93 = بمبلغ لألمانة مطالب الرياض سجل 23/5/1409 في 206463
 المختصة الجهات تعميد معاليه وطلب . يسدد لم تاريخه وحتى المبلغ بتسديد مطالبته وتمت
 االطالع نرغب لذا . الخ .. المذكور المبلغ حدود في للمذكور عائد عقار أي إفراغ بعدم

 حال وفي للمذكور ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد
.و /يحفظكم والله) ونفاد عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور

1277/ت/13
1/54

18
9

1419
حجز

 المؤسسة إدارة مجلس ورئيس االجتماعية والشئون العمل وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 طلب المتضمن هـ27/8/1419 في 2151/6/1 رقم المهني والتدريب الفني للتعليم العامة



 4011 رقم تجاري سجل المحدودة للمقاوالت العربية باكون شركة عقارات على الحجز
 المنديل عبدالمجيد بن ومحمد المنديل عبدالمجيد براك / صاحبيها أو هـ 6/11/1398 في
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ ...

 والله ) ونفاد عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي للمذكورين ممتلكات
هـ19/12/1421 في 1687/ت/13 رقم التعميم ينظر . و /يحفظكم

1279/ت/13
1/54

18
9
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حجز
 هـ5/7/1419 في 5/7022 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد

 4970 رقم الحفيظة حامل المطيري مويهي سلطان بن هباس أنور / المواطن أن المتضمن
 مقدارها البالغ الدولة لخزينة حقوق عليه . الخبر سجل هـ17/6/1394 في
 الخبر بمدينة الواقع الفرادي عبدالحفيظ المتوفى عقار استغالله لقاء ريال )370069.42(
 العقارات جميع على الحجز بتوقيع الجهات توجيه معاليه وطلب والوفاء عن امتنع وقد ،

 واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ .. المديونية تلك حدود في المذكور المواطن باسم التي
 حال وفي للمذكور عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث
 رقم التعميم ينظر . و/يحفظكم والله) ونفاد عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور

هـ7/8/1420 وتاريخ 1820/ت/13
1283/ت/13
1/54
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 في 3331 رقم جدة بمحافظة الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا لقد
 صالح الشيخ طرفه بالمحكمة القضائي العضو فضيلة خطاب على المعطوف هـ27/8/1419
 دعوى فضيلته لدى أن المتضمن هـ25/8/1419 في 680/8 رقم الزهراني سعيد بن

 باجري ميسري أبناء وحسين ومحسن عامر / إخوانه صد باجري ميسري رسام من مرفوعة
 على التعميم فضيلته وطلب ، والجبيل والمدينة ومكة جدة مدينة داخل وعقارات أمالك في



 لديه الدعوى نهاية حتى المذكورين أمالك على بالتحفظ المذكور العدل وكتابات المحاكم
 للمذكورين عقارات من لديكم يظهر ما على التحفظ واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ ..

 رقم التعميم إلى ينظر . و /يحفظكم والله ) يلزم ما فأكملوا . ذلك في يتم بما وإفادتنا
هـ12/3/1420 وتاريخ 1387/ت/13
1278/ت/13
1/54
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 يظهر ما على التحفظ بخصوص هـ2/12/1417في 13/ت/995رقم الوزارة لتعميم لحاقاً(
 خطوط وشركة للمالحة عرى وخطوط المحدودة للمالحة عرى خطوط لشركة عقارات من

 محمد من كل باسم أو المذكورة الشركات باسم المسجلة المحدودة المتحدة عرى
 في عنهم المنوه شركائهم باسم أو عرى عبدالرحمن محمد ومنصور عرى عباس عبدالرحمن

 العامة المؤسسة رئيس سعادة خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ .. إرفاقه سبق الذي البيان
 أن المتضمن هـ4/9/1419 في س19/145 رقم بالنيابة اإلدارة مجلس ورئيس للموانئ

 محمد وعصام عرى عبدالرحمن محمد وعادل عرى عبدالرحمن منصور الشركاء من كالً
 العامة للمؤسسة عليهم المستحقة المديونية في حصصهم سددوا قد عرى عبدالرحمن

 المنوه المذكورين حق في التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع نرغب لذا .أهـ . للموانئ
. و /يحفظكم والله ) . يلزم ما فأكملوا بذلك منتهية عنهم
1287/ت/13
1/54
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 في 101/2/9404 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 التمامي إبراهيم بن عبدالله / المدعو ممتلكات عن البحث طلب المتضمن هـ18/9/1419
 الكبرى المحكمة من الصادر هـ24/3/1418 في 80/11 رقم الحكم صك على بناءً

 عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ ... بالرياض
 التحفظ يتم ذلك من شئ على العثور حال وفي المذكور باسم مسجلة ممتلكات من يوجد



. و /يحفظكم والله )ونفاد عليه
1289/ت/13
1/54
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 عطفاً هـ1/9/1419 في 5759/511/2 رقم جدة محافظة أمين معالي خطاب تلقينا لقد
 ورقم 2764/511 ورقم 2762/511 ورقم 2766/511/2 رقم خطاباته على

 هـ25/4/1419 في المؤرخة 2763/511 ورقم 2765/511 ورقم 2768/511
 واإلعالن للدعاية الحسين وكالة-1 : من كلً ممتلكات على الحجز طلب المتضمنة
-2 ريال )342351( وقدره بمبلغ المطالب الحمراني حسين بن عطية بن حسين لصاحبها

 وقدره بمبلغ المطالب زيدان إبراهيم محمد بن عمر بن أحمد لصاحبها زيدان أحمد شركة
 عوض بن علي بن تركي لصاحبها العطيوي علي بن تركي مؤسسة-3 . ريال )86000(

 للدعاية وزهران غامد وكالة-4 . ريال )152650ر85( وقدره بمبلغ المطالب عطيوي
 )1526508ر85( وقدره بمبلغ المطالب الزهراني الدرمحي عطيه أحمد بن علي واالعالن

 المطالب بخيت محمد بن مدني بن كامل لصاحبها االقتصادي التكامل مؤسسة -5 . ريال
 لصاحبها والتشغيل والصيانة للتعهدات الخمري مؤسسة -6 .ريال )55000( وقدره بمبلغ

 المعلنون وكالة -7 . ريال 18/453957 وقدره بمبلغ المطالب الخمري عمر بن محمود
 وقدره بمبلغ المطالب بوقري عيسى صالح عبدالرزاق لصاحبها واإلعالن للدعاية العرب

 والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ .. ريال )224185(
 أصحابها أو المذكورة والمؤسسات الشركات باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم

 المديونية حدود في وذلك عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكورين
 وتاريخ 1357/ت/13 رقم التعميم ينظر . . يحفظكم والله / ) واإلفادة

.و/هـ17/2/1420
1291/ت/13
1/54
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 رقم والحقه هـ10/8/1419 في 8384 رقم البريد عام مدير سعادة خطاب تلقينا لقد
 محمد لمؤسسة العائدة عقارات على الحجز طلب المتضمن هـ17/9/1419 في 9745

 وتاريخ 19558 رقم نفوس حفيظة يحمل والذي المذكور لصاحبها أو وخيضر بن حمد
 في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ ... الدوادمي من صادرة هـ27/2/1401

 حال وفي ، المذكور باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط
. و /يحفظكم والله ) ونفاد عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور

1290/ت/13
1/54
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 بشأن هـ19 بشأن هـ28/5/1419 وتاريخ 1204/ت/13 رقم الوزارة لتعميم لحاقاً(
 وإخوانه السبيعي عبدالله بن محمد بن صالح شركة ممتلكات على التحفظي الحجز

 الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي ب خطا تلقينا فقد وعليه . الخ ... ويوسف عبدالعزيز
 بقرض الممول لألعالف السبيعي مصنع بأن المتضمن هـ30/9/1419 في 3/10686 رقم
 السمو صاحبة حوزة إلى بالكامل ملكيته انتقلت قد السعودي الصناعية التنمية صندوق من

 قرض ومنها المصنع التزامات كافة انتقلت كما عبدالعزيز بنت البندري / األميرة الملكي
 الشركة باسم التي سواء العقارات جميع عن الحجز رفع معاليه وطلب سموها إلى الصندوق
 اإلجراءات واعتبار االطالع نرغب لذا . الخ .. المذكورين أصحابها باسم أو المذكورة
 ) بذلك منتهية المذكورين وأصحابها وإخوانه السبيعي صالح شركة ممتلكات على التحفظية

. و /يحفظكم والله
1292/ت/13
1/54
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 سعود الملك بجامعة والمالية اإلدارية الشئون على العام المشرف سعادة خطاب تلقينا لقد
 السعودي المصنع ممتلكات على الحجز طلب المتضمن هـ15/9/1419 في 95564 رقم

 [ الصيرفي حسن عبدالمجيد المعماري المهندس لصاحبه الجاهزة الخرسانية للمنشآت



 تجاري وسجل هـ3/2/1378 في المنورة المدينة من صادرة 93 رقم نفوس حفيظة يحمل
 االطالع نرغب لذا . الخ ... الرياض من صادر هـ22/3/1397 وتاريخ11505 رقم

 باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد
 التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور صاحبه باسم أو المذكور المصنع

.يحفظكم والله) ونفاد عليه
1298/ت/13
1/54
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 في 10979/س/14 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 علي بن أحمد -1 :- من كل ممتلكات على الحجز طلب المتضمن هـ14/10/1419

 الرياض مصدرها هـ11/1/1380 وتاريخ 297/22251 رقم حفيظة يحمل الجردان محمد
 هـ 24/10/1395 تاريخ 888/12 رقم حفيظة يحمل الجردان علي صالح عبدالله -2

 133014 رقم نفوس حفيظة يحمل الجردان علي صالح عبدالرحمن -3 . الرياض مصدرها
 الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الرياض مصدرها هـ5/4/1398 وتاريخ

 على العثور حال وفي المذكورين باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت
 رقم التعميم إلى ينظر . و يحفظكم والله / ) واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء
هـ14/3/1420 وتاريخ 1379/ت/13
1304/ت/13
1/54
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 في 2/20/11/3599 رقم العامة األركان هيئة رئيس معالي خطاب تلقينا لقد
 العربية والمقاوالت الصيانة مركز ممتلكات على الحجز طلب المتضمن هـ28/10/1419

 هـ3/12/1400 وتاريخ 4030026597 رقم التجاري السجل بموجب جدة : وعنوانها
 ذلك عن نتج مما الجوي الدفاع قوات مع التعاقدية بالتزاماته المذكور المركز يقم لم حيث

 الخ .. ريال )28/60692( بمبلغ مطالبين وأصبحوا حسابهم على وتنفيذه المشروع سحب



 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا .
 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور المركز باسم مسجلة عقارية ممتلكات

 وتاريخ 1402/ت/13 رقم التعميم ينظر .يحفظكم والله )واإلفادة عليه التحفظ
هـ17/5/1420
1307/ت/13
1/54
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 العربية الجوية بالخطوط القانونية للشئون العام المدير مساعد سعادة خطاب تلقينا لقد

 على الحجز طلب المتضمن هـ24/10/1419 في 164/130/2262/427 رقم السعودية
 يحمل المطيري زريبان بن بدر مشاري / ألصحابها والسياحة للسفر دليل شركة ممتلكات

 وقدره بمبلغ والمطالبين العريعر عبدالله وسطام 03261005297831 رقم مدني سجل
 الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ .... ريال 34/6980066

 صاحبيها باسم أو المذكورة الشركة باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت
.يحفظكم والله ) واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكورين

1313/ت/13
1/54
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 في ق/م/6004 رقم عسير بمنطقة الوزارة فرع مدير سعادة خطاب تلقينا لقد
 401/18/431 رقم القصيم منطقة إمارة وكيل سعادة تعميم على المبني هـ24/10/1419
 رقم القصيم بمنطقة للتعليم العام المدير خطاب على المبني هـ28/6/1419 في
 المواطن ممتلكات عن البحث طلب المتضمن هـ22/5/1419 في 35/1/9/713/9

 رقم األحوال بطاقة بموجب ) الجنسية سعودي ( المحيسن محمد بن صالح بن عبدالمحسن
 المديونية بتسديد المذكور قيام لعدم وذلك بريده أحوال من صادرة 011439377

 ...ريال وخمسمائة ألف وأربعين وأربعة ثالثمائة )344500( والبالغة للدولة عليه المستحقة



 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا .الخ
 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور عبدالمحسن باسم مسجلة ممتلكات

. و /يحفظكم والله ) واإلفادة عليه التحفظ
1317/ت/13
1/54
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 سعود الملك بجامعة والمالية اإلدارية الشئون على العام المشرف سعادة خطاب تلقينا لقد
 العربية المؤسسة ممتلكات على الحجز طلب المتضمن هـ23/9/1419 في 95774 رقم

 رقم نفوس حفيظة يحمل [ لقمه أحمد عبدالعظيم / المتوفى لصاحبها والمقاوالت للهندسة
 من صادر 2413 رقم تجاري وسجل هـ10/7/1381 في الرياض من صادرة ت/30

 الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ ... ] هـ1/11/1381 في الرياض
 صاحبها أو المذكورة المؤسسة باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت

 واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور عبدالعظيم / المتوفى
. و /يحفظكم والله )

1320/ت/13
1/54
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 هـ14/11/1419 في ب/9303 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي خطاب تلقينا لقد
 ممتلكات على التحفظي الحجز طلب المتضمن هـ2/6/1419 في ب/4266 رقم وسابقه
 االطالع نرغب لذا . الخ ... عاشور أحمد جمال مؤسسة صاحب عاشور أحمد جمال

 باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد
. و / )واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور

1323/ت/13
1/54
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 رقم السعودية العربية الجوية للخطوط العامة للمؤسسة العامة المدير معالي خطاب تلقينا لقد

 كل ممتلكات على الحجز طلب المتضمن هـ26/11/1419 في 164/130/379/481
 الربيعان محمد بن فهد بن بداح / السعودية العربية الجوية الخطوط لدى السابق الموظف من

 بريده سجل هـ18/9/1404 وتاريخ 39250 رقم نفوس حفيظة بموجب الجنسية سعودي
 المطيري عيد بن رشيد بن عبدالرحمن / والمقاوالت للتجارة أوبير مؤسسة وصاحب
 الرياض سجل 2/5/1394 وتاريخ 114974 رقم نفوس حفيظة بموجب الجنسية سعودي

 في 4550/25 رقم الكبرى الرياض محكمة من الصادر الحكم صك على وبناءً .الخ ...
 عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . هـ25/11/1418

 التحفظ يتم ذلك من شيء العثورعلى حالة وفي المذكورين باسم مسجلة ممتلكات من يوجد
. و / يحفظكم والله)واإلفادة عليه
1324/ت/13
1/54
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 وتاريخ 5/8563 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 لخزينة مطالب القحطاني فراج بن محمد بن فراج / المواطن أن المتضمن هـ10/8/1419

 على الحجز معاليه وطلب التسديد عن تأخر وقد ريال 178.583.37 وقدره بمبلغ الدولة
 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا الخ .. المذكور عقارات

 ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور فراج باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما
 في 1487/ت/13 رقم التعميم ينظر . و /يحفظكم والله ) واإلفادة عليه التحفظ يتم
هـ25/10/1420
1331/ت/13
1/54
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 هـ21/11/1419 في س2106/25 رقم الرياض مدينة أمين معالي خطاب تلقينا لقد

 علي ناصر / للمقاوالت الصايف مؤسسة صاحب ممتلكات على الحجز طلب المتضمن
 في 26578 رقم حفيظة ويحمل 1010033366 رقم تجاري سجل اليامي عالس

 الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ .. نجران سجل هـ13/11/1399
 أو المذكورة المؤسسة باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت

 و / .) واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور صاحبهاناصر
. ) 784 ( الحجز ملف رقم . هـ17/12/1423 في 2140/ت/13 رقم التعميم ينظر .

1340/ت/13
1/54
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 /11431 الرياض /1331 ب.ص الحمود أحمد عبدالعزيز مؤسسة مع المبرم للعقد إشارة(
 لظهور ونظراً ، الشرعية الباحة محكمة مبنى إنشاء عملية على 5520 رقم تجاري سجل
 مؤسسة طريق عن اإلصالحات تلك بتنفيذ الوزارة قامت سالمته تهدد المبنى في عيوب
 مبلغ العدل وزارة لصالح الحمود أحمد عبدالعزيز مؤسسة مديونية ذلك على وترتب أخرى
 من حكم بذلك صدر وقد . رياالً وأربعون ألفاً وعشرون وثالثة مائة 123.040 وقدره
 المنوه المبلغ بدفع المذكور عبدالعزيز بإلزام هـ1418 لعام 2/أ/19/2 برقم المظالم ديوان

 مالية مستحقات أي بحجز لديكم المختصين توجيه نأمل ذلك على وبناءً . للوزارة عنه
 لألمر تطبيقاً المطلوب المبلغ حدود في العدل وزارة لصالح أعاله إليها المشار للمؤسسة

 . ك / ) تعاونكم ومقدرين شاكرين هـ28/11/1397 وتاريخ 28851 ر س/7 رقم السامي
. هـ21/7/1420 وتاريخ 1432/ت/13 رقم التعميم ينظر
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 في 2/20/6/17210 رقم الجوي الدفاع قوات قائد سعادة خطاب تلقينا لقد
 طلب المتضمن هـ25/12/1419 في 2/20/6/20125 رقم والحقه هـ7/10/1419

 قدورة محمد خالد جودت / لصاحبها للتجارة قدورة جودت مؤسسة ممتلكات على الحجز
 مصدرها هـ12/3/1401 في ت/3462 رقم نفوس حفيظة يحمل - الجنسية سعودي -

 نرغب لذا . إلخ هـ9/6/1409 في 1010043206001 رقم تجاري وسجل . جده
 مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع

 من شيء على العثور حال وفي المذكور جودت صاحبها باسم أو المذكورة المؤسسة باسم
. ) 784 ( الحجز ملف رقم . و / ) . اإلفادة و عليه التحفظ يتم ذلك
1345/ت/13
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 عما البحث طلب المتضمن هـ13/8/1415 وتاريخ 434/ت/8 رقم الوزارة إلحاقالتعميم(
 صاحب خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ .. الثبيتي عيضه سعيد / للسجين ثابته أموال من يوجد
 أن المتضمن هـ8/1/1419 في د/601108 رقم المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو

 اآلخرين المدعين بقية وتنازل إليه المشار المبلغ تسديد بعد سراحه أطلق المذكور السجين
 واعتبار االطالع نرغب لذا . الخ .. منتهية المطالبة هذه تعتبر وبذلك مطالبتهم عن

 ملف رقم .و/ .) بذلك منتهية المذكور عيضة سعيد ممتلكات على التحفظية اإلجراءات
. )407 ( الحجز

1348/ت/13
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 أن المتضمن هـ19/1/1420 في 4651 رقم الداخلية وزارة وكيل معالي تعميم تلقينا لقد(
 نقود إيصال بوك هـ4/11/1419 يوم في فقدت قد مشيط بخميس المدنية األحوال إدارة

 رقم إلى 425420/27 رقم من تبدأ إيصاالً )) وثالثين واحد (( عدد على يحتوي
 تسليمها عليها العثور حال وفي استعمالها وعدم بإلغائها التنبيه معاليه ويأمل .425450/27



 وفي مشيط بخميس المدنية األحوال إدارة أو الداخلية بوزارة للمستودعات العامة لإلدارة
 ك / ) بذلك واإلحاطة االطالع نرغب لذا . الخ ... بذلك أفادته التعميم قبل استعمالها حال

.
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 هـ9/1/1420 في 9/364 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 / الوطني واالقتصاد المالية بوزارة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير سعادة تفويض المتضمن

 موظفي بعض من المقدمة الكفاالت عن الحجوزات فك بصالحية الخليوي منيع بن صالح
. و / ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ ... توقعيه من نموذج وبرفقه ، الدولة

1353/ت/13
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 في 518/42 رقم الخارجية للتجارة التجارة وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد
 محمد يحيى بن عيسى / المدعو بجيزان الوزارة صندوق أمين أن المتضمن هـ29/1/1420

 أسفر قد صبياء سجل هـ4/11/1404 في 540654 رقم الحفيظة حامل شيخ حسن
 أموال على الحجز وطلب . الخ ... ريال )286.679 ( بمبلغ ومطالبته ادانته عن التحقيق
 والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المذكور المتهم
 التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي للمذكور ممتلكات من يوجد عما لديكم

. )786 ( الحجز ملف رقم . و / ) . واإلفادة عليه
1357/ت/13
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 على التحفظ بشأن هـ13/10/1419 في 1289/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(

 المعلنون وكالة ذلك ضمن ومن والشركات والوكاالت المؤسسات من عدد ممتلكات
 وعليه . الخ ... بوقري عيسى بن صالح بن عبدالرزاق / لصاحبها واإلعالن للدعاية العرب

 هـ23/1/1420 في 508/511/2 رقم جدة محافظة أمين معالي خطاب تلقينا فقد
 . الخ ... عليه المستحق المبلغ بتسديد قام المذكور عبدالرزاق الوكالة صاحب أن المتضمن

 للدعاية العرب المعلنون وكالة حق في التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا
 ملف رقم .و)/ . بذلك منتهية بوقري عيسى صالح بن عبدالرزاق / لصاحبها واإلعالن

. )770 ( الحجز
1362/ت/13
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 رقم بالرياض الصناعية التجارية بالغرفة التحكيم هيئة رئيس سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد
 شركة في الشركاء من مقامة دعوى وجود المتضمن هـ3/2/1420 في 4/9/1/3964

 بن سليمان بن عبدالعزيز الشريك العام مديرها ضد وشركاه الحضيف سليمان بن عبدالعزيز
 . الرياض سجل / هـ19/5/1378 وتاريخ 2136 رقم الحفيظة حامل [ الحضيف صالح

 كافة معرفة الدعوى في للفصل يلزم وأنه ] 1-0331-1647-4-2 رقم والبطاقة
 ما تسجيل على درج حيث المذكور عبدالعزيز الشركة مدير باسم المسجلة العقارية األصول

 التجارية بالغرفة التحكيم هيئة سر أمانة تزويد سعادته وطلب ، باسمه ذلك من الشركة يخص
 أن على المذكور باسم سجلت أن سبق التي العقارات عن كاملة ببيانات بالرياض الصناعية
 أو بيع من الصك على همش وما والقيمة المساحة ومقدار الشراء تاريخ البيانات تلك تتضمن

 وبناء إليه أشير لما ونظرا . الخ .. اآلن وحتى هـ1400 عام من ذلك و ذلك نحو أو رهن
 نرغب لذا هـ1417 لعام 1/ تج/د/28 رقم المظالم بديوان األولى التجارية الدائرة قرار على

. و / ) ذكر بما المذكورة التحكيم هيئة سر أمانة تزويد واعتماد االطالع إليكم
1366/ت/13
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 هـ4/2/1420 في 645/1 رقم المكلف الزلفي محكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا لقد
 رقم الحسني عبدالله بن إبراهيم / الشيخ بالمحكمة القاضي فضيلة خطاب على المعطوف

 ضد الجبر جبر بن سليمان بن أحمد ورثة دعوى لديه أن المتضمن هـ3/2/1420 في 87/4
 القضاء مجلس قرار صدر وقد شركة في الجبر جبر بن سليمان ابني ومحمد عبدالرحمن /

 األعلى القضاء مجلس أن المتضمن هـ25/1/1420 في 110/5 رقم الدائمة بهيئته األعلى
 ممتلكات وكافة واألجور باألعيان التصرف إيقاف القاضي فضيلة على أن يقرر العامة بهيئته

 فيه شيء بيع أو التصرف من الشركاء من واحد كل ويمنع القضية في يبت حتى الشركة
 بإيداع واحد كل يلزم وأن بالبيع التصرف يريد من باسم كان ولو الشركاء بعض من دعوى

 في يبت حتى المحكمة طريق عن المؤسسة في منها لشيء ثمناً أو للشركة غلة من قبضه ما
 . انتهى... فيها النظر أمد طال التي القضية إنهاء على لهم وحافزاً للحقوق حفظاً القضية
 أو الشركاء من واحد أي تصرف بمنع العدل وكتابات المحاكم على التعميم فضيلته وطلب

 واحد أي باسم أو الشركاء باسم مسجل كان سواء عقار بأي الجبر سليمان بن أحمد ورثة
 شركة باسم مسجالً يكون عقار أي على والتحفظ االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... منهم

 الجبر أحمد هم والشركاء الجبر سليمان بن أحمد ورثة أو الشركاء باسم أو المذكورين
 ويحمل الجبر ومحمد عرعر سجل هـ10/11/1378 في 450 رقم الحفيظة ويحمل
 ويحمل الجبر وعبدالرحمن الرياض سجل هـ27/3/1380 في 24353 رقم الحفيظة
 رقم .و / )يلزم ما فأكملو. الزلفي سجل هـ19/10/1383 في 402/2085 رقم حفيظة
. )789 ( الحجز ملف
1365/ت/13
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 رقم البرية للقوات والميزانية المالية الشئون عام مدير سعادة خطاب تلقينا لقد
 في 3/25/7/2669 رقم والحقه هـ16/12/1419 في 3/25/7/2228

 / لصاحبها للتجارة أبارق مؤسسة ممتلكات على الحجز طلب المتضمن هـ15/2/1420
 في الدمام مصدره 016073 رقم تجاري سجل [ دريوش جوادآل صالح محمد

 مصدرها هـ13/4/1395 في 26407 رقم سعودية نفوس حفيظة ويحمل هـ17/4/1406
 والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... ] القطيف
 وفي المذكور صاحبها أو المذكورة المؤسسة باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم
 ( الحجز ملف رقم . و / ) . اإلفادة و عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال

787( .
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 في 251 رقم جدة بمحافظة الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا لقد(
 بن صالح / الشيخ طرفه بالمحكمة القاضي فضيلة خطاب على المعطوف هـ16/1/1420

 لفضيلة الموجه فضيلته شرح عطفاًعلى هـ15/1/1420 في 50/8 رقم الزهراني سعيد
 دعوى لديه أن فضيلته أشار وقد هـ26/11/1419 في 936/8 برقم المحكمة رئيس
 بن عبدالرحن / أخيهم ضد شربتلي عباس حسين أبناء ومنصور وسعود عدنان من /مقدمة
 . المملكة خارج إلى والدهم رحل المذكور وأن ، والده عن الوكيل شربتلي عباس بن حسن

 حتى والرهن والشراء بالبيع باألموال التصرف إيقاف يلتمسون األموال ضياع من وخوفاً
 في التصرف بإيقاف العدل وكتابات المحاكم على التعميم فضيلته وطلب .. القضية تنتهي
 ذكر ما والحال لذا . الخ ... عبدالرحمن أبنه فيها يتصرف ومن شربتلي عباس حسن أمالك

 شربتلي عباس حسن ممتلكات على والتحفظ االطالع إليكم نرغب فضيلته إليه أشار لما
 رقم التعميم ينظر . و / .) يلزم ما فأكملوا . القضية انتهاء حتى فيها التصرف ومنع
. )788 ( الحجز ملف رقم هـ19/8/1420 في 1453/ت/13
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 / ممتلكات على بالحجز القاضي هـ6/11/1398 في ت/193/12 رقم للتعميم إلحاقا
 صاحب برقية تلقينا فقد وعليه . ألخ ....سابقا عنك بلدية رئيس العيفان عبدالله بن محمد
 المتضمنة هـ26/2/1420-25 في 16/14523 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو

 القضية أن هـ8/2/1420 في 1021/س/13 رقم بخطابها أفادت الشرقية المنطقة أمارة أن
 الجزائية الدائره من الصادر هـ1418 لعام 2/ج/د/43 رقم بالحكم المظالم ديوان من انتهت
 هـ1419 لعام 2/ت/92 رقم بالحكم الثانية الدائره القضايا تدقيق هيئة من والمؤيد الثالثه

 عن الحجز فك سموه وطلب . االتهام قرار في إليه نسب بما المذكور إدانة بعدم القاضي
 على التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . عليها الحجز تم التي ممتلكاته
. )152 ( الحجز ملف رقم .و / ) . يلزم ما فأكملوا بذلك منتهية المذكور محمد ممتلكات

1377/ت/13
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 في ت125/12 ورقم هـ4/6/1412 في 75/ت/8 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقا(
 ( لألغذية العالمية السعودية الشركة ممتلكات على بالحجز القاضية هـ14/10/1402

 عبدالله محمد / وهم المذكوره سيفكو بشركة المتضامنين الشركاء عقارات وعلى )سيفكو
 فقد وعليه . الخ .. العبيدالله حمود سليمان و القصيبي محمد يوسف إبراهيم و كامل محمد
 السعودية العربية الجوية بالخطوط القانونية للشئون العام المدير مساعد سعادة خطاب تلقينا
 محمد عبدالله محمد أن المتضمن هـ25/2/1420 في 164/130/2032/128 رقم

 السعودية تجاه ماليه التزامات من عليهما ما بسداد قاما قد العبيدالله حمود وسليمان كامل
 كامل محمد حق في التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ...

 للمدعو ممتلكات من يظهر ما على التحفظ في األستمرار مع بذلك منتهية العبيدالله وسليمان
. )157 ( الحجز ملف رقم . و / ) . واإلفادة القصيبي إبراهيم /
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 على بالحجز القاضي هـ18/9/1419 في 1283/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... باجري ميسري وحسين ومحسن عامر / من كل ممتلكات

 المعطوف هـ29/2/1420 في 1084 رقم جدة بمحافظة الكبرى المحكمة رئيس فضيلة
 في 297/8 رقم الزهراني صالح / الشيخ بالمحكمة القضائي العضو فضيلة خطاب على
 قد حسين و محسن و عامر / إخوانه ضد باجري رسام قضية أن المتضمن هـ25/2/1420

 هـ15/1/1419 في 48/394/8 رقم الصك بموجب رسام دعوى عن النظر بصرف انتهت
 عليه وبناءً هـ4/2/1420 في 137/2/1 رقم بالقرار بمكة التمييز محكمة من المصدق

 الخ... باجري ميسري أبناء وحسين ومحسن عامر ممتلكات عن الحجز رفع فضيلته يرغب
 ومحسن عامر / من كل ممتلكات على التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع نرغب لذا .

. و / ) . بذلك منتهية باجري ميسري أبناء وحسين
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 على بالحجز القاضي هـ28/10/1419 في 1298/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 -3– الجردان علي صالح عبدالله -2– الجردان محمد علي أحمد -1 : من كل ممتلكات

 المالية وزير معالي خطاب تلقينا فقد عليه . الخ ... الجردان علي صالح عبدالرحمن
 تبين بأنه معاليه إفادة المتضمن هـ8/2/1420 في 1400/س/33 رقم الوطني واالقتصاد

 أحد ويملكها بسيطة توصية شركة أنها الشركة عقد واقع من بالوزارة لديهم المختصة للجهة
 لذا . الالزم اتخاذ معاليه طلب و. صورته المرفق العقد حسب نفسها العائلة من شريكاً عشر

 في 1540/ت/13 رقم التعميم ينظر . و/ ) بموجبه الالزم وإكمال االطالع إليكم نرغب
. )775 ( الحجز ملف رقم هـ1/3/1421
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 المكي الحرم شهداء مبرة إدراة مجلس رئيس الملكي السمو صاحب برقية تلقينا لقد
 بن جميل / المواطن أن المتضمنة هـ17/3/1420 وتاريخ ش م/ص/11 رقم الشريف

 خالف وقد هـ11/3/1413 بتاريخ الشهداء فندق المبرة من استأجر قد خوقير عبدالرحمن
 عام نهاية في المأجور وإخالء العقد فسخ المبرة مجلس فقرر العقد شروط المستأجر

 عشر أحد بلغت والتي للفندق والترميمات اإلصالحات بإجراء المبرة قامت وقد هـ1416
 المبرة حق إلى إضافة رياالً وتسعين وثمانية وسبعمائة ألفاً وتسعين وستة وأربعمائة مليوناً

 ريال ماليين خمسة بمبلغ إخالئه بعد الفندق أجرة تدني في تسببه عن بالتعويض بمطالبته
 حصلت ريال ألف وخمسون ماليين سبعة هـ1416 عام أجرة من اإلخالء حين ذمته في وبقي

 المحكمة من هـ3/12/1418 وتاريخ 28/14/14 برقم بذلك شرعي حكم على المبرة
 وطلب هـ12/2/1419 وتاريخ 239/3/1 برقم التمييز محكمة من المصدق بمكة الكبرى
 بعوض للملكية ناقل تصرف أي توثيق بعدم المختصة العدل وكتابات المحاكم تعميد سموه

 أن إلى تركته تصفية أو خوقير عبدالرحمن بن جميل المذكور ورثة به يقوم عوض غير أو
 ما الحال وحيث . الخ ... الشريف المكي الحرم شهداء مبرة نحو مورثهم ذمة الورثة يبرئ
 بها صدر قد ريال ألف وخمسون ماليين سبعة قدرها البالغ هـ1416 عام أجرة باقي وأن ذكر

 نرغب لذا هـ3/12/1418 في 239/3/1 برقم مرجعه من والمصدق أعاله المذكور الحكم
 ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم

 عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي خوقير عبدالرحمن بن جميل / للمتوفى
 ( الحجز ملف رقم . و / ) واالفادة أعاله إليه المشار الحكم بها الصادر المديونية وبحدود

790( .
1384/ت/13
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 سعود الملك بجامعة والمالية اإلدارية الشؤون على العام المشرف سعادة خطاب تلقينا لقد
 روزا مؤسسة ممتلكات على الحجز طلب المتضمن هـ13/3/1420 في 91656/29 رقم

 المشهدي أحمد عيسى علي لصاحبها ]1010064838 رقم تجاري سجل [ العالمية
 سداد لعدم نظراً ]المنورة المدينة من صادرة هـ27/7/1389 وتاريخ 40111 رقم حفيظة[

 لذا . الخ ... المؤسسة لدى عهدة والمقيدة رياال171.158.18ً البالغة الجامعة مستحقات
 ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب

 ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور صاحبها أو المذكورة المؤسسة باسم مسجلة
 791 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم

( .
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 من يظهر ما على التحفظ طلب بشأن هـ2/12/1417 في 13/ت/995 رقم للتعميم لحاقاً(
 فقد وعليه . الخ ... وشركاه عري عباس عبدالرحمن بن محمد / للمدعو عقارية ممتلكات

 19/1000 رقم للمواني العامة بالمؤسسة اإلدارة عام مدير سعادة خطاب الوزارة تلقت
 بن محمد / مستحقات على الحجز إيقاف طلب المتضمن هـ12/4/1420 وتاريخ

 .أهـ . للمؤسسة عليه المستحقة المديونية في حصته بسداد قام حيث عري عباس عبدالرحمن
 بن محمد / ممتلكات على المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا

. ) 721 ( الحجز ملف رقم و / .) يلزم ما فأكملوا . بذلك منتهية عري عباس عبدالرحمن
1393/ت/13
1/54

27
4

1420
حجز

)

 رقم المكلف المكرمة بمكة الشرعية المحاكم رئيس فضيلة خطاب تلقينا لقد
 بالمحكمة القاضي فضيلة خطاب على المعطوف هـ13/4/1420 في 1134/1419/2



 إلى فيه المشار هـ12/4/1420 في 403 رقم الظافري عايض بن عبدالله / الشيخ
 ومطالبته الشريف المكي الحرم شهداء مبرة عن الشرعي الوكيل من المقدم االستدعاء

 ضياع من وخشية . الخ ... خوقير عبدالرحمن بن جميل / المتوفى أموال على بالحجز
 جميل / المتوفى أموال على الحجز فضيلته طلب بالتركة الورثة تصرف ومن الوقف حقوق

 في 28/14/14 رقم الصك في به المحكوم بالمبلغ للوفاء يكفى بما خوقير عبدالرحمن بن
 ما الحال وحيث . الخ ... ريال ألف وخمسون ماليين سبعة قدره والبالغ هـ3/12/1418

 به بلغتم أن سبق لما وتأكيد المبرة لصالح أعاله المذكور الحكم به صدر قد المبلغ وأن ذكر
 من المزيد وبذل االطالع إليكم نرغب لذا هـ28/3/1420 في 1383/ت/13 رقم بالتعميم
 المذكور جميل للمتوفى ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث

 ) واإلفاده أعاله إليه المشار الحكم الصادر المديونية بحدود ذلك من يظهر ما على والتحفظ
. )790 ( الحجز ملف رقم . و /
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 على بالحجز القاضي هـ5/11/1419 في 13 /ت/1304 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 خطاب من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ .. العربية والمقاوالت الصيانة مركز ممتلكات

 طلب المتضمن هـ5/5/1420 في 2/20/11/1456 رقم العامة األركان هيئة رئيس معالي
 محمد بن عبدالرحمن لصاحبها العربية والمقاوالت الصيانة مركز ممتلكات عن الحجز فك
 واعتبار االطالع نرغب لذا . الخ .. به المطالب المبالغ بسداد لقيامة النهدي سالم بن

 )777 ( الحجز ملف رقم .و / ) . بذلك منتهية المذكور المركز على التحفظية اإلجراءات
.
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 هـ12/5/1420 في ع س/2948 رقم الجوازات عام مدير سعادة خطاب تلقينا لقد
 منطقة جوازات صندوق أمين ممتلكات على التحفظي الحجز إيقاع سعادته طلب المتضمن

 الحاصل العجز بتسديد قيامه لعدم وذلك البلوي ذراع أبو حمد بن خميس / الموظف تبوك
 ألفاً وستون واثنان ستمائة ريال 662700 ومقداره القيمة ذات األوراق من بعهدته

 والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ..... ريال وسبعمائة
 على العثور حال وفي المذكور خميس باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم
. )793 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء
1411/ت/13
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 في 5160/س/9/4 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد(
 طاهر /المواطن هـ7/1/1400 بتاريخ منحت المالية وزارة أن المتضمن هـ26/5/1420

 وتاريخ 7318 رقم النفوس حفيظة بموجب – الجنسية سعودي – الحسن حبيب
 مقداره قرضاً 1-0457-4243-2 رقم مدني وسجل االحساء سجل هـ1/9/1378
 ولم ريال )100.000( مبلغ منه له صرف آلي نصف مخبز لتطوير ريال )200.000(

 الحجز إيقاع معاليه ويطلب . المتكررة الوزارة مطالبات رغم له المصروف المبلغ يسدد
 نرغب لذا . به المطالب المبلغ سداد يتم حتى المنقولة وغير المنقولة المذكور أموال على

 مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 . و / ) واإلفاده عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور طاهر باسم
. )794 ( الحجز ملف رقم
1431/ت/13
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 في 6/2/6176 رقم بالنيابة والوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 بن محمد / المواطن أمالك على التحفظي الحجز طلب المتضمن هـ22/6/1420



 وذلك الخبر مصدرها 10155370281 رقم بطاقة يحمل عبدالله محمد بن عبدالرحيم
 ملك عقار أجرة فرق مقابل ريال ألف ثالثون مقدارها عليه الدولة لخزينة حقوق لوجود
 واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ ... الخبر بمحافظة الواقع الفرادى عبدالحفيظ / الغائب
 وفي المذكور باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث

 ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال
. )792 ( الحجز ملف رقم . و /

1432/ت/13
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 أي حجز بطلب الخاص هـ19/1/1420 وتاريخ 1340/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاًً(
 لوجود نظراً العدل وزارة لصالح الحمود أحمد عبدالعزيز / لمؤسسة مالية مستحقات
 رياالً وأربعون ألفاً وعشرون وثالثة مائة قدرها للوزارة المذكور على مستحقات

 الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب للوزارة ورد وحيث .123.040
 المؤسسة إعفاء على سموه موافقة والمتضمن 23/6/1420 وتاريخ م/3/593 رقم

 مطالبة أية ذلك بعد لها ليس الوزارة فإن عليه وبناء . المذكور المبلغ تسديد من المذكورة
. ك / ) بذلك إلبالغكم الشأن بهذا المذكورة المؤسسة على
1435/ت/13
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 في 1/7/1/2/45/896 رقم بالنيابة واإلسكان العامة األشغال وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 أخلت قد العمار عبدالله بن محمد بن عبدالله مؤسسة أن المتضمن هـ11/7/1420

 وقدره مبلغا الوزارة تجاه المؤسسة مديونية بلغت أن ذلك عن نتج مما التعاقدية بالتزاماتها
 باسم مسجل عقار أي على التحفظي الحجز إيقاع معاليه وطلب ريال983.145.95

 هـ30/1/1393 وتاريخ 110853 رقم نفوس حفيظة العمار عبدالله محمد بن عبدالله
 والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ .. الرياض ومصدرها



 حال وفي المذكور محمد بن عبدالله باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم
 . و / )واإلفادة إليها المشار المديونية وبحدود عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور

. )795 ( الحجز ملف رقم
1442/ت/13
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 رقم واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 المنقولة أو الثابتة األموال على الحجز طلب المتضمن هـ21/7/1420 في 8/1/1995

 حسن محمد طالل - : وهم المرفق البيان في إليهم المشار المؤسسات ألصحاب العائدة
 . جمال حسن علي محمد - قاضي صادق محمد - العتيق إبراهيم سليمان موسى - اليماني

 هشام - العمري سماح عويلي - . العتيبي عريط فرحان سعد - الصبحي أحمد عبدالله -
 فرح - . الشيباني مشرع شارع مطلق - عاشور أحمد هالل هشام - . الحربي ناصر فيصل
 إليكم نرغب لذا . الخ ... سبيه عمر محمد مصطفى محروس - الشمري حسن عذال

 عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي ، مؤسسته أو المذكورين من أي باسم مسجلة
 ) 796 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة بها المطالب المديونية حدود وفي عليه التحفظ

. هـ16/5/1424 في 2244/ت/13 رقم التعميم انظر .
1441/ت/13
1/54
1
8

1420
حجز

)

 من يظهر ما على الحجز بشأن هـ27/6/1392 في ت/106/2 رقم للتعميم لحاقاً
 تلقينا فقد وعليه . الخ .. أقاربه أحد أو زوجته أو أدهم يحيى عباس باسم مسجلة ممتلكات

 الوزارة أن المتضمن هـ15/7/1420 في 3306/5/و/م رقم اإلعالم وزير معالي خطاب
 به الصلة ذات االلتزامات جميع تسوية تمت حيث المذكور على مطالبات أي لها ليس



 واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... عليه للوزارة مطالبات وال الذمة برئ وأصبح
.و / ) بذلك منتهية المذكور حق في التحفظية اإلجراءات

1443/ت/13
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 رقم عبدالعزيز بن فهد بن فيصل بن نواف األمير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد

 وجه على العدل كتابات تعميد الكريم سموه طلب المتضمن هـ 14/7/1420 في 1496
 ووضعها – الله رحمه – والده باسم المسجلة العقارية باألمالك ببيانات سموه بتزويد السرعة
 ... صكوكها من بصور تزويده مع الغير مع باالشتراك أو سموه باسم كانت وسواء الحالي

 السجالت في للبحث ترونه من وتكليف موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ
. و / ) ذلك في يتم عما سموه وإفادة إليه أشير ما عن لديكم

1446/ت/13
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 من يظهر ما على بالتحفظ القاضي هـ26/11/1415 في 586/ت/8 رقم للتعميم إلحاقاً(
 صاحب خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... الشريف محمد حسن محمد / للمدعو ممتلكات

 أن المتضمن11/7/1420 في د/626940 رقم المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو
 وطلب . الحالي الوقت في مطالبات أي عليه يوجد وال عليه المترتبة المطالبة سدد المذكور

 على التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ....الحجز رفع سموه
. )530 ( الحجز ملف رقم .و / ) بذلك منتهية المذكور محمد ممتلكات

1452/ت/13
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 في 7520/س/419 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 (( الزهراني مفرح عثمان / المواطن منحت قد المالية وزارة أن المتضمن هـ28/7/1420

 سجل هـ26/4/1385 وتاريخ 9973 رقم النفوس حفيظة بموجب )) الجنسية السعودي
 سدد آلي مخبز لتمويل ريال )4.000.000( مقداره هـ1/4/1399 بتاريخ قرضاً الدمام

 وطلب . الخ... ريال )2.250.000( مبلغ منه وتبقى ريال )1.750.000 (مبلغ منه
 لذا .الخ ... به المطالب المبلغ سداد يتم حتى المذكور ممتلكات على الحجز إيقاع معاليه
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب

 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور عثمان باسم مسجلة عقارية ممتلكات
 التعميم ينظر و/ )يحفظكم،،، والله .واإلفادة إليها المشار المديونية حدود وفي عليه التحفظ

. )797 ( الحجز ملف رقم هـ26/7/1422 في 1832/ت/13 رقم
1453/ت/13
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 ممتلكات على بالتحفظ القاضي هـ5/3/1420 في 1369/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا(
 خطاب تلقينا فقد وعليه .الخ .. القضية انتهاء حتى فيها التصرف ومنع شربتلي عباس حسن
 على المعطوف هـ5/8/1420 في 2968 رقم جدة بمحافظة الكبرى المحكمة رئيس فضيلة
 في 901/8 رقم الزهراني صالح / الشيخ جدة بمحكمة القضية ناظر فضيلة خطاب

 لم تركته على التحفظي والحجز توفي شربتلي عباس حسن أن المتضمن هـ30/7/1420
 واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .... للورثة ماالً أصبح حيث مسوغ له يعد

 ملف رقم .و / )بذلك منتهية شربتلي عباس حسن ممتلكات على التحفظية اإلجراءات
. )788 ( الحجز

1483/ت/13
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 بعض ممتلكات على الحجز بشأن هـ 23/4/1389 في ت/44/2 رقم الوزارة لتعميم لحاقاً
 خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... بنتن إدريس جميل ضمنهم ومن الزراعة بوزارة الموظفين

 المعطوف هـ20/9/1420 في 67672 رقم الزراعة لشئون الزراعة وزارة وكيل سعادة
 هـ14/8/1420 في 9/2/34587 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة خطاب على

 ... بها الوزارة تطالبه التي النقدية العهدة كامل بتسديد قام بنتن إدريس جميل أن المتضمن
 . بذلك منتهية المذكور حق في التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع نرغب لذا . الخ

. )20 ( الحجز ملف رقم . و / ) يلزم ما فأكملوا
1487/ت/13
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 التحفظي بالحجز القاضي هـ17/12/1419 في 1324/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(
 تلقينا فقد وعليه . الخ .. القحطاني فراج بن محمد بن فراج / المواطن ممتلكات على

 هـ17/10/1420 في 6/2/10597 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب
 هو ما بسداد لقيامه القحطاني فراج / المواطن عقارات عن الحجز فك طلب المتضمن
 المواطن بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... عليه مستحق

. )783 ( الحجز ملف رقم . و / ) بذلك منتهية المذكور فراج
1494/ت/13
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 والحقه هـ26/8/1420 في ب/7537 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي خطاب تلقينا لقد
 والتجارة للمقاوالت نجد شركة امتناع المتضمن هـ3/11/1420 في ب/9604 رقم



 المستحقة المديونية تسديد من سعود آل الثنيان عبدالعزيز بن تركي األمير سمو لصاحبها
 وأربعة ومائتان ماليين ثالثة ريال 3.244.034 قدرها والبالغ الدولة خزينة لصالح عليها

 ومواقف التجاري السوق إيجارات من متأخرات لقاء رياالً وثالثون وأربعة ألفاً وأربعون
 نجد شركة ممتلكات على التحفظي الحجز إيقاع معاليه ورغب. المسفله سيارات

 يحمل والذي سعود آل الثنيان عبدالعزيز بن تركي األمير وصاحبها والتجارة للمقاوالت
 إليكم نرغب لذا . الخ ... الرياض مصدرها هـ26/2/1403 وتاريخ 161760 رقم الهوية

 مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي صاحبها أو المذكورة الشركة باسم

 ( الحجز ملف رقم هـ3/5/1423 في 1989/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / ) واإلفادة
799( .
1495/ت/13
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 في 11146/س/9/4 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد(
 عساف بن منصور / المواطن منحت أن سبق المالية وزارة أن المتضمن هـ1/11/1420

 سجل هـ1/1/1385 وتاريخ 2315/2 رقم حفيظة بموجب – الجنسية سعودي – العساف
 آلي مخبز إقامة لتمويل ريال2.700.000 مقداره هـ15/11/1397 بتاريخ قرضاً الرس
 المطالبة رغم يسدد لم ريال1.635.000 مبلغ وتبقى ريال 1.065.000 مبلغ منه سدد

 نرغب لذا . الخ... المذكور ممتلكات على التحفظي الحجز إيقاع معاليه ويطلب ، المتكررة
 عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور منصور باسم مسجلة

 ( الحجز ملف رقم هـ23/12/1420 وتاريخ 1511/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / )
798( .
1506/ت/13
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 رقم وسابقه 29/11/1420 في 13628 رقم البريد عام مدير سعادة خطاب تلقينا لقد
 منطقة ببريد الموظف ممتلكات على الحجز طلب المتضمن هـ20/10/1420 في11894

 عدد 1-0023-9707-1 رقم البطاقة حامل الشمري عريفج بن حمود بن شاكر / حائل
 قد المذكور إن حيث ، رفحاء اإلصدار ومكان لينه مواليد ومن ]3067[ الحفيظة ورقم 2

 بمبلغ حائل منطقة ببريد الصندوق بأمانة عجز في تتمثل عمله مجال في مالية مخالفة أرتكب
 المذكور ممتلكات على التحفظي الحجز إيقاع سعادته وطلب )08/236.859( ومقداره

 عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ...
 من شيء على العثور حال وفي ، المذكور شاكر باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد
. )800 ( الحجز ملف رقم .و / ) واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك
1509/ت/13
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 وتاريخ 2000/ ف132/01 رقم لالستثمار المصرفية الراجحي شركة خطاب إلى أشير
 المتضمن هـ1/8/1420 وتاريخ 17/37591/20 رقم لخطابنا الجوابي هـ22/10/1420

 مخصصة خزائن في وحفظها والمجوهرات الحلي من المال بيوت ودائع قبول على الموافقة
 من نرغب عليه . الخدمة هذه تقديم مقابل عمولة أخد دون الشركة فروع لدى لذلك

 المال بيوت ) ومأموري وأمناء مدراء ( إلى اإليعاز المحاكم وقضاة رؤساء الفضيلة أصحاب
 الحلي حجم عن تفصيلية ببيانات – بالوزارة المال بيوت إدارة – تزويد بسرعة

 توريدها وتاريخ وعددها ووصفها وزنها إيضاح مع المال بيوت في الموجودة والمجوهرات
 / ) الشركة فروع في لحفظها الالزمة الخزائن لتوفير المذكورة الشركة مخاطبة لنا ليتسنى

. ك
1511/ت/13
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 على بالحجز القاضي هـ20/11/1420 في 1495/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... العساف عساف بن منصور / المواطن ممتلكات

 أن المتضمن هـ2/12/1420 في 9/4/12647 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير
 سداد حول معه التفاهم وتم عليه المستحق المبلغ من جزء وسدد الوزارة راجع المذكور

 نرغب لذا . الخ .. المذكور أموال عن الحجز رفع معاليه وطلب . عليه المتبقي المبلغ
 و / ) بذلك منتهية العساف عساف منصور أمالك على التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع

. )798 ( الحجز ملف رقم .
1540/ت/13
1/54
1
3

1421
حجز

 1398/ت/13 ورقم هـ14/3/1420 وتاريخ 1379/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً(
 : من كل ممتلكات على المتخذة التحفظية االجراءات بشأن هـ28/10/1419 وتاريخ
 الجردان صالح بن وعبدالرحمن الجردان صالح بن وعبدالله الجردان علي أحمد

 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي برقية تلقينا فقد وعليه .الخ...وشركائهم
 على المترتبة المديونية تسوية تمت أنه التضمنة هـ17/2/1421 وتاريخ 2066/س/1

 الحجز برفع ـ التوجه معاليه وطلب األخرى الحكومية الجهات وبعض للوزارة المذكورين
 بحق التحفظية االجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا .الخ...المذكورين ممتلكات عن

. )775 ( الحجز ملف رقم .و / ) يحفظكم والله .مايلزم فأكملوا ,بذلك منتهية المذكورين
1541/ت/13
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 وتاريخ 1912/س/419 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 الغدير معارك بن عيد /المواطن ممتلكات على الحجز طلب المتضمن هـ13/2/1421

 هـ9/2/1396 وتاريخ 22989 رقم النفوس حفيظة بموجب " الجنسية سعودي " الشمري
 االطالع إليكم نرغب لذا .الخ...ريال )5.672.550( وقدره بمبلغ المطالب حائل سجل

 عيد باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد
 ملف رقم . و / .) واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور

. )802 ( الحجز
1545/ت/13
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 هـ10/1/1421 في 6/2/415 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد

 ممتلكات على الحجز معاليه وطلب , هـ12/2/1421 وتاريخ 6/2/1783 رقم والحقه
 24845 رقم الحفيظة بموجب "الجنسية سعودي " الغامدي بشيه علي بن جميل / المواطن
 )410.940( بمبلغ الدولة لخزينة والمطالب , الباحة من الصادرة هـ9/8/1392 وتاريخ

 عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ...ريال
 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي , المذكور باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد

 في 1640/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / )يحفظكم والله واإلفادة عليه التحفظ
. )801 ( الحجز ملف رقم هـ24/9/1421
1550/ت/13
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 الملكي بالمرسوم والمتوج هـ18/8/1403في ت/142/12 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 عليه( .الخ...الجديد المظالم ديوان إصدار بشأن هـ17/7/1402 وتاريخ 51/رقم الكريم

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة فقدتلقينا
 المرفق المكلف المظالم ديوان رئيس لفضيلة أصال الموجه هـ24/2/1421 في ر/4/3516



 الصادر المظالم ديوان نظام من )8/1( المادة إلى فقره إضافة على الكريمة الموافقة به
 األجنبية المحاكم طلب ـ ط" :التالي بالنص هـ17/7/1402 في 51/م رقم الملكي بالمرسوم

 االطالع إليكم نرغب لذا ".المملكة داخل أموال أو ممتلكات على التحفظي الحجز إيقاع
.و)/يحفظكم والله يخصكم فيما موجبه واعتماد

1564/ت/13
1/54
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 في 6/2/5468 رقم بالنيابة الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 النفوس حفيظة يحمل والذي الجري حسين بن علي /المواطن بأن التضمن هـ29/4/1421
 وقدره بمبلغ الدولة لخزينة مطالب اإلحساء مصدرها هـ27/2/1385 وتاريخ 40838 رقم

 يتم ولم سلوى بمنفذ عليه مؤجرة تجارية محالت إيجارات لقاء ريال ]204750[
 التي العقارات جميع على الحجز بتوقيع المختصة الجهات توجيه معاليه وطلب .تسديدها

 إليكم نرغب لذا .الخ...المديونية تلك حدود في الجري حسين بن علي /المواطن باسم
 مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع

 حدود وفي عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور الجري علي باسم
. )803 ( الحجز ملف رقم . و / )واإلفادة المديونية

1565/ت/13
1/54
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 في 1/5489 رقم بالنيابة الوطني والقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 بطاقة يحمل والذي العفنان صالح بن فهيد بن خالد / المواطن أن المتضمن هـ1/5/1421

 وتاريخ ]14003[ رقم النفوس وحفيظة ]10340671971[ المدنية األحوال
 وطلب ريال =963.773 = وقدرة بمبلغ الدولة لخزينة مطالب حائل سجل هـ4/1/1395

 بن خالد / باسم التي سواء العقارات جميع على الحجز بتوقيع المختصة الجهة توجيه معاليه
 التجاري السجل تحت له المملوكة التجارية لألعمال البيادر مؤسسة باسم أو المذكور فهيد



 لذا .إلخ ... المذكورة المستحقات وبحدود هـ11/3/1401 وتاريخ 2/13501259 رقم
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب

 حال وفي للمذكور العائدة مؤسسةالبيادر باسم أو المذكور خالد / باسم مسجلة ممتلكات
 التعميم ينظر . و / )واإلفاد المديونية حدود وفي عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور

. )804 ( الحجز ملف رقم هـ7/6/1422 في 1796/ت/13 رقم
1567/ت/13
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 الرقم ذات المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد
 سعيد بن محمد بن سعيد / المتوفى أن المتضمنة هـ13/5/1421 وتاريخ 255384/م1

 رقم األحوال وبطاقة هـ20/9/1402 في 1392 رقم النفوس حفيظة يحمل والذي باطرفي
 من يوجد عما اإلفادة سموه وطلب .جهات لعدة خاصة بحقوق مطالب ]100477263[

 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .للمذكور أمالك
 من شيء على العثور حال في واإلفادة المذكور سعيد باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما

. )805 ( الحجز ملف رقم . و)/يحفظكم والله ذلك
1576/ت/13
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 في 6/2/6398 رقم بالنيابة الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 والذي الحربي عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز / المواطن بأن المتضمن هـ20/5/1421

 ورقم االحساء مصدرها هـ10/5/1380 وتاريخ ]21733[ رقم نفوس حفيظة يحمل
 بمبلغ الدولة لخزينة مطالب ]1-0315-4766-2-1 [ المدني السجل
 االحساء في العيون بقرية عليه مؤجرة زراعية أرض إيجار لقاء ريال )34526.60(وقدرة

 على الحجز بتوقيع المختصة الجهات توجيه معاليه وطلب .تسديدها يتم ولم سنوات لعدة
 تلك حدود في الحربي عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز /المواطن باسم التي العقارات جميع



 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ...المديونية
 من شيء العثور حال وفي المذكور الحربي عبدالعزيز باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما

 1593/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / )واإلفادة المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك
. )806 ( الحجز ملف رقم هـ12/7/1421 في
1583/ت/13
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 إيقاع المتضمن هـ11/6/1421 في 9461 رقم العام األمن مدير سعادة خطاب تلقينا لقد

 محي /المدعو صاحبه أو للمقاوالت التوفيق لمكتب العائدة العقارات على التحفظي الحجز
 وتاريخ ]736[ رقم الحفيظة بموجب -الجنسية سعودي -الشلياني عبدالحميد محمد الدين
 عليه المستحقة المديونية حدود في وذلك.المكرمة مكة من الصادرة هـ16/1/1379

 الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم وذلك . الخ ... ريال ]821743.45[ وقدرها
 أو المذكور المكتب باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت

 و / )واإلفادة المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء العثور الحال وفي ,صاحبه
. )807 ( الحجز ملف رقم .

1588/ت/13
1/54
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 في 3797/511/2 رقم المكلف جده محافظة أمين سعادة خطاب تلقينا لقد
 الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل سعادة خطاب صورة ومشفوعه هـ15/6/1421

 الحجز طلب المتضمن هـ29/4/1421 في 9/2/21226 رقم اإليرادات لشئون المساعد
 =100.000 = وقدره بمبلغ المطالب عناني عبدالعزيز أسامه / المهندس ممتلكات على
 105/5 برقم األعلى القضاء مجلس من بحقه الصادر القرار بموجب وذلك ريال ألف مائة
 في مكة سجل ]94196[ رقم نفوس حفيظة يحمل المذكور بأن علماً هـ5/2/1419 في
 والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ..هـ23/5/1394



 على العثور حال وفي المذكور أسامه باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم
 / ) يحفظكم والله .واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء

. )808 ( الحجز ملف رقم هـ13/11/1421 في 1664/ت/13 رقم التعميم ينظر . و
1593/ت/13
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 على بالحجز القاضي هـ7/6/1421 في 1576/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحقاً(
 تلقينا فقد وعليه .إلخ ..الحربي عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز / المواطن ممتلكات

 هـ10/7/1421 في 6/2/8396 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب
 معاليه وطلب ,ماعليه سدد الحربي عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز / المواطن أن المتضمن

 اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ..المذكور أمالك عن الحجز رفع
. )806 ( الحجز ملف رقم . و / )بذلك منتهية المذكور عبدالعزيز أمالك على التحفيظية

1594/ت/13
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 /5/7 في 101/2/46311 رقم الرياض منطقة إمارة وكيل سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد
 رقم الرياض منطقة أمير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة ومشفوعه هـ1421

 حامل الحمادي مشرع بن شارع / المدعو أن المتضمن هـ24/6/1420 وتاريخ 39257
 رقم األحوال وبطاقة الدوادمي سجل هـ2/12/1392 في ]7081[ رقم الحفيظة

 ألفاً وثالثون وواحد أربعمائة وقدرة مبلغ باختالس أدين قد ]001900-0476-1
 صدر وقد للسجن محاسباً يعمل كان عندما الدوادمي سجون من رياالت وخمسة وثمانمائة

 بسجنه هـ29/12/1415 في هـ1415 لعام 3/ج/د/50 رقم المظالم ديوان حكم بحقه
 عقارات من يوجد عما البحث سموه وطلب .إلخ ... المختلس المبلغ بدفع وإلزامه

 عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .للمذكور
 عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي للمذكور عقارية ممتلكات من يوجد



. )809 ( الحجز ملف رقم . و / )واإلفادة المديونية حدود وفي
1597/ت/13
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 في 8469/س/9/2 رقم الخطية الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي برقية تلقينا لقد
 المستحقة الزكاة بتسديد التالية الوطنية المؤسسات التزام عدم المتضمنة هـ11/7/1421

 98640 االسم الحفيظة رقم تاريخها مصدرها المبلغ :للدولة العامة الخزينة لصالح عليها
 سعيد بتال سعيد لصاحبها للمقاوالت البتال مؤسسة 8991 هـ10/10/1378 االحساء

 جلعود هداي مناحي مؤسسة 82740 هـ30/7/1385 الرياض 55752 الدوسري
 مؤسسة 68176 هـ12/1/1389 المكرمة مكة 123394 المباني لترميم القحطاني

 هـ28/5/1390 االحساء 29408 الحربي اللهيبي بخيت نصار سعد لصاحبها الحربي
 جميع على الحجز إيقاع معاليه وطلب أحمدالشكر عبدالعزيز محمد مؤسسة 51005
 االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ.. المديونية حدود في أعاله المذكورين وممتلكات عقارات
 باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد

 المديونية حدود وفي عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي أعاله أي
 في 1615/ت/13 رقم التعميم ينظر . )811 ( الحجز ملف رقم .و / )واإلفادة

هـ22/8/1421
1599/ت/13
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 في 8446/س/9/4 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 عبدالرحمن بن محمد /المواطن منحت أن سبق المالية وزارة أن المتضمن هـ11/7/1421

 هـ12/5/1385 في ]23127[ رقم النفوس حفيظة بموجب -الجنسية سعودي -العوده
 بالطائف األمل فندق إقامة لتمويل ريال =2.248.136 = مقداره قرضاً الطائف سجل



 رغم يسدد لم ريال =2.143.136= مبلغ منه وتبقى ريال =105.000 مبلغ منه سدد
 العودة محمد أموال على التحفيظي الحجز إيقاع معاليه ويرغب .له المتكررة الوزارة مطالبة

 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ .. المنقولة وغير المنقولة المذكور
 المذكور محمد باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط

 .و / )واإلفادة المديونية حدود وفي عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي
. )810 ( الحجز ملف رقم
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 في 9042/س/9/4 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 يحمل والذي المطيري بادي طعيسان بن الحميدي / المواطن بأن المتضمن هـ24/7/1421

 الدولة لخزينة مطالب نجران مصدرها هـ3/5/1383 وتاريخ ]5345[ رقم نفوس حفيظة
 الجهات توجيه معاليه وطلب .تسديده يتم ولم قرض لقاء ريال )635.684( وقدره بمبلغ

 طعيسان بن الحميدي / المواطن باسم التي العقارات جميع على الحجز بتوقيع المختصة
 يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ...
 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور الحميدي باسم مسجلة ممتلكات من

 في1983/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / )واإلفادة المديونية حدود في عليه التحفظ
. )812 ( الحجز ملف رقم . هـ15/4/1423
1606/ت/13
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)

 ما على بالتحقظ القاضي هـ23/8/1419 في 1261/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 جدعان محمد بن نايف /صاحبها أو للمقاوالت جدعان ابن لمؤسسة عائدة عقارات من يظهر

 والشئون العمل وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا فقد وعليه .الخ... العتيبي الحبيل



 انتهاء المتضمن هـ2/8/1421 وتاريخ 41519 رقم لالجتماعي الضمان لشئون اإلجتماعية
 واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا .المذكور عقارات عن اإلفراج سعادته ورغب ,المطالبة

 . و / )بموجبه يلزم ما فأكملو . بذلك منتهية المذكور نايف حق في التحفيظية اإلجراءات
. )763 ( الحجز ملف رقم
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 في س2387/25 رقم للخدمات الرياض أمانة وكيل سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد
 / الحديدية واألعمدة للجلفنة الشرقية أنوار مصنع صاحب أن المتضمن هـ20/7/1421

 وتاريخ ]26830 [ رقم النفوس حفيظة يحمل والذي المحيش ناصر أحمد عبدالله
 لقاء ريال )44376.34( وقدره بمبلغ لألمانة مطالب االحساء مصدرها هـ7/1/1382

 إفراغ بعدم المختصة الجهات توجيه سعادته وطلب .تسديده يتم ولم إنارة غيار قطع توريد
 نرغب لذا .إلخ...آخر إشعار حتى به المطالب المبلغ حدود في المذكور باسم عقار أي

 ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم
 في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور عبدالله باسم مسجلة
. )813 ( الحجز ملف رقم . و / )واإلفادة المديونية حدود
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 رقم بالنيابة وبنبع للجبيل الملكية الهيئة رئيس السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 بخصوص هـ8/6/1421 في1547/10/2 رقم وسابقه ,هـ5/8/1421 في2247/10/2
 للتجارة الهارون محمد بن هارون بن قاسم لمؤسسة وينبع للجبيل الملكية الهيئة مطالبة

 التحفظي الحجز سموه وطلب ريال =1.665.369.46= وقدره بمبلغ العامة والمقاوالت
 وتاريخ ]6811[ رقم نفوس حفيظة يحمل والذي هارون قاسم ممتلكات على
 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ... القطيف سجل هـ11/3/1379



 وفي المذكور قاسم باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط
 رقم . و / ) واإلفادة المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال
. )816 ( الحجز ملف
1615/ت/13
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 على بالحجز القاضي هـ27/7/1421 في 1597/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 نصار سعد لصاحبها الحربي مؤسسة ضمنها ومن الوطنية المؤسسات من عدد ممتلكات

 الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي برقية تلقينا فقد وعليه .إلخ.. الحربي اللهيبي بخيت
 عقارات جميع على الحجز فك طلب المتضمنة هـ17/8/1421 وتاريخ 9/2/10100 رقم

 لذا .إلخ..الحربي اللهيبي بخيت نصار بن سعد وصاحبها المذكورة الؤسسة وممتلكات
 . و / )بذلك منتهية المذكور سعد حق في التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب

. )811 ( الحجز ملف رقم
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 في 9440/س/9/4 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 -الجنسية سعودي الناصرـ إبراهيم بن عبدالله / المواطن بأن المتضمن هـ2/8/1421

 له صرف قد تبوك سجل هـ13/6/1389 وتاريخ 13014 رقم النفوس حفيظة بموجب
 توجيه معاليه وطلب .بسداده يقم لم ريال =591.750=وقدرة مبلغ عليه وتبقى قرض

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ... المذكور أموال على بالحجز المختصة الجهات
 عبدالله باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث
 المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور الناصر

 ( الحجز ملف رقم هـ14/4/1423 في 1981/ت/13 رقم التعميم ينظر .و / )واإلفادة
814( .
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 في 44115/21/1 رقم بالرياض الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا لقد
 عبدالرحمن الشيخ بالمحكمة القضائي العضو فضيلة خطاب على المعطوف هـ25/8/1421

 ورثة من مقامة دعوى لديه أن المتضمن هـ16/8/1421 وتاريخ 44115/21 رقم الدريهم
 التعميم فضيلته ويرغب الجويعد زيد بن عبدالعزيز بن سعد ورثة ضد الهذيلي ناصر بن محمد

 أمالك عن السجالت في للبحث والدلم والخرج المزاحمية و األولى الرياض عدل كتابة على
 في ]2713/97633[رقم الحفيظة يحمل والذي الجويعد عبدالعزيز بن سعد المتوفى

 أمالك له وجد وإن ]1008608208[رقم والبطاقة الرياض سجل هـ21/11/1388
 السجالت في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ. أفادته و فيها التصرف فيوقف
 ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور سعد باسم مسجلة أمالك من يوجد عما لديكم

. و / ) .بذلك بالرياض الكبرى المحكمة وإشعار عليه التحفظ يتم
1636/ت/13
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 وتاريخ 1/11137 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 بن خالد / بالرياض السعودي التسليف بنك فرع صندوق أمين أن المتضمن هـ10/9/1421

 بتاريخ عنيزة محافظة من صادرة ]29612[ رقم نفوس حفيظة الكريشان صالح بن عبدالله
 رواتب باستالم قام قد ]1-0071-4886-7-1[ رقم مدني سجل ,هـ21/6/1406

 العربي البنك فرع من =197.847.63 =وقدرها هـ1418 شوال لشهر الفرع منسوبي
 التجارية المحال أحد عند توقفه وأثناء .لمستحقيها لصرفها تمهيداً الضباب بشارع الوطني

 وكتابات المحاكم إبالغ معاليه ورغب إلخ ...سيارته من المبلغ سرق عودته طريق في وهو
 المبلغ حدود وفي شرعاً حجزها الجائز والمنقولة الثابتة المذكور أموال بحجز العدل

 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ...إليه المشار



 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور خالد باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما
. )817 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة المديونية حدود في عليه التحفظ
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 التحفظي بالحجز القاضي هـ1/3/1421 في 1545/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 خطاب تلقينا فقد وعليه .إلخ ... الغامدي بشيه علي بن جميل / المواطن ممتلكات على

 هـ15/9/1421 في 9/2/11325 رقم البرقي الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي
 المستحق المبلغ من جزء بسداد قام الغامدي بشيه علي بن جميل / المواطن أن المتضمن

 الحجز رفع معاليه ويطلب .طلبه على الموافقة تمت وقد المتبقي المبلغ تقسيط وطلب عليه
 التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ...للمذكور العائدة العقارات عن
. )801 ( الحجز ملف رقم . و / )بذلك منتهية المذكور جميل حق في
1639/ت/13
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 في 9/2/11268 رقم الخطي البرقي الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 رقم حفيظة ,الغامدي الصاحب عبدالخالق علي /التاجر التزام عدم المتضمن هـ14/9/1421

 الخزينة لصالح عليه المستحقة الغرامة بتسديد هـ3/3/1380 تاريخ الدمام سجل ]5195[
 الحجز بإيقاع المختصة الجهات توجيه معاليه وطلب . ريال =651.700 = والبالغة العامة
 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ...للمذكور العائدة العقارات جميع على

 الخالق عبد علي باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط
 المديونية تلك حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور
. )818 ( الحجز ملف رقم . و / )واإلفادة

1644/ت/13
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 وتاريخ 2ش /47836 رقم والقروية البلدية الشئون معالي خطاب تلقبنا لقد
 للدعاية الدليل وكالة لصاحب الدمام مدينة أمانة مطالبة المتضمن هـ12/10/1421

 [ رقم الحفيظة يحمل والذي الحارثي ثويني مزيد عبيد /المدعو والتجارة واإلعالن
 ريال =1.114.370= وقدره بمبلغ الطائف من صادرة هـ7/11/1397 في ]75773

 الحجز معاليه ورغب ..الدمام في الداخلية بالشوارع اإلعالنية المواقع أجرة مقابل وذلك
 الصادر هـ14/9/1415 في و /3823 رقم الترخيص ذات الوكالة وممتلكات عقارات على
 االطالع إليكم نرغب لذا .المذكور عبيد صاحبها ممتلكات وكذلك اإلعالم وزارة من

 الوكالة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في والبحث
 حدود وفي عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور عبيد صاحبها أو

. )819 ( الحجز ملف رقم . و / )واإلفادة المديونية
1650/ت/13
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 16/9498 رقم المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة محافظ معالي خطاب تلقينا لقد
 والتي للمقاوالت هايدرو جمجوم لشركة المؤسسة مطالبة المتضمن هـ14/9/1421 وتاريخ
 في ]20576[ رقم الحفيظة يحمل والذي جمجوم جميل محمد عبدالغفار يمثلها

 معاليه وطلب .ريال =2.009.786= وقدره بمبلغ جده من صادرة هـ22/2/1382
 أعاله ذكر ما على وبناء .إلخ ..وأصحابها هايدرو جمجوم شركة عقارات على الحجز

 مديونية بإثبات يقضي هـ1420 لعام 10/أ /د /16 برقم المظالم ديوان من حكم وصدور
 للمؤسسة ريال =2.009.786 =بمبلغ وصناعيون مدنيون مقاولون هايدرو جمجوم شركة
 .إلخ ...الخبر مدينة في السكني المجمع عيوب إصالح مقابل المالحة المياه لتحلية العامة

 ممتلكات من يوجد عما والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
 عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكورة الشركة باسم مسجلة عقارية

. )820 ( الحجز ملف رقم . و / )واإلفادة المديونية حدود وفي
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 في س111/10 رقم اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة مدير معالي خطاب تلقينا لقد(
 هـ1/6/1421 وتاريخ 1656 رقم اإلداري القرار صدر أنه المتضمن هـ28/10/1421

 في ]20212[ رقم الحفيظة حامل األحمري عبده سعيد عبده الموظف يد بكف القاضي
 نتيجة هـ28/4/1421 من اعتباراً العمل عن عسير محايل من الصادرة هـ2/12/1400

 لذا .المذكور الموظف بحق التحفظية اإلجراءات اتخاذ معاليه ويطلب .باالختالس اتهامه
 ممتلكات من يوجد عما والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب

 إشعار حتى عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور عبده باسم مسجلة
. )821 ( الحجز ملف رقم . و / )آخر
1664/ت/13
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 على الحجز المتضمن هـ6/7/1421 في 1588/ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 أمين سعادة خطاب تلقينا فقد وعليه .إلخ... عناني عبدالعزيز أسامه المهندس ممتلكات
 قام المذكور بأن المتضمن هـ2/11/1421 في6731/511/2 رقم المكلف جده محافظة
 بحق التحفيظية اإلجراءات االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ...منه المطلوب المبلغ بسداد

. )808 ( الحجز ملف رقم . و / )بذلك منتهية المذكور أسامه المهندس
1668/ت/13
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 إلى أصالً الموجهة الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد

-16 وتاريخ 88981 رقم األمنية للشئون الداخلية وزير مساعد الملكي السمو صاحب
 مؤسسة وممتلكات عقارات على الحجز إيقاع سموه طلب المتضمنة هـ17/11/1421

 بموجب الجنسية سعودي الدبيخي عبدالله محمد عبدالعزيز وصاحبها الدبيخي عبدالعزيز
 المؤسسة قيام لعدم الرياض من الصادرة هـ20/3/1393 في ]113187[ رقم الحفيظة
 في بالتزاماتها إخاللها نتيجة ريال =63009.12= البالغة عليها المستحقة المديونية بتسديد

 البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ... الثقافي بالمعهد مسجد إقامة مشروع تنفيذ
 أو المذكورة المؤسسة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما والسجالت الضبوط في

 حدود وفي عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور عبدالعزيز صاحبها
. )822 ( الحجز ملف رقم . و / )واإلفادة المديونية
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 من يظهر ما على التحفظ بشأن هـ18/9/1419 وتاريخ 1277/ت /13 رقم للتعميم إلحاقاً
 عبدالمجيد براك / المحدودة للمقاوالت العربية باكون شركة لصاحبي عقارية ممتلكات

 =39.929.436.19 = البالغة المديونية حدود في المنديل عبدالمجيد ومحمدبن المنديل
 ورئيس االجتماعية والشئون العمل وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..ريال

 وتاريخ 29619/6/1 رقم المهني والتدريب الفني للتعليم العامة المؤسسة إدارة مجلس
 مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب إلى اإلشارة المتضمن هـ25/11/1421

 بن براك إعفاء على بالموافقة القاضي هـ7/9/1421 وتاريخ م /3/1136 رقم الوزراء
 من للمقاوالت المحدودة العربية باكون شركة في السعودي الشريك المنديل عبدالمجيد

 االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ..ذلك إلغاء معاليه وطلب .أعاله المذكورة المبالغ تلك
 الحجز ملف رقم . و / )بذلك منتهية أعاله المذكورين حق في التحفيظية اإلجراءات واعتبار

) 772( .
1689/ت/13



1/54
23
12

1421
حجز
 في 14361 /س/9/4 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 العرفج صالح بن عبدالله / المواطن منحت المالية وزارة أن المتضمن هـ3/12/1421
 بتاريخ قرضاً ]الرياض سجل هـ16/2/1378 وتاريخ 10866 رقم بالحفيظة سعودي[

 منه سدد بالرياض آلي مخبز لتمويل ريال =16.500.000 =مقداره هـ23/12/1396
 .بسدادها يقم لم ريال =12.528.750 = مبلغ منه وتبقى ريال =3.971.250= مبلغ

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ...المذكور أموال على الحجز إيقاع معاليه ويطلب
 عبدالله باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث
 المديونية حدود وفي عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور العرفج
. )823 ( الحجز ملف رقم . و / ) .واإلفادة إليها المشار

1692/ت/13
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 رقم السعودية العربية الجوية للخطوط العامة للمؤسسة العام المدير معالي خطاب تلقينا لقد
 مجمع لوكالة الخطوط مطالبة المتضمن هـ3/12/1421 وتاريخ 164/130/2304/419

 ]69714[ رقم الحفيظة حامل الظاهري فالح بن مفلح /لصاحبها بجده الجوي الشحن
 الصادرة ]1ـ0285ـ4109ـ0[المدني والسجل,جده من الصادرة هـ27/2/1400 وتاريخ

 حامل العوفي سرور بن سمير بن سليم /وشركاه .هـ8/10/1407 بتاريخ جده أحوال من
-7[ المدني والسجل المدينة سجل هـ10/10/1396 وتاريخ ]65082[ رقم الحفيظة
 =1.111.976.48= وقدره بمبلغ الصبحي هنيدي بن وعبدالله ]8760-0534-1

 الدين على الحصول في المساعي كل أخفقت وقد .جوية شحنات مبيعات أقيام ريال
 ...وشركاه وصاحبها الوكالة باسم المسجلة األموال على الحجز معاليه وطلب .المذكور

 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ
 حال وفي المذكرين وشركاه صاحبها أو المذكورة الوكالة باسم مسجلة عقارية ممتلكات



 و / )واإلفادة إليها المشار المديونية حدود وفي عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور
 1964/ت/13 رقم التعميم ينظر هـ17/2/1423 في 1943/ت/13 رقم التعميم ينظر .

. )825 ( الحجز ملف رقم . هـ6/3/1423 في
1693/ت/13
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 في 14765 /س /9/4 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا قد
 للخدمات المرتفعات شركة منحت أن لها سبق الوزارة أن المتضمن هـ17/12/1421

 ومقرها هـ17/2/1407 وتاريخ 4030054885 رقم تجاري سجل [ المحدودة الطبية
 ] مكة132 رقم سجل [ الدهلوي جميل بن محمد شركة هم فيها والشركاء ]جدة مدينة

 15114 رقم الحفيظة حامل [ الدهلوي جميل محمد بن أمين محمد المواطن ويمثلها
 حامل [ الغامدي شيبان سعيد بن سعد بن علي والدكتور ]مكة سجل هـ9/3/1379 وتاريخ

 جماح بن خلف والمواطن ] الرياض سجل هـ2/5/1387 وتاريخ 18825 رقم الحفيظة
 قرضاً ]الطائف سجل هـ25/4/1385 وتاريخ 22812 رقم الحفيظة حامل [ الغامدي
 =3.745.519.08 = مبلغ عليها استحق وقد .الباحة بمدينة خاص مستشفى إقامة لتمويل

 المذكورة الشركة أموال على الحجز معاليه زطلب . إلخ ... يسدد لم القرض من ريال
 الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ...فيها الشركاء وأموال

 المذكورة المرتفعات شركة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت
 حدود وفي عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكرين أصحابها أو

 هـ20/4/1422 في 1761/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / )واإلفادة إليها المشار المديونية
. )826 ( الحجز ملف رقم
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 الوزارية اللجنة عام وأمين البيئة وحماية األرصاد مصلحة عام رئيس معالي خطاب تلقينا لقد
 8/2/9/10/1797 رقم والحقه هـ29/10/1421 وتاريخ 8/2/9/10/1639 رقم للبيئة

 [ الكمبيوتر ألعمال السعودية للشركة المصلحة مطالبة والمتضمن هـ3/12/1421 وتاريخ
 الكمبيوتر برامج أنظمة لتركيب ]جده6396 ب.ص :وعنونها 12366 رقم تجاري سجل

 وطلب .إلخ..ريال =1.280.456.38=وقدره بمبلغ الجليدان عبدالله بن محمد وصاحبها
 لذا .إلخ..المديونية تلك حدود في صاحبها أو المذكورة الشركة عقارات على الحجز معاليه
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب

 حال وفي المذكور محمد صاحبها أو المذكورة الشركة باسم مسجلة عقارية ممتلكات
 و / )واإلفادة إليها المشار المديونية حدود وفي عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور

. )824 ( الحجز ملف رقم .
1698/ت/13
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 في 14769/س /9/4 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد(
 حسين بن حسن /المواطن منحت أن سبق المالية وزارة أن المتضمن هـ17/12/1421

 هـ16/4/1384 وتاريخ 17905 رقم النفوس حفيظة بموجب الجنسية سعودي القثامي
 بمدينة خاص مستشفى إقامة لتمويل ريال =9.726.004= مقداره قرضاً ]الطائف[ سجل

 وطلب .يسددها لم القرض من ريال =1.207.990.25 =مبلغ عليه واستحق الطائف
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ...المذكور أموال على التحفظي الحجز إيقاع معاليه

 حسن باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث
 إليها المشار المديونية حدود وفي عليه يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور
. )827 ( الحجز ملف رقم و/ )واإلفادة

1711/ت/13
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 هـ6/1/1422 في 2ش/878 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 عمر محمود لصاحبها للتعهدات الخمري مؤسسة على أبها لبلدية مديونية وجود المتضمن

 المدينة من صادرة هـ17/1/1391 وتاريخ 42602 رقم حفيظة يحمل خمري محمد
 وقدره بمبلغ هـ22/10/1392 وتاريخ 465000933 رقم تجاري وسجل المنورة

 الحجز إيقاع معاليه وطلب . البلدية مسلخ إيجار قيمة نظير عليها والمترتبة ريال105.000
 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. صاحبها أو المؤسسة أموال على

 أو المؤسسة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم السجالت و الضبوط
 المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور

 ( الحجز ملف رقم هـ9/9/1422 في 1860/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / )واإلفادة إليها
828( .
1713/ت/13
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 في 303/س/9/4 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 العمود علي بن عبدالله / المواطن منحت أن سبق المالية وزارة بأن المتضمن هـ7/1/1422
 وتاريخ 1441/11751 رقم النفوس حفيظة بموجب الجنسية السعودي –

 آلي مخبز إقامة لتمويل ريال 3.200.000 مقداره قرضاً– الخرج سجل هـ11/7/1385
 على الحجز إيقاع معاليه وطلب . بسدادها يقم لم ريال2.800.000 مبلغ عليه وتبقى
 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. المنقولة وغير المنقولة المذكور أموال

 حال وفي المذكور باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم السجالت و الضبوط
 والله )واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور

. )830 ( الحجز ملف رقم . و /يحفظكم
1714/ت/13
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 وتاريخ 248 رقم جده بمحافظة الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا لقد
 صالح بن إبراهيم / الشيخ بالمحكمة القاضي فضيلة خطاب على المعطوف هـ17/1/1422

 بن منصور من مقدمة دعوى لديه أن المتضمن هـ13/1/1422 وتاريخ 14/13 رقم القني
 بموجب السعودي الراوي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ضد بالوكالة العبرة سليمان
-2258-8 رقم المدني وسجله مكة سجل هـ8/11/1380 تاريخ 19522 رقم حفيظة

 وخشية ريال مليون مائتي البالغة عليه المدعى مع موكله مساهمة بتصفية يطالبه 0015-1
 ممتلكات على التحفظ فضيلته طلب كبير المبلغ وأن خاصة المدعي حقوق ضياع من

 ... به المدعى المبلغ حدود في فيها التصرف من تمكينه وعدم والمنقولة الثابتة عليه المدعى
 المبلغ حدود في المذكور ممتلكات على التحفظ واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ

. )833 ( الحجز ملف رقم . و / يحفظكم والله) بعاليه إليه المشار
1717/ت/13
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 وتاريخ 9/2/12968 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 للصناعات الوطنية للشركة الوطني واالقتصاد المالية وزارة مطالبة المتضمن هـ2/11/1421

 . ريال =37.551.059 = وقدره بمبلغ ]7254 [ رقم التجاري السجل ذات الكيماوية
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .المذكورة الشركة عقارات على التحفظ معاليه وطلب
 الشركة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث
 )واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي الكيماوية للصناعات الوطنية

. )829 ( الحجز ملف رقم .و /يحفظكم والله
1720/ت/13
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 في 2 ش /3399 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 بن موسى / بيش ببلدية الموظف ممتلكات على الحجز طلب المتضمن هـ17/1/1422



 1050321064 رقم المدني السجل بموجب الجنسية سعودي [ داحي حسين بن محمد
 والتزوير االختالس قضية في المتهم ]صبياء أحوال من الصادر هـ15/3/1421 وتاريخ
 هيئة من والمؤيد المظالم ديوان من هـ1419 لعام ف /4 /169 رقم الحكم بحقه الصادر
 وقدره بمبلغ المذكور إدانة المتضمن هـ1420 لعام 2 /ت /221 برقم التدقيق

 لذا .إلخ ... المذكور عقارات على الحجز إيقاع معاليه وطلب ريال = 443.999.35=
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب

 التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور باسم مسجلة عقارية ممتلكات
 )831 ( الحجز ملف رقم .يحفظكم والله / )واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه

.
1726/ت/13
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 ممتلكات على بالحجز القاضي هـ12/8/1421 وتاريخ 607/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا(
 المحيش ناصر أحمد بن عبدالله / الحديدية واألعمدة للجلفنة الشرقية أنوار مصنع صاحب

 رقم للخدمات الرياض مدينة أمانة وكيل سعادة خطاب الوزارة تلقت فقد وعليه . الخ ...
 المبلغ سدد قد المذكور المصنع صاحب أن المتضمن هـ28/1/1422 في 1234/25

 إليكم نرغب ذكر ما والحال لذا . عقاراته على الحجز إلغاء وطلب لألمانة عليه المستحق
 . و / )بذلك منتهية المذكور عبدالله بحق المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع

. )813 ( الحجز ملف رقم
1727/ت/13
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 في ت/12/212 ورقم ، هـ30/2/1419 وتاريخ 1168/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا
 في ت/12/69 ورقم هـ18/5/1404 في ت/12/86 ورقم ، هـ29/12/1404



 ... األجهوري هاشم وفؤاد فاروق من كل ممتلكات على بالحجز القاضية هـ18/4/1404
 في خ/1/161 رقم المكلف المظالم ديوان رئيس معالي خطاب تلقينا فقد عليه . الخ
 الكريم السامي األمر إلى فيه المشار هـ19/11/1421
 لعام 155 رقم الديوان حكم على الموافقة المتضمن هـ20/9/1415في13973/ب/4رقم

 بعض ببيع التفليسة أمينا قام وقد . الخ ...األجهوري تفليسة أمينين بتعيين القاضي هـ1415
 معاليه وطلب . الخ .. العلني بالمزاد وشركته األجهوري لفؤاد ملكيتها العائدة األراضي

 أجازت قد بالديوان المختصة التجارية الدائرة أن من التحقق بعد باإلفراغ العدل كتاب تعميد
 رقم التعميم على وبناء إليه أشير لما ونظراً اهـ.باإلفراغ التفليسة ألميني وأذنت البيع

 إليكم نرغب هـ29/12/1404في 12/212رقم والتعميم هـ22/2/1412 في 32/ت/8
 من التحقق بعد طريقه عن المباعة العقارات إفراغ طلبه عند المصفي مع والتعاون االطالع

 وأذنت البيع أجازت قد المظالم بديوان المختصة التجارية الدائرة وأن . صكوكها سالمة
 في 1854/ت/13 رقم التعميم ينظر . و /يحفظكم والله ) باإلفراغ التفليسة ألميني

. )175 ( الحجز ملف رقم هـ26/8/1422
1728/ت/13
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 وتاريخ 478/511/2 رقم المكلف جدة محافظ أمين معالي خطاب تلقينا لقد
 رقم المكلف المظالم ديوان رئيس فضيلة خطاب تلقت األمانة أن المتضمن هـ21/1/1422

 الصادر هـ1420 لعام /10/أ/23 رقم الحكم على المبني هـ8/3/1421 وتاريخ 1557
 = مبلغ بدفع زيدان أحمد مؤسسة بإلزام والقاضي هـ1419 لعام ق/72/2 رقم القضية بشأن

 المؤسسة بمطالبة األمانة قامت وقد . جدة محافظة أمانة عليها للمدعى ريال =806.000
 تعميد معاليه وطلب . الخ ... للمطالبة تستجب لم المؤسسة أن إال ، عنه المنوه المبلغ بدفع

 بن عمر بن أحمد / المواطن المؤسسة صاحب ممتلكات على بالحجز االختصاص جهات
 ومصدرها هـ22/1/1398 وتاريخ 1495 رقم نفوس حفيظة زيدان إبراهيم بن محمد
 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... . فرسان

 على العثور حال وفي المذكور زيدان أحمد باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما
 . و /يحفظكم والله ) واإلفادة إليه المشار المبلغ حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء



. )832 ( الحجز ملف رقم هـ16/7/1426 في 1828/ت/13 رقم التعميم ينظر
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 هـ4/2/1422 في 590 رقم جدة بمحافظة الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا قد
 رقم القني صالح بن إبراهيم / الشيخ بالمحكمة القاضي فضيلة خطاب على المعطوف

 العبرة سليمان بن منصور من مقدمة دعوى لديه أن المتضمن هـ1/2/1422 في 79/13
 رقم المدني سجل بموجب الجنسية سعودي الرحباني خطار فارس سليم ضد بالوكالة

 التصرف من وخشية ريال مليون وسبعون وواحد مائة وقدره بمبلغ يطالبه 1042286308
 وعدم والمنقولة الثابتة المذكور عليه المدعى ممتلكات على التحفظ فضيلته طلب أمالكه في

 سليم ممتلكات على التحفظ واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . فيها التصرف من تمكينه
 رقم التعميم ينظر .و/يحفظكم والله ) بعاليه إليه المشار المبلغ حدود في المذكور

. )834 ( الحجز ملف رقم هـ26/2/1422 في 1739/ت/13
1739/ت/13
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 فضيلة خطاب على المبني هـ19/2/1422 وتاريخ 1734/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا(
 على المعطوف هـ4/2/1422 وتاريخ 590 رقم جدة بمحافظة الكبرى المحكمة رئيس

 في 79/13 رقم القني صالح بن إبراهيم / الشيخ بالمحكمة القاضي فضيلة خطاب
 الرحباني خطار فارس سليم / المدعى ممتلكات على الحجز طلب المتضمن هـ1/2/1422

 سعودي الرحباني خطار فارس حليم / هو عليه المدعى أسم صحة إن وحيث . الخ ...
 ومالحظة االطالع إليكم نرغب لذا . 1042386308 رقم المدني سجله بموجب الجنسية

. )834 ( الحجز ملف رقم .و/يحفظكم والله )إليه أشير ما
1745/ت/13
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 هـ18/2/1422 في ش/9544 رقم القروية البلدية الشئون وزير معالي تلقيناخطاب لقد

 العبيد عبدالرحمن بن إبراهيم / الدرعية بلدية صندوق أمين على عجز حصول المتضمن
 وقدره الرياض مصدرها هـ13/6/1400 في 145201 رقم النفوس حفيظة يحمل والذي

 أو بذمته ما سداد حين إلى المتهم أموال على الحجز معاليه وطلب ريال 342.540.33
 عقارية ممتلكات من يظهر ما على التحفظ واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... تبرئته

 والله ) آخر إشعار حتى إليه المشار المبلغ حدود في المذكور إبراهيم باسم مسجلة
. )835 ( الحجز ملف رقم . و /يحفظكم

1749/ت/13
1/54

17
3

1422
حجز
 في 2ش/11547 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 عبيد بن حمدان / المدعو الرس ببلدية المحصل على عجز وجود المتضمن هـ27/2/1422

 الرس مصدرها 6/9/1396 وتاريخ 15092 رقم نفوس حفيظة يحمل والذي الحربي
 معاليه وطلب . ريال 6.097.252.67= قدره 1027891090 رقم األحوال وبطاقة
 وبناء . تبرئته أو بذمته ما سداد حين إلى المذكور أموال على بالحجز المختصة للجهة اإليعاز

 عقارية ممتلكات من يظهر ما على التحفظ واعتماد االطالع إليكم نرغب ذكر ما على
 يحفظكم والله) آخر أشعار حتى إليه المشار المبلغ حدود في المذكور حمدان باسم مسجلة

. )836 ( الحجز ملف رقم .و /

1756/ت/13
1/54

13
4

1422
حجز



 المتضمن هـ19/3/1422 في 7/3860/2 رقم العام األمن مدير معالي خطاب تلقينا لقد
 فواز / الموظف القريات مرور صندوق أمين ممتلكات على التحفظي الحجز معاليه طلب
 لظهور وذلك القريات مصدرها 1-0416-9560-0 رقم أحوال بطاقة يحمل العنزي فهد

 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ .. لديه مالي عجز
 من شيء على العثور حال وفي المذكور فواز باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما

. )839 ( الحجز ملف رقم . و / )واإلفاد عليه التحفظ يتم ذلك
1758/ت/13
1/54

13
4

1422
حجز
 رقم السعودية العربية للخطوط العامة للمؤسسة العام المدير معالي خطاب تلقينا لقد

 على التحفظي الحجز معاليه طلب المتضمن هـ13/3/1422 في 164/130/2277/142
 سجل الشريف علي بن حمود بن إبراهيم / لصاحبها والسفر للسياحة عطارد وكالة ممتلكات

 رقم التجاري والسجل جده أحوال 1-0009-5356-0 رقم مدني
 ستة 36.880.00 وقدره بمبلغ مالية مطالبة لوجود وذلك 001/4030071642

 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. رياالً وثمانون وثمانمائة ألفاً وثالثون
 المذكورة الوكالة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط

 حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور إبراهيم صاحبها أو
. )837 ( الحجز ملف رقم .و / ) واإلفادة بعاليه إليها المشار المديونية

1759/ت/13
1/54

13
4

1422
حجز

 رقم السعودية العربية الجوية للخطوط العامة للمؤسسة العام المدير معالي خطاب تلقينا لقد
 العربية الجوية الخطوط مطالبة المتضمن هـ13/3/1422 في 164/130/2265/138

 سجل شولق أحمد عبده عبدالرحمن / لصاحبها والسياحة للسفر الربيع لوكالة السعودية
 وطلب . الخ ... ريال 243.468 = وقدرها بمبلغ ]1-0457-6844-5 [ رقم مدني



 البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . المذكورة المؤسسة صاحب أموال على الحجز معاليه
 الوكالة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في

 التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور عبدالرحمن صاحبها أو المذكورة
 الحجز ملف رقم . و /يحفظكم والله ) واإلفادة بعاليه إليها المشار المديونية حدود في عليه

) 838( .
1761/ت/13
1/54

20
4

1422
حجز

 على بالتحفظ القاضي هـ26/12/1421 في 1693/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(
 محمد أمين محمد / فيها والشركاء المحدودة الطبية للخدمات المرتفعات شركة ممتلكات

 . الخ ... الغامدي جماح بن وخلف الغامدي شيبان سعيد سعد بن وعلي الدهلوي جميل
 4002/س/9/4 رقم بالنيابة الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه

 عليها المستحق المبلغ بسداد قامت المذكورة الشركة أن المتضمن هـ20/3/1422 في
 االطالع إليكم نرغب لذا . فيها والشركاء الشركة أموال عن الحجز رفع معاليه وطلب
 والله ) . بذلك منتهية فيها والشركاء المذكورة الشركة بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار

. )836 ( الحجز ملف رقم . و /يحفظكم
1764/ت/13
1/54

27
4

1422
حجز

 المتضمن هـ4/4/1422 في 7/3748/1 رقم العام األمن مدير معالي خطاب تلقينا لقد
 قاسم بن سالم بن يوسف / المدعو القريات مرور إدارة محصل على مالي عجز ظهور

 تمكين عدم معاليه وطلب ]10140-0680-1[ رقم البطاقة يحمل والذي العنزي دهيمان
 نرغب لذا . الخ ... عامة أموال من لديه ما استعادة يتم حتى بممتلكاته التصرف من المذكور

 ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم
 عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور يوسف باسم مسجلة عقارية



. )842 ( الحجز ملف رقم . و /يحفظكم والله ) واإلفادة
1765/ت/13
1/54

27
4

1422
حجز
 هـ9/4/1422في 5638/8624/1/29 رقم الصحة وزير معالي خطاب تلقينا لقد

 أمين بالزام يقضي هـ1421لعام 7/ج/د/209برقم المظالم ديوان من حكم صدور المتضمن
 بمبلغ األحمدي راشد بن محمد/المدعو المنورة بالمدينة الصحي المعهد صندوق

 على التحفظ معاليه وطلب.الخ...العامة باألموال تفريطه لقاء ريال)218ر000(وقدر
 والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا .المذكور الشخص عقارات
 حال وفي األحمدي راشد بن محمد باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم
 والله واإلفادة إليها المشار المديونية حدود وفي عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور

 عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا يحفظكم،،،
 من شيء على العثور حال وفي المذكور يوسف باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد
 هـ3/3/1424 في 2194/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / ) واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك
. )843 ( الحجز ملف رقم
1766/ت/13
1/54

27
4

1422
حجز

 في 184/4395 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 سجل ) نابكو ( للمقاوالت العربية الوطن مباني مؤسسة أن المتضمن هـ28/3/1422

 بن محمد بن عبدالعزيز / لصاحبها هـ14/11/1408 في ]1010069358 [ رقم تجاري
 بالتزاماتها أخلت قد الرياض مصدره ]1030199150 [ رقم مدني سجل السبيعي عبدالله

 . الخ ... ريال =292.6332.02 = مبلغ عليه رتب مما الجمارك مصلحة مع التعاقدية
 إليكم نرغب لذا . وصاحبها المذكورة المؤسسة ممتلكات على الحجز إيقاع معاليه وطلب

 عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع



 شيء على العثور حال وفي المذكور عبدالعزيز وصاحبها المذكورة المؤسسة باسم مسجلة
 ملف رقم .و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود وفي عليه التحفظ يتم ذلك من

. )841 ( الحجز
1767/ت/13
1/54

27
4
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حجز
 في 184/4362 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 [ رقم تجاري سجل الخدمات مجمع مؤسسة أن المتضمن هـ28/3/1422

 [ رقم مدني سجل حلمي عزت مصطفى / لصاحبها ]002/4030034947
 مصلحة مع التعاقدية بالتزاماتها أخلت قد المنورة المدينة مصدره ]1005868581

 مطالبة رغم بسدادها تقم لم ريال =31.121.25 = مبلغ عليها رتب مما الجمارك
 المؤسسة ممتلكات على الحجز إيقاع معاليه وطلب . الخ ... لها المتكررة المصلحة
 والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . وصاحبها المذكورة

 مصطفى وصاحبها المذكورة المؤسسة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم
 المشار المديونية حدود وفي عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور

. )840 ( الحجز ملف رقم . و / ) . واإلفادة إليها
1773/ت/13
1/54
7
5

1422
حجز

 2ش/21496رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 للتجارة المحيط لمؤسسة الزلفي محافظة بلدية مطالبة المتضمن هـ17/4/1422وتاريخ

 الحفيظة يحمل والذي الحميد عبدالكريم بن صالح بن محمد/لصاحبها والمقاوالت
 ريال)164ر265( وقدرة بمبلغ الدمام من صادرة هـ23/3/1386 وتاريخ)3532(رقم

 تسديد حين إلى المنقولة وغير المنقولة صاحبها أو المؤسسة أموال على الحجز معاليه وطلب
 يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا .الخ..عليها ما



 العثور حال وفي المذكور صاحبها أو المذكورة المؤسسة باسم مسجلة مقارية ممتلكات من
 والله.واالفادة بعاليه إليها المشار المديونية حدود وفي عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على

.يحفظكم
1775/ت/13
1/54

11
5

1422
حجز
 17/308093 الرقم ذات الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد

 الرياض منطقة أمير نائب الملكي السمو صاحب خطاب على عطفاً هـ18/4/1422 وتاريخ
 مطالبات عدة ذمة على الموقوف نفيسه بن ناصر بن محمد بن عبدالعزيز / المدعو بشأن
 مائة بمبلغ له سعود آل عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد األمير سمو مطالبة ومنها
 نرغب لذا . أمالك للمذكور كان إذا عما التحري سموه وطلب . الخ .. ريال مليون

 باسم مسجلة أمالك من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور نفيسه بن ناصر بن محمد بن عبدالعزيز

. )846 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة عليه التحفظ
1776/ت/13
1/54

11
5

1422
حجز

 وتاريخ 2ش/22699 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 بمبلغ العنزي جعفر محمد / المحصل على مالي عجز وجود المتضمن هـ24/4/1422

 يحمل والذي المذكور بحق التحفظي الحجز إيقاع معاليه وطلب ريال 2.820.244 وقدره
 نرغب لذا . الخ ... القريات ومصدرها هـ28/4/1385 وتاريخ 699 رقم نفوس حفيظة

 عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 حدود وفي عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور باسم مسجلة

. )845 ( الحجز ملف رقم . و / )واإلفادة بعالية إليها المشار المديونية
1778/ت/13



1/54
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 من يظهر ما على التحفظ بشأن هـ16/2/1418 في 1025/ت/13 رقم للتعميم إلحاقاً(
 بن عثمان بن سعيد / المدعو صاحبها أو العامة للمقاوالت الحساب لمؤسسة ممتلكات

 العامة للمؤسسة العام المدير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... الغامدي صالح
 هـ25/4/1422 وتاريخ 164/130/2247/197 رقم السعودية العربية الجوية للخطوط
 عنه الحجز ورفع المذكور مطالبة عن بالكف المختصة للجهات اإليعاز معاليه طلب المتضمن

 على التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المقتضى لزوال
. )724 ( الحجز ملف رقم .و /يحفظكم والله )بذلك منتهية المذكور سعيد ممتلكات

1787/ت/13
1/54

22
5

1422
حجز

 في 2ش/21188 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 العطوي فرحان بن سالم / المحصل من كل على عجز حصول المتضمن هـ17/4/1422

 وقدره تيماء من صادرة هـ24/2/1396وتاريخ 3333 رقم نفوس حفيظة يحمل والذي
 حفيظة يحمل والذي الهطليس محمد بن محمد / الصندوق وأمين ، ريال )299.311.22(

 ، ريال764.029 وقدره هـ13/6/1399 بتاريخ الجوف من صادرة 21862 رقم نفوس
 لذا .الخ..تبرئتهم أو بذمتهم ما سداد حين إلى المتهمين أموال على الحجز معاليه وطلب
 حدود وفي أعاله للمذكورين ممتلكات من يظهر ما على التحفظ واعتماد االطالع نرغب

. )848 ( الحجز ملف رقم . و /يحفظكم والله .) واإلفادة المديونية
1786/ت/13
1/54

22
5

1422



حجز
 وتاريخ 9/4/6013 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 عبالن بن ناصر بن علي بن راشد / للمواطن الوزارة مطالبة المتضمن هـ4/5/1422

 بتاريخ الخرج من الصادرة 534/6510 رقم النفوس حفيظة بموجب الجنسية السعودي
 ريال )2.992.000( وقدره بمبلغ )1029429151( رقم مدني وسجل هـ22/3/1383
 المذكور أموال على بالحجز المختصة الجهات تعميد معاليه وطلب . الخ .. قرض باقي

 والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ .. المنقولة وغير المنقولة
 على العثور حال وفي المذكور راشد باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم
 والله ) واإلفادة بعالية إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء

. )847 ( الحجز ملف رقم و /يحفظكم
1791/ت/13
1/54
1
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حجز

 وتاريخ 9/4/6458 رقم بالنيابة الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 بن عبدالله بن سعود / المواطن منحت أن سبق المالية وزارة أن المتضمن هـ16/5/1422

 وتاريخ64871 رقم النفوس حفيظة بموجب الجنسية سعودي الجديعي محمد
 مبلغ عليه واستحق ريال )3.601.000( مقداره قرضاً حائل سجل هـ20/6/1400

 إيقاع معاليه وطلب . له المتكررة الوزارة مطالبات رغم بعد تسدد لم ريال )612.000(
 الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . المذكور بحق التحفظي الحجز

 العثور حال وفي المذكور سعود باسم عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت
 و / ) . واإلفادة بعالية إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على

. )849 ( الحجز ملف رقم .
1796/ت/13
1/54
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حجز



 على بالحجز القاضي هـ21/5/1421 في 1565/ت/13 رقم الوزارة لتعميم الحاقاً(
 وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... العفنان صالح بن فيهد بن خالد / ممتلكات

 على التحفظ إيقاف المتضمن هـ22/5/1422 في 1/6689 رقم الوطني واالقتصاد المالية
 على التحفظ إيقاع أجله من تم الذي الغرض النتهاء العفنان صالح بن فيهد بن خالد عقارات
 خالد بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... ممتلكاته
. )804 ( الحجز ملف رقم . و /يحفظكم والله) بذلك منتهية المذكور

1807/ت/13
1/54

14
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1422
حجز

)

 رقم السامي األمر على المبني هـ29/3/1386 في م886/2 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 بالصحفيين االتصال بعدم الدولة موظفي على بالتعميم والقاضي هـ7/3/1386 في 5551
 الحق هذا يملكون يكونوا مالم الصحفية واألخبار بالتصريحات واإلدالء التحقيقات إلجراء

 تخص ونشاطات أخبار عرض كثرة األخيرة اآلونة في لوحظ وحيث . الخ .. فيه مأذونيين أو
 ذلك في ولما ، وقتها غير في مواضيع عن التحدث تم كما الدقة تنقصها فيه مأذونين الوزارة

 في يوجد إنه وحيث . وتوجهها الوزارة لنهج مخالفة فيها أن كما منها فائدة ال إثارة من
 ما خصوصا موضوعات من يستجد ما عرض ينبغي لذا ، الشأن بهذا مختصة إدارة الوزارة
 الهاتف على الصحف على عرضها قبل والنشر اإلعالم إدارة على وإجراءاته بالعمل يتعلق
. هـ6/3/1423 في 1956/ت/13 التعميم ينظر .يحفظكم والله )4082472رقم
1809/ت/13
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 هـ11/5/1422 في 9/2/6249 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي برقية تلقينا لقد

 الحجز إيقاع بشأن هـ13/4/1422 وتاريخ 12/2943/22 رقم خطابنا على المعطوف
 علي بن محمد بن أحمد / المتقاعد عنيزة بمحكمة المال بيت بمأمور الخاصة األرصدة على



 والبالغ عليه الحاصل العجز بسبب 1-0056-6486-5 رقم مدني سجل يحمل العميريني
 المذكور وممتلكات عقارات على الحجز إيقاع معاليه وطلب . ريال 654.157.62 قدره
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ ...

 التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور وفي المذكور أحمد باسم مسجلة عقارية ممتلكات
 رقم التعميم ينظر .و/يحفظكم والله)واإلفادة بعالية اليها المشار المديونية حدود في عليه
. )850 ( الحجز ملف رقم هـ8/7/1422 وتاريخ 1819/ت/13
1808/ت/13
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 في 2123 رقم جدة بمحافظة الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب إلى إشارة
 إبراهيم / الشيخ بالمحكمة القضائي العضو فضيلة خطاب على المعطوف هـ25/5/1422
 من مقدمة دعوى لديه أن المتضمن هـ22/5/1422 في 288/13 رقم القني صالح بن

 عبدالهادي بنت عائشة / ورثة عن بالوكالة الشايقي عبدالرحمن بن محمد / المدعو
 / ضد جده سجل هـ6/6/1378 في 4136 رقم حفيظة تحمل كانت والتي بناني عبدالقادر

 في 81780 رقم الحفيظة بموجب عبدالمنان عبدالقادر بن عبدالهادي سهل
 المدعي ويذكر 1-0506-7640-0 رقم المدني وسجله جدة سجل هـ22/6/1404
 فضيلته وطلب . الخ ... موكليه مورث تركة جميع على استولى قد عليه المدعى بان

 لوزارة الكتابة مع القضية انتهاء لحين والمنقولة الثابتة المذكور سهل ممتلكات على التحفظ
 على التحفظ وكذلك عليها والتحفظ البنوك لدى المذكور أرصدة عن لإلفادة المالية

 برقم بجدة التجاري األهلي البنك لدى المذكورة عائشة المتوفية حسابات
 رقم الفرنسي السعودي والبنك فلسطين فرع 10403141000105
 البنوك لدى أخرى حسابات للمذكورة كان إذا وعما عنهما واإلفادة0096626740613

 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ ... عليها والتحفظ
 من شيء على العثور حال وفي المذكور سهل باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما

 رقم التعميم ينظر .و /يحفظكم والله) أخرى أشعار لحين عليه التحفظ يتم ذلك
. )851 ( الحجز ملف رقم هـ14/8/1422 في 1848/ت/13
1819/ت/13
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 معالي برقية على المبني هـ14/6/1422 وتاريخ 1809/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 القاضي هـ11/5/1422 في 9/2/6249 رقم بالنيابة الوطني واالقتصاد المالية وزير

 علي بن محمد بن أحمد / المتقاعد عنيزة بمحكمة المال بيت مأمور ممتلكات على بالحجز
 أسم بأن بعالية إليها المشار المالية وزير معالي برقية في ورد وحيث . الخ... العميريني
 اسمه أن 1-0056-6486-5 رقم البطاقة خالل تبين وقد ) أحمد ( هو المذكور
. )850 ( الحجز ملف رقم . و / .) بذلك واإلحاطة لالطالع . ) حمد ( هو الصحيح

1820/ت/13
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 على بالحجز القاضي هـ18/9/1419 وتاريخ 1279/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... المطيري مويهي سلطان بن هباس أنور /المواطن ممتلكات

 أن المتضمن هـ24/6/1422 في 6/2/7940 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي
 . الدولة لخزينة عليه المستحقة المديونية بسداد قام قد المطيري هباس أنور / المواطن
 اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . ممتلكاته عن الحجز فك معاليه وطلب

. )769 ( الحجز ملف رقم .و / ) بذلك منتهية المذكور أنور بحق التحفظية
1828/ت/13
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 على بالحجز القاضي هـ11/2/1422 وتاريخ 1728/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(



 زيدان أحمد مؤسسة صاحب زيدان إبراهيم بن محمد بن عمر بن أحمد / المواطن ممتلكات
 في 5149/511/2 رقم جدة محافظة أمين معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ...
 اإليصال بموجب عليه المستحقة المديونية بسداد قام المذكور أن المتضمن هـ5/7/1422

 لذا . ممتلكاته عن الحجز فك معاليه وطلب . هـ23/6/1422 في 645333/6 رقم
 . و / ) بذلك منتهية المذكور أحمد بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب

. )832 ( الحجز ملف رقم
1829/ت/13
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 على بالحجز القاضي هـ12/9/1418 في 1110/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 المالية وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... باقدو بكر أحمد / المدعو ممتلكات
 ديوان قرار صدور المتضمن هـ9/7/1422 في 219/8582 رقم الوطني واالقتصاد

 إلى المدين ممتلكات على الحجز قرار بإيقاف القاضي هـ1421 لعام 3/أ/د/2 رقم المظالم
 بكر أحمد / المتوفى ممتلكات عن الحجز رفع معاليه وطلب . األصلية الدعوى تنتهي أن

 بكر أحمد / المتوفى بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . باقدو
. )743 ( الحجز ملف رقم . و / ) بذلك منتهية باقدو
1832/ت/13
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 على بالحجز القاضي هـ19/8/1420 وتاريخ 1452/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(
 وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... الزهراني مفرح عثمان / المواطن ممتلكات

 المذكور عثمان أن المتضمن هـ8/7/1422 في 419/8561 رقم الوطني واالقتصاد المالية
 الحجز رفع معاليه وطلب عليه المتبقي المبلغ سداد حول معه التفاهم وتم المالية وزارة راجع

 المذكور عثمان بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . أمواله عن



. )797 ( الحجز ملف رقم . و / ) بذلك منتهية
1835/ت/13
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 للمواني العامة المؤسسة ورئيس الوزراء مجلس وعضو الدولة وزير معالي خطاب تلقينا قد
 شركة وممتلكات عقارات على الحجز طلب المتضمن هـ19/7/1422 في 14/1810 رقم
 بن قاسم بن محمد / اصحابها أو المحدودة والتوريدات والتشغيل والصيانة للمقاوالت بيتا

 هـ20/9/1385 وتاريخ 1331 رقم الحفيظة بموجب الجنسية سعودي الموصلي محمد
 بموجب الجنسية سعودي العمودي عبود بن محمد بن وعلي المكرمة مكة من صادرة

 = والبالغ مديونية من عليهم ما تسديد لعدم هـ12/6/1405 وتاريخ 84576 رقم الحفيظة
 لعام1/ت/42 برقم المظالم ديوان من الصادر النهائي الحكم على بناء ريال 12.736.983

 المذكورة الشركة وممتلكات عقارات على الحجز إيقاع معاليه وطلب . الخ ... هـ1421
 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . المذكورين أصحابها أو

 وعلي محمد أصحابها أو المذكورة الشركة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما
 المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكورين

 ملف رقم هـ19/1/1424 في 2174/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / )واإلفادة بعاليه إليها
. )852 ( الحجز

1848/ت/13
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 ما على التحفظ بشأن هـ14/6/1422 وتاريخ 1808/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 المتهم عبدالمنان عبدالقادر بن عبدالهادي بن سهل /للمدعو ومنقولة ثابتة ممتلكات من يظهر

 وعليه . الخ ... بناني عبدالقادر بن عبدالهادي بنت عائشة / المدعوة تركة على باالستيالء



 في 3280 رقم جدة بمحافظة الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا فقد
 إبراهيم / الشيخ بالمحكمة القضائي العضو فضيلة خطاب على المعطوف هـ28/7/1422
 / من مقدمة دعوى لديه أن المتضمن هـ28/7/1422 في 398/13 رقم القني صالح بن

 بن عبدالهادي بن سهل / ضد بناني عائشة / ورثة عن بالوكالة الشايقي عبدالرحمن محمد
 إليكم نرغب لذا . هـ6/6/1378 في 4136الحفيظة تحمل كانت والتي بناني عبدالقادر
 عائشة / للمتوفاة منقولة أو ثابتة ممتلكات من يظهر ما على التحفظ واعتماد االطالع
. )851 ( الحجز ملف رقم . و / ) بذلك فضيلته وإفادة المذكور

1854/ت/13
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 بشأن تعاميم من سبق وما هـ11/2/1422 وتاريخ 1727/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ .. األجهوري فؤاد ممتلكات على الحجز
 وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ8/8/1422 في 15584/ب/4 رقم البرقي

-24 وتاريخ 17/24033 رقم الوزارة برقيتي مشفوعات لكم نعيد (( : ونصه الداخلية
 من نسخة لكم ونبعث هـ23/5/1422-22 وتاريخ 17/39609 ورقم هـ25/3/1422

 خطاب ومشفوعات ونسخة هـ4/12/1421 وتاريخ خ/1/166 رقم المظالم ديوان خطاب
 خطاب نسخة على المشتملة هـ7/2/1422 وتاريخ 12/64675/21 رقم العدل وزارة
 وتاريخ 17/65709 رقم وبرقيتها هـ20/8/1421 وتاريخ 61526 رقم الداخلية وزارة

 بإعالن المظالم ديوان من الصادر الحكم من األجهوري فؤاد تظلم بشأن هـ8/9/1421
 إجراءات من تضرر قد أنه وادعائه أمالكه لتصفية غزاوي وعباس قطب نبيل وتعيين إفالسه

 بنكي ضمان بتقديم واستعداده سنة عشر سبع منذ موقوف وأنه ، ألمالكه تمت التي البيع
 سيحدث أنه يدعي التي المزادات هذه لوقف للتصفية المطلوب من %60 يوازي بما معتمد

 %20 عن منها جمعه سيتم ما حصيلة تزيد لن النهاية في بينما مختف ونهب غبن خاللها من
 ثالث مهلة ومنحه سراحه وإطالق البنكي الضمان إجراءات في البدء والتماسه قوله حد على

 الشرعية المحكمة إلى المظالم ديوان من قضيته وإحالة ، الناس أموال رد من ليتمكن سنوات
. الخصوص بهذا الوزارة رأته وما . بجدة



 به قضت ما بإنفاذ هـ22/8/1420 في 13444/ب/4 رقم األمر صدر وأن سبق وحيث
 رقم هـ20/9/1415 في 13973/ب/4 ورقم هـ18/4/1406 في 588/8 رقم األوامر

 األحكام إنفاذ عليه بان األجهوري فؤاد وإفهام ، هـ7/11/1417 في 16961/ب/4
 من ليتمكنا الشركة تفليسة أميني مع والتعاون ، الشركة إفالس قضية في الصادرة القضائية

 من المذكور قضية عليه تنطوي لما ونظراً ، القضية وإنهاء إليهما الموكولة األعمال إنجاز
 قضائية وأحكام أوامر من بحقه صدر ما إنفاذ إليكم نرغب ، الناس أموال في وتالعب تحايل

 فلهم البيع فيها يتم التي الطريقة على األموال اعتراض األموال ألصحاب أو له كان وإن ،
 الجهات على والتأكيد ، المختصة القضائية الجهة أمام إال يكون أن على ، بذلك الطعن

 .اهـ )) بموجبه يلزم ما فأكملوا . أمده طال الذي الموضوع وإنهاء ذلك في بالحزم المختصة
. )175 ( الحجز ملف رقم . و / ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا
1856/ت/13
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 رقم السعودية العربية الجوية للخطوط العامة للمؤسسة العام المدير معالي خطاب تلقينا لقد

 العربية الجوية الخطوط بأن المتضمن هـ14/8/1422 في 164/130/2327/303
 – ريس صالح محمد بن محمد / لصاحبها والسياحة للسفر الريس وكالة تطالب السعودية
 وقدره بمبلغ 1-0023-1726-9 رقم األحوال بطاقة بموجب -الجنسية سعودي

 معاليه وطلب . الخ.. رياالً وسبعون وسبعة ومائتان آالف وثمانية مليون 1.008.277
 لذا . المذكور صاحبها أو المذكورة للوكالة العائدة والمنقولة الثابتة األموال كافة حجز

 من يوجد عما لديكم السجالت و الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب
 حال وفي المذكور محمد صاحبها أو المذكورة الريس وكالة باسم مسجلة عقارية ممتلكات

 ) واإلفادة أعاله إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور
. )853 ( الحجز ملف رقم . و /

1860/ت/13
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 ممتلكات على التحفظ بشأن هـ13/1/1422 في 1711/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا
 تلقينا فقد وعليه . الخ ... الخمري محمود وصاحبها والتعهدات للتجارة الخمري مؤسسة
 هـ27/8/1422 في 2ش/44805 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب

 ولم به المطالب المبلغ سدد قد والتعهدات للتجارة الخمري مؤسسة صاحب أن المتضمن
 لذا . الخ ... الحجز فك معاليه وطلب . أبها بلدية لصالح مطالبات أي المذكور على يتبق

 منتهية ومؤسسته الخمري محمود بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب
. )828 ( الحجز ملف رقم . و / ) . بذلك
1881/ت/13
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 / ممتلكات على التحفظ بشأن هـ12/10/1418 في 1116/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا(
 الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... معتوق حسين هاشم
 م/849 رقم السامي األمر من نسخة ومشفوعه هـ9/10/1422 في 19/2/12048 رقم
 معاليه وطلب . الخ ... به المطالب المبلغ من المذكور إعفاء المتضمن هـ19/8/1422 في
 هاشم / المدعو بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الحجز فك

. )737 ( الحجز ملف رقم . و / ) بذلك منتهية
1887/ت/13
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 هـ17/10/1422 في س2614/25 رقم الرياض مدينة أمين معالي خطاب تلقينا لقد

 القرني فرقين آل سالم بن عبدالرحمن / للمواطن عائد عقار أي على الحجز طلب بخصوص
 لألمانة مطالب لكونه النجوم بوفية صاحب )1-0346-3658-7( المدني السجل رقم

 تسمم حدوث في لتسببه نظراً ريال ألف وثالثون وخمسة مائه )135.000( وقدره بمبلغ



 يوجد عما لديكم السجالت في البحث واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... غذائي
 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور عبدالرحمن باسم عقاريه ممتلكات من

. )854 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفاده به المطالب المبلغ حدود في عليه التحفظ
1901/ت/13
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 هـ12/11/1422 في 24938/24113/1/29 رقم الصحة وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 رقم المدني السجل يحمل الذي السابح عبدالله بن يوسف / الموظف على أن المتضمن

 معاليه وطلب . ريال =80.154.86 = وقدرها التحصيل تحت عهدة1005284615
 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المذكور يوسف أموال على الحجز

 المذكور يوسف باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط
 إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي

. )857 ( الحجز ملف رقم . و / ) . واإلفادة
1903/ت/13
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 في 184/13466 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 رقم بالمصلحة االبتدائية الجمركية اللجنة قرار إلى فيه المشار هـ9/11/1422

 1071666810 رقم الحفيظة حامل بشير عطا صالح / المدعو بإدانة القاضي38/1416
 وقدره مبلغ وتغريمه الجمركي بالتهريب بالشروع الرياض من صادرة هـ16/11/1412 في

 بسداد المذكور مطالبة تمت وقد . ريال ومائتا ألفاً وأربعون وثالثة ثالثمائة 343200
 قام المذكور أن إال شهرياً ريال 3000 بمعدل عليه تقسيطها بعد عليه المستحقة الغرامة
 ألفاً وأربعون ثالثمائة 340200 ومقداره الباقي تسديد عن توقف ثم األول القسط بسداد
 لذا . الخ .. للمذكور العائدة العقارات جميع على الحجز إيقاع معاليه وطلب . ريال ومائتان
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب



 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور صالح باسم مسجلة عقارية ممتلكات
. )855 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ

1910/ت/13
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 وتاريخ 9/4/14140 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 جابر عبده أحمد / المواطن ممتلكات على الحجز طلب المتضمن هـ23/11/1422

 صارة هـ20/7/1398 وتاريخ 1007 رقم الحفيظة بموجب – الجنسية سعودي – مدخلي
 المديونية بتسديد المذكور قيام لعدم 1040236885 رقم المدني والسجل صامطة من

 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... ريال 2.015.000 والبالغة للدولة عليه المستحقة
 أحمد باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد
 المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور

. )858 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة إليها
1914/ت/13
1/54
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 في 2ش/61320 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد(
 واإلعالن للدعاية نجد لمؤسسة الدمام مدينة أمانة مطالبة المتضمن هـ19/12/1422

 وتاريخ ]1011665385[ رقم البطاقة يحمل والذي السديري علي بن فهد لصاحبها
 الخبر مصدرها هـ23/7/1390 وتاريخ 1675 رقم نفوس وحفيظفة هـ30/10/1406

 أربعمائة و ألف وعشرون وأربعه وأربعمائة مالين ثالثة =3.424.466.83 = وقدره بمبلغ
 . الخ .. والخبر بالدمام اإلنارة أعمدة إيجار مقابل هلله وثمانون وثالث ريال وستون وستة

 إليكم نرغب لذا . المذكور فهد المؤسسة صاحب ممتلكات على الحجز معاليه وطلب
 مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع

 على العثور حال وفي المذكورة المؤسسة صاحب السديري علي بن فهد المذكور باسم



 ملف رقم .و / .) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء
. )859 ( الحجز

1915/ت/13
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 على بالحجز القاضي هـ13/4/1422 في 1759/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاًقاً
 .إلخ .. شولق أحمد عبده عبدالرحمن /لصاحبها والسياحة للسفر الربيع وكالة ممتلكات

 السعودية العربية الجوية للخطوط العامة للمؤسسة العام المدير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه
 الوكالة صاحب قيام المتضمن هـ21/12/1422 في 164/130/2265/419 رقم

 ضد اتخاذه تم ما إلغاء معاليه وطلب .بذمته المستحق الدين مبلغ بتسديد أعاله المذكورة
 التحفظية اإلجراءات واعتبار اإلطالع إليكم نرغب لذا .المذكور ومالكها المذكورة الوكالة

 رقم . و / ) يحفظكم والله .. بذلك منتهية المذكور عبدالرحمن وصاحبها الربيع وكالة بحق
. )838 ( الحجز ملف
1920/ت/13
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 هـ26/12/1422 في2 ش/61332 رقم والقروية البلدية الشئون معالي خطاب تلقينا لقد

 والذي سويدان مصطفى حسن خميس / الوفاء مؤسسة صاحب بها المطالب المديونية بشأن
 رقم النفوس وحفيظة ]1 -0246 -1935 -3[ رقم المدني السجل يحمل والذي

 =38.538.58 = قدرها والبالغ . الرياض مصدرها هـ28/4/1381 وتاريخ ]1007[
 على تأخير غرامة لقاء هللة وخمسون وثمان رياالً وثالثون وخمسمائة ألفاً وثالثون ثمانية

 معاليه وطلب . الخ .. تيماء بمنطقة )12/4/5/11( رقم المشروع تنفيذها خالل المؤسسة
 االطالع إليكم نرغب لذا . المذكور خميس المؤسسة صاحب ممتلكات على الحجز

 خميس باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد



 التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال في المذكورة الوفاء مؤسسة صاحب المذكور
 في 1985/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / )واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه
. )860 ( الحجز ملف رقم هـ20/4/1423
1941/ت/13
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 في 29/2340/10 رقم الرياض منطقة شرطة مدير سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد
 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب على المبني عـ24/1/1423

 عقارات أي على الحجز طلب المتضمن هـ20/12/1422 في 101/2/10/91895
 البطاقة رقم العمري صالح بن غرمان بن صالح )1 : من كل باسم مسجلة

 البطاقة رقم بخاري عبدالرحمن بن يوسف بن عبدالكريم )2 ]1016170217[
 والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا ]1010856381[

 حال وفي المذكورين عبدالكريم أو صالح باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم
. )862 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور

1942/ت/13
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 في 1684/ س/9/4 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 = بمبلغ مطالبة والتعهدات للتجارة ثبير شركة أن المتضمن هـ3/2/1423

 فايقه-1 : وهم الشركاء بحق الحجز إيقاع معاليه وطلب . ريال =72/4.431.966
 وتاريخ ]90619[ رقم النفوس حفيظة – بموجب الجنسية سعودي – عايش حسن

 الجنسية سعودي – جمجوم إبراهيم كريمة-2 . المكرمة مكة سجل هـ4/10/1393
 صالح-3 . جدة سجل هـ4/10/1393 وتاريخ ]45923[ رقم النفوس حفيظة بموجب

 وتاريخ ]9339[ رقم النفوس حفيظة بموجب – الجنسية سعودي – ششه أحمد
 – الجنسية سعودي – جمجوم رشيد محمد عبدالعزيز-4 . جدة سجل هـ12/5/1385



 محمد-5 . جدة سجل هـ24/7/1373 وتاريخ ]28857[ رقم النفوس حفيظة بموجب
 رقم والده نفوس حفيظة بموجب – الجنسية سعودي – جمجوم رشيد محمد عصام

 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . جدة هـ22/5/1390 وتاريخ ]40365[
 الشركاء من أي باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط

 المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكورين
. )863 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة إليها
1943/ت/13
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 ما على التحفظ طلب المتضمن هـ26/12/1421 في 1692/ ت /13 رقم للتعميم إلحاقاً
 فالح بن مفلح صاحبها أو الجوي الشحن وكالة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يظهر

 وعليه الخ .. الصبحي هنيدي بن وعبدالله العوفي سرور بن سمير بن سليم وشركاه الظاهري
 الجوية بالخطوط القانونية للشئون العام المدير مساعد سعادة خطاب الوزارة تلقت فقد

 رفع طلب المتضمن هـ4/2/1423 في 164/130/2304/37 رقم السعودية العربية
 بإخالء أعاله إليهما المشار شركاه لقيام نظراً العوفي سرور بن سمير بن سليم عن الحظر
 المذكور سليم حق في التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. طرفه
. )825 ( الحجز ملف رقم . و / .) بذلك منتهية

1949/ت/13
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 المتضمن هـ7/2/1423 في س/7/4158 رقم العام األمن مدير سعادة خطاب تلقينا لقد(
 رقم العتيبي غازي عوض بن غازي / الرياض مرور بإدارة المحصل على مالي عجز ظهور

 بممتلكاته التصرف من المذكور تمكين عدم سعادته ورغب ]1034573111[ البطاقة
 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. الخاصة

 من شيء على العثور حال وفي المذكور غازي باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما



. )864 ( الحجز ملف رقم . و / )آخر إشعار حتى عليه التحفظ يتم ذلك
1965/ت/13
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 رقم السعودية العربية الجوية للخطوط العامة للمؤسسة العام المدير معالي خطاب تلقينا لقد
 تطالب للخطوط العامة المؤسسة أن المتضمن هـ18/2/1423 في 164/130/2333/59
 ... ريال 935.144.66 = وقدره بمبلغ المحدودة والسياحة للسفر العرب أجنحة شركة

 الشركة في للشركاء العائدة والعقارات للممتلكات الحجز إيقاع معاليه وطلب . الخ
 هـ24/8/1400تاريخها 71327 الحفيظة رقم بكر حسن محمد فهد- :وهم المذكورة
 هـ5/2/1405تاريخها 83658 الحفيظة رقم بكر حسن محمد زياد- جدة مصدرها
 مصدرها هـ21/4/1378 تاريخها 1549 الحفيظة رقم دخيل صادق نظيرة- جدة مصدرها

 مصدرها هـ24/3/1383 تاريخها 27280 الحفيظة رقم بكر حسن محمد ابتسام- جدة
 مصدرها هـ21/5/1395 تاريخها 119629 الحفيظة رقم بكر حسن محمد إلهام- جدة
 مصدرها هـ27/1/1396 تاريخها 76238 الحفيظة رقم بكر حسن محمد اكرام- جدة
 مصدرها هـ2/11/1392 تاريخها 43628 الحفيظة رقم بكر حسن محمد انتصار- جدة
 مصدرها هـ21/6/1395 تاريخها 100453 الحفيظة رقم بكر حسن محمد مها- جدة
 جدة مصدرها هـ1/3/1398 تاريخها 65164 الحفيظة رقم بكر حسن محمد حنان- جدة

 مصدرها هـ5/2/1405 تاريخها 61924 الحفيظة رقم بكر حسن محمد عصام غيداء-
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا جدة

 حال وفي المذكورين الشركاء أحد أو المذكورة الشركة باسم مسجلة عقارية ممتلكات
 .و ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور

. ) 867 ( الحجز ملف رقم
1962/ت/13
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 في 219/2508 رقم بالنيابة الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي برقية تلقينا لقد
 الطبي الشفاء لمركز – الزكاة مصلحة – المالية وزارة مطالبة المتضمن هـ22/2/1423

 المدني السجل رقم الغامدي بطي بن صالح بن علي / لصاحبه الطائف بمحافظة
 الحجز ايقاع معاليه وطلب . ريال =168.536.46 = وقدره بمبلغ ]1001501491[

 نرغب لذا . الخ .. الطي الشفاء مركز باسم أو المذكور باسم التي العقارات جميع على
 ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم

 شيء على العثور حال وفي المذكور علي صاحبه باسم أو الطبي الشفاء مركز باسم مسجلة
 رقم التعميم ينظر . و / )واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من
. )866 ( الحجز ملف رقم هـ19/6/1423 في 2014/ت/13
1963/ت/13
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 في 2 ش /10018 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 بن محمد بن أحمد / المدعو جيزان وادي مؤسسة صاحب مطالبة المتضمن هـ17/2/1423
 ]1968[ رقم نفوس وحفيظة ] 1-0571-7016-7 [ رقم مدني سجل باري علي

 لقاء ريال =815.260.63= وقدره بمبلغ صامطة ومصدرها هـ15/10/1380 وتاريخ
 معاليه وطلب . الخ .. عليه اإلشراف وتكاليف الباطن حفر بلدية مبنى تنفيذ عقد فروقات
 نرغب لذا . الخ .. المديونية بحدود وصاحبها المؤسسة وممتلكات عقارات على الحجز
 ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم

 من شيء على العثور حال وفي المذكور أحمد صاحبها أو المذكورة المؤسسة باسم مسجلة
 ( الحجز ملف رقم . و / )واإلفادة إليها المشار المديونية حدود وفي عليه التحفظ يتم ذلك

865( .
1964/ت/13
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 ما على التحفظ طلب المتضمن هـ26/12/1421 في 1692/ ت/13 رقم للتعميم إشارة
 فالح بن مفلح صاحبها أو الجوي الشحن وكالة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يظهر

 . الخ .. الصبحي هنيدي بن وعبدالله العوفي سرور بن سمير بن سليم وشركاه الظاهري
 عن الحظر رفع المتضمن هـ17/2/1423 وتاريخ1943/ت/13 رقم اإللحاقي والتعميم

 العام المدير مساعد سعادة خطاب الوزارة تلقت فقد وعليه . الخ ... العوفي سرور بن سمير
 في 164/130/2304/66 رقم السعودية العربية الجوية بالخطوط القانونية للشئون

 لقيام نظراً الصبحي هنيدي بن عبدالله عن الحظر رفع طلب المتضمن هـ18/2/1423
 سداد حتى المذكور مفلح على الحجز استمرار مع طرفه بإخالء الظاهري مفلح شريكه
 عبدالله حق في التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ. .. المبلغ

. )825 ( الحجز ملف رقم . و / ) . بذلك منتهية المذكور
1975/ت/13
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 1101/ب/م1 رقم البرقي المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية إلى فيها المشار هـ14/3/1423 وتاريخ

 -20 في 17/315443 رقم لسابقتها اإللحاقية هـ14/1/1423 في ش17/2143/2
 هـ6/3/1422 وتاريخ 4730/ ب/4 رقم الكريم السامي األمر على المبنية هـ21/4/1422

 رقم السامي األمر على المبنية هـ25/8/1422 وتاريخ ش17/34069/2 رقم والبرقية
 محمد / األمير بالزام القاضي الشرعي الحكم انفاذ بشأن هـ26/7/1422 في 14723
 بن تركي بن فيصل بن عبدالله /لألمير ريال مليون عشر خمسة مبلغ بدفع الفيصل العبدالله

 رغب وقد . الخ .. أمالكه بعض على يحجز يدفع لم وإذا بالدفع سموه وتكليف عبدالعزيز
 محمد / األمير سمو أمالك على بالحجز يلزم من تعميد المكرمة مكة منطقة سموأمير
 التحفظ واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. الموطنين من بغيره أسوة الفيصل العبدالله



 الفيصل الله العبد محمد /األمير سمو باسم مسجلة عقارية ممتلكات من لديكم يظهر ما على
 في 2116/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في
. )870 ( الحجز ملف رقم هـ12/11/1423
1980/ت/13
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 في 3547 س/9/4 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 بن محمد بن عبدالله / المواطن منحت وأن سبق المالية وزارة أن المتضمن هـ14/3/1423

 وتاريخ 8557 رقم نفوس حفيظة بموجب الجنسية سعودي الدوسري نادر آل عبدالله
 مستودع إقامة لتمويل ريال )2.164.000 ( مقداره قرض االحساء سجل هـ26/9/1378

 بعد يسدد لم القرض من ريال )1.709.54.83 ( مبلغ عليه واستحق بقيق بمدينة تبريد
 لذا . الخ ... المنقولة وغير المنقولة المذكور ممتلكات على الحجز إيقاع معاليه وطلب
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع إليكم نرغب

 التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور عبدالله بأسم مسجله ممتلكات
. )868 ( الحجز ملف رقم . و )/ واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه
1981/ت/13
1/54

14
4

1423
حجز

 من يظهر ما على التحفظ بشأن هـ22/8/1421 في 1616/ت/13 رقم للتعميم إشارة(
 وزير معالي خطاب تلقينا فقد عليه . الخ.. الناصر إبراهيم بن عبدالله / للمواطن ممتلكات

 الوزارة أن المتضمن هـ14/3/1423 وتاريخ 9/4/3551 رقم الموطني واالقتصاد المالية
 الحجز رفع معاليه وطلب . عليه المتبقي المبلغ سداد حول المذكور عبدالله مع تفاهمت قد
 عبدالله حق في التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. أمواله عن

. )814 ( الحجز ملف رقم . و / ) . بذلك منهية المذكور
1984/ت/13
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 في 2 ش/17478 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 بن محمد بن عوض الوادعي مؤسسة صاحب بها المطالب المديونية بشأن هـ27/3/1423

 معليه وطلب . الخ ... ريال 50/137.162 ها مقدار والبالغ الوادعي خرصان آل مغدي
 رقم المدني السجل يحمل بأنه علماً وصاحبها المؤسسة وممتلكات عقارات على الحجز

 ومصدرها هـ23/8/1405 وتاريخ 9388 رقم النفوس وحفيظة 4-1384-0345-1
 عما لديكم والسجالت الضبوط البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الجنوب ظهران
 حال وفي المذكور عوض صاحبها أو المذكورة المؤسسة باسم مسجلة ممتلكات من يوجد
 . و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور

. )869 ( الحجز ملف رقم
1982/ت/13
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 على الحجز المتضمن هـ6/7/1388 وتاريخ ت/55/3 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 عام مدير سعادة خطاب الوزارة تلقت فقد عليه . الخ ... تفاحة محمد بن حسين ممتلكات

 هـ5/4/1423 في 27432 رقم الزراعة بوزارة والمالية اإلدارية للشؤون العامة اإلدارة
 من الطرف خالي المذكور يكون وبذلك المذكور على المقيدة العهدة تسوية تم أنه المتضمن

 االطالع إليكم نرغب لذا ، الخ ،،، ممتلكاته عن الحجز فك سعادته وطب . المالية العهد
 ملف رقم . و / ) . بذلك منهية المذكور تفاحة حسين بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار
. )11 ( الحجز

1983/ت/13
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 على بالحجز القاضي هـ4/8/1421 وتاريخ 1604/ت/13 رقم الوزارة للتعميم إلحاقاً
 تلقينا فقد وعليه . الخ ... المطيري بادي بن طعيسان بن الحميدي / المدعو ممتلكات

 هـ16/3/1423 في 9/4/3636 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب
 معه التفاهم وتم المالية وزارة راجع قد المطيري طعيسان بن الحميدي المواطن بأن المتضمن

 نرغب لذا . الخ ... ممتلكاته عن الحجز رفع معاليه وطلب عليه المتبقي المبلغ سداد حول
 المذكور المطيري طعيسان بن الحميدي بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم
. )812 ( الحجز ملف رقم .و / ) بذلك منتهية

1985/ت/13
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 ممتلكات على الحجز المتضمن هـ6/1/1423 وتاريخ 1920/ت/13رقم لتعميمنا إلحاقا(
 خطاب تلقينا فقد عليه . الخ ... سويدان مصطفى حسن خميس / الوفاء مؤسسة صاحب

 طلب المتضمن هـ4/4/1423 في 2 ش/18882 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي
 مصطفى حسن خميس / وصاحبها الوفاء مؤسسة وممتلكات عقارات عن الحجز رفع معاليه

 الوفاء مؤسسة بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار اإلطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... سويدان
. )860 ( الحجز ملف رقم . و / ) بذلك منهية المذكور خميس وصاحبها المذكورة

1993/ت/13
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 هـ13/4/1423 وتاريخ 7/13687/1 رقم العام األمن مدير سعادة خطاب تلقينا لقد
 على مالي عجز ظهور المتضمن هـ20/3/1423 وتاريخ س/7/10281 رقم وسابقه

 ناصر مرشد بن محمد /الرقيب األفالج محافظة مرور قسم الرياض مرور بإدارة المحصل
 وتاريخ 5083 رقم نفوس وحفيظة 10346963261 رقم أحوال بطاقة يحمل الدوسري

 مليون هو به المطالب المبلغ بأن سعادته أفاد وقد . األفالج ومصدرها هـ8/11/1401
 سعادة وطلب رياالً )1913575 ( وسبعون وخمسة وخمسمائة ألف عشر وثآلثة وتسعمائة

 في البحث وإعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. المذكور ممتلكات على التحفظ
 وفي المذكور محمد / بأسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط

 / )واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال
. )871 ( الحجز ملف رقم .و

1994/ت/13
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 المتضمن هـ21/4/1423 في 3/9/3396 رقم المواصالت وزير معالي خطاب تلقينا لقد(
 هم الشركاء وأصحابها والمقاالت للتجارة السيف شركة عقارات على الحجز معاليه طلب

 وتاريخ 9162 النفوس حفيظة رقم السيف عبدالله بن سالم بن موسى -1 :-
 وتاريخ 41894 النفوس حفيظة رقم السيف عبدالله بن سالم بن فهد -2 هـ9/7/1387

 النفوس حفيظة رقم السيف عبدالله بن سالم بن عبدالعزيز -3 هـ17/7/1394
 )13/306.498 ( البالغلة بذمتهم المديونية حدود في . هـ21/6/1394 وتاريخ13011

 نرغب لذا . الخ .. هللة عشرة وثالث رياالً وتسعين وثمانية وأربعمائة اآلف وستة ثالثمائة
 ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث وإعتماد اإلطالع إليكم

 العثور حال وفي المذكورين الشركاء أحد أو المذكورة السيف شركة بأسم مسجلة عقارية
 رقم . و / ) إليها المشار المديونية حدود في واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على
. )873 ( الحجز ملف
1998/ت/13
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 في 5385/ س/9/4رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 محمد بن سعيد / المواطن منحت وأن سبق المالية وزارة أن المتضمن هـ21/4/1423

 بجرشي من الصادرة 9916 رقم النفوس حفيظة بموجب ) الجنسية السعودي ( مودان
 مقدراه قرضاً )1015090697 رقم مدني سجل ويحمل هـ18/7/1397 بتاريخ

 مبلغ عليه واستحق بلجرشي بمحافظة آلي مخبز إقامة لتمويل ريال )3.000.000(
 أموال على الحجز معاليه وطلب. بسدادها يقم لم القرض من ريال )1.837.500(

 في البحث وإعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. المنقولة وغير المنقولة المذكور
 وفي المذكور سعيد بأسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط

 / ) واإلفادة إليه المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال
. )872 ( الحجز ملف رقم . و

1999/ت/13
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 هـ7/5/1423 في 184/6353 رقم الوطني واإلقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد

 وتاريخ هـ3/1408 رقم بالحديثة اإلبتدائية كية الجمر اللجنة قرار صدر أنه المتضمن
 في 631 رقم بالرياض االستئنافية كية الجمر اللجنة بقرار المؤيد هـ23/8/1408
 كي الجمر التهريب جريمة بارتكاب المال عبدالمجيد مؤسسة بإدانة القاضي 10/6/1410

 وتسعة ومائيين ألفاً عشر وثالثة مائتين )213.279.46 ( مقدراها كية جمر بغرامة وإلزامه
 العائدة العقارات جميع على الحجز إيقاع معاليه وطلب . هللة وأربعون وستة رياالً وسبعون
 وتاريخ 61089 رقم النفوس حفيظة يحمل الذي المال إبراهيم بن عبدالمجيد /للمدعو

 الضبوط في البحث وإعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. جده سجل هـ23/5/1396
 أو المال عبدالمجيد مؤسسة بأسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت

 حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور عبدالمجيد صاحبها
. )874 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية

2003/ت/13
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 وتاريخ ت/14/12 ورقم هـ18/10/1394 وتاريخ ت/196/2 رقم الوزارة لتعاميم إلحاقاً
 األشخاص على الحجز بشأن هـ11/1/1396 وتاريخ ت/10/12 ورقم هـ23/1/1395

 محمد أحمد / ضمنهم ومن مزورة بفسوحات جده جمارك من البضائع بتهريب المتهمين
 رقم الوطني واإلقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه .الخ.. بامعروف

 قام بامعروف محمد أحمد /المدعو أن المتضمن هـ29/4/1423 وتاريخ 184/5895
 إليكم نرغب لذا . الخ .. أخري مطالبات أي عليه يوجد وال عليه المستحقة الغرامة بسداد

 رقم . و / ) بذلك منتهية بامعروف محمد أحمد بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار اإلطالع
. )34 ( الحجز ملف
2008/ت/13
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 بشأن هـ20/5/1423 وتاريخ 7/18219/2 رقم العام األمن مدير سعادة خطاب تلقينا لقد

 بن محمد ) رقيب وكيل ( المقدسة العاصمة مرور بإدارة المحصل على مالي عجز ظهور
 والصادرة 34179 رقم النفوس حفيظة بموجب الجنسية سعودي ( االحمري علي بن محمد

 وقدره )1023213190 رقم مدني سجل يحمل وهو هـ16/4/1397 بتاريخ القنفذه من
 ... بمملكاته التصرف من المذكور تمكين بعدم سعادته وطلب سعودي ريال )293985(

 يوجد عما لدكيم والسجالت الضوابط في البحث وإعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا . الخ
 في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حالة في المذكور باسم مسجله ممتلكات من

. )875 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود
2011/ت/13
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 بشأن هـ11/6/1423 وتاريخ 22437/ س رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 بن محمد مع قضيتها في شنكار أحمد بنت نجاة / لصالح الصادر القضائي الحكم إنفاذ
 تحجز ( بعاليه إليه المشار السامي األمر من السابعة الفقرة أشارت وحيث .العشماوي أحمد
 ( على األمر هذا من العاشرة الفقرة نصت كما ) عليه المحكوم عقارات على العدل وزارة
 تحقق أو ، الشرعي الحكم مقتضى عليه المحكوم نفذ إذا اإلجراءات بهذه العمل ينتهي

 ، عدل كاتب من مصدق محضر أو مخالصة بموجب وذلك ، شنكار نجاة وبين بينه الصلح
 بهذه العمل بوقف المعنية للجهات التوجيه إلصدار المقام لهذا لرفعه التجارة لوزارة يقدم

 عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا . ) اإلجراءات
 على العثور حال وفي عشماوي أحمد بن محمد / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد
. )878 ( الحجز ملف رقم . و / )واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء
2012/ت/13
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 وتاريخ 2 س/29125 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 واإلعالن للدعاية رمال وكالة صاحب بها المطالب المديونية بشأن هـ25/5/1423

 -1 رقم السجل صاحب العريفي خلف بن عبدالعزيز بن عبدالله / المدعو العامة والعالقات
 ومصدرها هـ11/11/1399 وتاريخ 9421 رقم النفوس وحفيظة 0513-1 -4-5487

 مواقع استئجار لقاء )44/385.704( مقدارها والبالغ الدمام مدينة أمانة لصالح . القويعية
 والسجالت الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا . الخ... إعالنيه لوحات
 في و المذكور صاحبها أو المذكورة الشركة باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم
 / ) اإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال

. )877 ( الحجز ملف رقم . و
2014/ت/13
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 المالية وزارة مطالبة المتضمن هـ6/3/1423 وتاريخ 1962/ت/13 رقم تعميمنا إلى إشارة
 بطي صالح بن علي / لصاحبها الطائف بمحافظة الطبي الشفاء لمركز – الزكاة ومصلحة
 ريال )46/168.536 ( وقدره بمبلغ ]1001501491 [ المدني السجل رقم الغامدي
 الشفاء مركز باسم أو المذكور باسم التي العقارات جميع على الحجز إيقاع معالي وطلب
 9/2/7547 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معال برقية تلقينا فقد وعليه الخ.. الطبي

 نظراً عليه المبلغ وتقسيط إمهاله يلتمس أعاله المذكور أن المتضمن هـ9/6/1423 وتاريخ
 أحمد بن تركي / مؤسسة غارم كفيل قدم كما ، السداد عن أعاقته التي المادية لظروفه
 سجل / إشهار / الطائف ]001004056220[ رقم مدني سجل العامة للمقاوالت المالكي
 اإلطالع إليكم نرغب لذا . إمهاله على المالية وزارة ولموافقة ]4032023073[ تجاري
 الطبي الشفاء ومركز الغامدي بطي بن صالح بن علي بحق التحفظية اإلجراءات وإعتبار
. )866 ( الحجز ملف رقم . و / ) بذلك منتهية

2024/ت/13
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 هـ3/7/1423 وتاريخ 1399/1 رقم المعارف وزير معالي خطاب من نسخة تلقينا لقد(
 على الحجز معاليه طلب المتضمن الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه
 ]21462 جدة – 7005 ب . ص [ وعنوانها والمقاوالت للهندسة الفضل شركة عقارات
 مبنى نفذت أن سبق والتي ]6672653/02[ وهاتفها ]10026[ برقم التجاري وسجلها
 على وقيد والعيوب التشققات بعض عليه وظهر القنفذة بمحافظة للنبات األولى المدرسة
 رياالً وستون وثمانية ومائة ألفاً وأربعون وسبعة وثالثمائة ماليين أربعة وقدره مبلغ الشركة
 والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. هللة وثالثون
 العثور حال وفي المذكورة الفضل شركة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم

 رقم . و / ) اإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على
. )879 ( الحجز ملف
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 على الحجز بشأن هـ24/5/1423 وتاريخ1999 /ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 تلقينا فقد وعليه . الخ .. المال عبدالمجيد صاحبها أو المال عبدالمجيد مؤسسة ممتلكات

 هـ12/7/1423 وتاريخ 184/9064 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب
 وتم السعودي العربي النقد مؤسسة طريق عن للمذكور أرصدة على العثور تم أنه المتضمن
 نرغب لذا .. المذكور ممتلكات عن الحجز رفع معاليه وطلب . الغرامة مبلغ على التحفظ

 . و / ) بذلك منتهية المذكور عبدالمحيد بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم
. )874 ( الحجز ملف رقم
2032/ت/13
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 وتاريخ )2ش/379772( رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 المنورة المدينة بأمانة والمالية اإلدارية الشئون عام مدير خطاب على المبني هـ15/7/1423
 للتجارة جيدة مؤسسة على المترتبة المستحقات بشأن هـ8/4/1423وتاريخ )14996( رقم

 / لصاحبها هـ24/12/1396وتاريخ )001551( رقم التجاري السجل ذات والمقاوالت
-0022-8[ رقم المدني السجل حامل األنصاري الخزرجي عبدالغفار بن عثمان بن أحمد

 قدرها والبالغ جدة مصدرها هـ11/5/1383وتاريخ ]28130[ رقم والحفيظة ]0554-1
 تجاوبها وعدم بالمدينة العاجل التحسين بأعمال قيامها عند وذلك ريال )250,200(

 المذكورة المؤسسة وعقارات ممتلكات على الحجز معاليه وطلب . الخ.. بالسداد
 عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .وصاحبها

 المذكور أحمد /صاحبها أو المذكورة جيدة مؤسسة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد
 إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي



. )880 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة
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 وتاريخ )2ش/38585( رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 لشئون الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل سعادة خطاب على المعطوف هـ18/7/1423

 الشئون عام مدير سعادة وخطاب هـ3/7/1423وتاريخ )9/6/34702( رقم اإليرادات
 الحكم على المبني هـ5/5/1423وتاريخ )ض/7996( رقم الرياض بمنطقة والقروية البلدية

 /المواطن بإدانة هـ13/7/1421 في )65/1( رقم الخرج محكمة من الصادر الشرعي
 ]1-0354 -1624-5[ رقم المدني السجل حامل السبر عبدالعزيز بن سعد بن محمد

 وقدره بمبلغ الخرج مصدرها هـ25/1/1396وتاريخ ]21738[ رقم والحفيظة
 ممتلكات على الحجز معاليه وطلب . الخ00الخرج بلدية لصالح ريال )175.000(

 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .المديونية حدود في المذكور محمد وعقارات
 المذكور محمد باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط

 إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي
. )882 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة

2034/ت/13
1/54

28
7

1423
حجز

 وتاريخ )2ش/37979( رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 رقم المنورة المدينة بأمانة اإلدارية الشئون عام مدير خطاب على المبني هـ15/7/1423

 الحديثة التجارة مؤسسة على المترتبة المستحقات بشأن هـ8/4/1423 وتاريخ )14996(
-8433-0[ رقم المدني السجل حامل التلمساني إبراهيم بن عبدالله بن غازي /لصاحبها
 والبالغ الدمام مصدرها هـ15/8/1378وتاريخ ]3900[ رقم والحفيظة ]0105-1



 تجاوبها وعدم بالمدينة العاجل التحسين بأعمال قيامها عند وذلك ريال )279,298(قدرها
 .وصاحبها المذكورة المؤسسة وعقارات ممتلكات على الحجز معاليه وطلب . الخ..بالسداد

 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
 غازي /صاحبها أو المذكورة الحديثة التجارة مؤسسة باسم مسجلة عقارية ممتلكات
 المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور

. )883 ( الحجز ملف رقم . و / .) واإلفادة إليها
2035/ت/13
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 رقم السعودية العربية الجوية للخطوط العامة للمؤسسة العام المدير معالي خطاب تلقينا لقد(
 للموظف المؤسسة مطالبة المتضمن هـ15/7/1423 وتاريخ 208 /164/130/413
-1[ رقم المدني السجل حامل سليمان آل شكوان صالح بن عبدالله بن محمد /سابقا

 على الحجز معاليه وطلب .إلخ ... ريال 1.692.607 وقدره بمبلغ ]2342-0208-1
 االطالع إليكم نرغب لذا . له العائدة والعقارات والمنقولة الثابتة المذكور محمد ممتلكات
 باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد
 المدنية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور محمد
. )881 ( الحجز ملف رقم . و / )واإلفادة أليها المشار

2036/ت/13
1/54

28
7

1423
حجز

 س م هـ رقم وينبع للجبيل الملكية الهيئة رئيس السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 للتجارة الدن بن طارق مؤسسة تطالب الهيئة أن المتضمن هـ15/7/1423 وتاريخ140/

 بن عوض محمد بن طارق / لصاحبها جدة ]6205[ رقم التجاري السجل ذات والمقاوالت
 المكرمة مكة من صادرة هـ22/10/1387 وتاريخ ]63937[ رقم الحفيظة حامل الدن
 رقم العقد تنفيذ في المؤسسة إخفاق مقابل وذلك . ريال )7.397.777.90( وقدره بمبلغ



 وممتلكات عقارات على الحجز سموه وطلب . الخ .. الصناعية الجبيل بمدينة 2ع-677
 عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . المذكور

 وفي المذكور طارق صاحبها أو المذكورة المؤسسة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد
 . واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال

. )884 ( الحجز ملف رقم . و / )
2042/ت/13
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 هـ24/7/1423 وتاريخ 4093/511/2 رقم جدة محافظة أمين معالي خطاب تلقينا لقد(
 تجاري سجل لالستثمارات الدولية كساب / شركة ممتلكات على الحجز طلب المتضمن

 نظراً وذلك . الرياض مدينة من الصادر هـ24/9/1403 وتاريخ 1010050560 رقم
 ]1.548.950.79[ قدرها والبالغ عليها المستحق المبلغ أقساط بقية بتسديد قيامها لعدم
 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... رياالً
 شيء على العثور حال في المذكورة الشركة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما
 رقم التعميم ينظر . و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من
 هـ3/2/1424 في 2180/ت/13 رقم التعميم ينظر هـ17/12/1423 في 2139/ت/13

. )885 ( الحجز ملف رقم .
2051/ت/13
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 رقم المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 حجي محمود بن حمزة بن محمود / السجين بشأن هـ28/7/1423وتاريخ )د/155135(

 الموقوف )1024503967( رقم البطاقة يحمل والذي الجنسية سعودي
 اشهر ستة بسجنه المظالم ديوان قرار بحقه وصدر باالختالس إلدانته هـ29/3/1423بتاريخ

 . رياالً ]2.854.426[ وقدره تبوك أوقاف من المختلس المبلغ وإعادة توقيفه تاريخ من



 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .للمذكور ممتلكات من يظهر بما اإلفادة سموه وطلب
 السجين باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث

 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور حجي محمود بن حمزة بن محمود /
. )888 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ

2053/ت/13
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 هـ24/7/1423وتاريخ )4091/511/2( رقم جدة محافظة أمين معالي خطاب تلقينا لقد

 – اللحيدان راشد بن عبدالله بن عبدالرحمن /لصاحبها الخليل زهرة مؤسسة مطالبة المتضمن
 )321.593( وقدره بمبلغ هـ7/11/1410وتاريخ )1010040681( رقم تجاري سجل
 جميع على الحجز معاليه وطلب . الصناعية بالمنطقة النموذجي المسلخ تأجير لقاء رياال

 نرغب لذا .الخ....المذكور المبلغ بتسديد قيامها لعدم نظرا المذكورة المؤسسة ممتلكات
 ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم

 العثور حال وفي المذكور عبدالرحمن / صاحبها أو المذكورة المؤسسة باسم مسجلة عقارية
 رقم .و/ ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على
. )886 ( الحجز ملف
2063/ت/13
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 )9/4/10070( رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 عبدالله شركة / السادة منحت أن لها سبق المالية وزارة بأن المتضمن هـ8/8/1423وتاريخ

 2251024583 رقم تجاري سجل الطبية للخدمات وشركاه الدرويش
 األحوال بطاقة رقم مصدرها تاريخها الحفيظة رقم :هم فيها والشركاء هـ6/3/1417وتاريخ

 عبدالعزيز بن سعد -2 ـــــ االحساء هـ10/9/1378 7856 الدرويش أحمد بن عبدالله -1
 عمر عبدالعزيز ورثة -3 1011731070 االحساء هـ 11/7/1378 2811 الحسين



 سعد بن عبدالله -4 10289902971 االحساء هـ7/7/1395 63811 السويلم
 مقداره قرضاً 104020813601 االحساء هـ12/1/1397 69947 الحسين

 ملبغ عليها واستحق االحساء بمدينة خاص مستشفى إقامة لتمويل )18.494.696(
 .لها المتكررة الوزارة مطالبات رغم بعد يسدد لم القرض من ريال )40/9.762.507(

 لذا .الخ...المذكورين فيها والشركاء المذكورة الشركة أموال على الحجز معاليه وطلب
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب

 حال وفي المذكورين أصحابها أحد أو المذكورة الشركة باسم مسجلة عقارية ممتلكات
 . و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور
. )889 ( الحجز ملف رقم هـ26/10/1423 في 2100/ت/13 رقم التعميم ينظر
2069/ت/13
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 وتاريخ/185/10675 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 عليه . الشقاق عبدالمحسن بن عبدالله بن فاضل / الموطن بأن المتضمن هـ21/8/1423

 معاليه وطلب رياالً )60.990( قدرها والدخل الزكاة مصلحة لصالح مستحقة مديونية
 )1010471942( رقم مدني سجل يحمل والذي المذكور بحق التحفظي الحجز إيقاع

 والطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... األحساء بمحافظة )15631 ( قم تجاري وسجل
 باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد

 المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور فاضل /
 رقم . هـ19/1/1424 في 2173/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / ) واإلفادة إليها المشار

. )892 ( الحجز ملف
2070/ت/13
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 وتاريخ5/10676 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد



 مديونية عليه القطان طاهر بن علي بن حسين / المواطن بأن المتضمن هـ21/8/1423
 إيقاع معاليه وطلب رياال )296.037( مقدارها والدخل الزكاة مصلحة لصالح مستحقة
 وتاريخ 78761 رقم النفوس حفيظة يحمل والذي المذكور حسين / بحق التحفظي الحجز

 فرعي+3972فرعي+9781( رقم تجاري وسجل األحساء ومصدرها هـ18/7/1399
 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ألخ....... األحساء بمحافظة ) 11868
 المذكور حسن / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط

 إليه المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي
. )893 ( الحجز ملف رقم . و / .) واإلفادة

2072/ت/13
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 لنظافة والمقاوالت للصيانة التقنية دار مؤسسة مع تعاقدت أن للوزارة سبق بأنه نفيدكم
 إلخالل ونظراً سنوات ثالث لمدة جازان بمنطقة شرعية دائرة وعشرون ثمانية وصيانة

 من والصيانة النظافة عملية سحب تم فقد الوزارة مع التعاقدية بالتزاماتها المذكورة المؤسسة
 وواحد ألفاً عشر وخمسة مائه )115.061.80( وقدره مبلغ بدفع وإلزامها المؤسسة

 المذكورة للمؤسسة الوزارة مطالبة ورغم اإلخالل هذا نتيجة هلله وثمانون ريال وستون
 في 53459/22 رقم والخطاب هـ3/6/1422 في 33221/22 رقم بالخاطبات

 المؤسسة تحث والتي هـ22/4/1423 في 22075/23 رقم والخطاب هـ5/11/1422
 تحمل المذكورة المؤسسة بأن علماً . لذلك تستجيب لم المؤسسة أن إال السداد على

 نأمل لذا هـ19/3/1408 بتاريخ جدة ومصدرها )4030059192( رقم تجاري سجل
 في المذكورة للمؤسسة استحقاق أي بحجز لكم التابعة والجهات لديكم المختصين توجيه
. م / ) بذلك وإفادتنا المطلوب المبلغ حدود

2074/ت/13
1/54
8
9



1423
حجز

 هـ24/8/1423 وتاريخ 4718/511/2 رقم جدة محافظة أمين معالي خطاب تلقينا لقد
 فقط )608.000( وقدره بمبلغ الوطني جدة مستشفى تطالب جدة أمانة بأن المتضمن

 يقم لم المستشفى وأن المستشفى على مقامة لوحات رسوم تمثل ريال آالف وثمانية ستمائة
 من هـ1422/أ/د/10 رقم الحكم لصدور وإشارة لهم المتعددة المطالبات رغم بالسداد

 هـ1423 لعام ع/ت/4 رقم بحكمها الرابعة الدائر التدقيق هيئة من والمؤيد المظالم ديوان
 ممتلكات على الحجز معاليه وطلب . األمانة ضد المستشفى من المقامة الدعوى قبول بعدم

 -4054-4 رقم البطاقة يحمل مطبقابي أحمد بن حامد بن حامد / المستشفى صاحب
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... جدة ومصدرها هـ15/7/1405 وتاريخها 0008-1
 باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد
 في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال في المذكور حامد المستشفى صاحب
]894[ الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود
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 على بالحجز القاضي هـ23/4/1418 وتاريخ 1056/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً (
 . الخ ... أدهم كمال بن مشعل / لصاحبها واإلعالن للدعاية أدهم مشعل شركة ممتلكات

 هـ28/8/1423 في 4854/511/2 رقم جدة محافظة أمين معالي خطاب تلقينا فقد وعليه
 رقم اإليصال بموجب مستحقات من عليه ما بتسديد وقام األمانة راجع المذكور أن المتضمن

 لذا . الخ ... المذكور عن الحجز رفع معاليه وطلب هـ27/8/1423 وتاريخ 165456/7
 وصاحبها أدهم مشعل شركة بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب

. ) 734 ( رقم الحجز ملف رقم .و ) بذلك منتهية المذكور
2086/ت/13
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 وتاريخ 7/13/1/6663 رقم المدني الطيران رئيس معالي خطاب الوزارة تلقت لقد
 معاليه طلب المتضمن هـ2/2/1423 وتاريخ 7/13/1124 رقم وسابقه هـ14/8/1423

 بانخر عمر بن عبيد بن أحمد / لصاحبها للسفريات بانخر وكالة ممتلكات على الحجز
 لوجود وذلك هـ4/9/1379 بتاريخ جدة من الصادرة 13257 رقم حفيظة يحمل والذي
 معاليه وطلب رياالً )09/341.594 ( وقدرها المذكور وكالة على مستحقه مديونية
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المذكورين وصاحبها الوكالة ممتلكات على الحجز

 باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد
 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور أحمد / صاحبها أو المذكورة الوكالة
. )890 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ

2087/ت/13
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 مطالبة المتضمن هـ4/9/1423 في 1/4310 رقم المواصالت وزير معالي خطاب تلقينا لقد

 السجل يحمل الذي [ . األسود مبارك بن علي بن سليمان / المدعو المواصالت وزارة
 هـ26/3/1380 وتاريخ 84 رقم النفوس وحفيظة 1-0051-71820 -1– رقم المدني
 ألفاً وأربعون وأربعه مليون وعشرون أربعة ]24.044.325[ وقدره بمبلغ ] الرس سجل

 المختصة الدائرة من الصادر الحكم بموجب وذلك . فقط رياالً وعشرون وخمسة وثالثمائة
 1 /ت /85 برقم التدقيق دائرة من المؤيد هـ1419 لعام 5 /أ /د /15 برقم المظالم بديوان

 أموال على الحجز إليقاع الالزمة اإلجراءات اتخاذ معاليه وطلب هـ29/3/1420 في
 حدود في ومنقوالت عقارات من . األسود على بن سليمان / وصاحبها األسود مؤسسة
 السجالت في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... إليها المشار المدنية

 حال وفي المذكور سليمان / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والضبوط
 . و / ) واإلفادة إليه المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور

. )895 ( الحجز ملف رقم
2089/ت/13



1/54
10
10

1423
حجز

)

 المتضمن هـ1/9/1423 في 11/س /18757 رقم الصحة وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 حمد / الموظف عهدة في وهو حائل بمنطقة الصحية الشئون مديرية صندوق في عجز وجود

 معاليه وطلب . ]1012733158[ رقم المدني السجل القحطاني عبدالله بن راشد بن
 البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. المذكور ممتلكات على بالحجز التعميم

 المذكور حمد باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في
 ملف رقم . و / ) آخر إشعار حتى عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي

. )896 ( الحجز
2092/ت/13
1/54
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 كان الذي الحربي عياد بن ناصر / المواطن طرف التحصيل تحت عهدة لوجود نظراً إنه
 ألف وثالثون وثمانية مائتان ]238993.33[ وقدرها الباطن حفر محكمة في يعمل

 فرع بين مكاتبات جرى وحيث . هلله وثالثون وثالث ريال وتسعون وثالثة وتسعمائة
 يحصل ولم بالتسديد المذكور لتكليف بالمنطقة المختصة والجهات الشرقية بالمنطقة الوزارة

 للشئون الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل سعادة خطاب على وبناءً . شيء ذلك من
 تسديد عن الوزارة تأخر بشأن هـ1/9/1423 وتاريخ 8/3/45375 رقم والحسابات المالية
 الوزراء مجلس قرار وعلى الدولة أموال جباية من ))14 (( المادة على وبناء ... العهدة
 لديكم المختصة الجهة وتوجيه االطالع نأمل هـ23/11/1409 وتاريخ 195 رقم الموقر
 المشار المديونية بحدود مالية مستحقات من الحربي عياد بن ناصر /للمدعو يوجد ما بحجز
. )897 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة إليها
2095/ت/13
1/54
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 وتاريخ 48570/23/1 رقم بالرياض الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا لقد
 بن محمد / الشيخ بالمحكمة القضائي العضو فضيلة خطاب على المعطوف هـ21/8/1423

 على ولي إقامة بطلب تتعلق معامله لديه بأن المتضمن 48570/23 رقم خنين بن إبراهيم
 / وأن التركي تركي بن عبدالله بن تركي / المدعو الدماغ وضمور العته بمرض المصاب

 وجه على طلب التركي عبدالله بن تركي بن أحمد / وكيل الزامل عبدالله بن أحمد بن محمد
 التقرير على بناء التركي تركي بن عبدالله بن تركي / ممتلكات على التحفظ االستعجال

 كتابات على التعميم فضيلته وطلب . عليه ولي إقامة إلى المريض حاجة المتضمن الطبي
 حتى تهميش أو شراء أو ببيع المذكور عقارات في التصرف بعدم المختصة والجهات العدل
 نظام من )32/212( المادتين على وبناء ذكر ما الحال وحيث . عليه شرعي ولي إقامة

 عبدالله بن تركي / عقارات في التصرف عدم واعتماد االطالع إليكم نرغب المرافعات
 رقم التعميم ينظر . و / ) عليه ولي إقامة حتى تهميش أو شراء أو ببيع المذكور

هـ16/11/1423 في 2120/ت/13
2099/ت/13
1/54
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 السامي األمر إلى فيها والمشار بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا
 األموال توظيف شركات ظاهرة تفشي بشأن هـ4/10/1423 وتاريخ 39184 رقم البرقي
 أو أشهر ثالثة كل % 18-15 بين تتراوح أرباح دفع على القدرة عليها القائمين وأدعاء

 الحلول ووضع األمر هذا لمناقشة عليا وزارية لجنة بتشكيل السامي األمر وقضى أشهر أربعة
 رقم األحوال بطاقة العيد محمد بن حمد -1 :- من كال أن وأتضح الالزمة

 رقم األحوال بطاقة الغامدي صالح عبدالله بن الغني عبد -2 1031554486
 -4 1007424631 رقم األحول بطاقة جمعه فهد بن جمعه -3 11001105848

 عبدالله بن عثمان -5 1019360864 رقم األحوال بطاقة العجمي محمد على بن قاسم



 محمد بن عبدالله بن محمد -6 108707877 رقم األحوال بطاقة حسن بن حسن
 العيد حمد بن محمد بن حمد شركة -7 1002807376 رقم األحوال بطاقة العمري
 حمد بن محمد بن حمد شركة فرع -8 الدمام ، 26806 رقم تجاري سجل ، وشريكه

 عبدالله بن عبدالغني مكتب -9 الدمام ، 28065 رقم تجاري سجل ، وشريكه العيد
 الدولية وسائط مؤسسة -10 الدمام ، 38337 رقم تجاري سجل ، العقاري الغامدي
 ، للصيانة الدولة وسائط مؤسسة فرع -11 الدمام ، 26921 رقم تجاري سجل ، للصيانة
 رقم تجاري سجل ، التجارية سردق مؤسسة -12 الدمام ، 26922 رقم تجاري سجل

 سجل والديكورات الصناعي للحجر العيد محمد بن حمد مصنع -13 . الدمام ، 36024
 24733 رقم تجاري سجل ، التجارية العيد حمد مؤسسة فرع -14 34248 رقم تجاري

 23865 رقم تجاري سجل ، للمقاوالت العيد محمد بن حمد مؤسسة فرع -15 الدمام ،
. الدمام ، 23118 رقم تجاري سجل ، للصيانة العيد حمد مؤسسة فرع -16 الدمام ،

 الدمام ، 4327 رقم تجاري سجل ، للمقاوالت العيد محمد بن حمد مؤسسة فرع -17
 شركة -19 الدمام ، 23117 رقم تجاري سجل ، التجارية العيد حمد مؤسسة فرع -18

 مكتب -20 الدمام ، 40443 رقم تجارية سجل ، المحدودة واإلنشاءات للتجارة التطور
 جمعة مؤسسة -21 الدمام ، 19842 رقم تجاري سجل ، العامة للخدمات الجمعة فهد

 للتطوير الجمعة جمعة مكتب -22 الدمام ، 21228 رقم تجاري سجل ، التجارية الجمعة
 سجل للتسويق الدولية هدف مركز -23 الدمام ، 23028 رقم تجاري سجل ، العقاري
 سجل ، التجارية الجمعة مبارك فهد جمعة مؤسسة -24 الدمام ، 27720 رقم تجاري
 البلدية رخصة رقم ، والعسل للعود الجمعة -25 الدمام ، 39099 رقم تجاري
 أموال على وحفاظاً بذلك ترخيص دون األموال توظيف نشاط رسوا ما قد 1120/423

 عملها وسالمة الشركات هذه وضع حقيقة معرفة وحتى ومقيمين مواطنين من المساهمين
 والمؤسسات الشركات تلك بأسماء التي الصكوك معرفة العليا الوزارية اللجنة رأت فقد

 وكتاب المحاكم تعميد -1 :- يلي ما اتخاذ سموه رغب وحيث . بها التصرف ووقف
 -2 ، عقاراتهم صكوك من بنسخة موافاتنا مع عقارات من للمذكورين ما إفراغ بعدم العدل
 .الوجوه من وجه بأي عنها التنازل أو المذكورة والمؤسسات الشركات تلك ملكية نقل عدم
 حال في عقاراتهم صكوك من بصور تزودينا مع موجبه واعتماد االطالع إليكم نرعب لذا

 ينظر هـ3/11/1423 في 2109/ت/13 رقم التعميم ينظر .و / ) واإلفادة ذلك وجود
 في 2175/ت/13 رقم التعميم ينظر هـ25/11/1423 في 2130/ت/13 رقم التعميم

 رقم التعميم ينظر . هـ6/3/1424 في 2197/ت/13 رقم التعميم ينظر . هـ20/1/1424



. )898 ( الحجز ملف رقم . هـ16/5/1424 في 2245/ت/13
2100/ت/13
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 على بالحجز القاضي هـ24/8/1423 وتاريخ 2063/ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 تلقينا فقد وعليه .الخ ... الطبية للخدمات وشركاه الدرويش عبدالله شركة ممتلكات

 هـ11/9/1423 في 9/4/11692 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب
 وتم الوطني واالقتصاد المالية وزارة راجعوا قد المذكورة بالشركة المسئولين أن المتضمن

 فيها والشركاء الشركة أموال عن الحجز رفع معاليه وطلب المبلغ سداد على معهم التفاهم
 ورثة -3 . الحسين عبدالعزيز بن سعد -2 . الدرويش أحمد بن عبدالله -1 : وهم

 واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الحسين سعد بن عبدالله -4 . عمرالسويلم بن عبدالعزيز
 رقم . و / ) بذلك منتهية فيها والشركاء الدرويش عبدالله شركة بحق التحفظية اإلجراءات

. )889 ( الحجز ملف
2109/ت/13
1/54
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 شركات ظاهرة تفشي بشأن هـ26/10/1423وتاريخ )2099/ت/13( رقم لتعميمنا إلحاقاً
 كل %18-15 بين تترواح أرباح دفع على القدرة عليها القائمين وادعاء األموال توظيف

 بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد عليه .الخ.....أشهر ثالثة
 بموجب الجنسية سعودي المحمدي محمد بن أحمد بن نعمان / المدعو عالقة والمتضمنة

 ]1013947211[ المدني والسجل الدمام من الصادرة )65885( رقم النفوس حفيظة
 تعميد سموه ويرغب . وشاج مكتب في الشريك المكرمة مكة في والمتواجد تأجر ومهنته

 صكوك من بنسخة وموافاته عقارات من للمذكور ما إفراغ بعدم العدل وكتاب المحاكم
 وجه بأي التنازل توثيق أو له العائدة والمؤسسات الشركات ملكية نقل عدم وكذلك عقاراته



 عقار صكوك من بصور تزودينا مع موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الوجوه من
 في 2175/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / ) واإلفادة ذلك وجود حال في اتهم
. )898 ( الحجز ملف رقم . هـ20/1/1424
2111/ت/13
1/54
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 بن محمد بن صالح / المواطن أن متضمناً الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا
 بمحافظة )7412( رقم التجاري السجل صاحب )61451( الحفيظة رقم السماعيل حسين

 ويرغب )46.673(مقدارها والدخل الزكاة مصلحة لصالح مستحقة مديونية وعليه األحساء
 واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .للمذكور التابعة العقارات جميع على الحجز توقيع معاليه

 باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث
 المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حالة وفي المذكور

 رقم هـ22/12/1423 في 2148/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / ) واإلفادة بعاليه إليها
. )899 ( الحجز ملف
2116/ت/13
1/54
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 صاحب خطاب على المبني هـ27/3/1423 وتاريخ 1975 /ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً(
 وتاريخ 1101 / ب/ م1 رقم البرقي المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو

 لوجود الفيصل الله العبد محمد / األمير سمو أمالك على التحفظ بشأن هـ14/3/1423
 تلقينا فقد وعليه . الخ ... عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالله /لألمير عليه مالية مطالبة
 710784 / س1 رقم البرقي المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب
 سموه وطلب سموهما بين والمخالصة التسوية تمت أنه المتضمن هـ2/11/1423 وتاريخ

 نرغب لذا . الخ... الفيصل العبدالله محمد / األمير سمو أمالك عن التفظي الحجز رفع



 منهية الفيصل العبدالله محمد / األمير سمو بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم
. )870 ( الحجز ملف رقم .و / ) بذلك
2122/ت/13
1/54
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 هـ2/11/1423 في ب /15917 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي خطاب تلقينا لقد
 و [ سعيد بن نياز محمد بن عبدالرحيم / للمواطن المقدسة العاصمة أمانة مطالبة المتضمن

 وقدره بمبلغ ] هـ12/8/1396 وتاريخ 5367 رقم النفوس حفيظة يحمل الذي
 معاليه وطلب . الخ ... وإنذاره مطالبته رغم بالتسديد يلتزم ولم ريال ]2.225.000[

 إليكم نرغب لذا . عليه المستحق المبلغ كامل تسديد يتم حتى ممتلكاته على الحجز توقيع
 مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع

 حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور عبدالرحيم / باسم
. )901 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية

2123/ت/13
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 المتضمن هـ4/11/1423 في 4580/3/و /م رقم اإلعالم وزير معالي خطاب تلقينا لقد (
 نتيجة ريال ]169.355.66[ وقدره بمبلغ العامة الوطنية للمؤسسة اإلعالم وزارة مطالبة

 اإلذاعي اإلرسال بمحطة كهرباء توليد محطة إلنشاء الوزارة مع التزامها تنفيذ في إخفاقها
 الوطنية المؤسسة ممتلكات على بالحجز اختصاص جهة تعميد معاليه وطلب بجدة بالنزلة
 بأن معاليه ويشير . أعاله الموضحة المديونية حدود في المنقولة وغير المنقولة العامة

 رقم – الجنسية سعودي – جاء بار صالح بن عبدالله- :- وهو لشركاء مملوكة المؤسسة
 – جاء بار صالح محمد- الرياض مصدرها هـ27/12/1393 تاريخها 576 الحفيظة
 سالم- الرياض مصدرها هـ27/12/1393 تاريخها 579 الحفيظة رقم – الجنسية سعودي

 مصدرها هـ2/12/1378 تاريخها 159 الحفيظة رقم – الجنسية سعودي – باحمدان سعيد



 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الرياض
 شيء على العثور حال وفي المذكورة المؤسسة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما
 الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من
) 902( .

2127/ت/13
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 وتاريخ 13516/ س /9/4 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 سعودي [ الحموان عادي بن عمر / للمواطن الوزارة مطالبة المتضمن هـ8/11/1423

 هـ6/7/1394 بتاريخ القريات من الصادرة 5427 رقم النفوس حفيظة بموجب الجنسية
 من ريال )295.000 ( وقدره بمبلغ ] 1014430464 رقم المدني السجل ويحمل
 الجهة تعميد معاليه وطلب . الخ ... المطالبة هذه يسدد ولم مخبز إلقامة له الممنوح القرض

 إليكم نرغب لذا . الخ ... المنقولة وغير المنقولة المذكور أموال عل بالحجز المختصة
 عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور عمر باسم مسجلة

. )891 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة أعاله الموضحة المديونية
2128/ت/13
1/54
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 المتضمن هـ3/11/1423 في 4543/3/و /م رقم اإلعالم وزير معالي خطاب تلقينا لقد

 حجار عثمان حيدر فيصل / لصاحبها للمشاريع الخليج واحة لمؤسسة اإلعالم وزارة مطالبة
 = وقدره بمبلغ الرياض ومصدرها هـ20/6/1390 في ]102337[ رقم الحفيظة حامل

 )29(الكيلو محطة ترميم في الوزارة مع التزامها تنفيذ في إخفاقها نتيجة = 37.428.47
 المذكورة المؤسسة ممتلكات على بالحجز االختصاص جهة تعميد معاليه وطلب . بجدة

 إليكم نرغب لذا . الخ ... أعاله الموضحة المديونية حدود في المنقولة وغير المنقولة



 عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكورة المؤسسة باسم مسجلة
. )900 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود

2130/ت/13
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 صاحب برقية على المبني هـ26/10/1423 وتاريخ 2099/ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 إلى فيه المشار هـ18/10/1423 وتاريخ س 49231/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 توظيف شركات ظاهرة تفشي بشأن هـ4/10/1423 وتاريخ 39194 رقم السامي األمر

 ثالثة كل %18-15 بين تتراوح أرباح دفع على القدرة عليها القائمين وادعاء األموال
 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد عليه . الخ ... اشهر أربعة أو أشهر
 إليه انتهت ما على بناءً (( :- ونصها هـ13/11/1423 وتاريخ س50/54238/2 رقم

 رقم المدني السجل حامل حسن بن حسن عبدالله بن عثمان /المدعو مع التحقيقات
 يظهر ولم األموال توظيف شائبة تشوبها التي األعمال بتصفية قيامه من )108707877(

 المساهمات طريق عن األموال توظيف عملية حالياً يمارس المذكور أن التحقيق للجنة
 وبناء محددة وعقارات معلومة بأسهم مساهمون لديه الحاليين المساهمين وأن العامة العقارية

 نأمل . الثاني اجتماعها محضر في موضوعه بشأن العليا الوزارية اللجنة إليه انتهت ما على
 القيود رفع وكذلك وصكوكه عقاراته عن الحجز برفع العدل وكتابات المحاكم تعميد

 الجهات زودت وقد الذكر سالفة برقيتنا بموجب ومؤسساته شركاته وعلى عليه المفروضة
 شركاته وضد المذكور ضد المتخذ التحفظية اإلجراءات لرفع هذه برقيتنا من بصورة المعنية

 )898 ( الحجز ملف رقم . و / ) موجبة واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا )) . ومؤسساته
.
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)

 هـ2/11/1423 وتاريخ ب /15916 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي خطاب تلقينا لقد
 أحمد / لصاحبها والديكور لإلعالن الشعيل لوكالة المقدسة العاصمة أمانة مطالبة المتضمن

 ( وقدره بمبلغ ]1005859085 [ المدني السجل رقم القحطاني شعيل عبدالله بن
 . الخ .. رياالً وثالثون وسبعة وثالثمائة ألف وتسعون وثمانية ماليين ثالثة )3.098.337

 المبلغ كامل تسديد يتم حتى الوكالة صاحب ممتلكات على الحجز توقيع معاليه وطلب
 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . عليه المستحق

 وفي القحطاني عبدالله بن أحمد الوكالة صاحب باسم مسجلة عقارية ممتلكات يوجد عما
 / ) وإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال

. )903 ( الحجز ملف رقم . و
2136/ت/13
1/54
4

12
1423

حجز
 في 185/13989 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 زويهر عويض عوض /للمدعو والدخل الزكاة مصلحة مطالبة المتضمن هـ19/11/1423

 ينبع مصدرها هـ4/4/1398 وتاريخ ]1033289966[ األحوال بطاقة رقم الحمدي
 مقابل ريال )178.788( وقدره بمبلغ ]470000161[ رقم التجاري السجل صاحب
 . الخ .. هـ30/3/1423 إلى هـ1/1/1414 من الفترة خالل نشاطه على المستحقة الزكاة
 إليكم نرغب لذا . المذكور باسم التي العقارات جميع على الحجز إيقاع معاليه ورغب

 عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور عوض باسم مسجلة
. )904 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود

2137/ت/13
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 هـ19/11/1423 وتاريخ 17132 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي خطاب تلقينا لقد
 يحمل فتيني حسين بن محمد بن يحيى / المواطن ممتلكات على الحجز طلب المتضمن

 مقدارها لألمانة عليه مالية مستحقات لوجود ]1052869961[ رقم مدني سجل
 ممتلكات على الحجز توقيع معاليه وطلب . الخ ... بسدادها يقم لم ريال )730.000(

 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... عليه المستحق المبلغ كامل تسديد يتم حتى المذكور
 يحيى باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد
 المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور

. )905 ( الحجز ملف رقم . و / )واإلفادة إليها
2141/ت/13
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 المتضمن هـ25/11/1423 في 101018/1/12 رقم الصحة وزير معالي خطاب تلقينا لقد

 [ األحوال بطاقة رقم الفاداني عرفه بن نور محمد / قبل من مختلس مبلغ تقييد
 ماليين ستة )6.902.990 ( وقدره العام حراء بمستشفي عمله أثناء ]10016515931

 (( ريال ألف مائة )100.000 ( البالغة عليه الموقعة والغرامة رياالً وتسعون وتسعمائة
 لعام دج /28 رقم المظالم ديوان حكم على بناء إدانتة تمت حيث )) التحصيل تحت عهدة

 الثابتة المدان أموال بحجز العدل وكتابات المحاكم إبالغ معاليه وطلب . الخ... هـ1420
 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . المطلوب المبلغ حدود وفي والمنقولة
 المذكور نور محمد باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط

 إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي
. )907 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة

2138/ت/13
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 على التحفظ على التحفظ بشأن هـ8/9/1423 وتاريخ 2074/ت /13 رقم لتعميمنا لحاقاً
 وعليه . الخ ... مطبقاني أحمد بن حامد بن حامد / الوطني جدة مستشفى صاحب ممتلكات

 12584/6/ م1 رقم المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا فقد
 رقم البنكي الضمان قدم المذكور مطبقاني حامد أن المتضمن هـ1/12/1423 وتاريخ

 منطقة إلمارة الفرنسي السعودي البنك من والصادر هـ3/11/1423 وتاريخ )0309160(
 األمانة ضد قضيتهم في الشرعي الحكم صدور لحين به المطالب المبلغ بكامل المكرمة مكة

 نرغب لذا .شرعاً قضيتهم في البت يتم حتى ته ممتلكات عن اإليقاف رفع سموه وطلب
 في البت يتم ريثما المذكور أمالك على التحفظي الحجز إجراءات وإيقاف االطالع إليكم

. )894 ( الحجز ملف رقم . و / ) شرعاً قضيتهم
2139/ت/13
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 أمين معالي طلب بشأن هـ7/8/1423 وتاريخ 2042/ ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 بتسديد قيامها لعدم لالستثمارات الدولية كساب شركة ممتلكات على الحجز جدة محافظة

 فقد وعليه . الخ... رياالً ]1.548.950.79[ وقدره عليها المستحق المبلغ أقساط بقية
 هـ22/11/1423 وتاريخ ب /17152 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي خطاب تلقينا

 فهد بن محمد / األمير ( لصاحبيها التجارية لالستثمارات الدولية كساب شركة أن المتضمن
 وتاريخها جدة مصدرها ]1058878594[ رقم هوية يحمل السديري تركي بن
 ]1015161795[ رقم هوية يحمل الزين سليمان بن محمد بن عبدالله و هـ6/5/1410

 مالية مستحقات من عليها ما بتسديد تلتزم لم هـ8/1/1407 وتاريخها عنيزة مصدرها
 وأربعة ومائة ألفاً وستون وثمانية وستمائة ماليين ثالثة ]3.668.194[ قدرها لألًمانة

 ممتلكات على الحجز بتوقيع يلزم من توجيه معاليه وطلب . مطالبتها رغم رياالً وتسعون
 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الشركة صاحبي



 بن وعبدالله السديري فهد بن محمد /األمير باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما
 المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي الزين محمد
 ملف رقم هـ3/2/1424 في 2180/ت/13 رقم التعميم ينظر . و)/ واإلفادة إليها المشار
. )885 ( الحجز

2140/ت/13
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 على الحجز المتضمن هـ1/1/1420 وتاريخ 1331/ ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً(
 . الخ ... اليامي عالس علي بن ناصر / لصاحبها للمقاوالت الصايف مؤسسة ممتلكات

 س2770/25 رقم الرياض مدينة أمين السمو صاحب خطاب الوزارة تلقت فقد وعليه
 بموجب عليه المتبقي المبلغ سدد قد المذكور بأن المتضمن هـ24/11/1423 وتاريخ
 إليكم نرغب لذا . الخ ... هـ17/11/1423 وتاريخ 505685/7 رقم االستالم إيصال

 .و / ) . بذلك منتهية المذكور ناصر ممتلكات بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع
. )785 ( الحجز ملف رقم
2148/ت/13
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 أمالك على الحجز بشأن هـ8/11/1423 وتاريخ 2111/ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... السماعيل حسين بن محمد بن صالح / المواطن

 بأن المتضمن هـ8/12/1423 وتاريخ /185/14613 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير
 مصلحة لصالح عليه المستحقة المبالغ سدد قد السماعيل حسين محمد بن صالح / المواطن

 المذكور أمالك عن الحجز رفع معاليه وطلب . ريال )46.673 ( والبالغة والدخل الزكاة
 السماعيل صالح بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ...

. )899 ( الحجز ملف رقم .و / ) بذلك منتهية المذكور
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 هـ2/12/1423 وتاريخ 17692/5 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي خطاب تلقينا لقد (
 ( رقم نفوس حفيظة والحامل نصير أحمد بن القادر عبد بن ثامر مؤسسة أن المتضمن

 لألمانة مالية مستحقات من عليها ما بتسديد تلتزم لم هـ13/3/1401 بتاريخ )125199
 . )رياالً وعشرون وسبعة وسبعمائة اآلف وسبعة ومائتان مليون( )1.207.727( قدرها
 المبلغ كامل تسديد يتم حتى المؤسسة صاحب ممتلكات على الحجز إيقاع معاليه وطلب

 والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... عليه المستحق
 على العثور حال وفي المذكور ثامر باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم
 ملف رقم . و/ ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء

] 908 [ الحجز
2158/ت/13
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 وتاريخ 16/94955 رقم العام األمن مدير سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد
 بوجود المتضمن هـ10/10/1423 وتاريخ 16/78898 رقم وسابقه هـ21/12/1423

 فيها والمتهم رياالً )332.500 ( قدرها والبالغ نجران بمنطقة الرخص إدارة في مالي عجز
 )1030535502( رقم مدني سجل يحمل - اليامي حترش آل مرزوق بن سعيد / الرقيب

 إليكم نرغب لذا . الخ ... المذكور ممتلكات على التحفظي الحجز إيقاع سعادته وطلب -
 عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور سعيد باسم مسجلة

] 909 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة إليها المشار المديونية
2159/ت/13
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 هـ18/12/1423 في ب /18282 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي خطاب تلقينا لقد (
 رقم نفوس حفيظة والحامل الحارثي ربيع بن سعيد بن الله عبد / المواطن أن المتضمن

 لألمانة مالية مستحقات من عليه ما بتسديد يلتزم لم هـ15/6/1403 بتاريخ ]135326[
 نرغب لذا . الخ ... ممتلكاته على الحجز إيقاع معاليه وطلب . ريال )774.000 ( قدرها
 عقارية ممتلكات يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم

 حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء العثور وفي المذكور الله عبد باسم مسجلة
] 910 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة إليها المشار المديونية

2160/ت/13
1/5
5
1

1424
حجز

)

 وتاريخ ع/1312 رقم البرقي المعدنية والثروة البترول وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 صدر قد أنه المتضمن هـ23/12/1423 وتاريخ ع/1490 رقم والحقه هـ8/11/1423

 – لنجاوي الله عبد بن حسين بإدانة هـ1422 لعام 7 / ج/د /568 رقم المظالم ديوان حكم
 في التفريط في بالتسبب ]1-0012-7472-7[ رقم بطاقة يحمل – الجنسية سعودي

 )22.717.877-50( برد وإلزامه ريال ألف عشرون قدرها بغرامة وتعزيره العام المال
 ... المديونية حدود في المذكور وممتلكات عقارات على الحجز إيقاع معاليه وطلب . ريال
 يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ
 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور حسين باسم مسجلة عقارية ممتلكات من

] 911 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ
2163/ت/13
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 هـ16/12/1423 في 10058 رقم المكلف المظالم ديوان رئيس معالي خطاب تلقينا لقد (

 لعام ق /255/2 ورقم ، هـ1415 لعام ق/1125/2 رقم القضيتين إلى اإلشارة المتضمن
 الديوان أمام المنظورتين الوطني والسوق السعودية المخابز شركتي بتصفية تتعلق هـ1416

 جميع في العدل كتابة لتكليف العدل وزارة مخاطبة قررت المختصة القضائية الدائرة وأن
 باسم المسجلة العقارات على سترد التي أو الواردة التصرفات جميع بوقف المملكة أنحاء

 بإعادة الدائرة من قرار يصدر حتى بدران مسفر بن الله عبد / القانوني المحاسب المصفي
 وبعد الشركتين أموال من سجها التي المبالغ بإعادة المصفي قيام بعد عليه كان ما إلى األمر
 وموافقتها التصفية بأعمال قيامه سالمة مدى وتقرير أتعابه لتقدير المشكلة اللجنة تقرير ورود

 االطالع نرغب لذا . موجبه لتفيد يلزم من تعميد معاليه ورغب . هـ أ . والنظام للشرع
 إشعار حتى المذكور بدران الله عبد / المصفي عقارات على التصرفات جميع وقف واعتماد

 في 2187/ت/13 رقم التعميم ينظر ] 913 [ الحجز ملف رقم . و/ ) آخر
هـ24/2/1424

2164/ت/13
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 هـ28/12/1423 وتاريخ ب/18546رقم المقدسة العاصمة أمين معالي خطاب تلقينا لقد (
 الشهري الله عبد بن ظافر بن سعيد / للمواطن المقدسة العاصمة أمانة مطالبة المتضمن

 مائة )103.333( رقده بمبلغ ] هـ14/10/1413 وتاريخ 70368 رقم نفوس حفيظة[
 توقيع معاليه وطلب . الخ .. بتسديدها يلتزم ولم رياالً وثالثون وثالثة وثالثمائة آالف وثالثة
 البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. المذكور المواطن ممتلكات على الحجز

 المذكور سعيد باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في
 إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي

 في 2939/ت/13 رقم التعميم انظر ] 912 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة
. هـ2/8/1427



2172/ت/13
1/5

19
1

1424
حجز

 وتاريخ 185/252 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد (
 المدني السجل رقم حجار الحميد عبد أحمد / المواطن أن المتضمن هـ5/1/1424
 جدة بمحافظة ]40300060653[ رقم التجاري السجل صاحب ]1017355676[

 لكونه نتيجة ريال ) 423.080(قدرها والدخل الزكاة مصلحة لصالح مستحقة مديونية عليه
 بتوقيع المختصة الجهات توجيه معاليه وطلب .الخ... فنبالنكو شركة في متضامناً شريكاً
 البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .المذكور باسم التي العقارات جميع على الحجز

 المذكور أحمد باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في
 إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي

] 914 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة
2173/ت/13
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 على الحجز بشأن هـ4/9/1423وتاريخ 2069/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 تلقينا فقد وعليه .الخ...الشقاق المحسن عبد بن الله عبد بن فاضل /المواطن ممتلكات

 هـ1/1/1424وتاريخ )185/77( رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب
 والدخل الزكاة مصلحة لصالح عليه المستحقة المبالغ سدد قد المذكور فاضل أن المتضمن

 االطالع إليكم نرغب لذا . المذكور ممتلكات عن الحجز رفع معاليه وطلب . الخ...
 [ الحجز ملف رقم . و/ ) بذلك منتهية المذكور فاضل بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار
892 [
2174/ت/13
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 الحجز طلب المتضمن ، هـ5/8/1422وتاريخ 1835/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً (
 بن محمد / أصحابها أو والتشغيل والصيانة للمقاوالت بيتا شركة وممتلكات عقارات على
 معالي خطاب تلقينا فقد عليه .الخ....العمودي محمد بن وعلي الموصلي محمد بن قاسم
 14/1 رقم للموانئ العامة المؤسسة ورئيس الوزراء مجلس وعضو الدولة وزير

 رقم وسابقه هـ4/12/1423وتاريخ 62028 رقم كتابنا على المبني هـ1/1/1424وتاريخ
 بن علي /السيد أمالك عن التحفظي الحجز رفع حول هـ20/9/1423وتاريخ 11/2527

 بن عمر / مؤسسة من وأداء غرم كفالة قدم قد المذكور بأن معاليه وأفاد . العمودي محمد
 . األقساط باقي بسداد المذكور وفاء عدم حال في إليه للرجوع الصيعري سالم بن صالح
 إليكم نرغب لذا .المذكور علي أموال عن التحفظي الحجز لرفع يلزم ما إجراء معاليه وطلب

 ملف رقم . و/ ) بذلك منتهية المذكور علي بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع
] 852 [ الحجز
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 وتاريخ 2099/ت/13 ورقم هـ3/11/1423وتاريخ 2109/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 على القدرة عليها القائمين وإدعاء األموال توظيف ظاهرة تفشي بشأن هـ26/10/1423
 الشركات هذه ضمن من إن وحيث أشهر ثالثة كل %18-15 بين ما تتراوح أرباح دفع

 محمد بن نعمان وشريكه العمري الله عبد بن محمد / لصاحبه العقاري وشاج مكتب
 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ...المحمدي

 اللجنة بها ستقوم التي لآللية المتضمنة هـ29/12/1423وتاريخ ش50/62492/2 رقم
 وشريكه العمري محمد مع والمستثمرين المساهمين حقوق إلعادة حلول بوضع المكلفة

 في ش50/1554/2 رقم اإللحاقية سموه برقية من نسخة تلقينا كما .الخ... المذكور نعمان
 نسخة برفقه تجدون لذا .الخ.... اللجنة مهمة بتسهيل سموه رغبة المتضمنة هـ8/1/1424



 ملف رقم . و/ ) يخصكم فيما واعتمادهما لالطالع بعالية إليهما المشار سموه برقيتي من
] 898 [ الحجز
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 2042/ت /13 ورقم هـ17/12/1423 وتاريخ 2139/ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً (
 التجارية لالستثمارات الدولية كساب شركة ممتلكات على الحجز هـ7/8/1423 وتاريخ

 ... الزين سليمان بن محمد بن الله وعبد ، السديري تركي بن فهد محمد /األمير لصاحبيها
 في ب /1002 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ
 محمد بن الله عبد هو ممتلكات على الحجز توقيع المطلوب بأن المتضمن هـ20/1/1424
 هـ9/6/1395 وتاريخ )119850( رقم نفوس حفيظة ) الزين ( وليس الزبن سليمان بن

. ] 885 [ الحجز ملف رقم . و/ ) موجبه واعتماد لالطالع الرياض مصدرها
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 دعوى لديه أن المتضمن هـ1/1/1424 في 6 رقم الرويضة قاضي فضيلة خطاب تلقينا لقد
 بن الله عبد بالوكالة عنها - زنيتان بن سعود بن الرحمن عبد بنت حصة من مقامة

 عن ووكالة أصالة زنيتان بن سعود بن الرحمن عبد بن سعود / ضد - العويفي عبدالرحمن
 وتسليم زنيتان بن سعود بن الرحمن عبد / تركة حصر بخصوص وهي والده ورثة بقية

 حتى نصيبها تستلم ولم هـ13/6/1417 في توفي والدها أن حيث منه نصيبها المدعية
 به يتاجر مال من لديه ما جميع أن قرر أن بعد التركة بحصر عليه المدعى استعد وقد تاريخه

 مع الحضور عن وتخلف حددت التي الجلسات في يحضر لم أنه إال والده لورثة ملك هو
 تنتهي حتى عليه المدعى باسم المسجلة والعقارات المبالغ حجز المدعي طلب وقد تبليغه

 إفراغ بعدم العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب مخاطبة فضيلته وطلب . الخ .. القضية



 على وبناء . الخ .. لديه المنظورة القضية انتهاء حتى وذلك المذكور باسم مسجل عقار أي
 رقم التنفيذية ولوائحه الشرعية المرافعات نظام به قضى ما على وبناءاً بعاليه ذكر ما

 مسجل عقار أي إفراغ عدم اعتماد إليكم نرغب عليه 212 ورقم211/2 ورقم208/1
. و/ ) آخر إشعار حتى زنيتان بن سعود بن الرحمن عبد بن سعود / عليه المدعى باسم
2187/ت/13
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 على بالحجز القاضي هـ16/1/1424 في 2163/ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً (
 تلقينا فقد وعليه . الخ ... بدران مسفر بن الله عبد / القانوني المحاسب المصفي عقارات
 طلب المتضمن هـ12/2/1424 في 1702 رقم المكلف المظالم ديوان رئيس معالي خطاب
 نرغب لذا . الخ..المذكور المصفي عقارات على الواردة التصرفات جميع وقف رفع معاليه
 المذكور بدران الله عبد / المصفي عقارات بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم
] 913 [ الحجز ملف رقم . و/ ) بذلك منتهية
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 في 2 ش /9384 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب من نسخة تلقينا لقد
 سجل يحمل العجمي منيخر بن خميس بن شافي / المواطن أن المتضمن هـ11/2/1424

 مصدرها هـ26/1/1410 في 127062 رقم نفوس وحفيظة 10012644941 رقم مدني
 ألفاً وستون واحد )61.600( وقدره عليه المستحق المبلغ بسداد يقم لم . األحساء
 ممتلكاته على الحجز معاليه وطلب . الخضار بسوق محالت إيجارات قيمة ريال وستمائة

 عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ...
 ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور شافي باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد

 917 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم



[
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 ممتلكات على الحجز بشان هـ27/4/1422 في 1765/ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً (
 . الخ ... األحمدي راشد بن محمد /المدعو المنورة بالمدينة الصحي المعهد صندوق أمين

 هـ25/2/1424 في 24088/1/29 رقم الصحة وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه
 اإليداع سند بموجب عليه المستحق المبلغ بسداد قام األحمدي راشد محمد أن المتضمن

 . السعودي العربي النقد مؤسسة لدى ، هـ22/3/1423 وتاريخ 4481/2/29/6 رقم
 واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... عقاراته على التحفظ رفع معاليه وطلب

 [ الحجز ملف رقم . و/ ) بذلك منتهية المذكور راشد بن محمد بحق التحفظية اإلجراءات
843 [
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 صاحب برقية على المبني هـ26/10/1423 وتاريخ 2099/ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 وتاريخ 39184 رقم السامي األمر إلى فيها والمشار بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو

 القدرة عليها القائمين وادعاء األموال توظيف شركات ظاهرة تفشي بشأن هـ4/10/1424
 تضمن وقد . الخ ... أشهر أربعة أو أشهر ثالثة كل %18-15 بين تتراوح أرباح دفع على

 . بذلك ترخيص دون األموال توظيف نشاط مارسوا قد من أسماء إلى اإلشارة التعميم
 بالتعميم جاء حسبما هؤالء ممتلكات عن بشيء الوزارة تزود لم وحيث سبق لما وتأكيداً
 لديكم يظهر مما بصور الوزارة تزويد وسرعة االطالع إليكم نرغب لذا . بعاليه إليه المشار

] 898 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة اتهم عقار صكوك من
2198/ت/13
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 المتضمن هـ21/2/1424 في 2387 /س /9/4 رقم المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد (
 الجنسية سعودي الثميري أحمد بن محمد / المواطن منحت أن لها سبق المالية وزارة أن

 ( مقداره قرضاٌ الدمام سجل 1014889834 رقم المدني السجل بموجب
 مبلغ عليه واستحق الدمام بمدينة خاص مستشفي إقامة لتمويل ريال )21.843.775

 . له المتكررة الوزارة مطالبات رغم بعد يسدد لم القرض من ريال )10/3.505.865(
 إليكم نرغب لذا . الخ ... المنقولة وغير المنقولة المذكور أموال على الحجز معاليه وطلب

 مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط البحث واعتماد االطالع
 حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور محمد باسم

] 918 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة إليها المشار المديونية
2203/ت/13
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 قدرها الصقعبي سليمان بن الله عبد مؤسسة على التحصيل تحت عهده لوجود نظراً فإنه
 بتسديد المذكورة المؤسسة قيام لعدم ونظر رياالً وخمسون ألفاً وثمانون ثالثة ]83050[

 للمؤسسة مالية مستحقات من لديكم يوجد ما حجز إليكم نرغب لذا . إليه المشار المبلغ
. ك/ ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في المذكور وصاحبها المذكورة

2214/ت/13
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 على الحجز بشأن هـ24/5/1423 وتاريخ 998/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 المالية وزير معالي خطاب تلقينا وعليه .إلخ ... مودان محمد بن سعيد /المواطن ممتلكات

 قد مودان محمد بن سعيد /المواطن بأن المتضمن هـ11/3/1424 وتاريخ 3129 رقم
 عليه المتبقي سداد جدولة وأعيد عليه المستحق المبلغ من جزء وسدد المالية وزارة راجع
 ... المذكور أموال عن الحجز رفع معالي وطلب .المحددة المواعيد في بالسداد وتعهد

 مودان سعيد المواطن بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار اإلطالع إليكم نرغب لذا .إلخ
]872[ الحجز ملف رقم و/ ).بذلك منتهية المذكور
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 هـ18/3/1424 وتاريخ 3462/س/9/4 رقم المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد(
 الشهوان علي بن عبدالرحمن /المواطن منحت أن لها سبق المالية وزارة أن المتضمن
 وسجل هـ24/7/1383 وتاريخ 41219 رقم النفوس حفيظة بموجب الجنسية سعودي

 آلي مخبز إقامة لتمويل رياألً)430.000( مقداره قرضاً 1028843629 رقم مدني
 رغم بعد يسدد لم القرض من رياالً)386.265( مبلغ عليه واستحق ساجر بمحافظة
 وغير المنقولة المذكور أموال على الحجز معالي وطلب .له المتكررة الوزارة مطالبات
 في البحث واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ... شرعاً حجزها الجائز المنقولة
 عبدالرحمن باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط
 المشار المديوينة حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور

]906[الحجز ملف رقم و/ )يحفظكم والله .واإلفادة إليها
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-1 وتاريخ 18504س1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا لقد(
 رقم الخارجية وزير الملكي السمو صاحب برقية إلى فيها والمشار هـ2/4/1424



 من الخارجية وزارة تلقته ما بشأن هـ30/3/1424 وتاريخ 94/72/2/52908/1
 .إدارتها على يعمل ومن عليها طرأ وما المملكة في الفاسي محمد ممتلكات عن استفسارات

 مديرها ومن عليها طرأ وما العقارية الفاسي محمد ممتلكات عن باإلفادة اإليعاز سموه وطلب
 عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ... اآلن

 .عاجلة بصفة البحث بنتائج واإلفادة الفاسي محمد باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد
]915[ الحجز ملف رقم و/ )يحفظكم والله
2220/ت/13
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 أن المتضمن هـ18/3/1424 وتاريخ 9/4/3475 رقم المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد

 بموجب الجنسية ( العساف عساف بن منصور / المواطن منحت أن لها سبق المالية وزارة
 )1013077175 رقم مدني وسجل هـ1/1/1385 وتاريخ 2315/2 رقم النفوس حفيظة
 عليه واستحق الرس بمحافظة آلي مخبز إقامة لتمويل رياالً )2.700.000( مقداره قرضاً
 . له المتكررة الوزارة مطالبات رغم بعد يسدد لم القرض من رياالً )1.005.000( مبلغ

 إليكم نرغب لذا . الخ ... المنقولة وغير المنقولة المذكور أموال على الحجز معاليه وطلب
 عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور منصور باسم مسجلة
. )798 ( الحجز ملف رقم .و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود
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 عن البحث بخصوص هـ3/4/1424 وتاريخ 2217 /ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 خطاب تلقيا فقد عليه . الخ .. منها يظهر ما على والتحفظ الفاسي محمد / ممتلكات

-3 وتاريخ ش 50/18968/2 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب



 الفاسي عبدالله الدين شمس محمد / المذكور أسم صحة أن المتضمن هـ4/4/1424
 هـ10/11/1393 وتاريخ )46146( رقم والحفيظة )100070323( رقم المدني ويحمل
 عنه اإلستفسار تم عما اإلجابة سرعة وإعتماد واإلحاطة اإلطالع نأمل . جدة من الصادرة

.و )/ المذكور محمد / ممتلكات حيال
2228/ت/13
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 ما على التحفظية اإلجراءات بشأن هـ7/8/1423 في 2042 /ت /13 رقم للتعميم إلحاقاً(
 أمين معالي خطاب تلقينا فقد عليه . الخ .. الدولية كساب لشركة ممتلكات من يظهر

 بتسديد قامت الشركة بأن المتضمن هـ24/3/1424 في 1732/511/2 رقم جدة محافظة
 معليه وطلب . عليها المترتبة المديونية كافة مسددة بذلك وأصبحت عليها المستحق كامل
 اعتبار واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على المترتبة التحفظية اإلجراءات رفع

 ما فأكملوا . بذلك منتهية المذكورة الشركة ممتلكات على المتخذة التحفظية اإلجراءات
. )885 ( الحجز ملف رقم .و / ) بموجبه يلزم
2237/ت/13
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 التحفظ على التحفظ بشأن هـ14/4/1423وتاريخ 1980/ت /13 رقم للتعميم لحاقاً(
 تلقينا عليه .الخ....الدوسري نادر آل عبدالله بن محمد بن عبدالله /المواطن ممتلكات على

 المذكور أن المتضمن هـ14/4/1424وتاريخ 9/4/4590 رقم المالية وزير معالي خطاب
 المتبقي المبلغ سداد جدولة وأعيدت المستحق المبلغ من جزء وسدد المالية وزارة راجع
 /المواطن أموال عن الحجز رفع معاليه وطلب . المحددة المواعيد في بالسداد وتعهد عليه

 التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا .الخ....المذكور الدوسري عبدالله
. )868 ( الحجز ملف رقم .و / )بذلك منتهية المذكور بحق المتخذة

2235/ت/13
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 معالي خطاب على المبني هـ28/8/1422 وتاريخ 1856/ت /13 رقم للتعميم إلحاقاً
 رقم السعودية العربية الجوية للخطوط العامة للمؤسسة العام المدير
 الريس لوكالة الخطوط مطالبة المتضمن هـ14/8/1422 في 164/130/2327/303
 )1.008.277( وقدره بمبلغ رئيس صالح بن صالح بن محمد / لصاحبها والسياحة للسفر
 رقم معليه خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ .. رياالً وسبعون ومائتان آالف وثمانية مليون
 النقد مؤسسة قبل من الحجز تم أنه المتضمن هـ4/4/1424 في 164/130/2327/122
 على المستحق المبلغ فيكون رياالً )88.033.35( مجموعه ما على السعودي الغربي

 رياالً وأربعون وثالثة ومائتان ألفاً وعشرون تسعمائة )920.243.65( قدره المذكور
 ما على الحجز يكون أن واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... هللة وستون وخمسة

. )853 ( الحجز ملف رقم . و / ) أخيراً إليها المشار المديونية بقدر ممتلكات من يظهر
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 التحفظية اإلجراءات بشأن هـ1424/ 6/3 وتاريخ 2198/ت /13 رقم للتعميم إلحاقاً(
 المالية وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ .. الثميري أحمد بن محمد / المواطن بحق
 التفاهم وتم المالية وزارة راجع المذكور أن المتضمن هـ14/4/1424 في 9/4/4580 رقم
 إليكم نرغب لذا . الخ .. أمواله عن الحجز برفع التوجيه وطلب . المبلغ سداد على معه

 .و / )بذلك منهية الثميري محمد أموال بحق المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع
. )918 ( الحجز ملف رقم
2233/ت/13
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 وتاريخ 2120 رقم الشرقية بالمنطقة الوزارة فرع مدير سعادة خطاب تلقينا لقد
 وتاريخ 747 رقم بالخبر الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب ومشفوعة هـ11/4/1424
 بن فهد / الشيخ بالمحكمة القضائي العضو فضيلة خطاب على المعطوف هـ1/4/1424

 / من مقدماً إنهاء لديه أن المتضمن هـ27/3/1424 في 402/5 رقم الحميداني محمد
 وأربعمائة مليون وقدره بذمته الثابت الدين من إعساره بإثبات يطالب الجبر إبراهيم بن محمد

 بن حمد بن محمد / من كل لصالح رياالً وعشرون وثالثة ومائتان ألفاً وواحدوثمانون
 في 9/5 رقم بالصك والمنتهية العثمان عبدالرحمن بن وفريد الغنيم عبدالعزيز

 غريماه أنكر وقد األعلى القضاء مجلس ومن التمييز محكمة من المصدق هـ13/1/1422
 التعميم فضيلة وطلب . المملكة منطق مختلف في للمذكور عقارات وجود وادعيا إعساره

 رقم نفوس حفيظة ( الجبر إبراهيم بن محمد أمالك عن بالبحث العدل وكتابات المحاكم على
 )1009554146 المدني وسجله – االحساء سجل هـ27/9/1378 وتاريخ 8646
 بنظام ورد ما وعلى بعالية ذكر ما على وبناء . الخ .. المذكور المبلغ بقيمة عقاراته وحجز

 المحكمة رئيس فضيلة وإفادة موجبة واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا الشرعية المرافعات
. )916 ( الحجز ملف رقم .و / ) للمذكور ممتلكات من يظهر بما بالخبر الكبرى

2239/ت/13
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 هـ7/4/1424وتاريخ 4274/س/9/4 رقم بالنيابة المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 سعودي[ نيازي محمد بن أحمد /المواطن منحت أن لها سبق المالية وزارة أن المتضمن
 المكرمة مكة سجل هـ21/12/1378وتاريخ 13178 رقم النفوس حفيظة بموجب الجنسية

 الرياض بمدينة األسنان عيادات مجمع إقامة لتمويل رياالً )1.568.000( مقداره قرضاً ]
 الوزارة مطالبات رغم بعد يسدد لم القرض من رياالً )1.176.000(مبلغ عليه واستحق
 لذا .الخ... المنقولة وغير المنقولة المذكور أموال على الحجز معاليه وطلب , له المتكررة



 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب
 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور نيازي أحمد باسم مسجلة عقارية ممتلكات

. )919 ( الحجز ملف رقم .و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ
2245/ت/13
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 ظاهرة تفشي بشأن هـ16/10/1423 وتاريخ 2099/ت /13 رقم للتعميم إلحاقاً (
 بن عبدالغني وشريكيه العيد حمد بن محمد شركة هؤالء ومن االموال توظيف شركات
 صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ .. العجمي علي بن وقاسم الغامدي عبدالله
 هـ1/4/1424 وتاريخ ش2 / 18312 الرقم ذات الخطية الداخلية وزير الملكي السمو
 إليه توصلت فيما العليا الوزارية اللجنة قررته ما إنفاذ سموه رغبة والمتضمنة صورتها المرفق

 برقية في جاء ما واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . سموه برقية في عنه المنوه محضرها في
. ) 898 ( الحجز ملف رقم .و ) يخصكم فيما بعاليه إليها المشار سموه

2244/ت/13
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 األموال على بالحجز القاضي هـ1/8/1423 في 1442 / ت /13 رقم للتعميم إلحاقاً
 تلقينا فقد عليه . الخ .. بالتعميم المرفق بالبيان المؤسسات ألصحاب العائدة والمنقولة الثابتة

 في 8/1/1312 رقم واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزير معالي خطاب
 المذكورة المؤسسات أصحاب على الحجز استمرار معاليه طلب المتضمن هـ4/4/1424

 باصبرين الرحمن عبد محمد هشام - : من كل إلى إضافة الذكر آنف بالتعميم المرفق بالبيان
 زونة مؤسسة وهما منهما المطلوب بتسديد قامتا مؤسستين وحذف ديناري أحمد محمد -

 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ .. سروات وشركة
 وفي مؤسساتهم أو المرفق بالبيان المذكورين بأسماء مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما



 بالبيان إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال
 عاشور أحمد هالل هشام - : من كل بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار . واإلفادة المرفق
 .و ) بذلك منتهية سروات شركة صاحب جمال حسن على محمد – زونة مؤسسة صاحب

. ) 796 ( الحجز ملف رقم
2253/ت/13
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 ممتلكات على بالحجز القاضي هـ4/4/1424 وتاريخ2220/ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 رقم المالية وزير معالي خطاب تلقينا فقد عليه الخ ... العساف عساف بن منصور / المواطن

 المبلغ كامل بسداد بادر المذكور أن المتضمن هـ12/5/1424 وتاريخ 9/4/5824
 االطالع إليكم نرغب لذا .الخ .. أمواله عن الحجز رفع معاليه وطلب . عليه المستحق

 رقم .و / ) بذلك منتهية العساف عساف بن منصور أمالك على التحفظية اإلجراءات واعتبار
. )798 ( الحجز ملف
2252/ت/13
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 ممتلكات على الحجز بشأن هـ23/11/1423 وتاريخ 13/2128 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 فقد وعليه . الخ ... حجر عثمان حيدر فيصل / لصاحبها للمشاريع الخليج واحة مؤسسة

 هـ2/5/1424 وتاريخ 1901/3/و /م رقم واإلعالم الثقافة وزير معالي خطاب تلقينا
 رقم اإليصال بموجب مديونية من عليها ما بسداد قامت المذكورة المؤسسة أن المتضمن

 المؤسسة ممتلكات عن الحجز رفع معاليه وطلب هـ27/2/1424 في 134677/7
 مؤسسة بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المذكورة

 ملف رقم . و/ ) بذلك منتهية حجر عثمان حيدر فيصل / لصاحبها للمشاريع الخليج واحة
. )900 ( الحجز
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 هـ22/4/1424 وتاريخ 4969/س /9/4 رقم المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد

 سعودي[ السويل سليمان بن محمد / المواطن منحت أن لها سبق المالية وزارة أن المتضمن
 رقم مدني وسجل هـ6/4/1380 وتاريخ 1267 رقم نفوس حفيظة بموجب الجنسية

 بمحفظة فندق إقامة لتمويل رياالً )10.421.684( مقداره قرضاً ]1006453722
 معاليه وطلب يسدد لم القرض من رياالً )80/1.785.841( مبلغ عليه واستحق عنيزة

 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المنقولة وغير المنقولة المذكور أموال على الحجز
 باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد
 حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور السويل محمد

. )920 ( الحجز ملف رقم .و)./ واإلفادة إليها المشار المديونية
2259/ت/13
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 هـ26/5/1424 وتاريخ 185/6452 رقم بالنيابة المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 رقم المدني السجل يحمل الشهراني عوض بن محمد بن علي / المواطن أن المتضمن

 عليه الطائف بمحافظة )4030066664 ( رقم تجاري وسجل )1009590231(
 الزكاة مقابل رياالً )211.286 ( قدرها والدخل الزكاة مصلحة لصالح مستحقة مديونية

 معاليه وطلب . هـ30/12/1423 إلى هـ1/1/1409 من الفترة خالل نشاطه على المتحققة
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المذكور باسم التي العقارات جميع على الحجز
 علي باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث

 المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور الشهراني
. )921 ( الحجز ملف رقم .و / ) واإلفادة إليها المشار

2267/ت/13
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 معالي خطاب على المبني هـ16/1/1424 وتاريخ 2164/ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً(
 على بالحجز القاضي هـ28/12/1423 وتاريخ ب/18546 رقم المقدسة العاصمة آمين

 خطاب تلقينا فقد عليه . الخ ... الشهري عبدالله بن ظافر بن سعيد / المواطن ممتلكات
 هناك أن المتضمن هـ28/5/1424 وتاريخ ب/8203 رقم المقدسة العاصمة آمين معالي
 / وليس الشهري عبدالله ظافربن بن سعد / الصحيح اسمه أن حيث المذكور اسم في خطأ

 . الخ ... تعديل معاليه وطلب . رياالً )116.666 ( قدره به المطالب المبلغ وأن . سعيد
 ملف رقم . و / ) معاليه خطاب في إليه المشار التعديل واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا

. )912 ( الحجز
2280/ت/13
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 أي على بالتحفظ القاضي هـ13/1/1410 والتاريخ 5 ت /12 الرقم الوزارة لتعميم لحاقاً
 فقد وعليه . الخ سندي بكر بن سليمان / الدكتور باسم شركات أسهم أو عقار أو ممتلكات

 هـ28/6/1424 والتاريخ 6104/1 الرقم ذي البرقي العالي التعليم وزير معالي خطاب تلقينا
 هـ6/8/1417 والتاريخ 11554/ب /4 الرقم ذي الكريم السامي األمر إلى فيه المشار

 على صرفا قد الكريم األمر في إليهما المشار المبلغين أن ثبت قد أنه مادام بأنه المتضمن
 باتخاذ المختصة الجهة توجيه معاليه وطلب . بذلك منتهياً الموضوع فيعتبر العمل أوجه
 المتخذ التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الكريم السامي وفقاً الالزم
. )234 ( الحجز ملف رقم .و / )بذلك منتهية المذكور سليمان بحق
2291/ت/13
1/54
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 24 /79349 رقم المكلف بالرياض الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا لقد

 / الشيخ بالمحكمة القضائي العضو فضيلة خطاب على المعطوف هـ9/7/1424 وتاريخ
 محمد بن فهد / من مرفوعة إعسار دعوى بشأن 24/ 79349 رقم العجيري علي بن صالح

 التعميم اقتضى األمر أن والمتضمن السويح عبدالله بن عثمان / الدائن ضد الخيل أبا سليمان
 عقارات الخيل أبا محمد بن فهد /للمدعو يوجد هل لإلفادة العدل وكتابات المحاكم على
 على بالتعميم يلزم لمن التوجيه فضيلة وطلب . الخ .. عليها الحجز فيتم وجدت وإن

 نظام من )212( المادة على وبناءً ذكر ما الحال وحيث بذلك العدل وكتابات المحاكم
 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب الشرعية المرافعات

 ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور فهد باسم مسجلة عقارية ممتلكات يوجد عما
. و / ) . بذلك القضية ناظر فضيلة ويحاط عليه التحفظ يتم
2314/ت/13
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 هـ15/8/1424 وتاريخ س /7/1652 الرقم العام األمن مدير سعادة كتاب تلقينا لقد
 بن محمد / العريف نجران منطقة مرور بإدارة المحصل على مالي عجز ظهور المتضمن

 وقدره بمبلغ ]1060486741 أحوال بطاقة[ ناصر آل يحي بن محسن
 رياالً وأربعين واثنين ًوأربعمائة ألفا وخمسين وأربعة ومائتين مليون )1.254.442.50(

 الخاصة بممتلكاته التصرف من المذكور تمكين عدم سعادته وطلب . الخ .. هللة وخمسين
 والسجالت الضبوط في البحث واعتماد واالطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. والمنقولة الثابتة
 على العثور حال وفي المذكور محمد باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم
 الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم من شيء

) 925( .
2313/ت/13
1/54
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 هـ15/8/1424 وتاريخ س /7/1650 الرقم ذي العام األمن مدير سعادة كتاب تلقينا لقد

 بن صالح / العريف نجران منطقة مرور بإدارة المحصل على مالي عجز ظهور المتضمن
 بمبلغ ]1026266880 رقم أحوال بطاقة[ ساري آل قاسم بن محمد

 وسبعين وسبعة ومائتين ألفاً وعشرون وأربعة وخمسمائة ماليين خمسة )5.524.277.50(
 بمملكات التصرف من المذكور تمكين عدم سعادته وطلب . الخ.. هللة وخمسين رياالً

 الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. والمنقولة الثابتة الخاصة
 حال وفي المذكور صالح باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت

 رقم . و / .) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ ذلك شيء على العثور
. ) 924 ( الحجز ملف
2312/ت/13
1/54

23
8

1424
حجز

 هـ15/8/1424 وتاريخ س/7/1653 الرقم ذي العام األمن مدير سعادة كتاب تلقينا لقد
 سعيد بن علي / العريف نجران منطقة مرور بإدارة المحصل على مالي عجز ظهور المضمن

 وقدره بمبلغ ]1047714207 رقم أحوال بطاقة [ اليامي كبيبة آل حمد بن
 وطلب . الخ .. رياالً وثالثون وسبعمائة ألفاً وخمسين وواحد ثمانمائة )851.730(

 لذا . الخ .. والمنقولة الثابتة الخاصة بممتلكاته التصرف من المذكور تمكين عدم سعادته
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب

 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور علي باسم مسجلة عقارية ممتلكات
. )922 ( الحجز ملف رقم .و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ

2311/ت/13
1/54

23
8

1424



حجز
 هـ15/8/1424 وتاريخ س/7/1651 الرقم العام األمن مدير سعادة كتاب تلقينا لقد

 بن مبارك / رقيب وكيل نجران منطقة مرور بإدارة المحصل على مالي عجز ظهور المتضمن
 وقدره بمبلغ ]1030437659 رقم أحوال بطاقة [ حترش آل مبارك بن حترش

 . الخ .. رياالت وعشرة وأربعمائة ألفاً عشر واثني وأربعمائة ماليين ثالثة )3.412.41(
 . الخ .. والمنقولة الثابتة الخاصة بممتلكاته التصرف من المذكور تمكين عدم سعادته وطلب

 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور مبارك باسم مسجلة عقارية ممتلكات

. )923 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ
2310/ت/13
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 خطاب على المبني هـ3/2/1424 وتاريخ 2182 /ت /13 الرقم ذي لتعميمنا إلحاقاً
 على الحجز المتضمن هـ1/1/1424 والتاريخ 6 الرقم ذي الرويضة محكمة قاضي فضيلة

 الرقم ذي فضيلتة خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... زنيتان بن الرحمن عبد بن سعود عقارات
 األطراف بين صلحا انتهت لديه القضية أن المتضمن هـ12/8/1424 وتاريخ 768

 لذا . الخ ... المذكور وحسابات ممتلكات عن الحجز إلغاء فضيلته وطلب المتخاصمة
.و / ) بذلك منتهية المذكور سعود بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب

2317/ت/13
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 أمالك على الحجز بشأن هـ25/10/1421 وتاريخ 1650/ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً(
 . الخ ... جمجوم جميل محمد عبدالغفار يمثلها والتي للمقاوالت هايدرو جمجوم شركة
 المكلف المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد عليه



 المالية وزارة وكيل سعادة كتاب على المبني هـ18/8/1424 وتاريخ 1/35776رقم
 المذكور قيام المتضمن هـ15/8/1424 وتاريخ 9/2/50174 رقم اإليرادات لشؤون
 ... الشركة على المفروض والتحفظ الحجز رفع معاليه وطلب . الخ ... مديونيته بتسوية

 هايدرو جمجوم شركة بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ
. )820 ( الحجز ملف رقم . و / ) بذلك منهية المذكور عبدالغفار وممثلها الذكورة
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 هـ25/9/1424 وتاريخ 11567 س /9/4 الرقم ذي المالية وزير معالي خطاب تلقينا
 ( البقمي مطلق بن غازي بن مطلق / المواطن منحت أن لها سبق المالية وزارة أن المتضمن
 سجل هـ17/6/1399 وتاريخ 79496 رقم النفوس حفيظة بموجب الجنسية السعودي

 نصف مخير إقامة لتمويل رياالً )564.000( مقداره قرضاً )1044017752 رقم مدني
 مبلغ عليه واستحق ، هـ10/2/1403 بتاريخ المبرم العقد بموجب تربة بمحافظة آلي

 معاليه وطلب . المتكررة الوزارة مطالبات رغم يسدد لم القرض من رياالً )493.500(
 لذا . الخ... شرعاً ها حجز الجائز المنقولة وغير المنقولة المذكور أموال على الحجز
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب

 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور مطلق باسم مسجلة عقارية ممتلكات
. )927 ( الحجز ملف رقم .و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ
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 هـ26/9/1424 وتاريخ 11631 /س /9/4 الرقم ذي المالية وزير معالي خطاب تلقينا

 ( عجالن علي بن احمد الشريف / المواطن منحت أن لها سبق المالية وزارة أن المتضمن
 سجل هـ24/4/1384 وتاريخ 43263 رقم النفوس حفيظة بموجب الجنسية السعودي

 المدينة تبريد مستودع إقامة لتمويل رياالً )5.000.000 ( مقداره قرضاً ) المكرمة مكة



 مطالبات رغم بعد يسدد لم القرض من رياالً )2.124.649 ( مبلغ عليه واستحق المنورة
 الجائز المنقولة وغير المنقولة المذكور أموال على الحجز معاليه وطلب . المتكررة الوزارة

 والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... شرعاً ها حجز
 وفي المذكور عجالن أحمد الشريف باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم
 ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال

. )926 ( الحجز ملف رقم . و /
2339/ت/13
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 آمين معالي خطاب على المبني هـ5/1/1424 وتاريخ 2159 /ت /13 رقم للتعميم إلحاقاً
 على التحفظي الحجز طلب بشأن هـ18/12/1423 في ب /18282 المقدسة العاصمة

 خطاب تلقينا فقد عليه . الخ ... الحارثي ربيع بن سعيد بن عبدالله / المواطن ممتلكات
 أن المتضمن هـ14/10/1424 وتاريخ ب /14105 رقم المقدسة العاصمة آمين معالي
 ( قدره به المطالب المبلغ وأن الحارثي ربيع بن سعد بن عبدالله المذكور أسم صحة

 االطالع نرغب عليه . الخ ... غير ال ريال ألفا وستون وواحد ومائة مليون )1.161.000
. )910 ( الحجز ملف رقم .و / ) بذلك واإلحاطة
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 ش /1 الرقم ذي الخطي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا لقد

 رقم الكريم السامي األمر إلى نشير (( :- ونصه هـ20/10/1424-19 وتاريخ 54712/
 لهم لمن المالية األصول تجميد على بالموافقة القاضي هـ16/1/1424 وتاريخ 2496/ س

 األمن مجلس قرار نصر في الواردة المالية األصول تجميد مفهوم وتحديد باإلرهاب عالقة
 األموال كافة تجميد على العمل -1 :- يلي بما التوجيه صدر وحيث )1999( 1267



 وعدم المتحدة األمم من الصادرة القوائم على مدرج كيان أو شخص ألي المالية واألصول
 الداخلية وزارة ( المعنية الجهات على -2 . فقط المصرفية الحسابات على التجميد حصر

 قرار تنفيذ يخصه فيما كالً ) الصناعة التجارة وزارة – المالية وزارة – العدل وزارة –
 ثالثة أسماء تضم األمن مجلس قوائم إن وطلب . )1999( 1267 رقم األمن مجلس

 رقم أحوال بطاقة - قاضي الدين عز عبدالله بن ياسين )1 : من كل هم سعوديين مواطنين
 1048097230 رقم أحوال بطاقة - جليدان عبدالفتاح حمزة وائل )2 1023737453

 إليكم نرغب لذا 1006967929 رقم أحوال بطاقة - الشريف حسين عبدالله سعد )3
 منقولة أو ثابتة للمذكورين أموال من لديكم يظهر ما عل والتحفظ موجبه واعتماد االطالع
. )928 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة
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 هـ26/10/1424 وتاريخ 185/12676 الرقم ذي المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 السجل صاحبة 13/1/8134 رقم ملف الداخلي للنقل السعودية الشركة أن المتضمن
 مصلحة لصالح مستحقة مديونية عليها جدة بمحافظة )4030009817( رقم التجاري

 من لألعوام نشاطها على المتحققة مقابل رياالً )460.166 ( قدرها والدخل الزكاة
 . جدوى دون ولكن السداد على لحثها مرات عدة مخاطبتها وتمت م2002 حتى م1997
 الشركة باسم التي العقارات جميع على الحجز بتوقيع المختصة الجهات توجيه معاليه وطلب

 من لكم يظهر ما على التحفظ واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . المديونية حدود في
 عنها المنوه المديونية حدود وفي أعاله المذكورة الشركة باسم مسجلة عقارية ممتلكات
. )930 ( الحجز ملف رقم .و/ ) واإلفادة

2345/ت/13
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 هـ26/10/1424 وتاريخ 185/12673 الرقم ذي المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد



 ( رقم التجاري السجل صاحية 3/1/8785 رقم ملف للتنمية العالمية الشركة أن المتضمن
 والدخل الزكاة مصلحة لصالح مستحقة مديونية عليها جدة بمحافظة )4030040139

 هـ1/7/1406 من الفترة نشاطها على المتحققة الزكاة مقابل رياالً )1.756.114 ( قدرها
 . جدوى دون ولكن السداد على لحثها مرات عدة مخاطبتها وتمت هـ30/6/1416 إلى

 الشركة باسم التي العقارات جميع على الحجز بتوقيع المختصة الجهات توجيه معاليه وطلب
 من لكم يظهر ما على التحفظ واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . المديونية حدود في

 عنها المنوه المديونية حدود وفي أعاله المذكورة الشركة باسم مسجلة عقارية ممتلكات
. )929 ( الحجز ملف رقم . و / ) واإلفادة
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 خطاب معالي خطاب على المبني هـ20/8/1423 في 2053/ت /13 رقم للتعميم لحاقاً
 على التحفظ بشأن هـ24/7/1423 وتاريخ 4091/511/2 رقم جدة محافظة آمين معالي

 الخ ... اللحيدان راشد بن عبدالله بن عبدالرحمن / لصاحبها الخليل زهرة مؤسسة ممتلكات
 هـ11/11/1424 في 5490/511/2 رقم جدة محافظة آمين معالي خطاب تلقينا عليه .

 وطلب . لألمانة عليه المستحقة المبالغ كافة بتسديد األمانة راجع المذكور أن المتضمن
 بحق المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الحجز رفع معاليه

 الحجز ملف رقم . و / ) بذلك منتهية المذكور عبدالرحمن / وصاحبها الخليل زهرة مؤسسة
) 886( .
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 هـ11/11/1424 وتاريخ 185/13410 رقم المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد

 المدني سجله رقم العتوي محمد بن جاسم بن وحيد / المواطن أن المتضمن



 ]156.771[ قدرها والدخل الزكاة لمصلحة مستحقه مديونية عليه ]1007350596[
 عدة المذكور مخاطبة وتمت . ريال وسبعون وواحد وسبعمائة ألفا وخمسون وستة مائه ريال

 على الحجز بتوقيع المختصة الجهات توجيه معاليه وطلب . الخ .. السداد على لحثه مرات
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المديونية حدود في المكور باسم التي العقارات جميع

 المذكور باسم مسجلة عقارات من يوجد عما لديكم السجالت الضبوط في البحث واعتماد
. )932 ( الحجز ملف رقم .و / ) واإلفادة ذلك من يظهر ما على والتحفظ
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 في 99/4/157996/1 رقم البرقي الخارجية وزير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا لقد
 والذي الحميدي محمد بن عبدالله بن محمد / المدعو قيام المتضمن هـ5/11/1424

 في 64482[ رقم والحفيظة ]1047247166[ رقم مدني سجل يحمل
 لدى الدائم المملكة وفد حسابات من مبالغ بسحب ]صبياء مصدرها هـ22/12/1408

 العدل وكتابات المحاكم إبالغ سموه وطلب . جنيف في المتحدة لألمم األوربي المقر
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... النظام حسب المذكور وممتلكات أموال على للحجز

 باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد
 رقم . و / ) واإلفادة ذلك من لديكم يظهر ما على والتحفظ المذكور الحميدي بن محمد /

. )931 ( الحجز ملف
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 معالي خطاب على المبني هـ23/11/1423 في ]2127/ت /13 [ رقم للتعميم إلحاقاً
 أموال على التحفظ بشأن هـ8/11/1423 في ]13516 /س /9/4[ رقم المالية وزير

 رقم المالية وزير معالي خطاب تلقينا عليه . الخ ... السحوان عادي بن عمر / المواطن
 التفاهم وتم الوزارة راجع المذكور أن المتضمن هـ19/11/1424 وتاريخ ]9/4/13819[



 المنقولة أموال عن الحجز برفع المختصة الجهة توجيه معاليه وطلب المبلغ سداد على معه
 على المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المنقولة وغير
. )891 ( الحجز ملف رقم .و / ) بذلك منتهية السحوان عادي بن عمر / المواطن أموال
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 5625/ب /272 الرقم ذات المنورة بالمدنية اإلسالمية الجامعة مدير معالي برقية تلقينا لقد
 قضايا في الوالية صاحبة الثالثية اللجنة حكم صدر أنه المتضمنة هـ11/11/1424 وتاريخ

 ألفا وثمانون وواحد ستمائة )681.250( وقدره مبلغ بحسم الداخل حجاج مؤسسات
 وشركاه باعطية عمر مبارك بن عمر /للمدعو البنكي الضمان من رياالً وخمسون ومائتان
 خمسمائة )581.000( وقدره مبلغ الذكور على الحسم تم وأنه اإلسالمية الجامعة لصالح
 وخمسون ومائتان ألف مائة وقدره مبلغ ذمته في للجامعة وبقي ريال ألف وثمانون وواحد
 المطالب المديونية حدود في المذكور عقارات على الحجز إيقاع معاليه وطلب . رياالً

 عقارية ممتلكات من يظهر ما على التحفظ واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ...بها
 رقم المدني السجل يحمل والذي باعطية عمر مبارك بن عمر / باسم مسجلة

 حدود في ] هـ15/3/1407 وتاريخ 83951[ رقم نفوس وحفيظة ]1019462561[
 في 2943/ت/13 رقم التعميم انظر . و / ) واإلفاده رياالً )100.250 ( المديونية

 الحجز ملف رقم . هـ11/8/1427 في 2945/ت/13 رقم التعميم انظر . هـ6/8/1427
) 933( .
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 المتضمن هـ6/12/1424 وتاريخ 185/14911 رقم المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 ]21010010937[ رقم التجاري السجل ذات المحدودة الجزيرة رخام شركة أن

 الزكاة لمصلحة مستحقة عليها القديم المطار شارع – الملز حي – الرياض : وعنوانها



 وتسعة وستمائة ألفاً عشر وثالثة وستمائة مليونان ريال )2.613.649( قدرها والدخل
 معاليه طلب . الخ ... التأخير وغرامة الدخل وضريبة الشرعية الزكاة مقابل رياالً وأربعون

 . الخ ... المديونية حدود في المذكور الشركة باسم التي العقارات جميع على الحجز توقيع
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا

 . و / ) واإلفادة المديونية حدود في عليها والتحفظ المذكور الشركة باسم مسجلة عقارات
. )934 ( الحجز ملف رقم
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 خطاب على المبني هـ29/11/1424 في 2357 /ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 رفع معاليه طلب المتضمن هـ19/11/1424 وتاريخ 9/4/13819 رقم المالية وزير معالي

 ورد وحيث . الخ ... المنقولة وغير المنقولة الحموان عادي بن عمر / المواطن أموال عن
 عادي بن عمر ( والصحيح ) السحوان عادي بن عمر ( إليه المشار التعميم في المذكور اسم

. )891 ( الحجز ملف رقم .و / ) واإلحاطة لالطالع . ) الحموان
2373/ت/13
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 التحفظية اإلجراءات بشان هـ19/9/1423 وتاريخ 2087 /ت /13 رقم لتعميم إلحاقاً (
 تلقينا فقد وعليه .الخ .. األسود علي بن سليمان / وصاحبها األسود مؤسسة أموال على

 راجع المذكور أن المتضمن هـ26/12/1424 في 1/2286 رقم النقل وزير معالي خطاب
 وطلب .عليه المتبقية المستحقات لسداد محددة ترتيبات عمل على معه االتفاق وتم الوزارة
 المذكورة المؤسسة وعقارات أموال عن الحجز برفع المختصة الجهات توجيه معاليه

 على المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. وصاحبها
 [ الحجز ملف رقم . و/ ) بذلك منتهية المذكور سليمان وصاحبها األسود مؤسسة أموال
895 [
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 وتاريخ 60724/ب /3 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 السمو صاحب برقية إلى نشير [ :ونصه المالية وزير لمعالي أصالً والموجه هـ21/2/1424

 سميرة / التماس بشأن هـ8/11/1424 وتاريخ 17/91539 رقم الداخلية وزير الملكي
 عالج متابعة من لتتمكن عنها السفر منع حظر ورفع ديونها تسديد بيطار خالد بن عباس بنت
 خمسمائة )80/540.958 ( مقداره بمبلغ مطالبة المذكورة أن والمتضمنة أمريكا في ابنتها

 وأن .شرعي صك بموجب هللة وثمانون رياالً وخمسون وثمانية وتسعمائة ألفاً وأربعون
 .أحوالها معرفة يمنع مما اإلطالق على جدة محافظة شرطة مع متجاوبة غير المذكورة

 عما والرفع المذكورة ممتلكات عن واإلفادة بالبحث العدل وزارة مع القيام إليكم ونرغب
 لبحث هذا أمرنا من نسخة االجتماعية والشؤون العمل وزارة أعطيت وقد .إليه التوصل يتم

 االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ ]. بموجبه يلزم ما فأكملوا .اجتماعية أخصائية قبل من حالتها
 سميرة باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد

 المشار المطالبة حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور الحال وفي المذكورة
 ملف رقم . و/ ) عاجلة وبصفة إيجاباً أو سلباً البحث إليه التوصل يتم بما واإلفادة إليها

] 935 [ الحجز
2379/ت/13
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 في ب 12/642 ورقم هـ13/4/1412 في 50 /ت /12 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً
 .إلخ ..وزوجته هنيدي محمد حامد / الدكتور ممتلكات على الحجز حول هـ27/6/1406



 على المبني هـ4/1/1425 وتاريخ 1/306 رقم المالية وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه
 /الدكتور طلب بشأن هـ20/11/1424 وتاريخ 17/94890 رقم الداخلية وزارة برقية
 وممتلكات ممتلكاته عن الحجز برفع بجدة األولى العدل كتابة إشعار هنيدي محمد بن حامد

 الحجز رفع معاليه وطلب .إلخ ..المذكور حسابات أرصدة عن الحجز رفع سبق وقد زوجته
 إليكم نرغب لذا .الحجز من الغرض النتهاء زوجته وممتلكات المذكور ممتلكات عن

 رقم . و/ ) بذلك منتهية وزوجته المذكور حامد بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع
] 209 [ الحجز ملف
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 1289/ت /13 ورقم 2/12/1417 في 997 /ت /13 برقم تعاميم من صدر لما إلحاقاً
 علي / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يظهر ما على التحفظ بشأن هـ13/10/1419 في
 به تقدم ما على وبناء .إلخ ..الدرحمي عطية أحمد بن وسعيد الدرمحي عطية أحمد بن

 في 2950 برقم لصالحهما المظالم ديوان حكم صدر قد أنه من المذكورين
 رفع التمسا وبموجبه ريال )528.583( بمبلغ جدة أمانة بإلزام يقضي هـ17/3/1424

 24 /60768 برقم المالية وزير لمعالي ذلك عن بالكتابة إنه وحيث .أمالكهما عن الحجز
 المشار الحكم صدور بعد المستدعيين طلب تحقيق حيال يراه ما إلبداء هـ21/9/1424 في
 أنه المتضمن هـ24/12/1424 في 9/2/15417 رقم معاليه خطاب وردنا وعليه .إلخ .إليه
 ألمانة لإلعالن الدولية الدرمحي ووكالة لإلعالن وزهران غامد وكالة صاحبي بذمة زال ما

 والمالية اإلدارية الشؤون عام مدير أوضحه حسبما ريال )51/424.964(مقداره مبلغ جدة
 ال الوزارة هذه فإن لذا .هـ24/10/1424 وتاريخ 5279/511/2 رقم بخطابه جدة بأمانة
 المستحقة المديونية مبلغ استقطاع يتم أن بعد لهما التي األراضي إفراغ من مانعاً ترى

 الوزارة هذه جاري لحساب إيداعها ويتم ريال )51/242.964( مقدارها البالغ عليهما
 ثم ومن السعودي العربي النقد مؤسسة لدى ) مختلفة إيرادات 9103( الفرعي بالحساب

 رئاسة لصالح الوكالة على المستحقة المديونية تسديد تم حيث عقاراتهما بقية عن اإلفراج
 على الحجز إجراءات إنهاء من الوزارة هذه تتمكن حتى يتم بما وإفادتنا ,المدني الطيران



 ملف رقم .و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ.وأصحابها الوكالة أرصدة
] 720 [ الحجز

2392/ت/13
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 ]1383/ت/13[ ورقم هـ27/4/1420 في ]1393/ت/13[ رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 الحرم شهداء مبرة إدارة رئيس الملكي السمو صاحب برقية على المبني هـ28/3/1420 في

 ممتلكات على التحفظ بشأن هـ17/3/1420 في ]ش/م/ص/11[ رقم الشريف المكي
 الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا وعليه .إلخ...خوقير عبدالرحمن بن جميل /المواطن

 المتضمن هـ30/1/1425 في ] ش ف/764[رقم الشريف المكي الحرم شهداء مبرة رئيس
 الحرم شهداء مبرة لحساب دفع قد - فاروق ابنه - خوقير جميل المتوفي ورثة أحد أن

 ورفع التعميم هذا إلغاء في المبرة تمانع وال .الخ..به المحكوم المبلغ الشريف المكي
 جميل حق في المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ..الحجز

. )790 ( الحجز ملف رقم . و/ ) بذلك منتهية المذكور
2396/ت/13
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 في د /40353 رقم المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 في 553/20/24 رقم المقدسة العاصمة شرطة خطاب لكم نبعث ( :ونصه هـ30/1/1425
 رقم بطاقة حامل قناديلي صديق بن صدقه بن نبيل / السجين بشأن ومرفقاته هـ17/1/1425

 كان عندما باالختالس إلدانته هـ22/12/1424 تاريخ من الموقوف 1000355725
 لعام 7/ج /د /301 برقم المظالم ديوان حكم بحقه وصدر المقدسة العاصمة بشرطة موظفاً



 وعشرة ثالثمائة مبلغ بدفع وإلزامه األدلة كفاية لعدم العام السجن عقوبة من بإعفائه هـ1419
 بمبلغ مالية وغرامه 310.127.88هللة وثمانون وثمانية ريال وعشرين وسبعة ومائة آالف
 للمحكمة األوراق وأحيلت ذلك عن عجز بالسداد وبتكليفه )10000( ريال آالف عشرة

 في 2841/25 رقم المكرمة بمكة العامة المحكمة رئيس فضيلة بخطاب وأعيدت الشرعية
 )أشهر ثالثة لمدة سجنه في االستمرار القضية ناظر فضيلة رأي ومضمونه هـ10/1/1425

 إليكم نرغب لذا .ثابتة أموال من للمذكور يظهر بما اإلفادة الكريم سموه وطلب .هـ.أ
 نبيل /للمذكور ثابتة أمالك من يوجد بما لديكم والسجالت الضبوط في والبحث اإلطالع

. )936 ( الحجز ملف رقم و/ ) يظهر بما واإلفادة صدقه
2400/ت/13
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 أنه المتضمن هـ10/1/1425 في 7/1050 رقم العام األمن مدير سعادة خطاب تلقينا لقد (
 محمد بن علي بن محمد /الرقيب جدة محافظة مرور بإدارة المحصل على مالي عجز ظهر
 وسبعين وواحد ومائتين مليوناً مقداره بلغ ]1-00-931-11-1 [ رقم بطاقة الدين سمر
 تمكين بعدم األمر سعادته وطلب . إلخ .. رياالً )1.271.060 ( رياالً وستين ألفاً

 مال من لديه ما استعادة من يتمكن حتى والثابتة المنقولة بممتلكاته التصرف من المذكور
 باسم مسجلة ممتلكات من يظهر ما على التحفظ واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .عام

] 937 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة الدين سمر علي بن محمد
2406/ت/13
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 أنه المتضمن هـ6/2/1425 في 1904 /س /9/4 رقم المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 مستشفى شركة هـ6/4/1421 بتاريخ المبرم العقد بموجب منحت أن المالية لوزارة سبق

 مقداره قرضاً ]4031021286 [ رقم تجاري سجل المكرمة بمكة الطبي مكة مركز



 مستشفى إقامة لتمويل ريال )36.306.741 ( مبلغ منه صرف ريال )42.591.066(
 يسدد لم القرض من ريال )9.076.685( مبلغ عليها واستحق المكرمة مكة بمدينة خاص

 بالحجز المختصة الجهة تعميد معاليه وطلب .إلخ...لها المتكررة الوزارة مطالبات رغم ، بعد
 إليكم نرغب لذا .إلخ.. شرعاً حجزها الجائز المنقولة وغير المنقولة الشركة أموال على

 حدود وفي المذكورة للشركة ثابتة أموال من لكم يظهر ما على التحفظ واعتماد االطالع
] 938 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة إليها المشار المديونية
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 طلب المتضمن هـ28/7/1423 وتاريخ 2033/ت /13 رقم الوزارة تعميم إلى إشارة (
 .إلخ,,السبر العزيز عبد بن سعد بن محمد /باسم المسجلة العقارية الممتلكات على الحجز

 2ش /9741 رقم والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد عليه
 المبلغ من السبر العزيز عبد بن سعد بن محمد /إعفاء والمتضمنة هـ14/2/1425 وتاريخ

 وتاريخ 47503/ب /3 رقم الكريم السامي األمر على بناءً عليه المستحق
 ممتلكات عن الحجز برفع االختصاص جهة توجيه سموه ورغب .إلخ..هـ7/10/1424

 بحق التحفيظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . والمنقولة الثابتة المذكور
] 882 [ الحجز ملف رقم . و/ ) بذلك منتهية المذكور محمد
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 مدير نائبا الجميح العزيز عبد وحمد محمد / من كل من لنا المقدم االستدعاء إلى إشارة
 أن فيه يذكران والذي هـ1/2/1425 في المؤرخ القابضة الجميح بشركة المديرين مجلس
 به تقدم قد القابضة الجميح بشركة المدرين مجلس رئيس الجميح الله العبد محمد /عمهم
 كتابات جميع على التعميم وطلبا إدراكه ومدى ذاكرته في واضح تغير عليه ولوحظ العمر



 يتعلق كان طرف ألي الجميح الله العبد محمد / عمهم من وكالة أية منح بعدم العدل
 والحال لذا .بحضورهما إال القابضة الجميح لشركة التابعة المجموعة أعمال أو بالشركات

. و/ ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب ذكر ما
2416/ت/13
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 52044/م /1 البرقي المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد (
 سعودي بابطين بافيل أحمد حسن محمد /المواطن مطالبة المتضمن هـ5/3/1425 وتاريخ

 رقم وبطاقة ]مكة مصدرها هـ28/6/1379 وتاريخ 3083 الحفيظة رقم [ الجنسية
 وسبعون واثنان وثمانمائة ألفاً وخمسون وتسعة مائتان وقدره بمبلغ ]1003672191[

 جدة ميناء جمارك لصالح هـ30/2/1424 في 899 رقم االستئنافي القرار بموجب رياالً
 نظام من )أ/232/3( المادة على بناءً المذكور أموال عن اإلفادة سموه وطلب .اإلسالمي

 المادة على وبناءً إليه أشير لما ونظراً إلخ..التنفيذية ولوائحها الشرعية المرافعات
 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب التنفيذية والئحته المذكور النظام من )232/3(

 المذكور بافيل محمد باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما والسجالت الضبوط
] 939 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة
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 الحجز طلب المتضمن هـ22/10/1424 في 2334 /ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 خطاب تلقينا فقد عليه .إلخ.. العجالن علي بن أحمد الشريف / المواطن ممتلكات على

 / المواطن بأن المتضمن هـ21/2/1425 وتاريخ 9/4/2799 رقم المالية وزير معالي
 معاليه وطلب .المبلغ سداد على معه التفاهم وتم المالية وزارة راجع العجالن أحمد الشريف

 إليكم نرغب لذا .إلخ..المنقولة وغير المنقولة أمواله عن الحجز برفع المختصة الجهة توجيه



 . و/ ) بذلك منتهية المذكور العجالن الشريف بحق التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع
] 926 [ الحجز ملف رقم
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 أن المتضمن هـ22/2/1425 وتاريخ 1/2908 رقم المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد (
 رقم نفوس حفيظة [ ألفي أحمد بن خالد /للمواطن قدم السعودي الصناعي التنمية صندوق

 )4.000.000( مقداره قرضاً ]المكرمة مكة من صادرة هـ6/1/1381 وتاريخ 19743
 تسديده بعدم المقترض إلخالل ونظراً ,والموزايكو للبالط األلفي مصنع إلنشاء ريال

 في وبقي ريال )2.000.000( بمبلغ المرهون المصنع ببيع التنفيذ لجنة قامت لألقساط
 وافق والمالية الصحية المذكور خالد ولظروف .ريال )2.000.000( المقترض ذمة

 111275 رقم حفيظة [ ألفي خالد هيثم /ابنه بموجبه قام مؤقت ترتيب على الصندوق
 ماعدا األقساط بتسديد والده بكفالة ]المكرمة مكة من صادرة هـ7/1/1397 وتاريخ

 جمع في ورغبة .سدادها عن بعجزه أفاد التي ريال )18.000( ومجموعها األخيرة األقساط
 ألفي خالد بن هيثم /الكفيل وابنه ألفي أحمد بن خالد /للمقترض يكون قد عما المعلومات

 التوثق وبغرض الكفيل إفادة حسب المادي وضعهم حقيقة على للوقوف أمالك أو أموال من
 توجيه معاليه طلب ، المناسب اإلجراء اتخاذ أثرها على ليتم للصندوق معلومات من قدمه مما

 مسجلة .عقارية أمالك من أعاله للمذكورين يكون قد عما والتحري بالبحث المختصة الجهة
] 940 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة المذكورين هيثم وابنه خالد باسم
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 وتاريخ 2558 برقم الخبر بمحافظة العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد (
 فضيلة كتاب به المرفق هـ15/2/1425 وتاريخ 491/1 برقم والحقه ، هـ9/10/1424

 وتاريخ 256/5 برقم الحميداني محمد بن فهد / الشيخ بالمحكمة القضائي العضو



 رقم - حسين أبا عبدالعزيز بن إبراهيم / المواطن سفه ثبوت المتضمن هـ13/2/1425
 من نفسه لحظ عليه والحجر المالية تصرفاته في - هـ6/5/1391 وتاريخ 1870 الحفيظة
 ولياً الرزيزاء عبدالرحمن بنت سارة / المدعية والدته وإقامة ، أمواله في التصرف

 وقد ، هـ6/10/1424 وتاريخ 175/5 برقم فضيلته من الصادر الصك حسب وذلك.عليه
 بناءً وذلك هـ21/11/1424 وتاريخ 680/5 برقم التمييز لمحكمة المعاملة فضيلته رفع
 وتاريخ 18/66452/24 برقم القضائية للشؤون الوزارة وكيل فضيلة كتاب على
 رئيس فضيلة كتاب فورد ، االلتماس من عليه المدعى تمكين المتضمن هـ10/1/1425

 س/أ 1ق/11 رقم القرار صدور المتضمن هـ2/2/1425 وتاريخ 571 برقم التمييز محكمة
 بأن التعميم فضيلته ويطلب . الحكم وتأييد االلتماس رد المتضمن هـ1/2/1425 وتاريخ

 المالية تصرفاته على بالحجر صك عليه صدر قد ، حسين أبا عبدالعزيز بن إبراهيم/ المواطن
 إليكم نرغب فإننا ، أعاله ذكر بما القضية ناظر فضيلة رغبة على وبناءً .الخ...نفسه لحظ

 . و/ ) آخر إشعار حتى أمالك من يخصه فيما التصرف من المذكور تمكين وعدم االطالع
. هـ18/4/1427 في 2870/ت/13 رقم التعميم انظر
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 صاحب كتاب على المبني هـ 28/7/1423 وتاريخ 2036/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا
 بشأن هـ 15/7/1423 وتاريخ 140/س م هـ برقم وينبع للجبيل الملكية الهيئة رئيس السمو

 . الخ ... التجارية الدن بن طارق مؤسسة / باسم المسجلة العقارية الممتلكات على التحفظ
 وتاريخ 70/س م هـ برقم وينبع للجبيل الملكية الهيئة رئيس السمو صاحب كتاب تلقينا عليه
 للهيئة ذمتها في ما بتسديد قامت المذكورة المؤسسة أن المتضمن ، هـ 26/4/1425

 االطالع إليكم نرغب لذا . عقاراتها عن التحفظ رفع سموه ويطلب ، وينبع للجبيل الملكية
 و/ ) بذلك منتهية التجارية الدن بن طارق مؤسسة بحق المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار

. ] 884 [ الحجز ملف رقم .
2451/ت/13
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 مدير معالي برقية على المبني هـ 2/12/1424 وتاريخ 2361/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا (
 بشأن هـ 11/11/1424 وتاريخ 5625/ب/272 برقم المنورة بالمدينة اإلسالمية الجامعة
 . الخ ... عطية عمر بن مبارك بن عمر / باسم المسجلة العقارية الممتلكات على التحفظ

 وتاريخ 2097 برقم المنورة بالمدينة اإلسالمية الجامعة مدير معالي كتاب تلقينا عليه
 معاليه ويطلب ، للجامعة ذمته في ما بتسديد قام المذكور أن المتضمن ، هـ 18/4/1425
 المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . عقاراته عن التحفظ رفع
 ] 933 [ الحجز ملف رقم . و/ ) بذلك منتهية عطية عمر بن مبارك بن عمر / المواطن بحق

.
2466/ت/13
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 ورقم ، هـ 15/5/1425 وتاريخ 185/7428 برقم المالية وزير معالي كتابي تلقينا فقد
 عبد / المواطن على المستحقة المديونية بشأن ، هـ 15/5/1425 وتاريخ 185/7429

 السجل وصاحب ، ) 1060762992 ( المدني السجل رقم - الحمدي عويض الكريم
 ( وقدرها والدخل الزكاة لمصلحة – ينبع بمحافظة ) 4700004669 ( برقم التجاري

 هـ 18/3/1420 من الفترة خالل نشاطه على المستحقة الزكاة مقابل ، ريال ) 441356
 المذكور باسم التي العقارات جميع على الحجز توقيع معاليه ويطلب ، هـ 17/3/1423 إلى
 الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... واإلفادة المديونية حدود في

 ، الحمدي عويض الكريم عبد / باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت
 إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي

. ] 941 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة
2469/ت/13
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 هـ 12/5/1425 وتاريخ س/7/1548 الرقم ذي العام األمن مدير سعادة كتاب تلقينا فقد (
 / الموظف ، نجران منطقة مرور إدارة صندوق أمين لدى مالي عجز ظهر أنه المتضمن ،

 والحفيظة ) 10270642841 ( برقم المدني السجل يحمل الذي ، توفيق يحيى درويش
 ) 71000 ( ريال ألف وسبعون واحد وقدره ، هـ 14/4/1391 وتاريخ 11889 رقم
 من التمكن يتم حتى الخاصة بممتلكاته بالتصرف المذكور تمكين عدم سعادته ويطلب ، ريال

 الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... عام مال من لديه ما استعادة
 حال وفي ، توفيق يحيى درويش / باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت

 . و/ ) واإلفادة إليه المشار المبلغ حدود في عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور
. ] 942 [ الحجز ملف رقم
2474/ت/13
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 وتاريخ 28550/ب/4 الرقم ذي البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 بالتزوير المتهم ، المطيري مترك بن جري بن سعد / السجين بشأن ، هـ3/6/1425

 وثمانية ومائة مليونا خمسون ) 50128506.24 ( وقدره مبلغ واختالس واالستعمال
 أمينا عمله أثناء وذلك ، هللة وعشرون وأربع رياالت وستة وخمسمائة ألفا وعشرون
 استلمها قيمة ذات وأوراق طوابع قيمة عن عبارة وهي ، الباطن حفر في الجوازات لصندوق

 بحقه وصدر ، السعودي النقد مؤسسة حساب في قيمتها بإيداع يقم ولم بها وتصرف المتهم
 وسجنه إليه المنسوبة بالجرائم بإدانته هـ1418 لعام 11ج/د/61 رقم المظالم ديوان حكم
 وقد ، المختلس المبلغ برد إلزامه مع ريال ألف ثالثين وتغريمه ، توقيفه تاريخ من سنتين
 وما ، العفو تعليمات بموجب الغرامة من وأعفي بحقه المقررة السجن مدة المذكور أمضى

 أموال على يعثر ولم ، التسديد عن عجزه وقرر ، المختلس المبلغ بتسديد رهناً سجينا زال
 بن سعود / أخيه وباسم باسمه المسجلة األراضي بعض على الحجز وتم ، البنوك لدى له



 المحاكم لكافة الكتابة بعاليه إليه المشار السامي األمر تضمن وقد . الخ ... المطيري جري
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المذكورين أمالك عن للبحث بالمملكة العدل وكتابات
 باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد
 ، المطيري جري بن سعود / المواطن باسم أو ، المطيري مترك بن جري بن سعد / المواطن

 البحث نتيجة عن اإلفادة وسرعة ، عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي
. ] 943 [ الحجز ملف رقم . ) لديكم
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 وتاريخ 99/4/76883/1 برقم الخارجية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 جنوب جمهورية لدى الشريفين الحرمين خادم سفير ارتكاب بشأن ، هـ10/6/1425

 - 1047500705 المدني السجل رقم - زيدان حسين محمد بن سعود / الدكتور أفريقيا
 ويطلب ، تقريباً ريال ) 10729197 ( قدرها والبالغ ، مالية ومخالفات تجاوزات عدة

 به المطالب المبلغ حدود في المذكور باسم التي العقارات جميع على الحجز توقيع سموّه
 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... واإلفادة

 العثور حال وفي ، زيدان حسين محمد بن سعود / باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما
 وذلك ، واإلفادة به المطالب المبلغ حدود في عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على

. )944 ( الحجز ملف رقم . و/ ) العامة الخزينة حقوق من لكونها
2499/ت/13
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 بشأن ، هـ 21/7/1425 وتاريخ 185/10482 برقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد (
 السجل رقم - ) محدودة مسؤولية ذات ( العربية الرشد شركة على المستحقة المديونية
 ( وقدرها والدخل الزكاة لمصلحة – الرياض بمدينة ) 1010000896 ( التجاري



 ويطلب ، هـ 1413 - هـ 1412 لعامي عليها المستحقة الضريبة مقابل ، ريال ) 920457
 المديونية حدود في المذكورة الشركة باسم التي العقارات جميع على الحجز توقيع معاليه

 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... واإلفادة
 وفي ، ) محدودة مسؤولية ذات ( العربية الرشد شركة باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما
 إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال

. ] 946 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة
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 الرقم ذي بالنيابة الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 جوازات مدير سعادة كتاب إلى فيه المشار ، هـ 12/7/1425 وتاريخ س101/2/11844
 ) 195300 ( قدره مالي عجز ظهر أنه المتضمن ، ع س 2234 الرقم ذي الرياض منطقة
 الحجز سموه ويطلب ، الشقير إبراهيم بن سعد / الموظف لدى المسلّمة العهدة في ، ريال
 لذا . الخ ... عام مال من لديه ما استعادة من التمكن يتم حتى ، المذكور عقارات على

 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب
 فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي ، الشقير إبراهيم بن سعد / باسم مسجلة ممتلكات

] 945 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة إليه المشار المبلغ حدود في عليه التحفظ يتم
2503/ت/13
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 معالي كتاب على المبني هـ 2/12/1424 وتاريخ 2354/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقاً (
 الممتلكات على التحفظ بشأن هـ 11/11/1424 وتاريخ 185/13410 برقم المالية وزير

 ( المدني السجل رقم ، العتوي محمد بن جاسم بن وحيد / باسم المسجلة العقارية
 فقد عليه . الخ ... والدخل الزكاة لمصلحة مستحقة مديونية على ، ) 1007350596



 وتاريخ 3603/9 الرقم ذي والدخل الزكاة مصلحة عام مدير سعادة كتاب تلقينا
 وأداء غرم كفالة وقدم المبلغ من جزء بسداد قام المذكور أن المتضمن ، هـ 23/7/1425

 ، شهرية أقساط على عليه المستحق المبلغ باقي سداد على االتفاق وتم ، المتبقي بالمبلغ
 اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . عقاراته عن التحفظ رفع سعادته ويطلب

 رقم . و/ ) بذلك منتهية العتوي محمد بن جاسم بن وحيد / المواطن بحق المتخذة التحفظية
] 932 [ الحجز ملف
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 بشأن ، هـ29/6/1425 وتاريخ 185/9572 برقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 رقم - ) محدودة مسؤولية ذات ( الزراعية للتنمية طيبة شركة على المستحقة المديوينة

 المدينة بمحافظة ) 46500020619 ( التجاري السجل ورقم ، 7/1/11793 الملف
 المستحقة الزكاة مقابل ، ريال ) 2277830 ( وقدرها والدخل الزكاة لمصلحة - المنورة

 التي العقارات جميع على الحجز توقيع معاليه ويطل ، ) م2002 - م1997 ( لفترة عليها
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. واإلفادة المديونية حدود في المذكورة الشركة باسم

 شركة باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد
 فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي ، ) محدودة مسؤولية ذات ( الزراعية للتنمية طيبة
 947 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم
[

2511/ت/13
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 وزير معالي كتاب على المبني هـ 5/1/1424 وتاريخ 2160/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا (
 على التحفظ بشأن هـ 8/11/1423 وتاريخ ع/1312 برقم المعدنية والثروة البترول



 كتاب تلقينا عليه . الخ ... لنجاوي الله عبد حسين / باسم المسجلة العقارية الممتلكات
 أنه المتضمن ، هـ 7/8/1425 وتاريخ ع/1013 برقم المعدنية والثروة البترول وزير معالي

 التحفظ رفع معاليه ويطلب ، المذكور من المالية الغرامة ومبلغ المديونية مبلغ تحصيل تم
 / المواطن بحق المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . عقاراته عن

] 911 [ الحجز ملف رقم . و/ ) بذلك منتهية لنجاوي الله عبد حسين
2514/ت/13
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 أنه المتضمن ، هـ16/3/1425 وتاريخ 1/4182 برقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 الخزينة مديني وممتلكات أرصدة عن الحجز رفع إجراءات إنهاء سرعة في الوزارة من رغبة

 الجمارك عام مدير معالي( : من كل تفويض تم فقد ، بالسداد استجابتهم حالة في العامة
 سعادة( الزراعي البنك عام مدير سعادة( السعودي الصناعية التنمية صندوق عام مدير سعادة(

 عام مدير سعادة( اإليرادات لشؤون الوزارة وكيل سعادة( السعودي التسليف بنك عام مدير
 صندوق عام مدير سعادة( والدخل الزكاة مصلحة عام مدير سعادة( التقاعد معاشات مصلحة
 عن الحجز برفع للوزارة والمالية اإلدارية الشؤون عام مدير سعادة( المكلف العقارية التنمية
 حقوق من عليه ما بتسديد قيامه يثبت ما يرد عندما للوزارة التابعة الجهات لهذه المدين
 وفقاً تعامل فسوف األخرى الحكومية الجهات لمستحقات بالنسبة أما ، العامة للخزينة

 هـ15/11/1424 وتاريخ 9/2/67192 رقم الوزارة بتعميم المبلغ الحجز إجراءات لدليل
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ...
2520/ت/13
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 وزير معالي كتاب على المبني هـ 27/3/1424 وتاريخ 2216/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقاً
 الممتلكات على التحفظ بشأن هـ 18/3/1424 وتاريخ 3462/س/9/4 برقم المالية

 ( المدني السجل رقم ، الشهوان علي بن الرحمن عبد / باسم المسجلة العقارية
 آلي مخبز إقامة بتمويل المتعلق بالقرض خاصة مستحقة مديونية على ، ) 1028843629

 اإليرادات لشؤون المالية وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... ساجر بمحافظة
 جزء بسداد قام المذكور أن المتضمن ، هـ 19/1/1425 وتاريخ 9/4/51320 الرقم ذي
 رفع سعادته ويطلب ، عليه المتبقي المبلغ سداد جدولة إعادة على االتفاق وتم ، المبلغ من

 بحق المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . عقاراته عن التحفظ
] 906 [ رقم الحجز ملف . و/ ) بذلك منتهية الشهوان علي بن الرحمن عبد / المواطن

2525/ت/13
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 كتاب على المبني ، هـ 26/1/1423 وتاريخ 1930/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (

 ، هـ12/1/1423 وتاريخ 4/1/3011 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب
 ، جبرين بن الرحمن عبد بن ناصر / المتوفى ألمالك وكيل أي من اإلفراغ بعدم القاضي
 السمو صاحب كتاب تلقينا فقد عليه . وفاته بعد تمت إفراغات هناك كانت إن ومعرفة
 طلب المتضمن ، هـ10/9/1425 وتاريخ 101/4/3/74945 الرياض منطقة أمير الملكي
 مورثهم أمالك من باإلفراغ ، جبرين بن الرحمن عبد بن ناصر / المتوفى لورثة السماح سموه

 عنه المنوه سموه خطاب صدور إلى مورثهم وفاة بعد تمت أفراغات هناك كان أن واإلفادة ،
 المتوفى تركة بحق المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . أعاله

 المذكور أمالك في تمت أفراغات هناك كان أن لديكم بما واإلفادة ، بذلك منتهية المذكور
. )861 ( الحجز ملف رقم . و/ ) وفاته بعد
2537/ت/13
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 المتضمن هـ29/10/1425 وتاريخ 185/14452 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 رقم تجاري سجل ) تضامن شركة ( وشركاه الحداد السعد أحمد شركة بأن

 سعود بن عبدالله / المواطن من كالً ويملكها ، المبرز بمحافظة )2252000145(
 رقم الحداد محمد بن طاهر / والموطن )1004097315( المدني السجل رقم الحداد
 المدني السجل رقم الحداد احمد بن حبيب / والمواطن )1004096986( المدني السجل

 قدرها والدخل الزكاة مصلحة لصالح مستحقة مديونية عليها )1004307029(
 إلى هـ1/1/1405 من الفترة خالل نشاطها على المتحققة الزكاة مقابل ريال )176.325(

 على الحجز بتوقيع المختصة الجهات توجيه معاليه وطلب . . الخ ...هـ30/12/1424
 نرغب لذا . الخ... المديونية حدود في ، الشركاء أو الشركة باسم التي العقارات جميع
 ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم

 على العثور حال وفي المذكورين الشركاء باسم أو المذكورة الشركة باسم مسجلة عقارية
 ملف رقم . و/ ) واإلفادة إليه المشار المبلغ حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء

] 948 [ الحجز
2538/ت/13
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 برقم السعودية العربية الجوية للخطوط العامة للمؤسسة العام المدير معالي كتاب تلقينا فقد
 الموظف على المستحقة المطالبة بشأن ، هـ 11/10/1425 وتاريخ 164/130/738/3
 ) 1017049360 ( المدني السجل رقم - القحطاني الله عبد بن مصلح بن خالد / سابقا

 العامة المؤسسة مستحقات عن عبارة المبلغ وهذا ، ريال ) 1860578 ( وقدره بمبلغ ،
 أوامر مقابل سفر تذاكر إصداره جراء من المذكور بذمة السعودية العربية الجوية للخطوط

 المذكور باسم التي والمنقولة الثابتة األموال جميع على الحجز توقيع معاليه ويطلب ، مزورة
 الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... واإلفادة المديونية حدود في



 الله عبد بن مصلح بن خالد / باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت
 المديونية حدود في عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي ، القحطاني

] 949 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة إليها المشار
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 برقم بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 أن سبق أنه معاليكم نفيد [ : ونصها ، هـ 13/11/1425 بتاريخ ش م 5161/4560/ب/م

 المشكلة اللجنة طلبت وقد ، الخيرية والمشاريع المساجد إدارة عن معلومات توفرت
 األخرى واألصول العقارات جميع عن لإلفادة لمعاليكم الكتابة الموضوع في للتحقيق

 صالح بن محمد بن الله عبد / باسم أو ، الخيرية والمشاريع المساجد إدارة / باسم المسجلة
 وسرعة ، معا باسميهما أو ، البكري محمد بن العزيز عبد بن الله عبد / باسم أو ، المعتاز
 وكذا ، الخيرية والمشاريع المساجد إلدارة التابعة العقارات جميع ملكية نقل على العمل

 اسميهما أو البكري الله عبد أو المعتاز الله عبد / من كل باسم المسجلة األخرى األصول
 ألشخاص العقارات تلك إفراغ إيقاف مع الخيرية والمشاريع المساجد إدارة ملكية إلى ، معا
 بشكل ذلك إلنفاذ يلزم لمن اإليعاز معاليكم من نرغب . آخر إشعار حتى أخرى جهات أو

 لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... واإلفادة لألهمية عاجل
. و/ ) يلزم
2548/ت/13
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 طيبة شركة / على بالحجز القاضي هـ7/8/1425 في 2504/ت/13 رقم للتعميم إلحاقاً (
 الزكاة مصلحة عام مدير سعادة خطاب الوزارة تلقت فقد وعليه . الخ ....الزراعية للتنمية

 طيبة شركة / المكلف أن المتضمن هـ13/11/1425 في 5198/9 رقم بالنيابة والدخل



 االتفاق وتم المبلغ من جزء بسداد وقام والدخل الزكاة مصلحة راجع قد الزراعية للتنمية
 عن الحجز رفع سعادته وطلب . الخ...شهرية أقساط على المستحق المبلغ باقي سداد على

 اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا .المذكورة الشركة باسم التي العقارات جميع
 ما فأكملوا . بذلك منتهية الزراعية للتنمية طيبة شركة / ممتلكات على المتخذة التحفظية

] 947 [ الحجز ملف رقم . و/ ) يلزم
2555/ت/13
1/5
4
1

1426
حجز

)

 هـ 28/11/1425 وتاريخ س/7/3991 الرقم ذي العام األمن مدير سعادة كتاب تلقينا فقد
 ( رقم المدني السجل يحمل الذي ، الرشيدي معيبد علي محمد / الجندي أن المتضمن ،

 أوراق وإتالف الوطني المعلومات مركز قسم صندوق بسرقة مدان ) 1032639963
 ( ريال وخمسمائة ألف وثالثون وثمانية ثالثمائة قيمتها والبالغ ، قبله من قيمة ذات

 حتى الخاصة بممتلكاته بالتصرف المذكور تمكين عدم سعادته ويطلب ، ) ريال 338500
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... عام مال من لديه ما استعادة من التمكن يتم

 علي محمد / باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث
 المبلغ حدود في عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي ، الرشيدي معيبد

] 950 [ الحجز ملف رقم .و/ ) واإلفادة إليه المشار
2555/ت/13
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حجز

 28/11/1425 وتاريخ س/7/3991 الرقم ذي العام األمن مدير سعادة كتاب تلقينا فقد (
 ( رقم المدني السجل يحمل الذي ، الرشيدي معيبد علي محمد / الجندي أن المتضمن ، هـ

 أوراق وإتالف الوطني المعلومات مركز قسم صندوق بسرقة مدان ) 1032639963
 ( ريال وخمسمائة ألف وثالثون وثمانية ثالثمائة قيمتها والبالغ ، قبله من قيمة ذات



 حتى الخاصة بممتلكاته بالتصرف المذكور تمكين عدم سعادته ويطلب ، ) ريال 338500
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... عام مال من لديه ما استعادة من التمكن يتم

 علي محمد / باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث
 المبلغ حدود في عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي ، الرشيدي معيبد

).950 (الحجز ملف رقم . و/ ) يحفظكم والله . واإلفادة إليه المشار
2562/ت/13
1/5
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حجز

)

 هـ3/1/1426 وتاريخ 89/26 رقم بالرياض العامة المحكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا فقد
 1004599161 رقم األحوال لبطاقة الحامل النفيسي عبدالله بن صالح قضية بخصوص

 بأنه أفاد الحصين إبراهيم بن عبدالعزيز / الشيخ القضية ناظر أن فضيلته أفاد حيث غرمائه مع
 جميع على التعميم فضيلته وطلب .الغير لصالح النفيسي صالح على الحجر لديه تقرر قد

 التصرف من عنه وكيل أي أو بمنعه والمصارف البنوك وجميع العدل وكتابات المحاكم
 يحمل والذي المحكمة قبل من المعين المحاسب عدا الثابت أو المنقول المال في سواء
 إليكم نرغب لذا .الخ...الربيعان محمد بن علي بن حمود وهو النفيسي صالح من وكالة

 مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 وإفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور النفيسي صالح باسم

]. 951 [ الحجز ملف رقم .و/ ) بذلك القضية ناظر فضيلة
2565/ت/13
1/1

13
1

1426
حجز

 على بالحجز القاضي ، هـ7/1/1426 وتاريخ 2562/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقا (
 1004599161 ( المدني السجل رقم ، النفيسي الله عبد بن صالح / المواطن ممتلكات

 وتاريخ 2256/26 برقم بالرياض العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد . الخ ... )



 الحصين إبراهيم بن العزيز عبد / الشيخ القضية ناظر فضيلة أن المتضمن ، هـ6/1/1426
 ذي المدني السجل يحمل الذي - الخراشي الله عبد بن صالح / منع لديه تقرر قد بأنه أفاد

 في حساباته وكل ، باسمه التي أمالكه جميع في التصرف من - ) 100957339 ( الرقم
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... القضية ناظر من بإذن إال والمصارف البنوك
 عبد بن صالح / باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث

 ناظر فضيلة وإفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي ، الخراشي الله
).951( الحجز ملف رقم و/ )يحفظكم والله . بذلك القضية

2569/ت/13
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)

 بشأن ، هـ 11/1/1426 وتاريخ 288/س/9/4 برقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 ( المدني السجل رقم - صعيدي إبراهيم سمير / المواطن على المستحقة المطالبة

 مبلغ عن عبارة المبلغ وهذا ، ريال ) 900960.77 ( وقدره بمبلغ ، ) 1038849269
 مستشفى إقامة لتمويل المالية وزارة من المذكور للمواطن الممنوح القرض من مستحق

 المنقولة وغير المنقولة المذكور أموال على الحجز معاليه ويطلب ، ينبع بمحافظة خاص
 الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... ذلك حيال يتم بما واإلفادة

 حال وفي ، صعيدي إبراهيم سمير / باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت
 ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور

] 952 [ الحجز ملف رقم .و/
2570/ت/13
1/5

18
1

1426
حجز

 برقم الشرقية بالمنطقة المظالم ديوان فرع رئيس فضيلة كتاب إلى فإشارة (
 وكيل سعادة إلى أصالً الموجه ، هـ 20/11/1425 وتاريخ 15/144/2548/3/ج/ت/د



 برقم عشرة الخامسة التجارية الدائرة من الصادر القرار به المرفق ، الشرقية المنطقة إمارة
 من حسن بن الله عبد بن عثمان / المواطن منع والمتضمن ، هـ1425 لعام 15/ج/د/101

 من ضده المقامة الدعوى أصل في الفصل يتم حتى ، والمنقولة الثابتة أمواله في التصرف
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الميموني محمد بن وناصر الخضيري محمد بن يوسف

 / باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد
 العثور حال وفي ، ) 1008707877 ( المدني سجله رقم ، حسن بن الله عبد بن عثمان

. ] 953 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على
2572/ت/13
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)

 ، هـ 14/1/1426 وتاريخ س/7/283 برقم العام األمن مدير سعادة كتاب تلقينا فقد
 محافظة مرور بشعبة المحصل لدى السرقة حادثة وافتعال مالي اختالس ظهر أنه المتضمن

 ، ) 10318875972 ( المدني السجل رقم - القرني أحمد بن علوان / الرقيب ، شرورة
 المنقولة المذكور أموال على الحجز سعادته ويطلب ، ريال ) 537760 ( وقدره بمبلغ
 استعادة من التمكن يتم حتى بممتلكاته التصرف من المذكور تمكين وعدم ، المنقولة وغير
 البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... ذلك حيال يتم بما واإلفادة العام المال

 أحمد بن علوان / باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في
 المديونية حدود في عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي ، القرني
] 954 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة إليها المشار

2577/ت/13
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 على التحفظ طلب بشأن ، هـ24/1/1420 وتاريخ 1343/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقاً (
 صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ .... للتجارة قدوره جودة مؤسسة ممتلكات



 العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو
 على الحجز إيقاف طلب المتضمن ، هـ18/1/1426 وتاريخ 2/20/6/2176 برقم

 المستحقة المديونية في حصتها بتسديد قامت حيث للتجارة قدوره جودة مؤسسة ممتلكات
 على المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ... عليها

] 784 [ الحجز ملف رقم . و/ ) بذلك منتهية قدوره جودة مؤسسة ممتلكات
2578/ت/13
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)

 وتاريخ 6923/26 برقم بالرياض العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد
 العزيز عبد / الشيخ بالرياض العامة بالمحكمة القاضي فضيلة أن المتضمن ، هـ17/1/1426
 رقم - العتيبي النفيعي مسعود بن بدر بن خالد / المواطن منع يطلب الحصين ابراهيم بن

 العدل كتابات جميع في التوكيل أو اإلفراغ من - ) 10080680312 ( المدني سجله
. و/ ) بذلك واإلشعار المحكمة مراجعة حين إلى بالمملكة

2580/ت/13
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حجز

 وتاريخ 9/6/863 الرقم ذي الخطي البرقي المالية وزير معالي خطاب الوزارة تلقت فقد (
 وتاريخ ب م/256 الرقم ذي الكريم السامي األمر من نسخة ومشفوعه هـ24/1/1426
 يوسف / ورثة قدرة مدى لمعرفة المعنية الجهات مع التنسيق طلب المتضمن هـ6/1/1426
 عليه المستحقة المديونيات سداد على )1051309167( مدني سجل الطويل محمد بن

 وزارة إفادة بسرعة التوجيه معاليه وطلب . رياالً )88/39.358.734( مقدارها والبالغ
 إليها المشار المديونية وسداد تحصيل خاللها من يمكن شركات أو عقارات أي عن المالية

 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في والبحث االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ...
 بصفة ذلك عن واإلفادة المذكور الطويل محمد بن يوسف باسم مسجلة عقارية ممتلكات



] 957 [ الحجز ملف رقم . و/ ) عاجلة
2587/ت/13
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)

 ب س272/6/9/665 الرقم ذي البرقي الجوازات عام مدير سعادة خطاب تلقينا فقد
 إبراهيم بن محمد / رقباء رئيس على مالي عجز حصل أنه المتضمن هـ27/1/1426 وتاريخ
 مليون ]1.248.100[ وقدره بمبلغ ]10118807601[ المدنية البطاقة رقم القاسم
 . القيمة ذات األوراق من له المسلمة العهدة قيمة ريال ومائة ألف وأربعون وثمانية ومائتان
 إليكم نرغب لذا . الخ ... العقارية المذكور ممتلكات على الحجز إيقاع سعادته وطلب

 عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 يتم ذلك من شيء علي العثور حال وفي المذكور القاسم إبراهيم بن محمد باسم مسجلة
. ] 955 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ

2597/ت/13
1/5
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 ، هـ3/2/1426 وتاريخ ب م/1574 برقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد (
 تضمنه ما على اطلعنا [ : ونصه ، المعدنية والثروة البترول وزير معالي إلى أصال الموجه

 ترغب السعودية أرامكو شركة أن من ، هـ13/11/1425 وتاريخ ع/1525 رقم خطابكم
 العمق منطقة في ، غرب / شرق األنابيب خط على الواقعة ) 10 ( رقم الضخ محطة بتوسعة
 على األخضر باللون المعلمة المنطقة حجز التوسعة هذه أعمال وتتطلب ، الذهب مهد شمال
 وطلبكم . ) 2م 161.403 ( مساحتها البالغة ) 276 – س إي ر ( رقم المرفق الرسم

 أي ادعى وإذا ، السعودية أرامكو شركة لصالح إليه المشار الموقع حجز على الموافقة
 وفقا األمر بتسوية ستقوم الشركة فإن يدعيه ما صحة وثبت منه جزء أي ملكية مواطن

 من مانع ال بأنه ونخبركم . الشرقية المنطقة في لمحجوزاتها بالنسبة بها المعمول لإلجراءات



 إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... والتعليمات األنظمة به تقضي لما وفقا المتبع حسب ذلك
. و/ ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع

2605/ت/13
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 المتضمن ، هـ 23/2/1426 وتاريخ 6/2/1997 برقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 بتاريخ ) 60752 ( النفوس حفيظة رقم - الصويغ الله عبد بن نجيب / المواطن أن
 ( وقدره بمبلغ الدولة لخزينة مطالب -األحساء محافظة ومصدرها هـ3/11/1394

 سنوات لعدة األحساء بمحافظة عليه مؤجرة زراعية أرض إيجار لقاء ، ريال ) 59507.40
 التمكن يتم حتى ، المديونية تلك حدود في المذكور عقارات على الحجز معاليه ويطلب ،

 الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... العام المال استعادة من
 وفي ، الصويغ الله عبد بن نجيب / باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت

 إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال
. ] 956 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة

2626/ت/13
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 التحفظ طلب بشأن ، هـ1/8/1425 والتاريخ 2500/ت/13 الرقم ذي لتعميمنا فإلحاقاً (
 سعادة كتاب تلقينا فقد عليه . الخ .... الشقير إبراهيم بن سعد / الموظف ممتلكات على
 طلب المتضمن ، هـ24/3/1426 والتاريخ ب س 2229 الرقم ذي الجوازات عام مدير

 لديه ما بإعادة قام لكونه ، الشقير إبراهيم بن سعد / الموظف ممتلكات على الحجز إيقاف
 على المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ... عام مال من

 )945 ( الحجز ملف رقم . و/ ) بذلك منتهية الشقير إبراهيم بن سعد / الموظف ممتلكات
.



2627/ت/13
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)

 على بالحجز القاضي ، هـ7/1/1426 وتاريخ 2562/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقاً
 1004599161 ( المدني السجل رقم ، النفيسي الله عبد بن صالح / المواطن ممتلكات

 38227/26 برقم بالرياض العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد . الخ ... )
 إبراهيم بن العزيز عبد / الشيخ القضية ناظر فضيلة أن المتضمن ، هـ23/3/1426 وتاريخ

 يحمل الذي - المحيميد رشيد بن محمد بن صالح / منع لديه تقرر قد بأنه أفاد الحصين
 باسمه التي أمالكه جميع في التصرف من - ) 1037193586 ( الرقم ذي المدني السجل

 خمسين دخول تبين حيث ، القضية ناظر من بإذن إال والمصارف البنوك في حساباته وكل ،
 ، والعقارات للتمور النفيسي صالح مجموعة في المساهمين مال من حسابه في ريال مليون

 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المحكمة مع يتجاوب لم أنه إال إعادتها منه طُلب وقد
 / باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد

 عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي ، المحيميد رشيد بن محمد بن صالح
 رقم التعميم انظر . ] 951 [ الحجز ملف رقم . و/ ) بذلك القضية ناظر فضيلة وإفادة

. هـ30/4/1426 في 2648/ت/13
2638/ت/13
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 بشأن ، هـ 8/4/1426 وتاريخ 6/2/3767 برقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 ( النفوس حفيظة رقم - خوجه المجيد عبد الشكور عبد / المواطن على المستحقة المطالبة
 ( وقدره بمبلغ - المكرمة مكة ومصدرها هـ19/6/1408 وتاريخ ) 6393/8



 ألمالك التابع العقار إيجار عن مستحق مبلغ عن عبارة المبلغ وهذا ، ريال ) 364311.20
 على الحجز معاليه ويطلب ، الشريف المكي الحرم أمام المكرمة بمكة عليه المؤجّر الدولة
 واعتماد ، االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المذكور المواطن باسم التي العقارات جميع

 الشكور عبد / باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث
 حدود في عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي ، خوجه المجيد عبد

] 959 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة إليها المشار المديونية
2639/ت/13
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 بشأن ، هـ 9/4/1426 وتاريخ 185/3804 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد (
 المدني سجله رقم - الرمضان الله عبد بن علي بن حسين / المواطن على المستحقة المطالبة

 - األحساء بمحافظة ) 2251000781 ( التجاري سجله ورقم ، ) 1009070994 (
 نشاطه على المستحقة الزكاة عن عبارة المبلغ وهذا ، ريال ) 101997.45( وقدره بمبلغ

 العقارات جميع على الحجز معاليه ويطلب ، هـ30/6/1424 حتى هـ1/7/1419 الفترة عن
 في البحث واعتماد ، االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المذكور المواطن باسم التي

 عبد بن علي بن حسين / باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط
 حدود في عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي ، الرمضان الله

 بالتعميم الحجز فك تم ] 960 [ الحجز ملف رقم . و/ ) واإلفادة إليها المشار المديونية
. هـ5/2/1427 في 2819/ت/13 رقم
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 س12/4023 هـ رقم المكلف العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد
 مساهمات قضية في للتحقيق المشكلة اللجنة محضر به المرفق ، هـ9/4/1426 وتاريخ



 وزير الملكي السمو صاحب برقية على المبني ، ) سوا ( الدفع مسبوقة االتصال بطاقة
 الكتابة المحضر تضمن وقد ، هـ3/3/1426 وتاريخ ش50/13821/2 رقم الداخلية

 خالل من تبين لمن العقارية األمالك لمعرفة العدل وكتابات للمحاكم لإليعاز العدل لوزارة
 تاريخ من اعتباراً وذلك ، شراؤه أو بيعه تم ما بيان مع ، بالقضية عالقة لهم أن التحقيقات

 بن حسن بن العزيز عبد المدني السجل رقم االسم : كاآلتي وأسماؤهم ، هـ1/1/1425
 بن مشاري 1015059858 الشمراني مشهور بن محمد 1057428466 الجهني سالم
 1007341090 الروقي خلف بن مطلق بن مساعد 1011437058 العمري الله عبد

 الرحمن عبد بن فواز بن فراس 1006201378 الصبحي عوده بن عواد بن عمار
 غازي 1036029864 الزهراني سعيد بن أحمد بن سعيد 1000989184 حضراوي

 1005246002 المقاطي جابر بن عايض بن محمد 1034283556 مقبول بن سليمان
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا

 من اعتباراً وذلك ، شراؤه أو بيعه تم ما بيان مع ، المذكورين بأسماء مسجلة ممتلكات
 ) واإلفادة عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي ، هـ1/1/1425 تاريخ

] 961 [ الحجز ملف رقم . و/
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 التحفظ طلب بشأن ، هـ2/4/1426 والتاريخ 2627/ت/13 الرقم ذي لتعميمنا فإلحاقاً
 المدني السجل يحمل الذي - المحيميد رشيد بن محمد بن صالح / المواطن ممتلكات على
 في حساباته وكل ، باسمه التي أمالكه جميع في التصرف من - ) 1037193586 ( رقم

 رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد عليه . الخ .... القضية ناظر من بإذن إال والمصارف البنوك
 المواطن أن المتضمن ، هـ27/4/1426 وتاريخ 50579/26 رقم بالرياض العامة المحكمة
 التحفظي الحجز رفع القضية ناظر فضيلة قرر فقد وعليه ، المحكمة مع تجاوب المذكور

 ممتلكات على المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... عنه
 ) 951 ( الحجز ملف رقم .و ) بذلك منتهية المحيميد رشيد بن محمد بن صالح / المواطن

.



2654/ت/13
1/54

11
5

1426
حجز

 نظام من ) 231 – 230 ( المادتين حول الوزارة إلى الواردة االستفسارات إلى فإشارة
 230 ( المادة في الوارد ، عليه المحكوم بإيقاف يتعلق ما وخصوصاً ، الشرعية المرافعات

 لغير ضده الصادر الحكم تنفيذ من عليه المحكوم امتنع إذا [ أنه على نصت التي النظام من )
 عليه المحكوم توقيف طلب له للمحكوم جاز أمواله على التنفيذ يمكن ولم اإلعسار عذر

 الممتنع بوقف يأمر أن الحاكم وعلى ، المختص اإلداري الحاكم إلى يرفعها عريضة بموجب
 تلك بعد التنفيذ عن االمتناع على عليه المحكوم أصر وإذا ، أيام عشرة عن تزيد ال لمدة
 استمرار في للنظر اختصاصها نطاق في عليه المحكوم يقيم التي المحكمة إلى فيحال المدة
 دليل لوضع لجنة تشكيل تم وأنه ، ] الشرعية النصوص ضوء على سراحه إطالق أو توقيفه

 في المشكلة اللجنة بين تنسيق وجود إلى إضافة ، والتنفيذ الحجز قسم لعمل إجراءات
 يسبب ما كل لمعالجة وذلك ، الداخلية وزارة مندوبي مع التنفيذية اللوائح لمراجعة الوزارة

 على والعمل ، االطالع إليكم نرغب لذا . األحكام وتنفيذ فيها والبت القضايا في النظر تأخر
 المحكوم إيقاف بخصوص الشرعية المرافعات نظام من ] 230 [ المادة في ورد ما تفعيل
 رأت حال في السجن إلى يوجه المدة محدد كتاب بإصدار المبادرة ذلك ومن ، عليه

 نظام من ] 36 [ المادة به تقضي ما وفق ، عليه المحكوم توقيف استمرار المحكمة
 في إال سجنه أو إنسان أي توقيف يجوز ال [ أنه على تنص التي ، الجزائية اإلجراءات

 توقيف دار أو سجن أي إلدارة يجوز وال نظاماً، لذلك المخصصة التوقيف دور أو السجون
 المختصة، السلطة من عليه موقع المدة ومحدد مسبب أمر بموجب إال إنسان أي قبول

.و])/األمر هذا في المحددة المدة بعد يبقيه أال ويجب
2663/ت/13
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 على التحفظ طلب بشأن ، هـ4/6/1425 وتاريخ 2466/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 ( المدني السجل رقم - الحمدي عويض الكريم عبد / المواطن ممتلكات

 – ينبع بمحافظة ) 4700004669 ( التجاري السجل ورقم ، ) 1060762992
 المستحقة الزكاة مقابل ، ريال ) 441356 ( قدره بمبلغ وذلك ، والدخل الزكاة لمصلحة

 فقد عليه . الخ .... هـ 17/3/1423 إلى هـ 18/3/1420 من الفترة خالل نشاطه على
 وتاريخ 2492/9 رقم المكلف والدخل الزكاة مصلحة عام مدير سعادة كتاب تلقينا

 قام - سعادته يذكر كما – المذكور المواطن أن المتضمن ، ينبع بمحافظة هـ8/5/1426
 لصالح هـ17/6/1412 وتاريخ 179/1/3 رقم بالصك والمسجل له العائد العقار برهن

 المذكور عن الحجز برفع المختصة الجهات توجيه سعادته ويطلب ، والدخل الزكاة مصلحة
 واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... بعاليه إليه المشار العقار حجز على اإلبقاء مع ،

 الحمدي عويض بن الكريم عبد / المواطن ممتلكات على المتخذة التحفظية اإلجراءات
. )941 ( الحجز ملف رقم . و / ) بذلك منتهية
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 5337/1 رقم الخرج بمحافظة العامة المحكمة رئيس مساعد فضيلة كتاب تلقينا فقد
 بن خالد / الشيخ بالمحكمة القاضي فضيلة كتاب إلى فيه المشار ، هـ14/5/1426 وتاريخ

 فضيلته لدى تقرر أنه المتضمن ، هـ7/5/1426 وتاريخ 1229/2 رقم الحسياني العزيز عبد
 ( رقم المدني السجل يحمل الذي - البياهي ناصر بن العزيز عبد بن الله عبد / المواطن منع

 لكونه وذلك ، المنقولة أو الثابتة أمالكه جميع في التصرف من - ) 1051945358
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... رياالً ) 7193524 ( قدره بمبلغ مطالب
 بن الله عبد / باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث

 في عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي ، البياهي ناصر بن العزيز عبد
 ( الحجز ملف رقم . و / ) . القضيةبذلك ناظر فضيلة وإفادة ، إليها المشار المديونية حدود
962( .
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 ر م/730957/س4 رقم المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 قضية في للتحقيق المشكلة اللجنة محضر بها المرفق ، هـ29/4/1426 وتاريخ ش

 وزارة إلى الكتابة المحضر تضمن وقد ، ) سوا ( الدفع مسبوقة االتصال بطاقة مساهمات
 خالل من تبين لمن العقارية األمالك لمعرفة العدل وكتابات المحاكم إلى لإليعاز العدل

 رقم : كاآلتي وأسماؤهم ، شراؤه أو بيعه تم ما بيان مع ، بالقضية عالقة لهم أن التحقيقات
 أحمد 1044800421 الزهراني راشد بن توفيق 1031167172 االسم المدني السجل

 آل أحمد بن علي بن الله عبد 1044800462 الزهراني الله عبد آل محمد بن على بن
 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا الزهراني الله عبد
 وفي ، شراؤه أو بيعه تم ما بيان مع ، المذكورين بأسماء مسجلة ممتلكات من يوجد عما
 ( الحجز ملف رقم . و / ) . واإلفادة عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال

961( .
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 وزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 الموجه ، هـ 18/5/1426 وتاريخ 9/11/6/5101 رقم العام والمفتش والطيران الدفاع
 القضايا تدقيق هيئة حكم إلى فيه والمشار ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصالً

 بإدانة ، هـ1423 لعام 3/ج/د/2 رقم الحكم بتأييد القاضي ، هـ1423 لعام 2/ت/102 رقم
 السجل ويحمل ، الجنسية سعودي ، المشعل فرحان محمد بن مشعل / متقاعد النقيب
 وإلزامه ، العام للمال اختالس من إليه نُسِب بما وذلك ، ) 1012615058 ( رقم المدني

 ) وعشرون وثالثة ومائتين ألف وعشرون ماليين خمسة ( وقدره فيه المفرط المبلغ برد
 في للمدين العقارية الممتلكات على الحجز إيقاع سموه ويطلب ، الدولة خزينة إلى رياالً
 والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المديونية حدود
 حال وفي ، المشعل فرحان محمد بن مشعل / باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم



 واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور
. )963 ( الحجز ملف رقم . و / ) عاجلة بصفة
2673/ت/13
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 حصر طلب المتضمنة ، هـ27/5/1426 وتاريخ 3/47201 رقم السرية البرقية تلقينا فقد

 – القحطاني محمد بن الله عبد بن نايف / المواطن باسم المسجلة العقارية الممتلكات جميع
 باسم المسجلة العقارية الممتلكات جميع وحصر – )1006200404 ( المدني سجله رقم

 ... له أو المذكور من الصادرة الشرعية الوكاالت جميع وحصر ، ووالدته وأشقائه زوجته
 يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ
 أو زوجته أو القحطاني محمد بن الله عبد بن نايف / المواطن باسم مسجلة ممتلكات من

 فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي ، - المرفق األسماء بيان حسب – أووالدته أشقائه
. )958 ( الحجز ملف رقم . و / ) جداً عاجلة بصفة واإلفادة عليه التحفظ يتم
2682/ت/13
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 س12/6298 هـ رقم المكلف العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد
 مساهمات قضية في للتحقيق المشكلة اللجنة محضر به المرفق ، هـ27/5/1426 وتاريخ
 وزير الملكي السمو صاحب برقية على المبني ، ) سوا ( الدفع مسبوقة االتصال بطاقة

 طلب المحضر تضمن وقد ، هـ3/3/1426 وتاريخ ش50/13821/2 رقم الداخلية
 ، بالقضية عالقة لهم أن التحقيقات خالل من تبين لمن العقارية األمالك عن الكشف

 1004064935 االسم المدني السجل رقم االسم المدني السجل رقم : كاآلتي وأسماؤهم
 الحربي المحمادي عايش سعد فهد 1008760074 العروي حسن الرزاق عبد ماجد

 أحمد محمد خالد 1003291539 الجهني الذبياني سالم سليمان سالم 1000285047
 1059471498 الجهني الشيخ حمد فيصل حمد 1066060953 الحربي الصبحي



 الجهني عوده عفنان بنت بخيته 1057060285 المصري مرزوق عابد محمد
 سالم حسن حصه 1057060301 العروي سالم حسن الرزاق عبد 1004064919

 حسن زكيه 1066060946 الجهني سالم سليمان الحميد عبد 1026446771 العروي
 تركي مريم 1064311226 السفري حامد علي بن حسن 1003164595 العروي سالم
---- --------- خالف المجيد عبد محمد سلمان 1020924518 العروي علي

 االطالع إليكم نرغب لذا الجهني الشيخ محمد حمد فيصل 1066045731 ------
 بأسماء مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد

 رقم .و / ) واإلفادة عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي ، المذكورين
. )961 ( الحجز ملف
2687/ت/13
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 على التحفظ طلب بشأن ، هـ18/1/1426 وتاريخ 2570/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 ( رقم المدني السجل يحمل الذي حسن بن حسن الله عبد بن عثمان / المواطن ممتلكات

 بالمنطقة المظالم ديوان فرع رئيس فضيلة كتاب بموجب وذلك ، ) 108707877
 فقد عليه . الخ ... هـ20/11/1425 وتاريخ 15/144/2548/3/ج/ت/د رقم الشرقية

 في 28415 /6 رقم الشرقية المنطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا
 بالمنطقة المظالم ديوان فرع رئيس فضيلة كتاب اإلمارة تلقّي المتضمن ، هـ11/5/1426

 الدائرة حكم صدر أنه المتضمن ، هـ10/3/1426 في 57115/3/ج/ت/د رقم الشرقية
 المظالم ديوان اختصاص بعدم هـ1426 لعام 15/ج/ت/د/35 رقم عشرة الخامسة التجارية
 للقرارين وإلغائها ، حسن بن الله عبد بن عثمان / المواطن ضد المقامة الدعوى بنظر والئياً

 الثابتة بأمواله التصرف من المذكور بمنع الصادر ، هـ1425 لعام 15/ج/ت/د/101 رقم
 الذكر سالفا القرارين إلغاء فإن وبالتالي ، هـ1425 لعام 15/ج/د/169 ورقم ، والمنقولة

 المذكور عن الحضر رفع ثمّ ومن ، إصدارهما على قياساً للطعن قابل غير نهائياً يعتبر
 ممتلكات على المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ...

 ( الحجز ملف رقم . و / ) . بذلك منتهية حسن بن حسن الله عبد بن عثمان / المواطن
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 في بالبحث بالتوجيه القاضي ، هـ6/2/1426 وتاريخ 2580/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما العدل وكتابات المحاكم لدى والسجالت الضبوط

 تلقينا فقد عليه . الخ ... عاجلة بصفة ذلك عن واإلفادة الطويل محمد بن يوسف / باسم
 إلى فيه المشار ، هـ27/6/1426 وتاريخ 9/6/6687 رقم بالنيابة المالية وزير معالي كتاب
 المعنية الجهات مع التنسيق المتضمن ، هـ6/1/1426 وتاريخ ب م/256 رقم السامي األمر

 ، عليه المستحقة المديونيات سداد على الطويل محمد بن يوسف / ورثة قدرة مدى لمعرفة
 ( المدني سجلها ورقم شنكار أحمد نجاة / زوجته .1 : هن المذكور يوسف ورثة وأن

 ( المدني سجلها ورقم الطويل يوسف هوازن / ابنته .2 ) 1051309175
 ( المدني سجلها ورقم الطويل يوسف جميلة / ابنته .3 ) 1051309183
 ( المدني سجلها ورقم الطويل يوسف غدير / ابنته .4 ) 1051309191
 والسجالت الضبوط في والبحث االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... ) 1051309209

 المشار الطويل محمد بن يوسف / ورثة باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم
. )957 ( الحجز ملف رقم . و / ) عاجلة بصفة ذلك عن واإلفادة ، بعاليه إليهن
2712/ت/13
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 على التحفظ طلب بشأن ، هـ18/1/1426 وتاريخ 2570/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 ( رقم المدني السجل يحمل الذي حسن بن حسن الله عبد بن عثمان / المواطن ممتلكات



 بالمنطقة المظالم ديوان فرع رئيس فضيلة كتاب بموجب وذلك ، ) 108707877
 فقد عليه . الخ ... هـ20/11/1425 وتاريخ 15/144/2548/3/ج/ت/د رقم الشرقية

 في 28415 /6 رقم الشرقية المنطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا
 بالمنطقة المظالم ديوان فرع رئيس فضيلة كتاب اإلمارة تلقّي المتضمن ، هـ11/5/1426

 الدائرة حكم صدر أنه المتضمن ، هـ10/3/1426 في 57115/3/ج/ت/د رقم الشرقية
 المظالم ديوان اختصاص بعدم هـ1426 لعام 15/ج/ت/د/35 رقم عشرة الخامسة التجارية
 للقرارين وإلغائها ، حسن بن الله عبد بن عثمان / المواطن ضد المقامة الدعوى بنظر والئياً

 الثابتة بأمواله التصرف من المذكور بمنع الصادر ، هـ1425 لعام 15/ج/ت/د/101 رقم
 الذكر سالفا القرارين إلغاء فإن وبالتالي ، هـ1425 لعام 15/ج/د/169 ورقم ، والمنقولة

 المذكور عن الحضر رفع ثمّ ومن ، إصدارهما على قياساً للطعن قابل غير نهائياً يعتبر
 ممتلكات على المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ...

 ( الحجز ملف رقم . و / ) بذلك منتهية حسن بن حسن الله عبد بن عثمان / المواطن
898( .
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 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 ناصر بن حثالن / دعوى إلى فيه المشار ، هـ 3/6/1426 وتاريخ 101/2/48289

 قرار بموجب ، ريال مليون عشر أربعة بملبغ ، المشاري راشد بن الله عبد / ضد السبيعي
 ماليين ثمانية استلم المدعي وأنّ ، هـ9/8/1421 وتاريخ 598/21 رقم التجارة وزارة

 ، ريال ألف وخمسمائة ماليين خمسة عليه المدعى على له وتبقى ، ريال ألف وخمسمائة
 ، هـ28/6/1425 وتاريخ 154/26 رقم الشرعي الصك بموجب المتبقي المبلغ ثبت وقد

 ، المطلوبين قائمة على المشاري راشد بن الله عبد / عليه المدعى اسم وضع سموّه ويطلب
 سموّه يطلب كما . ذلك يخص فيما الجنائي األمن مع والتعاون ، وسيلة بأية إحضاره مع

 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المذكور ممتلكات على الحجز
 راشد بن الله عبد / باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط

 المديونية حدود في عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي ، المشاري



 رقم التعميم انظر . )964( الحجز ملف رقم . و / ) عاجلة بصفة واإلفادة إليها المشار
. هـ19/3/1427 في 2856/ت/13
2743/ت/13
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السري البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 في 17/49211 رقم لتعميمنا إشارة [ : ونصه هـ29/6/1426 وتاريخ ش17/40385/2
 الصادر هـ20/5/1421 في 21/م رقم الملكي المرسوم على المبني هـ7/7/1421

 هـ14/1/1424 وتاريخ 17/4164 رقم والتعميم الشرعية المرافعات نظام على بالموافقة
 هـ7/1/1426 وتاريخ 17/2581 رقم وبرقيتنا للنظام التنفيذية الالئحة من نسخة به المرفق

 لدى المشكلة اللجنة مع الوزارة من مندوبين تكليف المتضمنة العدل وزير لمعالي الموجهة
 ومراجعة والمحاكم المدنية الحقوق بين التنفيذ آلية ولبحث الالئحة لمراجعة العدل وزارة
 ويضمن يكفل بما الجهات تلك بين الالزم والتنسيق التنفيذية الالئحة في الثغرات بعض

 يتعلق فيما للوزارة يرد فيما لوحظ وحيث . التأخير وعدم المعالجة في والسرعة الحقوق
 المرافعات نظام عليه نص ما تطبيق في التفاوت -1 : يلي ما وإجراءاتها المدنية بالحقوق
 -2 . والتوقيف والحجز واإلحضار التبليغ بإجراءات يتعلق فيما التنفيذية والئحته الشرعية

 وجود -3 . النظام مواد وبعض الالئحة في الواردة النقاط بعض عن االستفسارات كثرة
 الشكاوى كثرة -4 . التعليمات تقتضيه لما خالف مالية مطالبات في أوقفوا سجناء

 أو عليها الحصول تأخر أو حقوقهم على حصولهم عدم بسبب المواطنين من والتظلمات
 اللجنة مع الوزارة من المشاركين إنّ وحيث . عليهم بما الوفاء دون مدينيهم عن اإلفراج

 بن بندر / المساعد الخاصة الحقوق عام مدير - : من كل هم العدل وزارة في المشكلة
 - .الوشمي صالح بن العزيز عبد / بالوزارة القانونية باإلدارة المستشار - الهويدي حمد
.البارقي فريج بن كمال / العقيد العام باألمن المدنية الحقوق شعبة مدير

 الوزارة مندوبو يكون أن وألهمية ، تصوره عن فرع الشيء على الحكم ألن ونظراً
 عليه يجري ما وحقيقة الواقع عن واضح تصور على العدل وزارة في اللجنة مع المكلفون



 يوجد ما لوضع المملكة مناطق جميع في يتبع ما ومعرفة المدنية الحقوق إدارات لدى العمل
 بمراجعة تقوم التي اللجنة أمام ثغرات أو عوائق من هناك ما وكذا حاليا مطبقة آلية من

 إلمارات بالشخوص تكليفهم تم فقد نصوصها بعض تفسير أو تعديلها في للنظر الالئحة
 على قرب عن والوقوف ذلك حول المدنية الحقوق إدارات لدى وما لديها ما ألخذ المناطق

 الحقوق ثم المركز أو المحافظة أو باإلمارة بدءا ( الجهات بين المتبعة واآللية اإلجراءات
 بعض لدى ما واستطالع للموقوفين زيارة مع ) التوقيف دور ثم المحكمة ثم المدنية

 يلزم من وإبالغ اإلحاطة نود لذا .التجارية كالغرف العالقة ذات والجهات المراجعين
 الله شاء إن قريباً سيتم والذي المندوبين شخوص قبل ذكر ما ضوء في لذلك لإلعداد
 ( ورقم ) 0505471083 ( الهاتف على معهم التنسيق ويمكن المهمة وتسهيل

 يتعلق فيما إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... ) 0506457041
. و / .) الداخلية وزارة مقام من اللجنة أعضاء مهمة بتسهيل

2744/ت/13
1/54

23
9

1426
حجز

)

 وتاريخ 95416/26 رقم بالرياض العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد
 إبراهيم بن سليمان / الشيخ بالمحكمة القاضي فضيلة كتاب به المرفق ، هـ6/9/1426

 على التعميم فضيلته طلب المتضمن ، هـ21/8/1426 وتاريخ 95416/26 رقم الحديثي
 الذي السبيعي محمد بن فهد / عليه المدعى أمالك عن بالبحث العدل وكتابات المحاكم

 لذا . الخ ...منها يوجد ما على والحجز ، ) 1009137991 ( رقم المدني السجل يحمل
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب

 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي ، السبيعي محمد بن فهد / باسم مسجلة ممتلكات
 ( الحجز ملف رقم .و / )،،، يحفظكم والله . بذلك القضية ناظر فضيلة وإفادة عليه التحفظ
965( .
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 المتضمن ، هـ18/10/1426 وتاريخ 185/9902 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد

 رقم - بتبوك األغراض متعددة التعاونية للجمعية العقارية الممتلكات على الحجز طلب
 لصالح عليها مالية مستحقات لوجود وذلك ، - ) 3550000155 ( التجاري السجل
 على المستحقة الزكاة مقابل وذلك ، ريال ) 258947 ( قدرها والدخل الزكاة مصلحة
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... هـ1420 عام حتى هـ1414 عام من الفترة خالل نشاطها

 / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في والبحث
. و / ) عاجلة بصفة ذلك عن واإلفادة ، بتبوك األغراض متعددة التعاونية الجمعية
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 ، هـ20/10/1426 وتاريخ 185/10004 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 عماد الدين بدر بكر أبو / بالمواطن الخاصة العقارية الممتلكات على الحجز طلب المتضمن

 السجل وصاحب ، ) 1059883569 ( رقم المدني السجل يحمل الذي ، يوسف
 مصلحة لصالح عليه مالية مستحقات لوجود وذلك ، ) 465001112 ( رقم التجاري

 نشاطه على المستحقة الزكاة مقابل وذلك ، ريال ) 196250 ( قدرها والدخل الزكاة
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... هـ30/6/1426 حتى هـ1/7/1421 من الفترة خالل

 أبو / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في والبحث
 [ الحجز ملف رقم .و / ) عاجلة بصفة ذلك عن واإلفادة ، يوسف عماد الدين بدر بكر

. هـ16/1/1427 في 2814/ت/13 رقم بالتعميم الحجز فك تم . ] 967
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 المتضمن ، هـ18/10/1426 وتاريخ 185/9902 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 رقم - بتبوك األغراض متعددة التعاونية للجمعية العقارية الممتلكات على الحجز طلب

 لصالح عليها مالية مستحقات لوجود وذلك ، - ) 3550000155 ( التجاري السجل
 على المستحقة الزكاة مقابل وذلك ، ريال ) 258947 ( قدرها والدخل الزكاة مصلحة
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... هـ1420 عام حتى هـ1414 عام من الفترة خالل نشاطها

 / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في والبحث
 ملف رقم . و / ) عاجلة بصفة ذلك عن واإلفادة ، بتبوك األغراض متعددة التعاونية الجمعية
. )966 ( الحجز
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 ورقم ، هـ20/9/1426 وتاريخ 4841 رقم المظالم ديوان رئيس معالي كتابي تلقينا فقد
 لعام ق/1566/1 رقم القضايا إلى فيهما المشار ، هـ8/11/1426 وتاريخ 5246
 ورقم ، هـ1426 لعام ق/1568/1 ورقم ، هـ1426 لعام ق/1567/1 ورقم ، هـ1426
 / ضد ووكالة أصالة الضبيبان الله عبد بن محمد / من المقامة ، هـ1426 لعام ق/1569/1
 المظالم ديوان بفرع الثانية التجارية الدائرة لدى والمنظورة ، الحسين العزيز عبد بن منصور
 الذي ، هـ1426 لعام 2/تج/د/259 رقم قرارها أصدرت الدائرة وأنّ . الرياض بمنطقة
 وأمواله ومنشآته ومؤسساته التجارية الحسين العزيز عبد بن منصور أعمال بوضع قضى

 قضائي حراسة مجلس وتعيين ، القضائية الحراسة تحت ومنقول وعقار نقد من وأمالكه
 المحاكم توجيه معاليه ويطلب . هـ15/9/1426 في القرار تاريخ من اعتبارا الغرض لذلك

 العزيز عبد بن منصور / من الصادرة الوكاالت جميع إلغاء .1 : يلي بما العدل وكتابات
 من القضاء قبل من المعين الحراسة مجلس تمكين .2 . للغير عنه بالنيابة وكالئه أو الحسين
 الجنسية سعودي ، الحسين العزيز عبد بن لمنصور العائدة العقارات جميع في التصرف
 منشآته أو لمؤسساته أو ، شخصياً ) 1031828187 ( رقم المدني السجل بموجب
 وكتابات المحاكم سجالت واقع من - الحراسة مجلس تزويد .3 . والبيع بالتأجير التجارية

 عبد بن لمنصور حالياً المملوكة العقارات جميع -أ : يلي عما ومعلومات ببيانات - العدل



 أو زوجاته أو أوالده من أي أو التجارية منشآته أو لمؤسساته أو ، شخصيا الحسين العزيز
 التي العقارات جميع -ب . الحسين العزيز عبد أبناء وسلطان وتركي وعادل محمد إخوانه
 أو التجارية منشآته أو لمؤسساته أو شخصيا الحسين العزيز عبد بن لمنصور مملوكة كانت

 من اعتباراً للغير عنها التنازل وتمّ ، أعاله المذكورين إخوانه أو زوجاته أو أوالده من أي
. هـ1/1/1420

 ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في والبحث االطالع إليكم نرغب لذا
 .و )عاجلة بصفة ذلك عن واإلفادة ، معاليه كتاب في إليهم أشير من بأسماء مسجلة عقارية

. ) 968 ( الحجز ملف رقم
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 المتضمن ، هـ26/9/1426 وتاريخ 9/6/9451 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد (
 ) 205 ( النفوس حفيظة رقم - الحرقان إبراهيم بن العزيز عبد / أمالك على الحجز طلب

 الحرقان العزيز عبد بن مازن / ورثته ووكيل ، - حريمالء ومصدرها هـ2/6/1384 وتاريخ
 ( قدرها مالية مستحقات لوجود وذلك ، - ) 1012852826 ( المدني سجله رقم -

 مبلغ بذمته وتبقى ، ريال مليون ) 41 ( تسديد تم وقد ، الدولة لخزينة ريال مليون ) 166
 العزيز عبد بن مازن / ابنه وهو الورثة وكيل مطالبة تمت وأنه ، ريال مليون ) 125 ( وقدره

 سنوية بأقساط المديونية باقي تسديد على المالية وزارة مع اتفاقاً وقع الذي ، الحرقان
 ويطلب ، سنة ) 20 ( مدى على هـ24/4/1424 بتاريخ ريال ) 6300000 ( مقدارها

 الوكيل وأمالك الحرقان إبراهيم بن العزيز عبد / المدين أمالك على الحجز إيقاع معاليه
 عما لديكم والسجالت الضبوط في والبحث االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المذكور

 بن مازن / وابنه ، الحرقان إبراهيم بن العزيز عبد / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد
] 969 [ الحجز ملف رقم .و)عاجلة بصفة ذلك عن واإلفادة ، الحرقان العزيز عبد
2793/ت/13
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 معالي كتاب على المبني ، هـ11/1/1425 وتاريخ 2380/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 1289/ت/13 رقم وتعميمنا ، هـ24/12/1424 وتاريخ 9/2/15417 رقم المالية وزير

 رقم جدة محافظة أمين معالي كتاب على المبني ، هـ13/10/1419 وتاريخ
 وتاريخ 997/ت/13 رقم وتعميمنا ، هـ1/9/1419 وتاريخ 5759/511/2

 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير معالي كتاب على المبني ، هـ2/12/1417
 المواطنين ممتلكات على الحجز طلب المتضمنة ، هـ16/11/1417 وتاريخ 2ش/51114

 وشركة ، الزهراني الدرمحي عطية أحمد وسعيد الزهراني الدرمحي عطية أحمد علي /
 تلقينا فقد عليه . الخ ... واإلعالن للدعاية وزهران غامد ووكالة ، لإلعالن الدولية الدرمحي

 إلى فيه المشار ، هـ8/11/1426 وتاريخ 9/6/10533 رقم المالية وزير معالي كتاب
 مطالبة انتهاء المتضمن هـ28/8/1426 وتاريخ 8618/26 رقم جدة محافظة أمانة كتاب

 عليهما المترتبة المستحقات بسداد لقيامهم ، الدرمحي أحمد ابني وعلي سعيد / المواطنين
 عن الحجز رفع المالية وزير معالي ويطلب ، ريال ) 424964.51 ( البالغة األمانة لصالح

. جدة أمانة لصالح عليهما المستحقة المديونية كامل لسداد وذلك المذكورين عقارات

 وتاريخ 9/2/15417 رقم المالية وزير معالي كتاب على وبناء ، ذكر ما على وبناء
 وزهران غامد وكالة على المستحقة المديونية تسديد تم أنه المتضمن ، هـ24/12/1424

 كتاب على وبناء ، المدني الطيران رئاسة لصالح لإلعالن الدولية الدرمحي ووكالة لإلعالن
 المتضمن ، هـ11/8/1421 وتاريخ ش/39630 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير معالي

 هناك يعد ولم مستحقات بأية الدرمحي شركة تطالب تعد لم والطائف األحساء بلديتي أن
 اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب فإننا ، المذكورين أمالك على للتحفظ حاجة

 وسعيد الزهراني الدرمحي عطية أحمد علي / المواطنين ممتلكات على المتخذة التحفظية
 وزهران غامد ووكالة ، لإلعالن الدولية الدرمحي وشركة ، الزهراني الدرمحي عطية أحمد

]. 720 [ الحجز ملف رقم .و / ) بذلك منتهية واإلعالن للدعاية
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 رقم الشرقية بالمنطقة العام واالدعاء التحقيق هيئة فرع رئيس سعادة كتاب تلقينا فقد
 الملكي السمو صاحب برقية إلى فيه المشار ، هـ22/11/1426 وتاريخ 1/6/20830ق

 إلى أصال الموجهة ، هـ3/10/1426 وتاريخ ش م5161/21420/ب/م رقم الداخلية وزير
 النقد مؤسسة محافظ معالي إلى منها ونسخة ، العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس معالي
 رقم البحرين بمملكة الداخلية وزارة وكيل معالي كتاب على المبنية ، السعودي العربي

 ، الداوي خالد / المدعو على القبض المتضمن ، هـ14/8/1426 وتاريخ 5/1/1/5/5/د
 التحقيق سموه ورغب ، السعوديين المواطنين من عدد بمشاركة أموال غسل جرائم الرتكابه
 ويطلب ، السعودي العربي النقد مؤسسة بمشاركة االختصاص بحكم الموضوع في الواسع
 واقع من الثابتة الممتلكات عن البحث العام واالدعاء التحقيق هيئة فرع رئيس سعادة

 الجنسية المدني السجل رقم : أسماؤهم اآلتية لألشخاص العدل وكتابات المحاكم سجالت
 1020881437 النينياء سعد الرحمن عبد بن سعد سعودي 1050136546 االسم

 عثمان أحمد بن الله عبد سعودي 1004004451 باحشوان سالم عمر بن سعيد سعودي
 يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا العثمان

 ( الحجز ملف رقم .عاجلة بصفة واإلفادة المذكورين بأسماء مسجلة عقارية ممتلكات من
970 ( .
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 المتضمن ، هـ2/12/1426 وتاريخ 184/11431 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 على بالمصادقة القاضي ، هـ1414 لعام ) 22 ( رقم بجدة االستئنافية اللجنة قرار صدر أنه

 مؤسسة / من كال بإدانة ، هـ1411 لعام ) 5 ( رقم الغربية بالمنطقة االبتدائية اللجنة قرار
 محمد عمر / لصاحبها ) 4030009383 ( التجاري السجل رقم ، بقشان عمر محمد عمر
 جمعان / والمدعو ، ) 1046107296 ( رقم المدني السجل يحمل الذي ، بقشان عمر
 ) 1053579403 ( رقم المدني السجل يحمل الذي ، الزهراني همالن علي بن أحمد بن



 وتسعة وأربعمائة ماليين أربعة ) 4479750 ( قدرها بغرامة وإلزامهما ، الجمركي بالتهريب
 عقاراتهما على الحجز إيقاع معاليه ويطلب ، ريال وخمسون وسبعمائة ألف وسبعون

 لذا . الخ ... به المطالبين للمبلغ سدادهما حين إلى المديونية تلك حدود في وممتلكاتهما
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب

 عمر محمد عمر / لصاحبها ، بقشان عمر محمد عمر مؤسسة / باسم مسجلة ممتلكات
 شيء على العثور حال وفي ، الزهراني همالن علي بن أحمد بن جمعان / والمدعو ، بقشان

 الحجز ملف رقم .و / ) واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من
) 971( .
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 أد/س204582/1 رقم المنورة المدينة منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 التجاوزات في التحقيق لجنة أعضاء كتاب إلى فيه المشار ، هـ3/12/1426 وتاريخ

 رقم المنورة بالمدينة لالدالء األهلية المؤسسة لدى والمالية اإلدارية والمخالفات
 / المدعو أرصدة عن الكشف طلبهم المتضمن ، هـ12/10/1426 وتاريخ 22/287/6

 1040235200 ( رقم المدني السجل يحمل الذي الجنسية سعودي يماني الله عبد عادل
 تمت التي اإلفراغات جميع عن اإلفادة سموه ويطلب ، باسمه تمت التي اإلفراغات وجميع )

 الضبوط في والبحث االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... سنوات أربع لمدة المذكور باسم
 . يماني الله عبد عادل / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت

) 972 ( الحجز ملف رقم .و ) عاجلة بصفة ذلك عن واإلفادة
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 : ونصه ، هـ25/12/1426 وتاريخ 9/6/83757 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 وتاريخ 41/3/2 رقم الملكية باإلرادة الصادر الدولة أموال جباية لنظام استناداً [

 والقاضي هـ16/3/1426 وتاريخ ) 68 ( رقم الوزراء مجلس قرار وإلى هـ13/4/1395
 جباية نظام من ) 18 ( المادة في عليها المنصوص اللجان أعضاء وظائف مسميات بتعديل
 ، هـ1/8/1426 وتاريخ ) 202 ( رقم الوزراء مجلس قرار إلى واستناداً ، الدولة أموال

 عند الدين من اإلعفاء حاالت وإيضاح المستحقة المديونيات تقسيط على بالموافقة القاضي
 وتاريخ ) 3014 ( رقم المالية وزير قرار صدر فقد ، بالقرار الواردة القواعد وفق اإلعسار

 في اجتماعاتها ستعقد والتي ، النظام في عليها المنصوص اللجنة بتشكيل هـ9/11/1426
 اللجنة وستقوم ، الحكومية الجهات من تردها التي الحاالت لدراسة وذلك المالية وزارة

 للدولة العامة للخزينة المدين أموال على الحجز قرار دراسة .1 : التالية الحاالت بدراسة
 الديون تقسيط طلبات في النظر .2 . الدولة أموال جباية نظام من ) 18 ( للمادة وفقاً

 وتاريخ ) 202 ( رقم الوزراء مجلس بقرار ورد لما وفقاً األقساط جدولة وإعادة
 من والتأكد ريال ألف مائة عن يقل الذي الدين من اإلعفاء في النظر .3 . هـ1/8/1426

 ريال ألف مائة ديونهم تتجاوز الذين المدينين من المقدمة واإلفالس اإلعسار إجراءات سالمة
 تأمل وعليه . هـ1/8/1426 وتاريخ ) 202 ( رقم الوزراء مجلس قرار من ) 8 ( للبند وفقا

 كافة واتخاذ بأول أوالً تحصيلها متابعة ديون لها التي الحكومية الجهات من المالية وزارة
 في الداخلة الحاالت من حالة لديها توفر ما وإذا الدين الستحصال النظامية اإلجراءات
 اللجنة على الموضوع لعرض اإليرادات لشؤون الوزارة وكالة مخاطبة فيتم اللجنة اختصاص

 للمشاركة مندوب تسمية .1 :- التالية اإلجراءات استكمال الحالة هذه في الجهة وعلى ،
.2 . المعروضة الحالة دراسة في اللجنة مع

 تأخره ومدة مقداره ( الدين عن معلومات إيراد ذلك ومن الموضوع ملف استكمال
 اإلجراء كان إذا .3 . ) تأخره أسباب وظروف الستحصاله اتخاذها تم التي واإلجراءات

 الشروط كافة توفر من التأكد فينبغي األقساط جدولة إعادة أو الدين تقسيط هو المطلوب
 نأمل . هـ1/8/1426 وتاريخ ) 202 ( رقم الوزراء مجلس قرار في إليها المشار والقواعد

 المطلوب للحاالت إليها المشار اإلجراءات باستكمال لديكم المختصة الجهات على التأكيد
.و ) يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] دراستها
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 على التحفظ طلب بشأن ، هـ8/11/1426 وتاريخ 2767/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً (
 ( رقم المدني السجل يحمل الذي ، يوسف عماد الدين بدر بكر أبو / المواطن ممتلكات

 لوجود وذلك ، ) 465001112 ( رقم التجاري السجل وصاحب ، ) 1059883569
 وذلك ، ريال ) 196250 ( قدرها والدخل الزكاة مصلحة لصالح عليه مالية مستحقات

 هـ30/6/1426 حتى هـ1/7/1421 من الفترة خالل نشاطه على المستحقة الزكاة مقابل
 وتاريخ 8/9 رقم والدخل الزكاة مصلحة عام مدير سعادة كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ...
 لصالح عليه المستحقة المبالغ كامل بتسديد قام المذكور أنّ المتضمن ، هـ1/1/1427

 هـ22/12/1426 وتاريخ 0834503/8 رقم التوريد أمر بموجب والدخل الزكاة مصلحة
 أبو / المواطن ممتلكات عن الحجز برفع العدل وكتابات المحاكم إبالغ سعادته ويطلب ،

 التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... يوسف عماد الدين بدر بكر
 رقم .و ) بذلك منتهية يوسف عماد الدين بدر بكر أبو / المواطن ممتلكات على المتخذة

. ] 967 [ الحجز ملف
2819/ت/13
1/5
5
2

1427
حجز

)

 معالي كتاب إلى فيه المشار ، هـ14/4/1426 وتاريخ 2639/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاًً
 على المستحقة المطالبة بشأن ، هـ 9/4/1426 وتاريخ 185/3804 رقم المالية وزير

 ) 1009070994 ( المدني سجله رقم - الرمضان الله عبد بن علي بن حسين / المواطن
 على المستحقة الزكاة عن عبارة المبلغ وهذا ، ريال ) 101997.45( وقدره بمبلغ - ،

 كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... هـ30/6/1424 حتى هـ1/7/1419 الفترة عن نشاطه
 المتضمن ، هـ26/1/1427 وتاريخ 465/9 رقم والدخل الزكاة مصلحة عام مدير سعادة

 على االتفاق وتم المبلغ من جزء بسداد وقام والدخل الزكاة مصلحة راجع قد المذكور أن
 واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... شهرية بأقساط عليه المستحق المبلغ باقي سداد

 الرمضان الله عبد بن علي بن حسين / المواطن ممتلكات على المتخذة التحفظية اإلجراءات



. ] 960 [ الحجز ملف رقم .و ) بذلك منتهية
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 فيه المشار ، هـ1/2/1427 وتاريخ 465 رقم المظالم ديوان رئيس معالي كتاب تلقينا قدد
 ورقم ، هـ1423 لعام ق/1547/1 ورقم ، هـ1423 لعام ق/365/2 رقم القضايا إلى

 ديوان بفرع عشر الحادية التجارية الدائرة أمام المنظورة ، هـ1423 لعام ق/2129/2
 والشريكين الشركاء مجموعة بين القائم النزاع بشأن جدة / المكرمة مكة بمنطقة المظالم

 سعيد الله عبد شركة في ، بقشان الله عبد وعلي ، بقشان سعيد أحمد بن سالم / المديرين
 الذي ، هـ1427 لعام 11/تج/د/15 رقم قرارها أصدرت الدائرة وأنّ . وإخوانه بقشان
 الله عبد شركة في والمدير المتضامن الشريك تركة على القضائية الحراسة بفرض قضى
 المدني السجل يحمل الذي بقشان سعيد بن أحمد بن سالم / المتوفى وإخوانه بقشان سعيد
 مكة سجل هـ20/5/1378 تاريخ في ) 575 ( حفيظته ورقم ) 10120655021 ( رقم

 باسمه المسجلة وشركاته باسمه المسجلة والعقارات المنقولة أمواله ذلك في بما ، المكرمة
 من ابتداءً ، وخارجها المملكة داخل وذلك ، ممتلكاته وجميع البنكية وحساباته ومؤسساته

 حارساً بكري أحمد بن حمزة / القانوني المحاسب وتعيين ، هـ17/12/1426 وفاته تاريخ
 وإدخالهم ، القضائي للحارس وتسليمها ، التركة عن الورثة يد ورفع ، التركة على قضائياً

 نرغب لذا . بعاليه إليه المشار القرار تنفيذ معاليه ويطلب . الخ ... مورثهم محل الدعوى في
 عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في والبحث االطالع إليكم

 .و ) عاجلة بصفة ذلك عن واإلفادة ، بقشان سعيد بن أحمد بن سالم / المتوفى باسم مسجلة
. ] 974 [ الحجز ملف رقم
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 وتاريخ 11322/27 برقم بالرياض العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد
 بالمحكمة القضائي العضو فضيلة لدى منظورة دعوى توجد أنه المتضمن هـ27/1/1427

 بن وسلطان الغليقه العزيز عبد بن أحمد من المقامة ، قاسم بن إبراهيم بن العزيز عبد / الشيخ
 ( رقم المدني السجل يحمل الذي ، رحمة بن علي بن الله عبد ورثة ضد ، العصيمي معزي

 يدفعوا بأن عليهم المدعى على الحكم تم قد أنه فضيلته وأفاد ، ) 1024636795
 رياالً وخمسون وأربعمائة ألفا وسبعون وواحد وثمانمائة ماليين خمسة قدره مبلغاً للمدعين

 . هـ12/6/1426 في 167/17 برقم والمسجل فضيلته من الصادر الصك بموجب ،
 المدعى يتجاوب ولم كثيرة عقارات ترك قد المذكور المتوفى لكون نظراً أنه فضيلته وأشار
 في التصرف بإيقاف يلزم من تعميد يطلب فضيلته فإن وعليه ، للمدعين التسديد في عليهم
 لذلك ونظراً . الخ ... آخر إشعار حتى رحمة بن علي بن الله عبد / المتوفى عقارات جميع
 االطالع إليكم نرغب )207( بالمادة الشرعية المرافعات نظام في ورد ما على وبناءً

 باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد
 التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور رحمة بن الله عبد / المتوفى

 ملف رقم .و ) بذلك القضية ناظر فضيلة وإفادة بعاليه إليها المشار المديونية حدود في عليه
. ] 973 [ الحجز
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 وتاريخ س/8/21هـ رقم العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد
 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية إلى فيه المشار ، هـ19/1/1427

 من للتحقق لجنة تشكيل بشأن ، هـ5/6/1426 وتاريخ ش م61/5/1285/ب/م
 واالدعاء التحقيق هيئة رئيس معالي ويطلب ، الطائف بمحافظة المشبوهة المالية المساهمات

 أسماؤهم الموضحة األشخاص باسم المسجلة والعقارات الثابتة الممتلكات عن البحث العام



 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . إليهم آلت ومتى وكالؤهم أو المرفق بالبيان
 المذكورين بأسماء مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط
 [ الحجز ملف رقم .و ) المذكور البيان من نسخة برفقه وتجدون ، عاجلة بصفة واإلفادة

975 [ .
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 س750082/3 رقم المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد (
 المخدرات مكافحة إدارة مدير سعادة كتاب إلى فيه المشار ، هـ19/1/1427 وتاريخ

 سعيد مشعل / المدعو بشأن ، هـ6/1/1427 وتاريخ س8/36/16 رقم المقدسة بالعاصمة
 شركة لدى العميل ) 1012719405 ( رقم المدني السجل يحمل الذي اللحياني فايز

 ألفاً وستون واثنان ماليين سبعة حسابه حركة بلغت الذي ، لالستثمار المصرفية الراجحي
 على االعتداء قضايا في التحقيق دائرة إلى قضيته والمحالة ، ريال وأربعون وتسعة ومائتان
 لوزارة الرفع المقدسة بالعاصمة المخدرات مكافحة إدارة مدير ويطلب ، لدراستها المال
 قضايا في التحقيق لدائرة األوراق رفع ليتم لهم وبعثها المذكور ممتلكات عن للبحث العدل

 البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المقدسة بالعاصمة المال على االعتداء
 المذكور باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في

. ] 976 [ الحجز ملف رقم .و) عاجلة بصفة واإلفادة
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 رقم المكرمة مكة بمنطقة العام واالدعاء التحقيق هيئة فرع رئيس سعادة كتاب تلقينا فقد
 2930/2/26 رقم المال قضية إلى فيه المشار ، هـ22/2/1427 وتاريخ 2/07/8806م
 المدني سجله رقم - الجنسية سعودي ، الصريصري حمد سليمان بن أحمد / فيها المتهم ،



 ، المال سوق هيئة نظام أحكام ومخالفة واالحتيال النصب بتهمة - ) 1042796779 (
 داخل وعقارات أراضي من بالمذكور الخاصة الممتلكات عن البحث سعادته ويطلب
 سعادته وتزويد ، عليها التصرفات كافة وإيقاف عليها التحفظي الحجز وإيقاع ، المملكة
 هيئة رئيس معالي كتاب على وبناء . الخ ... لممتلكاته والوثائق الصكوك لجميع بصورة

 تعميم على المبني ، هـ11/11/1426 وتاريخ 8/13605هـ رقم العام واالدعاء التحقيق
 ، هـ6/8/1426 وتاريخ ش19/46391/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب

 التحقيق هيئة منحت التي ، األموال غسل مكافحة نظام من ) 12 ، 8 ( المادتين وعلى
 العالقة ذات الجهات من والمعلومات والسجالت الوثائق طلب صالحية العام واالدعاء

 تمديد وطلب ، المالية التحريات وحدة من المرفوعة التحفظي الحجز طلبات في والبت
 المذكورة اإلجراءات لكون نظرا أنه إلى أشار معاليه وأن . المختصة المحكمة من الحجز
 الفروع رؤساء فوّض قد معاليه فإن منها الغاية تتحقق حتى اتخاذها في السرعة تتطلب

 الحجز طلب في والبت ، والمعلومات الوثائق طلبات رفع في للهيئة المخولة الصالحيات
 ضمن تقع التي بالقضايا المتعلقة العامة للمحكمة الحجز تمديد طلبات ورفع ، التحفظي
 والسجالت الضبوط في والبحث االطالع إليكم نرغب فإننا . الخ ... الفروع اختصاص

 ، الصريصري حمد سليمان بن أحمد / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم
 عاجلة بصفة ذلك عن واإلفادة عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي
) 977 ( الحجز ملف رقم .و ) جداً
2856/ت/13
1/5

19
3

1427
حجز

)

 على التحفظ طلب بشأن ، هـ6/9/1426 وتاريخ 2732/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 صاحب كتاب من نسخة على بناء وذلك ، المشاري راشد بن الله عبد / المواطن ممتلكات

 المشار ، هـ 3/6/1426 وتاريخ 101/2/48289 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو
 تلقينا فقد عليه . الخ ... هـ28/6/1425 وتاريخ 154/26 رقم الشرعي الصك إلى فيها

 101/2/2299/6 رقم الرياض منطقة أمير نائب الملكي السمو صاحب برقية من نسخة
 ماليين أربعة مبلغ بدفع قام المشاري الله عبد كفيل أنّ المتضمنة ، هـ29/2/1427 وتاريخ



 يكون موضوعهما فإن ذلك وعلى ، شيك بموجب هـ29/12/1427 تاريخ في يحل ريال
 هـ11/2/1427 وتاريخ 12136 رقم اإلمارة كتاب ذلك على بناء صدر وقد ، منتهيا

 العدل وكتابات المحاكم إبالغ سموه ويطلب ، منتهيا الموضوع باعتبار الشرطة إلى الموجه
 إليكم نرغب لذا . الخ ... المشاري راشد بن الله عبد / المواطن ممتلكات عن الحجز برفع

 راشد بن الله عبد / المواطن ممتلكات على المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع
. ) 964 ( الحجز ملف رقم .و ) بذلك منتهية المشاري
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 صاحب كتاب على المبني ، هـ24/7/1426 وتاريخ 2702/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 ، هـ8/7/1426 وتاريخ س101/9/12939 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو

 السعودية األوروبية الشركة بخصوص التحقيق لجنة طلب على سموه موافقة المتضمن
 في مرفوعة تكون قد قضايا أي عن تفصيلية ببيانات اللجنة بتزويد القاضي ، التعاوني للتأمين

 فقد عليه . الخ ... إليه انتهت وما ، وتطوراتها الشركة ضد المملكة مستوى على المحاكم
 ش101/9/6902 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو لصاحب السرية البرقية تلقينا

 قضية في التحقيق لجنة طلب على سموه بموافقة قضت التي ، هـ9/4/1427 وتاريخ
 نظام من ) 12/6 ( المادة على المبني - التعاوني للتأمين السعودية األوروبية الشركة
 باألشخاص الخاصة الممتلكات تحديد المتضمن - التنفيذية والئحته األموال غسل مكافحة

 حمدان عمر .1 : الحجز أمر صدور حين إلى فيها التصرف في والتريث أسماؤهم التالية
 البخيت حمدان عامر .2 . ) 2124699238 ( اإلقامة رقم – الجنسية سوري – البخيت

 بن فهد بن الرحمن عبد .3 . ) 2109281192 ( اإلقامة رقم – الجنسية سوري –
 .4 . ) 1051267019 ( المدني السجل رقم – الجنسية سعودي – سعيد آل سليمان

 . ) 1007822586 ( المدني السجل رقم - الجنسية سعودي – الياقوت محمد بن خالد
 ( المدني السجل رقم - الجنسية سعودي – المغربي الرحيم عبد بن مساعد بن مصطفى .5

 رقم - الجنسية سعودي – المغربي الرحيم عبد بن مساعد بن فواز .6 ). 1030324048
 – المغربي الرحيم عبد بن مساعد بن تركي .7 . ) 1046669006 ( المدني السجل



 بن العزيز عبد بن فيصل .8 . ) 1048092421 ( المدني السجل رقم - الجنسية سعودي
 على وبناء . ) 1012187371 ( المدني السجل رقم - الجنسية سعودي – المغربي أحمد

 ملف رقم .و ) عاجلة بصفة واإلفادة موجبه وإنفاذ االطالع إليكم نرغب فإننا ، ذكر ما
. ] 978 [ الحجز
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 بالعاصمة المكلف المال على االعتداء قضايا في التحقيق دائرة رئيس سعادة كتاب تلقينا فقد
 األموال غسل قضية إلى فيه المشار ، هـ7/5/1427 وتاريخ 711/9755م رقم المقدسة

 / للمدعو الثابتة والممتلكات العقارات جميع حصر طلب والمتضمن ، ) 31/26 ( رقم
 ، ) 2017013869 ( رقم اإلقامة يحمل الذي ، الجنسية أردني ، العليمي أحمد جمال
 ( اإلقامة رقم ، الجنسية أردني ، العليمي أحمد جمال بن خالد.1 : من كل وهم ، وأبنائه

 ( اإلقامة رقم ، الجنسية أردني ، العليمي أحمد جمال بن صالح.2 . ) 2018684031
 ( اإلقامة رقم ، الجنسية أردني ، العليمي أحمد جمال بن محمد.3 . ) 2018232351
 ( اإلقامة رقم ، الجنسية أردني ، العليمي أحمد جمال بن ياسر.4 . ) 2017043155
 ( اإلقامة رقم ، الجنسية أردني ، العليمي أحمد جمال بن الله عبد.5 . ) 2020698573

 رقم ، الجنسية أردني ، العليمي أحمد جمال بن الرحمن عبد.6 . ) 20170443163
 رقم ، الجنسية أردني ، العليمي أحمد جمال بن عامر.7 . ) 2017043789 ( اإلقامة
 رقم ، الجنسية أردني ، العليمي أحمد جمال بن ناصر.8 . ) 2017013935 ( اإلقامة
 رقم ، الجنسية أردني ، العليمي أحمد جمال بن جابر.9 . ) 2017043205 ( اإلقامة
 رقم ، الجنسية أردني ، العليمي أحمد جمال بن أحمد.10 . ) 2017013901 ( اإلقامة
 . والده مع مضاف ، العليمي أحمد جمال بن راشد.11 . ) 2037352271 ( اإلقامة

 العليمي أحمد جمال بن عارف.13 . والده مع مضاف ، العليمي أحمد جمال بن عاصم.12
 أسماء.15 . والده مع مضاف ، العليمي أحمد جمال بن سلطان.14 . والده مع مضاف ،

 حنان.16 . ) 1090009174 ( المدني السجل رقم ، سعودية ، العليمي أحمد جمال بنت
 ، العليمي أحمد جمال بنت عائشة.17 . والدها مع مضافة ، العليمي أحمد جمال بنت



 ، العليمي أحمد جمال بنت خوله.18 . ) 2017013927 ( اإلقامة رقم ، الجنسية أردنية
.19 . ) 20140190139 ( اإلقامة رقم ، الجنسية أردنية

 ، العليمي أحمد جمال بنت خلود.20 . والدها مع مضافة ، العليمي أحمد جمال بنت حمده
 بنت نور.22 . والدها مع مضافة ، العليمي أحمد جمال بنت علياء.21 . والدها مع مضافة
 مع مضافة ، العليمي أحمد جمال بنت بلقيس.23 . والدها مع مضافة ، العليمي أحمد جمال
 ( المدني السجل رقم ، سعودية ، العليمي أحمد جمال بنت خديجة.24 . والدها

 أحمد جمال بنت إيمان.26 .العليمي أحمد جمال بنت دالل.25 . ) 1133604163
 مع مضافة زوجة ، عارف مروح سالمه.28 .العليمي أحمد جمال بنت وفاء.27 .العليمي
 خضر يعقوب تغريد.30 . جمال مع مضافة زوجة ، الرزاق عبد محمد دالل.29 . جمال

 غسل مكافحة نظام من ) 12 ، 8 ( المادتين على وبناء . جمال مع مضافة زوجة ، الهندي
 والسجالت الوثائق طلب صالحية العام واالدعاء التحقيق هيئة منحت التي ، األموال

 وحدة من المرفوعة التحفظي الحجز طلبات في والبت العالقة ذات الجهات من والمعلومات
 االطالع إليكم نرغب فإننا . المختصة المحكمة من الحجز تمديد وطلب ، المالية التحريات
 بأسماء مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في والبحث

 واإلفادة عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي ، المذكورين األشخاص
. ] 979 [ الحجز ملف رقم .و ) جداً عاجلة بصفة ذلك عن
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 الرقم ذي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 السمو صاحب رفعه لما إشارة (( ونصه هـ14/5/1427 وتاريخ ش1/5/3/28469/2

 معاناة حول هـ19/4/1423 في د/129048 رقم بخطابه المكرمة مكة منطقة أمير الملكي
 الحضور طلبات من عليهم المدعى تجاوب عدم من الشرعية والمحاكم التنفيذية الجهات

 الحاسب إيقاف يتم بأن والرأي النساء وخصوصاً بحقهم صدر ما لتنفيذ إليهم توجه التي
 ولبرقية لذلك إشارة للمراجعة عليه ضغط وسيلة ليكون المتهرب أو بالمماطل الخاص اآللي



 في ب/18641 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب
 رقم جدة بمحافظة الجزئية المحكمة رئيس فضيلة خطاب على المبنية هـ15/5/1426

 بحقوقهم أحكام لهم تصدر من يعانيه ما إلى اإلشارة المتضمن هـ9/4/1426 في 840
 يتم أن فضيلته واقتراح ذلك بسبب الشديد وتذمرهم األحكام هذه تنفيذ في بطء من المالية
 ليتم اآللي الحاسب في مالية مطالبات بخصوص شرعي صك بحقه يصدر من كل اسم إدخال

 لآلخرين ديون من عليه ما تسديد بعد إال تخصه معاملة أي إنهاء وعدم السفر من منعه
 ما على ويقضي ألصحابها الحقوق إيصال في فعالة مساهمة سيساهم األمر هذا أن وإشارته

 وحيث .العالقة ذات التنفيذ جهات على التخفيف في يساهم كما مماطلة من اآلن حاصل هو
 القضايا جميع في المطلوبين إحضار في منه واالستفادة للشخص اآللي بالسجل يتعلق ما أن

 التعليمات به المرفق هـ18/2/1424 في 9624/7/ش1 رقم تعميمنا به صدر وأن سبق
 أسماء إلدراج آلي أمني نظام( وهو المطلوبين نظام على باإلدراج الخاصة والضوابط
 استحداثه تم والذي )إدارية أو حقوقية أو جنائية ألسباب أمنية لجهات المطلوبين األشخاص

 13102/7/ش1 رقم البرقي بتعميمنا تعليماته لكم المبلغة الممنوعين لنظام مكمالً ليكون
.هـ27/3/1422 في

 وكالة( في وذلك هـ30/3/1424 بتاريخ له األولى المرحلة تطبيق بدء النظام هذا أن وحيث
 صدرت كما )الرئيسية عشرة الثالث المناطق وجوازات وشرط األمنية للشئون الوزارة

 األحوال( وعمدت هـ24/10/1425-23 بتاريخ الثانية المرحلة تطبيق على الموافقة
 وقد بذلك ) المخدرات مكافحة – الطرق أمن – األمينة الدوريات – المرور – المدينة

 هـ2/4/1426 وتاريخ 21432/7/ش1 رقم األمنية للشئون مساعدنا سمو تعميم صدر
 لالستفادة المطلوبين نظام على التسجيل تعليمات وتفعيل تنفيذ بضرورة يلزم من بحث

 نود لذا .البقية دون اإلمارات بعض في النظام هذا من االستفادة لوحظ وقد منه القصوى
 رقم بتعميمنا المبلغ النظام هذا تضمنه بما بالعمل لديكم المختصة الجهات على التأكيد

 التعليمات من نسخة مع منه نسخة لكم مرفق( هـ18/2/1424 وتاريخ 9624/ش1
 منه القصوى واالستفادة بموجبها للتمشي يلزم من على وتعميمه )به الخاصة والضوابط

 في النظام هذا على ومراجعته حضوره ضمان أو عليه القبض التعليمات تقتضي من بإدراج
 لذا هـ.أ )) تحياتنا ولكم عقبات من التنفيذ يعتري بما واإلفادة وغيرها الحقوقية القضايا
 الخاصة والضوابط التعليمات من نسخة برفقه وتجدون واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب

.و ) سموه ببرقية إليها المشار المطلوبين نظام على باإلدراج
2928/ت/13



1/5
20
7

1427
حجز

)

 ، هـ13/6/1427 وتاريخ 4731 رقم جازان منطقة محاكم رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد
 الكريم عبد بن إبراهيم / الشيخ بجازان العامة بالمحكمة القاضي فضيلة كتاب به المرفق
 بن الرحمن عبد / السجين بقضية المتعلق ، هـ9/6/1427 وتاريخ 912/9 رقم المزيني

 1052845482 ( رقم المدني السجل يحمل الذي ، حمدي مشهور فقيه محمد بن عبده
 غرامة عليه يترتب المذكور وأن ، والرشوة مسروقة سيارات تهريب قضية في المتهم ، )

 وواحد وتسعمائة ألف وأربعون وخمسة ومائتان مليون ) 1245931 ( قدرها جمركية
 السامي المقام من الكريمة الموافقة وصدرت الدفع عن عجزه قرر وأنه ، ريال وثالثون
 ويطلب ، اإلعسار دعوى لسماع هـ12/11/1426 وتاريخ ب م/12143 برقم الكريم
 عن البحث – الشرعية المرافعات نظام من ) 232/3 ( المادة إلى استناداً – فضيلته

 الضبوط في والبحث االطالع إليكم نرغب فإننا لذا . الخ ... بالمذكور الخاصة الممتلكات
 بن عبده بن الرحمن عبد / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت

 ناظر فضيلة إفادة تتم ذلك من شيء على العثور حال وفي ، حمدي مشهور فقيه محمد
. ) 981 ( الحجز ملف رقم .و ) عاجلة بصفة بالوزارة التعاميم وشعبة القضية
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 59087 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجلة السرية البرقية تلقينا فقد
 قاسم محمد /بالمواطن تتعلق منظورة قضية لدينا [ : ونصها ، هـ4/7/1427-3 وتاريخ
 غير أموال توظيف قضية في الموقوف )1060867577( مدني سجل الغامدي أحمد
 النخيل بمخطط أرض قطعة عشرة ثماني )18( بشراء قام بأنه المذكور أفاد وقد نظامية



 فقد التحقيق جهات عن األراضي هذه وإلخفاء .للمساهمين عائدة بأموال جدة بمحافظة
 نقل منه طلب بعد وفيما ، الغامدي أحمد قاسم الله عبد / ألخيه عليها عامة وكالة عمل

 رقم مدني سجل الجنسية سعودي الزويد حمد بن عتيق بن حمد /المدعو إلى ملكيتها
 معاليكم من نرغب لذا .األخير باسم األراضي بهذه ملكية صك وصدر )1046840920(

 / من صادرة وكاالت وأية الملكية صك إيقاف حيال يلزم ما باتخاذ المختصة للجهة اإليعاز
 ، القضية إليه تنتهي بما إشعاركم لحين األراضي هذه بخصوص غيره أو الغامدي قاسم محمد

 هـ1/6/1425 تاريخ من ابتداءً للغير منه الصادرة الوكاالت جميع عن اإلفادة نود كما
 أسرته أفراد أو المذكور قبل من ملكيتها نقل تم أمالك أو عقارات وأية ، تاريخه وحتى

 بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] نفسها للفترة المرفق بالبيان الموضحين
. ) 980 ( الحجز ملف رقم .و ) إليه المشار البيان من نسخة برفقه وتجدون . عاجلة بصفة
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 على التحفظ طلب بشأن ، هـ16/1/1424 وتاريخ 2164/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 النفوس حفيظة يحمل الذي ، الشهري الله عبد بن ظافر بن سعيد / المواطن ممتلكات

 أمين معالي كتاب بموجب وذلك ، هـ14/10/1413 وتاريخ 70368 رقم نفوس حفيظة
 تلقينا فقد عليه . الخ ... هـ14/10/1423 وتاريخ ب/18546 رقم المقدسة العاصمة

 المتضمن ، هـ19/7/1427 وتاريخ ب/25484 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي كتاب
 وثمانون خمسة ) 85065 ( قدرها والبالغ عليه المترتبة المديونية بتسديد قام المذكور أن

 ) 10/أ/د/71 ( رقم المظالم ديوان بحكم ورد ما حسب وذلك ، ريال وستون وخمسة ألف
 على المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . هـ1426 لعام

 الحجز ملف رقم .و ) بذلك منتهية الشهري الله عبد بن ظافر بن سعيد / المواطن ممتلكات
) 912( .
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجلة السرية الخطية البرقية تلقينا فقد (

 إيقاع تتطلب منظورة قضية سموه لدى أن المتضمنة ، هـ3/8/1427 وتاريخ 67875
 عبد سعيد بن منصور - : من بكل الخاصة العقارية الممتلكات جميع على التحفظي الحجز

 عمر - . )1082925817 ( المدني سجله بموجب - الجنسية سعودي – القحطاني الله
 لذا . )1019462561 ( المدني سجله بموجب - الجنسية سعودي – باعطيه عمر مبارك
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب

 التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور حال وفي ، المذكورين بأسماء مسجلة ممتلكات
 رقم التعميم انظر . ] 983 [ الحجز ملف رقم .و ) جداً عاجلة بصفة واإلفادة عليه
. هـ11/8/1427 في 2945/ت/13
2945/ت/13
1/5
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1427
حجز

)

 الخطية البرقية على المبني ، هـ6/8/1427 وتاريخ 2943/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وتاريخ 67875 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجلة السرية

 على التحفظي الحجز إيقاع تتطلب منظورة قضية سموه لدى أن المتضمنة ، هـ3/8/1427
 الذي القحطاني الله عبد سعيد بن منصور / بالمواطن الخاصة العقارية الممتلكات جميع
 الذي باعطيه عمر مبارك عمر / والمواطن ، )1082925817 ( رقم المدني السجل يحمل
 الخطية البرقية تلقينا فقد عليه . الخ ... )1019462561( رقم المدني السجل يحمل
 ش م61/4/16626/ب/م رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجلة السرية
 بشأن هـ3/8/1427 في 67875 رقم لبرقيتنا إلحاقاً [ : ونصها ، هـ8/8/1427 وتاريخ
 الله عبد سعيد بن منصور / بالمدعو الخاصة العقارية الممتلكات على التحفظي الحجز إيقاع

 ) الجنسية سعودي ( باعطيه عمر مبارك عمر / والمدعو ) الجنسية سعودي ( القحطاني
 في يملكانه فيما المذكورين تصرف من وخشية عليها الحجز يتم التي األعيان عن وإفادتنا



 ولمن المذكورين من حديثاً المنقولة بالعقارات بتزويدنا اإلشارة نرغب ، األخيرة اآلونة
 المذكورين من حديثاً المنقولة العقارات عن واإلفادة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] نقلت

 الحجز ملف رقم .و ) جداً عاجلة بصفة ذلك من بصورة وتزويدنا ، ملكيتها نقل تمّ ولمن ،
] 983 [ .

2948/ت/13
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 المشار ، هـ27/7/1427 وتاريخ 3165 رقم المظالم ديوان رئيس معالي كتاب تلقينا فقد
 لعام ق/1824/1 رقم القضية في الصادر ، هـ1427 لعام 2/تج/د/5 رقم القرار إلى فيه

 عبد بن أحمد أعمال بوضع قضى الذي ، الثانية التجارية الدائرة أمام المنظورة ، هـ1425
 تحت ومنقول وعقار نقد من وأمالكه وأمواله ومنشآته ومؤسساته التجارية النفيسي الله

 الحكومية الجهات جميع على وأنّ ، عليه قضائي حراسة مجلس وتعيين ، القضائية الحراسة
 النفيسي الله عبد بن أحمد بأعمال العالقة ذات والمؤسسات والشركات والهيئات واألفراد
 لمجلس القرار ومَنَح ، القرار هذا تنفيذ على العمل وأمواله ومنشآته ومؤسساته التجارية
 المساهمين مصلحة يحقق بما واألعمال األموال إلدارة الالزمة الصالحيات كافة الحراسة
 :- يلي بما العدل وكتابات المحاكم توجيه معاليه ويرغب . النفيسي الله عبد بن وأحمد

 ( رقم المدني السجل يحمل الذي النفيسي الله عبد بن أحمد / تصرفات إيقاف.1
 ، المذكور باسم المسجلة العقارات جميع في ، وكالئه من أيّ أو ) 1019557584

 يقع ولم ، البيان في ذكرها يرد لم مما باسمه المسجلة العقارات أيضاً ذلك في ويدخل
 في وتأجيراً بيعاً العقارات هذه في التصرف حصر.2 . الدائرة أو المجلس علم تحت

 وتسليمها األصلية للصكوك بديلة صكوك استخراج مباشرة.3 . يعينه من أو الحراسة مجلس
 عبد بن أحمد / من الصادرة الوكاالت صكوك جميع إلغاء.4 . يعينه من أو الحراسة لمجلس

 لذا . إجراء ألي بموجبها العمل ومنع ، لآلخرين منها المتفرعة وتلك ، للغير النفيسي الله
 عما لديكم والسجالت الضبوط في والبحث ، إليه أشير ما واعتماد االطالع إليكم نرغب
 ذلك عن واإلفادة ، النفيسي الله عبد بن أحمد / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد
. ] 982 [ الحجز ملف رقم .و ) المذكور البيان من نسخة برفقه وتجدون . عاجلة بصفة



2976/ت/13
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 2945/ت/13 رقم وتعميمنا ، هـ6/8/1427 وتاريخ 2943/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 السمو صاحب من العاجلة السرية الخطية البرقية على المبني ، هـ11/8/1427 وتاريخ
 إيقاع بشأن ، هـ8/8/1427 وتاريخ ش م61/4/16626/ب/م رقم الداخلية وزير الملكي
 الله عبد سعيد بن منصور / بالمدعو الخاصة العقارية الممتلكات على التحفظي الحجز

 ... ) الجنسية سعودي ( باعطيه عمر مبارك عمر / والمدعو ) الجنسية سعودي ( القحطاني
 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجلة السرية البرقية تلقينا فقد عليه . الخ

 رقم لخطابكم نشير [ : ونصها ، هـ15/9/1427 وتاريخ ش م 61/4/19159/ب/م
 المدعو من كل نفوس حفائظ بأرقام تزويدكم طلب بشأن هـ18/8/1427 في 74059/27

 نظام في البحث من التمكن ليتم باعطيه مبارك عمر / والمدعو القحطاني سعيد بن منصور /
 هـ1419 لعام رمضان شهر قبل القديمة الصكوك لكون العدل كتابة لدى العقارية الثروة
 .1 : التالي النحو على المذكورين بيانات أن نحيطكم . النفوس حفائظ أرقام وفق مدخلة
 ( رقم األحوال بطاقة بموجب ) الجنسية سعودي ( القحطاني سعيد بن منصور / المدعو

 .2 . أبها مصدرها هـ6/4/1415 في 72608 / رقم النفوس حفيظة . ) 1082925817
 ( رقم األحوال بطاقة بموجب ) الجنسية سعودي ( باعطيه مبارك عمر / المدعو

 الرياض مصدرها هـ15/3/1407 في 83951 / رقم النفوس حفيظة . ) 1019462561
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... النتيجة برفع واالستعجال االطالع نرغب .

)983[ الحجز ملف رقم و/ ).جداً عاجلة بصفة واإلفادة ، موجبه
2980/ت/13
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 على التحفظ طلب بشأن ، هـ17/2/1423 وتاريخ 1942/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 رقم المالية وزير معالي كتاب بموجب وذلك ، المواطنين من مجموعة ممتلكات

 وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... هـ3/2/1423 وتاريخ 1684/س/9/4
 أن المتضمن ، هـ11/9/1427 وتاريخ 9/4/70451 رقم اإليرادات لشؤون المالية

 السيد .1 : أقساط على المطالبة من حصصهم بسداد التزموا قد أدناه أسماؤهم المذكورة
 وتاريخ ]9339[ رقم النفوس حفيظة بموجب – الجنسية سعودي – ششه أحمد صالح/

 بموجب الجنسية سعودية – عايش حسن فائقة / السيدة .2 . جدة سجل هـ12/5/1385
 محمد / السيد .3 . جدة سجل هـ4/10/1393 وتاريخ ]90619[ رقم النفوس حفيظة –

 [ رقم المدني السجل بموجب – الجنسية سعودي – جمجوم رشيد محمد عصام
 ، المنقولة وغير المنقولة أموالهم عن الحجز رفع سعادته ويطلب . ] 01039323884

 العزيز وعبد ، جمجوم إبراهيم كريمة ( : وهم الباقين المالك أموال على الحجز وإبقاء
 المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . ) جمجوم رشيد محمد

)863[ الحجز ملف رقم و/ ).بذلك منتهية المذكورين المواطنين ممتلكات على
2983/ت/13
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 81500 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجلة السرية الخطية البرقية تلقينا فقد
 الله عبد محمد / بالمواطن تتعلق منظورة قضية لدينا [ : ونصها ، هـ18/9/1427 وتاريخ
 أموال توظيف قضية في موقوف ، ) 1020302707 ( رقم مدني سجل ، الغامدي عبدان
 . وعقاراته وأمواله تجارته إلدارة أقاربه لبعض شرعية وكاالت بإصدار وقام نظامية غير بطرق

 الشرعية الوكاالت إيقاف حيال يلزم ما باتخاذ المختصة للجهة اإليعاز معاليكم من نرغب لذا
 نود كما ، القضية إليه بماتنتهي إشعاركم لحين ، الغامدي عبدان الله عبد محمد /من الصادرة
 تاريخه حتى هـ1/1/1425 تاريخ من ابتداء ، للغير منه الصادرة الوكاالت جميع عن اإلفادة

 ) المرفق البيان في الموضحين ( عائلته أفراد أحد باسم أو باسمه أمالك أو عقارات وأي ،
 وإفادتنا ، سموه برقية في ورد ما واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] نفسها للفترة
 ملف رقم و/ ).إليه المشار المذكور البيان من نسخة برفقه وتجدون ، جداً عاجلة بصفة



)984[ الحجز
2994/ت/13
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 م 62/4/20492/ب/م الرقم ذات الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد(
 يتطلب منظورة قضية المختصة الجهة لدى يوجد:-[ ونصها هـ15/10/1427 وتاريخ ش

 المهيلب محمد عبدالله /للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي الحجز إيقاع فيها األمر
 رقم النفوس وحفيظة )1060160890( رقم أحوال بطاقة بموجب الجنسية سعودي

 وإفادتنا المطلوب بإنفاذ لديكم المختصة للجهة واإليعاز اإلطالع نرغب ).173476(
 والسجالت الضبوط في والبحث اإلطالع إليكم نرغب لذا أهـ ]للمذكور العائدة بالممتلكات

 وفي المذكور المهيلب محمد عبدالله /باسم مسجلة عقارية متتلكات من يوجد عما لديكم
 رقم و/ ).جداً عاجلة بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال
)985[ الحجز ملف
3007/ت/13
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 هـ5/11/1427 وتاريخ ب/34495 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي كتاب تلقينا فقد
 9/6/69695 رقم اإليرادات لشئون المالية وزارة وكيل سعادة خطاب الى فيه والمشار
 وتاريخ )5( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق هـ9/9/1427 وتاريخ

 الجائز منقولة والغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ11/8/1427
 رقم مدني سجل يحمل الحارثي ربيع بن سعد بن عبدالله /للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها

 والمطالب هـ15/6/1403 في )135326( رقم نفوس وحفيظة )1054811540(
 . الغير ريال الف وستون وواحد ومائة مليون فقط )1.161.000( وقدره مبلغ بسداد
 للمذكور العقارية الممتلكات على الحجز إيقاع نحو المختصة للجهة اإليعاز معاليه وطلب



 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ...المديونية مبلغ حدود في أعاله
 الحارثي عبدالله / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد مما لديكم والسجالت الضبوط
 المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور

]986[ الحجز ملف رقم و/ .) يحفظكم والله . واإلفادة إليها
3008/ت/13
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 هـ5/11/1427 وتاريخ ب/34506 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي كتاب تلقينا فقد
 9/6/72108 رقم اإليرادات لشئون المالية وزارة وكيل سعادة خطاب الى فيه والمشار
 وتاريخ )13 ( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق هـ17/9/1427 وتاريخ

 الجائز منقولة والغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ13/8/1427
 رقم مدني سجل يحمل الذيابي سفر بن سعيد بن فالح /للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها

 بسداد والمطالب هـ25/4/1395 في )2046( رقم نفوس وحفيظة )1003452131(
 الغير رياالً وسبعون وثمانية وثمانمائة ألفاً وأربعون أربعمائة فقط )440.878( وقدره مبلغ

 للمذكور العقارية الممتلكات على الحجز إيقاع نحو المختصة للجهة اإليعاز معاليه وطلب .
 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ...المديونية مبلغ حدود في أعاله

 الذيابي فالح / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد مما لديكم والسجالت الضبوط
 المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور

]989[ الحجز ملف رقم و/ .)يحفظكم والله . واإلفادة إليها
3009/ت/13
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 هـ5/11/1427 وتاريخ ب/34500 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي كتاب تلقينا فقد
 9/6/69728 رقم اإليرادات لشئون المالية وزارة وكيل سعادة خطاب الى فيه والمشار
 وتاريخ )9 ( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق هـ9/9/1427 وتاريخ

 الجائز منقولة والغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ13/8/1427
 سجل يحمل تركستاني سعيد نياز محمد بن عبدالرحيم /للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها

 والمطالب هـ12/8/1396 في )5367( رقم نفوس وحفيظة )1007203385( رقم مدني
 ومئتان الفاً وخمسون وواحد وثمانمائة مليون فقط )1.851.25( وقدره مبلغ بسداد

 على الحجز إيقاع نحو المختصة للجهة اإليعاز معاليه وطلب . الغير رياالً وخمسون
 إليكم نرغب لذا .الخ ...المديونية مبلغ حدود في أعاله للمذكور العقارية الممتلكات

 عقارية ممتلكات من يوجد مما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور تركستاني عبدالرحيم / باسم مسجلة
 ملف رقم و/ .) يحفظكم والله . واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ
]988[ الحجز
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 هـ5/11/1427 وتاريخ ب/34503 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي كتاب تلقينا فقد
 9/6/6798 رقم اإليرادات لشئون المالية وزارة وكيل سعادة خطاب الى فيه والمشار
 وتاريخ )12 ( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق هـ9/9/1427 وتاريخ

 الجائز منقولة والغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ13/8/1427
 يحمل الراشد عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن /للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها
 في )169657( رقم نفوس وحفيظة )10275462151( رقم مدني سجل
 عشر ثالثة فقط )83/13.198.339( وقدره مبلغ بسداد والمطالب هـ25/4/1404

 الغير هللة وثمانون وثالثة رياالً وثالثون وتسعة وثالثمائة ألفاً وتسعون وثمانية ومائة مليوناً
 للمذكور العقارية الممتلكات على الحجز إيقاع نحو المختصة للجهة اإليعاز معاليه وطلب .

 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ...المديونية مبلغ حدود في أعاله



 عبدالرحمن / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد مما لديكم والسجالت الضبوط
 المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور الراشد
]990[ الحجز ملف رقم و/ )يحفظكم والله . واإلفادة إليها المشار
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 هـ5/11/1427 وتاريخ ب/34497 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي كتاب تلقينا فقد
 9/6/69977 رقم اإليرادات لشئون المالية وزارة وكيل سعادة خطاب الى فيه والمشار
 وتاريخ )6( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق هـ10/9/1427 وتاريخ

 الجائز منقولة والغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ11/8/1427
 مدني سجل يحمل القحطاني شعيل بن عبدالله بن أحمد /للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها

 والمطالب هـ15/4/1383 في )56545( رقم نفوس وحفيظة )1005859085( رقم
 واثنان الفاً وثالثون وثالثة ماليين ثالثة فقط )21/3.033.042( وقدره مبلغ بسداد

 نحو المختصة للجهة اإليعاز معاليه وطلب . الغير هللة وعشرون وواحد رياالً وأربعون
 لذا .الخ ...المديونية مبلغ حدود في أعاله للمذكور العقارية الممتلكات على الحجز إيقاع
 من يوجد مما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب

 من شيء على العثور حال وفي المذكور القحطاني أحمد / باسم مسجلة عقارية ممتلكات
 رقم و/ .)يحفظكم والله . واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك
]991[ الحجز ملف
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 هـ5/11/1427 وتاريخ ب/34498 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي كتاب تلقينا فقد
 9/6/72106 رقم اإليرادات لشئون المالية وزارة وكيل سعادة خطاب الى فيه والمشار
 وتاريخ )19( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق هـ17/8/1427 وتاريخ

 الجائز منقولة والغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ20/8/1427
 مدني سجل يحمل عاشور محمد بن احمد بن جمال /للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها

 والمطالب هـ5/2/1393 في )85526( رقم نفوس وحفيظة )1034783405( رقم
 وستة وثمانمائة اآلف وسبعة ماليين ستة فقط )73/6.007.836( وقدره مبلغ بسداد

 إيقاع نحو المختصة للجهة اإليعاز معاليه وطلب . الغير هللة وسبعون وثالثة رياالًً وثالثون
 نرغب لذا .الخ ...المديونية مبلغ حدود في أعاله للمذكور العقارية الممتلكات على الحجز
 ممتلكات من يوجد مما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم

 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور عاشور جمال / باسم مسجلة عقارية
 ملف رقم و/ ).يحفظكم والله . واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ
]987[ الحجز
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 هـ7/11/1427 وتاريخ ب/34823 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي كتاب تلقينا فقد
 9/6/70006 رقم اإليرادات لشئون المالية وزارة وكيل سعادة خطاب الى فيه والمشار
 وتاريخ )8( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق هـ10/9/1427 وتاريخ

 الجائز منقولة والغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ20/8/1427
 مدني سجل يحمل نصير احمد بن عبدالقادر بن ثامر /للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها

 والمطالب هـ13/3/1401 في )125199( رقم نفوس وحفيظة )10475167502( رقم
 وأربعة وأربعمائة الف وواحد وخمسمائة مليون فقط )1.501.464( وقدره مبلغ بسداد
 على الحجز إيقاع نحو المختصة للجهة اإليعاز معاليه وطلب . الغير رياالً وستون

 إليكم نرغب لذا .الخ ...المديونية مبلغ حدود في أعاله للمذكور العقارية الممتلكات
 عقارية ممتلكات من يوجد مما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع



 في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور نصير ثامر / باسم مسجلة
]992[ الحجز ملف رقم و/ ).يحفظكم والله . واإلفادة إليها المشار المديونية حدود
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 هـ7/11/1427 وتاريخ ب/34823 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي كتاب تلقينا فقد
 9/6/70006 رقم اإليرادات لشئون المالية وزارة وكيل سعادة خطاب الى فيه والمشار
 وتاريخ )8( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق هـ10/9/1427 وتاريخ

 الجائز منقولة والغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ20/8/1427
 مدني سجل يحمل نصير احمد بن عبدالقادر بن ثامر /للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها

 والمطالب هـ13/3/1401 في )125199( رقم نفوس وحفيظة )10475167502( رقم
 وأربعة وأربعمائة الف وواحد وخمسمائة مليون فقط )1.501.464( وقدره مبلغ بسداد
 على الحجز إيقاع نحو المختصة للجهة اإليعاز معاليه وطلب . الغير رياالً وستون

 إليكم نرغب لذا .الخ ...المديونية مبلغ حدود في أعاله للمذكور العقارية الممتلكات
 عقارية ممتلكات من يوجد مما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور نصير ثامر / باسم مسجلة
]992[ الحجز ملف رقم و/ ).يحفظكم والله . واإلفادة إليها المشار المديونية حدود
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 س101/1/4/19772 رقم الرياض منطقة إمارة وكيل سعادة كتاب الوزارة تلقت فقد
 .1 : من كالً بها المتهم واالختالس والرشوة التزوير قضية بشأن هـ18/11/1427وتاريخ



 المديونية 1034909257 األحوال بطاقة رقم النصير عبدالله عبدالله عبدالعزيز
 1033181676 األحوال بطاقة رقم الرشيد الزويد عبدالله فهد .2 .ريال 137.100

 األحوال بطاقة رقم المحترش صالح حمود عبدالعزيز .3 .ريال 77.550 المديونية
 1032673038 األحوال بطاقة رقم الحربي ضبيعان غزاي بدر .4 1034895662

 ديوان حكم بحقهم والصادر .ريال 382.150 المحترش عبدالعزيز مع بالتظامن المديونية
 لعام 2/ت/6 رقم بحكمها التدقيق هيئة من والمؤيد هـ1426 لعام 4/ج/د/103رقم المظالم
 الحجز سعادته وطلب ، أموال من اختلسوا ما تسديد استطاعتهم بعدم أقروا وقد .هـ1427

 والئحته المرافعات بنظام ورد لما وإشارة .إلخ ... المذكورين وممتلكات عقارات على
 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب )232/3( التنفيذية

 شيء على العثور حال وفي أعاله المذكورين باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد مما
 و/ ).يحفظكم والله . واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من
]994[ الحجز ملف رقم
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 الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 هـ22/11/1427 وتاريخ 9/11/6/11297 رقم العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير

 وتاريخ 79614 رقم اإليرادات لشئون المالية وزارة وكيل سعادة خطاب إلى فيه والمشار
 وتاريخ )28( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق هـ27/10/1427
 الجائز منقولة والغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ7/10/1427

 سعودي( المشعل فرحان بن محمد بن مشعل -1 :- من لكل والمملوكة شرعاً حجزها
 )الجنسية بريطاني( شودري ماسح محمد -2 )1012615058( رقم بطاقة ) الجنسية

 ومائتين الفاً وعشرين ماليين خمسة فقط )5.020.223( وقدره مبلغ بسداد والمطالبين
 )الجنسية سعودي( دايل بن مقبل بن محمد بن عبدالله -3 الغير رياالً وعشرين وثالثة
 أحمد -5 ) الجنسية باكستاني ( بخاري عباس شاهد -4 )1026252179( رقم بطاقة
 خمسمائة فقط )544.000( وقدره مبلغ بسداد والمطالبين )الجنسية مصري ( قطب أنور



 لعام 3/ج/د/2 رقم المظالم ديوان حكم بحقهم والصادر غير ال ريال الف وأربعون وأربعة
 بسداد والمطالبون هـ1423 لعام 2/ت/102 رقم القضايا تدقيق هيئة من والمؤيد هـ1423

 ومائتين الفاً عشر وأربعة وستمائة ماليين خمسة فقط )5.614.223( وقدره المبلغ كامل
 المذكورين وممتلكات عقارات على الحجز سموه وطلب ، الغير رياالً وعشرون وثالثة

 يوجد مما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ...
 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي أعاله المذكورين باسم مسجلة عقارية ممتلكات من

 ملف رقم و/ ).يحفظكم والله . واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ
]995[ الحجز
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 وتاريخ 4199/135284/1 رقم الخارجية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 رقم اإليرادات لشئون المالية وزارة وكيل سعادة خطاب إلى فيها والمشار هـ21/11/1427
 )29( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق هـ8/11/1427 وتاريخ 9/6/83450

 منقولة والغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ21/10/1427 وتاريخ
 مدني سجل يحمل الكحيمي عبدالعزيز إبراهيم /للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها الجائز

 بسداد والمطالب هـ2/8/1393 في )45490(رقم نفوس وحفيظة )1042286813(رقم
 وسبعة وتسعمائة ألفاً وأربعون وواحد ماليين ثالثة فقط )3.041.917.01( وقدره مبلغ
 لذا .إلخ ... المذكور وممتلكات عقارات على الحجز سموه وطلب ، غير ال رياالً عشر

 من يوجد مما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب
 من شيء على العثور حال وفي المذكور الكحيمي إبراهيم / باسم مسجلة عقارية ممتلكات

 رقم و/ ).يحفظكم والله . واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك
]993[ الحجز ملف
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 المالية األصول تجميد بشأن هـ28/10/1424 وتاريخ 2337/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 الملكي السمو لصاحب الخطية البرقية تلقينا فقد عليه .الخ ... باإلرهاب عالقة لهم لمن
 برقية الى فيها والمشار هـ13/10/1427 وتاريخ 55266/ش/1 الرقم ذات الداخلية وزير

 الكريم السامي األمر مقتضى إنفاذ بشأن هـ20/10/1424-19وتاريخ 54712 رقم سموه
 لمن المالية األصول تجميد على بالموافقة القاضي هـ16/1/1424 وتاريخ 2496/س رقم
 مجلس قرار نص في الواردة المالية األصول تجميد مفهوم وتحديد باإلرهاب عالقة لهم

 الذين السعوديين األفراد أسماء سموه برقية تضمنت وقد .الخ.. )1999(1267 رقم األمن
 عقيل /1 :- وهم )6( وعددهم )1( رقم بالبيان القائمة على مؤخراً أسمائهم إدراج تم

 حمد عبدالرحمن خالد /2 1032884650 األحوال بطاقة رقم العقيل عقيل عبدالعزيز
 األحوال بطاقة رقم الفقيه محمد راشد سعد /3 1023774258 األحوال بطاقة رقم الفواز

 1046518856 األحوال بطاقة رقم البطحي سليمان حمد سليمان /4 1003972443
 عبدالحميد /6 1002113908 األحوال بطاقة رقم بترجي ابراهيم عبدالجليل عادل /5

 سموه برقية تضمنت كما 1033764676 األحوال بطاقة رقم المعجل محمد سليمان
 عالقة القائمة على مدرجين سعوديين ألفراد أو بالمملكة تواجد لها التي الكيانات أسماء

 أموال من لديكم يظهر ما على والتحفظ موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا الخ ..بها
 بالبيان الواردة الكيانات أو بعاليه أسمائهم الواردة )1( رقم بالبيان للمذكورين منقولة أو ثابتة
 عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي صورته المرفق )2( رقم

]928[ الحجز ملف رقم و/ ).يحفظكم والله .. جداً عاجلة بصفة
3025/ت/13
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 هـ2/12/1427 وتاريخ ب/37531 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي كتاب تلقينا فقد
 9/6/72110 رقم اإليرادات لشئون المالية وزارة وكيل سعادة كتاب الى فيه والمشار
 وتاريخ )16( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق هـ10/9/1427 وتاريخ

 الجائز منقولة والغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ61/8/1427
 رقم مدني سجل يحمل النجيبي عارد معيضد سراج /للمواطنين والمملوكة شرعاً حجزها

 / الغارم وكفيله هـ17/3/1388 في )64797( رقم نفوس وحفيظة )1001092301(
 في )180809( رقم النفوس حفيظة بموجب الهذلي النجيبي معيضد سراج نواف

 ريال الف وسبعون ثمانية فقط )78.000( وقدره مبلغ بسداد والمطالب هـ8/9/1411
 العقارية الممتلكات على الحجز إيقاع نحو المختصة للجهة اإليعاز معاليه وطلب . الغير

 البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الخ...المديونية مبلغ حدود في أعاله للمذكورين
 النجيبي سراج / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد مما لديكم والسجالت الضبوط في

 حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكورين الهذلي ونواف
]996[ الحجز ملف رقم و/ ).يحفظكم والله . واإلفادة إليها المشار المديونية
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 صاحب تعميم على المبني هـ1427 /1/6 وتاريخ 2900/ت/13 رقم لتعميمنا الحاقا
 هـ14/5/1427 وتاريخ ش1/5/3/28469/2 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو
 تلقينا فقد عليه .الخ... المطلوبين نظام على باإلدراج الخاصة والضوابط التعليمات بشأن
 ش1/5/1/3/62990/2 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة

 في ش1/5/3/28469/2 رقم لتعميمنا إلحاقا [ونصه هـ20/11/1427-19 وتاريخ
 منه لالستفادة المحاكم على لتعميمه العدل وزير لمعالي منه صورة والمعطى هـ14/5/1427

 والضوابط التعليمات به المرفق هـ18/2/1424 في 9624/7/ش1 رقم للتعميم اإللحاقي
 رقم العدل وزير معالي خطاب تلقينا . المطلوبين نظام على باإلدراج الخاصة

 جهاز في وتوظيفه النظام بهذا االستعانة أن المتضمن هـ7/9/1427 في 6/78388/27
 الشأن ذوي وإبالغ الخصوم بإحضار المتعلقة التقاضي إجراءات تفعيل في قوي دعم القضاء



 مع والتعاون التجاوب في والمتساهلين المتالعبين لضبط فعالة ووسيلة الحقوق وتحصيل
 عانى طالما ثغرة سد في منه االستفادة القضائية للجهات يمكن التنظيم هذا وان القضاء جهاز
 توضح ولم التنفيذية الجهات الى موجه التنظيم هذا أن الى معاليه وأشار . القضاء جهاز منها
 طلب في فيها الصالحية صاحب هو ومن منه القضائية الجهات استفادة وآلية كيفية فيه

 والتي الشرعية المرافعات نظام من )16( المادة الى واستناداً ذلك وصور والرفع اإلدراج
 : أوال : يلي ما ذلك لتحقيق معاليه يقترح التنفيذية بالجهات القضائية الجهات استعانة تقرر

 خالل من ذلك ويتم المحاكم لقضاة الثالث القوائم في اإلدراج طلب في الصالحية تعطى أن
 )بالكفالة الربط وقائمة القبض لقائمة( المنطقة أمير إلى المحكمة رئيس بتوقيع خطاب بعث

 اإلشعار لقائمة( األحوال حسب المركز رئيس أو المحافظ أو المنطقة شرطة ولمدير
).بالمراجعة

 رقم بتعميمنا المرفقة والتعليمات الضوابط من خامساً الفقرة في ورد بما االلتزام :ثانياً
 هذه على اإلدراج أمر إعداد متطلبات بخصوص هـ18/2/1424 وتاريخ 9624/7/ش1

 :ثالثاً . إليه المشار بالتعميم المرفقة التعليمات في أوضحت التي وهي منها الرفع أو القوائم
 الى بالكتابة اإلسراع فيلزم القوائم هذه من أي من الشخص أسم رفع األمر تطلب حال في

 . القبض قائمة -1 . القضايا أنواع :رابعا . اإلدراج طلب عند أوالً إليها كتب التي الجهة
 في عليه المنصوص اإلجراء وفق المحكمة من الحكم تنفيذ تتطلب التي الحاالت كل -أ

 القضايا في الثانية للمرة المحكمة الى الشخص حضور طلب -ب . الشرعية المرافعات نظام
 في الثانية للمرة المحكمة الى الشخص حضور طلب : بالكفالة الربط قائمة -2 . الجنائية
 نظام في ورد ما مراعاة مع ذلك األمر تطلب حال في الشخصية واألحوال الحقوقية القضايا

 -3 ). الغيابي والحكم الخصوم وإحضار المواعيد بتبليغ ( يتعلق فيما الشرعية المرافعات
 ضمن من يكن ولم المحكمة بمراجعة إشعاره األمر تطلب من كل . بالمراجعة اإلشعار

 على التعميم معاليه طلب وقد . ذلك يتطلب ما ووجد السابقتين القائمتين في المدرجين
 به للعمل المحاكم على للتعميم معاليه وإفادة بموجبه الداخلية بوزارة المرتبطة الجهات

 والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . هـ أ ..]بموجبه الالزم إكمال نود ذلك على ولموافقتنا.
و/ ).يحفظكم والله . بموجبه
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 هـ19/12/1427 وتاريخ ب/38745 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي كتاب تلقينا فقد
 9/6/10522 رقم اإليرادات لشئون المالية وزارة وكيل سعادة كتاب الى فيه والمشار
 وتاريخ )27( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق هـ27/11/1427 وتاريخ

 الجائز منقولة والغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ15/9/1427
 سجل يحمل الزهراني العياشي صالح جعدان بن علي /للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها

 هـ17/1/1388 في )19722( رقم نفوس وحفيظة )1028654930( رقم مدني
 وخمسة وثمانمائة الفاً وسبعون ثالثة فقط )73.825( وقدره مبلغ بسداد والمطالب
 على الحجز إيقاع نحو المختصة للجهة اإليعاز معاليه وطلب . الغير رياالً وعشرون

 إليكم نرغب لذا .الخ...المديونية مبلغ حدود في أعاله للمذكور العقارية الممتلكات
 عقارية ممتلكات من يوجد مما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور الزهراني علي / باسم مسجلة

و/ )يحفظكم والله . واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في
3034/ت/13
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 على التحفظ بشأن ، هـ28/5/1427 وتاريخ 2890/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً(
 أحمد جمال بنت أسماء / أبنته ضمنهم ومن وأبنائه العليمي أحمد جمال / المواطن ممتلكات

 المال على االعتداء قضايا في التحقيق دائرة رئيس كتابي تلقينا فقد عليه . الخ .. العليمي
 1/7/23275م ورقم ، هـ17/12/1427 وتاريخ 1/7/26991م رقم المقدسة بالعاصمة

 قضية في للمذكورين االتهام توجيه بعدم التحقيق انتهاء المتضمنة هـ7/11/1427 وتاريخ
 لذا . المذكورين ممتلكات عن التحفظي الحجز فك سعادته وطلب . الخ .. األموال غسل
 العليمي جمال ممتلكات على المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب
]979[ الحجز ملف رقم و/ )يحفظكم والله.بذلك منتهية أبنائه وجميع أسماء وابنته
3040/ت/13
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 وتاريخ م/11/5/7/23225 رقم الدمام شرطة مدير سعادة كتاب الوزارة تلقت فقد
 المتضمن هـ22/11/1427 وتاريخ 21/5/7/16999/2 رقم وسابقة هـ26/12/1427

 سجل يحمل السبيعي عبدالرحمن نماس حسين /المواطن ممتلكات على الحجز سعادته طلب
 ثالثة فقط )11/3.322.377( وقدره مبلغ باختالس المدان )1013327273( رقم مدني

 هللة عشرة وإحدى رياالً وسبعون وسبعة وثالثمائة الفاً وعشرون واثنان وثالثمائة ماليين
 المظالم ديوان حكم بحقه والصادر الشرقية بالمنطقة المنشآت أمن بقيادة عمله من . الغير
 إيقاع نحو المختصة للجهة اإليعاز سعادته وطلب , هـ1423 لعام 11/ج/د/133 رقم

 نرغب لذا .الخ...المديونية مبلغ حدود في أعاله للمذكور العقارية الممتلكات على الحجز
 ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم

 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور السبيعي حسين / باسم مسجلة عقارية
 ملف رقم و/ ).يحفظكم والله . واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ
]998[ الحجز
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 المساحة هيئة إدارة مجلس رئيس المعدنية والثروة البترول وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 لجنة قرار من نسخة ومشفوعه هـ8/2/1428 وتاريخ ع/508 رقم السعودية الجيولوجية

 كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ30/10/1427 وتاريخ )30( رقم الدولة أموال جباية
 محمد أحمد بن أحمد-1 :- من لكل شرعاً حجزها الجائز منقولة والغير المنقولة األموال
 رقم نفوس وحفيظة )10186574241( رقم مدني سجل يحمل الغامدي سحاب

 رقم تجاري سجل الزينة صخور مؤسسة-2 هـ7/5/1404 في )81439(



 رقم تجاري سجل المحدودة للتجارة العربية الركاب شركة-3 )4030116938(
 وثالثمائة مليون فقط )1335000( وقدره مبلغ بسداد والمطالبون )1010150978(

 الحجز إيقاع نحو المختصة للجهة اإليعاز معاليه وطلب . الغير ريال الف وثالثون وخمسة
 إليكم نرغب لذا .الخ...المديونية مبلغ حدود في أعاله للمذكورين العقارية الممتلكات على

 عقارية ممتلكات من يوجد مما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي بعاليه المذكورين باسم مسجلة
]999[ الحجز ملف رقم و/ ).يحفظكم والله . واإلفادة إليها المشار المديونية حدود
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 صاحب برقية على المبني هـ18/12/1427 وتاريخ 3024/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 إنفاذ بشأن هـ13/10/1427 وتاريخ 55266/ش/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 على بالموافقة القاضي هـ16/1/1424 وتاريخ 2496/س رقم الكريم السامي األمر مقتضى
 الواردة المالية األصول تجميد مفهم وتحديد باإلرهاب عالقة لهم لمن المالية األصول تجميد

 الذين السعوديين األفراد أسماء المتضمن )1999(1267 رقم األمن مجلس قرار نص في
 الجنسية سعودي العقيل عبدالعزيز بن عقيل /ومنهم القائمة على مؤخراً أسماءهم إدراج تم

 صاحب برقية تلقينا فقد عليه إلخ ... )1032884650( رقم المدني السجل بموجب
 هـ10/2/1428 وتاريخ ش م 61/4/3412/ب/م رقم الداخلية وزير الملكي السمو

 هو فيما العقيل عبدالعزيز عقيل /المواطن ممتلكات جميع حصر سموه طلب المتضمنة
 من نقل ما جميع ويشمل لها التابعة والمحافظات المملكة مناطق جميع في باسمه مسجل

 إليكم نرغب لذا إلخ ... الحجة ذي شهر نهاية حتى هـ1/1/1427 من اعتباراً للغير اسمه
 مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع

 نقل ما وجميع هـ1427 عام الماضية السنة خالل العقيل عقيل بن عبدالعزيز بن عقيل /باسم
و/ ).يحفظكم والله . جداً عاجلة بصفة ذلك عن واإلفادة السنة تلك خالل للغير اسمه من
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 الى فيه والمشار هـ2/1428 /10 وتاريخ 01/415 رقم النقل وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 هـ20/11/1427 وتاريخ 86987رقم اإليرادات لشئون المالية وزارة وكيل سعادة كتاب

 الحجز المتضمن هـ5/11/1427 وتاريخ )31( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق
 والمملوكة شرعاً حجزها الجائز المنقولة وغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ
 رقم مدني سجل يحمل الخضير صالح بن عبدالرحمن بن محمد /للمواطن

 على الحجز وكذلك , هـ24/5/1387 في )183( رقم نفوس وحفيظة )1002090971(
 الخضير لمؤسسة / المملوكة شرعاً حجزها الجائز المنقولة وغير المنقولة األموال كافة

 ذلك في بما هـ8/8/1394 في )1010007539( رقم تجاري سجل والمقاوالت للتجارة
 بما الحكومية الجهات لدى والمستحقات والعقارات واألسهم البنكية والحسابات األرصدة

 وثالثة وخمسمائة ماليين ثالثة فقط )95/3.533.382( وقدره المبلغ كامل لسداد يكفي
 معاليه وطلب . الغير هللة وتسعون وخمسة رياالً وثمانون واثنان وثالثمائة ألفا وثالثون
 والمؤسسة للمذكور العقارية الممتلكات على الحجز إيقاع نحو المختصة للجهة اإليعاز

 البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الخ...المديونية مبلغ حدود في أعاله المذكورة
 محمد / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في

 عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكورة المؤسسة وكذلك الخضير
]1000[ الحجز ملف رقم و/ ).يحفظكم والله . واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في
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 الداخلية بوزارة المالية التحريات وحدة على العام المشرف سعادة كتاب الوزارة تلقت فقد
 عن اإلفادة سعادته طلب المتضمن هـ16/2/1428-15 وتاريخ 1/20/1/1/401 رقم



 وحفيظة )1022774184( المدني السجل يحمل العبدالحي عيسى بن عبدالله / ممتلكات
 والبحث االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. هـ14/4/1399 وتاريخها )5370( رقم النفوس

 عبدالله / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في
 والله..عاجلة بصفة عنه اإلفادة يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور العبدالحي
و/ ).يحفظكم
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 رقم االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد(
 رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق هـ16/2/1428 وتاريخ م/74177/12/3

 وغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ15/11/1427 وتاريخ )32(
 العمران عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل / للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها الجائز المنقولة

 وتاريخ )259596( رقم نفوس وحفيظة )1024945808(رقم مدني سجل يحمل
 حجزها الجائز المنقولة وغير المنقولة األموال كافة على الحجز وكذلك , هـ6/9/1415

 رقم مدني سجل يحمل فياض بن محمد بن إبراهيم بن سعد / الغارم كفيله على شرعاً
 خمسمائة فقط )503.210.60( وقدره المبلغ كامل لسداد يكفي بما )1044232245(

 المختصة للجهة اإليعاز معاليه وطلب . هللة وستون رياالت وعشرة ومائتان اآلف وثالثة
 .. المديونية مبلغ حدود في أعاله للمذكورين العقارية الممتلكات على الحجز إيقاع نحو
 يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا . الخ
 حال وفي المذكورين فياض بن وسعد العمران فيصل/ باسم مسجلة عقارية ممتلكات من

 والله .. واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شئ على العثور
]1001[ الحجز ملف رقم و/ ).يحفظكم
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 الى فيه والمشار هـ24/2/1428 وتاريخ 1/1971 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ1/5/1427 وتاريخ )1( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار
 بن محمد / الضامن الشريك على شرعاً حجزها الجائز المنقولة وغير المنقولة األموال كافة

 الحجز إيقاع وكذلك )10029305741( رقم مدني سجل يحمل العريفي سعد بن عبدالله
 الشركة على شرعاً حجزها الجائز المنقولة وغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ

 رقم التجاري بالسجل المسجلة المحدودة لألحذية الجزيرة درع مصنع شركة / المقترضة
 وقدره مبلغ بسداد والمطالبون الرياض سجل هـ12/8/1408 وتاريخ )1010068862(
 . الغير رياالً وثالثون وواحد وتسعمائة ألفا وأربعون وتسعة مليون فقط )1.049.931(

 للمذكورين العقارية الممتلكات على الحجز إيقاع نحو المختصة للجهة اإليعاز معاليه وطلب
 الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الخ...المديونية مبلغ حدود في أعاله

 وشركة العريفي محمد / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت
 حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي لألحذية الجزيرة درع مصنع

)1002( الحجز ملف رقم و /يحفظكم والله . واإلفادة إليها المشار المديونية
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 مدير سعادة تفويض المتضمن هـ8/2/1420 وتاريخ 1349/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً(
 الخليوي منيع بن صالح /الوطني واالقتصاد المالية بوزارة والمالية اإلدارية الشؤون عام

 فقد عليه إلخ ... الدولة موظفي بعض من المقدمة الكفاالت عن الحجوزات فك بصالحية
 تم بأنه المتضمن هـ21/3/1428 وتاريخ 45/2966 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا

 المكلف والمالية اإلدارية الشؤون عام مدير النزهه إبراهيم بن حمود /األستاذ سعادة تفويض
 برفقه وتجدون ، الخليوي صالح /األستاذ عن بدالً الحجز فك قرارات على التوقيع صالحية
و /،،، يحفظكم والله .موجبه واعتماد اإلطالع نرغب لذا إلخ ... توقيعه من نموذج
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 رقم االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد (

 رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار ومشفوعه هـ15/3/1428 وتاريخ م/75590/12/3
 وغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ14/2/1428 وتاريخ 44

 عبدالكريم بن عبدالعزيز بن محمد /للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها الجائز المنقولة
 )244160( رقم نفوس وحفيظة )1000911220( رقم مدني سجل يحمل المنصور
 الجائز المنقولة وغير المنقولة األموال كافة على الحجز وكذلك ، هـ1/2/1414 وتاريخ
 يحمل المنصور عبدالرحمن بن عبدالكريم بن عبدالعزيز /الغارم كفيلة على شرعاً حجزها
 وقدره المبلغ كامل لسداد يكفي بما )1000911170( رقم مدني سجل

 وثالثين وتسعة رياالً وأربعون وسبعة ومائة ألفاً وثمانون وأربعة ثالثمائة )39/384.147(
 المملوكة المنقولة وغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز معاليه وطلب .هلله

 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا إلخ ... المديونية حدود في أعاله للمذكورين
 بن محمد / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط

 على العثور حال وفي المنصور عبدالكريم بن عبدالعزيز /الغارم وكفيلة المنصور عبدالعزيز
 ./ يحفظكم والله . واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء

)1003( الحجز ملف رقم و
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 م/75589/12/3 رقم االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد
 وتاريخ 43 رقم الدولة أموال جباية قرار ومشفوعه هـ15/3/1428 وتاريخ

 الجائز المنقولة وغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ14/2/1428
 رقم مدني سجل يحمل السالم ناصر بن محمد بن طالل /للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها

 وكذلك ، هـ21/4/1418 وتاريخ )293143( رقم نفوس وحفيظة )1043575446(
 /الغارم كفيلة على شرعاً حجزها الجائز المنقولة وغير المنقولة األموال كافة على الحجز
 وحفيظة )1043575420( رقم مدني سجل يحمل السالم عبدالعزيز بن ناصر بن محمد



 وقدره المبلغ كامل لسداد يكفي بما هـ5/6/1393 وتاريخ )1849( رقم نفوس
 وإحدى رياالً وسبعون وخمسة ومائة ألفاً وثمانون واثنان سبعمائة )14/782.175(

 المنقولة وغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز معاليه وطلب .هللة وأربعين
 االطالع إليكم نرغب لذا إلخ .. المديونية مبلغ حدود في أعاله للمذكورين المملوكة
 باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد

 شيء على العثور حال وفي السالم ناصر بن محمد /الغارم وكفيلة السالم محمد بن طالل /
 و /،،، يحفظكم والله . واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من
)1004( الحجز ملف رقم
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 أمالك على الحجز المتضمن هـ7/4/1428 وتاريخ3091/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 رقم مدني سجل يحمل المنصور عبدالكريم بن عبدالعزيز بن محمد /المواطن

 بن عبدالكريم بن عبدالعزيز/الغارم كفيله امالك على الحجز وكذلك )1000911220(
 كتاب تلقينا قد عليه .الخ)...1000911170(رقم مدني سجل يحمل المنصور عبدالرحمن

 م/77215/12/3رقم االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة محافظ معالي
 المنصور عبدالكريم بن عبدالعزيز بن محمد/المواطن أن المتضمن هـ14/4/1428وتاريخ

 فك معاليه وطلب . الراجحي مصرف من مصدق شيك بموجب مديونيته بسداد قام قد
 واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا .الخ....الغارم وكفيله المذكور أمالك عن الحجز

 /الغارم وكفيله المنصور عبدالعزيز بن محمد/ممتلكات بحق المتخذة التحفظية اإلجراءات
)1003( الحجز ملف رقم و ./بذلك منتهية المنصور عبدالكريم بن عبدالعزيز

3108/ت/13
1/5
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 وتاريخ60451/28 رقم بالرياض العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب وردنا فقد



 بالمحكمة القضائي العضو فضيلة من الصادر الحكم صورة ومشفوعه هـ27/4/1428
 بن محمد/بدعوى المتعلق هـ9/11/1426في )224/32( برقم الماجد سليمان /الشيخ
 رقم األحوال بطاقة بموجب القحطاني علي بن محمد بن صالح ورثة /ضد المحيميل حمد

 كتابات على التعميم فضيلته وطلب ريال )600ر000( وقدره مبلغ في )1035064896(
 عليها والحجز القحطاني علي بن محمد بن صالح /بأسم التي العقارات عن للبحث العدل

 على وبناء لذا .بذلك وافادته الصك في المذكورة المديونية بحدود
 واعتماد االطالع إليكم نرغب الشرعية المرافعات نظام من )202،204،207(المواد
 صالح/بأسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد مما لديكم والسجالت الضبوط في البحث

 عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور القحطاني علي بن محمد بن
 و /،،، يحفظكم والله . بذلك القضية ناظر فضيلة وإفادة إليها المشار المديونية حدود في
)1005( الحجز ملف رقم
3110/ت/13
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حجز
 على الحجز المتضمن هـ5/5/1424 وتاريخ 2239/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً

 وزير معالي كتاب الوزارة تلقت فقد عليه إلخ ... نيازي محمد بن أحمد /المواطن ممتلكات
 بسداد قام المذكور أن المتضمن هـ3/5/1428 وتاريخ 9/4/4294 رقم بالنيابة المالية
 إلخ ... المذكور ممتلكات عن الحجز رفع معاليه وطلب .القرض من عليه المتبقي المبلغ

 /المواطن ممتلكات على المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار اإلطالع إليكم نرغب لذا
)919( الحجز ملف رقم و /،،، يحفظكم والله .بذلك منتهية نيازي محمد بن أحمد
3111/ت/13
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 على الحجز المتضمن هـ18/3/1419 وتاريخ 1174/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 معالي كتاب الوزارة تلقت فقد عليه إلخ ... الشرفي أحمد محمد أحمد /المواطن ممتلكات



 قام المذكور أن المتضمن هـ3/5/1428 وتاريخ 9/4/4290 رقم بالنيابة المالية وزير
 لذا إلخ ...المذكور أموال عن الحجز رفع معاليه وطلب .عليه المستحق المبلغ كامل بسداد
 أحمد /المواطن ممتلكات على المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار اإلطالع إليكم نرغب

)751( الحجز ملف رقم و/،،، يحفظكم والله .بذلك منتهية الشرفي محمد بن
3112/ت/13
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 على الحجز المتضمن هـ6/8/1419 وتاريخ 1244/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 سعادة كتاب الوزارة تلقت فقد عليه إلخ ... خياط جنه سليمان بن سعد /المواطن ممتلكات

 4187 رقم والقروية البلدية الشؤون بوزارة اإلسكان شئون بأعمال المكلف الوزارة وكيل
 لوكالة عليه المترتبة المديونية بسداد قام المذكور أن المتضمن هـ29/4/1428 وتاريخ

 سعادته وطلب .سابقاً اإلسكان وكالة لصالح عليه المترتبة المطالبة وإنهاء سابقاً اإلسكان
 اإلجراءات واعتبار اإلطالع إليكم نرغب لذا إلخ ... المذكور ممتلكات عن الحجز رفع

 والله .بذلك منتهية خياط جنه سليمان بن سعد /المواطن ممتلكات على المتخذة التحفظية
)762( الحجز ملف رقم و /،،، يحفظكم

3115/ت/13
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حجز

 هـ27/4/1428 وتاريخ 282014069 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي كتاب تلقينا فقد
 )9/6/29130( رقم اإليرادات لشئون المالية وزارة وكيل سعادة خطاب إلى فيه والمشار
 وتاريخ )58( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق هـ11/4/1428 وتاريخ

 الجائز المنقولة وغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ1/3/1428
 رقم مدني سجل يحمل فتيني حسن محمد بن يحيى /للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها

 والمطالب هـ28/3/1409 وتاريخ 86551 رقم نفوس وحفيظة )1052869961(
 وتسعة وسبعمائة ألفاً وسبعون ومائة مليون فقط )45/1.170.749( وقدره مبلغ بسداد



 إيقاع نحو المختصة للجهة اإليعاز معاليه وطلب .هللة وأربعون وخمسة رياالً وأربعون
 إليكم نرغب لذا إلخ ... المديونية حدود في أعاله للمذكور العقارية الممتلكات على الحجز

 عقارية ممتلكات من يوجد مما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع
 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور فتيني محمد بن يحيى /باسم مسجلة
 ملف رقم و /،،، يحفظكم والله. واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ
)1006( الحجز

3124/ت/13
1/5
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حجز
 ش م11/4/12286/ب/م رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد

 الممتلكات على التحفظي الحجز إيقاع سموه طلب المتضمنة هـ16/5/1428 وتاريخ
 رقم أحوال بطاقة الجنسية سعودي – السديري عبدالله سليمان صالح /للمدعو العائدة

 وكذلك بريدة مصدرها هـ12/7/1401 تاريخ )33745( رقم حفيظة )1012861496(
 تلك بحصر إفادته سموه وطلب .فيها شريكاً المذكور يكون التي الممتلكات حجز

 مما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .الممتلكات
 يكون التي الممتلكات أو السديري سليمان صالح /باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد

 .عاجلة بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي فيها شريكاً
)1007( الحجز ملف رقم و /،،، يحفظكم والله
3131/ت/13
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1428
حجز
 ش م61/4/12738/ب/م رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد

 الممتلكات على التحفظي الحجز إيقاع سموه طلب المتضمنة هـ19/5/1428 وتاريخ
 رقم أحوال بطاقة الجنسية سعودي – الرشودي محمد عبدالله صالح /للمدعو العائدة

 وكذلك بريدة مصدرها هـ12/8/1496 تاريخ )25350( رقم حفيظة )1028856423(



 تلك بحصر إفادته سموه وطلب .فيها شريكاً المذكور يكون التي الممتلكات حجز
 مما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .الممتلكات

 التي الممتلكات أو الرشودي محمد عبدالله صالح /باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد
 بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي فيها شريكاً يكون
)1008( الحجز ملف رقم و /،،، يحفظكم والله .عاجلة

3133/ت/13
1/5
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد

 الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ24/5/1428 وتاريخ ش م61/4/13128/ب/م
 الجنسية سعودي ـ البريدي سعد بن عبدالله بن رائد/للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي

 )268097( رقم النفوس وحفيظة)1036684197(رقم الوطنية الهوية يحمل الذي
 المذكور يكون التي الممتلكات حجز وكذلك الرياض مصدرها هـ29/4/1416وتاريخ
 الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الممتلكات وحصرتلك . فيها شريكاً

 سعد بن عبدالله بن رائد / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت
 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي فيها شريكاً يكون التي الممتلكات أو البريدي
)1012( الحجز ملف رقم و ./يحفظكم والله.عاجلة بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ

3134/ت/13
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد
 الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ24/5/1428 وتاريخ ش م61/4/13134/ب/م

 سعودي ـ الوقيت عبدالله بن طالل بن سيف/للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي
 )29816( رقم النفوس وحفيظة)1018120772(رقم الوطنية الهوية يحمل الذي الجنسية
 المذكور يكون التي الممتلكات حجز وكذلك الرس مصدرها هـ17/3/1412وتاريخ



 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الممتلكات تلك وحصر . فيها شريكاً
 طالل بن سيف / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط

 من شيء على العثور حال وفي فيها شريكاً يكون التي الممتلكات أو الوقيت عبدالله بن
 الحجز ملف رقم و ./يحفظكم والله.عاجلة بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك

)1019(
3135/ت/13
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد

 الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ24/5/1428 وتاريخ ش م61/4/13139/ب/م
 سعودي ـ الغصن إبراهيم بن عبدالله بن ناصر/للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي
 رقم النفوس وحفيظة )1012838858( رقم الوطنية الهوية يحمل الذي الجنسية

 يكون التي الممتلكات حجز وكذلك بريده مصدرها هـ6/3/1403وتاريخ )36804(
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الخ...الممتلكات تلك وحصر . فيها شريكاً المذكور

 ناصر / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث
 على العثور حال وفي فيها شريكاً يكون التي الممتلكات أو الغصن إبراهيم بن عبدالله بن

 ملف رقم و ./يحفظكم والله.عاجلة بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء
)1017( الحجز

3136/ت/13
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد
 الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ24/5/1428 وتاريخ ش م61/4/13136/ب/م

 سعودي ـ العمر عبدالله بن سليمان بن ناصر/للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي
 )35672( رقم نفوس وحفيظة )1040115907( رقم الوطنية الهوية يحمل الذي الجنسية



 المذكور يكون التي الممتلكات حجز وكذلك بريده مصدرها هـ16/8/1402وتاريخ
 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الممتلكات تلك وحصر . فيها شريكاً

 سليمان بن ناصر / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط
 ذلك من شيء على العثور حال وفي فيها شريكاً يكون التي الممتلكات أو العمر عبدالله بن
)1016( الحجز ملف رقم و ./يحفظكم والله.عاجلة بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم
3137/ت/13
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد

 الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ24/5/1428 وتاريخ ش م61/4/13129/ب/م
 سعودي ـ المحيميد عبدالله بن محمد بن صالح/للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي
 رقم النفوس وحفيظة )1008882340(رقم الوطنية الهوية يحمل الذي الجنسية

 يكون التي الممتلكات حجز وكذلك مصدرهابريده هـ4/8/1406وتاريخ )42226(
 البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الممتلكات تلك وحصر . فيها شريكاً المذكور

 بن صالح / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في
 على العثور حال وفي فيها شريكاً يكون التي الممتلكات أو المحيميد عبدالله بن محمد
 ملف رقم و ./يحفظكم والله.عاجلة بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء

)1014( الحجز
3138/ت/13
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد
 الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ24/5/1428 وتاريخ ش م61/4/13138/ب/م

 سعودي ـ المحيميد محمد بن حمد بن عبدالعزيز/للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي
 رقم النفوس وحفيظة)1023324583( رقم الوطنية الهوية يحمل الذي الجنسية



 يكون التي الممتلكات حجز وكذلك بريده مصدرها هـ3/6/1407وتاريخ )43548(
 البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الممتلكات تلك وحصر . فيها شريكاً المذكور

 بن عبدالعزيز / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في
 شيء على العثور حال وفي فيها شريكاً يكون التي الممتلكات أو المحيميد محمد بن حمد

 الحجز ملف رقم و ./يحفظكم والله.عاجلة بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من
)1011(
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد

 الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ24/5/1428 وتاريخ ش م61/4/13131/ب/م
 ـ الصيعري سحاق آل محمد بن عقيل بن خالد/للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي
 رقم النفوس وحفيظة)1051340543(رقم الوطنية الهوية يحمل الذي الجنسية سعودي

 يكون التي الممتلكات حجز وكذلك نجران مصدرها هـ29/5/1405 وتاريخ )33950(
 البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الممتلكات تلك وحصر . فيها شريكاً المذكور

 عقيل بن خالد / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في
 على العثور حال وفي فيها شريكاً يكون التي الممتلكات أو الصيعري سحاق آل محمد بن

 ملف رقم و ./ يحفظكم والله .عاجلة بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء
)1018( الحجز
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد
 الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ24/5/1428 وتاريخ ش م61/4/13130/ب/م

 سعودي ، العمار عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد/للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي



 النفوس وحفيظة )1033406123( رقم الوطنية الهوية يحمل الذي الجنسية
 يكون التي الممتلكات وحجز ، الزلفي مصدرها هـ19/10/1405وتاريخ)12911(رقم

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الخ...الممتلكات تلك وحصر . فيها شريكاً المذكور
 محمد / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث

 على العثور حال وفي فيها شريكاً يكون التي الممتلكات أو العمار عبدالله بن عبدالعزيز بن
 ملف رقم و ./يحفظكم والله.عاجلة بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء

)1015( الحجز
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد

 الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ24/5/1428 وتاريخ ش م61/4/13132/ب/م
 سعودي ـ السلطان محمد بن عبدالله بن خالد/للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي
 رقم النفوس وحفيظة)1017919935(رقم الوطنية الهوية يحمل الذي الجنسية

 يكون التي الممتلكات حجز وكذلك الرياض مصدرها هـ6/5/1413وتاريخ )239660(
 البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الممتلكات تلك وحصر . فيها شريكاً المذكور

 بن خالد / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في
 شيء على العثور حال وفي فيها شريكاً يكون التي الممتلكات أو السلطان محمد بن عبدالله

 الحجز ملف رقم و ./يحفظكم والله.عاجلة بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من
)1010(
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد
 الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ24/5/1428 وتاريخ ش م61/4/13137/ب/م



 ـ الدويش الحمد محمد بن عبدالله بن محمد/للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي
 يكون التي الممتلكات حجز وكذلك )مدني سجل أي على له يعثر لم( الجنسية سعودي
 البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الممتلكات تلك وحصر . فيها شريكاً المذكور

 بن محمد / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في
 العثور حال وفي فيها شريكاً يكون التي الممتلكات أو الدويش الحمد محمد بن عبدالله

 ملف رقم و /يحفظكم،، والله.عاجلة بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على
)1013( الحجز
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد

 الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ24/5/1428 وتاريخ ش م61/4/13133/ب/م
 الذي الجنسية سعودي ـ زعير آل مبارك بن سعيد/للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي

 )10762425( رقم النفوس وحفيظة)1052712849(رقم الوطنية الهوية يحمل
 المذكور يكون التي الممتلكات حجز وكذلك الخرج مصدرها هـ13/2/1385وتاريخ
 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الممتلكات تلك وحصر . فيها شريكاً

 مبارك بن سعيد / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط
 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي فيها شريكاً يكون التي الممتلكات أو زعير آل

)1009( الحجز ملف رقم و ./ يحفظكم والله .عاجلة بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ
3144/ت/13
1/5

11
6

1428
حجز

 صاحب كتاب على المبني ، هـ28/10/1424 وتاريخ 2337/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
-19 وتاريخ 54712/ش/1 رقم الخطي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو

 وتاريخ 2496/س رقم الكريم السامي األمر إلى فيه المشار ، هـ20/10/1424



 باإلرهاب عالقة لهم لمن المالية األصول تجميد على بالموافقة القاضي ، هـ16/1/1424
 رقم األمن مجلس قرار نص في الواردة المالية األصول تجميد مفهوم وتحديد
 هـ18/12/1427 وتاريخ 3024/ت/13 رقم لتعميمنا وإلحاقاً .إلخ ... )1999(1267

 55266/ش/1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من الخطية البرقية على المبني ،
 أسمائهم إدراج تم الذين السعوديين األفراد أسماء المتضمنة ، هـ13/10/1427 وتاريخ
 على المدرجين السعوديين واألفراد المملكة في تواجد لها التي الكيانات وأسماء ، مؤخراً
 السمو صاحب من السرية الخطية البرقية تلقينا فقد عليه إلخ ... بها عالقة ولهم القائمة
 إلحاقاً [ : ونصها ، هـ25/5/1428 وتاريخ 35831/ش1 رقم الداخلية وزير الملكي
 السامي األمر مقتضى إنفاذ بشأن هـ13/10/1427 وتاريخ 55266/ش1 رقم لبرقيتنا
 المدرجة والكيانات األشخاص أسماء بحق هـ16/1/1424 وتاريخ 2496/س رقم الكريم

 قرار بموجب المنشأة والطالبان القاعدة على المفروضة العقوبات للجنة الموحدة القائمة على
 األصول تجميد على بالموافقة أعاله السامي األمر قضى حيث )1999(1267 األمن مجلس
 قرار نص في والواردة المالية األصول تجميد مفهوم وتحديد باإلرهاب عالقة لهم لمن المالية
 األموال كافة تجميد على العمل -1 :اآلتي وفق )1999(1267 رقم األمن مجلس

 وعدم المتحدة األمم من الصادرة القوائم على مدرج كيان أو شخص ألي المالية واألصول
 وزارة – الداخلية وزارة( المعنية الجهات على -2 .المصرفية الحسابات على التجميد حصر
 األمن مجلس قرار تنفيذ يخصه فيما كالً )والصناعة التجارة وزارة – المالية وزارة – العدل

.المالية واألصول األموال بتجميد التوجيهات صدور بعد )1999(1267 رقم

 المتضمنة المتحدة باألمم العقوبات للجنة الموحدة القائمة من نسخة - : اآلتي رفقه تجدون
 )1( رقم بيان - .والطالبان بالقاعدة صلة على التي أو المرتبطة والكيانات األشخاص أسماء
 بأسماء )2( رقم بيان - .مؤخراً الموحدة القائمة على إضافتهم تم الذين األشخاص بأسماء

 بأسماء )3( رقم بيان - .مؤخراً الموحدة القائمة في بياناتهم تعديل تم الذي األشخاص
 للكيانات بيانات إضافة تم فقد علماً الموحدة القائمة على مؤخراً إضافتها تم التي الكيانات
 مؤخراً الموحدة القائمة من حذفهم تم الذين األشخاص بأسماء )4( رقم بيان - .السابقة

 أسماء جميع على أعاله السامي األمر مقتضى إنفاذ نود )مختوم ظرف داخل المرفق جميع(
 .الشأن بهذا اتخاذه يتم بما واإلفادة ، المرفقة الموحدة بالقائمة الموضحة والكيانات األفراد
 أسماء ألي توضيح مع .تحديثها حال الموحدة القائمة من بنسخة تزويدكم سيتم أنه علماً

 لديكم المختصة للجهة ويمكن ، مستقبالً القائمة من حذفها أو إدراجها يتم قد سعودية
 اإللكتروني العنوان خالل من الشأن بهذا األمن مجلس قرارات على اإلطالع



)www.un.org./Arabic/sc/se( اإللكتروني العنوان عبر الموحدة القائمة وعلى 
)http:www.un.org./docs/sc/committees/1267/1267ListEng.h

tm( [ من لديكم يظهر ما على والتحفظ ، موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ 
 عاجلة بصفة ذلك عن واإلفادة ، إليها المشار البيانات في للمذكورين منقولة أو ثابتة أموال
و /،،، يحفظكم والله .جداً
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 هـ25/5/1428 وتاريخ 282017548 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي كتاب تلقينا فقد
 )9/6/79643( رقم اإليرادات لشئون المالية وزارة وكيل سعادة كتاب إلى فيه والمشار
 وتاريخ )21( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق هـ27/10/1427 وتاريخ

 الجائز المنقولة وغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ8/9/1427
 العجمي المحفوظي عبدالرحمن بن محمد بن خالد /للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها
 رقم النفوس وحفيظة )1012654172( رقم المدني السجل يحمل الذي الجنسية سعودي

 وقدره عليه المتبقي المبلغ بسداد والمطالب هـ29/2/1406 وتاريخ 15265
 وخمسة ريال وستون واثنان وثالثمائة ألف وأربعون واثنان مائة فقط )25142362(

 وطلب ، ريال ألف ومائة مليون فقط )1101000( قدره مبلغ أصل من . هللة وعشرون
 المديونية حدود في أعاله للمذكور العقارية الممتلكات على الحجز إيقاع معاليه

 لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا إلخ ...المذكورة
 المذكور العجمي المحفوظي محمد بن خالد /باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد مما
 إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي

)1020( الحجز ملف رقم و /،،، يحفظكم والله. واإلفادة
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 معالي كتاب على المبني هـ26/12/1421 وتاريخ 1697/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 رقم للبيئة الوزارية اللجنة عام وأمين البيئة وحماية األرصاد مصلحة عام رئيس

 الشركة عقارات على الحجز المتضمن هـ29/10/1421 وتاريخ 8/2/9/10/1639
 تلقينا فقد عليه .إلخ ... الجليدان عبدالله بن محمد /صاحبها أو الكمبيوتر ألعمال السعودية

 8/20/2220 رقم البيئة وحماية لألرصاد العام الرئيس الملكي السمو صاحب كتاب
 عقد وجود لعدم وذلك المذكور الحجز إلغاء سموه طلب المتضمن هـ12/6/1428 وتاريخ

 . إلخ ... إليه المشار الحجز بمبلغ يتعلق فيما البيئة وحماية لألرصاد العامة الرئاسة وبين بينه
 الشركة ممتلكات على المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار اإلطالع إليكم نرغب لذا

 .بذلك منتهية المذكور الجليدان عبدالله بن محمد /المواطن و الكمبيوتر ألعمال السعودية
)824( الحجز ملف رقم و/،،، يحفظكم والله
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 معالي كتاب على المبني هـ19/12/1427 وتاريخ 3025/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 على الحجز المتضمن هـ2/12/1427 وتاريخ ب/37531 رقم المقدسة العاصمة أمين

 بن سراج بن نواف /الغارم وكفيله النجيبي عارد بن معيضد بن سراج /المواطنَين ممتلكات
 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي كتاب تلقينا فقد عليه .إلخ ... الهذلي النجيبي معيضد

 المذكورة المديونية استحصال تم أنه المتضمن هـ12/6/1428 وتاريخ 282019461
 ... المذكورَين ممتلكات عن الحجز رفع معاليه وطلب .ريال )78000( قدرها والبالغ

 ممتلكات على المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار اإلطالع إليكم نرغب لذا .إلخ
 منتهية المذكورَين الهذلي النجيبي سراج بن نواف و النجيبي معيضد بن سراج /المواطنَين

)996( الحجز ملف رقم و/،،، يحفظكم والله .بذلك
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 معالي كتاب على المبني هـ19/11/1427 وتاريخ 3008/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 على الحجز المتضمن هـ5/11/1427 وتاريخ ب/34506 رقم المقدسة العاصمة أمين

 أمين معالي كتاب تلقينا فقد عليه .إلخ ... الذيابي سفر بن سعيد بن فالح /المواطن ممتلكات
 سعادة كتاب على المبني هـ12/6/1428 وتاريخ 282019457 رقم المقدسة العاصمة

 المشار ، هـ22/4/1428 وتاريخ 9/6/33523 رقم اإليرادات لشؤون المالية وزارة وكيل
 إعفاء المتضمنة هـ16/4/1428 وتاريخ ب م/3729 رقم السامي المقام برقية إلى فيه

 الستثمار االيجارية القيمة من المتبقي المبلغ بدفع له األمانة مطالبة من المذكور المواطن
 نرغب لذا .إلخ ... )2( رقم بالمنطقة الثاني الدائري الخط داخل والتنزيل التحميل مواقع
 سعيد بن فالح /المواطن ممتلكات على المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار اإلطالع إليكم

)989( الحجز مل رقم و /،،، يحفظكم والله .بذلك منتهية المذكور الذيابي
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 معالي كتاب على المبني هـ28/2/1427 وتاريخ 3070/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 وتاريخ م/47177/12/3 رقم االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة محافظ

 بن عبدالله بن فيصل /المواطنَين ممتلكات على الحجز طلب المتضمن هـ16/2/1428
 فقد عليه .إلخ ... فياض بن محمد بن إبراهيم بن سعد /الغارم وكفيله العمران عبدالعزيز

 م/80892/12/3 رقم االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة محافظ معالي كتاب تلقينا
 وقدرها المذكورة المديونية مبلغ سداد تم أنه المتضمن هـ22/6/1428 وتاريخ

 وطلب . هللة وستين رياالت وعشرة ومائتين آالف وثالثة خمسمائة )503210و60(
 واعتبار اإلطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ... المذكورَين ممتلكات عن الحجز فك معاليه

 سعد و العمران عبدالله بن فيصل /المواطنَين ممتلكات على المتخذة التحفظية اإلجراءات
 الحجز ملف رقم و/ )،،، يحفظكم والله .بذلك منتهية المذكورَين فياض بن إبراهيم بن
]1001[
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 وتاريخ 54005 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من الخطية البرقية تلقينا فقد
 في 1/4929 رقم المالية وزير معالي برقية لمعاليكم نبعث :[ ونصها هـ5/6/1428

 قرار بشأن هـ11/4/1428 في 1/5/3/34665 رقم لبرقيتنا فيها المشار هـ20/5/1428
 يدفع بأن القاضي هـ11/9/1412 في 261/1412 رقم المصرفية المنازعات تسوية لجنة
 مقداره مبلغاً البريطاني السعودي للبنك الكبير سعود بن محمد بن بندر األمير سمو

 وستون وسبعة وأربعمائة ألفاً وخمسون وواحد وستمائة ماليين تسعة )13/9.651.467(
 سموه بمنع القاضي هـ1/3/1426 في 55/1426 رقم وقرارها هللة عشرة وثالث رياالً

 عدم معاليه برقية وتضمنت ، قرارها صدور تاريخ من سنة لمدة المملكة خارج السفر من
 التجاري األهلي البنك لدى حساب سوى بندر األمير لسمو البنوك لدى أرصدة أية وجود
 يوجد وهل اإلطالع نأمل .رياالً )33/4.213( ورصيده )05551341000107( برقم

 إليكم نرغب لذا .أهـ .]للتسديد عليها اليد وضع يمكن أمالك محمد بن بندر األمير لسمو
 عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع
 من شيء على العثور حال وفي الكبير سعود بن محمد بن بندر /األمير سمو باسم مسجلة

 رقم و /،،، يحفظكم والله. واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك
)1021( الحجز ملف
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 التويجري عبدالعزيز بن صالح /الشيخ بالعيينة العامة المحكمة قاضي فضيلة كتاب وردنا فقد
 بمنطقة الزراعي البنك فرع مدير كتاب إلى فيه المشار هـ17/6/1428 وتاريخ 692 رقم

 السهلي محمد بن عبدالله بن ناصر طلب بشأن هـ2/5/1428 في ل/2305 رقم الرياض
 رقم مدني سجل السهلي عبود بن محمد بن عبدالله /المتوفي والدة إعفاء

 سعادته طلب وحيث ريال آالف ستة وقدره الزراعي البنك دين من 10369461971
 في إليها الرجوع إمكانية ومدى ذلك يثبت بما الزراعي البنك وإفادة المتوفي تركة حصر



 وتاريخ 202 رقم الوزراء مجلس قرار على بناء إليه المشار البنك دين تحصيل
 الضبوط في بالبحث العدل وكتابات المحاكم على التعميم فضيلته وطلب .هـ1/8/1426

 بصفة واإلفادة المذكور المتوفى باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما والسجالت
 عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا إلخ ... عاجلة
 وفي السهلي عبود بن محمد بن عبدالله /المتوفي باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد
و/ ).يحفظكم والله .بذلك القضية ناظر فضيلة إفادة يتم ذلك من شيء على العثور حال
3184/ت/13
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 وتاريخ 64965 رقم بالنيابة الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 رقم المدنية الحقوق /الرياض منطقة شرطة مدير كتاب إلى فيه والمشار هـ2/7/1428

 رقم مدني سجل األسمري عبده بن سعيد بن عبده / بشأن هـ8/6/1428 وتاريخ 18303
 وقدره بمبلغ اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام لجامعة المطالب )101939557(
 والصادر رياالً وثالثين وخمسة وخمسمائة ألفاً عشر وستة ماليين ستة )6.016.535(

 الكشف سموه وطلب .الثانية الجزائية الدائرة من هـ1426 لعام 2/ج/د21 رقم الحكم بحقه
 الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا إلخ ... المنقولة غير أمواله عن

 عبده بن سعيد بن عبده /باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت
 المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور األسمري

)1022( الحجز ملف رقم و /،،، يحفظكم والله. واإلفادة إليها المشار
3190/ت/13
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 الثابتة األموال عن البحث بشأن هـ10/6/1415 وتاريخ 319/ت/8 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 صاحب كتاب تلقينا فقد عليه .الخ.....واإلفادة الحارثي عواض بن رده بن عبدالله /للسجين

 به المرفق هـ15/7/1428وتاريخ د/101684رقم المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو



 وتاريخ 309/28رقم بالطائف اإلسالمية اإلغاثة هيئة قبل من النهائية المخالصة صورة
 االطالع إليكم نرغب لذا .الخ...للمذكور والعينية النقدية العهد كافة من هـ25/6/1428

 . بذلك منتهية الحارثي عواض بن رده بن عبدالله/بحق المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار
)318( الحجز ملف رقم و./ يحفظكم والله
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد
 الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ18/8/1428 وتاريخ ش م61/4/20700/ب/م

 سعودي ـ الغامدي عبدان بن عبدالله بن محمد/للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي
 رقم نفوس وحفيظة )1020302707( رقم الوطنية الهوية يحمل الذي الجنسية

 يكون التي الممتلكات حجز وكذلك الرياض مصدرها هـ20/4/1410وتاريخ )214134(
 البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الممتلكات تلك وحصر . فيها شريكاً المذكور

 بن محمد / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في
 شيء على العثور حال وفي فيها شريكاً يكون التي الممتلكات أو الغامدي عبدان بن عبدالله

 الحجز ملف رقم و/ )يحفظكم والله.عاجلة بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من
]1023[
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 إلى فيه المشار ،و هـ9/8/1428 وتاريخ 1/7244 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 16/3 وتاريخ )68( رقم الوزراء مجلس وقرار الدولة أموال جباية نظام من )18(المادة



 هـ5/1/1428وتاريخ )39( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق ، هـ1426/
 المرهونة وغير والمرهونة المنقولة وغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن

 الجنسية سعودي العفنان صالح بن فهيد بن خالد/للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها الجائز
 المالك ، هـ4/1/1395وتاريخ )10340671971( رقم الوطنية الهوية يحمل الذي

 رقم التجاري السجل ذات التجارية البيادر ومؤسسة حائل ألمنيوم لمصنع
 وقدره عليه المتبقي المبلغ بسداد والمطالب ، هـ11/3/1401 وتاريخ )2/23501259(
 ، معاليه وطلب ، ريال وتسعون مائة وسبع ألفاً تسعون وثمانية مائة ثمان فقط )898790(

 .الخ...المذكورة المديونية حدود في أعاله للمذكور العقارية الممتلكات على الحجز إيقاع
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث اعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا

 العثور حال وفي المذكور العفنان صالح بن فهيد بن خالد/باسم مسجلة عقارية ممتلكات
 والله . واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على

]1025[ الحجز ملف رقم و/ )يحفظكم
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 إلى فيه المشار ،و هـ9/8/1428 وتاريخ 1/7243 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 16/3 وتاريخ )68( رقم الوزراء مجلس وقرار الدولة أموال جباية نظام من )18(المادة

 هـ16/9/1427وتاريخ )24( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق ، هـ1426/
 وغير المرهونة ، المنقولة وغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن
 اليحيى محمد بن سعد بن عبدالرحمن/للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها الجائز المرهونة
 )10263804001( رقم الوطنية الهوية يحمل الذي الجنسية سعودي
 رقم التجاري السجل ذي لأليروسول الشبرمية لمصنع المالك هـ19/2/1398وتاريخ

 وقدره عليه المتبقي المبلغ بسداد والمطالب هـ5/7/1409 وتاريخ )2050018554(
 معاليه وطلب ، ريال وثمانون وتسعة وأربعمائة ألفاً عشر وستة خمسمائة فقط )516489(

 .الخ...المذكورة المديونية حدود في أعاله للمذكور العقارية الممتلكات على الحجز إيقاع
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث اعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا



 حال وفي المذكور اليحيى محمد بن سعد بن عبدالرحمن/باسم مسجلة عقارية ممتلكات
 والله . واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور

]1024[ الحجز ملف رقم و/ )يحفظكم
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 الخطية البرقية على المبني ، هـ11/6/1428 وتاريخ 3144/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 )35831/ش 1( رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية
 )2496/س( رقم الكريم السامي األمر مقتضى إنفاذ بشأن هـ25/5/1428وتاريخ
 الموحدة القائمة عل المدرجة والكيانات األشخاص أسماء المتضمن هـ16/1/1424وتاريخ
 األمن مجلس قرار بموجب المنشأة والطالبان القاعدة على المفروضة العقوبات للجنة

 السمو صاحب من جداً العاجلة السرية البرقية تلقينا فقد عليه .الخ)...1999(1267
 السامي لألمر نشير:[ونصها هـ6/8/1428وتاريخ 51196س1 برقم الداخلية وزير الملكي
 لهم لمن المالية األصول بتجميد القاضي هـ16/1/1424وتاريخ 2496/س رقم الكريم
 األمن مجلس قرار نص في الواردة المالية األصول تجميد مفهوم وتحديد باإلرهاب عالقة

 ألي المالية واألصول األموال كافة تجميد على العمل – أ :اآلتي وفق )1999( 1267 رقم
 على التجميد حصر وعدم المتحدة األمم من الصادرة القوائم على مدرج كيان أو شخص

 وزارة ـ العدل وزارة ـ الداخلية وزارة( المعنية الجهات على -ب .المصرفية الحسابات
 رقم األمن مجلس قرار تنفيذ يخصه فيما كال )والصناعة التجارة وزارة ـ المالية

 لألفراد . المالية واألصول األموال بتجميد التوجيهات صدور بعد )1999(1267
.األمن مجلس للجنة الموحدة القائمة على المدرجة والكيانات

 القرار من )ج(8 والفقرة )1999(1267 األمن مجلس قرار من )ب(4 للفقرة نشير كما
 الدن بن بأسامة يتعلق فيما )2002( 1390 القرار من 2و1 والفقرتين )2000( 1333
 ومؤسسات وجماعات أفراد من بهما يرتبط وما وحركةالطالبان القاعدة تنظيم وأعضاء
 والقرار )1999(1267 بالقرار عمالً المعدة القائمة في إليه المشار النحو على وكيانات



 القائمة على المدرجين دخول منع-1 :تحديداً وهي ")اللجنة قائمة(" )2000(1333
 دخول برفض دولة أي يلزم أال على األمن مجلس في األعضاء الدول أراضي إلى الموحدة
 الدخول يكون حيث الفقرة هذه تنطبق أال وعلى ، مغادرتها مطالبتهم أو أراضيها إلى رعاياها

 ، فقط بحالة حالة ، اللجنة تحدد عندما أو قضائية بإجراءات للقيام ضرورياً العابر المرور أو
 من وغيرها ، األموال بتجميد إبطاء دون القيام-2 .يبرره ما له العابر المرور أو الدخول أن

 الكيانات أو المؤسسات أو األفراد أو الجماعات لهذه االقتصادية الموارد أو المالية األصول
 أو يجوزونها التي الممتلكات من المستمدة األموال ذلك في بما )القائمة على المدرجة(

 أو لحسابهم يعملون أشخاص طريق عن أو مباشرة غير أو مباشرة بصورة فيها يتحكمون
 موارد أو مالية أصول أو أموال أي أو األموال هذه من أي إتاحة عدم وضمان ، منهم بتوجيه

 أو رعاياها طريق عن مباشرة غير أو مباشرة بصورة ، األشخاص هؤالء لفائدة أخرى اقتصادية
 الموحدة القائمة تحديث متابعة نود ، أعاله ورد ما ضوء على .أراضيها داخل أشخاص أي

 الموقع خالل من بهما المرتبطين أو الطالبان أو القاعدة على المفروضة العقوبات للجنة
 :اإللكتروني

www.un.org/arabic/documents/SCCommittees/1267/1267Li
stEng.htm(( المدرجين بهؤالء الخاصة والممتلكات المالية األصول تجميد ثم ومن 

 علماً أعاله هـ16/1/1424وتاريخ )2496/س(رقم الكريم السامي األمر به قضى ما وفق
 مجلس قرارات صدور بداية من السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من متبع اإلجراء هذا بأن

.هـ أ ]الصدد بهذا األمن

 أو ثابتة أموال من لديكم يظهر ما على والتحفظ ، موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
 والله . جداً عاجلة بصفة ذلك عن واالفادة ، إليها المشار القوائم في للمذكورين منقولة

]928[ الحجز ملف رقم و/ )يحفظكم
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجلة السرية البرقية تلقينا فقد

 الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ16/9/1428 وتاريخ ش م61/4/22964/ب/م
 ، داغستاني عبدالحميد بن جعفر بن عبدالحميد /للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي



 رقم النفوس وحفيظة )1023698945( رقم الوطنية الهوية يحمل الذي الجنسية سعودي
 التي الممتلكات حجز وكذلك المكرمة مكة مصدرها هـ10/8/1395 وتاريخ )101934(

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الممتلكات تلك وحصر . فيها شريكاً المذكور يكون
 / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث

 وفي ، فيها شريكاً يكون التي الممتلكات أو داغستاني عبدالحميد بن جعفر بن عبدالحميد
 ./يحفظكم والله.عاجلة بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال

)1026( الحجز ملف رقم و
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد

 الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ11/9/1428 وتاريخ ش م61/4/22652/ب/م
 الجنسية سعودي الجيزاني سعيد عبدالله بن أسامة /للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي

 ومصدرها هـ12/10/1420 وتاريخ )1002213476( رقم الوطنية الهوية يحمل الذي
 تلك وحصر ، فيها شريكاً يكون التي الممتلكات على التحفظ وكذلك المكرمة مكة

 عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الممتلكات
 التي الممتلكات أو الجيزاني عبدالله بن أسامة /باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد
 بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي فيها شريكاً يكون
)1027( الحجز ملف رقم و /،،، يحفظكم والله .عاجلة
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد

 الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ11/9/1428 وتاريخ ش م 61/4/22641/ب/م
 الذي الجنسية سعودي زايد حسن علي بن محمد /للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي



 مكة ومصدرها هـ8/10/1414 وتاريخ )1080657305( رقم الوطنية الهوية يحمل
 تلك وحصر ، فيها شريكاً يكون التي الممتلكات على التحفظ وكذلك المكرمة

 عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .الممتلكات
 التي الممتلكات أو زايد حسن علي بن محمد /باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد
 بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي فيها شريكاً يكون
)1028( الحجز ملف رقم و /،،، يحفظكم والله .عاجلة
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد

 الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ11/9/1428 وتاريخ ش م 61/4/22645/ب/م
 سعودي عامر آل مهدي جبران بن مرزوق /للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي
 هـ7/4/1417 وتاريخ )1026870699( رقم الوطنية الهوية يحمل الذي الجنسية

 ، فيها شريكاً يكون التي الممتلكات على التحفظ وكذلك الجنوب ظهران ومصدرها
 والسجالت الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .الممتلكات تلك وحصر
 أو عامر آل مهدي جبران بن مرزوق /باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم

 عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي فيها شريكاً يكون التي الممتلكات
)1029( الحجز ملف رقم و /،،، يحفظكم والله .عاجلة بصفة عنه واإلفادة
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد
 الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ11/9/1428 وتاريخ ش م 61/4/22649/ب/م

 سعودي العمري مقيت بن حسن زهير بن حسن /للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي
 هـ15/8/1408 وتاريخ )1007417726( رقم الوطنية الهوية يحمل الذي الجنسية



 تلك وحصر ، فيها شريكاً يكون التي الممتلكات على التحفظ وكذلك النماص ومصدرها
 عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .الممتلكات

 أو العمري مقيت بن حسن زهير بن حسن /باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد
 عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي فيها شريكاً يكون التي الممتلكات

)1030( الحجز ملف رقم و /،،، يحفظكم والله .عاجلة بصفة عنه واإلفادة
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد

 الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ11/9/1428 وتاريخ ش م 61/4/22655/ب/م
 الجنسية سعودي الجيزاني سعيد عبدالله بن هاني /للمدعو العائدة الممتلكات على التحفظي

 مكة ومصدرها هـ26/6/1411 وتاريخ )1002213443( رقم الوطنية الهوية يحمل الذي
 تلك وحصر ، فيها شريكاً يكون التي الممتلكات على التحفظ وكذلك المكرمة

 عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .الممتلكات
 التي الممتلكات أو الجيزاني سعيد عبدالله بن هاني /باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد
 بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي فيها شريكاً يكون
)1031( الحجز ملف رقم و /،،، يحفظكم والله .عاجلة
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 فيه المشار ، هـ7/9/1428 وتاريخ 8401 رقم المظالم ديوان رئيس معالي كتاب تلقينا فقد
 لعام ق/4807/8 رقم القضية في الصادر ، هـ1428 لعام 12/تج/د/232 رقم القرار إلى

 ، هـ1428 لعام ق/1929/2 ورقم ق/1928/2 ورقم ق/1927/2 ورقم هـ1427
 / عليه المدعى منع -1 :- يلي بما قضى الذي ، عشرة الثانية التجارية الدائرة أمام المنظورة

 الجدايل أبو فتحي محمد بن إبراهيم شركة مدير الجدايل أبو فتحي محمد بن إبراهيم



 جدة من صادرة ]1024884262[ رقم أحوال بطاقة بسيطة توصية شركة لالتصاالت
 شركة معامالت جميع إيقاف -2 . المملكة خارج السفر من هـ23/6/1407 بتاريخ
 جدة من صادر ]4030157554[ رقم تجاري سجل الجدايل أبو فتحي محمد بن إبراهيم
 بن إبراهيم مؤسسة مؤسسته ومعامالت عليه المدعى مديرها ومعامالت هـ2/8/1426 بتاريخ
 بتاريخ جدة من صادر ]4030152547[ تجاري سجل الجدايل أبو فتحي محمد

 إفراغ وإيقاف الصناعية التجارية والغرف الحكومية الدوائر جميع لدى هـ24/10/1425
 تجميد -3 .المؤسسة باسم أو الشركة باسم أو باسمه المسجلة عليه المدعى عقارات
 تجاري سجل الجدايل أبو فتحي محمد بن إبراهيم لشركة االستثمارية والمحافظ األرصدة

 والمحافظ واألرصدة هـ2/8/1426 بتاريخ جدة من صادر ]4030157554[ رقم
 بن إبراهيم لمؤسسة االستثمارية والمحافظ واألرصدة , عليه المدعى لمديرها االستثمارية

 بتاريخ جدة من صادر ]4030152547[ تجاري سجل الجدايل أبو فتحي محمد
 إال التجميد أو اإليقاف أو المنع هذا يرفع ال -4 . البنوك جميع لدى هـ24/10/1425

 ، إليه أشير ما واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . عشرة الثانية التجارية الدائرة من بقرار
 / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في والبحث
 ، بعالية إليهما المشار الشركة أو المؤسسة باسم أو الجدايل أبو فتحي محمد بن إبراهيم

)1032( الحجز ملف رقم و /،،، يحفظكم والله . عاجلة بصفة ذلك عن واإلفادة
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 على بالحجز القاضي هـ29/11/1417 وتاريخ 992/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وحسن محمد - الضبيبان صالح عبدالله - طاهر محمد زين جمال - : من كل ممتلكات

 - عري محمد إبراهيم - الشمراني علي عليان جابر - العلوتي حامد سعد - ناغي علي
 المدني عبدالكريم هاشم عبدالرزاق - المعني سعيد علي سعيد - إلخ .. حته صدقة سمير

 عن الحجز برفع القاضي هـ3/4/1418 وتاريخ 1040/ت/13 رقم لتعميمنا وإلحاقاً
 عبدالكريم هاشم عبدالرزاق /لصاحبها والمالحة للتجارة المحيط مؤسسة من كل ممتلكات

 فقد عليه . الضبيبان صالح عبدالله /لصاحبها والمقاوالت للتجارة نجد ومؤسسة ، المدني



 س/19/32 رقم للموانئ العامة المؤسسة إدارة مجلس ورئيس النقل وزير معالي كتاب تلقينا
 مؤسسة صاحب حته صدقه حسن سمير / المواطن بأن المتضمن هـ17/9/1428 وتاريخ
 للموانئ العامة للمؤسسة عليه المستحقة المديونية بتسديد قام قد والسياحة للتجارة سمير

 للتجارة سمير مؤسسة /ممتلكات عن الحجز رفع واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ...
)713( الحجز ملف رقم و /،،، يحفظكم والله .حته صدقه حسن سمير /لصاحبها السياحة
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 معالي كتاب علي المبني , هـ23/2/1421 وتاريخ 1534/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 السماح بعدم القاضي , هـ11/2/1421 وتاريخ 712/2 رقم بالنيابة المظالم ديوان رئيس
 أو بالسحب إدارتها مجلس رئيس أو مدير أو الدهلوي شركة شركاء من شريك ألي

 التأسيس عقد أعطى ولو حتى اإلدارية التصرفات وجميع الملكية نقل أو اإلفراغ أو التصرف
 كتاب تلقينا فقد عليه . الخ .. الخطية المدعيين موافقة بعد إال الصالحية هذه وتعديالته

 الدائرة أن المتضمن , هـ9/10/1428 وتاريخ 8763 رقم المظالم ديوان رئيس معالي
 انتهت ما بتأييد هـ1428 لعام 11/تج/د/165 رقم حكمها أصدرت عشرة الحادية التجارية

 الدائرة من المؤيد هـ2/12/1419 بتاريخ المؤرخ قرارها إلغاء من التحكيم هيئة إليه
 بين الصلح تم أنه على تأسيسا هـ1419 لعام 135 رقم بقرارها عشرة الحادية التجارية
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . بعاليه إليها المشار القضية في النزاع أطراف
و ./ يحفظكم والله . يلزم لمن وإبالغه
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 وزير معالي برقية على المبني هـ27/7/1421 وتاريخ 1597/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 العقارية الممتلكات على التحفظ بشأن هـ11/7/1421 وتاريخ 8469/س/9/2 رقم المالية



 كتاب تلقينا فقد عليه إلخ ... القحطاني جلعود بن هادي بن مناحي /المواطن باسم المسجلة
 المتضمن هـ12/10/1428 وتاريخ 5253/9 رقم والدخل الزكاة مصلحة عام مدير سعادة

 عن التحفظ رفع سعادته ويطلب ، مالية مستحقات من عليه ما بسداد قام المذكور أن
 /المواطن بحق المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . عقاراته
 الحجز ملف رقم و /،،، يحفظكم والله .بذلك منتهية القحطاني جلعود بن هادي بن مناحي

)811(
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 المدير معالي كتاب على المبني هـ14/3/1417 وتاريخ 899/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 164/130/2196/103 رقم السعودية العربية الجوية للخطوط العامة للمؤسسة العام

 المنقولة وغير المنقولة األموال كافة على الحجز طلب المتضمن هـ8/2/1417 وتاريخ
 الذي سعيد بن سعد بن سعيد بن طارق /المدعو والسفر للسياحة نور وكالة لصاحب العائدة
 كتاب تلقينا فقد عليه .إلخ ... هـ26/1/1400 وتاريخ 141691 رقم الحفيظة يحمل
 وتاريخ 121/130/12436/28 رقم السعودية العربية الجوية الخطوط عام مدير معالي
 وقدرها مالية مستحقات من عليه ما بتسديد قام المذكور أن المتضمن هـ22/10/1428

 وأربعون رياالً وأربعون وستة وثالثمائة ألفاً وخمسون وواحد ستمائة ) 651346.40(
 واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ... المذكور عن الحجز رفع معاليه وطلب . هللة

 سعيد بن سعد بن سعيد بن طارق /المواطن ممتلكات على المتخذة التحفظية اإلجراءات
)705( الحجز ملف رقم و / ،،، يحفظكم والله .بذلك منتهية
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 رقم المكرمة مكة بمنطقة العام واالدعاء التحقيق هيئة فرع رئيس سعادة كتاب تلقينا فقد
 الملكي السمو صاحب أمر إلى فيه المشار هـ12/10/1428 وتاريخ س2/7/53191م

 القاضي ، هـ20/1/1428-19 وتاريخ س1/2/3/5099/2 رقم البرقي الداخلية وزير
 ، العطياني فاخر بن صالح /بالمواطن الخاصة األموال غسل قضية في للتحقيق لجنة بتشكيل

 العطياني فاخر بن صالح /للمدعو الثابتة والممتلكات العقارات جميع حصر طلب والمتضمن
 على وبناء ).1048408536( رقم الوطنية الهوية يحمل الذي ، الجنسية سعودي ،

 واالدعاء التحقيق هيئة منحت التي ، األموال غسل مكافحة نظام من )12 ، 8( المادتين
 في والبت العالقة ذات الجهات من والمعلومات والسجالت الوثائق طلب صالحية العام

 من الحجز تمديد وطلب ، المالية التحريات وحدة من المرفوعة التحفظي الحجز طلبات
 عما لديكم والسجالت الضبوط في والبحث االطالع إليكم نرغب فإننا .المختصة المحكمة

 حال وفي ، العطياني فاخر بن صالح /المواطن باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد
 والله .جداً عاجلة بصفة ذلك عن واإلفادة عليه التحفظ يتم فإنه ذلك من شيء على العثور

)1033( الحجز ملف رقم و /،،، يحفظكم
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 وتاريخ 3888/1 رقم المساعد االحساء محافظة محاكم رئيس فضيلة كتاب وردنا فقد
 سليمان بن خالد /الشيخ بالمحكمة القضائي العضو فضيلة كتاب ومشفوعه هـ27/8/1428

 المقدمة فضيلته لدى المنظورة المعاملة بشأن هـ23/5/1428 وتاريخ 784/8 رقم البشر
 رقم السفر جواز يحمل الذي ، الجنسية سوري ، المحاميد حضر بن محمد بن هشام /من

 برقم المسجل الصك فيها الصادر ، اإلعسار إثبات في المال بيت بمواجهة 323525
 ب/2ج/488 رقم التمييز محكمة بقرار عليه والمالحظ ، هـ28/3/1428 وتاريخ 74/8

 مادام اإلعسار مدعي أموال عن لإلفادة للوزارة الكتابة المتضمن ، هـ11/5/1428 وتاريخ
 إليكم نرغب فإننا الشرعية المرافعات نظام على وبناء .إلخ ... للدولة حقوق الديون أن

 عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 من شيء على العثور حال وفي ، المذكور المحاميد حضر بن محمد بن هشام /باسم مسجلة



]1034[ الحجز ملف رقم و/ ).بذلك القضية ناظر فضيلة وإفادة عليه التحفظ يتم ذلك
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 إلى فيه المشار هـ8/11/1428 وتاريخ ب م/9738 رقم البرقي السامي األمر تلقينا فقد(

 بشأن هـ8/6/1428 وتاريخ 5118 رقم واألمر هـ2/9/1428 وتاريخ 7667 رقم األمر
 المتعلق 1718 ورقم , النووي إيران ببرنامج المتعلق 1737 رقم األمن مجلس قراري

 رقم الخارجية وزير سمو برقية إلى فيه والمشار , النووي الشمالية كوريا ببرنامج
 بتطبيق تعنى التي اللجنة بأن المتضمنة هـ24/10/1428 وتاريخ 97/25/127444/1

 وفقاً التحفظي الحجز بإجراء العدل لوزارة التوجيه صدور مناسبة رأت األمن مجلس قرارات
 األمن مجلس من تصدر جديدة قرارات وأي إليها المشار األمن مجلس قرارات تضمنته لما

 نرغب لذا . ذلك من مانع ال أنه رأى الكريم النظر وأن . التحفظي الحجز إجراء تتضمن
 مجلس قراري من نسخة برفقه وتجدون .يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم
و/ )يحفظكم والله .1718 ورقم 1737 رقم األمن
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 السرية البرقية على المبني هـ30/8/1428 وتاريخ 3215/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقا(
 هـ6/8/1428 وتاريخ 51196ش1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجلة

 الخطية البرقية تلقينا فقد عليه .الخ ... باإلرهاب عالقة لهم لمن المالية األصول تجميد بشأن
-24 وتاريخ 73589ش1 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجلة السرية

 وتاريخ 2496/س رقم الكريم السامي األمر إلى فيها والمشار هـ25/11/1428
 باإلرهاب عالقة لهم لمن المالية األصول تجميد على بالموافقة القاضي هـ16/1/1424

 األمن مجلس قرار نص في الواردة المالية األصول تجميد مفهوم وتحديد
 على سعوديين أفراد أسماء إضافة سموه برقية تضمنت وقد .الخ.. )1999(1267رقم



 /الوطنية الهوية رقم الخشيبان عبدالعزيز بن محمد بن فهد /االسم :- وهم الموحدة القائمة
 /الوطنية الهوية رقم الطلحي أحمد بن حماد بن عبدالرحيم /االسم 1005479793
 /الوطنية الهوية رقم الصغير صالح بن عبدالله بن محمد /االسم 1038277602
 وعدم وممتلكاتهم أصولهم تجميد حيال الالزم اتخاذ سموه ويطلب 1035846300

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . لهم تابعة أصول أو ممتلكات أو أموال أي في التصرف
 العثور حال وفي للمذكورين منقولة أو ثابتة أموال من لديكم يظهر ما على والتحفظ موجبه

 و/ )يحفظكم والله .. جداً عاجلة بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على
]928[ الحجز ملف رقم
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد
 82340/28 رقم معاليكم كتاب إلى نشير:[ونصه هـ25/11/1428 وتاريخ ب/51654

 هـ29/10/1427 وتاريخ 7753 رقم الكريم األمر إلى فيه المشار هـ25/7/1428 وتاريخ
 مجلس قرارات بتطبيق تعنى الخارجية وزارة برئاسة ومتخصصة دائمة لجنة بتشكيل القاضي

 اللجنة وطلب , وفقراته المتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل حسب تصدر التي األمن
 من والصادرة المستجدة القرارات لوضع يلزم ما اتخاذ وزارة كل من آنفاً إليها المشار
 النووي إيران برنامج بخصوص 1747 رقم القرارات وهي التنفيذ موضع األمن مجلس
 رقم والقرار ,ليبيريا في بالحالة المتعلق 1731 رقم والقرار , سابقة قرارات شأنه في الوارد

 حيال التوجيه وطلبكم , بالصومال المتعلق 1744 رقم والقرار , بالسودان المتعلق 1591
 تضمنته لما وفقاً الحجز طلب فيه ورد فيما التحفظي بالحجز التعميم إجراء الوزارة اتخاذ

 بأنه معاليكم ونفيد . قرارات من الحقاً يستجد وفيما , إليها المشار األمن مجلس قرارات
 )لمعاليكم الموجه( هـ8/11/1428 وتاريخ 9738 رقم الكريم األمر الموضوع بشأن صدر

 من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب . أهـ]
 ملف رقم و/ )يحفظكم والله.1591 ورقم1744 ورقم 1731 رقم األمن مجلس قرارات
]1036[ الحجز
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 المدير معالي كتاب على المبني هـ3/3/1423 وتاريخ 1965/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 164/130/2333/59 رقم السعودية العربية الجوية للخطوط العامة للمؤسسة العام

 في للشركاء العائدة والعقارات الممتلكات على الحجز المتضمن هـ18/2/1423 وتاريخ
 مدير معالي كتاب تلقينا فقد عليه إلخ ... المحدودة والسياحة للسفر العرب أجنحة شركة

 وتاريخ 121/130/14430/28 رقم السعودية العربية الجوية الخطوط عام
 إلهام /المواطنة وهي الشركاء أحد عن الحجز رفع معاليه طلب المتضمن هـ16/12/1428

 مع المقتضى لزوال )1010817102(رقم الوطنية الهوية تحمل التي بكر حسن محمد
 واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا . الشركاء باقي على الحجز إيقاع في االستمرار

 والله .بذلك منتهية بعاليه المذكورة إلهام /المواطنة بحق المتخذة التحفظية اإلجراءات
]867[ الحجز ملف رقم و/ )يحفظكم
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجلة السرية البرقية تلقينا فقد(
 التحفظي الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ2/1/1429 وتاريخ ش م61/4/15/ب/م

 الذي -الجنسية سعودي- الفايزي فهد عبدالله بن صالح /للمدعو العائدة الممتلكات على
- الفايزي فهد عبدالله بن أحمد /والمدعو )1056125154( رقم الوطنية الهوية يحمل

 حجز وكذلك )1070053614( رقم الوطنية الهوية يحمل الذي -الجنسية سعودي
 إليكم نرغب لذا .الممتلكات تلك وحصر . فيها شركاء المذكورين يكون التي الممتلكات

 عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع
 عبدالله بن أحمد /والمدعو الفايزي فهد عبدالله بن صالح /المدعو من كالً باسم مسجلة



 يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي فيها شركاء يكونان التي الممتلكات أو الفايزي فهد
]1037[ الحجز ملف رقم و/ )يحفظكم والله .عاجلة بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ
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 م61/4/806/ب/م رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد
 الممتلكات على التحفظي الحجز إيقاع سموه رغبة المتضمنة هـ10/1/1429 وتاريخ ش

 الوطنية الهوية يحمل الذي الجنسية سعودي ـ الفايزي علي بن فهد بن عبدالله/للمدعو العائدة
 مصدرها هـ16/7/1382 وتاريخ )3660( رقم النفوس وحفيظة )1039797400(رقم

 .الممتلكات تلك وحصر . فيها شريكاً المذكور يكون التي الممتلكات حجز وكذلك بريده
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا

 يكون التي الممتلكات أو الفايزي علي بن فهد بن عبدالله / باسم مسجلة عقارية ممتلكات
 بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي فيها شريكاً
]1038[ الحجز ملف رقم و/ )يحفظكم والله.عاجلة
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 أمالك على الحجز المتضمن هـ9/9/1419 وتاريخ 1272/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 في )32192( رقم الحفيظة حامل العوفي مروزوق بن خليوي بن عايد /المواطن

 .الخ.. المالية لوزارة عليه مديونية لوجود المنورة المدينة من الصادرة هـ12/10/1386
 وتاريخ 4257/29 رقم المنورة المدينة منطقة محاكم رئيس فضيلة كتاب تلقينا قد عليه
 المدينة بمنطقة المالية وزارة فرع عام مدير سعادة كتاب على المبني هـ19/1/1429

 المذكور المواطن أن المتضمن , هـ13/1/1429 وتاريخ 300/342 رقم المكلف المنورة
 نرغب لذا .الخ.. المذكور أمالك عن الحجز فك سعادته وطلب ، مديونيته بسداد قام قد



 بن عايد /المواطن ممتلكات بحق المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم
]765[ الحجز ملف رقم و/ ).يحفظكم والله .بذلك منتهية العوفي مرزوق بن خلوي
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 وتاريخ 104952 رقم الداخلية وزارة وكيل معالي من الخطية البرقية تلقينا فقد
 المكلف المنورة المدينة منطقة إمارة وكيل سعادة كتاب الى فيها المشار هـ28/11/1428
 على والتنفيذ الحجز طلبه المتضمن هـ8/11/1428 وتاريخ 301/217850/4/2/2 رقم
 بن محمود /للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها الجائز منقولة والغير المنقولة األموال كافة

 وحفيظة )1015576794(رقم المدني السجل يحمل الذي ,عبدالعال عبدربه مرزوق
 والمطالب , المنورة المدينة سجل هـ18/10/1406 وتاريخ )102623( رقم النفوس
 وستة ومائتان ألفاً وثالثون وستة وأربعمائة مليونان فقط )2.436.256( وقدره مبلغ بسداد

 الممتلكات على الحجز بإيقاع المختصة للجهة اإليعاز معاليه وطلب . رياالً وخمسون
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الخ...المديونية مبلغ حدود في أعاله للمذكور العقارية
 / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث
 التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور عبدالعال عبدربه مرزوق محمود

و/ ).يحفظكم والله . واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه
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 وزير معالي كتاب على المبني هـ5/3/1428 وتاريخ 3075/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقاً
 األموال كافة على الحجز طلب المتضمن هـ24/2/1428 وتاريخ 1/1971 رقم المالية



 الذي العريفي سعد بن عبدالله بن محمد / الضامن الشريك على المنقولة وغير المنقولة
 درع مصنع شركة /المقترضة والشركة )10029305741( رقم المدني السجل يحمل

 وتاريخ )1010068862( رقم التجاري بالسجل المسجلة المحدودة لألحذية الجزيرة
 التنمية صندوق عام مدير سعادة كتاب الوزارة تلقت فقد عليه .إلخ ... هـ12/8/1408

 الجهات أن المتضمن هـ24/1/1429 وتاريخ 349 رقم المكلف السعودي الصناعية
 مليون ) 1.049.931( وقدرها مالية مستحقات من عليها ما بتسديد قامت المذكورة

 عن الحجز رفع سعادته وطلب . الغير رياال وثالثون وواحد وتسعمائة ألفا وأربعون وتسعة
 المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ... المذكورة الجهات

 الجزيرة درع مصنع وشركة العريفي سعد بن عبدالله بن محمد /المواطن ممتلكات على
]1002[ الحجز ملف رقم و/ ).يحفظكم والله .بذلك منتهية المحدودة لألحذية
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 وتاريخ 109055 رقم الرياض منطقة أمير المكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد(
 رقم بالرياض العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب إلى فيه المشار هـ29/11/1428

 الممتلكات على والتحري البحث طلب المتضمن هـ9/11/1428 وتاريخ 137416
 يحمل الذي الجنسية سعودي , الدريويش أحمد بن داود بن عبدالعزيز/للمدعو العائدة
 لذا . والمنقولة الثابتة وأمالكه البنوك في وأرصدته )1011509070( رقم المدني السجل
 من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب

 فيها شريكاً يكون التي الممتلكات أو الدريويش عبدالعزيز / باسم مسجلة عقارية ممتلكات
 والله.عاجلة بصفة عنه واإلفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي

و )/يحفظكم
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 وتاريخ 28706/29 رقم بالرياض العامة المحكمة رئيس فضيلة كتابي تلقينا فقد
 أصحاب كتاب به المرفق , هـ5/2/1429 وتاريخ 9231/29 ورقم هـ8/3/1429

 اللحيدان عبدالله بن سليمان / والشيخ الجربوع عبدالله بن ناصر /الشيخ بالمحكمة الفضيلة
 , دويس بن عبدالعزيز بن محمد/للمدعو العائدة الممتلكات على الحجز طلب المتضمن
 أو األذن عدم )1025446095( رقم المدني السجل يحمل الذي الجنسية سعودي
 والسجالت الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . باسمه عقار ألي اإلفراغ
 على العثور حال وفي دويس بن محمد / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما لديكم
 )يحفظكم والله. عاجلة بصفة بالرياض العامة المحكمة وإفادة عليه التحفظ يتم ذلك من شيء

]1042[ الحجز ملف رقم و/
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 هـ11/3/1429 وتاريخ 292009538 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي كتاب تلقينا فقد
 على المبني هـ9/11/1426 وتاريخ 1/3014 رقم المالية وزير معالي قرار الى فيه والمشار

 تقسيط على بالموافقة القاضي هـ1/8/1426 وتاريخ )202( رقم الوزراء مجلس قرار
 الى فيه والمشار . الخ .. واحدة دفعة بها الوفاء عن للعاجزين للدولة العامة الخزينة مديونات

 وتاريخ 9/6/73371 رقم اإليرادات لشئون المالية وزارة وكيل سعادة كتاب
 هـ5/6/1428 وتاريخ )121( رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق هـ29/8/1428

 شرعاً حجزها الجائز منقولة والغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن
 السجل يحمل الذي الجنسية سعودي القرشي شميس حسن بن محمد /للمواطن والمملوكة

 هـ3/3/1387 في )33316( رقم النفوس وحفيظة )1023901356( رقم المدني
 . الغير ريال وثمانون ألف وسبعون اثنان فقط )72080( وقدره مبلغ بسداد والمطالب

 للمذكور العقارية الممتلكات على الحجز إيقاع نحو المختصة للجهة اإليعاز معاليه وطلب



 الضبوط في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الخ...المديونية مبلغ حدود في أعاله
 القرشي حسن بن محمد / باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد مما لديكم والسجالت

 المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي المذكور
]1043[ الحجز ملف رقم و/ )يحفظكم والله .واإلفادة إليها
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 صاحب كتاب على المبني, هـ6/9/1426 وتاريخ 2732/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 المتضمن هـ3/6/1426 وتاريخ 101/2/48289 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو
 تلقينا فقد عليه . الخ .. المشاري راشد بن عبدالله /المواطن ممتلكات على الحجز طلب
 وتاريخ 40106/29 رقم المكلف بالرياض العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب

 على الحجز طالباً الغانم محمد بن سعد بن فهد / المواطن تقدم المتضمن , هـ11/3/1429
 الذي الجنسية سعودي المشاري عبدالله بن راشد بن ناصر / من كل وعقارات ممتلكات

 مليون )1900000( قدره بمبلغ والمطالب )1020824841( رقم المدني السجل يحمل
 رقم التجارية األوراق منازعات في الفصل مكتب قرار بموجب ريال ألف وتسعمائة
 سعودي المشاري عبدالله بن راشد بن وعبدالله , هـ16/10/1428 وتاريخ 1951/28
 )3100000( قدره بمبلغ والمطالب )1040125054( رقم المدني بالسجل الجنسية

 رقم التجارية األوراق منازعات في الفصل مكتب قرار بموجب ريال ألف ومائة ماليين ثالثة
 في البحث واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ16/10/1428 وتاريخ 1950/28
 ناصر / المذكورين باسم مسجلة ممتلكات من يوجد عما لديكم والسجالت الضبوط

 حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شئ على العثور حال وفي المشاري وعبدالله المشاري
]964[ الحجز ملف رقم و/ )يحفظكم والله . عاجلة بصفة واإلفادة إليها المشار المديونية
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 وتاريخ 695 رقم المكلف بالدلم العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب الوزارة تلقت فقد
 بن جاهل بن دغيم /المتوفي بتركة تتعلق دعوى لديه يوجد أنه المتضمن هـ18/3/1429

 رقم النفوس وحفيظة 1025226927 رقم المدني السجل يحمل الذي السبيعي شباب
 المتوفى يملكه عما االستفسار األمر تطلب وقد هـ11/8/1385 وتاريخ 8431/8254

 العدل وكتابات المحاكم على التعميم فضيلته وطلب ، المملكة داخل عقارات من المذكور
 في والبحث االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ... الالزم إكمال ليتسنى وقت بأسرع ذلك عن

 جاهل بن دغيم /المتوفى باسم مسجلة عقارية ممتلكات من يوجد عما والسجالت الضبوط
 المحكمة رئيس فضيلة إفادة يتم ذلك من شيء على العثور حال وفي ، المذكور السبيعي

و/ )يحفظكم والله .بذلك المكلف بالدلم العامة
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 وتاريخ 292010805 رقم المقدسة العاصمة أمين معالي كتاب تلقينا فقد
 رقم اإليرادات لشئون المالية وزارة وكيل سعادة كتاب إلى فيه المشار هـ،22/3/1429

 رقم الدولة أموال جباية لجنة قرار به المرفق هـ20/8/1428 وتاريخ )9/6/70484(
 وغير المنقولة األموال كافة على والتنفيذ الحجز المتضمن هـ،15/4/1428 وتاريخ )93(

 ، الحجاجي مبارك بن إبراهيم بن عمر /للمواطن والمملوكة شرعاً حجزها الجائز المنقولة
 النفوس وحفيظة ، )1005555402( رقم المدني السجل يحمل الذي الجنسية سعودي

 فقط )121704( وقدره مبلغ بسداد والمطالب هـ12/5/1406 وتاريخ 149382 رقم
 المختصة للجهة اإليعاز معاليه وطلب .رياالت وأربعة وسبعمائة ألفاً وعشرون وواحد مائة
 لذا إلخ ... المديونية حدود في أعاله للمذكور العقارية الممتلكات على الحجز إيقاع نحو

 من يوجد مما لديكم والسجالت الضبوط في البحث واعتماد اإلطالع إليكم نرغب
 حال وفي المذكور الحجاجي مبارك بن إبراهيم بن عمر /باسم مسجلة عقارية ممتلكات



 والله. واإلفادة إليها المشار المديونية حدود في عليه التحفظ يتم ذلك من شيء على العثور
]1040[ الحجز ملف رقم و/ )يحفظكم
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 على الحجز المتضمن هـ20/12/1419 وتاريخ 1320/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 رقم المدني السجل يحمل الذي عاشور محمد بن أحمد بن جمال /المواطن أمالك

 من الصادرة هـ5/2/1393 وتاريخ )85526( رقم النفوس وحفيظة )1034783405(
 معالي كتاب تلقينا قد عليه .إلخ ..المقدسة العاصمة ألمانة عليه مديونية لوجود المكرمة مكة
 أن المتضمن ، هـ20/4/1429 وتاريخ 292013975 رقم المقدسة العاصمة أمين

 بناء عليه المديونية قيمة باقي تقسيط وتم المديونية من جزء بسداد قام قد المذكور المواطن
 بالموافقة القاضي هـ24/2/1429 وتاريخ )22( رقم الدولة أموال جباية لجنة محضر على
 بطلب مستقبالً الرفع يتم أن على المذكور أمالك عن الحجز فك معاليه وطلب .ذلك على

 لذا .إلخ ... السنوية األقساط سداد في االستمرار عدم حال في ممتلكاته على الحجز األمانة
 جمال /المواطن ممتلكات بحق المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار اإلطالع إليكم نرغب

]781[ الحجز ملف رقم و/ )يحفظكم والله .بذلك منتهية عاشور أحمد بن
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 الخطية البرقية على المبني هـ5/1/1429 وتاريخ 3293/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
-24 وتاريخ 73589 ش1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجلة السرية

 وتاريخ 2496/س رقم الكريم السامي األمر إلى فيها المشار ، هـ25/11/1428



 باإلرهاب عالقة لهم لمن المالية األصول تجميد على بالموافقة القاضي هـ16/1/1424
 رقم األمن مجلس قرار نص في الواردة المالية األصول تجميد مفهوم وتحديد
 صاحب من جداً العاجلة السريّة الخطية البرقية تلقينا فقد عليه .الخ.. )1999(1267
 :-[ ونصها هـ22/4/1429-21 وتاريخ 24814/ش1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 51196 ش1 ورقم هـ25/11/1428-24 وتاريخ 73589 ش1 رقم لبرقيتنا إلحاقاً
 وتاريخ 2496/س رقم الكريم السامي لألمر فيها المشار هـ6/8/1428 وتاريخ

 مفهوم وتحديد باإلرهاب عالقة لهم لمن المالية األصول بتجميد القاضي هـ16/1/1424
 : اآلتي وفق )1999(1267 رقم األمن مجلس قرار نص في الواردة المالية األصول تجميد

 القوائم على مدرج كيان أو شخص ألي المالية واألصول األموال كافة تجميد على العمل -أ
 على -ب .المصرفية الحسابات على التجميد حصر وعدم المتحدة األمم من الصادرة
 )والصناعة التجارة وزارة – المالية وزارة – العدل وزارة – الداخلية وزارة( المعنية الجهات

 التوجيهات صدور بعد )1999(1267 رقم األمن مجلس قرار تنفيذ يخصه فيما كال
 للجنة الموحدة القائمة على المدرجة والكيانات لألفراد .المالية واألصول األموال بتجميد
 العقوبات للجنة الموحدة القائمة تحديث متابعة بضرورة برقيتنا تضمنته وما.األمن مجلس

 للجنة اإللكتروني الموقع خالل من بهما المرتبطين أو الطالبان أو القاعدة على المفروضة
 األمر به قضى ما وفق المدرجين بهؤالء الخاصة والممتلكات المالية األصول تجميد ثم ومن

.أعاله هـ16/1/1424 وتاريخ 2496/س رقم الكريم السامي

 بتجميد الموحدة القائمة على بالمدرجين الصلة ذات األمن مجلس قرارات تقضي وكون
 القائمة على المدرجين األفراد بعض حين في بالمدرجين الخاصة والممتلكات األصول
 وخالفه وشركات عقار من الممتلكات من عدد في حصص يملك العقوبات للجنة الموحدة

 المتالك نظراً تجميدها تم والتي وخالفه وعقار شركات من الممتلكات عن الضرر ولرفع ،
 كان حال في مدرج فرد أي حصة تقييم يخصه فيما كالً نود .فيها حصة المدرجين أحد

 مساهم من أكثر فيه يساهم ما كيان أو موجودات أو ممتلكات أو أصول في حصة يمتلك
 الموجودات أو الممتلكات أو األصول تلك نشاط إعادة تضمن آلية اتخاذ مع ، وتجميدها

 من حال بأي المدرج تصرف عدم مع اآلخرين المالك قبل من فيه والتصرف الكيانات أو
 واإلفادة .الداخلية لوزارة الكتابة بعد إال خالفه أو وكالة أو بيع من سواء حصته في األحوال

 .ومالكه الكيان على تبعات له بكامله كيان وقف أن سيما ال .الشأن هذا في اتخاذه تم بما
 الدعم لفريق الخامس التقرير في منها االستفادة يمكن حالة وردت أن سبق فقد علماً

 بالحالة ورقة بطيه مرفق( )2004(1526 بالقرار عمالً المنشأ الجزاءات ورصد التحليلي



 ورد ما حيال الالزم باتخاذ والصناعة التجارة ووزارة ، العدل وزارة تقوم أن على ).المشابهة
 بن عادل /المدعو فيها يساهم والذي بترجي لعائلة التابعة الشركات بموضوع ابتداء أعاله

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ ] الموحدة القائمة على المدرج بترجي عبدالجليل
 التقرير في الواردة المشابهة الحالة من نسخة برفقه وتجدون .يلزم لمن وإبالغه موجبه

 ملف رقم و/ )يحفظكم والله .المذكورة الجزاءات ورصد التحليلي الدعم لفريق الخامس
]928[ الحجز
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 ومؤاخذتهم الجناة اعترافات حول المعظم الملك لجاللة رفع ......... الشيخ فإن( :وبعد -
 كتابه أحيل وقد ـ لذلك دعت التي األسباب وبين ـ المحاكم في التدخل من المحامين ومنع

 المعصومي كتاب أن منه له ظهر عليه فضيلته باطالع الذي إبراهيم بن محمد الشيخ لفضيلة
 الشرعية السياسة في اإلسالم أئمة كتبه عما البحث منهما األول أمرين تحقيق طلب تضمن

 منهما والثاني .ثانياً إنكاره إلى اإلصغاء وعدم بموجبه والحكم أوالً الجاني إقرار اعتبار من
 والمدعى المدعي بنفس واالكتفاء والدعاوي المحاكم في التدخل من بتاتاً المحامين منع
 يحتاج إجمال فيه هذا طلبه أن هو األول باألمر المعصومي أبداه فيما يرى فضيلته وأن عليه
 فأما اآلدميين حقوق والثاني الله حقوق األول قسمين إلى تنقسم الحقوق ألن تفصيل إلى

 رجع فإن الحد تمام إلى عليه البقاء باإلقرار الله حدود من حد إقامة شرط من فإن الله حقوق
 ومالك وحماد الزهري عمرو بن ويحيى عطاء قال وبهذا عنه كف هرب أو إقراره عن

 :فقال للنبي فذكر هرب عزاً ما ألن - يوسف وأبو حنيفة وأبو وإسحق والشافعي والثوري
 وجابر هريرة أبي حديث من ثبت :البر عبد ابن قال عليه الله فيتوب يتوب تركتموه هال

 الله رسول إلى ردوني :لهم فقال هرب لما ماعزاً أن وغيرهم داهر بن ونصر هزال بن ونعيم
 كنا :قال بريدة وعن عليه الله فيتوب يتوب تركتموه هال :لهم فقال وسلم عليه الله صلى

 بعد رجعا لو مالك بن وماعز الغامدية أن نتحدث )وسلم عليه الله صلى( الله رسول أصحاب
 أبو رواه الرابعة عند رجمهما وإنما يطلبهما لم اعترافهما بعد يرجعا لم لو : قال أو اعترافهما

.الحد تدرأ شبهة إقراره عن المقر ورجوع بالشبهات تدرأ والحدود .داوود



 التعريض باإلقرار الحد عنه يثبت الذي الحاكم أو لإلمام يستحب أنه العلماء بعض ذكر وقد
 ثم عنده أقر حين ماعز عن أعرض أنه )وسلم عليه الله صلى( النبي عن روي كما بالرجوع له

 قال أنه وروي لمست لعلك قال ثم رابعاً إقراره تم حتى عنه فأعرض األخرى الناحية من جاء
 عن نزع لو السارق أن إلى الفقهاء أكثر ذهب وقد )فعلت أخالك ما( بالسرقة أقر للذي
 أخالك ما بقوله للسارق )وسلم عليه الله صلى( النبي لتعريض يده تقطع فال القطع قبل إقراره
 غرم ولكن الزنا كحد عنه رجوعه فقبل باالعتراف ثبت تعالى لله حد وألنهما سرقت

 دون المسروق غرامة ألزمه بالسرقة واحدة مرة أقر ولو آدمي حق ألنه يسقط ال المسروق
 )عامة قول وهذا إقراره عن ليرجع السارق بتلقين بأس ال:(قال قدامة البن المغنى وفي القطع
 وبشراب بالزنا اإلقرار ومثل .فتركه ال :قال أسرقت؟ فسأله برجل أتى أنه عمر عن وروي

 مدروءة التسامح على مبنية الله فحقوق الله حد ألنه قبل إقراره عن رجع فلو المسكر
 نفسه على شهد وإن )297ص( تيمية ابن اإلسالم شيخ فتاوى من االختيار وفي بالشبهات

.فال وإال الحدعليه إقامة واختار والغامدية ماعز به شهد كما

 مختار مكلف من اإلقرار حصل فإذا والتضييق المشاحنة على مبنية فهي اآلدمي حقوق وأما
 من يعتبر الذي اإلقرار بعد ونسياناً خطأ دعواه تقبل وال أقر لمن عذر وال به أقر ما عليه ثبت

 آلدمي حق ألنها واحدة مرة ولو بالسرقة أقر من المسروق غرامة تلزم ولهذا البينات أقوى
 في به المعمول هو وهذا المعصومي الشيخ يقصده الذي هو األخير القسم هذا ولعل

 من اإلنكار وقبل خالفه القضاة من أحداً أن نعلم وال عليه يسار أن يجب والذي المحاكم
 شرع من شيء وإبطال الناس حقوق تعطيل فيه األمر هذا في والتسامح آلدمي بحق المعترف

 في التدخل من بتاتاً المحامين منع وهو الثاني باألمر بمطالبته يتعلق ما أما ـ ودينه الله
 التوكيل جواز إلى وأحمد والشافعي مالك ومنهم العلماء أكثر ذهب فقد والدعاوي المحاكم

 أو صحيحاً غائباً أو الموكل كان حاضراً فيها والمحاكمة وإثباتها بالحقوق المطالبة في
 عن اشتهر وقد االستنابة لصاحبها فكان فيها النيابة تجوز حقوق األمور هذه ألن مريضاً

 وكل ـ عنه الله رضي ـ علياً أن ذلك فمن عنهم انتشرت قصص عنهم الله رضي الصحابة
 ووكل فعلي عليه قضى وما فلي له قضى ما وقال ـ عنه الله رضي ـ بكر أبي عند عقيالً

 أن أكره وإني يحضرها الشيطان وإن قدماً للخصومة إن وقال عثمان عند جعفر بن عبدالله
 أو حقوق له يكون من الناس فمن التوكيل إلى تدعو الحاجة أن المعلوم ومن ـ أحضرها
 حضورها من يمنعه ما المشاغل من عنده يكون أو الخصومة يحسن ال وقد بحقوق يطالب

 التي اإلسالمية الشريعة مصالح من المطالب في التوكيل فجواز بنفسه توليها يرغب وال
. والصالح واليسر الخير فيه بما جاءت



 أمانة هذه يتعاطون الذين الناس أولئك المحامين منع طلبه في يقصد المعصومي الشيخ ولعل
 جلسات عن والتغيب والمماطلة الناس حقوق تضييع إلى منها المقصود عن بها ويخرجون
 بأن القضاة على التأكيد هو أراه فالذي عليهم اللبس وإيجاد القضاة على والتزوير الخصومة

 أمر صدر قد وحيث . فيها يتدخل أو خصومة في يتوكل أن حاله هذه تكون لمن يسمحوا ال
 هـ18/12/1374 في 13/1/10171 رقم العالي الديوان خطاب في المعظم الملك جاللة

 1387/1 برقم السامي المقام من وتبلغنا إبراهيم بن محمد الشيخ فضيلة به أدلى ما باعتماد
 إبالغكم جرى ـ به للعمل للمحاكم وتعميمه به لإلحاطة ذلك صورة هـ28/12/1374 في

.ر/ .)ودمتم ـ العتماده ذلك
م/699/3
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 رئيس الملك جاللة إلى القضاة رئيس سماحة من الموجه الخطاب صورة رفقه ( :وبعد -
 النساء جلد إشهار ضرورة بشأن هـ21/11/1385 في 4693/1 برقم الوزراء مجلس
 بموجب ذلك على جاللته موافقة جرت وحيث بذلك الشرعية المحاكم عليهن تحكم الالتي

 صورة منه والمعطى الداخلية لوزارة الموجه هـ16/12/1385 في 24986 رقم الخطاب
 رئيس سماحة خطاب ونص .ن/انتهى .)به والتقيد لإلحاطة ذلك نبلغكم فعليه .الرئاسة لهذه

 من لنا المرفوعة المكاتبة لجاللتكم فنقدم« :هـ21/11/1385 في 4693/1 رقم القضاة
 المرأة بموضوع المتعلقة هـ27/11/1384 وتاريخ 4235 برقم تبوك محكمة رئيس فضيلة

 إلى الوصول من .... المدعو مكنت التي الواسطة بأنها المتهمة ..... ... المسماة الجرارة
 جرارة المرأة هذه أن من المحكمة رئيس فضيلة ذكره وما .بالزنا بكارتها وفض ..... الفتاة
 التنفيذ جهة أن إال لبالدها وإبعادها جلدها قرر وقد غيرها على مختلفة جنايات جنت وقد
 السجون داخل النساء بضرب تقضي لديها أوامر على بناء علناً جلدها في عارضت هناك

 أهل ردع في أقوى النساء ضرب إشهار أن من المحكمة رئيس إليه أشار وبما بهن الخاصة
 وأن زانية إمرأة جلد قرر أنه أبها محكمة رئيس فضيلة من وردت أن سبق كما ..إلخ..الفساد
 داخل النساء ضرب يكون بأن أوامر لديها أن مبدية جلدها إشهار في عارضت التنفيذ جهات

 قال شرعي أمر والفساد الزنا جرائم في النساء جلد إشهار مسألة أن جاللتكم ونفيد .سجنهن
 على :الله رحمه ـ كثير ابن قال جماعة أي }المؤمنين من طائفة عذابهما وليشهد { تعالى



 لزجرهما أبلغ يكون ذلك فإن الناس بحضرة جلدا إذا للزانيين تنكيل فيه هذا اآلية هذه تفسير
 وقال .حضوراً الناس كان إذا وفضيحة وتوبيخاً تقريعاً ذلك في فإن ردعهما في وأنجع
 وقال عالنية يعني }المؤمنين من طائفة عذابهما وليشهد{ تعالى قوله في البصري الحسن

 عبرة ذلك ليكون المسلمين من نفر أي المؤمنين من طائفة عذابهما يشهد أن الله أمر :قتادة
..ونكاالً وموعظة

 ألهل والردع الزجر مصلحة به اليحصل شيء السجن داخل النساء تأديب فإن هذا تقرر إذا
 من طائفة وإشهاد تعذيبه بإشهار الله أمر من ضرب إشهار في الفائدة من يحصل كما الفساد
 الله مراد لمخالفته السجون داخل ذلك بإقامة قال العلم أهل من قائالً والنعلم..عليه الناس

 الناس من كثرة أمام كان سواء الجلد إعالن هو والقصد علناً كونه وهو ذلك من وجل عز
 أخالقهم وتطهير وتقويمهم الناس بإصالح كفيلة اإلسالمية الشريعة أن واليخفى .قلة أو

 المصالح ويحقق .بالناس والرحمة بالمجتمع الرأفة عين هو الصحيح الوجه على وتطبيقها
 إشهار هو نراه الذي فإن لذلك..واطمئنان خير بكل البالد على ويعود المفاسد ويدرأ .العامة
 الفساد ألهل وردعاً تعالى الله ألمر امتثاالً علناً إليها المشار الجرائم في النساء جلد

 يصدر أن ونرجو .الشر لدابر وقطعاً .لألمن وتقوية للمجتمع وصيانةً لألعراض وحفظاً
 خطاب ونص .»لحماه الحامين دينه أنصار من وجعلكم الله وفقكم بذلك أمراً جاللتكم

 صورة هذا طي« :هـ16/12/1385 في 24986 رقم الوزراء مجلس رئيس الملك جاللة
 النساء جلد بشأن هـ21/11/1385 وتاريخ 4693/1 رقم القضاة رئيس سماحة خطاب من

 وحيث السجن، داخل ال علناً ذلك يكون بأن يأمر الشرع وأن بالجلد عليهن يحكم الالتي
 جميع إبالغ فعليكم النصوص بها جاءت كما الحنيف الدين تعاليم إنفاذ على يحرص ممن إننا

 قبل من تامة مراقبة هناك تكون أن على علناً بجلدها يحكم من جلد يكون بأن الجهات
 إن بالجزاء وتحذيرهم صور أخذ من بمنعهم والمصورين لألجانب التنفيذ تتولى التي الشرطة
و/هـ2/2/1391 في ت/19/2 رقم التعميم يراجع .»ذلك على أقدموا
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 هـ22/12/1390 في 22972 رقم السامي المقام خطاب من نسخة بطيه تجدون( :وبعد -
 في جاء ما على الموافقة المتضمن الداخلية، وزير الملكي السمو لصاحب أصال الموجه

 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب قبل من المتخذ بهذا منه نسخة المرفقة المحضر
 قبل من مندوب بعث واعتماد اإلحاطة ونرغب .النساء جلد إشهار بشأن .ومنا بالنيابة

 السامي المقام خطاب ونص .و/انتهي .)التنفيذ في لالشتراك الحكم تصدر التي المحكمة
 هـ26/11/1390 وتاريخ ر/س/2078: رقم بمذكرتكم جاء لما إشارة :عنه المنوه

 جلد إظهار بشأن بالنيابة الداخلية ووزير العدل وزير معالي من المتخذ المحضر ومشفوعها
 .»بموجبه الالزم فأكملوا المذكور المحضر على بموافقتنا ونخبركم صورته المرفقة النساء
 العدل وزير معالي خطاب على شرحاً الملكي األمر على بناء« :إليه المشار المحضر ونص
 قبل من النساء جلد إنهاء موضوع في بالنظر هـ13/11/1390 في س/خ/3909/1 رقم

 الموقعين نحن اجتمعنا فقد .العدد وتحديد العدل وزير ومعالي بالنيابة الداخلية وزير سمو
 وليشهد( تعالى قوله تفسير في والمفسرون العلماء ذكره ما وتأمل الموضوع وبدراسة أدناه

 المؤمنين من طائفة حضور النساء جلد إشهار في يكفي أنه ظهر )المؤمنين من طائفة عذابهما
 الطائفة بأن قالوا ـ الله رحمهم ـ الحنابلة فقهاء أن المغني صاحب ذكر قد وحيث .قلوا وإن

 عن مندوب النساء بجلد يتعلق شرعي حكم أي تنفيذ عند يحضر أن نرى لذا .فوق فما واحد
 حضور في يشتركان بالمعروف األمر هيئة عن آخر ومندوب الحكم أصدرت التي المحكمة

 ويعتبر .السجن داخل ذلك يكون وأن إنفاذه، تتولى التي التنفيذية الجهة مع الحكم إنفاذ
.»التوقيع حصل هذا وعلى..المطلوب اإلشهار في كافياً ذلك

ت/124/2
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 األمر ولي بذلك أمر أو بالتشهير التعزير أو الجلد إنفاذ على الشرعي الحكم في نص إذا ( -
 من التعميم ويطلب .ك/ .)الصور التقاط منع مع عليه المتعارف المشهود المكان في ينفذ أن

.الوزارة
ت/193

2/165
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 تدعو وما الشرعي بالحد االكتفاء من باز بن العزيز عبد /الشيخ سماحة اقترحه ما وجاهة(...
 إلى يعود من أما .الحد عليه وينفذ يحاكم ريثما الذنب ارتكب من سجن من الضرورة إليه

 جادة إلى يعيده تعزيراً تعزيره من بد فال مرات ثالث من ألكثر عليه الحد إقامة بعد الذنب
 التعميم نص وينظر .و/ .)يحاكمه الذي القاضي نظر إلى عائد التعزير ذلك وتقدير الصواب

.3/486 والمسكرات المخدرات في
ت/224/13
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 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة تلقينا قد بأننا نفيدكم( :وبعد -
 والطيران الدفاع وزير الملكي السمو لصاحب الموجه هـ12/10/1394 في 32380 رقم

 بعد أنه فيه جاء الذي هـ27/9/1394 في 1775 رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن
 في م/17751/3 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الواردة المعاملة على االطالع

 في ت و م/4379 رقم والطيران الدفاع وزير سمو خطاب على المشتملة هـ23/7/1393
 هـ8/3/1393 في 257 رقم الوزراء مجلس قرار في النظر إعادة بشأن هـ9/7/1393

 األحكام تنفيذ بخصوص غيرهم عن العسكري القطاع رجال تمييز عدم على نص الذي
 هـ27/9/1394 في 1775 رقم بقراره قرر المجلس وإن الجيش، منسوبي على الشرعية
 أو شرعي بحد عليهم حكم إذا األحكام بتنفيذ يتعلق فيما العسكريين تمييز عدم إليه المومى

 جاللة أن الديوان خطاب تضمن وقد .واألمانة بالشرف مخلة جريمة في بالسجن عليهم حكم
.و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع فنرغب .تقرر ما على وافق قد الملك
ت/208/12
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 هـ11/8/1395 وتاريخ 38 رقم العلماء كبار هيئة قرار من نسخة طيه تجدون:( وبعد -
 إلدارات العام الرئيس فضيلة بخطاب السامي للمقام المرفوع الغيلة قتل موضوع في المتخذ

 إلينا الوارد هـ18/8/1395 في 2070/1 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث
 على تعميمه على بالموافقة هـ23/9/1395 في 27467 رقم السامي المقام بخطاب

 قرار ينظر .و/انتهى .)مقتضاه واعتماد اإلحاطة فنرغب .موجبه واعتماد به لألخذ المحاكم
.3/165 الغيلة قتل في العلماء كبار هيئة

ق/204/1
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 .........ضد ........... المدعو دعوى في عفيف قاضي فضيلة نظر أن فسبق( :وبعد -
 شهرين لمدة بالسجن عليه المدعى بتعزير القاضي حكم وقد المدعي شنطة بكسر المتهم
 وبعد مرات ثالث على مفرقة جلدة وثمانين مائة وجلده السجن دخوله تاريخ من اعتباراً
 هل إشكال لوجود ونظراً ومراقبته بحفظه والده وعلى عليه التعهد يؤخذ السجن من خروجه

 بعثنا فقد درئه أو بالحد فيها حكم سواء قضاة ثالثة قبل من يكون القضية هذه مثل نظر
 في ق/428/1 رقم بخطابنا األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة إلى المعاملة

 )67( والمادة القضاء نظام من والعشرون الثالثة المادة مضمون موضحين هـ25/6/1396
 عام مبدأ بتقرير يتعلق لكونه الموضوع دراسة وطلبنا الشرعي القضاء مسئوليات تركيز من

 األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة بخطاب األوراق لنا فعادت المماثلة القضايا على يطبق
 هـ29/7/1396 وتاريخ 169 رقم القرار على مشتملة هـ5/8/1396 في ق/م/746 رقم

 فضيلة على لوحظ ما أن -2 .المتهم بتعزير عفيف قاضي فضيلة حكم صحة -1 :المتضمن
 أن تقضي التعليمات أن حين في وحده القضية هذه في نظر فضيلته أن من المذكور الحاكم

 المادة ألن وذلك نظر فيه درئه أو بالحد حكم سواء قضاة ثالثة قبل من يكون هذه مثل نظر
 إال فرد قاضٍ من تصدر العامة المحاكم في األحكام أن على نصت القضاء نظام من )23(

 ثالثة من تصدر فإنها النظام يحددها التي القضايا من غيرها أو والقطع والرجم القتل قضايا
 وإنما وحده السرقة قضايا نظر من العامة المحاكم في القاضي المذكورة المادة تمنع فلم

 السارق يد بقطع حكماً القاضي يصدر لم فهنا بمفرده بالقطع حكماً فيها يصدر أن منعته



 إلى حينئذ داعي فال القطع يوجب ما لديه يثبت فلم القضية في نظر وإنما عليه يالحظ حتى
.هـ ا.الحكم في يشاركه من

 القضية سير من ظهر فإذا تردها التي القضايا في تنظر أن المحاكم من فينبغي ذلك على وبناء
 قاضي فعلى القضاء نظام من )23( المادة عليها نصت التي األشياء بأحد الحكم توجه

 ال فإنه عنه نوه بما فيها الحكم يتوجه لم إذا أما قضاة ثالثة من نظرها ثم ذلك تقرير المحكمة
 من كغيرها فيها الحكم القاضي يصدر بل قضاة ثالثة من نظرها بطلب الرفع إلى داعي

.و/هـ3/3/1410 في ت/8/29 رقم بالتعميم أكد .و/انتهى .)القضايا
ت/73/12
2/167

11
6

1397
حدود

 بشأن هـ4/4/1397 وتاريخ 53 رقم العلماء كبار هيئة قرار صورة برفقه تجدون( :وبعد -
 في 12831 س/4 رقم السامي المقام بخطاب لنا الوارد شاربه وعقوبة الخمر شرب حكم
 .و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد المذكور القرار على لالطالع هـ28/5/1397

 والصالة وحده الحمدلله« :هـ4/4/1397 في 53 رقم العلماء كبار هيئة قرار ونص
 كبار هيئة لمجلس العاشرة الدورة ففي :وبعد وصحبه آله وعلى بعده النبي من على والسالم
 على االطالع جرى هـ4/1397 / إلى هـ22/3/1397 من الرياض بمدينة المنعقدة العلماء
 تبادل وبعد شاربه وعقوبة الخمر شرب موضوع في الدائمة اللجنة من المقدم البحث

 عقوبة تجزئة -2 .الخمر شارب عقوبة -1 :اآلتية األمور في والمناقشة النظر وجهات
 اإلنسان وجود -4 .أخرى قرينة مع القيء أو الرائحة بوجود الحد ثبوت -3 .الخمر شارب
 الرجوع وبعد .عليه الحد إقامة بعد الخمر شرب منه تكرر من تعزير -5 .طبيعية غير بحالة

 أن -1 :يلي ما المجلس قرر المذكورة األمور في العلم أهل وكالم الشرعية النصوص إلى
 الشيخ فضيلة عدا ما جلدة ثمانون أنه قرر كما باإلجماع التعزير ال الحد الخمر شارب عقوبة

 واحدة جملة الجلد استيفاء باإلجماع المجلس قرر -2 .أربعون أنه فيرى قعود بن عبدالله
 وجود مع قيئه أو الخمر رائحة بوجود الحد ثبوت باألغلبية المجلس قرر -3 .تجزئته وعدم
 وأقيم ثالثاً الخمر شرب منه تكرر من يعزر أن للقاضي -4 .القاضي بها يقتنع أخرى قرينة
.»الواجب الحد إقامة مع ونحوهما وجلد سجن من يراه بما مرة كل بعد عليه الحد



ت/150/3
2/168

10
11

1397
حدود

 من عدد فيها يوجد التي المحاكم في والرجم والقطع القتل قضايا نظر يكون أن(... -
 وتبوك وبريدة والدمام واألحساء والطائف والمدينة وجدة ومكة الرياض كمحكمة القضاة
 .)إلخ...ونحوها والجوف وعرعر والدوادمي والقنفذة ونجران والباحة وجازان وحائل وأبها

.3/347 المحاكم في التعميم نص وينظر .و/
ت/18/12
2/168

22
1

1398
حدود

 كانت أياً المملكة في المقيمين المسلمين كافة على الشرعية الحدود تطبيق تعين«... -
 سيادة إن ـ 2 .وآخر جنس بين تفرق ال اإلسالمية الشريعة ألن المسلمين من جنسياتهم

 صنف واستثناء دخلها من كل على فيها السائدة األحكام إنفاذ يحتم سلطانها وكمال الدولة
.1/134 األجانب في التعميم نص وينظر .و/ .»إلخ...سيادتها من يضعف الناس من

ت/148/12
2/169

23
8

1403
حدود

 الذمة به تبرأ ما مع ويتفق الله شرع كما الشرعية والحدود األحكام تنفيذ وجوب«... -
 التعميم ويطلب .ق/ »المنكرات هذه مثل فعل على اإلقدام نفسه له تسول لمن عبرة وليكون

الوزارة من
ت/12/66
2/169

15



4
1404
حدود

 العدل وزارة من مندوب ويحضره الشرعي الحد فيه ينفذ محدد وقت تحديد«... -
 عن والنهي بالمعروف األمر لهيئات العامة الرئاسة من ومندوب اإلمارة من ومندوب

الوزارة من التعميم يطلب .و/ .»إلخ...المنكر
ت/12/90
2/169

24
5

1404
حدود

 اختصاصها مشمول في الداخلة العام الحق قضايا في نظرت إذا الكبرى المحاكم إن«... -
 القطع أو الرجم أو القتل من إتالفي لحد موجبة أنها المعاملة وقائع من يتحرر والتي أصالً

 الرادع التعزير يقرروا أن القضية حكام نفس على فإن عليه المدعى عن الحد بدرء وانتهت
 يطالب أن العام المدعي على أن مراعاة مع هذه والحالة المستعجلة المحاكم إلى تحال وال

 في التعميم نص وينظر .ك/ .»إلخ...الشرعي الوجه يقتضيه بما عليه المدعى على بالحكم
.3/361 المحاكم

8/177
2/169

11
11

1407
حدود

 بالنسبة وذلك المخدرات قضايا في بالجلد منها يتعلق فيما الشرعية األحكام تنفيذ بشأن( -
الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)العسكرية القطاعات لمنسوبي

855/ت/13
2/170

10
10

1416
حدود



 في 16/67294 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا( :وبعد -
 هـ10/4/1416 في 4915/ب/4 رقم السامي األمر وردنا« : ونصه هـ25/8/1416

 هـ17/3/1416 في 5/502 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس فضيلة خطاب على المبني
 في هـ12/3/1416 في 157/5 رقم القرار أصدر الدائمة بهيئته المجلس أن المتضمن

 االعتراف عن المتهم رجوع اشتراط إلى الحكم في يشر ولم الرجم بحد فيها حكم قضية
 ما أنه على فيه النص الحدود من حد في الحكم صحة شروط من ليس بأنه القرار تضمن وقد

 ولذا .باالعتراف الثابت الحد يدرأ الحد بموجب االعتراف عن الرجوع أن كما يرجع، لم
 إخبار من يمنع ما هناك وليس الحد عليه يقام فال اعترافه عن عليه المحكوم رجع فإن

 عند ذلك يتولى أن على شرعاً منه مانع ال ليرجع له التعريض أن كما بالحكم عليه المحكوم
.و /انتهى )بموجبه والعمل لالطالع .هـ.ا »علم طالب التنفيذ

939/ت/13
1/5

25
6

1417
حدود

 إمكان مالحظة وسجن جلد بعقوبة حكم إصدار إرادة عند القضاة الفضيلة أصحاب على(
الوزارة من التعميم يطلب .و)/العقوبة إيقاع
1088/ت/13
2/170

19
7

1418
حدود

 في 1/1389 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 وتاريخ 311/45 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ9/7/1418

 الصالحيات على بناء العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس أن المتضمن هـ18/6/1418
 العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على االطالع وبعد القضاء نظام بموجب له المخولة

 البكر الزاني بسجن االكتفاء يرى المجلس أن المتضمن هـ10/4/1417 في 325/42 رقم
 األحاديث إلى والرجوع الموضوع تأمل وبإعادة .التغريب من بدالً الحد عليه ثبت متى

 في ـ الله رحمهم ـ الفقهاء وأقوال التغريب في )وسلم عليه الله صلى( الرسول عن الواردة



 الحد موجب وثبت البكر زنى قضية في نظروا إذا القضاة على بأن يقرر المجلس فإن ذلك
 للجهات وكيفيته التغريب مكان ويترك والتغريب الجلد وهو البكر زنى بحد يحكموا أن

.و /انتهى )موجبه واعتماد لالطالع .اهـ.بذلك المعنية
1395/ت/13
1/5

11
5

1420
حدود

 هـ18/4/1420 في م/4/332 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد( :وبعد
 رقم برقيتكم إلى نشير" : ونصه الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصال الموجه

 النفس دون فيما القصاص تنفيذ مسألة بشأن هـ28/8/1418 ـ 27 وتاريخ 16/59861
 الهيئة أن المتضمن هـ14/3/1393 في 82 رقم العليا القضائية الهيئة قرار فيها صدر التي

 يحصل ال ألنه موضعيا كان ولو )البنج( مخدر تأثير تحت القصاص يتم أن ترى ال القضائية
 حكمة فتفوت الجاني من عليه للمجني التشفي )البنج( المخدر مع القصاص باستيفاء
 وقوع عند عليه المجني بها أحس التي باآلالم منه المقتص الجاني إحساس لفوات القصاص

 القضاء مجلس قرار على المبني هـ1/11/1415 في 16485 رقم األمر صدر كما ,الجناية
 بواسطة القصاص إنفاذ ينبغي بأنه هـ12/10/1415 في 455/3 رقم الدائمة بهيئته األعلى
 سبق فقد والرجل اليد كقطع الحدود إنفاذ أما .الطب أهل من الحيف جانبه من يؤمن مختص

 هـ7/6/1406 في 145/5/20 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار صدر أن
 في الرجل أو اليد قطع عند البنج استعمال من يمنع ما للمجلس يظهر لم أنه المتضمن
 إلى أشار الرياض منطقة أمير سمو وأن ),العام الحق( بالحدود القطع يخص ما وهذا الحدود

 بالحدود أسوة بالقصاص بالقطع البنج استعمال بإجازة فتوى استصدار يتطلب الوضع أن
 من إليه المشار هـ1/11/1415 وتاريخ 16485 رقم لألمر وإنفاذا التجاوز عدم لضمان
 ورأى ,البنج تأثير تحت إال العمليات ينفذون ال وهم الطب أهل قبل من القطع إجراء

.بذلك فتوى إلصدار العلماء كبار هيئة لمجلس األمر إحالة سموكم

 كبار هيئة ورئيس للمملكة العام المفتي سماحة خطاب ومشفوعات نسخة لسموكم ونبعث
 المتضمن هـ30/10/1419 وتاريخ 4949/2 رقم واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء

 وتاريخ 191 رقم قراره فيه وأصدر الموضوع درس العلماء كبار هيئة مجلس أن



 وافق إذا النفس دون فيما القصاص عند )البنج( المخدر استعمال بجواز هـ27/10/1419
 51 رقم العليا الوزارية اللجنة محضر على االطالع وبعد ).عليه المجني( وهو الحق صاحب
 بهذا العلماء كبار هيئة مجلس قرره ما إنفاذ إليكم نرغب .هـ10/1/1420 وتاريخ

.و)/بموجبه والعمل االطالع نرغب لذا .هـ.ا "بموجبه يلزم ما فأكملوا .الخصوص
2888/ت/13
1/5

28
5

1427
حدود

 1/5/5/37186 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد (
 وتاريخ 3130 رقم الوزاري القرار من نسخة به المرفق ، هـ25/4/1427 وتاريخ

 بشأن هـ3/9/1408 وتاريخ 3130 رقم الوزاري القرار إلى فيه المشار ، هـ25/3/1427
 من )3( المادة تعديل : أوالً : يلي ما المتضمن ، االعتبار رد وإجراءات السوابق تسجيل
 تكون أن -أ :التالي النحو على لتكون هـ3/9/1408 وتاريخ 3130 رقم الوزاري القرار

 العقوبة تكون أن -ب .الشرعي للوجه وفقاً تجري محاكمة بعد نهائي حكم على بناء العقوبة
 )3 .الرابعة للمرة السكر حد )2 .المسكر حد غير شرعياً حداً )1 : إما بها المحكوم

 الذي الجلد ( : اآلتية العقوبات من عقوبتان اجتمعت إذا )4 .سنتين عن تقل ال مدة السجن
 خمسة عن تقل ال التي الغرامة ، سنة عن يقل ال الذي السجن ، جلدة ثمانين عن يقل ال

 ثانياً .مجتمعان هما أو نظاماً أو شرعاً يتقرر ما العقوبات باجتماع والمقصود ). ريال آالف
 يبلغوا لم الذين األحداث ( :- التالي النحو على لتكون القرار ذات من )4( المادة تعديل :

 إبالغه سموه ويطلب ). بحقهم يصدر ما تسجيل يجري ال الجرم ارتكابهم حين عشرة الثامنة
.و )يخصكم فيما بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا إلخ ... بموجبه للعمل يلزم لمن

ت/208/12
2/175
7

11
1395

حرابة
 هـ11/8/1395 وتاريخ 38 رقم العلماء كبار هيئة قرار من نسخة طيه تجدون( :وبعد -

 إلدارات العام الرئيس فضيلة بخطاب السامي للمقام المرفوع الغيلة قتل موضوع في المتخذ



 إلينا الوارد هـ18/8/1395 في 2070/1 رقم واألرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث
 على تعميمه على بالموافقة هـ23/9/1395 في 27467 رقم السامي المقام بخطاب

 نص وينظر .و/انتهى .)مقتضاه واعتماد اإلحاطة فنرغب.موجبه واعتماد به لألخذ المحاكم
 عنه المنوه التعميم مع الغيلة قتل في هـ11/8/1395في 38 رقم العلماء كبار هيئة قرار

3/165.
ت/26/12
2/175
2
2

1398
حرابة

 رقم الخارجية وزارة من الصادر البرقي التعميم من نسخة الوزارة تلقت( :وبعد -
 جاللته سفارة لنا كتبت« :المقدمة بعد نصه يلي وفيما هـ16/1/1398 في 2/1/9/595/1

 الحكومة ستتخذه بما تتعلق السويسرية الخارجية وزارة من مذكرة تلقت بأنها بيرن في
 صارمة مراقبة اتخاذ في تتوانى لن بأنها وتتضمن الطائرات اختطاف عمليات بشأن السويسرية

 من استثنت وقد بدقة ومراقبتهم حقائبهم تفتيش في ذلك وليكن الطائرات ركاب جميع على
 البعثات رؤساء أن معناه في بما أي فقط الحكومات وأعضاء الدول رؤساء اإلجراء هذا

 ذكرت كما والمراقبة التفتيش لواجب فصاعداً اآلن من يخضعون سوف الدبلوماسية
 طائرته في الركوب يرغب مسافر أي رفض الطائرة قائد حق من بأن السويسرية السلطات

 طائرة أي هبوط منع على عزمها عن أفادت وأن لها سبق الفيدرالية ألمانيا سلطات وأن كما
.ش/انتهى .)اإلحاطة نرغب .»هـ ا.اإلحاطة نأمل .قف .للتفتيش خاضعين غير ركاباً تحمل

ت/38/12
2/176

22
2

1398
حرابة

 في 1252/1 بعدد الخارجية وزارة من إلينا الوارد البرقي التعميم أدناه نبلغكم( :وبعد -
 وتاريخ 705/1 برقم السامي للمقام الخارجية أبرقت« :المقدمة بعد ونصه هـ30/1/1398
 مذكرة تلقت بأنها مفاده واشنطن في جاللته سفارة من كتاباً تلقت بأنها هـ18/1/1398

 لغرض اإللكتروني والكشف التفتيش إجراءات حول األمريكية الخارجية وزارة من تعميمية



 استثناءات هناك ليس بأنه المذكرة أوضحت وقد الطائرات اختطاف أعمال من الحماية
 الالزمة والمجامالت التسهيالت ترتيب وبغرض الشخصيات كبار أو بالدبلوماسيين خاصة

 الدبلوماسية البعثة قيام حالة في أنه الصدد هذا في األمريكية الخارجية وزارة اقترحت فقد
 خطة إبالغ يتم أن األمريكية المطارات أحد طريق عن الشخصيات كبار أحد لسفر باإلعداد

 .قف .المعنية التسهيالت لغرض المختصين المعنية الطيران شركة مندوبي من لمندوب السفر
 .ذلك على بالموافقة القاضي هـ21/1/1398 تاريخ 491 رقم البرقي السامي لألمر وإنفاذاً

.و/انتهى .)واإلحاطة لالطالع .»اهـ
ت/128/12

2/176
6
7

1398
حرابة

 السمو لصاحب أصالً الموجه السامي المقام خطاب من صورة الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 ورد ما على بالموافقة القاضي هـ24/6/1398 في 1710/1 برقم الداخلية وزير الملكي

 الحلول وإيجاد واالغتصاب، االختطاف جرائم تكاثر أسباب لدراسة المشكلة اللجنة قرار في
 ما إليها المشار اللجنة رأي من التاسعة المادة في ورد وقد .إلخ..الظاهرة هذا لتالفي المناسبة

 للمحاكم واإليعاز الفورية العقوبة وتنفيذ الجريمة بهذه تلبس من مجازاة سرعة«نصه
 من غيرها على األولوية وإعطائها القضية هذه مثل إنهاء سرعة الشرطة ومراكز واإلمارات

.و/انتهى .)يخصكم فيما موجبه واعتماد لالطالع .»هـ ا .القضايا
ت/122/12

2/177
11
10

1402
حرابة

 في 1894/8 رقم السامي المقام خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب من نسخة به المشفوع هـ13/8/1402

 من نسخة مع هـ15/11/1401 وتاريخ 1963/2 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية
 موضوع بشأن الصادر هـ11/11/1401 وتاريخ 85 رقم العلماء كبار هيئة مجلس قرار

 وكذلك وترويجها والمخدرات المسكرات تعاطي وموضوع واالختطاف السطو حوادث



 نص ما واعتماد بذلك اإلحاطة نرغب .الموضوع حول األعضاء بعض نظر وجهة من نسخة
 السامي المقام خطاب ونص .و/انتهى .)الموضوع في إليه المشار السامي المقام خطاب عليه
 الرئيس سماحة خطاب من نسخة برفقه إليكم نبعث« :هـ13/8/1402 في 1894/8 رقم
 وتاريخ 1963/2 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام
 وتاريخ 85 رقم العلماء كبار هيئة مجلس قرار من نسخة مع هـ15/11/1401
 تعاطي وموضوع واالختطاف السطو حوادث موضوع بشأن الصادر هـ11/11/1401

 حول األعضاء بعض نظر وجهة من نسخة وكذلك وترويجها والمخدرات المسكرات
 الله حفظه جاللته أمر ذكر ما على الله حفظه الملك جاللة باطالع بأنه ونخبركم .الموضوع

 الخطف جرائم إن -ا .والخطف السطو بقضايا يتعلق ما :أوالً :به والتقيد اآلتي باعتماد
 المحاربة ضروب من والمجاهرة المكابرة سبيل على المسلمين حرمات النتهاك والسطو
 سواء المائدة آية في سبحانه الله ذكره الذي للعقاب المستحقة فساداً األرض في والسعي

 في فرق وال الطريق وقطع السبيل إخافة أحدث أو العرض أو المال أو النفس على ذلك وقع
 آية في الواردة )أو( إن -ب .والقفار الصحاري في أو والقرى المدن في وقوعه بين ذلك

.للتخيير المائدة

 مخير اإلمام وإن القاضي وليس )األمر ولي( اإلمام به معني اآلية في المقصود الخيار إن -ج
 واألرجل لإليدي تقطيع أو الموت حتى صلب أو قتل من شاء األربع العقوبات أي إيقاع في
 إلى الخيار وإسناد )سجنه في يموت حتى المحارب يحبس بأن(األرض من نفي أو خالف من

 هذا وإن المفسدين زجر معها يحصل وال األمة مصلحة تخدم ال آثار له يكون سوف القضاة
 وال المائدة آية في حكمه على المنصوص والفساد الحرابة أنواع كافة في لإلمام االختيار
 أعظم قتله عدم أن لإلمام تحقق فإذا حرابته أثناء أحداً قتل المحارب كون ذلك من يستثنى

 المنصوص العقوبات من القتل غير عقوبة يختار أن فله للمصالح جلباً وأكبر للمفاسد دفعاً
 ثبت فإذا فيها والحكم الجريمة نوع إثبات القضاة اإلمام نواب يتولى -د .اآلية في عليها
 العقوبة يقترحوا أن فعليهم فساداً األرض في والسعي ورسوله لله المحاربة من أنها لديهم
 في وأثرها الجريمة وظروف المجرم واقع مراعين اجتهادهم حسب مناسبة يرونها التي

 على يوافق أن )األمر ولي( ولإلمام والمسلمين، لإلسالم العامة المصلحة يحقق وما المجتمع
 آية في عليها المنصوص العقوبات من غيرها عقوبة يختار أو القضاة اقترحها التي العقوبة
 بنظرها فتختص الهامة القضايا من والسطو الخطف جرائم أن إلى نظراً :ثانيًا .المائدة

 وترفع والرجم القتل قضايا في الحال هو كما قضاة ثالثة قبل من وتنظر العامة المحاكم
 للذمة براءة بخصوصها الصادرة األحكام لمراجعة األعلى القضاء لمجلس ثم للتمييز



 وهيئات المحاكم وإبالغ الله حفظه جاللته أمر إنفاذ إليكم ونرغب .الدماء لسفك واحتياطاً
 مجلس أعطينا وقد به والتقيد ذلك بمراعاة عليهم والتأكيد المملكة أنحاء جميع في التمييز
.»بموجبه يلزم ما فأكملوا .ذلك ومالحظة لإلحاطة هذا أمرنا من نسخة األعلى القضاء

ت/12/90
2/179

24
5

1404
حرابة
...»

 وتاريخ )64/م( رقم الملكي بالمرسوم الصادر القضاء نظام من والعشرون الثالثة المادة تعدل
 فرد، قاض من العامة المحاكم في األحكام تصدر( : التالي بالنص لتصبح هـ14/7/1395

 فتصدر النظام يحددها التي القضايا من وغيرها والقطع والرجم القتل قضايا ذلك من ويستثنى
 تقرير القضية ناظري فعلى القطع أو الرجم أو القتل موجب انتفاء حال وفي .قضاة ثالثة من

 المحاكم في التعميم نص وينظر .ك.»/الشرعي الوجه حسب يرونه ما أو التعزيري الجزاء
3/361.

1470/ت/13
1/54

14
9

1420
حرابة

 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 األعلى القضاء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ30/8/1420-29 في س16/2031/2

 الصادر الحكم صحة المتضمن صورته المرفق هـ4/9/1417 في 468/5 رقم الدائمة بهيئته
 – ... عليه المدعى على هـ4/8/1414 في 314/12 برقم بالرياض الكبرى المحكمة من

 من خال مكان في عليه اعتداء و بأجرة ليموزين سائق مع ركب والذي - الديانة نصراني
 بما التمييز ومحاكم المحاكم إبالغ سموه وطلب . الخ .. السجن في أسلم وقد . الناس
 هذه ألن إليه انتهى بما علم على ليكونوا الموضوع هذا في األعلى القضاء مجلس إليه انتهى

 هذه أمثال على القضاء أسباب من – الله شاء إن – ذلك وسيكون مثيالتها لها القضية
. و / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. الجريمة



ج/3402/3
2/183

26
8

1383
حسبة

 11539 برقم إلينا الواردة المشفوعة المكاتبة أوراق على االطالع جرى فقد( :وبعد -
 بالمعروف األمر لهيئات العام الرئيس فضيلة رفعه بما المتعلقة هـ19/7/1381 وتاريخ

 بمكه األولى المستعجلة قاضي أجراه وما (..........) بالسكر المتهم قضية حول بالحجاز
 كما.السكر حالة في شاهدوه الذين الهيئة أعضاء شهادة في الطعن من المتهم تمكينه من

 وبتأمل .منه/10/7 في 2029 رقم األولى المستعجلة قاضي به أجاب ما على االطالع جرى
 القضية أصل في خطأ على بناه ووجدناه األولى المستعجلة قاضي صنعه ما استنكرنا الجميع
 من هي بل شروطها لها يشترط وال واإلجابة الدعوى باب من ليست الهيئة مسألة أن وذلك

 صرح ولهذا.دعوى إقامة إلى تفتقر وال المثبتة كالبينة فهي شاهد بما الشخص إخبار باب
 صالة من كعبادة تعالى الله بحق حسبة دعوى تسمع وال تصح ال بأنه ـ الله رحمهم ـ الفقهاء
 تسمع ال وأشباهها المسائل فهذه ونحوه، مسكر شرب أو زنا وحد ونحوها وحج وزكاة

 يدفع وال نفعا نفسه إلى يجر ال بها الشاهد ألن فيها الدعوى إقامة تصح بل فيها الدعوى
 األشخاص أن أيضا وتقرر واإلجابة الدعوى باب من ليس هذا أن تقرر وحيث.ضررا عنها

 قاضي فإجراء واألمانة بالعدالة معروفون المنكر عن والنهي بالمعروف باألمر القائمين
 أن ـ الله هداه ـ له فينبغي محله غير في إجراء فيهم الجرح باب وفتحه األولى المستعجلة

. ر/انتهى .)هذا لمثل ينتبه
م/1428/3

2/183
29
4

1384
حسبة

 تحيل من ضد طرفكم محكمة من يصدر مما بصورة بالمعروف األمر هيئة تزويد(... -
 الحكم في التعميم ينظر . ر/ .) القضية ملف بصورة الصورة تلك لربط إليكم قضاياهم

.236/ص
م/1756/3



2/184
21
6

1384
حسبة

 وتاريخ 221 برقم لنا المرفوع المرفق خطابك على االطالع جرى( :وبعد -
 اسطوانات قضية في .....و..... إليكم ترافع عندما أنه فيه ذكرت والذي هـ24/4/1384

 دون يحول تعميم وردها قد بأنها أجابت اإلمارة ولكن وتكسيرها بإحضارها لإلمارة كتبت
 قررته ما بأن نفيدك وعليه .نراه عما اإلفادة وترغب صورته المرفقة التعميم وهو التنفيذ
 المختصة جهته فإلى التنفيذ وأما.شرعا ماتراه فيه فقرر هذا مثل جاءك وإذا محله في إجراء
. ر/انتهى .)يتوالك والله

م/2647/3
2/184

20
11

1386
حسبة

 السنية الحكومة عطف استغل المواطنين من بعضا أن األخيرة اآلونة في لوحظ( :وبعد -
 للمصلحة فتقدموا االجتماعي الضمان مصلحة بإيجادها والمعوزين واألرامل الفقراء على

 لذا .الحقائق وقلب التدليس يحاول البعض أن كما فيها يعولون ومن أشخاصهم إثبات طالبين
 وعما للصدقة الشرعيين االستحقاق أصحاب وعن ذلك عن الجمعة خطب في التنويه نرغب

. ن/انتهى .)أهلها من وليس يطلبها لمن اإلثم من ذلك في
ت/214/12

2/184
19
9

1393
حسبة

 صالة ألذان سماعهم بعد مكاتبهم من الخروج الموظفين بعض من لوحظ لقد( :وبعد -
 تهيئة على عملت قد الوزارة إن وحيث الوزارة، خارج الصالة بتأدية ذلك معللين الظهر

 لمعتذر عذرا هناك يجعل ال مما لها التابعة المباني جميع في للصالة وأماكن المياه دورات



 ذلك خالف أو الصالة آلداء سواء المبنى خارج إلى مكاتبهم مغادرة عدم عليهم يتعين فإنه
 خطاب أثرها على صدر والتي أخيرا المبلغة التعليمات حسب القسم رئيس من كتابي بإذن إال

 عام مدير لسعادة الموجه هـ26/8/1393 في 3546/2 رقم العدل وزارة وكيل سعادة
 أثناء مفاجئة بطريقة المختلفة الوزارة أقسام بزيارة المفتشين أحد بتعميد اإلداري التفتيش
 التعميم هذا من صورة اإلداري التفتيش أعطينا وقد القدوم وعند االنصراف وعند الدوام

. م/انتهى .)الصالة وقت قرب عند المفاجئة الزيارة العتماد
ت/32/3
2/185
3
2

1396
حسبة

 العقول ومخاطبة الحسنة والموعظة بالحكمة الله إلى الدعوة ميدان إلى الخروج بشأن( -
 .) اإلسالمي للتضامن أكثر الكسب ليكون الالئقة الطرق ذلك في متبعين وتدركه تفهمه بما

الوزارة من التعميم يطلب . و/
ت/131/12

2/185
6
7

1396
حسبة

 في 28 رقم التعميمي بالنيابة العام الموظفين ديوان رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب تعميم ومشفوعه هـ4/6/1396

 الشباب بعض بين الخنفسة انتشار عن لوحظ ما بشأن هـ16/5/1396 في 16/14237
 من منسوبيكم وإبالغه اإلحاطة ونرغب إليه أشير مما صورة هذا بطي تجدون . والموظفين

 السمو صاحب تعميم نص . و/انتهى .) فيه ماجاء لمراعاة وعمال ومستخدمين موظفين
 لعموم تعميم« : هـ16/5/1396 في 16/14237 رقم الداخلية وزير نائب الملكي

 لما إلحاقاًً :وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السالم بالوزارة المرتبطة والجهات اإلمارات
 رقم السامي األمر على المبني هـ11/4/1395 في 16/15081 برقم لكم صدر أن سبق

 وحيث الشباب بعض بين الخنفسة رذيلة انتشار عن لوحظ ما بشأن هـ2/1/1395 في 195
 واألظافر الرأس وشعر السوالف إطالة مثل الموظفين بعض في الظاهرة هذه سريان لوحظ



 الكم ذو البنطلون مثل الضيقة المالبس وغيرهم طلبة من الشباب بعض وارتداء بالنساء تشبها
 أن ولما العالي الكعب ذات والجزمة النسائي القماش من أو الشفاف والقميص العريض
 والقيم والدين لألخالق التقيم التي المستوردة باألفكار أساسا مرتبط الظاهرة هذه انتشار

 هذه ابتداع إلى بهم حدا مما النفسية الناحية من مستقر غير فراغ في الشباب وأصبح وزنا
. السيئة الظواهر وراء الجرى في االعمى التقليد اجتذبهم حيث الظاهرة

 اتخاذ من بد ال الدخيلة الظواهر هذه من المسلم مجتمعنا ولحماية السامية للرغبة وإنفاذاً
 مع والثانية األولى المرة في األنذار مثل منها والحد عليها القضاء يكفل بما فعالة إجراءات

 وإسناد السيئة العادة هذه عن باالبتعاد يتجاوب لم إذا الثالثة المرة في والحسم التوبيخ
.».تحياتنا ولكم.شدة بكل ذلك لمالحظة التفتيش إدارات قبل من عليهم المراقبة

ت/160/12
2/186

11
8

1396
حسبة

 الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من صورة الوزارة تلقت:(وبعد -
 أحد تقدم« : المقدمة بعد نصه يلي وفيما .هـ25/6/1396 في 16/18579 رقم التعميمي

 وفي الشوارع أرصفة على النساء صور بيع انتشار األيام هذه في شاهد أنه يفيد المواطنين
 أن المواطن أشار كما الناس أمام االستديوهات في مبروزة ووضعها واالستديوهات المكتبات

 .عاريات شبه إليها المشار النساء صور وأن الحالقة وصالونات المقاهي في توجد الصور
 التخاذ االساس مع اإلجراء هذا من بصورة اإلعالم وزارة زودت وقد ذكر ما مالحظة نأمل

. ك/انتهى .) اإلحاطة نرغب .».هـ.ا.تحياتنا مع ذكر ما بشأن مناسبا تراه ما
ت/170

2/187
22
8

1396
حسبة

 وبعد الجمع خطب في الحث ضرورة إلى عملكم بدائرة الموجودين األئمة إبالغ(... -
 عمال مع والتعاون أدائها في الدقة وتحرى المقدسة الشعيرة هذه أداء إلى الصلوات
 هذه تأدية على حرصا وذلك المواشي حصر لتعداد صحيحة نتائج إلى للوصول الزكوات



 من النفوس ضعاف بعض وتحذير.واجبة فريضة باعتبارها وصدق بأمانة الدينية الشعيرة
 أو لزيادتها مواشيهم إلى يملكونها ال التي المواشي بعض بضم التحايل سبل إلى االلتجاء
.504/ص الزكاه في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ ...يملكه ال بشيء االدعاء

ت/21/12
2/187

10
2

1397
حسبة

الوزارة من التعميم يطلب . و/ .)الدعارة انتشار ظاهرة بمحاربة الكفيلة الوسائل بشأن( -
ت/91/12
2/187

11
7

1397
حسبة

 .)إلخ...وغيرها الزكاة أمور في والتزوير الكذب من يقع ما وإنكار والتذكير الوعظ(... -
.506/ص الزكاة في التعميم نص ينظر . و/

ت/141/12
2/187

14
7

1398
حسبة

 ال التي األعمال من ذلك وغير والسكرتارية اإلدارة أعمال في الفتيات تشغيل منع بشأن( -
الوزارة من التعميم يطلب . و/ .)بالمرأة تليق

ت/151/12
2/187

26
7

1398
حسبة



 إلى أصال والموجه هـ12/7/1398 في 16701 رقم السامي المقام خطاب تلقينا( :وبعد -
 من الصادرة الفتوى بموجب التمشي وجوب المتضمن الداخلية وزير الملكي السمو صاحب
 : مايلي ونصها هـ7/3/1398 في 850 رقم واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

 الدائمة اللجنة اطلعت فقد /وبعد..بعده النبي من على والسالم والصالة وحده الحمدلله«
 السمو صاحب المستفتي من العام الرئيس سماحة إلى ماورد على واإلفتاء العلمية للبحوث
 كبار لهيئة العامة األمانة من اللجنة إلى والمحال المكرمة مكة منطقة أمير نائب الملكي
 تقديم يجوز فهل هذا أبيح وإذا المسلم غير خدمة للمسلم يباح هل:( والسؤال العلماء
 اإلسالم : التالي الجواب كتب للسؤال اللجنة دراسة وبعد ).؟ رمضان نهار في لهم الطعام

 يختلف الكافر المسلم خدمة وحكم العدل دين ذلك مع وهو والسهولة واليسر السماحة دين
 الكافر وبين بينه انسجام إيجاد فيريد شرعيا المقصود كان فإذا يخدمه الذي قصد باختالف

 في المقررة القواعد ومن نبيل قصد فهذا والضالل الكفر من وينقذه لإلسالم يدعوه حتى
 كانت وإذا الوسيلة وجبت واجبة الغاية كانت فإذا الغايات حكم لها الوسائل أن الشريعة

 يخدمهم فال الخدمة في شرعي مقصود له يكن لم وإذا..وهكذا الوسيلة حرمت محرمة الغاية
 المحرمة واألشربة األطعمة تقديم في خدمتهم أما المباحة األمور في لخدمتهم بالنظر هذا

 وتقديم المعاصي في لهم وطاعة لله معصية بذلك إكرامهم فإن اليجوز فهذا الخنزير كلحم
 نهار في له الطعام تقديم وأما بدينه المتمسك المسلم على والواجب الله حق على لحقهم
 الكفار أن المطهر الشرع من ومعلوم الله ماحرم على إعانة ألنه مطلقا يجوز فال رمضان

 وأن اإلسالم أركان من رمضان صيام أن ريب وال وفروعها الشريعة بأصول مخاطبون
.اإلسالم في الدخول وهو شرطه تحقيق مع ذلك فعل عليهم الواجب

 على خدمتهم له يجوز ال كما عليهم الله أوجب ما ترك على يعينهم أن للمسلم يجوز فال
 نبينا على الله وصلى التوفيق وبالله..ونحوه لهم الطعام كتقديم وإهانة للمسلم إذالل فيه وجه

. و/انتهى .) بموجبه والتمشي لالطالع .».اهـ.وصحبه وآله محمد
ت/105/12

2/189
4
7

1399
حسبة

 وتاريخ 7115/4 رقم الرياض منطقة أمير سمو تعميم من صورة وردنا( :وبعد-
 رقم الداخلية وزير السمو صاحب خطاب تلقينا« : المقدمة بعد ونصه هـ17/6/1399



 البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب على المبني هـ28/5/1399 في 1/5372
 الحظه ما المتضمن هـ20/5/1399 في 1359/1 رقم واإلرشاد والدعوة واالفتاء العلمية
 -1 : يلي فيما تتلخص والتي مجتمعنا في أخيرا تفشت التي المنكرات من األخوان بعض

 لبعض وتناولهن الئق غير بلباس األسواق في الجنسيات شتي من األجنبيات النساء خروج
 المسيحيين بعض قبل من الصلبان إبراز -2 .ذلك ونحو العامة األماكن في المأكوالت

 بعض في الماجنة الغربية واألغاني الصاخبة الموسيقى انتشار -3 .صدورهم على وتعليقها
 ، ماركت كالسوبر ـ األجنبية باألسماء االهتمام -4 . ـ ماركت كسوبر ـ التجارية المحالت

 أمام علنا الصالة بترك ومجاهرتهم الناس تجمع -5 . ذلك وماشابه ـ وريما ، وتوارم
 األحياء بعض في الهيئة مراكز انعدام -6 . الصالة وقت التجارية والمحالت المساجد
 والنسيم كالسليمانية الجديدة األحياء وبعض الضباط وحي بالملز الفرزدق كشارع واألسواق

 طلب بحجة الدوام أثناء العوائل على الكوريين العمال قبل من األبواب طرق -7 . وغيرها
 دون المساجد جيران بعض من الصالة إهمال -8 . السيئة النوايا بعض لهم تكون وقد الماء
 مع يتفق ال شىء أي حدوث ومنع منكر أي إزالة على الفوري العمل سموه ويرغب . مباالة

 تقاليدنا عن خروجاً تعتبر الظواهر هذه مثل وألن ذلك متابعة منا وطلب السمحه عقيدتنا
 خارج من الوافدين طريق عن تأتي الظواهر هذه مثل وألن السمحة اإلسالمية وقيمنا وعاداتنا
. المملكة

 أبناء بها يتصف التي الحميدة والعادات الدينية بالتعاليم بالتقيد منسوبيكم جميع إبالغ نأمل
 هذه لمنع الالزمة االحتياطات كافة قبلنا من وسيتخذ الحنيف ديننا علينا ويمليها المملكة
 معكم العاملة الشركات لجميع إبالغه آمل.أمره من غرة على أحد يؤخذ ال ولكي الظواهر

 أشير فيما المختصة الجهات مع والتعاون االطالع نأمل .».هـ.ا.بموجبه للتمشي والمتعاقدين
و/هـ18/2/1400 في ت/14/12 رقم التعميم بذلك صدر . ش/انتهى .) إليه
ت/2/12
2/190
1
1

1400
حسبة

 برقم الخارجية لوزارة الموجه التعميمي السامي المقام خطاب من صورة وردنا( :وبعد -
 إلدارات العام الرئيس فضيلة رفع« : المقدمة بعد ونصه هـ13/12/1399 في 25851م/5



 هـ5/11/1399 وتاريخ 2214 رقم خطابه مع واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث
 الرابعة دورته في المتخذ هـ21/10/1399 في 67 رقم العلماء كبار هيئة مجلس قرار

 بسفارة الرئاسة مبعوث من الوارد الخطاب على اطلع قد المجلس أن المتضمن عشرة
 9/1/15/155 برقم الخارج في الدعوة إدارة مدير إلى بجاكرتا السعودية العريبة المملكة
 الالتينية باألحرف مكتوب مصحف اندونيسيا أسواق في ظهر أنه المتضمن تاريخ وبدون

 سماحة من العلماء كبار لهيئة العامة األمانة إلى أحيل والذي حياله اتخاذه ينبغي عما وبسؤاله
 د/255/1 رقم بخطابه واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس
 للبحوث الدائمة اللجنة أعدته الذي البحث على المجلس واطلع هـ27/1/1399 وتاريخ
 في المجلس طلب على بناء الالتينية باألحرف المصحف كتابة حكم في واإلفتاء العلمية
 الموضوع دراسة وبعد . الدورة تلك في الخطاب عرض لما الثالثة االستثنائية الدورة

 أو الالتينية بالحروف القرآن كتابة تحريم باإلجماع المجلس قرر فيه الرأي وتداول ومناقشته
 بلسان نزل قد القرآن أن -1 : التالية لألسباب وذلك األخرى اللغات حروف من غيرها
 على األمين الروح به نزل العالمين رب لتنزيل وإنه{ :تعالى قال ـ ومعانيه حروفه مبين عربي
 قرآنا يسمى ال الالتينية بالحروف والمكتوب}مبين عربي بلسان المنذرين من لتكون قلبك
 أعجمي إليه يلحدون الذي لسان" : وقوله "عربيا قرآنا إليك أوحينا وكذلك{ :تعالي لقوله
. }مبين عربي لسان وهذا

 بالحروف إياه ـ عنهما الله رضي ـ وعثمان بكر أبي جمع وفي نزوله حين كتب القرآن أن -2
 بعدهم ومن التابعون عليه وأجمع ـ عنهم الله رضي ـ الصحابة سائر ذلك على ووافق العربية

 عليكم:«قال أنه )وسلم عليه الله صلى( النبي عن وثبت األعاجم وجود رغم عصرنا إلى
 بما عمال ذلك على المحافظة فوجبت»الحديث..بعدي من الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي

 بإجماع وعمال ـ عنهم الله رضي ـ الراشدين وخلفائه )وسلم عليه الله صلى( عهده في كان
 بحروف مرات للتغيير قابلة فهي عليها المصطلح األمر من اللغات حروف أن -3 .األمة

 أن ويخشى االصطالح اختلف كلما التغيير إلى يفضي أن الباب هذا فتح إذا فيخشى أخرى
 للطعن مدخال اإلسالم عدو ويجد األيام مر على التخليط ويحصل لذلك تبعا القراءة تختلف

 ذلك يمنع أن فوجب السابقة للكتب بالنسبة حصل كما واالضطرابات لالختالف القرآن في
 أو ذلك في رخص إذا يخشى -4 . والفساد الشر لذريعة وسدا اإلسالم أصل على محافظة

 اللغات من يجد وبما بلغته يكتبه أن كل فيقترح الناس بأيدي ـ ألعوبة ـ القرآن يصير أن أقر
 لإلسالم صيانة ذلك عن القرآن يصان أن فيجب وضياع اختالف مثار ذلك أن شك وال

 يثبط العربية الحروف بغير القرآن كتابة أن -5 . واإلضرارات العبث من الله لكتاب وحفظا



 . فيه ويتفقهون دينهم ويفهمون ربهم يعبدون بواسطتها التي العربية اللغة معرفة عن المسلمين
 ذلك تعميم إليكم نرغب لذا . وسلم وصحبه وآله محمد على الله وصلى التوفيق وبالله هذا
 العاملة والجمعيات والهيئات الجهات لجميع بإبالغه لتقوم الخارج في جاللته سفارات على
 الدوائر كافة إعطاء جرى كما تقرر بما ودراية علم على لتكون اإلسالمي العمل مجال في

 إلكمال هذا من بصورة المملكة في اإلسالمي العمل مجال في العاملة والهيئات الحكومية
 وإيضاحه به التعريف حيث من يلزم لمن وإبالغه لالطالع .».هـ.ا.يخصها فيما الالزم

.و/انتهى .) اختصاصكم بحدود بخالفه العمل ومنع لآلخرين
ت/13/12
2/192

12
2

1400
حسبة

 و/ .)النوادي أو الجامعات أو المدارس أو بالمساجد سواء واإلرشاد الوعظ مزاولة بشأن( -
الوزارة من التعميم يطلب .

ت/102/12
2/192
4
8

1400
حسبة

 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب نص بأدناه( :وبعد -
 معاليكم على يخفى ال« : المقدمة بعد النص هـ13/6/1400 في ش م/210 رقم واإلرشاد

 زرع إلى الهادفة والمسلمين اإلسالم أعداء من والمتضافرة المكثفة الرسائل من تكاثر ما
 اإلسالم وتعاليم الصحيحة العقيدة تجاه المسلم الشباب مفاهيم في البلبلة وإيجاد التشكيك

 وهذه . واآلخرة الدنيا في والفالح الصالح نهجها على والسير بها التمسك في التي السامية
 خاصة المملكة هذه في المسلم وللشباب عامة اإلسالمية لألمة اإلسالم أعداء من المكيدة

 في الكبيرة آمالهم يعلقون قادتهم وعلى الوحي ومهبط اإلسالم مهد هي إذ ملموس أمر
 اللملكي السمو صاحب وافق وقد . المطهرة الشريعة عن والذب الحنيف الدين حراسة
 بموجب سعود آل العزيز عبد بن فهد بن فيصل/األمير سمو الشباب لرعاية العام الرئيس
 العلماء قبل من وندوات محاضرات إلقاء على هـ22/4/1400 في 3348 رقم خطابه



 مفاهيم من وغيرهم الشباب من البعض لدى ما على للتعرف الرياضية النوادي في والدعاة
 ويهود شيوعيين من اإلسالم أعداء حاول طالما التي اإليمان وحقائق اإلسالم تعاليم تجاه

 لهم ذلك وتوضيح لشرح منها والنيل لتشويهها عليها التركيز الكفرة من وغيرهم ونصارى
 أهال ترونه من ترشيح معاليكم من آمل لذا . وغموض شك من نفوسهم يخالج ما وإزالة

 أن على شخصياً المرشح موافقة اتخاذ بعد بذلك وموافاتنا الهام العمل ذلك في للمشاركة
 الرسمية العطل وأيام الدوام خارج في بذلك سيقوم حيث المرشح عمل على يؤثر لن ذلك

 والعمل االنتداب على تترتب التي المالية الشخص مستحقات بصرف الرئاسة تقوم وسوف
 من بأسماء موافاتنا نرغب .».هـ.ا.ويرضاه يحبه لما الجميع الله وفق .الدوام وقت خارج
.الخيري العمل هذا في المشاركة يرغب

. ش/انتهى )
ت/142/12

2/193
12
11

1400
حسبة

 . و/ .)واإلرشاد بالوعظ ترخيصا يطلب لمن المسبقة الداخلية وزارة موافقة أخذ بشأن( -
الوزارة من التعميم يطلب .و/هـ11/11/1393 في ت/257/3 رقم التعميم بذلك صدر
ت/117/12

2/193
8
7

1401
حسبة

 خطاب على المعطوف هـ23/12/1399 في 167/12 رقم لتعميمنا إلحاقاًً( :وبعد -
 في 1994 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة

 خطاب على المعطوف هـ24/3/1400 في ت/29/12 رقم وتعميمنا هـ26/10/1399
 تلقينا بأننا نفيدكم هـ10/2/1400 في 565/1 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة
 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب
 المقدم التقرير من نسخة لمعاليكم فأشفع« : المقدمة بعد ونصه هـ15/6/1401 في 1470

 هـ17/4/1401 في 255 رقم المدينة في واإلرشاد الدعوة مركز مدير فضيلة بكتاب إليَّ



 الواقعة الفترة في والرس الدوادمي بين الواقعة الجمش منطقة في المركز أعضاء جولة عن
 تكليف اقتراحهم الدعاة إخواننا مالحظات ضمن جاء وقد هـ9/4/1401 ـ 29/3 بين

 عملهم مناطق في المواعظ إلقاء في المستمرة بالمشاركة النائية المناطق في سيما وال القضاة
 لتوعية أهلية الناس أكثر من هم القضاة الفضيلة أصحاب ولكون إليه أشاروا ما ولوجاهة .

 عموما القضاة تعميد في النظر معاليكم من أرجو فإنني دينهم أمور إلى وإرشادهم المواطنين
 األوقات في والتذكير الوعظ في بالمشاركة الخصوص وجه على المذكورة المنطقة وقضاة

 الحق طريق على الخطا وسدد خير كل على المتعاونين من وإياكم الله وجعلنا . المناسبة
 منكم نرغب فإننا مقتدر مسلم كل على واجب سماحته إليه أشار ما إن وحيث .».هـ.ا.

 واجتناب الخيرات لعمل الجميع الله وفق .استطاعته على كل موجبه واعتماد االطالع
 رقم التعميم بذلك وصدر . و/انتهى .)المهتدين الهداة من وإياكم وجعلنا المنكرات

. و/ هـ24/3/1400 في ت/29/12 ورقم و/ هـ22/10/1397 في ت/140/1

 ورقم .و/ هـ14/3/1402 في ت/34/12 ورقم .و/ هـ18/1/1402 في ت/5/12 ورقم
.و/هـ19/7/1415 في 367/ت/8 ورقم . و/ هـ1/6/1404 في ت/12/98
ت/44/12
2/195
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حسبة

 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب تلقينا( :وبعد -
 في 531/1 رقم ـ الله سلمه ـ باز بن الله عبد بن العزيز عبد/الشيخ واإلرشاد

 ظاهرة من المجتمع في فشا ما حول سماحته كتبه مما نسخة ومشفوعه هـ27/2/1402
 خطاب من صورة هذا طي تجدون .إلخ...الزواج حفالت في واإلسراف المهور في المغاالة
 يحبه لما جميعا الله وفقنا .واإلحاطة االطالع ونرغب إليهما المشار كتبه ومما سماحته
 واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة ماكتبه نص . و/انتهى .)ويرضاه
 المسلمين إخواننا من يراه من إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من« واإلرشاد والدعوة

 سالم..آمين عنه ونهى حرمه فيما الوقوع جميعا وجنبنا ويرضاه يحبه لما وإياهم الله وفقني
 في فشا ما والصالح الغيرة أهل من العديد إليَّ شكا فقد :وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم

 في الناس وتنافس الزواج حفالت في واإلسراف المهور في المغاالة ظاهرة من المجتمع
 المحرمة األمور من غالبا الحفالت في يقع وما ذلك في الطائلة األموال وإنفاق البذخ



 بمكبرات والمغنيات المغنين أصوات وإعالن بالنساء الرجال واختالط كالتصوير المنكرة
 ذلك وكل المحرمات هذه في الكثيرة األموال وصرف المالهي آالت واستعمال الصوت

 الباهظة تكاليفه دفع على قدرتهم لعدم الزواج عن االنصراف إلى الشباب من بكثير أدى مما
 للنكاح إعالنا بينهن العادي والغناء الدف ضرب خاصة للنساء األعراس في الجائز وإنما

 بحيث الصوت بمكبرات ذلك اعالن بدون بذلك السنة جاءت كما السفاح عن له وتمييزا
 األولين سيد بسنة وجهال لآلخرين تقليدا المحرمة األمور تلك يفعلون الناس من الكثير إن

 وعامتهم المسلمين وألئمة ولرسوله ولكتابه لله نصحا الكلمة هذه كتابة رأيت واآلخرين
..المستعان والله فأقول

 ما فانكحوا{ :تعالى قال به ورسوله الله أمر وقد المرسلين سنن من النكاح أن المعلوم من
 منكم األيامى وأنكحوا{ :تعالى وقال.اآلية }ورباع وثالث مثنى النساء من لكم طاب

 من الشباب يامعشر( ):وسلم عليه الله صلى( النبي وقال}وإمائكم عبادكم من والصالحين
 بالصوم فعليه يستطع لم ومن للفرج وأحصن للبصر أغض فإنه فليتزوج الباءة منكم استطاع

 فمن النساء وأتزوج وأنام وأصلي وأفطر أصوم لكني:(آخر حديث في وقال)وجاء له فإنه
 على يعملوا أن خاصة أمورهم ووالة عامة المسلمين على وأن )مني فليس سنتي عن رغب

 أتاكم إذا:(قال أنه )وسلم عليه الله صلى( عنه روي لما تحقيقا وتيسيرها السنة هذه تحقيق
 في مسلم وروى)كبير وفساد األرض في فتنة تكن تفعلوا إال فزوجوه وخلقه دينه ترضون من

 الله رضي ـ عائشة سئلت:(قال عبدالرحمن بن سلمه أبي عن والنسائي وأبوداود صحيحه
 اثنتي ألزواجه صداقه كان:قالت ) وسلم عليه الله صلى( الله رسول صداق كان كم ـ عنها

 درهم خمسمائة فذلك أوقية نصف :قالت ال:قلت النش ما أتدري :قالت ونشا أوقية عشرة
 نسائه من شيئا نكح ) وسلم عليه الله صلى( الله رسول علمت ما: عنه الله رضي ـ عمر وقال
 .صحيح حسن حديث: الترمذي قال أوقية، عشرة اثنتي من أكثر على بناته من شيئا أنكح وال
 النبي أن ـ عنه الله رضي ـ األنصاري سعد بن سهل عن وغيرهما الصحيحين في ثبت وقد

. القرآن من معه بما المال من عنده ليس فقير رجل على امرأة زوج ) وسلم عليه الله صلى(

 هذه ومع صداقها وتيسر خطبتها تيسر المرأة يمن من أن والحاكم والبيهقي أحمد وروى
 من كثير وقع فقد وفعله )وسلم عليه الله صلى( الرسول أقوال من الصريحة الواضحة السنة
 حذر فقد وجهها غير في األموال إنفاق في ورسوله الله أمر خالفوا كما يخالفها فيما الناس

 إخوان كانوا المبذرين إن تبذيرا تبذر وال{ :فقال والتبذير اإلسراف من العزيز كتابه في الله
 وال عنقك إلى مغلولة يدك تجعل وال{ :سبحانه وقال }كفوراً لربه الشيطان وكان الشياطين
 التوسط المؤمنين صفات من أن وجل عز وأخبر }محسورا ملوما فتقعد البسط كل تبسطها



 ذلك بين وكان يقتروا ولم يسرفوا لم أنفقوا إذا والذين{ :تعالى فقال اإلنفاق في واالعتدال
 فقراء يكونوا إن وإمائكم عبادكم من والصالحين منكم األيامى أنكحوا{و :تعالى وقال }قواما
 والفقير الغني ليعم مطلقاً أمراً األيامى بإنكاح فأمر }عليم واسع والله فضله من الله يغنهم
 حتى الفقير حال تغيير على قادر وهو سبحانه بيده االرزاق ألن التزويج يمنع ال الفقر أن وبين

 على فإن عليه وحثت الزواج في رغبت قد اإلسالمية الشريعة كانت وإذا غنيا يصبح
 الزواج بتيسير ) وسلم عليه الله صلى( رسوله وأمر الله أمر امتثال إلى يبادروا أن المسلمين

 عنه الله رضي ـ الصديق أبوبكر قال وعدهم ما لهم الله ينجز وبذلك فيه التكلف وعدم
.الغنى من وعدكم ما لكم ينجز النكاح من به أمركم فيما الله أطيعوا:(ـ

 الله اتقوا الله عباد فيا )النكاح في الغنى التمسوا:(قال ـ عنه الله رضي ـ مسعود إبن وعن )
 المسلمين إخوانكم وفي وغيرهن واألخوات البنات من عليهن الله والكم وفيمن أنفسكم في

 انتشار أسباب ودفع وتكاثره نموه سبل وتيسير المجتمع في الخير تحقيق إلى جميعا واسعوا
 مسؤلون أنكم دائما وتذكروا عصيانه إلى سلما عليكم الله نعمة تجعلوا وال والجرائم الفساد

 "يعملون كانوا عما أجمعين لنسألنهم فوربك" :تعالى قال كما تصرفاتكم على ومحاسبون
 عن يسأل حتى القيامة يوم عبد قدما تزول لن:(قال أنه )وسلم عليه الله صلى( عنه وروي

 وعن أنفقه وفيما اكتسبه أين من ماله وعن أباله فيما شبابه وعن أفناه فيما عمره عن أربع
 الكرام وصحابته بنبيكم مقتدين وبناتكم أبنائكم تزويج إلى وبادروا )به عمل ماذا علمه

 والدين األمانة ذوي األتقياء تزويج على واحرصوا وطريقتهم هديهم على والسائرين
 تثقل أشياء دفع تشترطوا أو المهور في تغالوا وال ووليمته الزواج تكاليف في واقتصدوا

 ومساعدة واإلحسان البر وجوه في فأنفقوها أموال فضول لديكم كانت وإذا الزوج كاهل
 الدنيا في وأسلم وأبقى خير فذلك المساجد وإقامة الله إلى الدعوة وفي واأليتام الفقراء

 كل وليتذكر المناسبات هذه مثل في الناس ومباهاة الكبيرة الوالئم في صرفها من واآلخرة
 الخطر من ذلك في ما لها والمغنيات المغنين وإحضار الكبيرة الحفالت إقامة في فكر من

 الله يلقى وسوف يشكرها ولم الله بنعمة كفر ممن يكون أن بذلك عليه يخشى وأنه العظيم
 الله أباح ما وغيرها األعراس حفالت في وليتحر ذلك في فليقتصد عمل ما كل عن ويسأله

 في يجتهدوا وأن األمر بهذا يعنوا أن وأعيانهم وأمرائهم المسلمين لعلماء وينبغي ماحرم دون
 والشر الخير في وراءهم ويسيرون بهم يتأسون الناس ألن لغيرهم حسنة أسوة يكونوا أن

 ففي وغيره الباب هذا في للمسلمين طيبة وقدوة حسنة أسوة نفسه من جعل امرءاً الله فرحم
سن من:(قال أنه )وسلم عليه الله صلى( النبي عن الصحيح الحديث



 )شيئا أجره من ذلك ينقص ال بعده من بها عمل من وأجر أجرها فله حسنة سنة اإلسالم في
 الدين في والفقه الصالح والعمل الصادقة بالتوبة المسلمين على يمن أن الله وأسأل.الحديث
 ويسعد أحوالهم وتصلح أمورهم تستقيم حتى شؤونهم كل في المطهرة بالشريعة والعمل

 الله وصلى.السبيل سواء إلى الهادي والله عقابه وأسباب الله غضب من ويسلمون مجتمعهم
.».أجمعين وصحبه وآله محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم
ت/35/5
2/198
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حسبة

 في 30/8929 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم تلقينا( :وبعد -
 هذه بتعاليم بالتقيد للعمل المملكة إلى القادمين جميع على التأكيد المتضمن هـ23/2/1403

 أنظمتها وتستمد النبوية والسنة الكريم القرآن هو البالد هذه دستور وأن ونظمها البالد
 األجانب في التعميم نص ينظر . ش/ .)إلخ...اإلسالمي التشريع من والشخصية الجنائية

1/137.
ت/55/12
2/199
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حسبة

 الوزراء مجلس ورئيس المعظم الملك الجاللة صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد( :وبعد -
 ظاهرة من لوحظ لما نظرا« : المقدمة بعد نصه وهذا هـ19/3/1403 وتاريخ 6413 رقم

 الدوائر بعض في ذلك ومالحظة بتركها البعض ومجاهرة جماعة الصالة أداء في التهاون
 بها للمتساهلين سيئة قدوة فيها الموظفين كبار بعض أصبح التي والوزارات الحكومية

 الشركات بعض تقيد عدم إلى باإلضافة نهجهم على وساروا العادة هذه في غيرهم فقلدهم
 بالرغم بها االهتمام حتى أو الشعيرة هذه بإقامة والمعارض التجارية والمحالت والمؤسسات

 الشأن هذا في عظيم أثر لها القدوة إن وحيث.للعموم وجهت أن سبق التي التنبيهات من
 وإعالء وتعظيمها بأدائها الجميع قيام شأنه من ما على والحرص الصالة على الحث فيقتضي

 الوحي مهبط هي بالد في الشنيع المنكر هذا إلظهار مجاال المتساهل يجد ال بحيث شأنها



 هذا من نسخة عامة ومؤسسة حكومية ومصلحة وزارة كل أعطيت وقد.الرسالة ومنبع
 المحدد وقتها في وإقامتها موظفيهم مع جماعة الصالة بأداء منسوبيها كبار على للتأكيد
 الوطنية والشركات المؤسسات بإبالغ التجارة وزارة ولتقوم.ذلك عن التخلف وعدم

 لهيئة العامة الرئاسة تقوم كما المسلمين منسوبيها قبل من عليها المحافظة بضرورة واألجنبية
 هذه أداء على الناس لحمل المعقول الحزم باستعمال المنكر عن والنهي بالمعروف األمر

 جماعة الشعيرة هذه أداء على والمحافظة اإلحاطة نرغب .».هـ.ا.التوفيق ولي والله.الشعيرة
 رقم التعميم بذلك صدر . و/انتهى .)بذلك منسوبيكم على والتأكيد عنها التخلف وعدم

 ورقم .و/هـ29/10/1403 في ت/175/12 ورقم .و/هـ3/2/1405 في ت/1/25
.و/هـ26/6/1397 في ت/83/12 ورقم .و/هـ20/7/1398 في ت/147/12
ت/89/12
2/200
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حسبة

 الملكي السمو لصاحب أصال الموجه السامي المقام تعميم نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 وتاريخ 11651 رقم الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي
 بالرفع الحكومية الجهات بعض قيام من الحظناه ما على بناء« :المقدمة بعد هـ16/5/1403
 الترخيص أو بها للعمل السعوديات السيدات من عدد تعيين أو بالتعاقد لها السماح طلب عن
 صدر أن سبق وألنه بالرجال اختالطهن إلى تؤدي التي المهن أو األعمال بعض بممارسة لهن

 التي الوظائف في العمل من النساء بمنع هـ23/12/1399 وتاريخ 1960/8 رقم األمر
 هـ19/5/1401 وتاريخ 11575 رقم األمر صدر كما بالرجال اختالطهن إلى تؤدي

 .بالرجال اختالطها إلى تؤدي التي المهن بممارسة للمرأة الترخيص وعدم ذلك على بالتأكيد
 اإلدارات في سواء بالرجال اختالطها إلى يؤدي الذي بالعمل للمرأة السماح بأن نخبركم

 غير أمر وغيرها المهن أو الشركات أو الخاصة أو العامة المؤسسات من غيرها أو الحكومية
 وتقاليد عادات مع ويتنافى شرعا محرم ذلك ألن سعودية غير أو سعودية كانت سواء ممكن

 أو طبيعتها تناسب التي األعمال غير في المرأة بتشغيل تقوم دائرة يوجد كان وإذا البالد هذه
 مالحظة الرقابية الجهات وعلى تالفيه يجب خطأ فهذا بالرجال اختالطها إلى تؤدي أعمال في

 لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودت وقد عنه والرفع ذلك
 صدر . و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .».هـ.ا.بموجبه مايلزم فأكملوا.واإلحاطة



ك/هـ8/11/1404 في ت/12/187 رقم التعميم بذلك
ت/12/26
2/200
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 وفروعها العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات مكاتب في التدخين منع(... -
 بكل هذا تنفيذ ومتابعة المنع عبارات تحمل لوحات ووضع لها التابعة الوحدات وكافة

.3/495 والمسكرات المخدرات في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...دقة
ت/12/31
2/201
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حسبة

 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب وردنا( :وبعد -
 اللجنة مع القضاة تعاون سماحته طلب حول هـ17/12/1403 في ب/2271 رقم واإلرشاد

 صالة باقامة لهم اإلذن أهلها يطلب التي المساجد في والنظر واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة
 أمركم صدور معاليكم من آمل« : مايلي فيه جاء والذي .مقبرة في النظر أو العيد أو الجمعة

 به يثقون من أو بواسطتهم منهم نطلبها التي بالمعلومات وتزويدنا معنا بالمشاركة القضاة على
 أمر الذي والتقوى البر على التعاون بمبدأ وأخذاً ألعمالهم وإنجازاً المسلمين ألمور تيسيراً

 تزويد في بالمشاركة وذلك سماحته رغبة تحقيق نأمل الموضوع ألهمية ونظرا .».هـ.ا.به الله
 مقر داخل فضيلتكم من المطلوبة المهمة تكون أن وعلى المطلوبة بالمعلومات الرئاسة
 بها تكلفوا أن والتقوى البر على التعاون باب من الممكن فمن ذلك خارج كان وما عملكم

 تبعات الحاالت كل في الوزارة تتحمل ال أن على الالزمة بالمعلومات لتزويدكم به تثقون من
. و/انتهى .)ذلك تجاه مالية
ت/12/54
2/201

22
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1405
حسبة

 واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب مؤخراً تلقينا( :وبعد -
 /المواطن لسماحته به تقدم ما بشأن هـ27/1/1405 في 155/2 رقم واإلرشاد والدعوة

 إقامة من جهاتهم في انتشر ما بخصوص الباحة بمنطقة حسن بني األثمة قرية من ......
 الموضوع عن كثيرة أسئلة من لسماحته يرد وما .المتوفى منزل في الميت دفن بعد الوالئم

 في 2707 رقم الفتوى منها السائلين من لعدد فتاوي سماحته أصدر أن سبق وقد
 وهيئات األمراء مع بالتعاون إبالغكم سماحته ويرغب ـ صورتها المرفقة ـ هـ4/11/1399

 وفاة بعد اتباعه يجب الذي الحق وبيان المنكر هذا إلنكار الجوامع وأئمة بالمعروف األمر
 يحبه لما جميعاً الله وفقنا .ذلك سبيل في وسعكم في ما وبذل االطالع نأمل . المتوفى
.و/انتهى .)مجيب سميع إنه ويرضاه

ت/3/58
2/202
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 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 الدعوة مدير لسماحته مارفعه على عطفا هـ10/2/1405 في 274/1 رقم واإلرشاد
 هذا إن وحيث .الشغار نكاح انتشار من هـ6/4/1404 في 122/1 برقم بالباحة واإلرشاد

 والتنبيه منه وتحذيرهم الناس توعية نأمل فإننا الصحيحة األحاديث بنص شرعاً محرم النكاح
 .)إليه والداعين للخير الفاعلين من وإياكم وجعلنا فيكم الله بارك.بذلك األنكحة مأذوني على

. و/انتهى
ت/12/120
2/202
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 صورة الوزارة لهذه المعطى الداخلية وزارة وكيل معالي تعميم نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 الوزارة هذه إلحاقاًًلخطاب« : المقدمة بعد هـ25/3/1406 في 35855/ت/29 برقم منه



 إلدارات العام الرئيس من ماورد على عطفا هـ29/7/1404 في 26/42584 رقم التعميمي
 بعد المحلية الصحف استخدام إساءة حول واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث
 قرآنية آيات من عليه تشتمل بما تليق ال مواضع في أو النفايات في وطرحها عنها االستغناء
 الدوائر بعض في النظافة عمال بعض قيام لوحظ أنه إلى ونظراً .إلخ...نبوية وأحاديث
 دورات داخل أو النفايات أوعية في عنها يستغنى التي المجالت أو الصحف بجمع الحكومية

 البدائل فيه تتوفر الذي الوقت في لالمتهان يعرضها قد بما يستخدمها من هناك أن كما المياه
 وأسمائه تعالى الله كالم بقدسية يليق ال الشىء هذا إن وحيث . ذلك لتحاشي المناسبة
 استشعارا باحترامها يقضي الواجب وأن )وسلم عليه الله صلى( الرسول وأحاديث وصفاته
 النظافة متعهدي وعلى منسوبيكم على التأكيد أهمية ترى الوزارة هذه فإن وجالله الله لعظمة
 إليه أشير ما مالحظة نرغب .».اهـ.تحياتننا ولكم.بشأنه واالهتمام ذلك بمالحظة لديكم
 في ت/12/162 رقم التعميم بذلك صدر . ك/انتهى .)بذلك لديكم يلزم من على والتنبيه

. ك/هـ4/3/1408 في ت/8/27 ورقم ك/هـ28/8/1404
ت/12/223
2/203
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 سماحة خطاب وردنا« : المقدمة بعد نصه واآلتي هـ27/8/1406 في 3681/س12

 في د/962/9 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارت العام الرئيس
 المصنعة األشياء من كثير على الصليب عالمة ظهور من لوحظ ما بخصوص هـ16/6/1406

 عدم يجب التي األمور من ولكنه مقصودا يكون ال قد ذلك بأن سماحته مشيرا محليا
 االطالع نأمل.ذلك منع يكفل بما المختصة الجهات على التعميم سماحته طلب وقد ظهورها
. و/انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نرغب لذا .».هـ.ا.مايلزم واتخاذ

ت/12/227
2/203
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1406
حسبة



 في 12/70166 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم إلى إشارة( :وبعد -
 واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب على المبني هـ22/10/1406

 وذلك منه صورة لنا والمعطى هـ5/7/1406 في 1308/2 رقم واإلرشاد والدعوة
 العمال أعناق في ذهبية سالسل في معلقة وصور تماثيل وجود من لوحظ ما بخصوص
 يجوز ال أنه سماحته ونوه المسلمين غير من البالد هذه في للعمل الوافدين من وغيرهم
 ومالحظة موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .اإلسالمي ديننا أنكره ما يعلنوا أن لهؤالء
. و/انتهى .)بدقة ماذكر

ت/12/61
2/204
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حسبة

 في 12/21016 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم تلقينا( :وبعد
 إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب وردنا« : المقدمة بعد نصه وهذا هـ17/3/1407

 المتضمن هـ12/11/1406 في 2441/2 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث
 من المطبوعات على البسملة كتابة بدراسة قامت واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة بأن

 الشركات من كثيرا أن اتضح حيث األدوية وأكياس طبية ووصفات ومسودات فواتير
 بسم( كلمة األوراق بعض على تطبع وأشباهها والمستوصفات والمستشفيات والمؤسسات

 الحوائج لبعض أوعية تستعمل األوراق وهذه القرآنية اآليات بعض أو )الرحيم الرحمن الله
 ولما للدواء وعاء والمستشفيات المستوصفات في تستعمل أو األغراض لبعض وملفات

 من شىء أو التسمية كتابة أن سماحته وأوضح ، للتحليل العينات من المريض من يؤخذ
 يؤول التي األوراق هذه على النبوية األحاديث أو القرآنية اآليات بعض كتابة أو الله أسماء
 المعنية الجهات على التعميم سماحته وطلب اليليق، لها امتهان فيه االمتهان إلى فيها األمر
 .».هـ.ا.تحياتنا ولكم .سماحته إليه أشار ما نحو يلزم ما واتخاذ االطالع نأمل .ذلك بمنع

. ك/انتهى .)ذلك ومالحظة لالطالع
188/ت/8
2/205
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حسبة

 مع التحقيق كيفية بشأن هـ9/9/1408 وتاريخ ت/8/172 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 وزير الملكي السمو صاحب تعميم وردنا فقد .معها محرم وجود عدم حال في المرأة

 إلحاقاًً« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ28/11/1409 في 4935/س/16 رقم الداخلية
 في المرأة مع التحقيق كيفية بشأن هـ1/8/1399 وتاريخ 2955/س/16 رقم الوزارة لتعميم
 المحرم وجود تعذر إذا أنه منه األولى الفقرة في والمتضمن معها محرم وجود عدم حال

 بالمعروف األمر وهيئة والمحكمة المحقق من لجنة بحضور المرأة مع التحقيق فيجري
 وتاريخ ع/ج/س/2771 رقم العام األمن مدير معالي خطاب وردنا .المنكر عن والنهي

 الخادمات من كبيرة أعداد لتواجد كثرت قد النساء قضايا أن متضمناً هـ11/11/1408
 تواجده لتعذر اإلجراءات وتعدد تطويل إلى سيؤدي المحكمة مندوب حضور وأن والعامالت

 مما الشرطة وأقسام إدارات داخل المرأة بقاء إلى يؤدي الذى األمر الطلب عند دائمة بصفة
 أعباء زيادة عن فضال االستيقاف بالئحة المحددة المدة في القضية إنهاء تأخير عنه ينجم

 في النظر إعادة معاليه رأى وقد المندوبين عن البحث في الزائد والمجهود الحراسة
 القاضي هـ21/11/1394 في 36335 رقم السامي األمر صدر أن سبق وحيث . الموضوع

 األخالقية بالجرائم التحقيق في الشرطة مع المنكر عن والنهي بالمعروف األمر هيئة باشتراك
 مع المشرفة أو والسجانة بالمعروف األمر هيئة مندوب بحضور الخلوة انتفاء لتحقيق ونظراً

 المحكمة مندوب الشتراك ضرورة وال بذلك يكتفى لذا المرأة مع التحقيق أثناء المحقق
 وتاريخ 526 رقم الوزارة بتعميم لكم المبلغ وهو إليه المشار السامي األمر بمقتضى عمال
. و/انتهى .) موجبه واعتماد االطالع نأمل .».هـ26/2/1395
148/ت/12
2/206
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حسبة

 وتكون فكرة، تكون عندما أي األولى المراحل في الندوات هذه مثل عن الرفع يكون(... -
 بالجهة وعالقتها الندوة وعنوان والزمان المكان حيث من كاملة عنها المرفوعة المعلومات

 أصحاب من بعناية اختيارهم يتم أن يجب والذين فيها مشاركتهم يقترح من وأسماء الداعية
. الوزارة من التعميم يطلب . و/ .)إلخ...االختصاص



100/ت/8
2/206
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1413
حسبة

 في المسيحيين واألشخاص الجهات بعض به يقوم الذي التنصيري النشاط بشأن( -
. الوزارة من التعميم يطلب .و )/الداخل

1649/ت/13
1/5
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حسبة

)

 نشير[ :ونصه هـ5/10/1421 في 759/8 رقم التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 بالعمل للمرأة السماح أن المتضمن هـ6/5/1403 في 11651 رقم التعميمي األمر إلى

 المؤسسات من غيرها أو الحكومية اإلدارات في سواء بالرجال اختالطها إلى يؤدي الذي
 غير أو سعودية كانت سواء ممكن غير أمر ونحوها المهن أو الشركات أو الخاصة أو العامة

 دائرة يوجد كان وإذا البالد هذه وتقاليد عادات مع ويتنافى شرعا محرم ذلك ألن سعودية
 اختالطها إلى تؤدي أعمال في أو طبيعتها تناسب التي األعمال غير في المرأة بتشغيل تقوم

 والمؤكد ، عنه والرفع ذلك مالحظة الرقابية الجهات وعلى تالفيه يجد خطأ فهذا بالرجال
 للملكة العام المفتي سماحة لنا رفع حيث .هـ19/9/1404 في م/2966 رقم باألمر عليه

 رقم بخطابه واالفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء كبار هيئة ورئيس السعودية العربية
 والخلق الدين مع يتناسب ال عمل من النساء به تقوم ما حول هـ28/4/1421 في 2/س/46
 وأن والشركات الخاصة والمؤسسات التجار من عدد لدى للتسويق مندوبات توظيفهن وهو

 وواقع صحيح ذلك بأن سماحته أفاد المنكر عن والنهي بالمعروف األمر لهيئة العام الرئيس
 تحمد ال مما المسلمين لنساء حماية منعه يجب ظاهر منكر هذا أن من سماحته إليه أشار وما

 في 172 رقم القرار العلماء كبار هيئة من صدر قد وأنه ، المجتمع وعلى عليهن عقباه
 فيه مما والحشمة الحياء مع تتنافى التي الوظائف لألعمال النساء تولي بمنع هـ20/8/1412

 يفوت مما غيرهن بها يقوم ال والتي بهن الالئقة أعمالهن عن النساء وشغل بالرجال اختالط



 األمر تجديد وطلب الذكر سالفي األمرين إلى سماحته وأشار ، هاماً مرفقاً المجتمع على
 لها وإبعاداً األمة كرامة على حفاظاً يخالفه من ومحاسبة .ذلك على والتأكيد بموجبه بالتقيد

 به قضى بما بالتقيد لديكم المسؤولين على التأكيد إليكم ونرغب .والشرور الفتن أسباب عن
.أ ]بموجبه يلزم ما فأكملوا .إليهما المشار األمران

.و)/موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ
2931/ت/13
1/5
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حسبة

 السامي األمر على المبني ، هـ14/1/1427 وتاريخ 2812/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 إلى المواطنين من الحسبة دعوى ترفع بأن القاضي ، هـ6/1/1427 وتاريخ م/133/خ رقم
 ترفع أن يستحق ال الموضوع أن الهيئة قررت فإذا . لدراستها العام واالدعاء التحقيق هيئة

 قررت وإذا . بذلك المدعي وإفهام ، الدعوى ملف حفظ فعليها ، الحسبة دعوى بشأنه
 بمسوغات الكريم للنظر الرفع فعليها ، دعوى بشأنه ترفع أن يستحق الموضوع أن الهيئة
 الخطي البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... الالزم التوجيه ألخذ ، ذلك

 ، هـ4/7/1427 وتاريخ 1/5/2/58310 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب
 ما مراعاة والمتضمن ، هـ6/1/1427 وتاريخ م/133/خ رقم السامي األمر إلى فيه المشار

 أن دون ، شأنه جل الله حقوق من حق عن دفاعاً تقدم التي هي الحسبة دعوى- : يلي
 نظام في عليها المنصوص اإلجراءات لكافة الحسبة دعاوى تخضع- . خاص حق فيها يطلب

 لهم الواردة والطلبات اإلجراءات استيفاء الجنائي الضبط رجال وعلى ، الجزائية اإلجراءات
 دائرة أو فرع أقرب إلى مكتوبة بدعواه المحتسب يتقدم- . العام واالدعاء التحقيق هيئة من

 الحسبة بدعوى المتقدم على يؤخذ- . عليه المدعى إقامة لمحل العام واالدعاء التحقيق لهيئة
 الحق صاحب من دعوى عليه ترفع ألن عرضة فإنه دعواه صحة يثبت لم إذا بأنه كتابي إقرار

 .الكيدية الدعوى ضوابط بحقه انطبقت إذا العام المدعي من أو ) عليه المحتسب ( الخاص
 دعوى تلقي فور بالمنطقة الهيئة فرع رئيس من العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس إشعار يتم-

. منها والتحقق الدعوى لفحص المختص المحقق إلى إحالتها مع الحسبة



 في ورد لما وفقاً األدلة كفاية عدم أو ، الدعوى في للسير وجه ال أن المحقق رأى إذا-
 ولرئيس ، الدعوى بحفظ فيوصي الجزائية اإلجراءات نظام من ) 124 ( و ) 26 ( المادتين
 ما لتقرير ينيبه من أو الهيئة رئيس على تعرض ثم بحفظها األمر المحقق يتبعها التي الدائرة

 يستحق الموضوع أن التحقيق انتهاء بعد المحقق رأى إذا- . بذلك المدعي ويفهم ، يراه
 فرع رئيس أو الدائرة رئيس من اعتمد فإذا ، بذلك قراراً فيعد ، بشأنه الحسبة دعوى رفع

 تأييده تم فإذا القرار لمراجعة العام واإلدعاء التحقيق هيئة لرئيس األوراق ترفع بالمنطقة الهيئة
.و ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الكريم التوجيه ألخذ السامي للمقام يرفع

3149/3
2/209
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اإلرث حصر

 النساء مواريث حول منا الصادرة الفتوى من صورة -1 :يلي ما بطيه لكم نقدم( :وبعد -
 لصاحب الموجه خطابنا من صورة -2 .أخيراً مطالبتهن ثم بها المطالبة عن وسكوتهن

 .الموضوع حول هـ24/8/1382 في 1256/1 برقم الوزراء مجلس رئيس الملكي السمو
 ونص .ر/انتهي .)الخير فيه لما الجميع يوفق أن الله ونسأل .به واالنتفاع ذلك على لالطالع
 نائبنا فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من« 24/8/1382 في 1256/1 رقم سماحته خطاب

..وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السالم الله سلمه الغربية المنطقة في

 وتاريخ 4554 رقم خطابكم رفق إلينا المرفوعة المعاملة على االطالع جري فقد
 التي العقارات نحو اتخاذه يجب مما المجاردة قاضي باسترشاد المتعلقة هـ22/12/1379

 الوقت وفي هذا وبعد ذلك ونحو والشراء بالبيع األيدي وتداولتها طويلة مدداً الناس تملكها
 سبب إن حيث نسل إلى نسل من تنتقل التي العقارات لهذه مطالب أو منازع يتقدم المتأخر

 من ميراثها تطلب ال المرأة أن واعتادوه سابقاً بينهم فيما عليه متعارفاً كان ما المشاكل هذه
 الكبير عليه وهرم الصغير هذا على نشأ وقد مورث من وصية كانت إذا إال كان أيا مورثها

 يعلنون كانوا الجهات تلك في القضاة وزمالؤه هو أنه مجاردة قاضي فضيلة ذكره وما
 ما آخر كان مورث أي من بميراثها المطالبة في الحق للمرأة أن المجتمعات في ويذيعون

 الله شاء إن الوسط الحل ولكن محرجون المشاكل هذه أمام القضاة أن والواقع ذكره،
 أن :األول األمر :أمرين من يخلون ال مورثيهم من بأنصبائهم المطالبين هؤالء أن في يتلخص



 قبل كان فما والتقاليد العوائد وراء جرياً اإلرثية حصصهم عن وسكتوا مباشرة وارثين يكونوا
 قبل ما ويكون الدعوى فيه تسمع فال ونحوها عسير أراضي على السعودية الحكومة والية

 استقر جوازه معتقداً الوقت ذلك في شيئاً قبض من الجاهلية بحال شبيهاً الحكومة دخول
 والمواريث واألنكحة الفاسدة كالعقود البالد هذه في للشريعة المقيم الجديد بالحكم له

 بن الله عبد عن داود أبو أخرج فقد كثيرة هذا مثل في العلماء وأقوال والنصوص وغيرها
 أدركه قسم وكل قسم ما على فهو الجاهلية في قسم كل :قال عنهما الله رضي عباس

 الديلي زيد بن ثور عن مرسالً الموطأ وأخرجه اإلسالم، قسم على فهو يقسم ولم اإلسالم
 الجاهلية في قسمت أرض أو دار أيما :قال )وسلم عليه الله صلى( الله رسول أن بلغني :قال
 اإلسالم قسم على فهي تقسم ولم اإلسالم أدركها أرض أو دار وأيما الجاهلية قسم على فهي
واألنكحة واألنساب األموال أحكام أن بيان فيه قيل ماجه ابن وأخرجه المنذري قال

 شيء منها يرد ال الجاهلية أيام فيها منهم الحكم وقع ما على ماضية الجاهلية في كانت التي
 وقال اإلسالم حكم فيه يستأنف فإنه اإلسالم في األحكام هذه من حدث ما وأن اإلسالم في
 نص لهم فهي للمسلمين أموال أيديهم وفي أسلموا وإذا )114،113ص( االختيارات في

 أبو قال ذلك في اختالف المسلمين بين ليس طالب أبي رواية في وقال أحمد اإلمام عليه
 يستقر فإنه جوازه يعتقدون قبضاً األموال من الكفار قبضه ما كل أن إلى يرجع وهذا العباس

 الحكومة والية بعد كان وما .وغيرها والمواريث واألنكحة الفاسدة كالعقود باالسالم لهم
 فتسمع الشرعية واألحكام الموارث وبيان والتوجيه واإلرشاد بالوعظ وقيامهم القضاة وتعيين
 يقسم ولم اإلسالم أدركه مما ونحوها والدار األرض حكم حكمه ويكون به المطالبة دعوى

 مورثيهم من بأنصبائهم المطالبون يكون أن :الثاني األمر .اإلسالم حكم فيه يستأنف فإنه
 ونحوهم واآلباء واإلخوان واألزواج كاألبناء الوارثات وارثو وهم مباشرة غير بصفة وارثين
 في بنصيبهن يطالبن ولم هلكن مباشرة الوارثات إن حيث مطالبتهم دعوى تسمع ال فهؤالء

 في بنصيبها سمحت قد المتوفاة الوارثة تكون أن فلربما الحق صاحبات وهن الميراث
 يقومون ما غالباً الرجال أن الجهات تلك في والمعروف السيما ونحوهم لعصبتها ميراثها

 عند يكن لم إذا والمسكن والكساء الطعام من يحتجن ما جميع لهن ويؤمنون النساء بأمر
 ذلك على وموتهن اإلرثية بحقوقهن المطالبة عن سكوتهن إلى يضاف عليهن يقومون أزواج

 باب من ويكون ذلك في يتسامح ولكن ذكر عما المسائل هذه جزئيات بعض تخرج وقد
 من« :عنها المنوه الفتوى ونص .»التوفيق وبالله أكبرهما لتفويت المفسدتين أدنى ارتكاب
 الله، حفظه الوزراء مجلس رئيس الملكي السمو صاحب حضرة إلى إبراهيم بن محمد
..وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السالم



 برقم الوزراء مجلس رئاسة مقام رفق إلينا المحالة المعاملة على االطالع جرى فقد
 محكمة في اإلدارية باألعمال القائم كتبه بما المتعلقة هـ23/9/1381 وتاريخ )19099(

 المشتملة المواريث في حقوقهن من النساء يمنعون لديهم القبائل بعض أن ذكره حول الباحة
 بأنه سموكم ونفيد هـ22/8/1381 وتاريخ 674 برقم القاضي وخطاب المذكور إفادة على
 والمحاضر الجوامع في النساء حقوق مراعاة وجوب على التنبيه الجهات تلك قضاة يلزم

 مما نصيب وللنساء واألقربون الوالدان ترك مما نصيب للرجال{ :تعالى بقوله ويذكرونهم
 )وسلم عليه الله صلى( وبقوله }مفروضاً نصيباً كثر أو منه قل مما واألقربون الوالدان ترك

 حيث الوداع حجة في والسالم الصالة عليه خطبته في جاء وبما )الرجال شقائق النساء(
 الله بكلمة فروجهن واستحللتم الله بأمانة أخذتموهن فإنكم النساء في الله فاتقوا( يقول
 مبرح غير ضرباً فاضربوهن ذلك فعلن فإن تكرهونه أحداً فرشكم يوطئن أال عليهن ولكم
 المسلم حق احترام وجوب عليهم وتؤكدون )بالمعروف وكسوتهن رزقهن عليكم ولهن
 من صورة لسموكم ونرفق .منه نفس بطيب إال ماله من شيء يحل ال وأنه أنثى أو كان ذكراً
 بها المطالبة عن وسكوتهن النساء مواريث حول المجاردة قاضي فيها استفتانا أن سبق فتوى

 في الشايع الجهات تلك في وقوعه يكثر ما على تنطبق إنها وحيث .أخيراً مطالبتهن ثم
 األمر وهيئات اإلمارات على تعميمها الله حفظكم فينبغي المواريث من النساء حرمان بعضها

 صورة مع هذا كتابنا من صورة المحاكم كافة أعطينا وقد واالنتفاع لالطالع بالمعروف
.»الفتوى
م/1647/3

2/212
6
7

1385
اإلرث حصر

 حصر صكوك في المطلوبة اإليضاحات بخصوص تعميم منا لكم سبق( :وبعد -
 في 4632/8/1 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة خطاب في جاء لما وإجابة..الوراثة

 مشتملة المالية وزارة مراجعة بها يقصد التي الصكوك تكون أن اعتمدوا .هـ13/4/1385
 بأنه الصك صلب في يذكر أن على فرداً فرداً المتوفي ورثة أسماء إيضاح -1 :يلي ما على

 والغير المتزوج إيضاح -3 .واإلناث الذكور أعمار إيضاح -2 .ذكر ما سوى له وارث ال
 مستوفياً الصك يكون أن فيالحظ قصار على والية بطلب كان إذا أما .اإلناث من متزوج
.ن/انتهى .)ذلك فاعتمدوا .لذلك الالزمة الشرعية الشروط لجميع



ت/92/2
2/212

22
5

1392
اإلرث حصر
.»له وارث ال من وارث المسلمين مال بيت فإن وإال الدية له تدفع وارث ظهر إن«...
ت/17/2
2/212

30
1

1393
اإلرث حصر

 في 4921/2 رقم خطابه بالطائف الكبرى المحكمة رئيس فضيلة إلينا رفع )وبعد -
 بدعواه المدعين أحد يتقدم ما كثيراً فإن" :المقدمة بعد نصه يلي وفيما هـ27/11/1392

 قبله من فيها النظر في االستمرار وبعد الشرعي بالوجه فيها للنظر القضاة أحد إلى وتحال
 بإنهاء ويتقدم الوراثة إثبات عليه بأن القاضي فيفهمه .وراثة إثبات صك إلى األمر يستلزم
 بإثبات مطالب أنه أو منظورة قضية له أن نعلم ال ونحن .القضاة أحد إلى يحال ثم .جديد

 عنه أنهى ما أن بعد فيما ويظهر .األحيان بعض في صك بموجبه ويصدر اإلنهاء وينظر الوراثة
 يحصل وهنا األول القاضي لدى المنظورة للدعوى مخالف شهود بشهادة وأثبته المنهي

 المنهي أثبته ما وينكرون يقرونه ال والمعارضون الوراثة بصك المنهي ويتمسك اإلشكال
 أن القضاة الفضيلة أصحاب من طلبنا فقد للعمل وتحقيقاً للمراجعين وتسهيالً لذلك وتعاوناً

 الوراثة تكون حتى عليه والمدعى المدعي ويحضر .المنظورة المرافعة ضمن الوراثة تنظر
 المتداعين بين إشكاالً تدع ال وحتى الشرعية لإلجراءات ومستوفية صحيح أساس على مبنية

 وينظرعند جديد إنهاء بتقديم الخصم تعميد على ويصرون .هذا يرون ال القضاة بعض ولكن
 ما األمر وحيث .»اهـ.يحفظكم والله صالحاً ترونه بما وتعميدنا ذلك في النظر ونأمل .غيره
 نظر الذي الحاكم نفس لدى الوراثة إثبات يكون أن الحالة هذه مثل في ينبغي فإنه ذكر

.و/انتهى .)مستقل إنهاء في أو المرافعة نفس في ذلك كان سواء القضية
ت/12/166
2/213

21



8
1406

اإلرث حصر
 هو ما على العمل يبقى وأن أبواك نماذج في الميراث حصر توثيق على الموافقة عدم(... -

 في التعميم نص ينظر .ك/ .)إلخ...وتسجيله الصك وتنظيم بالوراثة اإلنهاء ضبط من اآلن جار
.317/ص الدعوى

123/ت/8
2/213
8
8

1409
اإلرث حصر

 التي الوراثة حصر صكوك بعض أن تفيد مخابرات من للوزارة ورد ما على بناء( :وبعد -
 العقار إفراغ عند إشكاالً يوجد مما الورثة من القصار على فيها ينص ال المحاكم من تصدر

 وحيث .الوراثة حصر صك في إليهم يشر ولم قصاراً وارثيه بعض يكون قد الذي الموروث
 على النص عدم وأن العدل وكتابات للمحاكم مبلغة تعليمات تحكمه للقصار اإلفراغ إن

 في النص ينبغي فلذلك .حقوقهم بعض معه تضيع قد الوراثة حصر صك في الورثة من القصار
 في نصيبهم بإفراغ الخاصة التعليمات لتجرى الورثة من القصار على الوراثة حصر صكوك
.و/انتهى .)ذلك مالحظة العدل كتاب وعلى اإلفراغ عند الموروث العقار

ت/ع/ص/65
2/214
7
5

1411
اإلرث حصر

 تصحيح أو اسمه صحة ثبوت بعد للمتوفى إرث حصر صك باستخراج المحاكم تعميد( -
الوزارة من التعميم يطلب .و/ .»اهـ .السابق باالسم إخراجه سبق الذي اإلرث صك
1532/ت/13
1/54

18
2

1421



اإلرث حصر
 التوصيات لبعض المتضمن هـ16/3/1418 في 1027/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(

 ومنها هـ9/11/1417-6 من الفترة خالل المملكة في المحاكم رؤساء ندوة عن المنبثقة
 تم وحيث ، االستحكام وحجج والوالية اإلرث لحصر نماذج بإعداد الوزارة قيام مناسبة

 لذا .وضبوطها والوالية اإلرث بحصر الخاصة النماذج وتأمين وطباعة إعداد من اإلنتهاء
 رقم التعميم ينظر . و / )يحفظكم لهوالله خصصت فيما بها العمل واعتماد اليكم نرغب

هـ1/8/1421 في 1600/ت/13
2101/ت/13
1/5

26
10

1423
اإلرث حصر

)

 :ونصه هـ7/9/1423 وتاريخ 36045/ب/4 رقم البرقي الكريم السامي األمر تلقينا لقد
 ما بشأن هـ10/7/1420 في 10956/ب/4 رقم األمر من لكم المعطاه النسخة إلى نشير"

 يرث وهل المتوارثين بين الوفيات من عنها ينجم وما السيارات حوادث عن الوزارة رفعته
 العلماء كبار هيئة مجلس على الموضوع بعرض والقاضي .يرث ال أم ذلك في المتسبب
 العام المفتي سماحة خطاب ومشفوعات نسخة لكم ونبعث ,بشأنه يلزم ما وإصدار لدراسته
 رقم واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء كبار هيئة ورئيس السعودية العربية للمملكة
 الموضوع هذا درس العلماء كبار هيئة مجلس أن المتضمن هـ29/7/1423 في 7511/2
 باألكثرية رأى المجلس أن المتضمن هـ12/6/1423 وتاريخ 211 رقم قراره فيه وأصدر
 ذلك وتقدير مورثه موت بتعجله تهمة تقم لم ما ,مورثه من الحادث في المتسبب توريث
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ".بموجبه الالزم إكمال إليكم ونرغب .للقاضي راجع
.و)/بموجبه العمل

2358/3
2/217

21
6

1379
العام الحق



 هـ12/8/1378 في 3773 رقم الوزراء مجلس رئيس سمو أمر صدور على فبناء( :وبعد -
 على الحكم بعدم المحاكم بإشعار القاضي الشرقية المنطقة أمير سمو رأي على بالموافقة
 من اإلدانة بإثبات واالكتفاء يحمل ال أو رخصة يحمل كان من سواء العام للحق السائقين

 من ليس الشرعية المحاكم بأن نفيدكم لذا . اإلداري للحاكم الجزاء وترك شرعا عدمها
 الوجه تطبيق هو المحاكم يعني الذي وإنما السواقين نظام بمقتضى السائقين محاكمة شأنها

 تطبيق أما الدهس أو الصدم حادث من تنشأ التي األضرار أي فقط الخاص الحق في الشرعي
 .)بموجبه العمل منكم ونرغب اإلداري الحاكم حق من فهذا سجن أو تغريم من النظام
و/هـ18/1/1393 في 7/2/12 رقم التعميم بذلك صدر . ن/انتهى

8745/3
2/217

22
12

1380
العام الحق

 هـ25/11/1380 في 23512 رقم المعظم الملك جاللة موافقة على بناء( :وبعد -
 العام بالحق يتعلق تحقيق إلى تحتاج ال التي الدعاوي من لمحكمتكم يقدم فيما النظر اعتمدوا

 من لديكم بما امتناعه عند الخصم إحضار وعليكم الشرطة أو اإلمارة واسطة بدون رأسا
 وراحة اإلجراءات الختصار طلبا وذلك الحاجة عند الشرطة أو اإلمارة طريق وعن إمكانيات

.ن/انتهى .)المصالح أرباب
1287/3

2/217
18
11

1384
العام الحق

 الخاص الحق في الخصمين أن إجراءاتها من وظهر ما قضية في نظر إذا القاضي(... -
 وال العام للحق خاصة دعوى إقامة بدون ذلك تقرير عليه يتعين فإنه تعزيراً يستحق وأحدهما

 واجب التعزير أن ـ الله رحمهم ـ أحمد أصحاب من الفقهاء ذكر وقد لغيره إحالتها إلى حاجة
.1/766 التعزير في التعميم نص ينظر .ر/ .)إلخ...كفارة وال فيها حد ال معصية كل في

م/191/2
2/218



14
1

1386
العام الحق

 الذين السائقين موضوع عن المختصة الجهات من لنا الكتابات تكررت فقد( :وبعد -
 المحاكم بعض وأن العام للحق محاكمتهم تستدعي نحوه أو صدم حوادث منهم يحصل
 الخاص الحق دعوى في النظر بعد إال اإلدانة وتركيز العام الحق دعوى في النظر عن تعتذر

 ذلك عن وينتج يتنازل أو دعواه إقامة عن يتأخر قد الخاص الحق في المدعي أن والحال
 شىء إليها يحال محكمة كل على يتعين فإنه وعليه .العام الحق ضياع أو المتهم سجن طول

 شرعا مايلزم وتقرر العام الحق دعوى في تنظر أن اختصاصاتها ضمن هو مما القضايا هذه من
 بعده أو قبله أو الخاص الحق دعوى في النظر مع ذلك كان سواء عدمها أو اإلدانة إثبات من

 كل أن المعلوم ومن جرمه مع يتالءم تعزير من يستحقه ما األمر ولي قبل من عليه ليجرى
 قوة مع يتناسب تعزير لتقدير األمر ولي قبل من خاص واجتهاد جديد نظر إلى تحتاج قضية

. ك/هـ20/7/1392 في ت/117/12 رقم بالتعميم أكد . ر/انتهى .)ضعفها أو الجريمة
م/230/3

2/218
17
1

1386
العام الحق

 : يلي ما هـ27/12/1385 في 1410 برقم بالنيابة الداخلية وزير سمو من وردنا( :وبعد -
 هـ8/11/1385 في 1711 بعدد برقيا الشمالية المقاطعة أمير سعادة إلينا رفعه ما على بناء«

 العمل لمصلحة وضمانا العامة المباحث قبل من تضبط التي القضايا في العام االدعاء عن
 في العامة المباحث مديريات في تضبط التي للقضايا بالنسبة -1 :يلزم ما اعتماد نرغب

 العامة المباحث قبل من فيها التحقيق ويجري والجنوبية والوسطى والغربية الشرقية المناطق
 عندما القضية تلك في عام كمدع التحقيق ضباط من المديرية هذه قبل من ضابط يشخص

 العام المدعي فيتولى الفرعية المباحث لمراكز بالنسبة أما -2 . الشرعي الحاكم فيها ينظر
 من بأس وال عنها عام كمدع المباحث قضايا في النظر العامة القضايا مختلف ينظر الذي

 أدلة أو توضيح من إليه يحتاج فيما القضية تلك في المحقق المباحث بضابط االستعانة
 وإنفاذ سموه بخطاب جاء ما اعتمدوا لذا .». بموجبه والعمل بذلك اإلحاطة فنرغب .إثبات
. ن/انتهى .) موجبه



119
2/219

18
5

1393
العام الحق

 الداخلية وزير لسمو أصال الموجه السامي الخطاب من صورة الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 منكم الواردة األوراق طيه« : المقدمة بعد نصه يلي وفيما هـ2/5/1393 في 10716 برقم
 ابن قبل من ...... /زوجة /......المرأة مقتل عن هـ12/4/1393 في 16/13456 برقم

 الصادر الحكم تنفيذ يقتضى بأنه ونخبركم . ذلك حيال ذكرتموه وما /......المدعو زوجها
 الصادرة اإلرادة تطبيق فيقتضي العام للحق بالنسبة وأما الخاص للحق المذكور القاتل بحق
 دخوله تاريخ من اعتبارا سنوات خمس بسجنه وذلك المذكور القاتل على العمد قاتلي بحق

 المحاكم عموم على للتأكيد هذا خطابنا من نسخة العدل وزارة أعطيت وقد .السجن
 وكذلك القود عنهم يسقط الذين العمد قاتلي بحق الصادرة اإلرادة بتنفيذ التقيد بضرورة

 بموجب الوزير معالي من تلقيناه ما على وبناء .».اهـ.إلخ ...السكر وشاربي العمد شبه قاتلي
 .)واالعتماد اإلحاطة نرغب ، موجبه إنفاذ المتضمن هـ8/5/1393 في 1831 رقم خطابه
.1/782 التعزير في هـ25/6/1409 في 95/ت/8 رقم التعميم ينظر ك/انتهى
ت/77/3
2/219

28
4

1394
العام الحق

 عند للمتهم األساسي التوقيف تاريخ إلى اإلشارة بضرورة العامين المدعين على التأكيد(... -
 الحكم في التعميم نص ينظر . و/ .)إلخ...الشرعي الحاكم أمام العام االدعاء تقديم

.249/ص
ت/187

2/220
23
9

1394
العام الحق



 على وقائعها وكشفت الخاص بالحق تتعلق قضية الكبرى المحكمة قضاة أحد نظر إذا(... -
 إلى المتهم بإحالة قرار إصدار عليه فيتعين شرعا التعزيز يستحق فيها الخصومة طرفي أحد أن

 طبقا فيه والحكم عليه العام الحق دعوى إلقامة دعواه بنظر المختصة المستعجلة المحكمة
 مراجعة مع ،3/444 المستعجالت في التعميم نص ينظر .و/ .)اهـ. إلخ...الشرعي للوجه

ك/ هـ24/5/1404 في ت/12/90 رقم 3/361 المحاكم في التعميم نص
ت/189/12

2/220
20
9

1395
العام الحق

 الداخلية للشئون الدولة وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا فقد( :وبعد -
 وزير معالي خطاب تلقينا« : نصه هذا هـ14/8/1395 في 2299/س/16 رقم التعميمي

 كتبوا قد المستعجلة قضاة بعض أن المتضمن هـ23/5/1395 وتاريخ 515 رقم العدل
 لدى وأنه يدينهم ما التحقيق من يظهر لم أشخاص معامالت إليهم يحال ما كثيرا بأنه لمعاليه
 إذ المقلوبة الدعاوي من يعتبر الطلب هذا مثل وأن براءتهم إثبات يطلب العام المدعي حضور

 أنه معاليه رأى وقد .إليه الموجهة التهمة من المتهم براءة إثبات طلب العام للمدعي يصح ال
 من يظهر لم أنه طالما أعمالها ومضاعفة المحاكم إلى الدعاوي هذه مثل إحالة في فائدة ال

 الجهة على التنبيه ينبغي فإنه ذكر ما األمر وحيث .التهمة له وجهت من يدين ما التحقيق
 التأكد حيث من اإلجراءات في الدقة لتوخي الجنائية القضايا في بالتحقيق والمعنية المختصة

 اإلدانة ترجح أو المتهم تدين أدلة توفر قبل المحكمة إلى متهم فيها قضية أية إحالة عدم من
 يبرر ما عدم مع للمحاكمة المتهم بإحالة القضية إجراءات إطالة من فائدة فال وإال األقل على
 وينتج بريء وهو براءته طلب أو دليل غير من إدانته بطلب بريء إحالة الخطأ من أنه بل ذلك
. ورائه من طائل ال بما المعنية الجهات ومضايقة بالشخص الضرر إلحاق ذلك عن

 يتوفر ولم شخص ادعاء أو شكوى على بناء فيها التحقيق يجري التي بالقضايا يختص فيما أما
 الشخصي المدعي إبالغ إلى يصار فإنه تحقيقا المتهم إلدانة والمقنعة الكافية األدلة فيها

 إقامة بإمكانه أنه فيفهم يعين ما إلى يتوصل ولم دعواه توجيه على أصر وإن التحقيق بنتيجة
 مع المحكمة إلى التحقيقات رفعت ما وإذا أخرى جهة من أو مباشرة الشرع أمام دعواه
 يفترض فإنه العدالة وإقامة العامة للحقوق ضمانا متابعتها العام المدعي من وطلب المتهم



 يحل لم األخير وألن المتهم عن الدفاع بدور وليس االتهام بدور يقوم أن العام بالمدعي
 سرد عندها العام المدعي مهمة وتكون جريمته ترجيح إلى انتهى تحقيق بعد إال للمحاكمة

 دور يتقمص أن له وليس اإلدانة أدلة بتقديم التهمة وإثبات القاضي أمام بأمانة القضية وقائع
 يتعارض ذلك ألن براءته وطلب النفي بأدلة اإلدانة أدلة دحض على فيعمل المتهم عن الدفاع

 .) موجبه واعتماد اإلحاطة فينبغي .اهـ .»تحياتنا ولكم منه المطلوبة المهمة في الدور مع
.و/انتهى
ت/89/12
2/221
2
5

1396
العام الحق
 وتاريخ 862/1 رقم الغربية بالمنطقة التمييز هيئة رئيس فضيلة خطاب تلقينا( :وبعد
 رفع بشأن إليهم الموجهة بالتعليمات القضاة بعض تقيد عدم المتضمن هـ24/3/1396

 بإعادتها اإلمارة تقوم ثم اإلمارة إلى يرفعونها أنهم وذلك التمييز هيئة إلى العام المدعي دعوى
 ويترتب للتعليمات مخالف اإلجراء هذا أن وحيث .التعليمات بموجب للتمشي المحكمة إلى

 إلى المعامالت رفع يلزم فإنه طويلة مدة بالسجن السجين ومكث المعامالت إنجاز عدم عليه
 التي الجهة وتعطى األحكام تمييز تعليمات تقضيها التي اإلجراءات استكمال بعد التمييز هيئة

 من األوراق ترفع القرار على الهيئة مصادقة وبعد لإلحاطة صورة المعاملة منها وردت
.ك/انتهى .)منها وردت التي الجهة إلى المحكمة

ت/144/12
2/222

27
10

1397
العام الحق

 16/19179 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من صورة تلقينا( :وبعد
 نصه هذا العام المدعي بخصوص العام األمن مدير لسعادة الموجه هـ11/7/1397 وتاريخ

 في ع/ج/563 برقم الباحة منطقة أمير معالي خطاب من صورة لكم نرفق« : المقدمة بعد
 متساهل أو قدير غير يكون ما كثيرا الذي العام المدعي على مالحظاته بشأن هـ6/2/1397

 لديه توجد ال أنه يقرر أو األول المحضر شهود إحضار استطاعته عدم أحيانا يقرر إذ عمله في



 عددها التي القضايا بعض في ذلك على ترتب وقد المتهم إدانة من تحقيقا ثبت ما رغم بينة
 وحيث . شرعا يدينه ما وجود لعدم المتهم إدانة بعدم الشرعي القرار صدور اإلمارة خطاب

 المحاكم لدى ومباشرتها العام الحق دعاوي إقامة عن نظاما المسئول هو العام المدعي إن
 سواء للمحكمة وتقديمها المتهم إلدانة المؤيدة األدلة وعرض وأمانة بتركيز وقائعها بربط
 الوقت في حاالً المحكمة طلبات بإجابة مكلف وهو غيرها أو وثائق أو إثبات شهود كانت
 المصدق هـ1/8/1352 وتاريخ 171 رقم الشورى مجلس قرار عليه نص لما طبقا المعين
 15649 رقم لكم كتابنا وكذا هـ6/4/1393 وتاريخ 1310/813 رقم الملكي باألمر

 رقم الوزارة وتعميم هـ16/7/1394 في 1828/س/16 ورقم هـ23/4/1394 وتاريخ
 إخالل هو الشأن هذا في منه تقصير أو تراخ أي وأن هـ14/8/1395 في 2299/س/16

 أخرى جهة ومن . ذلك عن المسئول وهو العام الحق ضياع إلى يؤدي قد وظيفته بواجبات
 في العام المدعي تقصير بسبب المتهم إدانة ثبوت بعدم شرعي قرار صدور حالة في فإنه

 القضية عرض بإعادة اإلسراع العام المدعي على فينبغي بالتحقيق وجودها رغم بينة إحضار
 عن تنفيذه في تراخى قد يكون عساه وما بينته القاضي فضيلة أمام ويحضر حاكمها على

 على التعميم نأمل .باألوراق ثابت هو ما أساس على حكمه يكون حتى فضيلته طلبات
 ولكم تعميمكم من بصورة وموافاتنا دقة بكل تقدم بما التقيد ـ العموميين المدعين ـ منسوبيكم

.».اهـ.تحياتنا

 انتهى .)إليه أشير بما واالهتمام االطالع فنأمل باالهتمام المحاكم على التعميم سموه ولطلب
. و/

ت/163/12
2/223

18
12

1397
العام الحق

 عليها المعترض األحكام هذه تمييز التمييز هيئات وعلى العام المدعي اعتراض قبول(... -
 النقص أو للزيادة فيها مجال ال التي القضايا غير في وذلك عليه المدعى قناعة حصلت ولو

 الحشيش وكقضايا السيارات حوادث قضايا في الكاملة باإلدانة أو السكر بحد كالحكم
.و/انتهى .) عليه المدعى قناعة مع ونحوها الخمور وصنع

ت/21/12
2/223



19
2

1399
العام الحق

 المتوقع بالمبلغ ضمانا يقدم ولم العام الحق في مدانا السجين الشخص كون حالة في(... -
 المختصة المحكمة تقوم الحالة هذه ففي عنه الدفع تضمن غرمية كفالة أو بدفعه تكليفه
 عند االعتبار في يؤخذ أن على الورثة به ويبلغ الخاص الحق دعوى لنظر موعد بتحديد
 انتهاء حالة في بأنه الورثة على التنبيه مع والحضور لإلبالغ الالزم الوقت الموعد تحديد
 . و/ .) إلخ... بلده في عنوانه إيضاح مع وجد حيث متابعته ولهم السجين عن سيفرج المدة
.425/ص الديات في التعميم نص ينظر

ت/141/12
2/223

12
11

1400
العام الحق

 في س/2908 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب وردنا( :وبعد -
 رقم الرياض منطقة شرطة مدير خطاب لكم نبعث« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ11/7/1400
 هـ29/2/1399 بتاريخ أنه المتضمن ومشفوعاته هـ1/7/1399 في 17/424/س/ض
 وهو المستشفى عليه المعتدى وأدخل بالفرار والذ األشخاص أحد بطعن /.............قام
 وبوشر نفسه سلم عليه المجني عن الخطر بزوال الجاني علم أن وبعد خطيرة حالة في

 البت قبل بالكفالة بإطالقه أمر النويعمه محكمة قاضي فضيلة لكن للمحكمة أحيل ثم التحقيق
 فضيلته أمر بأن الشرطة مدير أفاد وقد المدعي هو وكأنه دعواه لمتابعة وذلك قضيته في

 المجني نفس في عكسية فعل ردود إلى يؤدي قد أنه كما اإلداري الحاكم وسلطان يتعارض
 أقسام تجوله أثناء بأنه وأضاف االنتقام إلى بهم يؤدي قد لهم الحق يؤخذ لم إذا وذويه عليه

 الجريمة وقوع منع إلى يؤدي لن وهذا الحالة هذه مثل حدوث الحظ الشرطة ومراكز
 بانتهاء شرعي قرار صدور بعد إال سجين أي عن اإلفراج عدم رأى وقد أمنية أجواء وتوفير
 من أنها إذ اإلداري الحاكم طريق عن اإلطالق أوامر تكون وأن والعام الخاص الحقين

 هذا إلى القضاة الفضيلة أصحاب نظر لفت نأمل لذا . األوامر تضطرب ال ولكي اختصاصاته
 من ذلك في لما النظر أولوية وعامة خاصة حقوق فيها التي القضايا إعطاء مع الموضوع

 فيه جاء ما اعتماد فضيلتكم من نرغب .».اهـ.تحياتنا ولمعاليكم الجريمة لمكافحة إيجابية



. و/انتهى .)اإلداري الحاكم طريق عن إال الشرطة مخاطبة وعدم
ت/60/12
2/224

17
4
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العام الحق

 لعموم المبلغ الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب تعميم من صورة تلقينا( :وبعد -
 استفسرت« : المقدمة بعد نصه هذا هـ29/2/1403 وتاريخ 16/9828 برقم اإلمارات

 والمتضمن هـ15/12/1402 في 16/53372 رقم الوزارة بتعميم ورد عما اإلمارات بعض
 إلى الشرطة من ترسل بأن السجناء معامالت إحالة في المثلى الطريقة أن منه )1( البند في

 في 104/1 رقم العدل وزارة تعميم مع تمشيا اإلمارات إلى المحاكم من ثم رأسا المحاكم
 في 3735 رقم الوزارة بتعميم ورد ما مع يتفق ال ذلك أن ورأت هـ13/6/1392
 الكبيرة القضايا في السجناء المتهمون -1 : يلي بما واإلحاطة االطالع نود .هـ2/9/1390

 والسرقة الطريق وقطع المنازل ومهاجمة واالغتصاب البدنية المنافع بعض وتعطيل كالقتل
 السجن رهن يظلون والمخدرات المسكرات واستعمال وصنع األعراض على والتعدي

 ضرورة ويراعى يتبع بما الوزارة توجيه يصدر أو للشرع قضاياهم تحال حتى االحتياطي
 . الشأن هذا في لكم المبلغة للتعليمات وفقا وقوعها فور الحوادث هذه عن للوزارة اإلبراق

 المحرم كاالختالء البسيطة األخالقية الجنح كقضايا سجناء بها والتي البسيطة القضايا -2
 التحقيقات وترفع فيها التحقيق استكمال اإلمارات جميع تخول.إلخ..البرىء غير واللهو

 للتوجيه فيها صالحيات اإلمارات أعطيت التي القضايا في بالالزم للتوجيه اإلداري للحاكم
 الشرعي الحكم صدور وبعد المختصة للمحكمة بإحالتها ليأمر أو اإلداري الحاكم يراه بما

 هـ2/9/1390 في س/3735 رقم الوزارة تعميم من 4 المادة( شرعا يتقرر ما اإلمارات تنفذ
).هـ1395 سنة 1288 بالصالحيات التفويض والئحة

 رئاسة من والمعمم هـ22/11/1380 في 23512 رقم السامي األمر صدر أن سبق -3
 ال التي الدعاوي من للمحاكم يقدم فيما بالنظر هـ25/12/1380 في 8745/3 برقم القضاة
 المحاكم على وأن الشرطة أو اإلمارة واسطة بدون رأسا العام بالحق يتعلق تحقيق إلى تحتاج
 الحاجة عند الشرطة أو اإلمارة طريق وعن إمكانيات من لديها بما امتناعه عند الخصم إحضار

 في 28/4247 برقم الوزارة عممته وقد.المصالح ألرباب وإراحة لإلجراءات اختصارا



 هـ15/12/1402 في 16/53372 رقم الوزارة بتعميم ورد وما . هـ22/12/1398
 الشرع إلى القضية بإحالة للشرطة اإلمارة توجيه وصدر انتهى قد التحقيق يكون أن يقتضي

 تحتاج ال الدعوى أن أو لإلمارة إعادتها من بدال بها سجناء لوجود العام بالحق المدعي مع
 في س3735 رقم بالتعميم ورد ما مع تعارض يوجد فال وبالتالي العام بالحق يتعلق تحقيق إلى
 هو هـ1395 لسنة 1288 رقم التفويضات بالئحة تعديله بعد يعتبر والذي هـ2/9/1390

. و/انتهى .) موجبه واعتماد بذلك اإلحاطة نرغب .».اهـ.الجنائية المعامالت سير في األساس
ت/82/12
2/226
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 بين الخاص أو العام بالحق تختص منازعات أو لخالف شرعية الجلسة كانت إذا(... -
 . و/ .)إلخ...العسكري الزي بدون العسكري حضور فاألولى ومدني عسكري أو العسكريين

.3/358 المحاكم في التعميم نص ينظر
ت/12/90
2/226

24
5
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العام الحق

 اختصاصها مشمول في الداخلة العام الحق قضايا في نظرت إذا الكبرى المحاكم«... -
 القطع أو الرجم أو القتل من إتالفي لحد موجبة أنها المعاملة وقائع من يتحرر والتي أصال

 الرادع التعزير يقرروا أن القضية حكام نفس على فإن عليه المدعى عن الحد بدرء وانتهت
 يطالب أن العام المدعي على أن مراعاة مع هذه والحالة المستعجلة المحاكم إلى تحال وال

 في التعميم نص ينظر . ك/ .»إلخ...الشرعي الوجه يقتضيه بما عليه المدعى على بالحكم
.3/361 المحاكم

ت/12/152
2/227

18
8

1404



العام الحق
...)

 المحاكم اختصاص من هذه والحالة العام للحق تعزيرا يوجب الذي الجرم وصف تحديد
.1/781 التعزيز في التعميم نص ينظر . و/ .)إلخ...المستعجلة

ت/8/49
2/227

26
3
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العام الحق

 2093/س19 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب لخطاب إشارة( :وبعد -
 االدعاء يكون أن في الشمالية الحدود منطقة إمارة اقترحته ما بشأن هـ17/5/1406 وتاريخ

 التحقيق بمجريات أعلم لكونهم المخدرات ضباط أحد قبل من المخدرات قضايا في العام
 مدير سعادة لخطاب وإشارة . أكثر اإلدانة تركيز يكون أن يمكن طريقهم وعن وحيثياته

 العامة اإلدارة لمدير أصال الموجه هـ6/2/1408 وتاريخ 371/6/أ م رقم العام األمن
 سموه خطاب على المبني منه نسخة الوزارة لهذه والمعطى بالنيابة المخدرات لمكافحة

 قضايا في العام االدعاء تتولى بأن المخدرات مكافحة إدارة تعميد والمتضمن إليه المشار
 اعتبارا بموجبه والعمل سموه خطاب مضمون بإنفاذ الجميع على التأكيد واعتماد المخدرات

 و/انتهى .) بموجبه والعمل إليه أشير ما واعتماد االطالع نأمل عليه .هـ1/3/1408 تاريخ من
.
ت/8/129
2/227
5
7
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العام الحق
 من وكذا ونحوها والفاقة والعجز بالمرض والمتظاهرين المحتالين لعقوبة بالنسبة أما«...

 إلى يحالون وأمثالهم فهؤالء الخارج أو الداخل من سواء التسول لغرض أشخاصا يجمعون
 بتأديبهم الحكم ليطلب العام المدعي بمواجهة )المستعجلة المحاكم( الشرعي القضاء

 نص ينظر . و/ » إلخ... الخيرية الجمعيات إلى وتسليمها أموال من جمعوه ما ومصادرة
.1/738 التسول في التعميم



ت/8/172
2/228
9
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العام الحق

 16/65838 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 منه نسخة الوزارة لهذه والمعطى العام األمن مدير لسعادة أصال الموجه هـ26/8/1408 في

 هـ12/3/1408 وتاريخ هـ ح د/584رقم لخطابكم باإلشارة« : المقدمة بعد نصه اآلتي
 مندوب بحضور يكتفى أن معها محرم وجود وتعذر امرأة مع التحقيق عند اقتراحكم بشأن

 يخدم ال ذلك ألن المحكمة عن مندوب لحضور داع ثمة وال المحقق مع الهيئة عن
 بناء الحكم تتولى جهة والمحاكم اختصاصها جهة لكل وألن بدايته في التحقيق إجراءات

 التحقيق مرحلة في القضاة الفضيلة أصحاب برأي وسيسترشد التحقيق إليه ينتهي ما على
. الشرعية األمور من التحقيق إجراءات تستلزمها التي لألمور بالنسبة

 من قضايا من للوزارة ورد ما ضوء على عملية دراسة دراسته سبق الموضوع هذا إن وحيث
 فقد للشرع مخالفة من ذلك تبع وما معهن التحقيق أثناء بالنساء الشرطة رجال خلو جراء
 تواجد بوجوب ويقضي هـ1/8/1399 وتاريخ 3955/س16 رقم الوزارة تعميم صدر

 معها التحقيق فيجري وجوده تعذر وإذا التحقيق طوال معها التحقيق المراد المرأة مع المحرم
 غير المرأة كانت إذا وهذا بالمعروف األمر وهيئة والمحكمة المحقق من لجنة بحضور
 بحضور فيكتفى االجتماعية الرعاية بمؤسسة أو بالسجن مودعة كانت فإن بالسجن مودعة

 داخل التحقيق طوال المحقق مع المشرفة أو السجانة مع بالمؤسسة أو بالسجن المسئول
 المرأة تكون التي الحاالت على قاصر التحقيق لجنة حضور فإن ثم ومن المؤسسة أو السجن

 من استدعاؤها فيتم االجتماعية الرعاية مؤسسة أو السجن أو التوقيف بدور مودعة غير فيها
 أحكام على المحافظة ألن بكاملها اللجنة بحضور معها التحقيق ويجرى اللجنة بمعرفة بيتها

 المحقق مع المرأة وخلو لها نسب فيما إدانتها أو براءتها عن يسفر قد تحقيق من أهم الشرع
 التحقيق انتهاء بعد يحضر قد ألنه الشبهات لدرء كاف غير الهيئة عن مندوب بحضور ولو

 المحكمة عن مندوب وتواجد بإجرائه عجلت أدلة وجود بدعوى المحضر على ويوقع
 اإلشهاد منه الهدف إداري عمل هنا المحكمة واختصاص شبهات أو ريب أية لدفع ضروري

 األحكام تنفيذ أثناء يحدث كما مثلها الشرعية الخلوة وهي المعصية ارتكاب عدم على



 على الحفاظ إلى تهدف التي األعمال من ذلك غير أو االعترافات على التصديق أو الشرعية
 ولما . العدل وزارة عن مندوب حضور التعليمات توجب والتي الغراء الشرعية أحكام تطبيق
 تنفيذه على والتأكيد هـ1/8/1399 وتاريخ 3955 رقم بتعميمنا ورد بما التقيد نأمل ذكر
. و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .».اهـ. المخالفين ومساءلة بدقة

ت/8/20
2/229

20
2

1409
العام الحق

 يبالغ ال بحيث العام االدعاء وتركيز القضايا أوراق دراسة على العامين المدعين حث(... -
 يطلب . و/ .)إلخ...أمنية مخاطر من تمثله وما الجريمة حجم إظهار في يستهان وال فيها

الوزارة من التعميم
ت/8/43
2/229

23
3

1410
العام الحق

 18/16566 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب تعميم صورة تلقينا( :وبعد -
 التعميم الوزارة هذه أصدرت أن سبق« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ28/2/1410 وتاريخ

 يجري الذين خاصة بحقوق المطالبين األشخاص بشأن هـ8/7/1409 في 18/52924 رقم
 أي العمل بمكاتب أو المدنية الحقوق بإدارات المختصين لمقابلة الشرطة بمعرفة استدعاؤهم

 أو خاص بحق المطالب بيدي الكلبشات توضع بأال ويقضي الرسمية الجهات من غيرها
 معاملته ينبغي وأنه تنقالته أثناء الالزمة البشرية بالحراسة بخفارته ويكتفى األرجل بقيد تكبيله
 الكافة لدى تتحق عام أمر المديونية باعتبار االجتماعي وضعه مع تتفق الئقة حسنة معاملة

 بحق المطالب هرب فإذا واليسر العسر بين الحياة ظروف لتقلب مستوياتهم اختالف على
 العام بالحق المدعي مع المحكمة إلى أحيل إكراهيا حبسا حبسه أو استدعائه بعد خاص

 إذا عما الوزارة من اإلمارات بعض استفسرت وقد . عام بحق هنا األمر لتعلق شرعا لتعزيره
 على األجانب تشمل أم خاص بحق المطالبين السعوديين على قاصرة التعليمات هذه كانت



 له وليس للكفالة يخضع ال كان أو كفيال يجد لم الذي األجنبي بشأن يتبع وماذا سواء حد
. للفرار يلجأ وقد ديونه به يسدد ما يجد ولم عقار وال منقول مال

 جرم بارتكاب المتهم هروب منع أساسا منها القصد األرجل وقيد الكلبشات وضع كان ولما
 لدائنه به المطالب بالدين الوفاء على اكراهه منه القصد خاص بحق المدين حبس وكان جنائي
 الخصومات حسم ولمحاولة القطعية األحكام تنفيذ سلطة باعتبارها الدولة فيه تتدخل أمر وهو

 وضعه يختلف خاص بحق المطالب المدين فإن الدائن من طلب على بناء المنازعات وإنهاء
 بحال رجليه أو يده في حديدية قيود لوضع اطالقا مبرر فال ثم ومن جنائي بجرم المتهم عن
 في ويستوي لتعزيره للمحكمة العام بالحق المدعي مع أحيل األنظار عن اختفى أو هرب فإن

 توافر عند حبسه أو الكفالة أخذ أو السفر من منعه يمكن واألخير واألجنبي السعودي ذلك
 إن أمواله على المؤقت التنفيذ أو خاص بحق المطالبين بالئحة الواردة النظامية الشروط

 أمواله على لحصوله الكفيلة الضمانات الدائن يتخذ أن والمفروض ظاهرة أموال لديه كانت
 الشرطة لوضع حاجة ثمة دون للنظام طبقا حقه واقتضاء مالحقته فله المدين هرب فإن مسبقا
 مرحلة أية في خاص بحق مطالبته لقاء األرجل بحديد تكبيله أو المدين يدي في حديدية قيود
 يشمل إليه اإلشارة السابقة بالتعميم ورد ما بأن نخبركم لذا . خاص بحق المطالبة مراحل من

 .».اهـ.خاص بحق المطالبة مراحل من مرحلة أي في سواء حد على واألجانب السعوديين
. و/انتهى .) موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل

21/ت/8
2/231

15
2

1411
العام الحق
 أو باأليدي والتماسك المشادات في المحاكم أمام العام الحق دعوى إقامة عدم«...

 عشرة من أكثر العمل عن فيها التعطيل يزيد ال إصابات على تقتصر التى البسيطة المضاربات
.323/ص الدعوى في التعميم نص ينظر . و/ .»إلخ...الطبي التقرير تقدير حسب أيام
935/ت/13
2/231

18
6

1417
العام الحق



 االدعاء قضايا في الصادرة األحكام تمييز بوجوب القاضية بالتعليمات العمل استمرار(... -
. ك/ انتهى ) . أيام عشر السجن أو جلدة بأربعين الجلد عن فيها العقوبة تزيد التي العام
943/ت/13
2/231

13
7

1417

العام الحق
 في 1680/ر/هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا (... -

 الرياض من كل في الفضيلة أصحاب على التأكيد سموه رغبة المتضمن هـ28/6/1417
 بخطاب المختص الهيئة فرع في العام االدعاء دائرة في العام المدعي بتزويد والدمام وجدة
 القضايا جميع في بشأنه يتقرر ما ثم التمييز لهيئة عنه رفع وما الصادر الحكم فيه يوضح

. و/ انتهى.)موجبه واعتماد لالطالع. اهـ. الجنائية
1035/ت/13
2/231
1
3

1418
العام الحق

 في 9/218 هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة برفقه( -
 أعضاء من عدد بتكليف الخاصة القواعد على الكريم سموه موافقة المتضمن هـ2/1/1418

 واألخالق العرض على االعتداء قضايا في التحقيق في المشاركة العام واالدعاء التحقيق هيئة
 . إلخ ... جدة ومحافظة الدمام ومدينة الرياض مدينة من كل في إليها المشار القواعد وفق

الوزارة من القواعد تطلب . و / انتهى .) يخصكم فيما بموجبها العمل واعتماد لالطالع
1053/ت/13
2/232

23
4

1418
العام الحق

 المخالفات ارتكابهم في تتمثل الوافدين بعض سلوكيات في جرأة من لوحظ ما بشأن( -



 فإنهم المقيمين أو المواطنين من ضارهم ممن نهرهم ولدى ذلك وغير النساء كمعاكسة
الوزارة من التعميم يطلب .و.)/ بالضرب عليهم االعتداء إلى يلجأون

1141/ت/13
1/5
2
1

1419
العام الحق

 في 6/4423هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا لقد(
 الهيئة فرع في العام واإلدعاء التحقيق هيئة أعضاء من عدد توفر المتضمن هـ26/11/1418

 نرغب .إلخ...واألخالق العرض على االعتداء قضايا في بالتحقيق للقيام المكرمة مكة بمدينة
.و/ )يحفظكم والله موجبه واعتماد االطالع

1145/ت/13
1/54
2
1

1419
العام الحق

 في 6/4424هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 في العام واإلدعاء التحقيق هيئة فروع أن المتضمن – صورته المرفق - هـ26/11/1418
 من بمجموعة تزويدها تم قد القصيم ومنطقة عسير ومنطقة المنورة المدينة منطقة من كل

 قضايا في بالتحقيق وتكليفهم التدريبية البرامج من لعدد إخضاعهم تم الذين األعضاء
 العرض على االعتداء قضايا في التحقيق وكذلك الجرمية أوصافها بجميع المخدرات
. و / ) موجبه واالعتماد االطالع نرغب . الخ ... واألخالق

1170/ت/13
1/5

30
2

1419
العام الحق

 وتاريخ 6/495هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة لقدتلقينا(



 العام واالدعاء التحقيق لهيئة فرعين إنشاء تم قد أنه والمتضمن صورته المرفق هـ5/2/1419
 من لعدد اخضاعهم تم الذين األعضاء من مجموعة بهما وإلحق تبوك ومنطقة الباحة منطقة في

.يحفظكم والله موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .و.)/إلخ..التدريبية البرامج
1195/ت/13
1/54

15
5

1419
العام الحق

 ش/18/728 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 وتاريخ 5357 رقم الكريم السامي األمر على المعطوف هـ27/4/1419 في
 من نسخة وبرفقه . الخ... العام الحق سجناء بعض عن بالعفو القاضي هـ26/4/1419

 تطلب . و / يحفظكم والله) يخصكم فيما موجبه واعتماد لالطالع . الذكر آنف التعميم
. الوزارة من المرفقات

1259/ت/13
1/54

18
8

1419
العام الحق
 ش18/1419/2 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة برفقه

 واعتماد لالطالع . العام الحق سجناء بعض عن العفو قواعد بشأن هـ11/8/1419 في
. و /يحفظكم والله ) يخصكم فيما موجبه

1305/ت/13
1/5
5

11
1419

العام الحق
)



 في 6/3525 هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة لقدتلقينا
 االعتداء قضايا في بالتحقيق العام واالدعاء التحقيق هيئة تكليف المتضمن هـ21/10/1419
 والمدينة ـ جدة ومحافظة ـ الدمام ـ الرياض مدينة : التالية المدن في تقع التي النفس على

 االطالع نرغب لذا .المرور حوادث عن ينتج ما عدا بريدة ومدينة ـ أبها ومدينة ـ المنورة
.و/يحفظكم والله.)يخصكم فيما موجبه واعتماد

1352/ت/13
1/5

10
2

1420
العام الحق
 في 6/246هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد( :وبعد
 قضايا برنامج في بالتحقيق العام واالدعاء التحقيق هيئة تكليف المتضمن هـ18/6/1420

 ومدينة حائل مدينة في تقع التي واألخالق العرض على االعتداء قضايا وبرنامج المخدرات
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا ..)تبوك ومدينة الباحة

1408/ت/13
1/5

27
5

1420
العام الحق
 6/1566/هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد( :وبعد

 العام واإلدعاء التحقيق لهيئة فروع افتتاح والمتضمن صورته المرفق هـ29/4/1420 وتاريخ
 وتم جازان ومنطقة الشمالية الحدود ومنطقة نجران ومنطقة الجوف منطقة من كل في

 ببرنامج والعمل افتتاحها يمكن مما ومحققين إداريين موظفين لها وهيء لها مقار استئجار
 الرقابة وبرنامج المحاكم في العام اإلدعاء وبرنامج الشرطة مراكز في التحقيق في المشاركة

 إليكم نرغب لذا .إلخ..الجزائية األحكام تنفيذ على واإلشراف التوقيف ودور السجون على
.و.)/موجبه واعتماد االطالع

1425/ت/13
1/5
2
7



1420
العام الحق

)

 هـ7/5/1420 في 1/1166 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد
 هـ29/4/1420 في 237/49 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه
 من جناية على القضية الشتمال الكبرى المحكمة إلى المعاملة أحيلت إذا أنه المتضمن
 من لكنها مصاحبة أخرى جنايات على أيضا اشتمالها مع الكبرى المحكمة اختصاص
 القضايا تلك تنظر الحالة هذه في الكبرى المحكمة فإن المستعجلة المحكمة اختصاص

 المحكمة إلى ابتداء المعاملة أحيلت إذا وأما ,عام أو خاص حق من فيها بما جميعها
 لم الخاص الحق صاحب ألن العام الحق في الجزاء لتقرير اختصاصها من ألنها المستعجلة

 اختصاصها من هو فيما القضية وتنهي الدعوى تسمع المستعجلة المحكمة فإن بدعواه يتقدم
 لذا .بدعواه يتقدم لم الخاص الحق صاحب أن دام ما ردها لها يسوغ وال العام الحق من

.و/يحفظكم والله )بموجبه والعمل اإلطالع نرغب
1450/ت/13
1/54

19
8

1420
العام الحق
 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 رقم الكريم السامي األمر على المبني هـ10/8/1420-9 وتاريخ ش18/1632/2
 سجناء بعض عن العفو قواعد على بالموافقة القاضي هـ7/8/1420 وتاريخ12448/ب/2

 فيما موجبه واعتماد لالطالع .إليه المشار سموه تعميم من نسخة وبرفقه ... العام الحق
هـ28/11/1420 وتاريخ 1502/ت/13 رقم التعميم ينظر .و / ) يخصكم

1502/ت/13
1/54

28
11

1420
العام الحق

 عن العفو قواعد المتضمن هـ19/8/1420 في 1450/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(



 الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ ... العام الحق سجناء بعض
 سموه رغبة المتضمن هـ17/11/1420 في س18/2701/2 رقم البرقي الداخلية وزير

 إليه المشار سموه تعميم من نسخة وبرفقه . العام الحق سجناء عن العفو قواعد في التوسع
.و / ) يخصكم فيما موجبه واعتماد لالطالع

1560/ت/13
1/5

19
5

1421
العام الحق

)

 وتاريخ 65/2186 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا
 واإلدعاء التحقيق هيئة فروع تكليف على الكريم سموه موافقة والمتضمنه هـ17/4/1421
 قضايا في بالتحقيق جازان ومدينة عرعر ومدينة نجران ومدينة سكاكا مدينة من كل في العام

 لذا .إلخ..المذكورة المدن في تقع التي واألخالق العرض على االعتداء وقضايا المخدرات
.و)/يحفظكم والله يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

1626/ت/13
1/54
2
9

1421
العام الحق

 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقبنا لقد(
 رقم الكريم السامي األمر على المبني هـ25/8/1421 وتاريخ ش18/27962/2
 سجناء بعض عن العفو قواعد على بالموفقة القاضي هـ20/8/1421 وتاريخ 10439/ب/4

 فيما موجبه واعتماد لالطالع .إليه المشار سموه تعميم من نسخة وبرفقه ....العام الحق
. و / )يخصكم

1709/ت/13
1/5

13
1



1422
العام الحق

 ش18/370/2رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم تلقينا لقد(..
 التحقيق هيئة فروع من مندوب اشتراك على سموه موافقة المتضمن هـ3/1/1422ـ2في

 رمضان شهر بمناسبة العام الحق سجناء عن العفو تعليمات تطبيق لجنة مع العام واإلدعاء
 هذه تقتصر وأن مندوباً ال مشرفاً بصفته العفو لجان في العضو اشتراك يكون وأن المبارك
 لذا .فيها مقر للهيئة يكون التي والمحافظات المدن في الموجوده السجون على المهمة
الوزارة من التعميم يطلب يحغظكم،،، والله واالحاطة االطالع إليكم نرغب

1779/ت/13
1/5

17
5

1422
العام الحق

)

 وتاريخ 6/2137هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 للتحقيق دوائر افتتاح على سموه موافقة والمتضمن صورته المرفق هـ23/4/1422

 ومحافظة الرياض منطقة في الدواسر ووادي الخرج محافظتي من كل في العام واالدعاء
 ومحافظة الشرقية المنطقة في واالحساء الخبر ومحافظتي المكرمة مكة منطقة في الطائف
 الدوائر هذه وممارسة الجوف منطقة في القريات ومحافظة عسير منطقة في مشيط خميس
 تنفيذ على واإلشراف األحكام تمييز وطلب القضائية الجهات أمام العام االدعاء ألعمال
 إبالغ سموه وطلب .إلخ..التوقيف ودور السجون على والتفتيش والرقابة الجزائية األحكام

 التعميم انظر .و/يحفظكم والله)موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .المعنية للمحاكم ذلك
 في 2920/ت/13 رقم التعميم انظر . هـ8/7/1427 في 2919/ت/13 رقم
. هـ8/7/1427

1859/ت/13
1/54
6
9

1422
العام الحق



 رقم البرقي بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد((
 رقم الكريم السامي األمر على المبني هـ27/8/1422 وتاريخ ش18/34960/2
 بعض عن العفو قواعد على بالموافقة القاضي هـ22/8/1422 وتاريخ 16728/ب/2

 موجبه واعتماد لالطالع . إليه المشار سموه تعميم من نسخة وبرفقه .. العام الحق سجناء
. الوزارة من المرفقات تطلب . و / )يخصكم فيما
1874/ت/13
1/54

14
10

1422
العام الحق

 ش18/38755/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 الحرمين خادمين تولي على عام عشرين مرور بمناسبة أنه المتضمن هـ20/9/1422 في

 وتاريخ 18350/ب/2 رقم الكريم السامي األمر صدر فقد الحكم مقاليد الشريفين
 السعوديين وغير السعوديين من والموقوفين المحكومين السجناء عن بالعفو هـ13/9/1422

 لالطالع إليه المشار سموه تعميم من نسخة وبرفقه . الخ .. العام الحق في ) الوافدين (
 رقم التعميم في ينظر . الوزارة من المرفقات تطلب . و / )يخصك فيما موجبه واعتماد

هـ25/10/1422 في 1886/ت/13
2059/ت/13

1/54
24
8

1423
العام الحق
 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد

 رقم الكريم السامي األمر على المبني هـ21/8/1423-20وتاريخ )ش18/40401/2(
 بعض عن العفو قواعد على بالموافقة القاضي هـ18/8/1423وتاريخ )33593/ب/2(

 االطالع إليكم نرغب لذا . إليه المشار سموه تعميم من نسخة وبرفقه... العام الحق سجناء
. الوزارة من المرفقات تطلب .و / )يخصكم فيما موجبه واعتماد

2322/ت/13
1/54



1
9

1424
العام الحق

 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد0
 /2 رقم الكريم السامي األمر على المبني هـ20/8/1424-19 وتاريخ ش 18/44965/2
 سجناء بعض عن العفو قواعد على بالموافقة القاضي هـ18/8/1424 وتاريخ 40055/ب

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . إليه المشار سموه تعميم من نسخة وبرفقه ... العام الحق
.و / ) يخصكم فيما موجبه

2512/ت/13
1/54

25
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1425
العام الحق

 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد (
 41690 رقم الكريم السامي األمر على المبني هـ20/8/1425 وتاريخ ش46632/2

 المحكومين السجناء بعض عن العفو قواعد على بالموافقة القاضي هـ14/8/1425 وتاريخ
 االطالع إليكم نرغب لذا . إليه المشار سموه تعميم من نسخة وبرفقه ... العام الحق في

. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) يخصكم فيما موجبه واعتماد
2692/ت/13
1/54
1
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1426
العام الحق

)

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجل البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 ب/م/8013 رقم الكريم السامي األمر إلى فيه المشار ، هـ20/6/1426 وتاريخ 56123

 في ) ومحكومين موقوفين ( السجناء بعض عن بالعفو صدر الذي ، هـ15/6/1426 وتاريخ
 الغالبية يمثلون والذين ، النظام أو العام األمن على خطرا يشكلون ال الذين ، العام الحق



 أو ، المضاربات أو المخالفات أو البسيطة الجرائم ببعض قيامهم نتيجة النزالء من العظمى
 لذا . الخ ... العام الحق استيفاء إال يبق ولم الخاص الحق فيها انتهى التي القضايا بعض

 بعاليه إليه المشار البرقي التعميم من نسخة برفقه وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب
. و / ) .

2735/ت/13
1/54

13
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1426
العام الحق

 الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجل السري البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد(
 رقم الكريم السامي األمر إلى فيه المشار ، هـ29/8/1426-28 وتاريخ ش52125/2 رقم

 بعض عن العفو قواعد على بالموافقة القاضي ، هـ26/8/1426 وتاريخ ب/م/10469
 وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... العام الحق في المحكومين السجناء

. و / ) إليه المشار البرقي التعميم من نسخة برفقه
2908/ت/13
1/5

26
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1427
العام الحق

)

 البرقي التعميم على المبني ، هـ5/6/1427 وتاريخ 2902/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وتاريخ ش1/5/5/29604/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجل السري

 وتاريخ ب/م/3795/خ رقم الكريم السامي األمر على المبني ، هـ18/5/1427
 والتسديد ، العام الحق في المحكومين السجناء بعض عن بالعفو القاضي ، هـ15/5/1427
 وفق وذلك ، عجزهم وتحقق ديات أو ديون عليهم ممن الخاص الحق في الموقوفين عن

 أو ديون عليهم ممن الخاصة الحقوق في السجناء عن بالتسديد يتعلق ما وأن ، محددة قواعد
 السري البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... الحق بتعميم تبليغه سيتم ديات

-22 وتاريخ ش1/5/5/30197/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجل
 ممن الخاصة الحقوق في السجناء عن التسديد ضوابط تحديد المتضمن ، هـ23/5/1427



 نسخة برفقه وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... ديات أو ديون عليهم
. هـ13/7/1427 في 2922/ت/13 رقم التعميم انظر .و ) إليه المشار البرقي التعميم من
2922/ت/13
1/5

13
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1427
العام الحق

)

 البرقي التعميم على المبني ، هـ26/6/1427 وتاريخ 2908/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وتاريخ ش1/5/5/30197/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجل السري

 الخاصة الحقوق في السجناء عن التسديد ضوابط تحديد المتضمن ، هـ22/23/5/1427
 العاجل السري البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... ديات أو ديون عليهم ممن

-23 وتاريخ س1/5/5/36909/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب
 العفو قواعد بعض حول االستفسارات بعض ورود إلى فيه المشار ، هـ24/6/1427

 وتاريخ س/11065 رقم الكريم السامي األمر وأنّ ، والمحكومين للموقوفين
 يقضيان هـ12/10/1417 وتاريخ س/15284 رقم الكريم السامي واألمر هـ24/7/1415

 فائدة ال ومن ، خطير غير جرمه كان ( : من كل سراح بإطالق الداخلية وزير سمو بتفويض
 ، ) ونحوها شهران أو شهر سجنه محكومية في المتبقي كان ومن ، السجن في بقائه من

 األجانب خصوصاً العامة المصلحة تتطلبه أو ، ذلك يقتضي األمر أن سموّه رأى كلما وذلك
 القواعد سموّه كتاب تضمن وقد ، خاص حق في مطلوباً يكون ال أن شريطة ، منهم

 واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... والمحكومين للموقوفين العفو بتوسيع المتعلقة
.و ) إليه المشار البرقي التعميم من نسخة برفقه وتجدون .

2964/ت/13
1/5
8
9

1427
العام الحق

 وزير الملكي السمو صاحب من العاجل السري البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد (
 األمر إلى فيه المشار ، هـ28/8/1427-27 وتاريخ ش1/5/5/48782/2 رقم الداخلية



 قواعد على بالموافقة القاضي ، هـ27/8/1427 وتاريخ ب م/6432 رقم الكريم السامي
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... العام الحق في المحكومين السجناء بعض عن العفو

.و ) إليه المشار البرقي التعميم من نسخة برفقه وتجدون . واإلحاطة
2975/ت/13
1/5

18
9

1427
العام الحق

)

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية الخطية البرقية من نسخة تلقينا فقد
 اإلمارة خطاب إلى إشارة[ : ونصها ، هـ11/9/1427-10 وتاريخ س1/5/2/50626/2

 رقم الوزارة لبرقية الجوابي ومشفوعاته المعاد هـ29/7/1427 في س 4278 رقم
 -مكسر محمد بن محمد / مقتل قضية بشأن هـ13/1/1427 في ش1/5/2/2783/2

 أربعة العمر من البالغ عسيري يحيى بن محمد بن غرامة / الحدث قبل من - الجنسية يماني
 هـ19/9/1423 في 37544 /ب /4 رقم البرقي السامي األمر بشأنها الصادر عاماً عشر

. والعام الخاص الحقين حيال فيها للبت المختصة المحكمة إلى القضية بإحالة القاضي

 المتضمن هـ18/12/1424 في 19/305 رقم الشرعي بالصك الخاص الحق انتهى وحيث
 الدعوى عن الوكيل وتنازل الشرعي حقهم كامل المتوفى ورثة عن الشرعي الوكيل استالم

 إحالة أعاله البرقية وتضمنت المذكور غرامة السجين سراح أطلق أن بعد القضية حفظ وتم
 العام الحق لقاء المذكور غرامة بحق المناسبة العقوبة لتقرير الشرعية المحكمة إلى القضية

 تثبت من حيال الالزم اتخاذ مع األوراق رفع ثم ومن األحداث محكمة الختصاصات وفقا
 رئيس فضيلة مخاطبة تم أنه من إليه أشير وما المذكور سراح إطالق في للتعليمات مخالفته

 تعزيرية بعقوبة المذكور غرامة على والحكم العمد القتل صفة إلثبات الجزئية المحكمة
 بالنسبة أما القطعية الصفة الحكم اكتساب بعد األوراق ورفع الخصوص بهذا الئحة وإعداد
 وشرطة اإلمارة من مندوبين تكليف فتم العام للحق محاكمته قبل المذكور سراح إلطالق
 تقريرها اللجنة وقدمت ذلك وتم الجانب هذا في للتحقيق االجتماعية والشؤون المنطقة

 في 9/305 رقم الصك بموجب الخاص الحق في انتهت القضية أن إلى فيه خلصت الذي
 في 91/305/6 رقم الشرعي القرار بموجب العام الحق وفي هـ11/2/1424



 عليه المجني قتل العام المدعي دعوى ثبوت بعدم الحكم والمتضمن هـ18/12/1424
 من والمصدق شرطه تحقق لعدم المذكور غرامة عليه المدعى قبل من غيلة المذكور محمد

 لهم وسلمت التحقيق لجنة قبل من المحكمة من القضية أوراق طلب تم وأنه ,التمييز محكمة
 المنطقة محاكم رئيس إبالغ ورأت التحقيق عن اللجنة توقفت األوراق على إطالعها وبعد
 فيما كل اللجنة تحقيق نتائج في جاء ما بمالحظة بالمنطقة العام واالدعاء التحقيق وهيئة
 سابقا السجين أن اللجنة أوضحت كما مستقبال ذلك ومالحظة القضية هذه حيال يخصه
. الشرعي التكليف سن دون أوقف المذكور غرامة

 أن من اللجنة إليه أشارت ما أن -1 :- يلي ما تبين اللجنة أوراق على باالطالع إنه وحيث
 غير فهذا هـ18/12/1424 في 91/305/6 رقم الشرعي القرار بموجب انتهى العام الحق

 عليه المدعى قتل عن النظر صرف وهو العام الحق من جزءً تضمن الحكم إن حيث صحيح
 سحب إن -2 . ارتكبه ما لقاء الجاني يستحقها التي والعقوبة القتل صفة تحديد وبقي غيلة

 )5( المادة نصت حيث للتعليمات مخالف اللجنة طلب على بناء المحكمة من األوراق كامل
 في للنظر المحكمة إلى األوراق إعادة نرغب لذا . ذلك على الجزائية اإلجراءات نظام من

 أشير بما اللجنة أعضاء على التنبيه مع إليه المشار السامي األمر به قضى ما وفق العام الحق
 والرفع المذكور غرامة سراح إطالق في للتعليمات مخالفته تثبت من حيال الالزم واتخاذ إلية

 المحاكم لتوجيه اإلجراء هذا من بصورة العدل وزير معالي تزويد تم وقد للوزارة بذلك
 بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] عنها المنوه المادة تضمنته ما بمراعاة
و/ ).يلزم لمن وإبالغه

2997/ت/13
1/5
4
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1427

العام الحق
)

 الموجه هـ7/5/1426 وتاريخ م/6368 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 استعمال إساءة بقضايا والتحقيق الرقابة هيئة اختصاص بشأن األعلى القضاء لمجلس أصالً

 عليها فيتعين السلطة استعمال بإساءة أحد إدانة إلى الهيئة انتهت وإذا فيها للتحقيق السلطة
 بعد والمتضمن , الشرعي بالوجه فيها للنظر المظالم ديوان أمام الجزائية الدعوى رفع



 يلزم ما بإجراء – والتحقيق الرقابة هيئة – االختصاص جهة بهذا عمدنا فقد [ نصه ما المقدمة
 بإساءة منهم أي أو ، المذكورين إدانة إلى الهيئة انتهت وإذا ، فيها التحقيق حيال نظاماً

 للنظر ، المظالم ديوان أمام ذلك في الجزائية الدعوى رفع عليها فيتعين ، السلطة استعمال
 الديوان من قضائي حكم يصدر أن وإلى ، االختصاص حسب ، والنظامي الشرعي بالوجه فيها

 – ذلك بعد – دعوى له فلمن ، مدان كل على الالزم الجزاء وإيقاع ، االدعاء أدلة بسالمة
 ، الديوان وحكم ، االتهام قرار على تأسيساً ، الجزئية المحكمة أمام رفعها الخاص الحق في

 التام للتقيد يلزم من على وتعميمه لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودنا وقد
 لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا ] ... بموجبه يلزم ما فأكملوا ، به

و/ ).يلزم
3029/ت/13
1/5
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1427
العام الحق

 وتاريخ 6/20190 هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد(
 قضايا في التحقيق العام واإلدعاء التحقيق هيئة تباشر أن المتضمن هـ29/11/1427

 ... الباحة ومدينة ، أبها ومدينة ، بريدة مدينة في الشرط فيها تحقق التي المال على االعتداء
 المشار سموه تعميم من نسخة برفقه وتجدون ، موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا إلخ
و/ )،،، يحفظكم والله .بعاليه إليه
3101/ت/13
1/5
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1428
العام الحق

 الكريم السامي األمر على المبني هـ5/6/1427 وتاريخ 2902/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 العام الحق سجناء بعض عن العفو بشأن هـ15/5/1427 وتاريخ ب م/3795/خ رقم

 تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه إلخ ... الخاص الحق في الموقوفين بعض عن والتسديد
-18 وتاريخ 1/5/5/26323 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب

 إلى – الله حفظه – الشريفين الحرمين خادم زيارة بمناسبة أنه المتضمن هـ19/4/1428



 وتاريخ ب م/3690 رقم الكريم السامي األمر صدر فقد المملكة مناطق من عدد
 ، العام الحق من أدناه فئاتهم الموضحة السجناء إعفاء -1 : اآلتي باعتماد هـ15/4/1428

 السجناء ( العام الحق في عليهم المحكوم -أ : الخاص بالحق يتعلق فيما عنهم والتسديد
 السجناء -ب ).األحداث والسجناء للدولة، بغرامات عليهم والمحكوم بالكفالة والمطلقون

 مشروعة غير بطريقة – إقامتهم أو – البالد لدخولهم والموقوفون عليهم المحكوم( الوافدون
 الموقوفون( عجزهم تحقق ممن ديات أو بديون المطالبون -ج ).اإلقامة نظام لمخالفتهم أو

 الشروط تطبيق ))1(( البند في ورد ما تنفيذ عند يراعى -2 ).الحضورية بالكفالة والمطلقون
 هـ15/5/1427 وتاريخ )ب م/3795/خ( رقم السامية باألوامر عليها الموافق والضوابط

 هـ4/2/1428 وتاريخ )ب م/1362( ورقم هـ18/9/1427 وتاريخ )ب م/6895( ورقم
 واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .األمر هذا في خاص نص شأنه في يرد لم فيما وذلك
 والله .. بعاليه إليها المشار سموه برقية من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه

و ./ يحفظكم
3157/ت/13
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العام الحق

 البرقي التعميم على المبني ، هـ5/6/1427 وتاريخ 2902/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وتاريخ ش1/5/5/29604/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجل السري

 وتاريخ ب م/3795/خ رقم الكريم السامي األمر على المبني ، هـ18/5/1427
 والتسديد ، العام الحق في المحكومين السجناء بعض عن بالعفو القاضي ، هـ15/5/1427
 وفق وذلك ، عجزهم وتحقق ديات أو ديون عليهم ممن الخاص الحق في الموقوفين عن

 أو ديون عليهم ممن الخاصة الحقوق في السجناء عن بالتسديد يتعلق ما وأن ، محددة قواعد
 البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ... الحق بتعميم تبليغه سيتم ديات

 الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه هـ4/2/1428 وتاريخ ب م/1362 رقم الكريم
 هـ18/8/1427 وتاريخ 1/5/3/71903 رقم سموه برقيات إلى فيه المشار الداخلية وزير
 في إليها المشار القضايا بإحالة أنه المتضمنة هـ9/9/1427 وتاريخ 1/5/3/77823 ورقم

 مقتضى أن اعتبار على اإلعسار دعوى في للنظر المحكمة إلى لسموه المذكورة البرقيات
 عن بالعفو القاضي - هـ15/5/1427 وتاريخ ب م/3795/خ رقم السابق السامي األمر



 ، بسماعها اإلذن يعني -الخاص الحق في الموقوفين عن والتسديد العام الحق سجناء
 فقد وعليه ، بذلك صريح نص فيه يوجد ال المذكور السامي األمر أن المحكمة وأفادت

 تأييدنا إلى المذكور السامي األمر في أشير كما .اإلعسار دعوى بسماع اإلذن وجود طلبت
 في للنظر المختصة المحكمة إلى القضايا هذه مثل إحالة من الداخلية وزير سمو رآه لما

 في ب م/3795/خ رقم السامي األمر مقتضى أن اعتبار على اإلعسار دعوى
 اإلذن لطلب الحاجة عدم عليه يترتب الذي األمر ، بسماعها اإلذن يعني هـ15/5/1427

 األمر في الواردة التسديد ضوابط فيهم تتوفر الذين لألشخاص وذلك اإلعسار دعوى لسماع
 ، الداخلية وزير سمو رآه ما على بالموافقة الكريم التوجيه تم وحيث .إليه المشار السامي

.يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب فإننا

و /،،، يحفظكم والله
3221/ت/13
1/5

12
9

1428
العام الحق

 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجل السري البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد(
 الكريم السامي األمر إلى فيه المشار ، هـ26/8/1428 وتاريخ ش1/5/5/55394/2 رقم
 السجناء بعض عن العفو على بالموافقة القاضي هـ22/8/1428 وتاريخ ب م/7331 رقم

 برفقه وتجدون .واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا إلخ ... العام الحق في المحكومين
و/ )يحفظكم والله .إليه المشار البرقي التعميم من نسخة

3273/ت/13
1/5
2

12
1428

العام الحق
)

 وتاريخ 91194 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 155297 رقم المنورة المدينة منطقة إمارة خطاب إلى إشارة[ :-ونصها هـ17/10/1428



 ما بشأن هـ28/6/1427 في 1/5/5/570403 رقم لبرقيتنا الجوابي هـ27/8/1427 في
 فيها المتهم القضية في النظر وإعادة عنه العفو ملتمسا فالته محمد إبراهيم /المواطن به تقدم

 وقف من ولحرمانه لترحيله لكفيله ومضايقتهم الوافدين ألحد تهديدهم بشأن وآخرون
 بحقهم صدر ما أن العتقادهم العفو تعليمات تطبيق لجنة لدى لبس وحدوث إلخ ... )الفالته(

 لجنة تشكيل تم الشأن بهذا والتظلمات االلتماسات ولكثرة بالعفو فشملتهم العام للحق
 يتعلق فيما وتجاوز وإهمال تقصير وجود عدم إلى اللجنة وتوصلت الموضوع في للتحقيق

 منطوق من فهمت التطبيق لجنة إن ومنها تقريرها في أوردتها التي للحيثيات بالعفو بشمولهم
 عليهم المدعى تعزير مني تقرر( نصه ما فيه ورد الذي هـ6/1/1426 في 2/8 رقم الحكم

 للحق الحكم أن من )عام مكان في جلدة سبعين منهم واحد كل وجلد شهر لمدة بالسجن
 ترتب أنه إال الخاص للحق صدر ما أن المحكمة أوضحت أن بعد األمر تدارك وجرى العام
 رئيس فضيلة خطاب في ورد لما وفقاً عليهم المدعي على ضرر الحضور من تهربهم على

 المنورة المدينة منطقة أمير الملكي السمو لصاحب الموجه المنورة بالمدينة الجزئية المحكمة
 لإليعاز العدل لوزارة الكتابة اللجنة رأت وحيث هـ7/11/1425 في 19252 برقم

 الخاص للحق هو وما العام للحق هو عما األحكام في بالتفصيل القضاة الفضيلة ألصحاب
 الجزائية اإلجراءات ونظام التنفيذية ولوائحه )201( المادة الشرعية المرافعات لنظام تطبيقاً
 إشكاليات في يدخل اللبس أو فيه الغموض ألن مصدره قبل من الحكم بإيضاح تقضي والتي

 ما حيال الالزم باتخاذ واإليعاز االطالع نأمل .اللجنة إليه توصلت ما على ولموافقتنا التنفيذ
و/ ).والتعليمات األنظمة وفق إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ ]إليه أشير
3324/ت/13
1/5

11

2
1429

العام الحق
 السامي األمر على المبني , هـ16/9/1427 وتاريخ 2969/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(

 وزير سمو إليه أشار ما على بالموافقة القاضي, هـ5/8/1427 وتاريخ م/5889 رقم الكريم
 اإلرادة تطبيق ذلك ومن هـ26/6/1427 وتاريخ 1/5/2/56333 رقم ببرقيته الداخلية
 وذلك المذكور الجاني بحق القصاص عنهم يسقط الذين العمد بقاتلي الخاصة الملكية
 تلقينا فقد عليه . الخ .. القضية ذمة على إيقافه تاريخ من اعتباراً سنوات خمس بسجنه
 الى الموجه هـ27/12/1428 وتاريخ ب م/11173 رقم البرقي السامي األمر من نسخة



 به قضت ما بمراعاة القضاة الفضيلة أصحاب على بالتأكيد القاضي , الداخلية وزير سمو
 القصاص عنهم يسقط الذين العمد قاتلي بحق الصادرة الملكية اإلرادة بخصوص األوامر
 والله .النظام حسب إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . العمد شبه وقاتلي

و/ ).يحفظكم
2958/3

2/235
8
9

1378
الحكم

 ما كثيرا بأن هـ26/8/1378 في 32615 رقم الرياض أمير سمو من وردنا( :وبعد -
 القاضي يكتب أن العادة جرت وقد المحاكم على وتعرض اعتداء أو شجار قضايا يحدث
 على العقوبة إيقاع يتسنى ذلك وفي المخطىء ردع ليتسنى المسئولية وتحديد الخطأ بإيضاح

 بهذه يعنون ال الملحقات قضاة أن الحظنا وقد الشريف الشرع ألحكام وفقا مستحقها
 يصدرون عندما اتضاحه مايلزم بإيضاح إليهم المومى للقضاة تعليمات إصدار نأمل الناحية
 لجميع وإبالغه موجبه واعتماد بعاليه جاء بما اإلحاطة نأمل لذا . النوع هذا من مقابلة حكما

 ن/انتهى .) الشرعية المحاكم بحقوق للمستهترين ردعا النفاذه لمحكمتكم التابعين الموظفين
.

3122/3
2/235

30
5

1380
الحكم

 في 10752 رقم الوزراء مجلس رئيس سمو أمر من نسخة هذا برفق إليكم نبعث( :وبعد -
 عليهم أو لهم المحاكم تحكم الذين األجانب معاملة كيفية بشأن الصادر هـ13/5/1380

 رئيس سمو أمر نص . ن/انتهى .)المماثلة األحوال في به والتقيد الكريم باألمر اإلحاطة ونود
 في القضاة رئاسة خطاب إلى باإلشارة« :هـ13/5/1380 في 10752 رقم الوزراء مجلس
 في اإليطالية المفوضية طلب حول هـ22/11/1379 وتاريخ 4613 رقم الغربية المنطقة

 لقد.م1958 مارس 27 في جدة محكمة من الصادر الحكم من لها نسخة استخراج جدة
 مجلس إن : مايلي هـ9/5/1380 وتاريخ 163 رقم بقراره الموقر الوزراء مجلس قرر



 في 9245 برقم الرئاسة ديوان من الواردة لهذا المرافقة المعاملة على اطالعه بعد الوزراء
 الشرعي الحكم من نسخة استصدار بجدة اإليطالية السفارة بطلب المتعلقة هـ25/4/1380

 لديها منظورة كانت التي المدنية القضية في م27/3/1958 في جدة محكمة من الصادر
 في الصادر الحكم من صورة السودانية السفارة طلب وكذلك ،...........و /..........بين

 كان التي بالسيارة صدم والذي السودانية الحج لبعثة التابع /..............السائق قضية
 في المتخذ الوزراء بمجلس األنظمة لجنة قرار على اطالعه وبعد /..........المدعو يقودها

 يسمح :أوالً : يأتي ما على الموافقة يقرر هـ29/4/1380 وتاريخ 43 بعدد الموضوع
 لمن أو الدعوى في طرفا كان لمن األجانب بحق الصادرة األحكام من صور باستصدار

 سواء الصادرة باألحكام يبلغ األجنبي غياب حالة في :ثانيًا . رسمية وكالة بمقتضى يوكله
 تبليغه وطلب غائبا األجنبي كان إذا :ثالثًا . بالده ممثلية طريق عن ضده أو لصالحه كانت
 إلى وإبالغه بذلك اإلحاطة فنأمل .حرر ذكر ولما . بالده ممثلية طريق عن الحكم صورة

.». بموجبه للعمل المحاكم
م/1428/3

2/236
29
4

1384
الحكم

 بالمعروف األمر لهيئات العام الرئيس فضيلة من لنا المقدم الطلب على بناء( :وبعد -
 من صورا بالمعروف األمر هيئة إعطاء طلبه بشأن هـ25/4/1384 في 1467 رقم بالحجاز
 إلى ويحالون الهيئة عليهم تعثر الذين الجرائم مرتكبي ضد تصدر التي الشرعية األحكام

 ضد طرفكم محكمة من يصدر مما بصورة بالمعروف األمر هيئة تزويد اعتمدوا .المحكمة
 بذلك صدر . ر/انتهى .)القضية ملف بصورة الصورة تلك لربط إليكم قضاياهم تحيل من

 و/ هـ17/7/1400 في 95/130 ورقم . ر/ هـ13/2/1387 في غ/364/3 رقم التعميم
 .ك/هـ17/7/1404 في ت/12/126 ورقم . و/ هـ7/4/1401 في ت/59/12 ورقم .

.و/ هـ14/11/1411 في ت/ع /ص/179 ورقم
م/2192/3

2/237
17
10



1385
الحكم

 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب من إلينا الوارد الخطاب إلى إشارة( :وبعد -
 منسوبي بعض من تحصل التي األخالقية الحوادث بشأن هـ29/8/1385 في 12672/1

 منه يصدر لمن والتعزير بالسجن تقضي شرعية أحكام صدور من ذلك عن ينتج وما الجيش
 في 320 رقم الوزراء مجلس قرار في جاء حسبما ثكناتهم داخل يكون هذا وأن ذلك
 ينطبق إليه المومى القرار كان إذا عما المختصة الجهات من استفسر وقد هـ27/5/1380
 رقم البرقي الداخلية وزير سمو أمر فتبلغ أيضا الوطني والحرس العام األمن منسوبي على

 الجيش منسوبي على الصادرة الشرعية األحكام بأن القاضي هـ20/8/1385 في 5744
 كانت إذا إليه المشار السامي األمر به صدر حسبما الثكنات داخل مرجعهم قبل من تنفذ
 من مالء على ينفذ أن بد فال بالجلد التعزير كان وإذا اختصاصهم في يدخل مما التنفيذ حالة

 قرار ينص فلم الوطني والحرس العام األمن لمنسوبي بالنسبة أما الثكنات، داخل الجنود
 منسوبي أيضا يشمل الجيش منسوبي يشمل ما أن إال ذلك مثل معاملتهم على الوزراء مجلس
 قوى نظام من »156« المادة فإن العام األمن منسوبي أما الوطني والحرس الملكي الحرس

 سنة من أقل مدة المتهم سجن يتضمن الصادر الحكم كان إذا أنه على تنص الداخلي األمن
 .) ذلك وإلبالغكم .اهـ. بالعسكريين الخاص التوقيف أماكن في عليه الحكم تنفيذ فيتم

. ن/ هـ8/10/1385 في 1083 رقم التعميم بذلك صدر . ن/انتهى
م/2577/3

2/238
29
12

1385
الحكم

 رفع المتضمن هـ10/7/1385 في 1691/3 برقم منا الصادر للتعميم إلحاقا( :وبعد -
 األحكام رفع اقتضت المصلحة بأن ونبلغكم الشرطة إلى المستعجالت من الصادرة األحكام

 فاعتمدوا.الحكم لتنفيذ الالزمة اإلجراءات تتخذ بدورها وهي اإلمارة إلى المستعجلة من
. ن/انتهى .)ذلك

م/1681/3
2/238
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1387
الحكم

 المنطقة أمير لسمو الموجه خطابه من صورة الخارجية وزارة وكيل سعادة من تلقينا:(وبعد -
 طلب بأن نفيدكم« : مايلي على والمشتمل هـ27/6/1387 في 7818/3 برقم الشرقية

 إحدى لدى المملكة في المختصة القضائية السلطات قبل من يصدر قضائي حكم أي تنفيذ
 إنما بينها فيما والمعقودة المبرمة األحكام تنفيذ اتفاقية على الموقعة العربية الجامعة دول
 يتعلق فيما والسيما االتفاقية تلك في عليها المنصوص والشروط للقواعد أساسا تضع

 لها مستوفيا تنفيذه المراد الحكم يكون أن البد إذ منها الخامسة المادة في الواردة بالقرارات
 المختصة السلطات قبل من تنفيذه إمكانية مدى في النظر وبالتالي رسميا اعتماده يمكن حتى
 على الخامسة المادة وتنص إليها المشار االتفاقية بموجب تنفيذه منها المطلوب الدولة في

 األصل طبق رسمية صورة -1 : اآلتية المستندات التنفيذ بطلب ترفق أن يجب : مايلي
 -2 . التنفيذية بالصيغة المذيل تنفيذه المطلوب للحكم المختصة الجهات من عليها مصدق

 على إعالنه تم الحكم أن على دالة رسمية شهادة أو تنفيذه المطلوب الحكم إعالن أصل
 هو تنفيذه المطلوب الحكم أن على دالة المختصة الجهات من شهادة -3 . الصحيح الوجه
 الجهات أمام بالحضور أعلنوا الخصوم أن على دالة شهادة -4 .التنفيذ واجب نهائي حكم

 المحكمين قرار أو الحكم كان إذا الصحيح الوجه على المحكمين هيئة وأمام المختصة
. ر/انتهى ) . بذلك يختص فيما ذكر بما التقيد فاعتمدوا .غيابيا صدر قد تنفيذه المطلوب

م/2261/2/3/1
2/239

14
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1387
الحكم

 سلطة غير من يطلب شرط على معلقة أحكام المحاكم بعض من صدر أنه بلغنا فقد( :وبعد -
 إذا المتهم بأن كالقول الحكم عليه علق الذي الشرط بذلك يتعلق فيما اإلجراء إتمام القضاء

 في اإلجراء هذا ومثل . كذا فالحكم سوابق له يكن لم وإن كذا، عليه فالحكم سوابق له كان
 .)نهائيا حكما ويصدر جوانبها جميع من القضية يدرس أن القاضي على المتعين بل محله غير

. ر/انتهى
ت/34/3
2/239



20
4

1388

الحكم
 يصدر عندما القضاة بعض أن الحظ بأنه األحساء محاكم رئيس فضيلة لنا رفع فقد( :وبعد

 وحيث العقلية قواه بكامل وتمتعه عليه المحكوم بلوغ بثبوت يصرح ال تعزير أو بحد حكما
. ر/انتهى .) به التصريح ومالحظة لذلك التنبه ينبغي فإنه محلها في المالحظة هذه إن

ت/96/3
2/239
3

11
1388
الحكم

 من به المحكوم مساحة ببيان المحاكم على التعميم الداخلية وزير سمو منا طلب( :وبعد
 الحدود عن الخروج في االلتباس ومنع المحدود وتوحيد الدقة من فيه لما بالمتر األراضي

 ذكر إلى يحتاج ما فإن سموه طلب لوجاهة وبالنظر /.للدولة القياسية الوحدة/المتر باعتبار
 شاء إن ـ مستقبال به العمل فاعتمدوا بالمتر مساحته أخذ يلزم ذلك من الحكم بصك المساحة

. ر/انتهى .)ـ الله
ت/46/2
2/239
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1389
الحكم

 ال وأن سنه مع يتالءم سجن في يكون أن يالحظ بسجنه الحكم يصدر عندما -5 (...
 أن فيالحظ تعزيرا بضربه الحكم صدر إذا -6 . معه باجتماعه يفسده أن يخشى بمن يختلط

 أن يالحظ -7 . حكمه في القاضي عليه فينص ذلك المصلحة تقتض لم ما علنا يكون ال
 . ر/ انتهى ) . الشرعية األحكام بتمييز الخاصة للتعليمات خاضعة بحقهم الصادرة األحكام

.1/147 األحداث في التعميم نص ينظر
ت/67/2
2/240
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1390
الحكم

 تنفيذ بصدد العربية الجامعة دول بين المعقودة االتفاقية نص من نسخة بطيه نبلغكم( :وبعد
 رقم بالرياض الخارجية وزارة مكتب مدير خطاب شفع الرئاسة لهذه الواردة األحكام

 المنوه االتفاقية نص . ن/انتهى .) واإلحاطة االطالع نرغب.هـ11/4/1390 في 1/28/68
 الجمهورية الهاشمية األردنية المملكة :حكومات إن األحكام تنفيذ ) 1 ( رقم اتفاقية : عنها

 المصرية المملكة اللبنانية الجمهورية السعودية العربية المملكة العراقية المملكة السورية
 نصت لما تحقيقا دولها بين فيما األحكام تنفيذ تسير في منها رغبة اليمنية المتوكلية المملكة

 : األولى المادة : يأتي ما على اتفقت قد العربية الدول جامعة ميثاق من الثانية المادة عليه
 « الجنائية المحاكم من بتعويض قاض أو تجارية أو مدنية لحقوق مقرر نهائي حكم كل

 الجامعة دول إحدى في قضائية هيئة من صادر الشخصية باألحوال متعلق أو » الجزائية
 : الثانية المادة .االتفاقية هذه ألحكام وفقا الجامعة دول سائر في للتنفيذ قابال يكون العربية

 الدعوى موضوع في تبحث أن التنفيذ إليها المطلوب الدولة في القضائية للسلطة يجوز ال
 القضائية الهيئة كانت إذا -أ : اآلتية األحيول في إال الحكم تنفيذ ترفض أن لها يجوز وال
 االختصاص عدم - واليتها عدم بسبب الدعوى بنظر مختصة غير الحكم أصدرت التي

 الوجه على يعلنوا لم الخصوم كان إذا -ب .الدولي االختصاص قواعد بحسب أو - المطلق
 إليها المطلوب الدولة في العامة اآلداب أو العام للنظام مخالفا الحكم كان إذا -ج .الصحيح

 العام النظام مع منه يتعارض ما تنفيذ وعدم كذلك كونه تقدير في السلطة صاحبة وهي التنفيذ
. دولية عمومية كقاعدة معتبر لمبدأ مناقضا الحكم كان إذا أو فيها العامة اآلداب أو

 محاكم إحدى من الموضوع ذات في الخصوم نفس بين نهائي حكم صدر قد كان إذا -د
 نفس بين النظر قيد دعوى المحاكم هذه لدى توجد أنه أو التنفيذ إليها المطلوب الدولة

 الحكم أصدرت التي المحكمة أمام الدعوى إقامة قبل رفعت الموضوع ذات في الخصوم
 ال االتفاقية هذه من األولى المادة في ورد ما مراعاة مع : الثالثة المادة . تنفيذه المطلوب

 العربية الجامعة دول إحدى في صادر محكمين حكم تنفيذ إليها المطلوب السلطة تملك
 أن لها وإنما تنفيذه المطلوب المحكمين حكم فيها الصادر الدعوى موضوع فحص إعادة

 قانون كان إذا -أ : اآلتية األحوال في إليها المرفوع المحكمين حكم تنفيذ طلب ترفض
 إذا -ب . التحكيم طريق عن النزاع موضوع حل يجيز ال الحكم تنفيذ إليها المطلوب الدولة

 كان إذا -ج . صحيحين تحكيم لعقد أو لشرط تنفيذا صادر غير المحكمين حكم كان



 قرار صدر الذي للقانون طبقا أو التحكيم شرط أو لعقد طبقا مختصين غير المحكمون
 . الصحيح الوجه على بالحضور يعلنوا لم الخصوم كان إذا -د . مقتضاه على المحكمين

 الدولة في العامة اآلداب أو العام النظام يخالف ما المحكمين حكم في كان إذا -هـ
 عنه يتعارض ما تنفيذ وعدم كذلك كونه تقدير في السلطة صاحبة وهي التنفيذ إليها المطلوب

 الدولة في نهائيا ليس المحكمين حكم كان إذا -و . فيها العامة اآلداب أو العام النظام مع
 األحكام على الوجوه من وجه بأي االتفاقية هذه تسرى ال : الرابعة المادة .فيها صدر التي
 بها قام أعمال عن موظفيها ضد أو التنفيذ إليها المطلوب الدولة حكومة ضد تصدر التي

 المعاهدات مع تنفيذها يتنافى التي األحكام على تسرى ال كما فقط الوظيفة سبب
 أن يجب : الخامسة المادة . التنفيذ إليه المطلوب البلد في بها المعمول الدولية واالتفاقيات

 من عليها مصدق األصل طبق رسمية صورة -1 : اآلتية المستندات التنفيذ بطلب ترفق
. التنفيذية بالصيغة المذيل تنفيذه المطلوب للحكم المختصة الجهات

 على إعالنه تم الحكم أن على دالة رسمية شهادة أو تنفيذه المطلوب الحكم إعالن أصل -2
 هو تنفيذه المطلوب الحكم أن على دالة المختصة الجهات من شهادة -3 . الصحيح الوجه
 الجهات أمام بالحضور أعلنوا الخصوم أن على دالة شهادة -4 .التنفيذ واجب نهائي حكم

 المحكمين قرار أو الحكم كان إذا الصحيح الوجه على المحكمين هيئة أمام أو المختصة
 في تنفيذها يتقرر التي لألحكام يكون : السادسة المادة . غيابيا صدر قد تنفيذه المطلوب

 المادة . التنفيذ طالبة الدولة محاكم في لها التي التنفيذية القوة نفس الجامعة دول إحدى
 أو رسم بتقديم الجامعة بالد من بلد في التنفيذ طالبة الدولة رعايا مطالبة يجوز ال : السابعة

 من هؤالء به يتمتع مما حرمانهم يجوز ال كذلك البلد هذا رعايا بها يلزم ال كفالة أو أمانة
 دولة كل تعين : الثامنة المادة . القضائية الرسوم من اإلعفاء أو القضائية المساعدة في حق

 أو األمر في الطعن وطرق وإجراءاته التنفيذ طلبات إليها ترفع التي المختصة القضائية السلطة
 المادة . األخرى المتعاقدة الدول من كل إلى ذلك وتبلغ الشأن هذا في الصادر القرار

 أقرب في الدستورية لنظمها طبقا عليها الموقعة الدول من االتفاقية هذه على يصدق : التاسعة
 محضرا تعد التي العربية الدول لجامعة العامة األمانة التصديق وثائق وتودع ممكن وقت

 لدول يجوز : العاشرة المادة . األخرى المتعاقدة الدول إلى وتبلغه دولة كل وثيقة بإيداع
 العام األمين إلى منها يرسل بإعالن إليها تنضم أن االتفاقية هذه على الموقعة غير الجامعة
 يعمل : عشر الحادية المادة . الموقعة الدول إلى انضمامها يبلغ الذي العربية الدول لجامعة

 في وتسري عليها الموقعة الدول من ثالث تصديق وثائق إيداع من شهر بعد االتفاقية بهذه
. انضمامها أو تصديقها وثيقة إيداع من شهر بعد األخرى الدول من كل شأن



 ترسله بإعالن وذلك منها تنسحب أن االتفاقية بهذه مرتبطة دولة لكل : عشر الثانية المادة
 تاريخ من أشهر ستة مضي بعد واقعا االنسحاب ويعتبر العربية الدول لجامعة العام األمين إلى

 تنفيذها طلب التي األحكام على سارية االتفاقية هذه أحكام تبقى أن على به اإلعالن إرسال
. المذكورة المدة نهاية قبل

ت/146/3
2/244

30
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1390
الحكم

 بحق الصادر الحكم من صورة طلب الرسمية الجهات من الوزارة هذه يرد ما كثيرا( :وبعد
 من بحقه يصدر ما ضوء على التأديبي المجلس أمام لمحاكمته الجهة لتلك التابع الموظف
 واجبها أداء من لتتمكن بذلك التأديبية المجالس تزويد لضرورة ونظرا . الشرعي الحاكم
 من مانع فال واحد بشخص ويتعلق موجزا الحكم كان إذا - :يلي بما نبلغكم فإنا الرسمي
 كان إذا - . ذلك طلبت التي الرسمية الجهة إلى وبعثها الحكم من األصل طبق صورة إخراج
 من صورة بإعطاء االكتفاء من مانع فال آخرين أشخاص على الحكم يتضمن أو مطوال القرار

 رئاسة من الصادر التعميم في جاء حسبما وذلك عنه المسئول بالشخص تتعلق التي الخالصة
 إليه أشير ما واتخاذ (*)هـ21/8/1388 في م/1747/3 برقم المستعجلة للمحاكم القضاة
 قاضي لفضيلة موجه خطاب أنه الصحة (*) . و/انتهى .) المستقبل في لديكم يجد لما قاعدة

. عنه المنوه بالرقم بالرياض األولى المستعجلة المحكمة
ت/11/2
2/244

13
1

1391
الحكم

 في ت/4619 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد
 الله ورحمة عليكم السالم العدل وزير المعالي صاحب« : نصه يلي وفيما هـ24/12/1390

 المحاكم بعض إلى المعامالت بعض تحال عندما األحيان بعض في يحدث ـ:وبعد..وبركاته
 وتعاد القضية في برأي باإلدالء يكتفي حكما فيها يصدر أن من بدال القاضي فإن الشرعية
 تتعلق قضية كانت إذا خاصة شرعي بحكم تنتهي أن المفروض إن وحيث الرأي بهذا المعاملة



 يصدر وإنما بالرأي االكتفاء عدم بمراعاة القضاة على التعميم نأمل لذا . أخالقية بجريمة
 ولمعاليكم . الشرعي الحكم هذا بإنفاذ القيام التنفيذية للسلطة يتسنى حتى الحكم القاضي
 فيها شرعي حكم إصدار غير من المعامالت على الرأي إبداء مجرد إن وحيث .».اهـ.تحياتنا
 سموه إليه أشار ما مراعاة نرغب.له مبرر ال أمر وهو السجناء معامالت تأخير إلى يؤدي
. و/ انتهى .) ذلك في الشرعي الحكم إصدار ينبغي بل القضية في بالرأي االكتفاء وعدم
ت/12/2
2/245

14
1

1391
الحكم

 في 21774 رقم المعظم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب تلقينا( :وبعد
 ذي كتابكم على جوابا العدل وزير المعالي صاحب« : نصه يلي وفيما هـ26/11/1390

 القضايا في العمل كيفية عن االستفسار حول هـ9/10/1390 في والمؤرخ 2227/1 الرقم
 في جاء وما والرجم والقطع القتل قضايا في كالنظر مشتركة بصورة القضاة فيها ينظر التي
 مسئوليات تركيز من )79( المادة من )د( الفقرة وكذلك )67( المادة أن القضاة قول

 إلى االنقسام حالة في بالرأي القضاة اختالف حين العمل كيفية تبينا لم الشرعي القضاء
 بالقواعد العمل وجوب إلى النظر نلفت .التساوى حالة في وكذلك أقلية وإلى أكثرية

 كانت ولما الشرعية األصول هي كما الخاصة النصوص سكوت حين العامة واألحكام
 به صدر مما الثالث الفصل من )17( مادتها في ـ الشرعي القضاء قسم ـ النظم مجموعة
 أنه وأقلية أكثرية إلى االنقسام حالة في نصت قد هـ1346 عام صفر4 في الملكي المرسوم

 كما يلغيه نظام يصدر ولم به معموالً يزال ال ذلك كان ولما األكثرية بحكم األخذ يجرى
 جديد نص إلى حاجة غير من النص بهذا العمل يتوجب لذلك المذكور كتابكم في إليه أشرتم

 حالة في أما الشرعي القضاء مسئوليات تركيز من )79و67( المادتين في المجمل يبين
 بذلك اإلحاطة فنرغب .».اهـ.األعلى القضاء مجلس إلى فيه الرأي فيترك اآلراء بين التساوي

.و/انتهى .)واالعتماد
ت/124/2

2/246
19
7

1391



الحكم
 ولي بذلك أمر أو بالتشهير التعزير أو الجلد إنفاذ على الشرعي الحكم في نص إذا بشأن(

الوزارة من التعميم يطلب .ك.)/الصور التقاط منع مع األمر
ت/162/2

2/246
19
9

1391
الحكم

 في 5953 رقم بخطابه بأبها الكبرى المحكمة رئيس فضيلة علينا عرض( :وبعد
 بمحكمته المرتبطة المحاكم قضاة من أو طرفه إمارة منه تطلب ما كثيرا بأنه هـ10/7/1391

 بجهات االكتفاء دون الحكم صك لتطبيق شرعية بأحكام انتهت التي القضايا على الوقوف
 ما معرفة يفوتها التنفيذ جهة أن بحجة الشأن هذا في االختصاص صاحبة هي التي التنفيذ
 وقوف األمر استدعى إذا بأنه نفيدكم وعليه . ذلك في رأينا فضيلته وطلب الحكم يتضمنه
 فعلى الحكم بشأنه صدر الذي المكان على الصك لتطبيق الحكم صك أصدر الذي القاضي
 خارج المبيت إلى األمر احتاج ومتى التنفيذ جهة من الطلب حالة في ذلك اعتماد القاضي

 االستحقاق حصر إلمكان مسبقا ذلك على الوزارة موافقة استحصال من بد فال العمل مقر
.و/انتهى .)ذلك فاعتمدوا .حينه في

ت/141/1
2/247
8
7

1393
الحكم

 ال القضاة الفضيلة أصحاب يصدرها التي والصكوك القرارات من كثيرا أن لوحظ فقد( :وبعد
 يشار أنه غير ببراءته الحكم أو عليه معين حكم وإصدار المتهم بإدانة حكم على فيها ينص
 الشبهة لوجود أو التهمة ثبوت لعدم إما سجن من المتهم على مضى بما االكتفاء إلى فيها
 المتهم سبيل إخالء إلى يؤدي وبالتالي حكم بأنه القاضي لدى هذا مفهوم ويكون فقط

 باإلدانة إما بالحكم تصريحا يعتبر ال اإلجراء هذا إن وحيث صدر ما بموجب سراحه وإطالق
 التنفيذية الجهات تصدرها التي األوامر على الشرعية صفة اختفاء من فيه ما مع البراءة أو



 توجيه من فيه ما عليه يؤخذ أنه كما العام الشبه وجه في وذلك اإلفراج أو بالسجن األخرى
 الكافية األدلة توفر عدم أو التهمة النتفاء منها المتهم براءة الشرع أثبت بل تثبت لم تهمة

 حكما هذا واعتبار السجن مدة من مضى بما باالكتفاء قراراً القاضي بإصدار أنه إال لإلدانة
 وعلى الحكم على يترتب بحيث الوظيفية حياته على يؤثر مما تأديبيا الموظف مساءلة يقتضي

 الذي المسلكي الجزاء توقيع على عالوة السجن مدة عن لرواتب استحقاقه عدم المساءلة
 ذلك على وبناء .وضعفا قوة ومجرياتها القضية مالبسات حسب الفصل درجة إلى يصل قد

 المتهم إدانة على فيه ينص بحيث والقرارات الصكوك في بالحكم التصريح يجب فإنه
 . القضية لمجريات وفقا براءته وإعالن اإلدانة عدم أو معينة سجن بمدة عليه والحكم

 في .و/هـ23/1/1400 في ت/9/12 رقم بالتعميم أكد . و/انتهى .)ذلك مالحظة فاعتمدوا
 في 8/176 ورقم . و/ هـ20/12/1400 في ت/153/12 ورقم .و/ هـ23/1/1400
 ورقم هـ29/8/1391 في 143/3 رقم التعميم بذلك وصدر .ق/ هـ11/11/1409
.و/ هـ23/1/1400 في ت/6/12

ت/ق/208/1
2/248

11
9

1393
الحكم

 لما المجرم يسأل ال القصاص إنفاذ وعند التنفيذ لحضور المحكمة من مندوب إرسال بشأن(
الوزارة من التعميم يطلب . و/ .) اعترافاته عن اليتراجع حتى به اعترف ان سبق
ت/65
2/248
9
4

1394
الحكم

 بشأن هـ3/12/1391 وتاريخ ك/220/1 رقم التعميمي خطابنا إلى فإشارة( :وبعد
 بواسطة عليه المحكوم تبليغ من غيابيا تصدر التي األحكام نحو اتخاذها الواجب اإلجراءات

 الحكم، من األصل طبق صورتين بموجب تمييزه قبل أوال الحكم بمنطوق المختصة الجهات
 كافة من يطلب« :التالية التنفيذية بالصيغة يذيل القطعية للصيغة واكتسابه تمييزه حالة وفي

 الوسائل بجميع القضائي الحكم هذا تنفيذ على العمل المختصة الحكومية والمصالح الدوائر



 أن ومالحظة .»الشرطة طريق عن الجبرية القوة استعمال إلى ذلك أدى ولو المتبعة النظامية
 تنفيذ اتفاقية من »5« المادة في عليها المنصوص للشروط ومستوفيا مستكمال اإلجراء يكون

 تنفيذه المطلوب الحكم أن على دالة المختصة الجهات من شهادة :( بينها من التي األحكام
 تذييل تتولى التي الجهة عن االستفسارات كثرة إلى ونظرا . ) التنفيذ واجب نهائي حكم هو

 قرار صدور غير من نهائية تكون قد األحكام أن وبما إليها المشار الشهادة وإرفاق الصيغة
 لالعتراض المحددة الزمنية المدة بمرور إما وذلك الحكم على بالمصادقة التمييز هيئة من

 صورة على التوقيع عن عليه المحكوم بامتناع وإما اعتراضه عليه المحكوم يبدي أن دون
 حكم هو الصادر الحكم بأن ـ إرفاقها المطلوب الشهادة فإن ذلك ونحو له المبلغة الحكم
 التنفيذية بالصيغة الصك تذييل أما الحكم أصدر الذي القاضي من تكون ـ التنفيذ واجب نهائي

 في بالوزارة ـ والوثائق البحوث إدارة ـ الصيغة تدوين ويتولى ـ العدل وزارة ـ قبل من فيكون
. و/انتهى .)واالعتماد اإلحاطة فنأمل . الحاضر الوقت

ت/77/3
2/249
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1394
الحكم

 في 18/12973 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد
 المختصة الجهة لمتابعة نتيجة بأنه اإلحاطة نود« : التوجيه بعد نصه اآلتي هـ6/4/1394

 بتهمة هـ21/3/1393 بتاريخ موقوفان أنهما اتضح ...... و ...... /السجين لقضية بالوزارة
 بأن االعتقاد وكان أشهر ستة لمدة بالسجن القاضي فضيلة عليهما وحكم الخمر صنع

 بدء على ينص فضيلته حكم أن اتضح أنه إال هـ21/9/1393 في تنتهي محكوميتهما
 اللبس يحدث هذا مثل إن وحيث .هـ24/6/1393 في القرار صدور تاريخ من المحكومية
 عليه بها المحكوم المدة على واضحة زيادة فيه أن كما الكشوفات تدقيق عند واالرتباك

 على نصت هـ2/9/1390 في س/3735 رقم الوزارة تعميم من )20( المادة إن وحيث
 أصحاب كان فإن القضية ذمة على للمتهم األساسي التوقيف تاريخ من المحكومية بدء اعتبار

 ما إلى الزيادة اضافة فبإمكانهم التعزير باب من المحكومية زيادة في نظر لهم القضاة الفضيلة
 نأمل لذا .التوقيف تاريخ من اعتبارا واحدة المحكومية وجعل السجن في المتهم أمضاه

 األساسي التوقيف تاريخ من ابتداء المحكومية باعتبار الشرعية المحاكم جميع على التعميم
 هذا خطابنا من بصورة العام األمن مديرية زودنا بأننا علما ذلك من بصورة وتزويدنا للمتهم



 تقديم عند للمتهم األساسي التوقيف تاريخ إلى اإلشارة بضرورة العامين المدعين على للتأكيد
 .) موجبه واعتماد بذلك اإلحاطة نرغب لذا .».اهـ.الشرعي الحاكم أمام العام االدعاء

. و/انتهى
ت/146/3

2/250
27
7

1394
الحكم

 لمدة سجن بعقوبة القضاة فيها يحكم التي القضايا في القضية منها الواردة الجهة تزويد(...
 فضيلة من بخطاب السجن من عليه مضى بما االكتفاء أو العام الحق لقاء تعزيرا محددة
 أكد . و/ .)إلخ... التمييز لهيئة عنها رفع وما الصادر الحكم فيه موضح القضية حاكم

.و/هـ27/5/1420 في 1409/ت/13 رقم بالتعميم
ت/224/13

2/250
18
11

1394
الحكم

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة تلقينا قد بأننا نفيدكم( :وبعد
 والطيران الدفاع وزير الملكي السمو لصاحب الموجه هـ12/10/1394 في 32380
 بعد أنه فيه جاء الذي هـ27/9/1394 في 1775 رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن
 في م/17751/3 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الواردة المعاملة على االطالع

 في ت و م/4379 رقم والطيران الدفاع وزير سمو خطاب على المشتملة هـ23/7/1393
 هـ8/3/1393 في 257 رقم الوزراء مجلس قرار في النظر إعادة بشأن هـ9/7/1393

 األحكام تنفيذ بخصوص غيرهم عن العسكري القطاع رجال تمييز عدم على نص الذي
 هـ27/9/1394 في 1775 رقم بقراره قرر المجلس وإن الجيش منسوبي على الشرعية
 أو شرعي بحد عليهم حكم إذا األحكام بتنفيذ يتعلق فيما العسكريين تمييز عدم إليه المومى

 جاللة أن الديوان خطاب تضمن وقد واألمانة بالشرف مخلة جريمة في بالسجن عليهم حكم
. و/انتهى .) موجبه واعتماد االطالع فنرغب . تقرر ما على وافق قد الملك
ت/101/12



2/250
23
7

1397
الحكم

 الحدود ويدركان يعلمان اإلمارة مندوب مع والهيئة المحكمة مندوبا يكون أن يجب«...
 اللجنة هذه تقرأ أن بد ال وأنه صحيحة بطريقة تتم حتى إنفاذها وكيفية ومعناها الشرعية
 في التعميم نص ينظر . ك/ .»بالتنفيذ عليه الصادر واألمر تنفيذه المراد الشرعي الحكم
.1/772 التعزير

ت/17/13
2/251
4
3

1400
الحكم

 الحكم يترك بل أحكامهم القضاة عليها يبني أساسا تكون معينة مدة تحديد عدم(...
 اختالف حسب على فيها اجتهد منهم لواحد الصور من صورة عرضت فإذا الجتهادهم

 ينظر . ق.)/إلخ...عليها تنطبق أن يمكن التي الشرعية القاعدة على وبناها ومالبساتها ظروفها
.310/ص الدعوى في التعميم نص
ت/82/12
2/251
9
6

1402
الحكم

 في ح س/ع ف/7734 رقم بخطابه الحدود سالح عام مدير سعادة لنا كتب( :وبعد
 الشرعي الحكم من بصورة مراجعته عند السالح مندوب تزويد يطلب هـ29/3/1402

 من مانع ال الوزير معالي توجيه وحسب . الحدود سالح منسوبي من فرد أي بحق الصادر
 ) .السالح منسوبي بحق تصدر التي الشرعية األحكام صور من يطلبه بما مندوبهم تزويد
. ق/انتهى
ت/102/12



2/251
29
6

1403
الحكم

 الثالثة المادة من »و« الفقرة في جاء ما هو للتمييز خاضع الغير التعزيري الحكم أن -1 (...
 جلدة أربعين عن يزيد ال بتعزير الحكم كان إذا« : يلي كما نصها والتي التمييز تعليمات من
 »و« الفقرة في ذكر مما بأكثر التعزيري الحكم كان إذا -2 .».أيام عشرة سجن أو

 قنع سواء العام للحق التمييز هيئة إلى الحكم رفع يتعين -أ : يلي ما فيتبع المذكورة
 .و.)/إلخ...عدمها من العام المدعي بقناعة عبرة ال كما يقنع لم أم بالحكم عليه المحكوم

.1/413 التمييز أنظمة في التعميم نص ينظر
ت/148/12

2/252
23
8

1403
الحكم

 وليكون الذمة به تبرأ ما مع ويتفق الله شرع كما الشرعية والحدود األحكام تنفيذ وجوب(
 من التعميم يطلب . ق.)/المنكرات هذه مثل فعل على اإلقدام نفسه له تسول لمن عبرة

الوزارة
ت/12/66
2/252

15
4

1404
الحكم

 من ومندوب العدل وزارة من مندوب ويحضره الشرعي الحد فيه ينفذ محدد وقت تحديد(
 يطلب . و/ .)المنكر عن والنهي بالمعروف األمر لهيئات العامة الرئاسة من ومندوب اإلمارة
الوزارة من التعميم

ت/12/120
2/252

10
7



1404
الحكم

 كيفية على النص دون فقط مدتها تحديد على مقتصرة السجن بعقوبة األحكام تصدر(...
.540/ص السجناء في التعميم نص ينظر . و/ .)إلخ...تنفيذها

ت/12/108
2/252
6
6

1406
الحكم

)

 على يصدرونها التي التعزيرية األحكام في النص بعدم القضاة الفضيلة أصحاب إبالغ بشأن
 مع الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)األمر ولي يصدره الذي بالعفو عليه المحكوم شمول عدم

.و /هـ29/7/1411 في 76/ت/8 برقم بالموضوع صدر الذي التعميم
ت/12/191
2/252

23
10

1406
الحكم

 بعد هـ13/9/1406 في 13156 ب/4 رقم السامي المقام برقية نص نبلغكم( :وبعد
 ممن المسلمين غير األجانب بعض على أحكاما يصدرون القضاة بعض أن بلغنا« : المقدمة
 عليهم يثبت لم ولو البالد من بترحيلهم الحكم تتضمن مشروعة بطريقة المملكة في يقيمون

 في أولئك من الكثير يوجد إنه وحيث المحاكم بعض على تعرض التي القضايا في شيء أي
 تعيشها التي التنمية أوجه بحكم ونحوها عقود بموجب عمل بعالقات مرتبطون وهم البالد
 عما واالستغناء منهم التقليل بصدد اآلن ونحن منها البد ضرورة يعتبر هذا وتواجدهم البالد
 تقتصر أن مالحظة القضاة الفضيلة أصحاب إبالغ إليكم نرغب .عنه االستغناء يمكن

 شيء عليه يثبت لم من ترحيل ألمر التعرض دون فقط أمامهم المنظورة القضية على أحكامهم
 لنا لرفعه مستقل بكتاب لمعاليكم عنه فيكتب الترحيل في النظر يوجب ما للقاضي بدا وإذا

 . و/انتهى ) .موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.بموجبه مايلزم فأكملوا يلزم بما للتوجيه
.ك/ هـ9/10/1408 في 8/183 رقم التعميم بذلك صدر



127/ت/8
2/253

12
8

1409
الحكم

 رقم أو سفر جواز من عليهم المحكوم األشخاص هوية رقم الشرعية األحكام تضمين بشأن(
الوزارة من التعميم يطلب . ك/ .)بالجلد الخاصة التنفيذ محاضر وكذلك إقامة

131/ت/8
2/253

14
8

1410
الحكم

...»

 هذا في إليهما المشار »25و23« المادتين في القضاء نظام عليه نص ما ضوء على العمل أن
 استثني ما إال فرد قاض من والجزئية العامة المحاكم في األحكام تصدر بأن وذلك القرار

 وزير معالي رأى وإذا ذلك في النظام عليه نص ما مخالفة يسوغ وال القضاء نظام بموجب
 ذلك عن الرفع فباإلمكان معينة قضية في قاض من أكثر اشتراك إلى تدعو الحاجة أن العدل

 في التعميم نص ينظر . و/ .»إلخ..ذلك يخول ما الستصدار األمر لولي معاليه قبل من
.322/ص الدعوى

2/ت/3
2/253
1
1

1413
الحكم

 بخطابه األعلى القضاء مجلس عضو مبارك بن غنيم الشيخ فضيلة من مالحظة إلينا وردت(...
 المحاكم من تصدر التي الصكوك بعض أن تضمن هـ21/11/1412 وتاريخ بدون رقم

 )34( للمادة مخالف هذا وأن ، لألكثرية المخالف القاضي نظر وجهة فيها يدون باألغلبية
 على بالرد األكثرية نظر ووجهة المخالف القاضي رأي بأن تقضي التي القضاء نظام من



 »نظر وجهة له« بعبارة الصك في يكتفى أن فضيلته ورأي الضبط، سجل في تدون مخالفته
 ومحاولة اآلخر الطرف من وتمسك بلبلة من الصك في المخالف نظر وجهة كتابة تحدثه لما

 )34( المادة عليه نصت بما االكتفاء يعتمد فضيلته مالحظة ولوجاهة ... الحكم في للطعن
. و / انتهى ) القضاء نظام من
157/ت/8
2/254
8
5

1414
الحكم

)

 هـ28/3/1414 في 1/387 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب تلقينا ...
 «..المتضمن ونصه هـ2/3/1414 في 187/40 رقم العامة بهيئته المجلس قرار ومشفوعه

 تعيين على منهم الصادرة األحكام في نصوا إذا القضاة أن -1 ـ: يلي ما يقرر المجلس أن
 أهل كالم مراعاة األحكام هذه مثل إصدار عند ينبغي -2 . به األخذ فينبغي الجلد مكان
 حسب ذلك يستدعي المقام كان إذا التشهير من الجريمة مايناسب ومراعاة ذلك في العلم

 إذا المكان تعيين ترك مراعاة مع الجريمة انتشار ودرجة المجرم سوابق أو الجريمه شناعة
 القاضي لنظر مرده وذلك التعيين غير تقتضي إيقاعها حال كانت أو خفيفة العقوبة كانت

.و./موجبه باعتماد لإلحاطة .هـ.أ »بموجبه للعمل المعنية للجهات ذلك يبلغ . واجتهاده
191/ت/8
2/254
5
8

1414
الحكم

 في ر/5/8595 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة تلقينا (...
 أبعث" :ونصه .الخارجية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ21/7/1414

 كتاب مع الوارد هـ14/7/1414وتاريخ 78 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة لسموكم
 بما القاضي هـ15/7/1414 وتاريخ 1813 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي

.و)/ األجنبية المحكمين أحكام تنفيذ طلبات في بالنظر المظالم ديوان يختص ....ـ:يلي
855/ت/13



2/255
10
10

1416
الحكم

...)

 في 16/67294 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا
 هـ10/4/1416 في 4915/ب/4 رقم السامي األمر وردنا« : ونصه هـ25/8/1416

 هـ17/3/1416 في 5/502 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس فضيلة خطاب على المبني
 في هـ12/3/1416 في 157/5 رقم القرار أصدر الدائمة بهيئته المجلس أن المتضمن

 االعتراف عن المتهم رجوع اشتراط إلى الحكم في يشر ولم الرجم بحد فيها حكم قضية
 ما أنه على فيه النص الحدود من حد في الحكم صحة شروط من ليس بأنه القرار تضمن وقد

 فإن ولذا باالعتراف، الثابت الحد يدرأ الحد بموجب االعتراف عن الرجوع أن كما يرجع لم
 المحكوم إخبار من يمنع ما هناك وليس .الحد عليه يقام فال اعترافه عن عليه المحكوم رجع
 التنفيذ عند ذلك يتولى أن على شرعا منه مانع ال ليرجع له التعريض أن كما بالحكم عليه

.و/انتهى .)بموجبه والعمل لالطالع . اهـ.».علم طالب
866/ت/13
2/255
4

11
1416
الحكم

 ـ 16 في 77303 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا(...
 في بالنص القضاة الفضيلة أصحاب على بالتعميم سموه فيها رغب والتي هـ17/10/1416

 العام للحق العقوبة من يحتسب ما على الخاص والحق العام للحق بعقوبة تصدر التي األحكام
 ومراعاة لالطالع اهـ . بشأنه تعليمات من يصدر ما تطبيق من المختصة الجهات لتتمكن
.و/هـ6/3/1423 في 1957/ت/13 رقم بالتعميم أكد . و/ انتهى .)موجبه

879/ت/13
2/256

17
12



1416
الحكم

...)

 أصالً الموجه هـ22/11/1416 في 1101/8 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا
 رقم سموكم برقية مشفوعات برفقه« : ونصه الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب

 سماحة من الرياض منطقة أمير لسمو ورد ما بشأن هـ5/8/1416-4 وتاريخ 16/61747
 صالة أداء عن الناس من كبير عدد تخلف عن المملكة عام مفتي باز بن العزيز عبد / الشيخ
 العدل ساحة في ونحوه قصاص من شرعية ألحكام تنفيذ هناك يكون عندما والجماعة الجمعة
 أو بساعة الصالة موعد قبل األحكام تنفيذ يكون أن من المفتي سماحة رآه لما سموه وتأييد
 يلزم ما فأكملوا ذلك من مانع ال بأنه نخبركم . ذلك على الموافقة سموكم ورأى أكثر

.و/ انتهى.) يخصكم فيما موجبه واعتماد لالطالع . اهـ.»بموجبه
943/ت/13
2/256

13
7

1417
الحكم

 في 1680/ر1/هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا(...
 الرياض من كل في الفضيلة أصحاب على التأكيد سموه رغبة المتضمن هـ28/6/1417

 بخطاب المختص الهيئة فرع في العام االدعاء دائرة في العام المدعي بتزويد والدمام وجده
 القضايا جميع في بشأنه يتقرر ما ثم التمييز لهيئة عنه رفع وما الصادر الحكم فيه يوضح

. و/ انتهى ) .موجبه واعتماد لالطالع .اهـ. الجنائية
1087/ت/13
2/256

19
7

1418
الحكم

 هـ9/7/1418 في 1/1381 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا(...
 هـ18/6/1418 في 326/45 رقم العامه بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه
 تمييزه المراد الصك من موثقة صورة إعطاء من مانع ال بأنه يقرر المجلس إن:« المتضمن



 األصل عن الغرض تؤدي الموثقة والصورة والضياع التلف من األصل على خشية للمعترض
.و/انتهى .) موجبه واعتماد لالطالع .اهـ».

1243/ت/13
1/5
6
8

1419
الحكم

)

 أصال الموجه هـ16/7/1419 في م/4/784 رقم الكريم السامي األمر من نسخة لقدتلقينا
 17/58230 رقم الوزارة خطاب إلى نشير :ونصه الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب

 العسكريين إلزام بموجبها يمكن التي النظامية الكيفية إيضاح طلب بشأن هـ22/8/1418 في
 بغيرهم أسوة العسكريين سجن باإلمكان كان إذا وعما ,ألصحابها ديون من عليهم ما بتسديد

 خالل الموضوع هذا على اطلع الوزراء مجلس إن وحيث ال؟ أم خاصة بحقوق المطالبين من
 في 66 رقم االجتماع محضر على اطلع كما ,هـ22/6/1419 في المنعقدة جلسته

 في 17764 رقم األمر أن والمتضمن الصدد بهذا الخبراء هيئة في المعد هـ2/4/1419
 على كذلك واطلع ,والمدني العسكري بين فرق ال الحقوق في بأنه يقضي هـ8/9/1389

 ال بأنه يقضي أمر إصدار ورأى ,الشأن هذا في المتخذة الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية
 تأكيدا وذلك والمدنيين العسكريين بين الخاصة الحقوق في الصادرة األحكام تنفيذ في فرق
 .اهـ.بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا .إليه المشار األمر إليه انتهى لما
.و/يحفظكم والله .)موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا
1375/ت/13
1/54
8
3

1420
الحكم

 في 42/6476 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب من نسخة تلقينا لقد
 تقتضي المظالم ديوان من أحكام صدور الوزارة هذه الحظت (( :- ونصه هـ14/2/1420

 تلك ارتكبتها ومخالفات أخطاء بسبب معها مقاولين تعويض الحكومية األجهزة بعض بإلزام



 الحصر ال المثال سبيل على ذلك ومن تنفيذها متابعة أو المشاريع لهذه اإلعداد في األجهزة
 من التأكد وعدم بالمواقع الخاصة والتراخيص بالفسوحات الخاصة الوثائق إعداد في التأخر

 لوثائق الجيد اإلعداد وعدم ، التنفيذ في البدء دون تحول التي العوائق من العمل مواقع خلو
 مما المشاريع ببعض العالقة ذات الجهات مع التنسيق وعدم المشاريع مواصفات وشروط

 الجهة مطالبته ثم ومن الحسبان في تكن لم أعباء وتحمله المقاول عمل عرقلة إلى يؤدي
 تمثل التعويضات تلك كانت ولما . األخطاء هذه على المترتبة التعويضات معها المتعاقد

 التقيد ضرورة على التأكيد تود الوزارة هذه فإن ، مبرر بدون الدولة خزينة على مالية أعباء
 ما كل باتخاذ وذلك المطالبات تلك تالفي يضمن الذي بالشكل الحكومية المشاريع بتنفيذ

 والدقيق الجيد باإلعداد المختصة الجهات توجيه وضرورة وقوعها من الحد شأنه من
 تلك بمتابعة المختصين على والتأكيد طرحها قبل للمشاريع الكميات وجداول لتصاميم

 اإلدارية الجهات قبل من أو المشاريع هذه تتابع التي الفنية اإلدارات قبل من سواء المشاريع
 التعاقد لشروط وفقاً يخصه ما بتنفيذ منهم كل قيام يضمن بما وإداريين فنيين من المختصة

 تؤكد كما . ذلك تعترض قد التي المشاكل كافة وحل بواجباتهم القيام في التهاون وعدم
 الحكومية الجهة أخطاء أو لتهاون نتيجة المقاولين لصالح بها الحكم يتم مبالغ أي أن الوزارة

 التحقيق مع اعتماداتها حساب وعلى الجهات لتلك المخصصة الميزانيات من صرفها سيتم
. المتسببين مع

 األخطاء تلك وقوع تالفي تكفل التي اإلجراءات اتخاذ سرعة الحكومية األجهزة من ونأمل
 إليكم نرغب لذا .أهـ )) مواجهتها في بالتعويض مطالبة أي درء يكفل بما معالجتها وضرورة
. و / ) . موجبه واعتماد االطالع

1854/ت/13
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 تعاميم من سبق وما هـ11/2/1422 وتاريخ 1727/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(
 األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ .. األجهوري فؤاد ممتلكات على الحجز بشأن

 السمو لصاحب أصالً الموجه هـ8/8/1422 في 15584/ب/4 رقم البرقي السامي
 17/24033 رقم الوزارة برقيتي مشفوعات لكم نعيد (( : ونصه الداخلية وزير الملكي
 ونبعث هـ23/5/1422-22 وتاريخ 17/39609 ورقم هـ25/3/1422-24 وتاريخ



 ونسخة هـ4/12/1421 وتاريخ خ/1/166 رقم المظالم ديوان خطاب من نسخة لكم
 المشتملة هـ7/2/1422 وتاريخ 12/64675/21 رقم العدل وزارة خطاب ومشفوعات

 رقم وبرقيتها هـ20/8/1421 وتاريخ 61526 رقم الداخلية وزارة خطاب نسخة على
 من الصادر الحكم من األجهوري فؤاد تظلم بشأن هـ8/9/1421 وتاريخ 17/65709

 قد أنه وادعائه أمالكه لتصفية غزاوي وعباس قطب نبيل وتعيين إفالسه بإعالن المظالم ديوان
 واستعداده سنة عشر سبع منذ موقوف وأنه ، ألمالكه تمت التي البيع إجراءات من تضرر
 المزادات هذه لوقف للتصفية المطلوب من %60 يوازي بما معتمد بنكي ضمان بتقديم

 ما حصيلة تزيد لن النهاية في بينما مختف ونهب غبن خاللها من سيحدث أنه يدعي التي
 البنكي الضمان إجراءات في البدء والتماسه قوله حد على %20 عن منها جمعه سيتم

 من قضيته وإحالة ، الناس أموال رد من ليتمكن سنوات ثالث مهلة ومنحه سراحه وإطالق
. الخصوص بهذا الوزارة رأته وما . بجدة الشرعية المحكمة إلى المظالم ديوان

 به قضت ما بإنفاذ هـ22/8/1420 في 13444/ب/4 رقم األمر صدر وأن سبق وحيث
 رقم هـ20/9/1415 في 13973/ب/4 ورقم هـ18/4/1406 في 588/8 رقم األوامر

 األحكام إنفاذ عليه بان األجهوري فؤاد وإفهام ، هـ7/11/1417 في 16961/ب/4
 من ليتمكنا الشركة تفليسة أميني مع والتعاون ، الشركة إفالس قضية في الصادرة القضائية

 من المذكور قضية عليه تنطوي لما ونظراً ، القضية وإنهاء إليهما الموكولة األعمال إنجاز
 قضائية وأحكام أوامر من بحقه صدر ما إنفاذ إليكم نرغب ، الناس أموال في وتالعب تحايل

 فلهم البيع فيها يتم التي الطريقة على األموال اعتراض األموال ألصحاب أو له كان وإن ،
 الجهات على والتأكيد ، المختصة القضائية الجهة أمام إال يكون أن على ، بذلك الطعن

 .اهـ )) بموجبه يلزم ما فأكملوا . أمده طال الذي الموضوع وإنهاء ذلك في بالحزم المختصة
. و / ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا
1878/ت/13
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 هـ25/8/1422 في 1/1969 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد
 فضيلة خطاب ومشفوعه هـ27/6/1422 وتاريخ 18/45460/22 رقم خطابنا على المبني
 األوراق بشأن هـ6/4/1422 وتاريخ س/173 رقم المكلف الدوادمي محاكم رئيس مساعد
 غرفة في معه النساء إدخال في عمله باستغالل المتهم ... ضد المدعي بدعوى المتعلقة
 بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة خطاب وكذلك . بهن واالختالء محرم بدون األشعة

 المتضمن ... قبل من ... مقتل قضية حول ومشفوعه هـ8/7/1422 وتاريخ 6133/1 رقم
 لدى يزال ال والثالث اثنان منها نقض ، مرات ثالث بالقتل فيها الحكم تكرر القضية أن

 المعاملة رفع التمييز محكمة رئيس فضيلة فرأى ، األمر عليها أشكل التي المختصة الدائرة
 التمييز محكمة في العامة الهيئة يخول نظامي نص وجود لعدم األعلى القضاء مجلس إلى

 دراسة تم أنه معاليه خطاب تضمن وقد . وأمثاله الموضوع هذا لعالج يلزم ما اتخاذ
 بشأنه وأصدر والخمسين الثالثة دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس في الموضوع

 قضية في الحكم نقض اذا أنه المتضمن هـ15/8/1422 في 147/53 رقم المرفق القرار
 ، المنقوض للحكم مماثل بحكم القضية في وحكم التمييز محكمة دوائر إحدى من جنائية

 لذا . اهـ . األول الحكم نقضت أن سبق التي الدائرة غير دائرة من الثاني الحكم تمييز فيتم
. و/ ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب

1900/ت/13
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 في 8/2/53371 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 لعام 9/ج/د/386 رقم المظالم ديوان حكم صدر قد أنه المتضمن هـ12/11/1421

 بإدانة والقاضي هـ1422 لعام 2/ت/375 رقم بالحكم التدقيق هيئة من والمؤيد هـ1421
 وإساءة العام المال في والتفريط واالستعمال التزوير بجرائم العلي محمد بن علي بن حسين

 ريال آالف عشرة وتغريمه سنوات خمس بسجنه عنها وتعزيزه اإلدارية السلطة استعمال
 الحكومية المصالح أو الوزارات مع الدخول من وحرمانها ريال ماليين ثالثة مؤسسته وتغريم

 مشروعاتها وتنفيذ مشترياتها لتأمين عقود في العامة المعنوية الشخصية ذات االجهز أو
 بحق إليه المشار الحكم بتنفيذ لدينا المختصة الجهات إبالغ معاليه وطلب . الخ .. وأعمالها
 2251002054 رقم التجاري السجل ذات والمقاوالت للتجارة العلي حسين مؤسسة



 / الهفوف ومقرها 156 رقم وعضوية الهفوف مدينة من صادر هـ3/6/1399 وتاريخ
 العلي محمد بن علي بن حسين / لصاحبها 31982 الرمز508 ب.ص وعنوانها الفيصلية

 االطالع إليكم نرغب لذا . هـ3/8/1391 وتاريخ 1030935881 رقم مدني سجل
. و / ) موجبه واعتماد

1957/ت/13
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 التي األحكام في بالنص القاضي هـ4/11/1416 وتاريخ 866/ت/13 للتعميم إلحاقاً (
 وعليه إلخ .. العام للحق العقوبة من يحتسب ما على الخاص والحق العام للحق بعقوبة تصدر

 ش18/6650/2 رقم البرقي بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا فقد
 التعميم تضمنه بما القضاة الفضيلة أصحاب تذكير سموه رغبة المتضمن هـ11/2/1423 في

 ما واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا إلخ... بموجبه بالتمشي عليهم والتأكيد إليه المشار
. و/ ) يحفظكم،،، والله .أعاله عنه المنوه التعميم به قضى
2276/ت/13
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 ذات الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد
 قرار من نسخة )1 : يلي ما ومشفوعها هـ26/6/1424 وتاريخ 30659/ب /7 الرقم

 نظام على بالموافقة القاضي هـ20/6/1424 وتاريخ 167 رقم الموقر الوزراء مجلس
 رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة )2 .بالقرار المرفقة بالصيغة األموال غسل مكافحة

 برفقه وتجدون . الخ ... ذلك على بالمصادقة الصادر هـ25/6/1424 وتاريخ 39 /م
 لذا . بعاليه عنهما المنوه الكريم الملكي المرسوم من ونسخة الوزراء مجلس قرار من نسخة
.و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

2410/ت/13
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 قرار نسخة ومشفوعه هـ9/7/1424 وتاريخ 2276/ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً (
 /م رقم الكريم الملكي والمرسوم هـ20/6/1424 وتاريخ 167 رقم الموقر الوزراء مجلس

 والمتضمن األموال غسل مكافحة نظام على بالموافقة الصادر هـ25/6/1424 وتاريخ 39
 واإلدعاء التحقيق العام واإلدعاء التحقيق هيئة تتولى أن " :على والعشرين السابعة مادته في

 من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ.. "النظام هذا في الواردة الجرائم في العامة المحاكم أمام
 هـ14/2/1425 وتاريخ 6/1793 هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم

 األموال غسل قضايا في التحقيق العام واإلدعاء التحقيق هيئة تباشر أن تقرر أنه المتضمن
 لذا .إلخ ..الجزائية اإلجراءات ونظام التنفيذية والئحته األموال غسل مكافحة لنظام وفقاً

. و/ موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
2442/ت/13
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 وتاريخ 16/49504 برقم بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 هـ 29/3/1421 وتاريخ خ/261 برقم المعارف وزارة لكتاب فيه المشار هـ 8/7/1421

 تلقينا كما ، هـ 24/7/1420 في 25/630/46-7-32 رقم التعميم صورة به المرفق
 وتاريخ ر/4/18117 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب

 المذكور بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب لكتاب فيه المشار ، هـ 6/9/1421
 وتاريخ 2558/1 برقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا كما ، أعاله

 وقد ، هـ 13/9/1421 وتاريخ ص/س/812 رقم لكتابنا الجوابي هـ 3/12/1421
 المدارس داخل الطالب على العقوبات بتنفيذ يتعلق ما أعاله إليها المشار المكاتبات تضمنت

 دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على عرض وأن سبق الموضوع هذا وأن ،
 العقوبات تنفيذ محل المدرسة تكون أن ينبغي كان ما أنه المجلس ورأى ، واألربعين التاسعة

 داخل المرتكبة الجناية تكن لم ما الحكم في ذلك على ينص وال تعزيرات و حدود من



 تكون أن ينص أن تقتضي المصلحة أن للقاضي وظهر الطالب فيها يدرس التي المدرسة
 إلى بالرجوع أنه األعلى القضاء مجلس رئيس معالي ذكر كما ، المدرسة داخل العقوبة
 رآه ما مع تتعارض ال أنها وجد االجتماعية المالحظة دور الئحة من ) ب/10 ( المادة

 رأي بينما ، المالحظةاالجتماعية دار في بالمقيمين تختص المذكورة فالمادة ، أعاله المجلس
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الجنح من المدارس داخل حصل بما يتعلق المجلس
. و/ ) وإنفاذه موجبه واعتماد

2505/ت/13
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 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 وزير الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجهة ، هـ29/7/1425 وتاريخ 39266/ب/7

 بشأن ، هـ10/2/1424 وتاريخ 11546 رقم سموكم برقية إلى أشير [ : ونصها ، الداخلية
 تتضمن التي ، األفراد خدمة نظام من ) ز/56 ( المادة في الواردة السجن مدة تفسير طلب

 ، السنة عن تزيد مدة بالسجن أو شرعي بحد عليه حكم إذا منتهية تعتبر الفرد خدمات أن
 وأبعث . التأديبية الدعوى على األصلية العقوبة عن األمر ولي يصدره الذي العفو وأثر

 210 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما طيه الكريم لسموكم
 المترتبة الجنائية واآلثار التبعية العقوبة تسقط ال ( بأن يقضي الذي ، هـ21/7/1425 وتاريخ

 أمر في ينص لم ما ، األصلية العقوبة عن األمر ولي من عفو صدر إذا ، باإلدانة الحكم على
 وتاريخ )44/م ( رقم الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً . ) ذلك خالف على العفو
 الالزم بإكمال باألمر سموكم تكرم وأرجو . ذلك على بالمصادقة الصادر هـ28/7/1425

 إلى الذكر سالف خطابه في أشار قد الوزراء لمجلس العام األمين معالي بأن علماً .. بموجبه
 السادسة المادة من ) ز ( الفقرة في الواردة السجن مدة تفسير سموكم بطلب يتعلق فيما أنه

 بمجلس الخبراء هيئة في المشكلة اللجنة رأت فقد ، األفراد خدمة نظام من والخمسين
 ال وواضح صريح الفقرة هذه نص أن هـ19/7/1425 وتاريخ 244 رقم بمحضرها الوزراء
 يفصل فإنه ، سنة على تزيد مدة بالسجن عليه حكم من بأن تقضي فالمادة ، تفسير إلى يحتاج

 أهـ ] .. عدمه أو العقوبة تنفيذ ذلك من يغير وال بذلك عسكري قرار صدور بعد النظام بقوة



. و/ ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .
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 تُعد أن المتضمنة ، التحكيم لنظام التنفيذية الالئحة من الخامسة المادة في جاء ما على فبناء
 ، المظالم ديوان ورئيس التجارة ووزير العدل وزير بين باالتفاق المحكمين بأسماء قائمة

 قائمة برفقه تجدون لذا . والصناعية التجارية والغرف القضائية والهيئات المحاكم بها وتخطر
 عام من الثانية جمادى لشهر ، المحكمين قائمة إعداد لجنة أمانة من الصادرة المحكمين

 . و/ ) التنفيذية والئحته التحكيم نظام به يقضي حسبما الالزم وإكمال لالطالع . هـ1425
. الوزارة من القائمة تطلب

2515/ت/13
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 وتاريخ س18/37707/2 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد (
 ، للسجن الجوال هواتف أجهزة إدخال ظاهرة لتفشي نظراً أنه المتضمنة ، هـ5/7/1425

 الهروب أو باألمن كاإلخالل ، السجناء قبل من سوية غير أمور في ذلك استخدام وإمكانية
 نظام من 29 المادة إلى استناداً أنه سموه وأشار ، جرائم الرتكاب والتنسيق التخطيط أو

 صدرت فقد ، هـ21/6/1398 في 31/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر والتوقيف السجن
 الجوال هواتف إدخال حاول أو أدخل من بحق المادة تلك بتطبيق القاضية سموه توجيهات

 ضمن الهواتف تلك أجزاء إدخال إدراج على التأكيد جرى كما ، السجناء عنابر إلى
 يدرء بما ذلك ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... إليها المشار المادة في المخالفات

. و/ ) الشرعي الوجه وفق المفسدة
2523/ت/13
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 المحاكم نظر بشأن ، هـ17/3/1424 وتاريخ 2207/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 مع يتعارض ال بما مقيّد ذلك وأن ، والمجالت الصحف في ينشر بما تتعلق التي للشكاوى

 الدعاوى نظر في الوالئي لالختصاص المقررة الجزائية واإلجراءات المرافعات نظامي مواد
 وتاريخ 1713/1 برقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ...
 في ينشر بما تتعلق بشكاوى المحاكم إلى األشخاص بعض بتقدم المتعلق ، هـ2/7/1425

 جرى وأنه ... القضاة قبل من الشكاوى هذه مثل واستقبال المحلية والمجالت الصحف
 ، والخمسين التاسعة دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على الموضوع عرض
 : يلي ما المجلس رأى وقد ، هـ18/6/1425 بتاريخ 290/59 رقم القرار بذلك وصدر
 شريعة أو والسنة للقرآن تنقص أو اإلسالمية األخالق أو العقيدة على تعدٍّ من كان ما : أوالً

 سجن أو جلد من شرعياً عقاباً يستدعي مما ونحوه بقذف أحد على اعتداء أو اإلسالم
 القضاء عن ذلك وصرف ، الجزئية أو العامة المحاكم أعمال من فهذا ، التعدي نوع حسب

 عقوبات أن إذ المسلم المجتمع تالحم على خطيرة عواقب وله شرعاً يسوغ ال أمر الشرعي
 القضاء إلى فيها النظر يكون أن يتعين الطويل السجن أو الجلد أو القتل إلى تؤول قد هامة
 كان ما : ثانياً . محارمه وانتهك الله حدود تعدى من على الشرعية األحكام إصدار فيه الذي

 آخر من ادعائها أو وسلبها ألحد فكرة على اعتداء أو نشر حقوق من صحفيّة مخالفات من
 نظام في الخاص وضعه له فذاك ، الفنية أو اإلدارية المخالفات من ذلك وأمثال لغيره وهي

 للمحاكم يسوغ ال : ثالثاً . بعقاب شرعي حكم إصدار يقتضي ال ذلك أن إذ ، المطبوعات
 جريمة بسبب والعقيدة واألخالق القيم على أثر ذات قضايا لها قدّم إذا الجزئية أو العامة

. و/ ) فيها النظر لتتولى نظامية أخرى جهة إلى المحاكم تحيلها أن شرعياً عقاباً تستدعي
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 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 وزير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجهة ، هـ13/11/1425 وتاريخ ب/4/54374

 ، هـ10/6/1425 وتاريخ 29722/ب/4 رقم السامي األمر إلى أشير [ : ونصها ، الداخلية
 العدل ووزارة الوزارة من لكل والمعطى ، الوزراء بمجلس الخبراء لهيئة أصله الموجه
 منع إجراءات حول واضحة ضوابط وضع بدراسة القاضي ، منه نسخة المظالم وديوان
 . ذمته في ثابت دين بتسليم للقطعية مكتسب قضائي حكم صدور بعد السفر من المدين
 وتاريخ 3097 رقم الوزراء بمجلس الخبراء هيئة خطاب نسخة لسموكم وأبعث

 وتاريخ 330 رقم المحضر من نسخة على المشتملة ، ومشفوعاته هـ11/9/1425
 ووزارة العدل ووزارة الوزارة عن مندوبين من الموضوع بشأن المعد ، هـ11/91/1425

 إلى حاجة ال أنه فيه رأوا والذي ، الوزراء بمجلس الخبراء وهيئة المظالم وديوان المالية
 دين بتسليم القطعية مكتسب قضائي حكم صدور بعد السفر من المدين لمنع ضوابط وضع
 باألحكام اكتفاء وذلك – المحضر في الموضحة الثالث للصور وفقا – ذمته في ثابت

 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] التنفيذية ولوائحه الشرعية المرافعات نظام في الواردة
. و/ ) واإلحاطة
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 إلى فيه المشار ، هـ27/7/1419 والتاريخ 1238/ت/13 الرقم ذي لتعميمنا فإلحاقا
 القاضي ، هـ15/6/1419 وتاريخ ) 131 ( برقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة

 أنواعها بكافة والصدقة والفدي واألضاحي الهدي سندات وتسويق وبيع إصدار بقصر
 واألضاحي الهدي لحوم من لإلفادة السعودية العربية المملكة مشروع على بالحجاج الخاصة

 السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... للتنمية اإلسالمي البنك بتنفيذه يقوم الذي
 إلى أصالً الموجه ، هـ16/3/1426 والتاريخ ب م /3759 الرقم ذي الكريم البرقي

 على اطلعنا [ : ونصه ، العليا الحج لجنة ورئيس الداخلية وزير الملكي السمو صاحب
 به المرفق ، هـ10/3/1426 وتاريخ 458 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب

 ، هـ27/8/1425 وتاريخ 29/76792 رقم سموكم برقية على المشتملة المعاملة



 واالدعاء التحقيق هيئة من المعد ، واألضاحي الهدي بسندات الخاص التقرير ومشفوعها
 وتاريخ ) 131 ( رقم الوزراء مجلس قرار من ) الرابعة ( الفقرة على بناء العام
 خالل المعاملة هذه على اطلع الوزراء مجلس أن من معاليه أوضحه وما . هـ15/6/1419

 وتاريخ ) 2 ( رقم المحضر على اطلع كما ، هـ9/3/1426 بتاريخ المنعقدة جلسته
 هيئة في المعدين ، هـ13/2/1426 وتاريخ ) 46 ( رقم والمذكرة ، هـ10/1/1426

 هذا في المتخذة الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية وعلى ، الوزراء بمجلس الخبراء
 باتخاذ الشُرط وبخاصة الضبط جهات تقوم أن.1 : يلي ما إلى المجلس انتهى وقد ، الصدد

 واالدعاء التحقيق هيئة قبل من تصدر التي والقبض اإلحضار أوامر لتنفيذ فورية إجراءات
 فرق دعم وكذلك ، واألضاحي الهدي سندات إصدار قضايا في المطلوبين بحق العام

 131 ( الوزراء مجلس قرار تنفيذ لمراقبة للتنمية اإلسالمي البنك قبل من المشكلة المراقبة
.2 . العام األمن من بعناصر ، هـ15/6/1419 وتاريخ )

 البعثات رؤساء بإشعار – للتنمية اإلسالمي البنك مع بالتنسيق – الحج وزارة تقوم أن
 وبيع بإصدار المختصة الجهة بأن الحجاج بتوعية عليهم والتأكيد الطوافة ومؤسسات

 إرسال طريق عن وذلك ، للتنمية اإلسالمي البنك هي واألضاحي الهدي سندات وتسويق
 الخصوص هذا في خطابات بتوجيه االكتفاء دون المؤسسات لدى مكاتب إنشاء أو مندوبين

 الهدي سندات وتسويق بيع منافذ بتوسيع للتنمية اإلسالمي البنك قيام ضرورة مع ،
 وتجار للتنمية اإلسالمي البنك بين بالتنسيق والصناعة التجارة وزارة تقوم أن.3 . واألضاحي

 وضع بموجبها يتم معينة آلية إليجاد بالمواشي الخاصة المؤسسات وأصحاب المواشي
 من المنفذ واألضاحي الهدي من لإلفادة المملكة مشروع من االستفادة لضمان معينة ضوابط

 التجارة وزارة قيام ضرورة مع ، المواشي تجار ومصالح ، للتنمية اإلسالمي البنك قبل
 مجلس قرار في ورد بما بالمواشي الخاصة التجارية المؤسسات أصحاب بإبالغ والصناعة

 أن.4 . فيه ورد ما بتطبيق عليهم والتأكيد ، هـ15/6/1419 وتاريخ ) 131 ( رقم الوزراء
 . الحج موسم في العاملة األخرى المعنية الجهات مع العام واالدعاء التحقيق هيئة تشارك

 الشؤون ووزارة ، واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة تقوم أن.5
 في توضح بأن التعاونية والمكاتب الخيرية والجمعيات المؤسسات على بالتأكيد االجتماعية

 خدمة وأن المواطنين بأضاحي خاص عملها أن بها الخاص التسويق ونشاط إعالناتها جميع
 أما . واألضاحي الهدي من لإلفادة المملكة مشروع بها يقوم للحجيج واألضاحي الهدي

 إليه المشار – واألضاحي الهدي بسندات الخاص التقرير من ) 6 ( رقم بالتوصية يتعلق فيما



 العمل على المكرمة بمكة الجزئية المحكمة لحث العدل وزارة مخاطبة والمتضمنة – أعاله
.. المشاعر منطقة في العمل على االقتصار دون المبارك األضحى عيد إجازة فترة خالل

 الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في المشكلة اللجنة رأته بما علماً الموقر المجلس أحاط فقد
 أنها من الوزراء لمجلس العامة اللجنة وأيدته هـ10/1/1426 وتاريخ ) 2 ( رقم بمحضرها

 وزارة مندوب أوضحه ما حسب – الهدي بسندات المتعلقة القضايا إن حيث منتهية تعتبر
 محاكم عام كل تُنشأ أجلها من التي الحج بموسم المتعلقة القضايا ضمن يدخل – العدل

 تنظر حكمها في كان وما القضايا هذه فإنّ ثم ومن ، المشاعر مناطق في مؤقتة مستعجلة
 ما إنفاذ إليكم ونرغب . المكرمة مكة في الجزئية المحكمة فيها بما المحاكم تلك لدى
 إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. الشأن هذا في الوزراء مجلس إليه انتهى

. و/ ) يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع
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 إلى فيه المشار ، هـ27/7/1419 والتاريخ 1238/ت/13 الرقم ذي لتعميمنا فإلحاقا (
 القاضي ، هـ15/6/1419 وتاريخ ) 131 ( برقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة

 أنواعها بكافة والصدقة والفدي واألضاحي الهدي سندات وتسويق وبيع إصدار بقصر
 واألضاحي الهدي لحوم من لإلفادة السعودية العربية المملكة مشروع على بالحجاج الخاصة

 صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... للتنمية اإلسالمي البنك بتنفيذه يقوم الذي
 والتاريخ ب/10157 الرقم ذات الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو

 لجنة ورئيس الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجهة ، هـ16/3/1426
 هـ9/3/1426 وتاريخ ) 61 ( رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة بها المرفق ، العليا الحج

 ( رقم الوزراء مجلس قرار من ) 1 ( الفقرة في الواردة ) سندات ( كلمة بأن القاضي ،
 لذا . الخ ... القبض وسندات والعقود الفواتير تشمل ، هـ15/6/1419 وتاريخ ) 131
 مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) بعاليه إليه المشار الوزراء
2644/ت/13
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 هـ7/4/1426 وتاريخ ش16/21540/2 رقم الداخلية وزارة وكيل معالي برقية تلقينا فقد
 رقم األمنية للشؤون الداخلية وزير مساعد الملكي السمو صاحب برقية إلى فيها المشار ،

 والمقيمين المواطنين تذمر عن معلومات توفر بشأن ، هـ22/3/1426 وتاريخ 18242/13
 في العام األمن مدير إليه أشار وما ، والماشية والسيارات للمنازل السرقات كثرة بسبب
 ضعاف واستغالل العقوبات ضعف أن من ، هـ30/2/1426 وتاريخ 3/1460 رقم كتابه

 – ريال آالف خمسة عن زاد ما إال السرقات جرائم مرتكبي ) سجن ( توقيف لعدم النفوس
 . عام بشكل السرقات جرائم وتزايد انتشار في دور له – الخاص الحق صاحب يتنازل لم إذا

 ومنها السرقات مرتكبي على العقوبة تشديد إمكانية دراسة نحو الالزم اتخاذ معاليه ويطلب
 ) إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . الظاهرة هذه على للقضاء تمهيدا ، األغنام

. و/
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 نظام من ) 231 – 230 ( المادتين حول الوزارة إلى الواردة االستفسارات إلى فإشارة
 230 ( المادة في الوارد ، عليه المحكوم بإيقاف يتعلق ما وخصوصاً ، الشرعية المرافعات

 لغير ضده الصادر الحكم تنفيذ من عليه المحكوم امتنع إذا [ أنه على نصت التي النظام من )
 عليه المحكوم توقيف طلب له للمحكوم جاز أمواله على التنفيذ يمكن ولم اإلعسار عذر

 الممتنع بوقف يأمر أن الحاكم وعلى ، المختص اإلداري الحاكم إلى يرفعها عريضة بموجب
 تلك بعد التنفيذ عن االمتناع على عليه المحكوم أصر وإذا ، أيام عشرة عن تزيد ال لمدة
 استمرار في للنظر اختصاصها نطاق في عليه المحكوم يقيم التي المحكمة إلى فيحال المدة
 دليل لوضع لجنة تشكيل تم وأنه ، ] الشرعية النصوص ضوء على سراحه إطالق أو توقيفه

 في المشكلة اللجنة بين تنسيق وجود إلى إضافة ، والتنفيذ الحجز قسم لعمل إجراءات



 يسبب ما كل لمعالجة وذلك ، الداخلية وزارة مندوبي مع التنفيذية اللوائح لمراجعة الوزارة
 على والعمل ، االطالع إليكم نرغب لذا . األحكام وتنفيذ فيها والبت القضايا في النظر تأخر
 المحكوم إيقاف بخصوص الشرعية المرافعات نظام من ] 230 [ المادة في ورد ما تفعيل
 رأت حال في السجن إلى يوجه المدة محدد كتاب بإصدار المبادرة ذلك ومن ، عليه

 نظام من ] 36 [ المادة به تقضي ما وفق ، عليه المحكوم توقيف استمرار المحكمة
 في إال سجنه أو إنسان أي توقيف يجوز ال [ أنه على تنص التي ، الجزائية اإلجراءات

 توقيف دار أو سجن أي إلدارة يجوز وال نظاماً، لذلك المخصصة التوقيف دور أو السجون
 المختصة، السلطة من عليه موقع المدة ومحدد مسبب أمر بموجب إال إنسان أي قبول

.و)/ . ] األمر هذا في المحددة المدة بعد يبقيه أال ويجب
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 مجلس قرار على المبني ، هـ9/7/1424 وتاريخ 2276/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 غسل مكافحة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ20/6/1424 وتاريخ 167 رقم الوزراء
 جداً العاجل الخطي البرقي السري التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... األموال
 ، هـ1/8/1426 وتاريخ ش19/46391/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب

 القاضي هـ20/6/1424 وتاريخ 167 رقم الوزراء مجلس قرار إلى إشارة [ : ونصه
 بالمرسوم عليه المصادق بالقرار المرفقة بالصيغة األموال غسل مكافحة نظام على بالموافقة
 والعشرين الثامنة المادة إلى واستناداً ) فاصله ( هـ25/6/1424 وتاريخ 39/م رقم الملكي

 الالئحة المالية وزير مع باالتفاق الداخلية وزير يصدر أن على تنص التي النظام ذات من
 لمن وإبالغها بموجبها العمل نرغب الالئحة من نسخة طيه ) فاصله ( النظام لهذا التنفيذية

 برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... يلزم
. و / ) األموال غسل مكافحة لنظام التنفيذية الالئحة من نسخة
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 وتاريخ 16/70938 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 الداخلية وزير مساعد وسمو ، المناطق أمراء السمو أصحاب إلى الموجه ، هـ10/8/1426

 ، القتل قضايا في التصرف كيفية موضوع في ، العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس ومعالي ،
 سموه ورغبة ، ) 224 ، 220 ، 126 ( المواد في الجزائية اإلجراءات نظام عليه نص وما

 التحقيق هيئة فيها تحقق التي القتل قضايا .1 : اآلتي وفق النظام هذا إعمال على التأكيد
 وتراجع العامة والدعوى االتهام الئحة تعد المتهم ضد كافية أدلة إلى وتتوصل العام واالدعاء
 أمام فيها الترافع ثم نظامها حسب الهيئة برئاسة المختصة اللجنة من عليها ويصادق الالئحة

 التي القضايا .2 . الجزائية اإلجراءات نظام من ) 126 ( المادة وفق المختصة المحاكم
 من تحال لإلمارة رفعت إذا للهيئة فروع بها يوجد ال التي الجهات في الشرطة فيها تحقق
 االتهام الئحة وإعداد إجراءاتها لتدقيق بالمنطقة الهيئة فرع رئيس إلى المنطقة أمير سمو

 المختصة المحاكم أمام فيها الترافع ثم الهيئة برئاسة المختصة اللجنة من عليها والتصديق
 واكتسابه بالقتل الحكم صدور بعد .3 . الجزائية اإلجراءات نظام من ) 126 ( المادة وفق

 الوزارة إلى يرفع األعلى القضاء ومجلس التمييز محكمة من عليه بالتصديق القطعية الصفة
 االطالع إليكم نرغب لذا . النظام ذات من ) 220 ( المادة وفق السامي للمقام عنه للعرض
.و / ) موجبه ومراعاة
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 السامي األمر على المبني ، هـ16/2/1425 وتاريخ 2407/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 بالعقارات التصرف الئحة على بالموافقة القاضي هـ24/9/1423 في 38313/ب/3 رقم

 صاحب كتاب على المبني ، هـ25/8/1425 وتاريخ 2513/ت/13 رقم وتعميمنا ، البلدية
 ، هـ16/7/1425 وتاريخ 44795 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو



 اإلجراءات استكمال بعدم العدل وكتابات المحاكم على التأكيد سموه طلب المتضمن
 التي البلدية بالعقارات التصرف الئحة من الثالثة المادة في إليها المشار البيع لحاالت الالزمة
 ... حالة لكل للبيع سموّه إجازة قرار وجود من التأكد بعد إال والبلديات األمانات من تحال

 والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ
 المعالي أصحاب إلى أصال الموجه ، هـ15/11/1426 وتاريخ ز ص/67347 رقم

 للمقام رفعناه ما على بناء [ : ونصه ، السعودية العربية المملكة في المناطق أمناء والسعادة
 البرقي السامي األمر تلقينا ، هـ26/1/1426 وتاريخ 6254 رقم بخطابنا الكريم السامي
 في 290 رقم المحضر على المعطوف - هـ23/9/1426 في ب م/11038 رقم الكريم

 الحالية النصوص على اإلبقاء مناسبة ( والمتضمن - الخبراء هيئة في المعد هـ29/7/1426
 في 38313/ب/3 رقم السامي باألمر الصادرة البلدية بالعقارات التصرف لالئحة

 الواردة التخطيط وزوائد التنظيم وزوائد المنح زوائد بيع عدا تعديل دون هـ24/9/1423
 من تفويض للوزير ويجوز ( : لنهايتها التالية العبارة وإضافة الالئحة من ) الثالثة ( المادة في

 السامي األمر تضمن وقد . ) التخطيط وزوائد التنظيم وزوائد المنح زوائد بيع بشأن يراه
. أعاله إليه المشار المحضر تضمنه ما على الموافقة الكريم

 التخطيط وزوائد التنظيم وزوائد المنح زوائد بيع بصالحية نفوضكم ذلك إلى واستناداً
 اإلجراءات بكافة والتقيد البلدية بالعقارات التصرف الئحة من الثالثة بالمادة عليها المنصوص
 ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... بذلك يتعلق فيما الالئحة بهذه عليها المنصوص

. و / )والتعليمات األنظمة وفق موجبه
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 برقية على المبني ، هـ19/7/1426 وتاريخ ص/س/530 رقم بكتابنا المبلغ لتعميمنا إلحاقاً
 فيها المشار ، هـ2/7/1426-1 وتاريخ 40704 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب

 تشكيل على بالموافقة القاضي ، هـ10/3/1423 وتاريخ 6515/س رقم السامي األمر إلى
 في االعتراف تصديق يتم وأن ، الضالة الفئة قضايا في للنظر قضاة ثالثة من شرعية محكمة



 دفتر على معه وقاضيين المحكمة رئيس قبل من العامة المحاكم في القضايا من النوع هذا
 هذا في التحقيق طبيعة أن كما ، المحكمة رئيس لدى يحفظ خاص سجل في ويدون التحقيق

 المقررة المدة معه تستنفد قد الذي األمر ، الوقت من مزيدا يتطلب الجرائم من النوع
 توحيد سموه ويرغب ، التحقيق انتهاء دون الجزائية اإلجراءات نظام في االحتياطي للتوقيف

 رئيس لدى األشهر الستة تجاوزت التي التحقيق لمصلحة التوقيف أوامر تمديد في النظر
 فقد عليه . الخ ... الداخلية وزارة مندوب مناولة األمنية القضايا واستالم وتسليم ، المحكمة

-1 في 2346/24/ش1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب السرية البرقية تلقينا
 ص س/530 رقم خطابكم من لنا المعطاة الصورة إلى نشير [ : ونصها هـ2/1/1427

 الموافقة بشأن المناطق من عدد في المحاكم رؤساء إلى الموجه هـ19/7/1426 وتاريخ
 .. الضالة الفئة قضايا في للنظر قضاة ثالثة من شرعية محكمة تشكيل على الكريمة السامية

 يتم بأن المتضمنة هـ2/1/1426-1 وتاريخ 40704 ش1 رقم ببرقيتنا إيضاحه تم وما
 المحكمة رئيس قبل من العامة المحاكم في القضايا من النوع هذا في االعتراف تصديق

 ويكون المحكمة رئيس لدى يحفظ خاص سجل في ويدون التحقيق دفتر على معه وقاضيين
 رؤساء تعميد يتم وأن المحكمة رئيس قبل من الجزئية المحاكم في االعتراف تصديق

 على التعميم بإعادة المختصة للجهة واإليعاز معاليكم اطالع نود ) فاصلة ( بذلك المحاكم
 أهـ ] ... الشأن هذا في تم بما واإلفادة أعاله إليه المشار خطابكم تضمنه بما المحاكم سائر

.

.و ) إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا
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 وتاريخ 97/25/29384/1 رقم الخارجية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد (
 معاملة بسوء المتعلقة األحكام عن بمعلومات موافاته سموه طلب المتضمنة ، هـ5/3/1427

 أعمال نتيجة األجنبية والعاملة العامل لصالح صدرت التي ، المملكة في األجانب العمال
 نرغب لذا . الخ ... الماضية العشرة األشهر خالل ، االغتصاب أو البدني اإليذاء عن ناجمة
 بالوزارة للمستشارين العامة اإلدارة وتزويد . عاجلة بصفة بموجبه والعمل االطالع إليكم

 ( المدة خالل وذلك ، وجدت إن قبلكم من صدرت التي المذكورة األحكام عن بمعلومات



.و ) ) هـ1427 لعام صفر شهر - هـ1426 لعام األولى جمادى شهر
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 1/5/5/37186 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 وتاريخ 3130 رقم الوزاري القرار من نسخة به المرفق ، هـ25/4/1427 وتاريخ

 بشأن هـ3/9/1408 وتاريخ 3130 رقم الوزاري القرار إلى فيه المشار ، هـ25/3/1427
 من )3( المادة تعديل : أوالً : يلي ما المتضمن ، االعتبار رد وإجراءات السوابق تسجيل
 تكون أن -أ :التالي النحو على لتكون هـ3/9/1408 وتاريخ 3130 رقم الوزاري القرار

 العقوبة تكون أن -ب .الشرعي للوجه وفقاً تجري محاكمة بعد نهائي حكم على بناء العقوبة
 )3 .الرابعة للمرة السكر حد )2 .المسكر حد غير شرعياً حداً )1 : إما بها المحكوم

 الذي الجلد ( : اآلتية العقوبات من عقوبتان اجتمعت إذا )4 .سنتين عن تقل ال مدة السجن
 خمسة عن تقل ال التي الغرامة ، سنة عن يقل ال الذي السجن ، جلدة ثمانين عن يقل ال

 ثانياً .مجتمعان هما أو نظاماً أو شرعاً يتقرر ما العقوبات باجتماع والمقصود ). ريال آالف
 يبلغوا لم الذين األحداث ( :- التالي النحو على لتكون القرار ذات من )4( المادة تعديل :

 إبالغه سموه ويطلب ). بحقهم يصدر ما تسجيل يجري ال الجرم ارتكابهم حين عشرة الثامنة
.و )يخصكم فيما بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا إلخ ... بموجبه للعمل يلزم لمن
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 أنْ المتضمنة ، التحكيم لنظام التنفيذية الالئحة من الخامسة المادة في جاء ما على فبناء (
 المظالم ديوان ورئيس التجارة ووزير العدل وزير بين باالتفاق المحكمين بأسماء قائمة تُعدّ

 برفقه تجدون لذا . والصناعية التجارية والغرف القضائية والهيئات المحاكم بها وتخطر ،
 . المحكمين قائمة إعداد لجنة أمانة من الصادرة المحكمين لقائمة الثاني اإلصدار من نسخة



.و ) التنفيذية والئحته التحكيم نظام به يقضي حسبما الالزم وإكمال لالطالع
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية الخطية البرقية من نسخة تلقينا فقد
 اإلمارة خطاب إلى إشارة[ : ونصها ، هـ11/9/1427-10 وتاريخ س1/5/2/50626/2

 رقم الوزارة لبرقية الجوابي ومشفوعاته المعاد هـ29/7/1427 في س 4278 رقم
 -مكسر محمد بن محمد / مقتل قضية بشأن هـ13/1/1427 في ش1/5/2/2783/2

 أربعة العمر من البالغ عسيري يحيى بن محمد بن غرامة / الحدث قبل من - الجنسية يماني
 هـ19/9/1423 في 37544 /ب /4 رقم البرقي السامي األمر بشأنها الصادر عاماً عشر

. والعام الخاص الحقين حيال فيها للبت المختصة المحكمة إلى القضية بإحالة القاضي

 المتضمن هـ18/12/1424 في 19/305 رقم الشرعي بالصك الخاص الحق انتهى وحيث
 الدعوى عن الوكيل وتنازل الشرعي حقهم كامل المتوفى ورثة عن الشرعي الوكيل استالم

 إحالة أعاله البرقية وتضمنت المذكور غرامة السجين سراح أطلق أن بعد القضية حفظ وتم
 العام الحق لقاء المذكور غرامة بحق المناسبة العقوبة لتقرير الشرعية المحكمة إلى القضية

 تثبت من حيال الالزم اتخاذ مع األوراق رفع ثم ومن األحداث محكمة الختصاصات وفقا
 رئيس فضيلة مخاطبة تم أنه من إليه أشير وما المذكور سراح إطالق في للتعليمات مخالفته

 تعزيرية بعقوبة المذكور غرامة على والحكم العمد القتل صفة إلثبات الجزئية المحكمة
 بالنسبة أما القطعية الصفة الحكم اكتساب بعد األوراق ورفع الخصوص بهذا الئحة وإعداد
 وشرطة اإلمارة من مندوبين تكليف فتم العام للحق محاكمته قبل المذكور سراح إلطالق
 تقريرها اللجنة وقدمت ذلك وتم الجانب هذا في للتحقيق االجتماعية والشؤون المنطقة

 في 9/305 رقم الصك بموجب الخاص الحق في انتهت القضية أن إلى فيه خلصت الذي
 في 91/305/6 رقم الشرعي القرار بموجب العام الحق وفي هـ11/2/1424
 عليه المجني قتل العام المدعي دعوى ثبوت بعدم الحكم والمتضمن هـ18/12/1424

 من والمصدق شرطه تحقق لعدم المذكور غرامة عليه المدعى قبل من غيلة المذكور محمد



 لهم وسلمت التحقيق لجنة قبل من المحكمة من القضية أوراق طلب تم وأنه ,التمييز محكمة
 المنطقة محاكم رئيس إبالغ ورأت التحقيق عن اللجنة توقفت األوراق على إطالعها وبعد
 فيما كل اللجنة تحقيق نتائج في جاء ما بمالحظة بالمنطقة العام واالدعاء التحقيق وهيئة
 سابقا السجين أن اللجنة أوضحت كما مستقبال ذلك ومالحظة القضية هذه حيال يخصه
. الشرعي التكليف سن دون أوقف المذكور غرامة

 أن من اللجنة إليه أشارت ما أن -1 :- يلي ما تبين اللجنة أوراق على باالطالع إنه وحيث
 غير فهذا هـ18/12/1424 في 91/305/6 رقم الشرعي القرار بموجب انتهى العام الحق

 عليه المدعى قتل عن النظر صرف وهو العام الحق من جزءً تضمن الحكم إن حيث صحيح
 سحب إن -2 . ارتكبه ما لقاء الجاني يستحقها التي والعقوبة القتل صفة تحديد وبقي غيلة

 )5( المادة نصت حيث للتعليمات مخالف اللجنة طلب على بناء المحكمة من األوراق كامل
 في للنظر المحكمة إلى األوراق إعادة نرغب لذا . ذلك على الجزائية اإلجراءات نظام من

 أشير بما اللجنة أعضاء على التنبيه مع إليه المشار السامي األمر به قضى ما وفق العام الحق
 والرفع المذكور غرامة سراح إطالق في للتعليمات مخالفته تثبت من حيال الالزم واتخاذ إلية

 المحاكم لتوجيه اإلجراء هذا من بصورة العدل وزير معالي تزويد تم وقد للوزارة بذلك
 بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] عنها المنوه المادة تضمنته ما بمراعاة
و/ ).يلزم لمن وإبالغه
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 هـ12/9/1428 وتاريخ ب م/8156 رقم الكريم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 ضمنها من يوجد ال لنا ترفع والتي باألكثرية فيها يحكم التي القضايا إن حيث [ : ونصه

 تلك المخالفة النظر وجهات كانت سواء ، به محكوم هو لما المخالفة القضاة نظر وجهات
 لعضو أو ، التمييز محكمة قضاة من أكثر أو لقاض أو ، القضية ناظرة المحكمة قضاة ألحد

 إبراءً – تستوجب مالبسات فيها القضايا بعض وألن .األعلى القضاء مجلس في أكثر أو
 المخالفة النظر وجهات رفع إليكم نرغب .المخالفة النظر وجهات على االطالع – للذمة

 المحكمة مستوى على تلك النظر وجهات كانت سواء القضية عليهم عرضت الذين للقضاة
 .. ذلك على ويؤكد األعلى القضاء مجلس أو التمييز محكمة مستوى على أو القضية ناظرة



 .يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا . هـ.أ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا
و /،،، يحفظكم والله
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 وتاريخ 91194 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد(
 155297 رقم المنورة المدينة منطقة إمارة خطاب إلى إشارة[ :-ونصها هـ17/10/1428
 ما بشأن هـ28/6/1427 في 1/5/5/570403 رقم لبرقيتنا الجوابي هـ27/8/1427 في

 فيها المتهم القضية في النظر وإعادة عنه العفو ملتمسا فالته محمد إبراهيم /المواطن به تقدم
 وقف من ولحرمانه لترحيله لكفيله ومضايقتهم الوافدين ألحد تهديدهم بشأن وآخرون

 بحقهم صدر ما أن العتقادهم العفو تعليمات تطبيق لجنة لدى لبس وحدوث إلخ ... )الفالته(
 لجنة تشكيل تم الشأن بهذا والتظلمات االلتماسات ولكثرة بالعفو فشملتهم العام للحق

 يتعلق فيما وتجاوز وإهمال تقصير وجود عدم إلى اللجنة وتوصلت الموضوع في للتحقيق
 منطوق من فهمت التطبيق لجنة إن ومنها تقريرها في أوردتها التي للحيثيات بالعفو بشمولهم

 عليهم المدعى تعزير مني تقرر( نصه ما فيه ورد الذي هـ6/1/1426 في 2/8 رقم الحكم
 للحق الحكم أن من )عام مكان في جلدة سبعين منهم واحد كل وجلد شهر لمدة بالسجن

 ترتب أنه إال الخاص للحق صدر ما أن المحكمة أوضحت أن بعد األمر تدارك وجرى العام
 رئيس فضيلة خطاب في ورد لما وفقاً عليهم المدعي على ضرر الحضور من تهربهم على

 المنورة المدينة منطقة أمير الملكي السمو لصاحب الموجه المنورة بالمدينة الجزئية المحكمة
 لإليعاز العدل لوزارة الكتابة اللجنة رأت وحيث هـ7/11/1425 في 19252 برقم

 الخاص للحق هو وما العام للحق هو عما األحكام في بالتفصيل القضاة الفضيلة ألصحاب
 الجزائية اإلجراءات ونظام التنفيذية ولوائحه )201( المادة الشرعية المرافعات لنظام تطبيقاً
 إشكاليات في يدخل اللبس أو فيه الغموض ألن مصدره قبل من الحكم بإيضاح تقضي والتي

 ما حيال الالزم باتخاذ واإليعاز االطالع نأمل .اللجنة إليه توصلت ما على ولموافقتنا التنفيذ
.أهـ ]إليه أشير



و/ ).والتعليمات األنظمة وفق إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا
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 وتاريخ 109049 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد(
 بمنطقة العام واالدعاء التحقيق هيئة فرع رئيس سعادة كتاب به المرفق ، هـ29/11/1428

 تم قضايا وجود مالحظة المتضمن ، هـ4/11/1428 وتاريخ 1/6/95212ر هـ رقم الرياض
 عليه المدعى قناعة أخذ على واالقتصار بالحكم العام المدعي قناعة أخذ دون فيها الحكم

 سموه ويطلب .الجزائية اإلجراءات نظام من )193( للمادة مخالفة من ذلك في وما ، فقط
 وفق الصادر بالحكم العام المدعي قناعة أخذ بضرورة القضاة الفضيلة أصحاب على التأكيد

 إليكم نرغب فإننا لذا .إلخ ... الجزائية اإلجراءات نظام من )193( المادة عليه تنص ما
 ).يحفظكم والله . الجزائية اإلجراءات نظام من )193( المادة تضمنته بما والعمل االطالع
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 الذي وإنما السواقين نظام بمقتضى السائقين محاكمة شأنها من ليس الشرعية المحاكم(...
 من تنشأ التي األضرار أي فقط الخاص الحق في الشرعي الوجه تطبيق هو المحاكم يعني

.217/ص العام الحق في التعميم نص ينظر . ن/ .)إلخ.. الصدم حادث
3641/3
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 في 12763 رقم الوزراء مجلس رئيس سمو خطاب من بنسخة إليكم نبعث( :وبعد
 بما الخاصة والتعليمات هـ27/5/1380 في 220 رقم الوزراء مجلس وقرار هـ7/6/1380

 لدى موجبها واعتماد بها اإلحاطة ونرغب .والشرطة الدفاع بين الحوادث في اتباعه يجب
 مجلس إن« : هـ27/5/1380 في 220 رقم الوزراء مجلس قرار نص . ن/انتهى .)اللزوم

 352/2 برقم الرئاسة ديوان من الواردة لهذا المرافقة المعاملة على اطالعه بعد الوزراء
 اللجنة قبل من الموضوعة التعليمات مشروع على المشتملة هـ29/4/1376 وتاريخ

 لتحقيق العام واألمن الداخلية ووزارة والطيران الدفاع وزارة من مندوبين من المشكلة
 عليها المختلف الثالثة المواد نصوص على اطالعه وبعد .والدفاع الشرطة رجال بين التعاون

 قرار على اطالعه وبعد .الموضوع في الداخلية وزارة ومندوبي الدفاع وزارة مندوبي بين
 صياغة تكون أن على موافقتها وخالصته هـ25/5/1380 وتاريخ 67 رقم األنظمة لجنة

 تصدر العسكرية السيارات رخص أن :أوالً : كاآلتي عليها المختلف الثالثة المواد نصوص
 حاجتها تقدر التي هي وأنها العسكرية األسرار ضمن تدخل أنها على تأسيسا الدفاع وزارة من
 ورجال الشرطة لرجال يحق ولكن الموضوع هذا في العام األمن إدارة لتدخل ضرورة فال

 أن يثبت وما الدفاع وزارة من لهم الممنوحة رخصهم إبراز السائقين من يطلبوا أن المرور
 حوادث أن :ثانياً . لذلك الدفاع وزارة تصدرها التي للتعليمات طبقا إليهم مسلمة السيارة
 الدفاع لوزارة التابعة السيارات سائقي من العسكرية الثكنات نطاق خارج تقع التي المرور
 الحربي البوليس يخطر أن على الشرطة رجال والتحقيق الضبط ويتولى العامة للنظم تخضع
.بذلك

 وهل الشرطة رجال ومن الجيش رجال من قوتين وجود أثناء األمر يصدر من أما :ثالثاً
 التي هي األمن على واإلشراف النظام بحفظ القائمة الجهة فإن رتبة األكبر الضابط يصدرها

 تتوحد عندما يكون هذا ألن رتبة األكبر الضابط على متوقفا ذلك يكون وال األمر تصدر
 :مايأتي يقرر التنظيم على القائمين بين المناسبة قيام عند عليه يتفق األمر وهذا القوة صفة

 والدفاع الشرطة رجال بين التعاون لتحقيق الموضوعة التعليمات مشروع على الموافقة
.». عليها المختلف الثالث المواد شأن في أعاله اللجنة أقرته الذي والتعديل

ك/109/1
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 16/8624 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب إلى فنشير( :وبعد
 بالفتوى الوزارة لهذه التابعة المعنية الجهات تذكير فيه رأى الذي هـ16/3/1392 وتاريخ

 في 1725 برقم ـ الله رحمه ـ ابراهيم بن محمد/الشيخ سماحة من الصادرة
 من االطباء عالج بسب ينتج وما السيارات حوادث من يحصل ما حول هـ24/12/1380

 نشفع المحاكم في القضايا هذه مثل وجود لكثرة ونظرا ذلك على وبناء . ووفيات أضرار
 ك/انتهى .)مسائل من عليه نصت فيما بها لالستنارة إليها المشار الفتوى من صورة برفقه لكم

 المعظم الملك الجاللة صاحب حضرة إلى إبراهيم بن محمد من« : عنها المنوه الفتوى نص .
 جاللتكم خطاب إلى فباإلشارة :وبعد ..وبركاته الله ورحمة عليكم السالم .بتوفيقه الله أيده
 من يحصل ما عن السؤال المتضمن هـ15/8/1380 وتاريخ 5/12/10/1531 رقم

 الوفيات حوادث من العمليات إجراء عند األطباء عالج عن ينشأ ما وعن السيارات حوادث
 رحمهم ـ العلماء لكالم وتطبيق عميق بحث زيادة وتستدعي مهمة مسألة هذه أن الحقيقة وفي
 إذا ما وهي األولى المسألة أما : يلي كما عليها الجواب وكتابة تأملها جرى وقد ـ الله

 ونحو وكسور جروح أو الركاب بعض وفاة انقالبها من وحدث سيرها أثناء السيارة انقلبت
 أو الكثيرة السرعة مثل تعديه أو السائق تفريط عن ناتجا االنقالب كان إن أنه:فجوابها .ذلك
 السائق يكن لم أو منها شىء في لخلل أو تفقدها عن غفلته أو السيارة آالت ضبطه عدم

 انقالب عن نتج ما كل يضمن فإنه تعديا أو تفريطا يعد ما كل من ذلك ونحو السياقة يحسن
 ومتفقدا السيارة بسياقة حاذقا السائق وكان ذلك من شىء يكن لم وإن متسبب ألنه السيارة
 األصل ألن عليه ضمان فال زائدة سرعة مسرعا يكن ولم خلل منها بشىء يكن ولم آلالتها
 على فاليمين عنها عجزوا وإن عليه ادعوا إن الركاب على فالبينة االختالف وعند ذمته براءة

. دعواهم نفي على السائق

 عليه ومشت وشغلها السائق فجاء سيارة تحت إنسان نام إذا ما وهي الثانية المسألة وأما
 ولتفريطه المباشر هو ألنه فعله عن نتج ما كل يضمن السائق هذا أن الشك: فالجواب .فأتلفه
 ما يفعل أن وهو الخطأ حد عليه منطبق وألنه يمشيها أراد عندما سيارته تحت ما تفقده بعدم

 فعليه دعسه وتعمد الراقد بهذا عالما السائق كان فإن وحينئذ معصوما آدميا فيصيب فعله له
 الثالثة المسألة أما .ماله في والكفارة عاقلته على وتكون الدية غير عليه فليس وإال القصاص

 .السائق من علم بدون تسير وهي السيارة من بنفسه ألقى الركاب بعض كان إذا ما وهي
 الذي هو ألنه أحد على ضمان فال بنفسه وألقى عاقال بالغا الراكب كان إذا أنه: فالجواب

 عالج إذا ما وهي الرابعة المسألة وأما .مجنونا أو صغيرا حمل لو ما بخالف نفسه قتل
 على ادعى ثم ذلك ونحو النفس في أو الطرف في تلف عالجه عن وحصل مريضا الطبيب



 من شرعا مانع ال أنه: فالجواب .للمحاكمة معه حضوره يطلب تفريط أو بتعد الطبيب
 على حوكم وإذا وكيال عنه وكل أو بنفسه حضر سواء الناس من كغيره ألنه الطبيب محاكمة

 رقبة عتق وهي الكفارة غير عليه فليس أدين وإذا يدان وقد براءته تثبت فقد شرعية أصول
 فأكثر الثلث بلغت إذا العاقلة وتحملها الدية وعليه متتابعين شهرين فصيام يجد لم فإن مؤمنة

 في عليها منصوص فرط أو تعدى إذا وتضمينه الطبيب محاكمة وجنس يتعمد لم إذا هذا
 الله رسول قال:قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث فيها واألصل العلماء كالم

.ضامن فهو ذلك قبل الطب منه يعلم ولم تطبب من):«سلم و عليه الله صلى(

 الذين أن ومفهومه بمنطوقه يفيد الجليل الحديث فهذا ماجه وابن والنسائي أبوداود رواه »
 من أن وهو الحديث منطوق أفاده ما: األول القسم :أقسام إلى ينقسمون الناس يعالجون

 وهذا دونها فما النفس من بسببه تلف ما كل من ضامن فهو جاهل وهو الطب مهنة تعاطى
 بدون بالمعالجة يستبد ال ألنه القصاص عنه ويسقط بالدية ضمانه ويكون العلم أهل بإجماع

 بمعالجته له وأذن بالطب له علم ال جاهل أنه منه يعلم المريض كان وإن له المريض إذن
 القسم . الحالة هذه في الطبيب على ضمان فال عاقل بالغ وهو منه يحصل ما على مقدما
 وأعطى حاذقا الطبيب كان إذا ما وهو الحديث مفهوم أفاده ما وهو األول عكس: الثاني

 استكمل فإذا والكيفية بالكمية المالئم الدواء اختيار في يقصر أو يده تجن ولم حقها الصنعة
 أو النفس تلف المكلف غير ولي أو المكلف من فيه المأذون فعله عن ونتج يمكنه ما كل

 الثالث القسم . والقصاص الحد كسراية فيه مأذون سراية ألنها اتفاقا عليه ضمان فال العضو
 جنت أو استعماله صفة في أو الدواء إعطاء في أخطأ ولكنه حقها الصنعة أعطى حاذق طبيب:

 قبل أو يستحق مما أكثر البنج من يعطيه أن مثل بسببه مات أو فأتلفته صحيح عضو على يده
 حشفة على الخاتن جنى إذا ما ومثل بدنه يتحمله ما مقدار ويعرف المريض يفحص أن

 مما ذلك ونحو المختل الضرس يظنه فقلعه صحيح ضرس إلى القالع تعدى أو المختون
 مضمونة هي بل تهدر أن يمكن ال خطأ جناية جنى الطبيب فهذا ـ الله رحمهم ـ العلماء ذكره

.»عاقلته فعلى وإال خاصة الطبيب مال ففي الدية ثلث من أقل كانت فإن
ت/158/2
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 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد
 هـ21/4/1393 في ج/9751/3 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصال الموجه

 حادث حول هـ13/4/1393 في 476 رقم الموقر الوزراء مجلس لقرار والمتضمن
 ومما . و/انتهى .) واإلحاطة االطالع ونرغب .النجدة شرطة سيارة قبل من /.......صدم
 بوضع األخذ عدم« : نصه ما هـ13/4/1393 في 476 رقم الوزراء مجلس قرار في ورد

 هي كما الجاني مسئولية العامة القاعدة تكون أن يجب بل عامة كقاعدة الدية من اإلعفاء
 فيها المساهمة أو الدية دفع من الدولة يمنع ال ذلك أن على الشريعة أحكام في مقررة أصال

 .حرر ذكر ولما .موجبة مبررات لها فردية حاالت في ظروفها حسب تقدر معينة حاالت في
.».بموجبه يلزم ما إكمال أرجو ذلك على خالد/األمير سيدي سمو وافق وحيث
ت/114/3
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 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب إلى نشير( :وبعد
 من المعد السيارات حوادث عن بحث به والمرفق هـ1/5/1398 في 911/2 رقم واإلرشاد

 في انعقاده خالل العلماء كبار هيئة مجلس رآه وما واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة
 بعد نأمل .منه واالستفادة إليه للرجوع المحاكم على البحث تعميم من عشرة الثانية الدورة

 حوادث عن البحث في ورد ومما . و/انتهى .)الحاجة عند البحث إلى الرجوع االطالع
 من الرابع الموضوع مسائل في الفقهاء أقوال من تقدم ما على بناء ... « :نصه ما السيارات

 يخرج أن يمكن الشرعية القواعد من تحته اندرجت أو العلل من عليه بنيت وما اإلعداد
 إنسانا سيارة صدمت إذا :أوالً : اآلتية الطريقة على السيارات حوادث في المسئولية توزيع
 فإن -أ : فمات الوقت نفس في مارة أخرى سيارة وأصابته جانب إلى فرمته خطأ أو عمدا
 مناصفة عليهما الدية أو له منهما القصاص وجب انفردت لو تقتله منهما كل إصابة كانت
 تساوت سواء إنسان قتل في جماعة اشتراك مسألة في والشروط الخالف من تقدم ما على

 )1.( قتلت انفردت لو منهما الدنيا دامت ما األخرى من أبلغ إحداهما كانت أو اإلصابتان
 سائق على الدية أو القصاص وجب تقتل منهما األولى وكانت اإلصابتان تتابعت وإن -ب

 الدية أو فالقصاص الثانية بإصابة ومات تقتل ال األولى كانت وإن ، الثانية سائق ويعزر األولى
 )2.(حكومة أو دية أو قصاص من أصاب ما جزاء األولى سائق على ويجب الثانية سائق على



 أو أقل كسور أو بجروح أخرى وأصابته كسور أو بجروح إنسانا سيارة أصابت إذا: ثانياً
 مجموع من المصاب فمات انفردت إذا تقتل ال اإلصابتين من وكل األولى من أكثر

.(مناصفة السائقين على الدية أو القصاص وجب اإلصابتين

 أو فقتلته ووطأته سيارة فأدركته طريق في أوثقه أو فسقط آخر إنسان دفع إذا: ثالثاً )3
 الموثق أو الدافع ويعزر كسر أو نفس من أصاب ما ضمان السائق على يقال فقد مثال كسرته
 متسبب الدافع أو والموثق مباشر السائق ألن يموت حتى يحبس أو الموت دون بعقوبة

 السائق مع مشترك كليهما ألن حكومة أو دية أو قصاصا عليهما الضمان يكون أن ويحتمل
 بعده أو الوقت نفس في أخرى وأصابته أوالً إنساناً سيارة أصابت إذا: رابعاً )4.(ذلك في
 أو تلف ما ضمان السائقين من كل فعلى التلف أو الجروح أو الكسور وتمايزت يمت ولم

 ولم كسور أو بجروح إنسانا سيارتان أصابت إذا: خامساً )5.(كثر أو قل بسيارته أصيب
 والمال الدية وضمان العمد في القصاص فعليهما أتلفته أو شيئا أصابتا أو يمت ولم تتمايز
 سيارته أمام إنسان أجل من )البوري( المنبه السائق استعمل إن: سادساً )6.( مناصفة بينهما

 ضمنه مثال كسر أو فمات سيارته ووطأته سيارته أمام الصوت قوة من فسقط العبور يريد أو
 متسبب المنبه ومستعمل مباشر ألنه سائقها ضمنه أخرى سيارة تحت سقط وإن السائق

 مثال كسر أو فمات سقط وإن القاتل مع كالممسك الشتراكهما بينهما يكون أن ويحتمل
 من المقرر السير نظام سائق خالف إذا :سابعاً .المنبه مستعمل ضمنه الصوت سماعه بمجرد

 خطأ أو عمدا شيئا أتلف أو سيارة أو إنساناً وأصاب السير خط عكس أو السرعة جهة
.ضمنه

 الضمان عليه يكون من ففي الحادث فحصل منفذ من سيارة أو إنسان إليه خرج وإن
 يكون أن ويحتمل ومباشرته العتدائه للنظام المخالف السائق على يكون أن األول احتماالت

 نظام خالف من وعلى ولغيره لنفسه يحتط ولم يثبت لم ألنه فجأة المنفذ من خرج من على
 في لالشتراك عليهما الضمان يكون أن ويحتمل نائبه أو الحاكم يراه بما التعزير المرور

 منه عمدا ذلك كان فإن زحمته أو النظامي خطها في تسير سيارة اعترضته وإن الحادث
 التعزير وهو العام الحق النظام المخالف وعلى عليهما فالضمان خطأ كان وإن عليه فالضمان

 يرجع )1( وسلم،،،، وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصلى الموفق والله .اإلمام يراه بما
 يرجع )2( .اإلعداد من 34 ص والمقنع والمغنى 32 ص الشيرازي عن نقل ما إلى ذلك في
 31 ص في المدونة عن نقل ما إلى ذلك في يرجع )3( . اإلعداد من 35 ص أول و 34 ص

 عن نقل ما إلى ذلك في يرجع )4( . اإلعداد من 34 ص وحاشيته والمقنع المغنى وعن
 عن نقل ما إلى يرجع )5( . اإلعداد من 34 ص في وحاشيته المغنى وعن 33 ص في المغنى



.اإلعداد من 34 )6( .اإلعداد من 32ـ31 ص الشيرازي وعن 33 ص المغنى
ت/21/12
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 حكم وصدور الحادث في المتهم مسئولية التحقيقات واقع من يثبت ال التي الحالة في«...
 صورة مع بذلك المتوفى ورثة ويبلغ المتهم عن يفرج النظامية إجراءاته مستوفيا المحكمة من
 في بمطالبته ليقوموا بلده في الشخص ذلك وعنوان التحقيق فذلكة من وصورة الحكم من

 في الدقة بتحري المختصة السلطات إلى يوعز ذلك كل وفي تم بما اقتناعهم عدم حالة
.425/ص الديات في التعميم نص ينظر و»/إلخ..بها واإلسراع إجراءاتها استكمال

ت/123/12
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...)

 الحضورية بالكفالة فيها المتهم ويطلق عليه المدعى بلد غير بلد في تقع التي الحوادث قضايا
 دائرته في الحادث وقع الذي البلد محكمة لدى دعواه إقامة بين بالخيار فيها المدعي يكون
 إقامتها ومكان الدعوى في التعميم نص ينظر .و.)/إلخ...عليه المدعى بلد في إقامتها وبين
.407/ص
ت/12/34
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 ورقم هـ19/2/1399 في ت/21/12برقم لكم المبلغة الوزارة لتعاميم إلحاقا:"(وبعد
 ت/12/191 ورقم هـ3/1/1404 في ت/2/12 ورقم هـ23/8/1403 في ت/149/12



 هـ20/1/1399 في 16/2697 رقم الداخلية وزير سمو تعميم حول هـ11/11/1404 في
 من صورة هذا بطي لكم نرفق . خاصة حقوق ذمة على الموقوفين األجانب السجناء بشأن
 هـ25/12/1404 في 67378 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب تعميم

 هـ2/1/1405 في 17/260 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من وصورة
 ينظر . ق/ .)يخصكم فيما موجبهما واعتماد االطالع نرغب .الموضوع بشأن مؤخرا الصادر

 في 67378 رقم الداخلية وزارة تعميم في ورد ومما .432/ص الديات في التعميم نص
 وقوع في المتسبب فيها يودع التي الحاالت في -1 «... : نصه ما هـ25/12/1404

 يكون فإنه %)100( المائة في مائة بنسبة بمسئوليته ويقر كاملة الدية المروري الحادث
 على وموافقته إقراره على شرعا للتصديق الشرعية للمحكمة إحالته التحقيق جهة على

 الدية إرسال في معارضتها وعدم أودعها التي الدية لكامل األجنبي المتوفى ورثة استحقاق
 القنصلية تخطر ولكن الورثة حضور يطلب ال فإنه بذلك إقراره على شرعا صدق فإذا إليهم
 الدية تسلم تقديمها وعند الدية وطلبهم الورثة لصفة المستندات لتقديم المتوفى لها التابع

 الحادث وقوع في المتسبب يودع التي الحاالت وفي -2 .إليهم لتسليمها للقنصلية
 إلى إحالته التحقيق جهة على يكون فإنه فقط الجزئية بمسئوليته ويقر الدية من جزء المروري
».إلخ...الجزئية بمسئوليته إقراره على شرعا للتصديق الشرعية المحكمة

ت/8/34
2/270
9
3

1410

السيارات حوادث
 في 12/1512 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب وردنا( :وبعد
 الجهات بعض من إليها يرد ما كثرة الوزارة هذه الحظت« : نصه اآلتي هـ19/2/1410

 السيارات إصالح لتكاليف الحكومية الجهات تحمل مدى حول استفسارات من الحكومية
 الستخدام الوزارة هذه طريق عن المؤمنة السيارات إصالح تكاليف ومنها الحكومية
 لمعاليكم توضح بأن الوزارة هذه وتود .مرورية لحوادث لتعرضها نتيجة الدولة في المسئولين
 بإصالح الحكومية الجهات تلتزم -1 : مايلي هي لذلك المنظمة المالية والقواعد التعليمات
 وتكون وإصالحات صيانة من إجراءه الضرورة تتطلب ما إطار ضمن لها التابعة السيارات

 المرور حوادث عن الناجمة لإلصالحات بالنسبة -2 . للسيارة العادي االستعمال عن ناشئة
 تقارير تحدده ما ضوء على ذلك في المتسبب حساب على تكون إصالحها تكاليف فإن



 اإلصالح تكاليف الحكومية الجهة تتحمل وال فيها المحددة الخطأ نسب ووفق المرور
 صرف يجوز ال بأنه نصت الوزراء مجلس نظام من )36( المادة إن حيث ذلك عن الناتجة

 إبالغ نأمل .».اهـ. الوزراء مجلس من بقرار أو النظام بموجب إال الدولة أموال من مبلغ أي
. و/انتهى .) العتماده يلزم لمن نصه

118/ت/8
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السيارات حوادث

 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من صورة تلقينا فقد( :وبعد
 : يلي ما ونصه العام األمن مدير معالي إلى أصله الموجه هـ20/8/1412 في 16/58953

 المرافقين إليواء والئقة آمنة أماكن إليجاد والبدائل المقترحات عن الجارية للمخابرة نتيجة«
 ال الذين واألطفال النساء من خاصة يتوفى أو ويصاب مروري حادث عليه يقع الذي للسائق

 مسئولة محددة رسمية جهة توجد وال الحادث بلد في معارف لهم وليس للعالج يحتاجون
 إشراف تحت للضيافة دور إنشاء إلى التوصل تم وافدين أو مواطنين كانوا سواء عنهم

 رقم بخطابه االجتماعية والشئون العمل وزير معالي أبدى وقد المنتشرة الخيرية الجمعيات
 التي الجمعيات االعتبار بعين ستأخذ الوزارة وأن بذلك ترحيبه هـ6/4/1411 في ج/1265

 ضوابط وضع الوزارة ارتأت وقد لها السنوية اإلعانة بتقدير المطلوبة الخدمة بتوفير تقوم
 المنطقة في البلد قاضي إحاطة وفي األمر يحتاجه مما وغيرها والخروج الدخول إلجراءات

 من األمر لهذا العالقة ذات الجهات بين التنسيق ولوجوب األحوال بعض في الشرعية لواليته
 اجتماعية شئون ـ االجتماعية والشئون العمل ووزارة ـ والمرور الشرطة ـ العام األمن من كل

 الحوادث أماكن في القضاة الختصاص العدل ووزارة ـ خيرية وجمعيات ومؤسسات
 رأى إذا السعودي األحمر والهالل المدني الدفاع مشاركة ويمكن الزمة شرعية بإجراءات

 نرغب لذا . ـ الله السمح ـ والكوارث الحوادث لحاالت شامال األمر لكون أو لذلك حاجة
 زودت وقد هـ1405 عام منذ يدور وأنه خاصة األمر هذا في للبت بموجبه الالزم إكمال
 بأسماء بيانات وبطيه هذا من بصورة العدل ووزارة االجتماعية والشئون العمل وزارة

 استعدادها أبدت التي واألخرى الضيافة دور بتجهيز قامت التي الخيرية الجمعيات
 حال في يخصكم فيما المذكورة الجهات مع التعاون واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ.لذلك
. و/انتهى .)إليه أشير مما حوادث وقوع
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السيارات حوادث

...)

 القضاء مجلس قرار على المبني هـ16/6/1417 وتاريخ 3014 رقم العدل وزير معالي قرار
 في تنظر التي للمحكمة بأن القاضي هـ20/4/1417 في 217/43 رقم العامة بهيئته األعلى
 صدر .ك.)/ العام الحق في النظر اختصاص السيارات حوادث قضايا في الخاص الحق

 خاص إليه المشار النظر بأن القاضي هـ20/10/1418 في 1121/ت/13 رقم التعميم
.فقط السيارات بحوادث

1046/ت/13
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السيارات حوادث

 في ر/4/515 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة تلقينا(...
 574/5 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ13/1/1418
 أو هو ويقوم األشخاص أحد فيها يدان التي السيارات حوادث بشأن هـ7/12/1417 في

 ... جزئيه عليه النسبة وتكون الخاص الحق بانتظار عيناً أو نقداً الدية كامل بإيداع كفيله
 إجابة من يمنع ما له يظهر ال الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس أن:«القرار تضمن وقد

 تقرير حسب اإلدانه بمقدار المبلغ إيداع أو الرهن أو الغرمية الكفالة حصر من الجاني طلب
 حق من يثبت بما يحكم وإنما محاكمة قامت إذا بالنسبة يتقيد ال القاضي أن على النسبة
.و/انتهى .)بموجبه والعمل لالطالع .اهـ».به ادعى
1128/ت/13
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1418
السيارات حوادث

 في 16/66946 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا ( :وبعد
 قيمة تقدير بأن مالحظاتهم القضاة الفضيلة أصحاب بعض رفع « :ونصه هـ13/10/1418

 إصالحها تكلفة قديمة سيارات لوجود العدالة يحقق ال السيارات تصادم حوادث في التلفيات
 من بعده قيمتها وتقدير الحادث قبل السيارة قيمة تقدير يتم أن ورأوا كثيراً قيمتها عن تزيد
 رقم خطابنا بموجب العام واألمن العدل وزارة من لجنة تشكيل تم عليه وبناء بها موثوق لجنة

 ما بموجب العمل يتم أن -أ :يلي ما إلى وتوصلوا هـ11/10/1415 في 7/1/14598
 في سماحته بخطاب نعام محكمة لقاضي ـ الله رحمه ـ القضاة رئيس سماحة به أفتى أن سبق
 بعد قيمتها تقدر ثم الصدم قبل السيارة قيمة تقدير ينبغي أنه والمتضمن هـ14/6/1387

 ال التي لألماكن بالنسبة -ب .هذا مثل في الخبرة أهل بواسطة النقص مقدار لمعرفة الصدم
 حساب على خبرة أهل به مكان أقرب إلى تقديرها المراد السيارة فتنقل خبرة أهل بها يوجد

 في تفصل التي المحكمة لتقدير متروك النهاية في األمر وألن ذلك على ولموافقتنا .المتسبب
 ذكر ما والحال لذا .اهـ »للحكم األساسي النظام من )49( المادة لمنطوق طبقاً الدعوى
.و /انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نرغب

2079/ت/13
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السيارات حوادث

)

 وتاريخ ت /42/12 ورقم هـ20/7/1410 في 116/ ت /18 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 بعد إال هم إعسار إلثبات السيارات حوادث مرتكبي إحالة عدم بشأن هـ26/3/1401

 /4 رقم الرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه الخ ... السامي المقام إلى الرجوع
 الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ15/6/1423 وتاريخ 23108 ب

 هـ18/4/1423 وتاريخ 17/32526 رقم الوزارة برقية مشفوعات لكم نبعث (( ونصه
 عبدالله عبيان بن سعد / ابنها أن من القثامي مطر بن عبدالله بنت عيدة / شكوى بشأن

 خان شريف سيد الحادث في وأدين هـ26/1/1418 بتاريخ سير حادث في توفى القثامي
 دية لهم تدفع ولم سراحه أطلق وقد %75 بنسبة الجنسية باكستاني – خان شريف محمد



 وتاريخ 117 رقم الصك بالطائف الكبرى المحكمة من صدر أنه والمتضمنة مورثهم
 وقدره الدية من عليه تقرر ما بدفع الباكستاني المتسبب على بالحكم هـ13/5/1418

 وثمانمائة ألف وقدرها المتوفى سيارة تلفيات قيمة إلى إضافة ريال ألف وسبعون خمسة
 المذكورة المحكمة إلى وأحيل عجزه قرر عليه المحكوم أن إال رياالً وسبعون وخمسة
 في الدعوى تكن ولم إعساره بثبوت هـ25/10/1418 في226 رقم الصك بحقه وصدر

 سراحه وأطلق المقام هذا من إذن صدور قبل إعساره دعوى وسمعت الحق أصحاب مواجهة
 دعوى سماع نحو التوجيه الوزارة وتطلب هـ4/11/1418 بتاريخ كفيلته لوكيل وسلم

 قضى ما بمراعاة التنبيه مع المال بيت عن مندوب مواجهة في المذكور المتوفى بدية المطالبة
 إلثبات السيارات حوادث مرتكبي إحالة من هـ6/10/1399 وتاريخ 22064 رقم األمر به

 من بصورة المكرمة مكة منطقة أمارة تزويد جرى أنه كما بذلك إذن صدور بعد إال إعسارهم
 في يكن لم المذكور السائق إعسار إثبات إن وحيث . به والتقيد ذلك لمراعاة الوزارة برقية

. المال بيت عن مندوب مواجهة في وال الخاص بالحق المدعي مواجهة

 مندوب مواجهة في بالدية والمطالبة المذكور إعسار دعوى سماع من مانع ال بأنه كم نخبر
 فتسمع السيارة تلفيات قيمة أما هـ6/6/1402 في 13400 رقم لألمر وفقاً المال بيت عن

 هذا من بنسخة العدل وزارة تزويد تم وقد الخاص الحق أصحاب مواجهة في إعساره دعوى
 هـ6/7/1399 في 22064 رقم األمر به قضي ما بمراعاة المحاكم على بالتأكيد األمر

 ومراعاة موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ أ . )) يلزم ما فأكملوا ... إليه المشار
.و / ) الخصوص هذا في إليها المشار والتعليمات األنظمة به قضت ما

2101/ت/13
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السيارات حوادث

 :ونصه هـ7/9/1423 وتاريخ 36045/ب/4 رقم البرقي الكريم السامي األمر تلقينا لقد(
 ما بشأن هـ10/7/1420 في 10956/ب/4 رقم األمر من لكم المعطاه النسخة إلى نشير"

 يرث وهل المتوارثين بين الوفيات من عنها ينجم وما السيارات حوادث عن الوزارة رفعته
 العلماء كبار هيئة مجلس على الموضوع بعرض والقاضي .يرث ال أم ذلك في المتسبب
 العام المفتي سماحة خطاب ومشفوعات نسخة لكم ونبعث ,بشأنه يلزم ما وإصدار لدراسته
 رقم واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء كبار هيئة ورئيس السعودية العربية للمملكة



 الموضوع هذا درس العلماء كبار هيئة مجلس أن المتضمن هـ29/7/1423 في 7511/2
 باألكثرية رأى المجلس أن المتضمن هـ12/6/1423 وتاريخ 211 رقم قراره فيه وأصدر
 ذلك وتقدير مورثه موت بتعجله تهمة تقم لم ما ,مورثه من الحادث في المتسبب توريث
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ".بموجبه الالزم إكمال إليكم ونرغب .للقاضي راجع
.و)/بموجبه العمل

2747/ت/13
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السيارات حوادث

 ، هـ25/6/1426 وتاريخ ب م/8395 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 رقم برقيتكم على اطلعنا [ : ونصه ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجه

 وتاريخ م/4/212 األمر إلى فيها المشار هـ10/2/1426 وتاريخ 17/11669
 وقائدها السيارة مالك بين التضامن مفهوم بشأن العدل وزير لمعالي الموجه هـ26/4/1417
 ( المادة في الوارد منه يقع الذي الحادث في المادية المسؤولية في بالقيادة له المرخص غير

 هـ3/1/1417 بتاريخ المنعقدة جلسته في الوزراء مجلس رآه وما ، المرور نظام من ) 196
 قواعد بوضع ومعالجته الداخلية وزارة مع لدراسته العدل وزارة إلى الموضوع إحالة من

 وتاريخ 42389 رقم بخطابه العدل وزير معالي به أفاد وما ، الحاالت هذه لمثل مناسبة
 وما ، نسخته المرفقة المحضر تضمنه لما وفقاً الالزم إكمال جرى أنه من هـ1/7/1418

 فيما توصيات من المحضر تضمنه ما تؤيد الداخلية وزارة أن من برقيتكم في أوضحتموه
 المادة بشأنها فتطبق المرورية المخالفات على المترتبة الجزاءات أما الخاصة بالحقوق يتعلق

 ما مراعاة مع المحضر ذلك تضمنه ما على بموافقتنا ونخبركم . المرور نظام من ) 196 (
 مقتضى بشأنها يطبق بأن المرورية المخالفات على المترتبة الجزاءات بخصوص إليه أشرتم
 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. المرور نظام من ) 196 ( المادة

.و / ) المذكور المحضر من نسخة برفقه وتجدون . يخصكم فيما بموجبه واعتماد
ت/90/12
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1401
ختان

 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب تلقينا( :وبعد
 بعض أن بلغني« :المقدمة بعد نصه وإليكم هـ9/5/1401 في 1119/1 رقم واإلرشاد
 ..الخاتن إلى فعالً ترسله أو بالختان بالمبادرة عندها إسالمه أعلن من تأمر الشرعية المحاكم
 في مختلف الختان أن أيضاً واليخفى اإلسالم عن التنفير من العمل هذا في ما واليخفى

 كل وعلى..وجوبه إلى وجماعة ـ الله رحمه ـ أحمد وذهب سنة أنه على فالجمهور وجوبه
 أحكام وعرف أسلم من إمكان وفي الموضوع هذا عن تعرض المحاكم أن أرى فالذي حال

 القضاة جميع على التعميم معاليكم من فأرجو .الخاتن إلى للذهاب بنفسه يباشر أن اإلسالم
 اإلسالم صالح فيه لما جميعاً بأيدينا وأخذ بتوفيقه وتوالكم سعيكم الله شكر .بذلك

 اإلحاطة نرغب .»اهـ .وبركاته الله ورحمة عليكم والسالم .مسئول خير إنه .والمسلمين
.و/انتهى .)سماحته ارتآه فيما موجبه واعتماد
2449/3

2/281
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باليد الخط

 األخطاء من تخلو ال المحاكم بعض من الصادرة الخطابات من كثيراً أن لوحظ فقد( :وبعد
 خارج إلى تخرج صكوك أو استخالفات الكتابات بين من يكون وقد واإلمالئية النحوية
 منبع هي التي البالد أن فيه ريب ال ومما بنا والتندر للسخرية مدعاة وتكون بالدنا حدود
 في الفصحى اللغة سالمة على الحفاظ من أهلها على يجب األول ومهدها العربية اللغة

 أن حقاً المؤسف لمن وأنه غيرهم على ذلك من يجب مما أكثر مراسالتهم وفي مخابراتهم
 فيه وقعت قد التي األخطاء من يصلح أن غير من بختمه فيختمه القاضي على الخطاب يقرأ
 من يصدر ما كل يالحظوا أن العدل وكتاب المحاكم جميع على يجب فإنه ذلك أجل ومن

 كل يحرصوا وأن نحوية أو إمالئية أخطاء وجود من حذراً جيداً يقرءوه وأن دوائرهم
 يجوز وال استعماالً األفصح على جارية اللحن من سليمة كتاباتهم تكون أن على الحرص
 ويضعف الشرعية بالدوائر يزري الحالة هذه مثل إهمال ألن أبداً ذلك من شيء في التساهل

 ونتتبع الحاالت هذه مثل نراقب وسوف منها يصدر بما التندر على ويبعث كتابها قيمة
 الضعف مصادر ومعرفة المهملين لمحاسبة األخطاء كتاباتها في تكثر التي الجهات



 ورقم ش/هـ7/7/1403 في ت/113/12 رقم التعميم بذلك وصدر .ن/انتهى .)واإلهمال
 في 1015/ت/13 رقم بالتعميم ذلك أكد كما . و/هـ14/11/1390 في ت/153/3
و/ هـ11/1/1418
ت/37/2
2/281
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1391
باليد الخط
 في قليل ضعف أو المعنى يغير ال الذي كاللحن العمل صميم في تؤثر التي المالحظات(...

.1/431 والسجل الضبط أنظمة في التعميم نص وينظر .ك/ .)إلخ...اإلنشاء
ت/15/5
2/281
2
3

1400
باليد الخط
 حسنى موظفين إلى العدل وكتابات المحاكم في الشرعية الصكوك تخريج مهمة إسناد (...

.739/ص الصكوك في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ.. اإلمالئية بالقواعد ملمين الخطوط
م/2500/2/1

2/285
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1386
خلع

 خلع أو طالق أو بفسخ الزوجين بين بالفرقة يحكم عندما القضاة بعض أن الحظنا( :وبعد
 فراغها بعد الزواج لها وأن الحكم حين من العدة بابتداء الزوجة يفهم به القناعة تحصل ولم
 من تصديقه بعد إال القطعية يكتسب ال ذكر ما الحالة و الحكم هذا مثل أن المعلوم ومن

 النتيجة تكون وربما .المعاملة دورة انتهاء قبل الزواج ويحصل العدة تمضي وقد مرجعه
 نافذة غير بأنها األحكام هذه مثل في الخصمين إفهام اعتمدوا وعليه .الحكم نقض بتقرير

.ر/انتهى .)بالتصديق القطعية تكتسب حتى المفعول



ت/55/12
2/285
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1395
خلع

 في 6895 رقم المعظم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب تلقينا ( :وبعد
 واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة قبل من المعد البحث صورة ومرفقاته هـ1/3/1395

 اآلراء بإجماع الهيئة من المتخذ العلماء كبار هيئة قرار وصورة والخلع النشوز موضوع في
 صورة هذا بطي تجدون الموضوع، في هـ21/8/1394 في 26 برقم الخامسة دورتها في
 في 26 رقم العلماء كبار هيئة قرار من وصورة إليه المشار السامي المقام خطاب من
 الجاللة صاحب خطاب ونص .و/انتهى .)بمقتضاه والعمل االطالع نرغب .هـ21/8/1394

 فضيلة مذكرة صورة طيه تجدون« :هـ1/3/1395 في 6895 رقم الوزراء مجلس رئيس
 وتاريخ 1841/1 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس

 العلمية للبحوث الدائمة اللجنة قبل من المعد البحث صورة بها مشفوعاً هـ23/8/1394
 بإجماع الهيئة من المتخذ العلماء كبار هيئة قرار وصورة والخلع النشوز موضوع في واإلفتاء

 على يجب ما فيه أوضحت الذي هـ21/8/1394 في 26 برقم الخامسة دورتها في اآلراء
 شرعاً يراه حسبما النكاح وفسخ الزوجين أمر القاضي نظر ذلك تعذر وإذا اتخاذه القاضي
 فنفذوا بمقتضاه للعمل المحاكم جميع على تعميمه يقتضى أنه ونخبركم عوض بغير أو بعوض
 وتاريخ 26 رقم قرار« :هـ21/8/1394 في 26 رقم العلماء كبار هيئة قرار ونص .»موجبه

 على فبناء :وبعد بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده لله الحمد« هـ21/8/1394
 جملة من ليكون النشوز موضوع اختيار من العلماء كبار لهيئة الرابعة الدورة في تقرر ما

 ذلك في أعدت بحوثاً، واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فيها تعد التي الموضوعات
 في الطائف بمدينة المنعقدة الخامسة الدورة في العلماء كبار هيئة مجلس على وعرض بحثاً

.منه والعشرين والثاني هـ1394 عام شعبان شهر من الخامس بين ما

 الرأي تداول وبعد ومناقشتها وأدلتهم العلم أهل أقوال من أعد ما على المجلس اطالع وبعد
 االنقياد في وترغيبها الزوجة بنصح القاضي يبدأ أن :يلي ما باإلجماع المجلس قرر ذلك في

 وال عليه لها نفقة فال أصرت إن وأنها وعقوبته النشوز إثم من وتخويفها وطاعته لزوجها
 العودة إلى الزوجة دافعة تكون أنها يرى التي األمور من ذلك ونحو سكنى وال كسوة



 االستجابة وعدم نفرتها على استمرت فإن نشوزها، في االستمرار من لها ورادعة لزوجها
 أمر إليه عودتها أن له وبين بمفارقتها الزوج نصح ذلك يقبال لم فإن الصلح عليهما عرض
 على أصر فإن مفارقتها، إلى الزوج يدفع مما ذلك ونحو غيرها في الخير ولعل بعيد،

 يعرف ممن عدلين حكمين القاضي بعث بينهما الشقاق واستمر مفارقتها من وامتنع إمساكها
 الشأن لهذا يصلح أهلهما غير فمن يتيسر لم فإن ذلك أمكن حيث أهلهما من الزوجين حالة
 عليه يجب أنه الزوج القاضي أفهم وإال فبها أيديهما على الزوجين بين الصلح تيسر فإن

 الحكمان رآه بما القاضي حكم يطلق أن أبى فإن أصدقها، ما الزوجة تسلمه أن على مخالعتها
 العشرة وتعذرت يوجدا لم أو الحكمان يتفق لم فإن عوض، بغير أو بعوض التفريق من

 أو بعوض شرعاً يراه حسبما النكاح وفسخ أمرهما في القاضي نظر الزوجين بين بالمعروف
 ال{ :تعالى فقوله الكتاب أما .والمعنى واألثر والسنة الكتاب ذلك في واألصل عوض، بغير
 هذا في ويدخل}الناس بين إصالح أو معروف أو بصدقة أمر من إال نجواهم من كثير في خير

 :تعالى وقوله دعواهما، في النظر تولى إذا والقاضي النشوز حالة في الزوجان العموم
.اآلية}فعظوهن نشوزهن تخافون والالتي{

 المصلحة، تحقيق من فيه لما القاضي، من يكون الناشز لزوجته الزوج من يكون كما والوعظ
 يصلحا أن عليهما جناح فال إعراضاً، أو نشوزاً بعلها من خافت امرأة وإن{ :تعالى وقوله
 فهو الزوج، من النشوز كان إذا مشروع اإلصالح أن فكما }خير والصلح صلحاً، بينهما

 حكماً فابعثوا بينهما شقاق خفتم وإن{ :تعالى وقوله منهما، أو الزوجة من كان إذا مشروع
 في عامة اآلية وهذه .اآلية }بينهما الله يوفق إصالحاً يريدا إن أهلها من وحكماً أهله من

 يحل وال{ :تعالى وقوله .عوض بغير أو بعوض تفريق أو جمع من يريانه بما األخذ مشروعية
 يقيما أال خفتم فإن الله حدود يقيما ال أن يخافا أن إال شيئا آتيتموهن مما تأخذوا أن لكم

 عن الصحيح في البخاري روى فما السنة وأما }.به افتدت فيما عليهما جناح فال الله حدود
 النبي إلى شماس بن قيس بن ثابت إمرأة جاءت :قال عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة

 أني إال خلق وال دين في ثابت على أنقم ما الله رسول يا :فقالت )سلم و عليه الله صلى(
 حديقته؟ عليه أفتردين ):سلم و عليه الله صلى( الله رسول فقال اإلسالم في الكفر أخاف
 ضرار، وال ضرر ال )سلم و عليه الله صلى( وقوله .ففارقها فأمره عليه فردت نعم :قالت
 وأما .الضرر وخشية الزوجين بين الوئام عدم عند الخلع مشروعية على بعمومه يدل فهذا
 :قال عباس ابن عن خالد بن عكرمة عن طاووس ابن عن معمر عن الرازق عبد رواه فما األثر

 تجمعا أن رأيتما إن :وقال بعثهما عثمان أن بلغني معمر :قال حكمين ومعاوية أنا بُعثت
.أيضاً النسائي ورواه .ففرقا تفرقا أن رأيتما وإن جمعتما



 علي إلى وامرأة رجل جاء :قال عبيدة عن سيرين بن محمد حديث من قطنى الدار رواه وما
 وقال أهلها من وحكماً أهله من حكماً فبعثوا فأمرهم الناس من فئام منهما واحد كل مع

 تفرقا أن رأيتما وإن فاجمعا تجمعا أن رأيتما إن عليكما عليكما؟ ما تدريان هل للحكمين
 فقال فال الفرقة أما :الزوج وقال ولي، فيه علىّ بما الله بكتاب رضيت المرأة فقالت فرقتما

 الكبرى السنن في النسائي ورواه .به أقرت الذي مثل تقر حتى التبرح والله كذبت :علي
 عن تفسيره في الطبري أخرجه وما .صحيح إسناده حجر ابن وقال والبيهقي الشافعي ورواه

 يجمعا أو يفرقا أن على أمرهما اجتمع فإن :قال أنه الحكمين في عنهما الله رضي عباس ابن
 ألنه شرعاً محمود غير أمر المدة طول مع ناشزاً بقاءها فإن المعنى وأما .جائز فأمرهما

 يترتب ما مع بإحسان التسريح أو بمعروف اإلمساك من الله أمر وما واإلخاء المودة ينافي
 وتوليد األسر بين القطيعة من عنه ينشأ وما واإلثم والظلم والمفاسد المضار من اإلمساك على

.»وصحبه وآله محمد على وسلم الله وصلى والبغضاء العداوة
3018
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1358
دعوى

 برقم المعظم الملك جاللة نائب سمو مقام من تبلغنا قد :أوالً : يأتي بما فنفيدكم( :وبعد
 هـ12/10/1357 في 251 رقم الشورى مجلس قرار صورة هـ13/7/1358 في 8095
 فيها المحكمة تقرر التي القضايا في الرسم نصف عن العدل كاتب استفسار بصدد المتخذ

 أبلغنا وقد استرجاعه في حق للمدعي أم المالية إلى يدفع هل المدعي لدعوى االلتفات عدم
 السامي األمر وصدر عليه الموافقة الوكالء مجلس قرر أنه عنه المنوه بأمره المذكور المقام

 اطالع بعد أنه يتضمن المذكور الشورى مجلس قرار أن :ثانياً . ذلك على بالموافقة
 بالتصديق مقترن هـ26/11/1355 في 346 برقم منه صادر قرار على المذكور المجلس

 بالتصديق المقترن المجلس قرار فيه صدر قد الموضوع هذا أن :أوالً : يأتي ما قرر العالي
 صكا المحكمة تصدر ال -2 . ... ... ... -1 : على ينص وهو بعاليه إليه أشير كما العالي

 هذا عن العدول يوجب ما ثمة ليس :ثانيًا . الخصمين أحد بطلب إال االلتفات عدم بدعوى
 لم إذا العدل كتاب لعموم إبالغه مع مقتضاه اتباع المستوضح مكة عدل كاتب وعلى القرار
 للمأمورين وإبالغه واعتماده لإلحاطة ذلك إبالغكم جرى فعليه . السابق من إليهم تبليغه يجر

. ك/انتهى .)هـ1358 شعبان 6 في حرر لذا. العدل كتابة أمور بهم المتعلقة



3752
2/291

19
8

1360
دعوى

 في /...... بنات مع/......قضية حول مخابرات جرت أنه :أوالً : يأتي بما فنخبركم( :وبعد
 باإلرادة له المحكوم تمسك التنفيذ إرادة وعند القضاة رئاسة من تصديقه جرى صك شأن

 بما المخابرة وانتهت السابقة الحكومات زمن في الصادرة القضايا في النظر بعدم القاضية
 السامي المقام من تلقينا قد :ثانيًا .هـ24/5/1360 في 2294 بعدد السامي للمقام رفعناه
 أنظار على الموضوع عرض لدى بأنه هـ9/8/1360 في 10115 بعدد ذلك على اإلجابة
 7/5/1544 رقم العالي الديوان خطاب في السنية اإلرادة صدرت المعظم الملك جاللة

 صدور قبل فيها حكم وقف عقار دعوى كل أن :«يرى جاللته بأن هـ27/7/1360 وتاريخ
 وتاريخ 7/9/606 رقم األخيرة اإلرادة صدور تاريخ بعد تصديقها وجرى اإلرادة

 السامي المقام أمرنا حيث ».عليها حكمها يسري إليها المشار اإلرادة فإن هـ26/3/1360
 جرى تعميما المحاكم لعموم إبالغه مع الكريم األمر مقتضى باعتماد أعاله إليه المشار بأمره

. ر/انتهى .)هـ19/8/1360 في حرر .ذكر بما إبالغكم
4954/2

2/292
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1377
دعوى
 إن وحيث الرسمي الدوام وقت غير في تحدث لمسافرين قضايا هناك أن وردنا( :وبعد

 تعرض مستعجلة قضية كل في تنظروا أن نأمل مشاكلهم وحل الجمهور راحة هو القصد
.ن/انتهى .) الرسمي الدوام على المحافظة مع يكون وقت أي في عليكم

2124/3
2/292
5
6

1379
دعوى



 كل بأن هـ14/5/1379 في 9845 برقم الوزراء مجلس رئيس سمو أمر صدر( :وبعد
 ورود حين إال سفره تجيز ال وبأن باسمه الجوازات إدارة تبلغ أن دعوى ضده تقام شخص
 . بالسفر الشخص لذلك السماح على صراحة وينص األول اإلشعار مفعول يلغي آخر إشعار

. ن/انتهى .) بمحكمتكم عليهم المدعى األشخاص نحو بدقة ذلك تطبيق فالعتماد
8745/3

2/293
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1380
دعوى

 بالحق يتعلق تحقيق إلى تحتاج ال التي الدعاوي من لمحكمتكم يقدم فيما النظر اعتمدوا(...
.217/ص العام الحق في التعميم نص ينظر . ن/ .) العام

1349/3
2/293
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1382
دعوى

 النساء مواريث حول منا الصادرة الفتوى من صورة : يلي ما بطيه لكم نقدم( :وبعد
 السمو لصاحب الموجه خطابنا من صورة . أخيراً مطالبتهن ثم بها المطالبة عن وسكوتهن

 . الموضوع حول هـ24/8/1382 في 1256/1 برقم الوزارء مجلس رئيس الملكي
 األول األمر «... : مانصه الفتوى في ورد ومما . ر/انتهى .) به واالنتفاع ذلك على لالطالع

 كان فما والتقاليد العوائد وراء جريا اإلرثية حصصهم عن وسكتوا مباشرة وارثين يكونوا أن:
 ما ويكون الدعوى فيه تسمع فال ونحوها عسير أراضي على السعودية الحكومة والية قبل
 جوازه معتقداً الوقت ذلك في شيئا قبض من الجاهلية بحال شبيها الحكومة دخول قبل

 واألنكحة الفاسدة كالعقود البالد هذه في للشريعة المقيم الجديد بالحكم له استقر
 عن داود أبو أخرج فقد كثيرة هذا مثل في العلماء وأقوال والنصوص وغيرها والمواريث

 وكل قسم ما على فهو الجاهلية في قسم كل:(قال ـ عنهما الله رضي ـ عباس بن الله عبد
 زيد بن ثور عن مرسال الموطأ وأخرجه اإلسالم قسم على فهو يقسم ولم اإلسالم أدركه قسم

 في قسمت أرض أو دار أيما:قال )سلم و عليه الله صلى( الله رسول أن بلغني:(قال الديلي
 على فهي تقسم ولم اإلسالم أدركها أرض أو دار وأيما الجاهلية قسم على فهي الجاهلية



 واألنساب األموال أحكام أن بيان فيه قيل ماجه، ابن وأخرجه المنذري قال.). اإلسالم قسم
 يرد ال الجاهلية أيام فيها منهم الحكم وقع ما على ماضية الجاهلية في كانت التي واألنكحة

 حكم فيه يستأنف فإنه اإلسالم في األحكام هذه من حدث ما وأن اإلسالم في شىء منها
 للمسلمين أموال أيديهم وفي أسلموا وإذا »114و113 ص« االختيارات في وقال اإلسالم

 في اختالف المسلمين بين ليس طالب أبي رواية في وقال أحمد اإلمام عليه نص لهم فهي
 يعتقدون قبضا األموال من الكفار قبضه ما كل أن إلى يرجع وهذا :العباس أبو قال ذلك

.وغيرها والمواريث واألنكحة الفاسدة كالعقود باإلسالم لهم يستقر فإنه جوازه

 وبيان والتوجيه واإلرشاد بالوعظ وقيامهم القضاة وتعيين الحكومة والية بعد كان وما
 والدار األرض حكم حكمه ويكون به المطالبة دعوى فتسمع الشرعية واألحكام المواريث

 يكون أن :الثاني األمر . اإلسالم حكم فيه يستأنف فإنه يقسم ولم اإلسالم أدركه مما ونحوها
 كاألبناء الوارثات وارثو وهم مباشرة غير بصفة وارثين مورثيهم من بأنصبائهم المطالبون
 الوارثات إن حيث مطالبتهم دعوى تسمع ال فهؤالء ونحوهم واآلباء واإلخوان واألزواج

 الوارثة تكون أن فلربما الحق صاحبات وهن الميراث في بنصيبهن يطالبن ولم هلكن مباشرة
 تلك في والمعروف سيما ال ونحوهم لعصبتها ميراثها في بنصيبها سمحت قد المتوفاة
 الطعام من يحتجن ما جميع لهن ويؤمنون النساء بأمر يقومون ما غالبا الرجال أن الجهات
.1/704 التركات في كامال النص ينظر .».إلخ...والمسكن والكساء
3451/3

2/294
5

11
1382
دعوى

 سواها على وتقديمها تأخيرها وعدم السجناء قضايا وإنجاز األحوال هذه مراعاة وجوب(...
 التعميم يطلب . ن.)/معلوم هو وكما ذلك على العلماء نص كما الواجب به يقضي ما حسب

.الوزارة من
3515/3

2/295
10
11

1382
دعوى



 رأسا الدعاوى تقديم بشأن المحاكم جميع إلى الصادرة واألوامر التعليمات على وبناء( :وبعد
 وطريقة الخصوص بهذا المتعلقة التعليمات بتطبيق عليكم نؤكد فإننا الشرعية المحاكم إلى

 المدعون يضطر لئال المطهر الشرع به يقضي ما ووفق لديكم ما حسب عليهم المدعى جلب
. ن/انتهى .)أخصامهم طلب في واإلمارات الشرطة مراجعة إلى

284/3
2/295

23
1

1383
دعوى

 وشغلهم الشرعية الدوائر أمام الوكاالت مهنة محترفي كثرة من الحظناه ما على بناء( :وبعد
 نؤكد فإنا لذا .مستند أو روية بدون األحكام من يصدر فيما وطعنهم والرد باألخذ القضاة
 ثالث من أكثر في المملكة من المحاماة رخصة يحمل ال من قبول عدم -1 : يأتي ما عليكم
 كل عن بطرفكم اإلدارية للجهات الرفع -2 . نظاما المتبع هو كما أشخاص لثالثة قضايا

 مع والتساهل التهاون عدم -3 . عنهم للتوكل بالناس التغرير أو التالعب منه يشم شخص
 في قضايا لهم الذين السذج الناس وتخطف لالرتزاق ميدانا المحاكم من جعلوا الذين هؤالء

 للجهات عنه ترفعون شخص كل وعن هؤالء عن مالحظاتكم لنا ارفعوا -4 . المحاكم
. ن/انتهى ) .اإلدارية
1302/3

2/295
17
3

1383
دعوى

 من المتخلفين من ترحيله يراد من قبل حقه إلثبات للمدعي المعطاة المهلة تحديد(...
 األجنبي يرحل المدة انتهت فإذا أقصى كحد شهر بمدة الهوية ومجهولي والزوار الحجاج
 البعض إليه يلجأ الذي التالعب لدابر قطعاً يثبت لم أو الحق ثبت وإن بالمغادرة المكلف
 نص ينظر . ر/ ) .موجبه وإنفاذ ذلك فاعتمدوا.البالد في عليه المدعى إقامة مدة لتطويل
.1/128 األجانب في التعميم
ج/3402/3

2/296



26
8

1383
دعوى

 كعبادة تعالى الله بحق حسبة دعوى تسمع وال تصح ال بأنه ـ الله رحمهم ـ الفقهاء صرح(...
 ال وأشباهها المسائل فهذه.ونحوه مسكر شرب أو زنا وحد.ونحوها وحج وزكاة صالة من

 وال نفعا نفسه إلى يجر ال بها الشاهد ألن فيها الدعوى إقامة تصح ال بل فيها الدعوى تسمع
.183/ص الحسبة في التعميم نص ينظر . ر/ .)إلخ...ضرراً عنها يدفع

م/2726/3
2/296

28
12

1384
دعوى

 ما حول هـ12/4/1384 وتاريخ 4554 رقم برقية السامي المقام من وردنا فقد( :وبعد
 الوزارة تلك بأن هـ12/4/1384 وتاريخ ف/174 برقم الداخلية وزير سمو به أبرق

 بأيديهم تكون أن دون األفراد فيها يدعي التي األراضي مشاكل من الكثير تعاني الداخليه
 ثم آخرين إلى جماعة ومن آخر إلى شخص من صورية الدعاوي هذه أكثر وأن مستندات

 بدعوى له يحكم لم الذي الثاني الطرف يقيم مدة وبعد الطرفين أفراد صالح في القضية تنتهي
 على وبناء قبل من له يحكم لم الذي للفريق بالحكم القضية وتنتهي اآلخر الطرف على مماثلة
 أبرز إذا إال الدعاوي سماع بعدم المحاكم جميع إبالغ الداخلية وزارة رغبت فقد ذلك

 للحكومة ملكا تكون بل دعواه تسمع فال شرعي صك بيده يكن لم ومن شرعيا صكا المدعي
 حاسم حل إيجاد في النظر نحو يلزم ما إجراء ـ الله وفقه ـ الجاللة صاحب رغب وقد .اهـ.

 أن ظهر وتأمله الموضوع وبدراسة الناس بين ومنازعات مشاكل سببت التي األمور لهذه
 الشرع في له وجه ال صك بيده ممن إال فيها الدعوى سماع بعدم واآلبار األراضي تخصيص

 ومن فال، ال وما سمعت شرعاً فيها الدعوى سماع ساغ ما كغيرها واألراضي اآلبار بل
 ال ألحد ملكاً ليست الغير على والضرر االختصاصات عن المنفكة األرض أن شرعاً المعلوم
 صلى( الله رسول لقول صك بيده يكن لم وإن أحياها لمن ملك هي بل لغيرها وال للدولة

 أرضاً عمر من والسالم الصالة عليه ولقوله له فهي ميتةً أرضاً أحيا من« ):سلم و عليه الله
 وعصابات أفراد وجود من الداخلية وزير سمو ذكره ما أما .».بها أحق فهو ألحد ليست

 ومالحظة األشخاص هؤالء لمثل التنبه عليكم فيجب صورية دعاوي إقامة على يتآمرون



 .)وأمثاله يزجره بما وتأديبه ردعه تعين ذلك من شىء مزاولة منهم أحد على ثبت وإذا أمرهم
. ر/انتهى

م/1489/3
2/297

14
6

1385
دعوى

 من غيرها أو والعمال العمل مكتب إلى القضايا بعض يرد القضاة بعض أن بلغنا فقد( :وبعد
 كفيلة اإلسالمية الشريعة أن خاف وغير معينة جهة اختصاص من ذلك أن بحجة الدوائر
 تامة كفاية وفيها وغيرها المادية النواحي وجميع المجاالت كل في البشرية أحوال بإصالح

 للقوانين إقرار الجهات تلك إلى اإلحالة وفي مشكل كل وإيضاح الخصام وفك النزاع لحل
 بمظهر للمحاكم وإظهار المطهرة الشريعة لقواعد المخالفة األنظمة على وموافقة الوضعية

 النظر فاعتمدوا .المسئوليات من والتهرب الواجبات من التنصل عن وإعالن والكسل العجز
 وإتقانه إنجازه في واجتهدوا الشريف الشرع يقتضيه بما فيه والحكم إليكم يرد ما كل في

 .)عنه لنا فاكتبوا عليكم أشكل وما جهة أي إلى قضية أي رد من واحذروا تستطيعون ما بكل
. ر/انتهى
م/191/2

2/297
14
1

1386
دعوى

 أن اختصاصاتها ضمن هو مما القضايا هذه من شيء إليها يحال محكمة كل على يتعين(...
 ذلك كان سواء عدمها أو اإلدانة إثبات من شرعا يلزم ما وتقرر العام الحق دعوى في تنظر
 الحق في التعميم نص ينظر . ر.)/إلخ...بعده أو قبله أو الخاص الحق دعوى في النظر مع

.218/ص العام
م/1108/3

2/298
21
4



1386
دعوى
 برقم الخارجية وزارة وكيل سعادة من إلينا الوارد الخطاب صورة إلى إشارة( :وبعد
 والذي الداخلية وزارة وكيل سعادة إلى والموجه هـ24/3/1386 في 31/3/5/3707/3
 في للنظر فيها المحددة المدد تكون القضائية األوراق بعض بأن انتباهنا استرعى لقد« : نصه

 مالحظة منكم نرغب لذا .إلخ...نائية أماكن في إبالغهم يراد لمن بالنسبة كافية غير الدعاوى
 في إليهم الموجهة األشخاص إلى تصل لكي الزمن من طويلة فترة قبل القضائية األوراق بعث

. ن/انتهى .)القضايا إلنهاء حافزاً ذلك ليكون كافٍ بوقت الجلسات تاريخ يسبق موعد
م/2395/3

2/298
1

11
1387
دعوى

 في 3008/2 برقم البلديات لشئون الداخلية وزارة وكيل سعادة من جاءنا( :وبعد
 بها النزاع يقع وبيوت أرض في للنظر لجاناً تشكل المحاكم بعض بأن هـ30/7/1387

 ربما وأنه الغرض لهذا المشكلة اللجنة قرار أساس على الموضوع تنهي المحكمة أن ويجوز
 . ذلك في اللجان مع البلديات اشتراك سعادته ويرغب للبلدية، ملكاً عليه المتنازع كان

 عضواً ليكون منها مندوب طلب لديكم بلدية وجود حال في منكم نرغب ذكر ما ولوجاهة
. ن/انتهى .) اللجنة هذه في
ت/46/2
2/298

29
4

1389
دعوى

 من حضوره القاضي يرى من إال يحضرها ال خاصة جلسة في القضية نظر يكون -1 (...
 الحال دعت إذا التحقيق متولي وكذا والشهود الضبط وكاتب يبلغ لم الذي الشاب أمر ولي
 حسب القضية في البت بسرعة العناية -2 .عام مدع حضور عن به ويكتفى ذلك إلى

.1/147 األحداث في التعميم نص ينظر .ر.)/إلخ..اإلمكان
ت/42/2



2/299
25
3

1390
دعوى
 بمحكمة القاضي فضيلة قبل من الرئاسة هذه إلى برقيا الوارد االستفسار إلى نشير( :وبعد
 بلغنا« : نصه ما فيه جاء الذي هـ14/3/1390 وتاريخ 180 برقم /........الشيخ عنيزه

 فهل اآلن حتى بها ننظر لم قضايا لدينا بأن نخبركم الزلفي لقضاء بنقلنا الخاص خطابكم
 نرجو فقط بها النظر بدأنا التي القضايا نقبل أننا أم تنتهي، حتى ونبقى بها النظر لنا يسوغ
 إجراءات تمت التي القضايا هي إنهاؤه المطلوب بأن نشعركم وعليه .».اهـ. ذلك عن اإلفادة
 تستدعيه ما إكمال يلزم فهذه بموجبه صك وإخراج فيها الحكم إصدار إال يبق ولم ضبطها

 لم التي القضايا أما حيالها التعليمات به تقضي ما واتباع سجلها وعلى ضبطها على والتوقيع
 الذي لخلفه يتركها أن القاضي فعلى فيها الحكم يتوجه ولم ضبطها إجراءات تستكمل
 الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم نظام من »71« المادة بمقتضى فيها سيتمشى
. ن/انتهى .)موجبه وإعمال فلإلحاطة.الشرعية

ت/55/2
2/299

23
4

1390
دعوى

 الموجه هـ6/4/1390 في 6701 رقم السامي المقام خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد
 : نصه ما المتضمن .منه صورة الرئاسة ولهذه الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً

 المادتين في عليها المنصوص اإلجراءات اتباع بعد إال األرض بملكية صك أي إصدار بعدم«
 نزاع القضية منشأ كان ولو الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم نظام من )86 ـ 85(

 .»يلزم ما فأكملوا .والخبراء القصيم محاكم على مقصوراً ذلك يكون ال وأن أشخاص بين
. ن/انتهى .) موجبه واعتماد فيه جاء بما اإلحاطة نرغب .اهـ

ت/118/2
2/300
5
9



1390
دعوى

 برقم الوزراء مجلس رئيس من الصادر التعميمي السامي األمر طيه من نبلغكم:(وبعد
 محاكمات معامالت في البت تأخر من لوحظ ما بشأن هـ25/7/1390 في ك/14191/3
 يلقى السامي األمر تنفيذ عن يتقاعس من وأن أشهر ثالثة أقصاها مدة وتحديد الموظفين

 رقم التعميمي السامي األمر نص .ك/انتهي )فيه جاء ما واعتماد االطالع نأمل .جزاءه
 أن الحظنا الداخلية وزير الملكي السمو صاحب« :هـ25/7/1390 في ك/14191/3

 المجالس إلى تحال التي الدولة موظفي بعض بمحاكمات الخاصة المعامالت من كثيرا
 يتطلب حاالت وهناك فأكثر سنتين إلى يمتد قد طويال وقتا تستغرق االستثنائية أو التأديبية
 راتبه نصف يعادل ما له يصرف وبالتالي للمحاكمة المحال الموظف يد كف فيها اإلجراء
 راتبه على ذلك يحسب بالتنزيل عوقب أو برئ فإذا محاكمته تنتهي حتى كإعاشة الشهري

 الموظفين نظام من »74« المادة بمنطوق عمال له صرف ما فيضمن بالفصل عوقب إذا أما
 الحاالت في عديدة مشاكل عنه ينجم المعامالت هذه مثل في البت تأخر ألن ونظراً . العام
 له صرفت التي الرواتب أنصاف باستعادة كالمطالبة اليد مكفوف الموظف فيها يدان التي

 وإشغالنا بمراجعتنا ذووه ويبدأ السجن إلى األمر به ينتهي وقد إعادتها عليه يتعذر ما وغالبا
 به تبرأ ما المعامالت هذه إعطاء على مسئول حرص ولو عنه العفو طلب في التردد بكثرة
 على التنبيه يقتضي ذكر ما على فبناء .الكثير الشىء الدولة خزينة وعلى علينا لوفر ذمته

 تتعلق معامالت من لديهم ما إنجاز على والحرص دقة بكل ذلك بمالحظة لديكم المسئولين
 يلقى فسوف هذا أمرنا تنفيذ عن يتقاعس ومن أشهر ثالثة أقصاها مدة خالل بالمحاكمات

.».جزاءه
ت/11/2
2/301

13
1

1391
دعوى

 في ت/4619 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد
 الله ورحمة عليكم السالم العدل وزير المعالي صاحب« : نصه يلي وفيما هـ24/12/1390

 المحاكم بعض إلى المعامالت بعض تحال عندما األحيان بعض في يحدث /وبعد..وبركاته
 وتعاد القضية في برأي باإلدالء يكتفي حكماً فيها يصدر أن من بدالً القاضي فإن الشرعية



 تتعلق قضية كانت إذا خاصة شرعي بحكم تنتهي أن المفروض إن وحيث الرأي بهذا المعاملة
 يصدر وإنما بالرأي االكتفاء عدم بمراعاة القضاة على التعميم نأمل لذا . أخالقية بجريمة
 ولمعاليكم . الشرعي الحكم هذا بإنفاذ القيام التنفيذية للسلطة يتسنى حتى الحكم القاضي
 فيها شرعي حكم إصدار غير من المعامالت على الرأي إبداء مجرد إن وحيث .».اهـ.تحياتنا
 سموه إليه أشار ما مراعاة نرغب .له مبرر ال أمر وهو السجناء معامالت تأخير إلى يؤدي
. و/انتهى .) ذلك في الشرعي الحكم إصدار ينبغي بل القضية في بالرأي االكتفاء وعدم
ت/93/3
2/301

19
5

1391
دعوى
 ترد التي القضايا في النظر من التخلص يريد القضاة بعض أن من لوحظ ما على بناء:(وبعد
 ضياع ويسبب المصلحة مع يتمشى ال ذلك إن وحيث القضاة من غيره إلى بدفعها إليه

 البقاء إلى سجناء القضية في كان إذا السجناء وتعريض القضايا أرباب على والتطويل الوقت
 أن القضاة من ألحد نجيز وال إليه يرد فيما النظر قاضٍ كل على فإن أطول مدة السجن في

 تدافع من ذلك في لما آخر قاضٍ إلى عمله محيط وفي اختصاصه من معاملة أية يحيل
. و/انتهى .)وإنفاذه به والتقيد ذلك اعتماد فعليكم .بالجمهور واإلضرار المسئولية

ت/17/2
2/302

29
1

1392
دعوى

 موظفين غير كونهم وعن أمامهم يترافعون الذين واألفراد المحامين هوية من التأكد(...
 في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...بذلك له مرخص أنه يثبت ما معه يحمل كان من ويستثنى
.3/757 الوكالة
ت/157/2

2/302
28
10



1392
دعوى

 السمو لصاحب أصالً الموجه السامي المقام خطاب من نسخة الوزارة هذه تبلغت:(وبعد
 : المقدمة بعد النص يلي وفيما هـ8/9/1392 في 17723 رقم الداخلية وزير الملكي

 في 2258/1 رقم بخطابكم الواردة المشفوعة المكاتبة في جاء ما إلى إشارة«
 عليه اشتمل وما شابهها وما والراديوهات الدخان سرقة دعاوي بشأن هـ12/8/1392

 الموضوع دراستكم والمتضمن العدل وزير معالي مع باالشتراك سموكم من المتخذ المحضر
 قضايا تحال أن من إليه انتهيتم وما العدل بوزارة العليا القضائية الهيئة برأي االستئناس بعد

 على بموافقتنا نخبركم .الشرعي بالوجه فيها لتنظر المحاكم إلى شابهها وما الدخان سرقات
 .».اهـ.لالعتماد هذا من نسخة العدل وزارة أعطيت وقد بموجبه، يلزم ما فأكملوا ذلك

. ك/انتهى .) موجبه إنفاذ واعتماد اإلحاطة نرغب
ت/ك/173/1

2/302
14
11

1392
دعوى
 بعض في النزاع محل على للوقوف االنتداب طلب من يكثر القضاة بعض أن الحظنا( :وبعد

 من وأعمال ألعماله تعطيال المحكمة عن القاضي غيبة في أن يخفى وال لديه المنظورة القضايا
 وحيث قضاياهم في النظر تأخر بسبب المراجعين تذمر ذلك عن وينتج الكتبة من معه ينتدب

 اإلشكال موضع القاضي يحدد أن الممكن من فإنه منطقة كل في نظر هيئة تشكيل تقرر
 وعلى فيه بالنظر أمرهم ما ببيان القاضي وإجابة النزاع موضع على بالوقوف النظر هيئة ويعمد
 ولم النظر هيئة لها ذهبت نادرة قضية وجد وإذا القضية إجراءات القاضي ينهي ذلك ضوء
 على تشتمل واضحة كتابة العدل لوزارة الكتابة القاضي فعلى القاضي بوقوف إال حلها يتيسر

 على المدة تحديد من المختصة الجهة لتتمكن اإلشكال نقطة وبيان القضية عن وافٍ إيضاح
 ما على والحرص الدقة تحرى ذلك كل في ونأمل وصفته الطريق مسافة بيان مع ذلك ضوء
. ك/انتهى .)عباده وينفع يرضيه لما الجميع الله وفق الذمة يبرئ
ت/180/2

2/303
22
11



1392
دعوى

 رقم الوطني واالقتصاد المالية للشئون الدولة وزير خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد
 قرار صدر التحية بعد العدل وزير سماحة« :النص هـ20/10/1392 في 12/17104

 وتاريخ ش1882/3 برقم والمبلغ هـ16/9/1392ـ15 وتاريخ 968 رقم الوزراء مجلس
 الخزانة تجاه المطالبة تسقط -1 : التالية القواعد على بالموافقة القاضي هـ21/9/1392

 أو الحق صاحب تأخر إذا حكمها في ما أو مخصصات أو برواتب يتعلق حق بأي العامة
 تسقط -2 .فأكثر سنتين لمدة مشروع عذر بدون بصرفه المطالبة عن خلفه أو وكيله

 الحق صاحب تأخر إذا السابقة الفقرة في ذكر ما عدا حق بأي العامة الخزانة تجاه المطالبة
 نأمل . فأكثر سنوات ثالث لمدة مشروع عذر بدون بصرفها المطالبة عن خلفه أو وكيله أو

. و/انتهى .) بذلك اإلحاطة نرغب .».اهـ. تحياتنا ولكم.وإنفاذه اإلحاطة
ت/196/12

2/304
28
12

1392
دعوى

...)

 أن ينبغي -5 . الجلسات مواعيد في التقديم حسب فاألول األول الدعاوي ضبط ترتيب -4
 والساعة واليوم التاريخ إثبات -6 .الدعاوي كثرة عند اليوم في ثمان عن الجلسات تقل ال

 . المواعيد في يدون ما طبق افتتاحها وعند الجلسات تعيين عند الموضوع وإيضاح والدقيقة
 بجانب التوقيع -8 . فيها النظر ينتهي حتى القضية في الجلسات تسلسل ذكر مراعاة -7

 في محرر شىء إليه نسب من كل توقيع أخذ -9 . يضبطها قضية كل بذيل الكامل اسمه
 أو مزكياً أو شاهداً أو عليه مدعى أو مدعيا كان سواء ختمه أو الكامل اسمه بجانب الضبط
 الكتابة يستطيع ال أمياً الضبط في توقيعه أخذ يراد من كان إذا -10 . ذلك غير أو معرفاً

 . اإلمكان حسب شاهدان ذلك على ويشهد الختم من بدال إبهامه فيوقع ختم له وليس بيده
 -12 . الضبط في وخرجة هامش كل وعلى قضية كل بذيل القاضي توقيع أخذ -11

 األول تقديم مراعاة مع مخل غير باختصار القضية انتهاء عند الصك تنظيم في المبادرة
 ينظم قضية كل تحت الشرح -13 . الالزم إلجراء منه االنتهاء حال للقاضي وتقديمه فاألول
 وتاريخ رقمه يرصد السجل من الصك عاد وإذا التنظيم تاريخ كتابة مع ذلك يفيد بما صكها



.1/434 والسجل الضبط أنظمة في التعميم نص ينظر . و.)/ إلخ...ذلك جانب إلى تسجيله
ت/46/12
2/305

21
3

1394
دعوى

 مدعى أو مدعيا كان سواء األجنبي الشخص عن معلومات على المشتمل النموذج بشأن(
.الوزارة من التعميم يطلب . ك/ .)شاهداً أو عليه
ت/36/12
2/305

28
2

1395
دعوى
 ونرغب الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من »256« المادة مقتضي إلى نشير( :وبعد

 له يكون دعوى في عمل بأي باالشتراك موظف ألي السماح عدم مالحظة فضيلتكم من
 يحتمل التي للتذمرات ومنعاً للشبهات درءاً الخصوم بأحد صلة أو فيها مباشرة مصلحة
.ك/انتهى.)المرافعات أطراف بعض من تقديمها

ت/124/12
2/305
6
6

1395
دعوى

 في 13002 رقم التعميمي السامي المقام خطاب من صورة هذا بطي نبلغكم( :وبعد
 عدم بشأن هـ10/4/1395 في خـ/1345/12 رقم خطابنا على المعطوف هـ4/5/1395

 ما على الموافقة والمتضمن فيها الحكم صدور قبل المحاكم في تنظر التي القضايا سحب
 اإلحاطة نرغب .الصدد بهذا هـ12/3/1395 في 117 رقم بقرارها القضائية الهيئة قررته

 في 13002 رقم التعميمي السامي المقام خطاب نص . و/انتهى .) موجبه واعتماد
 وتاريخ خ/1345/12 رقم العدل وزير معالي خطاب وردنا« : هـ4/5/1395



 فيها الحكم صدور قبل المحاكم في تنظر التي القضايا سحب عدم بشأن هـ10/4/1395
 : يلي ما هـ12/3/1395 وتاريخ 117 رقم العليا القضائية الهيئة قرار صدور تضمن والذي
 ولو حتى منه سحبها أحد يملك وال عليه بعرضها القاضي والية في تدخل الدعوى أن :أوالً

 فيها بالنظر اختصاصه بعدم قرار إصدار أو فيها الحكم بعد إال اختصاصه عن خارجة كانت
 الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من )92( المادة أن :ثانيًا . المختصة الجهة إلى وإحالتها
 إحالتها يمكن فال المحاكم إحدى إلى رسمية بصفة قضية أحيلت إذا أنه على تنص الشرعية

 معاملة سحب يسوغ ال أنه:( النص هذا ومؤدى فيها الحكم صدور حتى أخرى جهة إلى
 الحكم بعد إال أخرى جهة إلى إحالتها أو األسباب كانت مهما القضاء أمام المنظورة الدعوى

 ويؤخر الدعوى في السير يعطل فيها الحكم قبل القاضي من الدعوى سحب أن :ثالثًا . فيها
 مما األمر ولي يتوخاه الذي العدل معه يتوفر ال مما المتقاضيين بمصلحة ويضر فيها الفصل
. الناس بين العدل سير بجريان وثيقاً ارتباطاً ترتبط التي العامة المصلحة يمس

 التي المختصة الجهات بعض رغبة مع يتعارض ال بها وااللتزام القواعد هذه تطبيق أن :رابعًا
 على المعروضة الدعوى بملف المربوطة الجنائية أو اإلدارية التحقيقات على االطالع حق لها

 أن إمكانها في فإن التحقيقات على االطالع ترغب الجهات هذه من جهة أي أن إذ المحكمة
 ناظر القاضي بإذن المذكورة التحقيقات على لالطالع المحاكم إلى قبلها من مندوبا ترسل

 دفتر في المدونة الدعوى محاضر على المندوب يطلع أن ودون إشرافه وتحت القضية
 إحدى أمام منظورة بدعوى مرتبطة الجهات إحدى لدى معاملة وجود أن :خامسًا .الضبط

 المعاملة إحالة هو الصحيح الطريق وإنما الدعوى تلك معاملة سحب إطالقا يبرر ال المحاكم
 لضمها بها المرتبطة الدعوى أمامها المنظورة المحكمة إلى المذكورة الجهة من الذكر سالفة

 بموافقتنا ونخبركم..ذلك العدل وزير معالي وتأييد . واحد حكم فيهما ليصدر الدعوى إلى
 بالتعميم ذلك أكد .». بمقتضاه والعمل موجبه إنفاذ فاعتمدوا القضائية الهيئة قررته ما على
ق/هـ21/1/1405 في ت/12/18 رقم

ت/190/12
2/307

20
9

1395
دعوى

 الترافع عدا فيما السعودي عن النظامية اإلقامة يحمل الذي األجنبي توكيل من مانع ال(...
 من حق وقبض مبايعة وإجراء الخاصة األعمال كإدارة القضائية والهيئات المحاكم أمام



 األجنبي وكالة في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ... ذلك أشبه وما الشخصية الحقوق
3/787.

ت/15/12
2/307

20
1

1397
دعوى

 الوزارة إلى يرفعون المحاكم لدى المنظورة القضايا أصحاب بعض أن الحظنا فقد( :وبعد
 أنه له ذكر القاضي أن يذكر وبعضهم النزاع موضع على بالوقوف القضية ناظر تعميد طالبين

 القاضي نظر إلى راجع الشأن هذا إن وحيث .الوزارة من بأمر إال النزاع موضع على يقف لن
 األمر أن رأى وإذا وقف، النزاع موضع على وقوفه القضية مستلزمات من أن رأى فإذا

 تكليف وعدم الموضوع هذا مالحظة نرغب فإننا ذلك عن للوزارة كتب انتدابه إلى يحتاج
. ق/انتهى .) القاضي قبل من الالزم إجراء ينبغي بل الشأن هذا في الوزارة بمراجعة الخصوم

ت/19/12
2/307
4
2

1397
دعوى
 في 250 رقم األعلى القضاء بمجلس الدائمة الهيئة قرار أدناه نبلغكم( :وبعد
 الدائمة بهيئته المنعقد األعلى القضاء مجلس إن« : المقدمة بعد ونصه هـ28/12/1396
 بإحضار كلف بيعه ادعى ثم يده تحت بعين شخص على الدعوى أقيمت إذا -1 :يلي ما يقرر

 نظر في القاضي استمر يده تحت صار به المدعى وأن الشراء على صادقه فإن المشتري
 أن للقاضي ظهر إذا -2 . الدعوى سماع مواصلة في البائع محل المشتري وحل القضية

 وإتعابه بالمدعى اإلضرار الدعوى بإقامة علمه عند بها المدعى العين ببيع عليه المدعى قصد
 وصلى.التوفيق وبالله . العمل هذا مثل عن لغيره وزاجراً رادعاً يراه بما يعزره القاضي فإن
 .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد لالطالع .».اهـ.وسلم وصحبه وآله محمد على الله

.و/انتهى
ت/31/12
2/308



1
3

1397
دعوى

 في 1707 رقم ـ الله رحمه ـ القضاة رئيس سماحة تعميم في جاء لما إلحاقاً( :وبعد
 ضدهم تقام الذين األشخاص بشأن الجارية المكاتبة على بناء أنه المتضمن هـ8/6/1382

 مجلس رئيس الجاللة صاحب بخطاب والمنتهية بلد من أكثر في يقيمون وهم الدعوى
 كان إذا المدعي بلد في تقام الدعوى أن فاعتمدوا هـ1/5/1382 في 7714 رقم الوزراء
 والجمعيات الشركات فروع لتعدد ونظراً .اهـ.واحد بلد من أكثر في سكن عليه للمدعى

 يقع التي المحكمة إلى الدعوى رفع للمدعي يجوز فإنه البالد هذه في الخاصة والمؤسسات
 موضوع يكون أن شريطة المؤسسة أو الجمعية أو الشركة فرع اختصاصها نطاق في

 العمل فعليكم.دائرته في وقعت حوادث عن أو أعماله عن ناشئا أو بالفرع متعلقا الخصومة
 في 1707 رقم التعميم . و/انتهى .) يلزم لمن وإبالغه الشرعية المرافعة في بمقتضاه

.405/ص إقامتها ومكان الدعوى في هـ8/6/1382
ت/85/1
2/308

17
5

1398
دعوى
 إلقامة ورثته من أحد يعرف لم الذي /.....قتل بقضية الخاصة المعاملة إلى فنشير( :وبعد

 أم العام المدعي هو هل الدعوى إقامة يتولى من حول المخابرة دارت وقد قاتله على الدعوى
 في ت/92/2 رقم الوزارة تعميم صدر أن سبق إنه وحيث المال؟ بيت إدارة مدير
 هـ10/5/1392 وتاريخ 8972 رقم السامي الخطاب على المبني هـ22/5/1392

 لمأموري أن المتضمن هـ10/3/1392 في 79 رقم العليا القضائية الهيئة قرار على بالموافقة
 وارث له ظهر وإن وارث على له يعثر لم الذي المدهوس الشخص بدية المطالبة المال بيوت
 اعتماد محكمتكم فعلى.له وارث ال من يرث المسلمين مال بيت فإن وإال الدية له تدفع

 عن لإلعالن اإلعالم لوسائل بالكتابة ذكر ما إنفاذ قبل المحكمة تقوم أن مالحظة مع ماذكر
 المال بيت مدير فيكلف وارث له يتقدم لم وإذا المناسب الوقت وتنتظر القتيل الشخص

. و/انتهى .)بذلك
ت/136/1



2/309
13
7

1398
دعوى

 أو نقلوا قضاة قبل من قضاياهم نظرت الذين القضايا أصحاب بعض راجعنا فقد( :وبعد
 أن سبق قضاياهم بأن أبلغهم الخلف للقاضي بمراجعتهم أنهم مفيدين التقاعد إلى أحيلوا
 أن أو انتدابه الوزارة من وسيطلب القضية ينهي الذي هو السابق القاضي وأن سلفه من نظرت

 صدر أن سبق وحيث .إلخ...السابق القاضي النتداب الوزارة مراجعة القضية صاحب على
 عن تتخلف التي القضايا بشأن هـ1/7/1396 في ت/ق/130 رقم الوزير معالي تعميم

 : ومضمونه ذلك غير أو التقاعد على اإلحالة أو الوفاة أو النقل نتيجة إنهاؤها يتم ولم القضاة
 »71« المادة مقتضى بشأنها يطبق فيها الحكم قبل القضاة ونقل ضبطت التي القضايا -1

 ونقل فيها القاضي حكم التي القضايا -2 . الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من
 لينظم الجديد عمله في فضيلته إلى وترسل حرفيا القضية ضبط صورة تنقل الصك تنظيم قبل
 قنعوا قد الخصوم كان وإذا لتسجيله المحكمة إلى يعيده ثم بختمه ويختمه يوقعه صكاً بها

 فيعامل بالحكم يقنع لم من هناك كان وإذا التعليمات بموجب لصالحه هو لمن فيسلم بالحكم
 القضية وملف الضبط صورة فترسل توفي قد القضية حاكم كان إذا -3 . التعليمات بمقتضى
 كانت إذا - : يلي بما نفيدكم تقدم لما وإضافة . بشأنه تراه ما لتقرير التمييز لمحكمة
 العامة األموال في أو غيب أو قصار أو بوقف تتعلق الثانية المادة في إليها المشار القضايا
 إذا - . المتنازعان بها قنع ولو التمييز محكمة على فيها الحكم عرض من بد فال ذلك ونحو
 بين فيها دائرة المخابرة تزال وال فيها حكم قد قضايا وهناك التقاعد على القضاة أحد أحيل

 فيها الصادر الحكم حول ماتراه تقرر أن التمييز محكمة على فإن التمييز ومحكمة المحكمة
.ق/انتهى .) بموجبه والتمشي ذكر ما مراعاة فنأمل .

ت/59/12
2/310
8
4

1399
دعوى



 لسمو أصالً الموجه الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب تعميم تبلغنا( :وبعد
 نعيد« : المقدمة بعد ونصه هـ10/3/1399 وتاريخ 5601/س/4 برقم الداخلية وزير

 المتعلقة هـ13/1/1399 وتاريخ 28/1843 رقم خطابكم مشفوعات برفقه لسموكم
 للجنة اتضح بأنه فيه أفدتم والذي رشوة ألخذه ورفيده ربيعة قبائل شيخ ضد /......بشكوى
 إليه االهتداء أو المشتكي معرفة وعدم الشكوى صحة عدم القضية هذه في للتحقيق المشكلة

 والجهد الوقت على حفاظاً مجهولين أشخاص من مستقبالً شكوى أية قبول عدم وترون
 عليها وموضحا موقعة تكن لم ما شكوى أي قبول عدم على بموافقتنا ونخبركم . والمال

 عند بإحضاره عنه البحث ليسهل ومصدرها حفيظته ورقم وعنوانه كامالً الشاكي اسم
 التابعة الجهات وإبالغ لالعتماد هذا أمرنا من نسخة المختصة الجهات أعطيت وقد . الحاجة

 رقم بالتعميم أكد .ش/انتهي .)بموجبه والتقيد اعتماده فنرغب .اهـ .بموجبه بالتمشي لها
.و/هـ15/10/1424 في 2333/ت/13
ت/17/13
2/310
4
3

1400
دعوى

 رقم الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد
 إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب نسخة وبرفقه هـ2/1/1400 وتاريخ 161/ن/4

 بشأن ومرفقاته هـ5/11/1399 في 2615 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث
 كبار هيئة مجلس فيه نظر الذي »وغيره العقار على اليد وضع مسألة في التقادم« موضوع
 تعميم سموه رغب وقد هـ21/10/1399 وتاريخ 68 رقم القرار فيه وأصدر العلماء

 الشىء تملك مدة تحديد في خاصاً شرعياً نصاً يعلم ال المجلس إن « : نصه وهذا.ذلك
 آخر إنسان وادعى المدة طول سوى لملكيته إثبات لديه وليس إنسان بيد الذي المعين
 هذه ألن ونظراً . الشرعي الملك وسائل من بوسيلة له ملكاً كان أنه يثبت ما ولديه ملكيته

 كل في الحكم وأن الذرائع سد قاعدة وعلى العرف على تبنى التي المسائل من المسألة
 المجلس فإن . واألحوال واألشخاص والمكان الزمان باختالف يختلف صورها من صورة

 الحكم يترك بل أحكامهم القضاة عليها يبني أساساً تكون معينة مدة تحديد عدم يرى
 اختالف حسب على فيها اجتهد منهم لواحد الصور من صورة عرضت فإذا الجتهادهم

 وبالله هذا .عليها تنطبق أن يمكن التي الشرعية القاعدة على وبناها ومالبساتها ظروفها



 بإكمال الوزير معالي أمر وحسب .».اهـ. وسلم وصحبه وآله محمد على الله وصلى التوفيق
. ق/انتهى .)بموجبه والتمشي لإلحاطة ذلك تعميم جرى الكريم األمر حسب الالزم

ت/50/12
2/311

28
4

1400
دعوى

 على المشتمل هـ28/12/1392 وتاريخ ت/196/12 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد
 أن :أوالً : يلي ما المفتشين بعض من لنا اتضح فقد الضبط كتاب إلى الموجهة اإلرشادات

 آخر في تكتفي وإنما آخرها في وال الدعوى أول في القاضي اسم تذكر ال المحاكم بعض
 اسم كتابة يجب أنه مع الكلمة هذه تحت اسمه أو القاضي وتوقيع »القاضي« بكلمة الدعوى
 عليه نصت بما تتقيد ال المحاكم بعض أن :ثانيًا . نهايتها أو الدعوى مقدمة في سواء القاضي
 الوزارة هذه تعميم عليه نص وما الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من »112« المادة

 الضبط في محرر شيء إليه نسب من كل توقيع بأخذ وذلك الذكر اآلنف 196/12 رقم
 معرفاً أو مزكياً أو شاهداً أو عليه مدعى أو مدعياً كان سواء ختمه أو الكامل اسمه بجانب

 على شاهدين وتوقيع الختم من بدالً هؤالء من أمياً كان من إبهام توقيع وأخذ ذلك غير أو
 وإنما اإلنهائية القضايا معظم في حرفيا الشهادة تكتب ال المحاكم بعض أن :ثالثًا . ذلك

 عليه نصت كما مخالفة هذا وفي بسواء سواء المنهى به أنهى ما طبق فشهد بعبارة تكتفي
 أجزاء ربط مراعاة عدم :رابعًا . الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من»42« المادة
 يكتفى بل كذا صحيفة إلى نقلت« :الصفحة نهاية في يكتب بحيث الضبوط في القضية

 يكتب ال وأحيانا »كذا رقم لقضية تابع:«بعبارة إليها المنتقل الصفحة في ذلك إلى باإلشارة
 إلى نقلت:«عبارة يكتب أن والواجب صعوبة بكل إال القضية جلسات إلى يهتدى فال ذلك

 المنتقل الصفحة في ويكتب الجلسة عندها وقفت التي الفقرة آخر في كذا جلد كذا صحيفة
 إلى الرجوع ليسهل وذلك »كذا جلد كذا صحيفة من ومنقول كذا قضية تابع:«عبارة إليها

 من به وردت الذي المعاملة وتاريخ رقم من الضبوط بعض خلو لوحظ :خامسًا .القضية
 الذي اليوم وتاريخ وتاريخه الدعاوي قيد رقم ومن المحكمة وارد قيد ومن المرسلة الجهة

.ذلك مراعاة وينبغي الجلسة وقائع فيه ضبطت



 ال البعض فإن ثالثة أو ثانية تكون قد أخرى جلسة القاضي يعين عندما أنه لوحظ :سادسًا
 أو الخصمان تأخر وإذا عليه الخصمين توقيع ويأخذ الضبط في القادمة الجلسة يوم يحدد

 القضية في االستمرار من يلزم ما ليتخذ التأخر سبب إلى يشار ال المحدد الموعد عن أحدهما
 من الضبوط أكثر خلو لوحظ :سابعًا . ذلك مراعاة وينبغي النظام مقتضيات حسب شطبها أو

 من تبتدئ عليها يحتوي التي صحائفه أن توضح بعبارة واختتامه الضبط افتتاح وعدم الفهارس
 وفي الضبط وكاتب اإلدارة ومدير القاضي من ذلك وتوقيع كذا بصحيفة وتنتهي كذا صحيفة

 بعض أن لوحظ :ثامنًا .ذكره المار 196/12رقم الوزارة تعميم عليه نص لما مخالفة ذلك
 ال واحد موضوع في أشخاص عدة على واحد مدع من مقامة قضية ينظر عندما القضاة
 منفرداً عليهم المدعى من كل على الدعوى يسمع وإنما واحد صك في واحدة قضية يجعلها
 أن مع عليهم المدعى بعدد صكوك الواحدة القضية في ويكون مستقالً صكاً فيها ويصدر
 في الدعوى عن عليهم المدعى من واحد كل وإجابة المدعي دعوى القاضي يسمع أن األمثل
 واحد بصك تخصه فقرة فى عليه يثبت بما واحد كل على الحكم يصدر ثم مستقلة فقرة

 التقيد بعدم وذلك والسجل الضبط بين الربط عدم لوحظ :تاسعًا .والجهد الوقت لتوفير
 رصد وعدم الصك تنظيم تاريخ ذكر مع ذلك يفيد بما صكها نظم قضية كل تحت بالشرح

 الوزارة تعميم عليه نص لما مخالفة ذلك وفي الضبط في ذلك جانب إلى تسجيله وتاريخ رقم
 بين يكتب أو الضبط في يحك من هناك أن لوحظ :عاشرًا . إليه المشار 196/12 رقم

 الوزارة وتعميم الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام عليه نص حسبما ممنوع وهذا األسطر
 دقة بكل ذكر ما كل مالحظة فضيلتكم من نرغب لذا . عنه المنوه ت196/12 رقم

 والمسجلين الضبط كتاب من كل لواجبات الموضحة الوزارة تعاميم إلى والرجوع
 ورقم هـ27/12/1392 في ت/195/12 برقم لكم المبلغة والمقيدين والمحررين

.هـ28/12/1392 في ت/196/12

. و/انتهى .)منها نسخة برفقه وتجدون بها بالتقيد المعنيين الموظفين على والتأكيد
ت/19/12
2/314
6
2

1401
دعوى
 المتداعين بين والمشاحنات الخالفات في يزيد مما بها البت يتأخر الدعاوي بعض «...

 معاليكم تعليمات تصدر أن الصدد هذا في واستحسنوا بالتظلمات العالية المراجع وإشغال



 في التعميم ينظر .و/ »للنزاع قطعاً أمكن ما الدعاوي في الفصل بسرعة المحاكم عموم إلى
.3/356 المحاكم

942
2/314

18
9

1401
دعوى
 في 1541/1 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب تلقينا فقد( :وبعد

 أسرار حفظ فكرة بشأن هـ28/8/1401 في 775 رقم خطابنا على المبني هـ3/9/1401
 في المعارف وزير معالي أبداها التي العالقة ذوي غير من المحاكم في الزوجية الخصومات

 المادة أن نفيدكم« : نصه وهذا هـ11/8/1401 في 26/1/12/2212/25 رقم خطابه
 المرافعات تكون أن على نصت الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم نظام من )70(

 هذه من وانطالقاً لآلداب مراعاة إسرارها في أن المحكمة ترى التي األحوال في إال علنية
 القضايا في النظر جلسات اقتصار على مستمرون المحاكم قضاة الفضيلة أصحاب فإن المادة

 أو أحدهما أو الزوجين كوالدي حضوره إلى الضرورة تدعو من أو الطرفين على الزوجية
 ومع له حكم ال والشاذ شذ ما إال عليها يسيرون قاعدة العمل هذا صار وقد .القضية شهود
 نرغب .».والتأكيد التذكير باب من الشأن بهذا المحاكم على التعميم المستحسن فمن ذلك
 في 35/ت/8 رقم التعميم بذلك صدر . و/انتهى .) موجبه إنفاذ واعتماد االطالع إليكم
.و/هـ25/2/1412
ت/30/12
2/315
9
3

1402
دعوى

 المفتشون بها قام التي الجوالت نتيجة معلومات من الوزارة لدى توفر ما إلى نشير( :وبعد
 المقرر الجلسات مواعيد دفتر تستعمل ال المحاكم بعض بأن تفيد واإلداريون القضائيون
 مواعيد ينظم الجلسات مواعيد دفتر إن وحيث التعليمات عليه نصت ما حسب استعماله
 والتذمر الشكوى باب ويغلق غيره على قضية صاحب تقديم محاولة ويمنع القضايا أصحاب

 باستعمال عليكم نؤكد لذلك إحصائياً دفتراً ويعتبر القاضي عمل وينظم العالقة ذوي من



 واعتبار ذلك بمالحظة واإلداريون القضائيون المفتشون يبلغ وسوف الجلسات مواعيد دفتر
.و/انتهى .)القاضي على تؤخذ التي المالحظات من إغفاله
ت/120/12

2/315
20
9

1402
دعوى

 كان مهما كان من كائن أي من البيضاء األراضي على اليد وضع دعوى قبول عدم(...
 األراضي على المبايعات قبول وعدم السامي المقام من إذن على الحصول بعد إال مركزه
 أو المبايعات تلك كاتب صفة كانت مهما مصدقة كانت ولو حتى العادية بالوثائق البيضاء
 بعقوبة هذا يخالف من ومعاقبة تعويض أي دفع دون عليها يقع إحداث أي وإزالة مصدقها

.1/275 االستحكام في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ... رادعة
ت/82/12
2/315

23
5

1403
دعوى

 بين الخاص أو العام بالحق تختص منازعات أو لخالف شرعية الجلسة كانت إذا(...
 .و.)/إلخ...العسكرى الزي بدون العسكري حضور فاألولى ومدني عسكري أو العسكريين

.3/358 المحاكم في التعميم نص ينظر
ت/192/12

2/316
30
11

1403
دعوى

 الموجه الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد
 هـ8/9/1403 في 21196/س/4 برقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس لمعالي أصالً

 وأن سبق لما وإلحاقاً .يماثلها وما األوقاف قضايا في البت سرعة على الحث المتضمن



 رقم التعميم ومنها والقاصرين السجناء قضايا في النظر بسرعة تقضي تعليمات من تبلغتموه
 ذلك على وبناء هـ28/3/1402 في ت/40/12 ورقم هـ،13/8/1401 في 144/12
 واألوقاف والقاصرين المساجين قضايا سيما ال القضايا في والبت النظر سرعة نأمل

. و/انتهى .)األولوية وإعطائها واآلفاقيين
ت/12/32
2/316

29
2

1404
دعوى

 والدفع والجواب الدعوى لخالصة حاوياً مختصراً إعالماً المحكمة تصدر الحكم بعد ... (
 حذف مع الحكم وأسباب األيمان وتحليف وتزكيتها بلفظها الشهود وشهادة الصحيح
 نص ينظر . و.)/إلخ...الحكم في تأثير وال لها دخل ال والتي المكررة والجمل الحشو
.746/ص الصكوك في التعميم

ت/1/42
2/316
8
3

1404
دعوى

 في ت/136/1 ورقم هـ6/7/1396 في ت/ق/130 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد
 بها صك تنظيم أو إنهاؤها يتم ولم القضاة عن تتخلف التي القضايا بشأن هـ13/7/1398

 الثانية الفقرة في جاء والذي ذلك غير أو التقاعد على اإلحالة أو الوفاة أو النقل نتيجة
 حرفيا القضية ضبط صورة تنقل الصك تنظيم قبل ونقل فيها القاضي حكم التي القضايا:«فيها

 إلى يعيده ثم بختمه ويختمه يوقعه صكاً بها لينظم الجديد عمله في فضيلته إلى وترسل
 بموجب لصالحه هو لمن فيسلم بالحكم قنعوا قد الخصوم كان وإذا ، لتسجيله المحكمة
 بأن ونفيدكم .». التعليمات بمقتضى فيعامل بالحكم يقنع لم من هناك كان وإذا التعليمات

 مقتضى بموجب التقاعد على ناظروها أحيل التي القضايا على تنطبق ال الفقرة هذه
 القاضي فضيلة قبل من جديد من القضايا هذه تنظر أن بد ال إذ القضاء نظام من »51«المادة

 ذكر ما مراعاة فنأمل .بها الخاصة واألوامر والتعليمات النظم به تقضي ما بموجب الخلف
.و/انتهى .)بموجبه والتمشي



ت/12/166
2/317

21
8

1406
دعوى

 المتضمن هـ19/7/1406 في ص/717 رقم العدل وزير معالي خطاب إلى فنشير:(وبعد
 المحاكم رؤساء الجتماع األولى الندوة لتوصيات التنفيذية اللجنة به أوصت ما على الموافقة

 إجراء« مضمونه من والذي هـ16/5/1406 في 192 برقم لمعاليه المرفوع محضرها في
 1/7 :يلي ما بشأن 19، 31، 21، 20، 15، 11، 7، رقم التوصيات ألعمال التعميم
 عوائد وكاالت توثيق باستثناء المملكة في المقيم الحكم مجلس عن الغائب توكيل منع بشأن
 صورة صورتين من وتقديمها كتابيا دعواه بتحرير المدعي إلزام بشأن 2/11 .إلخ...البادية
 الرئيسية للمدن األولى المرحلة تكون أن على عليه للمدعى تسلم واألخرى القضية لناظر

 العمل يبقى وأن أبواك نماذج في الميراث حصر توثيق على الموافقة عدم 3/15 .بالمملكة
 بشأن 4/20 .وتسجيله الصك وتنظيم بالوراثة اإلنهاء ضبط من اآلن جارٍ هو ما على

 جعل على الموافقة عدم بشأن 5/21 .إلخ... الرئاسية المحاكم في المعامالت على التحرير
 على الرئاسية المحاكم في العمل يستمر وأن مكتبه في رئاسية محكمة في قاض كل سجالت

 6/31 .إلخ...المحكمة أعضاء من عضو لكل خاص سجل جعل مع مركزياً السجل بقاء
 بعث -1 :يلي بما الندوة وتوصي.الوزارة من المحاكم استفسارات كثرة معالجة بشأن

 دعم -2 . بأعمالها وتتعلق تخصها دامت ما مباشرة المحاكم جميع إلى الوزارة من التعاميم
 إلى ذلك يوجه أن ينبغي فإنه استشكال القضاة ألحد طرأ إذا -3 . إلخ...المحاكم أرشيف
 القاضي من للوزارة رفع دون منطقته في المحاكم رئيس أو محكمته في المحكمة رئيس

 الضبط من له صورة إخراج قبل البد العقاري الصك فقد مدعي أن بشأن ب/7/19 .مباشرة
 إن وحيث . إلخ...شهر لمدة المحلية الصحف إحدى وفي المحلي اإلعالن من الطلب عند

 منها نسخة بعث جرى واعتمادها تعميمها على الوزير معالي ولموافقة ذكر ما الحال
.ك/انتهى .)يلزم لمن وتبليغه موجبها واعتماد لالطالع برفقه لفضيلتكم

ت/12/211
2/318

20
11

1406



دعوى
...)

 أحد المحكمة رئيس يكلف القضية ينظر فيمن المحكمة قضاة بين االختصاص تدافع عند
.3/368 المحاكم في التعميم ينظر .و/ ..)بنظرها المحكمة قضاة
ت/12/138
2/318

28
7

1407
دعوى
 برقم الوطني واالقتصاد المالية وزير لمعالي الموجه السامي األمر من بصورة تبلغنا( :وبعد
 ضد تقدم التي الدعاوي سماع بعدم المحاكم إبالغ المتضمن هـ10/7/1407 في 729/8
 من حاليا أمامها معروض هو ما ترفع أن المحاكم وعلى موافقتنا بعد إال قبلها من أو البنوك
 إلى إلحالتها تمهيداً الوزراء مجلس رئاسة ديوان إلى وتقديمها إليكم فيها يبت لم قضايا
.و/انتهى .) واالعتماد اإلحاطة فنأمل .اهـ».بموجبه يلزم ما فأكملوا إليها المشار اللجنة

ت/8/87
2/319

22
5

1408
دعوى

 صك صدور وقبل الحجة إجراءات إنهاء قبل كانت إذا االستحكام حجة في المعارضة(...
 طالب إنهاء في ينظر الذي القاضي ينظرها بل مستقلة دعوى تعتبر ال االستحكام
.1/309 االستحكام في التعميم نص ينظر .ك.)/إلخ ...االستحكام

ت/8/14
2/319
6
2

1409
دعوى



 السامي لألمر المبلغ هـ28/7/1407 في ت12/138 رقم الوزاري للتعميم إشارة( :وبعد
 المحاكم بمنع والقاضي وعمالئها البنوك خالفات بشأن هـ10/7/1407 في 729/8 رقم

 إال قبلها من أو البنوك ضد تقدم التي الدعوى سماع من التجارية المنازعات حسم وهيئات
 هو ما ترفع أن المنازعات حسم وهيئات المحاكم على وأن السامي المقام موافقة بعد

 إلى إلحالتها تمهيداً الوزراء مجلس رئاسة ديوان إلى فيها يبت لم قضايا من أمامها معروض
 المشار السامي الخطاب من الثانية المادة في عليها المنصوص الغرض لهذا المشكلة اللجنة

 الموقعة لالتفاقيات طبقا الطرفين بين المناسبة الحلول وإيجاد الخالفات تسوية أجل من إليه
 المتضمن هـ2/1/1409 في 110/ب/4 رقم البرقي السامي األمر وردنا فقد .إلخ...بينهما

 أيضا الشأن بهذا هـ10/7/1407 في 732 رقم واألمر الذكر آنف السامي لألمر اإلشارة
 رفعت التي القضايا من بعضاً أن من المذكور البرقي خطابه في السامي المقام الحظه وما

 معنوي كشخص لنشاطه البنك ممارسة من نتجت مدنية قضايا اللجنة هذه إلى إلحالتها
 االعتمادات كفتح المصرفي لنشاطه البنك ممارسة أثر حصلت مصرفية قضايا وليست

 من عدداً اللجنة هذه أعادت وقد.ذلك ونحو والتحويالت واإليداعات الجارية والحسابات
 في الواردتين والقضايا الدعاوي بأن السامي المقام وأمر . القبيل هذا من التي القضايا

 األمر في لهما والمشار هـ10/7/1407 في 729/8 رقم األمر من والثانية األولى الفقرتين
 التي المصرفية الصفة ذات والقضايا الدعاوي بهما يقصد هـ10/7/1407 في 732 رقم
 بأنواعها والحسابات االعتمادات فتح مثل البحتة المصرفيه ألعماله البنك ممارسة من تنشأ

 غير الدعاوي من ذلك ماعدا وأما األخرى المصرفية األعمال من ونحوها والقروض
 .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .بنظرها أصالً المختصة الجهة قبل من فتنظر المصرفية

.و/انتهى
118/ت/8
2/320
4
8

1409
دعوى
...»

 رقم األمرين بتنفيذ المعنية االختصاص لجهات والمضباع العارمية بأرض يتعلق ما ترك -2
 في م/19 ورقم العارمية قضية في بالفصل الخاص هـ2/7/1405 في م/1459

 الوطني واالقتصاد المالية وزارة وحث المضباع قضية في بالفصل الخاص هـ8/1/1406



 استعادة من تنفيذه على يترتب لما هـ2/7/1405 في م/1459 رقم األمر تنفيذ متابعة على
 عليهم المدعى أحد على خاصة دعوى له من كل يفهم أن -3 . الدولة لخزينة المبالغ بعض

 المسئولة الجهات وعلى فيها للنظر المختصة الشرعية للمحكمة بها ويتقدم دعواه يحدد بأن
 انتهت من كل يفهم أن -4 . القاضي يحدده الذي الموعد في بالحضور عليه المدعى إلزام

 من التعميم يطلب . و.»/إلخ ... أخرى مرة بها يتقدم ال بأن قطعي شرعي بحكم دعواه
.الوزارة

182/ت/8
2/320

25
11

1409
دعوى
 في 8138 رقم بالرياض التمييز هيئة رئيس فضيلة خطاب على بناء( :وبعد
 ورقم مصدر ذكر عدم متعددة قضايا في التمييز هيئة مالحظة المتضمن هـ11/11/1409

 القضاة بعض ويكتفي الخصومة صك في والوالية الوكاالت وكذا اإلرث حصر صك وتاريخ
 ونظراً . القضاة بعض يستجيب ال التمييز من ذلك وبمالحظة الضبط صورة في ذلك بذكر

 الصكوك وتاريخ ورقم مصدر إيضاح فاعتمدوا منه بد ال شىء الصك في ذلك ذكر أن إلى
. و/انتهى .)القضية بإنهاء الصادر الصك في عليها المستند

183/ت/8
2/321

25
11

1409
دعوى

 جميع في النظر« :نصها الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من »55« المادة فإن( :وبعد
 فيهم بما عادالً تقسيما المحكمة قضاة على وتقسيمها المحكمة إلى ترد التي الدعاوي
 البيانات واقع من لوحظ وحيث .».اهـ.حده على قسمه في منهم كل لينظر المذكور الرئيس
 وجنائية، حقوقية،« القضائية المحاكم ألعمال خالصات متضمنة المحاكم من الواردة
 منهم المرفوعة البيانات هذه في يرد لم المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب بعض أن »وإنهائية

 فضيلتكم إبالغ جرى عليه . المذكورة المادة حسب القضايا من لقسمتهم مزاولتهم يفيد ما
.و/انتهى .)الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من »55« المادة موجب العتماد



16/ت/8
2/321
6
2

1410
دعوى
 تضمنت وقد هـ17/4/1394 في 67 رقم العليا القضائية الهيئة قرار صدر وأن سبق( :وبعد

 بصدد محكمة أي عن يصدر نوعه كان مهما للخصوم إفهام أي أن« :يلي ما منه »ج« الفقرة
 أحدهم أو به يقنعا لم وإذا الخصوم ويوقعه القضية ضبط في يدون أن يجب قائمة خصومة

 في اإلفهام كان إذا ما لتقرير التمييز لهيئة الضبط صورة رفع من بد فال للتمييز خاضعاً وكان
 .)موضوعه في عامة قاعدة باعتباره موجبه واعتماد بذلك اإلحاطة نرغب .».ال أم محله
.و/انتهى

126/ت/8
2/322
9
8

1410
دعوى

 رقم سابقه على المعطوف هـ1/4/1410 في ت/8/48 رقم الوزاري للتعميم إلحاقاً( :وبعد
 بين أو الواحدة المحكمة قضاة بين االختصاص تدافع بشأن هـ20/11/1406 في ت/211

 بعدم أحكام هي التدافع قرارات أن من األخير التعميم تضمنه وما .وأخرى محكمة
 غير أنه له ظهر إذا القاضي على وأن األخرى األحكام على يسري ما عليها يسري االختصاص

 فإن اإليضاح في ورغبة .إلخ..التمييز لهيئة يرفعه بذلك قراراً يصدر أن القضية بنظر مختص
 بين التجاذب وهو التدافع معنى تحقق بعد إال يكون ال التمييز لهيئة الرفع من المقصود
 المحكمة أو األول القاضي قرر إذا ما حال في أما .سلباً أو إيجاباً إما محكمتين أو قاضيين
 يرى التي الجهة إلى القاضي من بخطاب فتحال االختصاص عن خارجة القضية أن األولى

 من النظر صرف يستدعي ما وجود حال وفي .قرار إصدار إلى الحاجة دون بذلك اختصاصها
 على القضية عرض إلى ذلك بعد يصار ذاته للسبب الثانية المحكمة أو الثاني القاضي قبل
.و /انتهى .)اعتماده فنأمل .المختصة المحكمة لتقرر التمييز هيئة

131/ت/8
2/322



14
8

1410
دعوى

 في 846/1 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد
 هـ15/7/1410 في 240/35 رقم العامة بهيئته المجلس قرار ومشفوعه هـ24/7/1410

 مجلس فإن :وبعد بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده لله الحمد« :نصه اآلتي
 وبعد القضاء نظام بموجب له المخولة الصالحية على بناء العامة بهيئته األعلى القضاء

 خـ/3/1529 رقم العدل وزارة وكيل فضيلة بخطاب للمجلس الواردة األوراق على االطالع
 القضاء نظام ينص ولم بنظرها أكثر أو قاضيان يكلف التي القضايا بشأن هـ3/7/1410 في

 المادة على االطالع وبعد المجلس قبل من الموضوع وبتأمل .إلخ..نظرها في االشتراك على
 من العامة المحاكم في األحكام تصدر( :يلي لما المتضمنة القضاء نظام من والعشرين الثالثة
 يحددها التي القضايا من وغيرها والقطع والرجم القتل قضايا ذلك من ويستثنى فرد قاض

 لما المتضمنة والعشرين الخامسة المادة على االطالع تم كما )قضاة ثالثة من فتصدر النظام
 فإن ذكر ما على وبناء .).هـ ا.فرد قاضٍ من الجزئية المحاكم في األحكام تصدر( :يلي

 المشار )25،23( المادتين في القضاء نظام عليه نص ما ضوء على العمل أن :يقرر المجلس
 فرد قاضٍ من والجزئية العامة المحاكم في األحكام تصدر بأن وذلك القرار هذا في إليهما

 رأى وإذا ذلك في النظام عليه نص ما مخالفة يسوغ وال القضاء نظام بموجب استثني ما إال
 فباإلمكان معينة قضية في قاضٍ من أكثر اشتراك إلى تدعو الحاجة أن العدل وزير معالي
.و/انتهى .)ذلك يخول ما الستصدار األمر لولي معاليه قبل من ذلك عن الرفع

21/ت/8
2/323

15
2

1411
دعوى

 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا( :وبعد
 بالمحكمة القاضي لنا رفع« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ7/2/1411 وتاريخ 16/11027

 في 2138 رقم خطابه الفوزان الرحمن عبد بن الله عبد /الشيخ بتبوك المستعجلة
 قضايا أطراف على التعهد بأخذ االكتفاء فضيلته اقتراح المتضمن هـ26/11/1410



 وذلك أطرافها بتنازل وتنتهى باألمن واإلخالل بليغة إصابات عنها ينتج لم التي المضاربة
 فضيلته أبداه ما ولوجاهة .البسيطة القضايا هذه من أهم هو لما المستعجلة المحاكم لتفرغ

 أو باأليدي والتماسك المشادات في المحاكم أمام العام الحق دعوى إقامة عدم نود
 عشرة من أكثر العمل عن فيها التعطيل يزيد ال إصابات على تقتصر التي البسيطة المضاربات

 إخالالً المضاربة تشكل ولم شكواه عن المصاب تنازل طالما الطبي التقرير تقدير حسب أيام
 .».هـ ا.لذلك وفقاً الالزم فأكملوا لذلك العودة بعدم الطرفين على التعهد أخذ مع باألمن

.و/انتهى .)موجبه واعتماد لإلحاطة
31/ت/8
2/324

10
3

1411
دعوى
 وزير الملكي السمو لصاحب أصلها الموجه السامي المقام برقية صورة تلقينا( :وبعد

 فيها البت تأخر زوجية قضية بخصوص هـ24/2/1411 وتاريخ 3566/ب/4 برقم الداخلية
 نار إطالق ذلك بسبب فحدث الزوجة وأولياء الزوج بين خطره وتفاقم الشر استفحل أن إلى
 القضية ناظر أمرهم أن بعد المحكمة في وهم ووكيلها زوجته عم على المرأة زوج من

 األمور هذه بحسم المحاكم على بالتأكيد السامي المقام أمر وقد قضيتهم في للتأمل باالنتظار
 من »حـ«الفقرة في جاء وحيث .اهـ.الخصوم بين النزاع ينهي الذي وبالشكل بسرعة
 القضايا هذه بصكوك االهتمام وجوب الشرعي القضاء مسئوليات تركيز من »25«المادة

 ترد زوجية قضية كل في والبت النظر سرعة واعتماد االطالع نأمل لذا . النظر عند وتقديمها
.و/انتهى .) القضايا بين األولوية وإعطائها المحكمة إلى
105/ت/8
2/324

20
10

1411
دعوى

...)

 انقيادها عدم على المترتب باألثر زوجها لطاعة باالنقياد حكم عليها يصدر التي الزوجة إفهام
.3/661 النشوز في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...لها نفقة ال ناشزاً اعتبارها ذلك ومن



1326/ت/13
1/5

17
12

1414
دعوى

 هـ21/11/1419 في 1/2256 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب لقدتلقينا(
 هـ18/11/1419 في 269/48 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه
 الخاصة الدعاوى هذه مثل في صكوك إلصدار داعي ال أنه يرى المجلس أن المتضمن
 من المرفوع الضبط صورة ضوء على القضية تدقيق التمييز محكمة وعلى البلدان بمسميات

.و/يحفظكم والله .)موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .إلخ..القاضي
263/ت/8
2/325
6
4

1415
دعوى

 القضاة جميع على جديد من توزع بنظرها يبدأ ولم الشاغر المكتب في التي القضايا (...
 رقم التعميم ينظر .3/381 المحاكم في التعميم ينظر .و/ )المحكمة في العاملين

.و/هـ5/11/1424 في 2340/ت/13
785/ت/13
2/325

15
5

1416
دعوى

 هـ17/4/1416 في 1/663 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا(...
 بشأن هـ10/4/1416 في 321/42 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه
 : نصه ما الثانية فقرته في المتضمن أخرى إلى قبيلة وانتماء األنساب حول المنازعات

 لما السامي المقام من أتت إذا إال الدعاوي هذه مثل في النظر بعدم المحاكم على التعميم«
 سماع في رغبته على المدعي أصر وإذا ، حميدة غير عواقب من سماعها على يترتب قد

 القضية ضبط يرفع ثم الدعوى عن النظر بصرف قام ، ذلك في البت القاضي ورأى الدعوى



 يحتج لئال صكوك إخراج دون أحدهما أو بذلك النزاع طرفا يقنع لم إذا التمييز محكمة إلى
.و/ .)موجبه واعتماد لالطالع . اهـ.».اآلخر على الخصوم أحد بها

1084/ت/13
2/325

19
7

1418
دعوى

...)

 هـ9/7/1418 في 1/1380 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا
 هـ18/6/1418 في 315/45 رقم العامه بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه
 قضايا في النظر إلكمال وغيرهم التمييز قضاة انتداب عدم يقرر المجلس أن« : المتضمن

 دعت وإذا عمله مقر في المنتدب ألعمال تعطيل من ذلك يسببه لما فيها حكموا أن سبق
 وغيرها، التمييز محكمة في عمله مقر في ناظرها على ويعرض القضية ضبط فيصور الحاجة

 سماع أو محددة أمور في القضية أطراف مناقشة التمييز محكمة من المطلوب كان إذا وأما
 لذلك يلزم ما بإكمال القاضي خلف ويقوم ذلك تحديد التمييز محكمة فعلى بينات زيادة

.و/ .)موجبه واعتماد لالطالع .اهـ».ذلك في كمستخلف التمييز محكمة طلب حسب
1085/ت/13
2/326

19
7

1418
دعوى

 هـ9/7/1418 في 1/1382 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا(...
 هـ18/6/1418 في 316/45 رقم العامه بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه
 من ليست أنها ورأت محكمة إلى أحيلت إذا القضيه أن يقرر المجلس أن« : المتضمن

 لها المحالة المحكمة رأت وإذا بها المختصة أنها يرى التي المحكمة إلى فتحال اختصاصها
 األولى المحكمة وعلى قرار إصدار بدون لها فتعيدها األولى للمحكمة فيها االختصاص أن

 من ليست أنها قراراً فيصدر يقتنع لم وإن بها باختصاصه القاضي اقتنع إن القضية نظر
 واعتماد لالطالع .اهـ » نهائية بصفة ذلك في للفصل التمييز لمحكمة ويرفع اختصاصه

.و/ .)موجبه



1153/ت/13
1/5

28
1

1419
دعوى

)

 بإكمال القاضي هـ27/10/1418 في 15965/ب/4 رقم البرقي السامي األمر لقدتلقينا
 في 114/5 رقم بالقرار الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرره ما بموجب الالزم

 سماع عدم المجلس يرى ـ : يلي بما والثالثة الثانية الفقرتين في القاضي هـ19/1/1418
 الجهات اختصاص من العامة الدعوى ألن األراضي في أخرى ضد قبيلة بين العامة الدعاوى
 إصدار لمسوغات مستكمل صك معه كان من ـ .الخاصة الملكية دعوى تسمع وإنما الرسمية

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ..معه ما سالمة فاألصل إحياؤه سبق موضع على
.و)/يحفظكم والله موجبه

1199/ت/13
1/5

15
5

1419
دعوى

 في 28827 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة لقدتلقينا(
 الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب رآه ما على الموافقة المتضمن هـ26/4/1419
 الذكر آنف سموه تعميم من نسخة وبرفقه .خاصة بحقوق المطالبة عند إجراءات من

الوزارة من اإلجراءات تطلب .و/يحفظكم والله.)يخصكم فيما موجبه واعتماد لالطالع
1221/ت/13
1/5
4
7

1419
دعوى

 وتاريخ 16/58261 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب على بناء فإنه(



 143/5/2 رقم األعلى القضاء مجلس قرار تعميم سموه رغبة المتضمن هـ22/8/1418
 اشتراك من يلزم ال أنه : فيه جاء والذي القضاة الفضيلة أصحاب على هـ7/5/1399 وتاريخ

 الدعوى تسمع بل يجتمعوا حتى منهم أحد قضية في ينظر أال جريمة في األشخاص من عدد
 كتاب على وبناء .إلخ..الشريعة قواعد تقتضيه الذي هو هذا ألن إحضاره تم من على المقامة
 أنه المتضمن هـ29/5/1419 وتاريخ 1/1108 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي
 لم واألربعين السابعة دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على الموضوع بعرض
 لذا .إلخ.. المحاكم على إليه المشار الدائمة الهيئة قرار تعميم من يمنع ما للمجلس يظهر

 في 143/5/2 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار من نسخة برفقه تجدون
.و/يحفظكم والله )موجبه واعتماد لالطالع .هـ7/5/1399

1364/ت/13

1/5
1
3

1420
دعوى

 في ر/7/2112 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب تلقينا لقد (
 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ17/2/1420
 في الترافع لألجنبي يجوز ال )1 : أوال : يلي بما القاضي هـ9/2/1420 وتاريخ 30

 بصفته له مصلحة عن أو نفسه عن يترافع كان إذا ـ أ : يلي فيما إال المملكة داخل الدعاوى
 ذوي من األشخاص أو أصهاره أو زوجه عن يترافع أو مؤسسة أو شركة في شريكا أو مالكا

 التوكيل في األجنبي حق يكون )2 .قيما أو وصيا كان إذا ـ ب .الرابعة الدرجة حتى القربى
 من )أوال( البند في الواردة األحكام تخل ال : ثانيا .فقط السعوديين على مقصورا عنه نيابة

.و)/بموجبه والعمل اإلطالع نرغب لذا دولة وأية المملكة بين المعقودة باالتفاقات هذاالقرار
1404/ت/13
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 رقم الخطي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد( :وبعد
 العربية للمملكة العام المفتي سماحة لنا كتب" : ونصه هـ19/4/1420 في 48/27297

 في 192/2 رقم بخطابه ـ الله رحمه ـ باز بن عبدالله بن عبدالعزيز /الشيخ السعودية
 بعض من وردها ما درست واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة أن مفيدا هـ9/1/1420

 الجماعة أفراد فيها يلزم بنودا المتضمنة القبائل بعض لدى الموجودة االتفاقيات عن القضاة
 مخالفة حصول عند القبيلة ألفراد األغنام من عدد ذبح أو معينة مالية مبالغ بدفع القبيلة من

 والشحناء البغضاء وتحدث شرعية غير االلتزامات هذه أن سماحته وأشار ,البنود هذه ألحد
 أمراء على التعميم الدائمة اللجنة رأت وقد ,الواحدة القبيلة أفراد بين والفرقة واألحقاد
 وفتاوى ـ الله رحمه ـ إبراهيم بن محمد /الشيخ سماحة فتاوى في جاء بما بالعمل المناطق
 ذلك في أشكل ما وإحالة وأعرافهم القبائل بأحكام الخاصة منها نسخ المرفق الدائمة اللجنة

 /الشيخ سماحة فتاوى في جاء بما التمشي سموه رغب وقد .اهـ".الشرعية المحاكم إلى
 ما وإبطال االتفاقيات تلك يخص فيما الدائمة اللجنة وفتاوى ـ الله رحمه ـ إبراهيم بن محمد

 المشار الفتاوى من صور برفقه وتجدون .بموجبه والعمل االطالع نرغب لذا .يخالفها
.الوزارة من الفتاوى تطلب .و)/إليها
1408/ت/13
1/5

27
5

1420
دعوى

 6/1566/هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد( :وبعد
 العام واإلدعاء التحقيق لهيئة فروع افتتاح والمتضمن صورته المرفق هـ29/4/1420 وتاريخ

 وتم جازان ومنطقة الشمالية الحدود ومنطقة نجران ومنطقة الجوف منطقة من كل في
 ببرنامج والعمل افتتاحها يمكن مما ومحققين إداريين موظفين لها وهيء لها مقار استئجار

 الرقابة وبرنامج المحاكم في العام اإلدعاء وبرنامج الشرطة مراكز في التحقيق في المشاركة
 إليكم نرغب لذا .إلخ..الجزائية األحكام تنفيذ على واإلشراف التوقيف ودور السجون على

.و.)/موجبه واعتماد االطالع
1577/ت/13
1/5
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 هـ21/5/1421 وتاريخ 1/1155 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد
 هـ15/5/1421 في 130/51 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه

 بموجب له المخولة الصالحيات على بناء العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس فإن" :ونصه
 للجلسات مواعيد بإعطاء القضاة بعض قيام من المجلس الحظه لما ونظرا ,القضاء نظام

 القاضي يقوم ال ثم أحدهما أو القضية طرفا يحضر وقد لديهم المنظورة الدعاوى لسماع
 مخالفة من ذلك في لما ونظرا .الجلسة تلك في حصل ما أو واالجابة الدعوى بضبط

 وجيه سبب بدون المماطلة في رغبة له لمن وإعانة للقضايا وإطالة للوقت واضاعة للتعليمات
 القضاة بعض من والتظلمات الشكاوى كثرة سبب مما أصحابها على الحقوق وتفويت
 يقرر المجلس فإن للمحاكم المبلغة للتعليمات مخالفة من ذلك في وما األعمال إنجاز وتأخير

 الدعوى وسماع المحدد الموعد في القضية بضبط القضاة جميع على التأكيد ـ 1 : يلي ما
 وإن ,موعد كل في الضبط في القضية رصد ويتعين التعليمات وفق عليه المدعى وإجابة
 تكون أن القضاة على ويتعين التأجيل سبب الضبط في ويبين عليه المدعى أو المدعي تخلف

 يتم وسوف تأخيرها وعدم القضايا إنهاء على الحرص مع اإلمكان قدر متقاربة المواعيد
 أو المحدد الموعد في الضبط في لها جلسة بفتح يقوم وال قضية له تحال قاض أي مساءلة

 عليه المدعى وإجابة الدعوى أخذ القضاة على ـ 2 .طويلة مدة نظر غير من القضية يترك
 إن اختصارهما وللقاضي القضية ملف إلى وضمها ذلك في القضية أطراف رغب إن مكتوبة

.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .موضوعهما في يتغير ال بما ذلك رأى
1580/ت/13
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 رقم البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا
 يلي ما طيه لمعاليكم نبعث " :المقدمه بعد نصه اآلتي هـ22/5/1421 وتاريخ 6053/ب/7
 القاضي هـ14/5/1421 وتاريخ 115 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة :أوالً :



 من استثناء -2 .بالقرار المرفقة بالصيغة الشرعية المرافعات نظام على الموافقة -1 :يالي بما
 والقرارات واألوامر األنظمة بموجب المشكلة اللجان تستمر النظام هذا في الواردة األحكام

 .النظامية لإلجراءات وفقاً ذلك تعديل يتم حتى اختصاصاتها في الداخلية القضايا نظر في
 الصادر هـ20/5/1421 وتاريخ 21/م رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة :ثانياً

 نأمل .والنظام والمرسوم القرار من صورة برفقه وتجدون .اهـ...". ذلك على بالمصادقة
. و / )موجبه واعتماد االطالع

1586/ت/13
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 سرعة وتحقيق األداء مستوى برفع تعنى والتي الوزارة لهذه العامة األهداف من انطالقاً
 في المحاكم لرؤساء الثالثة الندوة عقد ـ الله بحمد ـ تم فقد الشرعية الدوائر في اإلنجاز
 فيما الرأي وتبادل للتباحث لهم الفرصة التاحة هـ26/3/1421ـ23من الفترة خالل المملكة

 ضوء على دراستها وبعد . التوصيات من عدد أعمالها عن انبثق وقد . العمل مصلحة يخدم
 األعلى القضاء مجلس على عرضه األمر يتطلب ما منها ظهر السامية والتعليمات األنظمة
 باعتماده التوجيه ويتم الوزارة بصالحيات يختص ما ومنها السامي للمقام لرفعه تمهيداً
 وفق الصكوك اختصار على التأكيد)1( :التالية التوصيات وهي قبلنا من بموجبه والعمل
 تركيز من )116( والمادة ، الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من )42( المادة

 للتمييز الخاضعة غير القضايا صكوك اختصار على والعمل الشرعي القضاء مسئوليات
 الحكم ونص اإلثبات محل أو النزاع وموضوع القضية أطراف أسماء ذكر على باالقتصار

 العمل رأس على قاض فيها اليوجد التي اإلفرادية المحكمة في اإلدارة مدير يمنح )2( .فقط
 اإلداري الجهاز على واإلشراف والمالية اإلدارية األمور في وفروعها الوزارة مخاطبة صالحية

 فعليه المحكمة هذه قبل من الرسمية الجهات مخاطبة إلى األمر احتاج وإذا المحكمة في
 القضايا إليها تحال محكمة أقرب قاضي او ـ وجد إن ـ المنتدب القاضي مع التنسيق

 في األول للكاتب الصالحية فتمنح للمحكمة إدارة مدير وجود عدم حالة وفي ، المستعجلة
( .المحكمة



 ترقيم وجوب المتضمن هـ21/5/1403 والتاريخ ت/80/12 الرقم ذي بالتعميم التقيد )3
 اليتناهي ما إلى )1(الرقم من يبداً واحداً تسلسلياً رقمها تحمل بحيث محكمة كل سجالت

 وإلغاء جديد برقم يبدأ وال وقف حيث من الرقم فيستمر الالحق الهجري العام دخل وإذا
 والذي بالمحاكم يختص فيما هـ22/5/1403والتاريخ ت/12م81الرقم ذي بالتعميم العمل
 ترقيم يتم بأن محكمة كل في للضبوط بالنسبة العمل ويكون أيضاً الضبوط في ذلك أوجب
 العام دخل إذا به خاصاً تسلسلياً رقماً يحمل بحيث حده على قضائي مكتب كل ضبوط

 العام أول من التوصية بهذه العمل وبدأ وقف حيث من الرقم يستمر الالحق الجديد الهجري
 والحرص والسجالت الضبوط بتوزيع االهتمام على المجتمعون ويؤكد هـ1422 الهجري

 بعض في الجاري العمل إبقاء )4( .القضائية المكاتب على عهدة الضبوط تسليم على
 جانب إلى به خاص قضائي مكتب كل في داخلي وصادر وجودوارد بخصوص المحاكم

 ت/42/12 الرقم ذي التعميم وإلغاء المحكمة في العام والصادر الوارد
 الخصوم محضري دور تفعيل )5( .العمل هذا مه يتعارض الذي هـ16/3/1394والتاريخ

 تنظيم من )9ـ8ـ7ـ3ـ2( إعماالًللمواد المحكمة في الخصوم محضري وظائف على يعمل ممن
 القيام تتولى محكمة كل في إدارة إيجاد خالل من الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال
 الجهاز أهمية على التأكيد مع لذلك يعد تنظيم وفق الجلسات مواعيد عليهم المدعى بإبالغ
 تسجيل إلى التحتاج التي القضايا )6( .الخصوم إحضار في ودورة المحكمة في األمني
 الرقم بجانب )ض( حرف إضافة مع الضبط رقم القرا أو الصك على يوضع التعليمات حسب
( .المسجلة الصكوك وبين بينها للتمييز

 طلبات تقديم من المحاكم لرؤساء الثانية الندوة في به التوصية سبقت ما على التأكيد )7
 كامل في للنظر القضائية المكاتب إلى وإحالتها المحكمة رئيس على االستحكام حجج

 على نائبه او القاضي وقوف يكون بأن المجتمعون أوصى كما ، الحجة طلب إجراءات
 ، الوزارة من يعد موحد نموذج عبر الحكومية الجهات مخاطبة تتم وأن األعالن قبل الموقع
 أي اتخاذ وعدم فضاء أرض عنه المنهى الموقع أن إتضح إذا فيما بالتعليمات التقيد وأيضاً
 المرجع طريق عن السامي للمقام عنه الرفع بعد إال اإلنهاء حيال ونحوه إعالن من إجراء
 بالتقيد القضاة على التأكيد )8( .بذلك اإلذن وورود الطلب حيال القاضي نظر بوجهة مذيالً

 لم ولو لها المحدد الوقت في جلسة كل ضبط بخصوص الصادرة والتعاميم بالتعليمات
 موعد بتحديد والتقيد المتخلف حضور عدم إلى االشارة مع أحداهما أو الخصمان يحضر

 بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار بذلك صدر لقد.[الضبط في ذلك وتسجيل القادمة الجلسة
 هـ7/6/1421 في 1577/ت/13 برقم المعمم هـ15/5/1421في 130/51رقم العامة



 المختصة الجهات من المتعمدة األهلية المساحية بالمكاتب االستعانة )9( ].موجبه فيرعى
 .والمكاتب الوزارة من موحدة عقود وفق االستحكام لحجج المساحي الرفع إعداد في
 مع التنسيق يتولة الرئاسية المحاكم من محكمة كل في للترجمة مكتب إنشاء )10(

 ما على وبناء .وعدالته المترجم أهلية من التحقق بعد بالساعة األجر نظام على المترجمين
 عموم من نرغب أعاله عنها المنوه التوصيات هذه على ولموافقتنا العامة المصلحة تقتضيه

 .و)/يحفظكم،،، والله . بموجبها العمل اعتماد والقضاة المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب
. هـ4/6/1425 في 2467/ت/13 رقم التعميم ينظر
1645/ت/13
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 هـ12/10/1421 وتاريخ 12986/ب/4 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 فيها المدعى يكون التي القضايا بمراعاة المحاكم على بالتأكيد والقاضي صورته المرفق
 لظروف المناسبة المواعيد ووضع فيها النظر بسرعة ألجلها بلده من ويحضر أجنبيا

.و)/موجبه اعتماد المحاكم قضاة الفضيلة أصحاب من نرغب لذا .إلخ..المدعي
1813/ت/13
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 على الموافقة بشأن هـ20/5/1421 وتاريخ 21/م رقم الكريم الملكي المرسوم إلى نشير
 هـ18/6/1421 وتاريخ1580/ت/13 رقم بتعميمنا لكم والمبلغ الشرعية المرافعات نظام

 وتاريخ 1/1612 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي برقية وردنا فقد وعليه
 وبرقيتنا هـ27/4/1422 وتاريخ ص/ص/460 رقم خطابنا على المعطوف هـ23/6/1422

 المحكمة اختصاص رفع اقتراح حول هـ21/6/1422 وتاريخ 36365/22 رقم اإللحاقية



 تبعية حول الشرعية المرافعات نظام من والثالثين الثامنة المادة في ورد فيما والنظر الجزئية
 - : يلي ما يتضمن قرار بصدداصدار العامة بهيئته المجلس وأن . لها محكمة ألقرب القرى
 نظام من والثالثين الحادية المادة من د و ج و ب الفقرات في الوارد االختصاص رفع : أوالً

 عن قيمتها تزيد ال التي الدعاوى ب الفقرة ـ1 :- لآلتي وفقاً نصها يكون بحيث المرافعات
 الدعوى ج الفقرة -2– الدعوى قيمة تقدير كيفية التنفيذية الالئحة وتحدد ريال 20.000

 بما المطالبة تتضمن أال بشرط ريال آالف عشرة على فيه األجرة تزيد ال إيجار بعقد المتعلقة
 أو األجرة تزيد ال عمل بعقد المتعلقة الدعوى د الفقرة -3 ريال ألف عشرين على يزيد

 عشرين على يزيد بما المطالبة تتضمن أال بشرط الشهر في ريال آالف عشرة على فيه الراتب
 تتبع ( نصه وهذا المرافعات نظام من والثالثين الثامنة المادة في جاء ما : ثانياً . ريال ألف

 األعلى القضاء لمجلس ما فبموجب ) إليها بلدة أقرب محكمة محاكم فيها ليس التي القرى
 المادتين بموجب والجزئية العامة المحاكم اختصاص تحديد في صالحيات من العامة بهيئته
 أقرب محكمة محاكم فيها ليس التي القرى تتبع ( : يلي ما يقرر القضاء نظام من 24 و22
 العتماد بموجبه المحاكم إبالغ معاليه رغب وقد . أهـ )إدارياً بها مرتبطة تكون إليها بلدة

 نرغب لذا . الخصوص بهذا المجلس قرار يصدر ريثما األعمال تتعطل ال حتى به العمل
. و / ) بموجبه والعمل االطالع إليكم

 1911/ت/13 رقم التعميم ينظر هـ14/7/1422 وتاريخ 1825/ت/13 رقم التعميم ينظر
هـ21/12/1422 وتاريخ

1862/ت/13
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 األعلى القضاء مجلس قرار على المبني 6/4/1415 في 263/ت/8 رقم للتعميم إلحاقا(
 مكتب شغر إذا" :الثانية فقرته في المتضمن هـ25/2/1415 في 148/41 رقم العامة بهيئته

 بإكمال القضاة أحد مقامه يقوم من أو المحكمة رئيس فيكلف األسباب من سبب ألي قضائي
 القاضي إلى اإلحالة عدم مع االسبوع في يومين أو يوم مدة سلفه بدأها التي القضايا نظر

 الفضيلة أصحاب بعض الستشكال ونظرا .إلخ..الشاغر المكتب في عمله أيام المكلف
 بالكتابة إنه وحيث ,مرضية ألسباب الشاغرة القضائية للمكاتب القرار هذا شمول عن القضاة

 وردنا هـ15/8/1422 في 48915/22 رقم بخطابنا األعلى القضاء لمجلس ذلك عن



 أن المتضمن هـ28/8/1422 في 1/2040 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب
 أو عادية إلجازة أم القاضي لنقل ذلك أكان سواء الشاغرة القضائية المكاتب بخصوص القرار
.و)/بموجبه العمل واعتماد لالطالع .اهـ.استثنائية أو مرضية

1869/ت/13
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 ومشفوعه هـ18/8/1422 في 11/و/221 رقم التجارة وزير معالي خطاب تلقينا لقد(
 هـ7/2/1422 وتاريخ 18 برقم مهني رأي وهو المراجعة معايير لجنة عن صدر مما نسخة
 الرأي لتقديم به االستعانة عند مراعاتها القانوني المحاسب على يتعين التي االعتبارات حدد

 وانطالقا .إلخ..القضائية الجهات أمام المنظورة القضايا في المحاسبية األمور في المشورة أو
 طلب العامة المصلحة تحقيق شأنه من ما كل في الحكومية الجهات بين التعاون مبدأ من

 الخبرة بأهل االستعانة وإن إليه أشير لما ونظرا .القضائية الجهات على تعميمه في النظر معاليه
 المشار الرأي من نسخة لكم نشفع لذا الكثير الشيء القضاة على يسهل التخصص حسب

الوزارة من النسخة تطلب .و)/فيه ورد بما واإلحاطة لالطالع بعاليه إليه
1929/ت/13
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 استفسارات تكون بأن المتضمن هـ5/2/1392 في ت19/2 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 على طلباتها تقتصر وأن أمامها التي القضايا في محصورة المدين اموال عن الشرعية المحاكم

 وأن ، عليه التحفظ الحجز الواجب المبلغ في معرفتها الواجب المعلومات من األدنى الحد
 .إلخ .. للسرية ومراعاة للعملية تنظيماً النقد لمؤسسة الرئيسي المركز طريق عن ذلك يكون

 من أرصدة عن االستفسار القضاة الفضيلة أصحاب بعض طلب على الوزارة الحظت وحيث
 رقم أو المدنية األحوال بطاقة من صورة ارفاق عدم أرصدته عن االستفسار الدعوى تقتضي
 ذلك على يترتب لما ونظرا .رصيده عن المستفسر شخصية به تتحدد الذي المدني السجل



 وفي االطالع إليكم نرغب العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء الدعوى نظر في تأخير من
 ]القضائية للشوؤن الوزارة وكالة[ للوزارة الكتابة فيعتمد ذلك من شيء عن االستفسار حال
 األحوال بطاقة من صورة ارفاق مع ثالثيا رصيده عن المستفسر الشخص اسم ذكر مع

 واالقتصاد المالية لوزارة الكتابة من الوزارة تتمكن حتى المدني سجله ورقم به الخاصة
.و)/ذلك عن االختصاص حسب الوطني

2071/ت/13
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 المطبوعات نظام بشأن هـ21/10/1421 وتاريخ 1648/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاًقاً
 المجلس رئيس الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد وعليه .إلخ ... والنشر
 الشرعية المحاكم إلى األشخاص بعض تقدم من لوحظ لما نظرا" :ونصها لإلعالم األعلى

 بعض قبل من الشكاوى هذه مثل واستقبال والمجالت الصحف في ينشر بما تتعلق بشكاوى
 تندرج أنها بحكم اإلعالم وزارة اختصاص من هو فيها النظر أن حين في المحاكم قضاة
 المطبوعات نظام من والثالثين السابعة المادة بموجب تعالج التي الصحفية المخالفات ضمن

 هذه مثل ولكون .هـ3/9/1421 وتاريخ 32/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر والنشر
 إليكم نود فإننا إليه اإلشارة تمت ما وفق الشرعية المحاكم اختصاص في تدخل ال القضايا
 بما تتعلق شكاوى من يردهم ما بإحالة وإحاطتهم الشرعية المحاكم لرؤساء ذلك عن التنويه
 لذا .اهـ".االختصاص بحكم فيها للنظر اإلعالم لوزارة المحلية والمجالت الصحف في ينشر

 في 2207/ت/13 رقم التعميم ينظر .و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
.و/هـ17/3/1424
2104/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد(



 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ4/10/1423 وتاريخ ر/5328
 القضايا إحالة على بالموافقة القاضي هـ6/9/1423 وتاريخ 221 رقم الموقر الوزراء
 ديوان إلى عليها أو السعودية أرامكو شركة من تقام التي بالتبعية والتجارية المحضة التجارية
 دون وذلك أحكامه على والتصديق التحكيم وثائق اعتماد ذلك في بما لنظرها المظالم
 نرغب لذا .اهـ.والقرارات واألوامر األنظمة بموجب المشكلة اللجان باختصاصات اإلخالل

.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم
2189/ت/13
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 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ10/2/1424 وتاريخ 6038/ب/7 رقم

 تولي-1 :- يلي ما القاضي هـ17/11/1423 وتاريخ )261( رقم الموقر الوزراء مجلس
 المحاكم إنشاء حين إلى بالتبعية التجارية األعمال عن الناشئة القضايا في النظر المظالم ديوان

 وتاريخ )241( رقم الوزراء مجلس قرار من )7( البند في ورد ما على التأكيد-2 . التجارية
 بالمهمات القيام من ليتمكن المظالم ديوان في القضائي الجهاز دعم من هـ26/10/1407

 الستقطاب الالزمة والتخصصية القضائية المراتب إحداث ذلك في بما ، إليه المسندة
 الزيادة لمواجهة وذلك ، الالزمة اإلدارية الوظائف وكذا ، المجال هذا في العالية الكفايات
 االطالع إليكم نرغب لذا . الديوان فيها سينظر التي التجارية القضايا عدد في المتوقعة
. و/ )موجبه واعتماد

2276/ت/13
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 ذات الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد
 قرار من نسخة )1 : يلي ما ومشفوعها هـ26/6/1424 وتاريخ 30659/ب /7 الرقم



 نظام على بالموافقة القاضي هـ20/6/1424 وتاريخ 167 رقم الموقر الوزراء مجلس
 رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة )2 .بالقرار المرفقة بالصيغة األموال غسل مكافحة

 برفقه وتجدون . الخ ... ذلك على بالمصادقة الصادر هـ25/6/1424 وتاريخ 39 /م
 لذا . بعاليه عنهما المنوه الكريم الملكي المرسوم من ونسخة الوزراء مجلس قرار من نسخة
. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

2333/ت/13
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 األمر على المبني هـ8/4/1399 وتاريخ ت/59/12 الرقم ذي الوزارة لتعميم إلحاقاً
 شكوى أي قبول بعدم القاضي هـ10/3/1399 وتاريخ 5601/س/4 رقم التعميمي السامي

 ... ومصدرها حفيظته ورقم وعنوانه كامالً الشاكي اسم عليها وموضحاً موقعة تكن لم ما
 46638/ب/4 الرقم ذي التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ

 الشؤون وزير الملكي السمو صاحب خطاب على اطلعنا (( : ونصه هـ29/9/1424 وتاريخ
 رقم التعميمي األمر إلى فيه المشار هـ3/4/1424 وتاريخ ت/21224 رقم والقروية البلدية

 موقعة تكن لم ما شكوى أي قبول بعدم القاضي هـ10/3/1399 وتاريخ 5601/س /4
 عند عنه البحث ليسهل ومصدرها حفيظته ورقم وعنوانه كامالً الشاكي اسم عليها وموضحاً

 شكاوى تقديم ظاهرة انتشار األخيرة اآلونة في لوحظ قد أنه من سموه أوضحه وما . الحاجة
 لبحث الحاجة عند عليه به يستدل ما أو الشاكي عنوان ذكر دون أو صحيحة غير بأسماء
 ولكن ، شكواه بصحة لإليهام مؤسسة أو لشركة عاماً اسماً يكتب بعضهم إن بل ، شكواه

 في أسماؤهم تورد ممن أن بل معروف غير االسم أن يتضح الشاكي عن والتقصي البحث بعد
 الشكاوى هذه أن والواضح ، بها معرفتهم أو لها تقديمهم عدم يتضح من الشكاوى بعض

 باإلضافة ، منه المشكو على المسؤولين إثارة منها والهدف الكيدية الشكاوى ضمن تندرج
 من طائل ال فيما المسؤولين وإشغال ومال ووقت جهد من الشكاوى هذه تأخذه ما إلى

 بقرار الصادرة الباطلة والدعاوى الكيدية الشكاوى آثار من الحد قواعد أن وحيث .ورائه
 الكيدية الشكاوى مقدمي إحالة تضمنت هـ25/4/1406 وتاريخ )94( رقم الوزراء مجلس

 شخصية من التثبت وألهمية . تعزيرهم في للنظر المختصة للمحكمة الباطلة والدعاوى



 لديكم المختصة الجهة على التأكيد إليكم نرغب .الرسمية وثائقهم واقع من الشكاوى مقدمي
 عن والموثقة الكافية المعلومات تتوفر لم ما بحثها أو شكوى أي قبول وعدم ذلك بمراعاة
.أهـ )) بموجبه يلزم ما فأكملوا ... مقدمها

. و/ ) بموجبه والتقيد االطالع إليكم نرغب لذا
2410/ت/13
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 قرار نسخة ومشفوعه هـ9/7/1424 وتاريخ 2276/ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً (
 /م رقم الكريم الملكي والمرسوم هـ20/6/1424 وتاريخ 167 رقم الموقر الوزراء مجلس

 والمتضمن األموال غسل مكافحة نظام على بالموافقة الصادر هـ25/6/1424 وتاريخ 39
 واإلدعاء التحقيق العام واإلدعاء التحقيق هيئة تتولى أن " :على والعشرين السابعة مادته في

 من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ.. "النظام هذا في الواردة الجرائم في العامة المحاكم أمام
 هـ14/2/1425 وتاريخ 6/1793 هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم

 األموال غسل قضايا في التحقيق العام واإلدعاء التحقيق هيئة تباشر أن تقرر أنه المتضمن
 لذا .إلخ ..الجزائية اإلجراءات ونظام التنفيذية والئحته األموال غسل مكافحة لنظام وفقاً

. و/ موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
2457/ت/13
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 وتاريخ 17/55164 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 المشار ، المنورة المدينة منطقة أمير الملكي السمو صاحب إلى الموجهة هـ 29/6/1424
 مدير كتاب إلى فيه المشار ، هـ 29/5/1424 وتاريخ 90649 رقم اإلمارة كتاب إلى فيها

 ( المتضمن ، هـ 7/1/1424 وتاريخ 3 برقم المنورة بالمدينة التسول مكافحة مكتب



 يمضين بعضهن وأن ، لديهم الموقوفات المنزليات العامالت حقوق تحصيل في معاناتهم
 الكفيل إحضار وبعد ، بحقوقها التزامه عن متهرب أو متغيب وكفيلها أشهرا بالتوقيف
 النقضاء للحقوق يحال أو ، حضوره حال يدفع أن فإما ، حقوقها مكفولته بإعطاء يطالبونه

 ، مخفورا الكفيل إحضار عند مشكلة يواجهون وأنهم ، حقوقها فيها يسدد لم طويلة فترة
 إذا إال منهم يقبل ال فإنه الحقوق إلى بالخفارة أرسل وإذا ، لديهم إيقافه يستطيعون ال ألنهم

 لحجز صالحية لديهم وليس وقت إلى يحتاج وهذا ، اإلمارة من توجيها أو أمرا أحضروا
 ، لمكفوالتهم عليهم ما بدفع الكفالء هؤالء تكليف يتم وأنه ، بذلك أمر صدور إلى الكفيل

 يبقى وقد ، اإلمارة على أمره يعرض ثم المدنية الحقوق بتوقيف إيقافه يتم عجزه يدعي ومن
 أي إيقاف يتم ال ألنه ، للتعليمات مخالف وهذا ، النظامية المدة تتجاوز بالتوقيف طويلة مدة

 أي إيقاف تقبل ال السجن شعبة أن كما ، للتنفيذ صالح قرار أو شرعي بحكم إال شخص
-230 ( المواد حسب بسجنه المحكمة من معزز شرعي حكم بحقه يصدر لم شخص
 . ) ... اإلداري الحاكم من صريح بأمر أو الشرعية المرافعات نظام من ) 231-232

 القضايا من العامالت حقوق اعتبار في النظر الداخلية وزير الملكي السمو صاحب ويرغب
. أهـ . الشرعية المرافعات نظام من ) ز / 234 ( المادة في عليها المنصوص المستعجلة

 الشرعية المرافعات نظام من ) 4 / 40 ( المادة في ورد ما وعلى ، ذكر ما على وبناء
 قضايا : مثل ، القضية ناظر إلى الميعاد لنقص المجيزة الضرورة تقدير في يرجع [ : ونصها

 ، موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا . ] ونحوهم والمسافرين والقاصرين السجناء
. و/ ) والئحتها بعاليه إليها المشار المادة ضوء في العامالت قضايا إنهاء سرعة ومراعاة
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 رقم والتعميم ، ) التاسعة الفقرة ( هـ17/5/1423في 1995/ت/13 للتعميم إلحاقا
 بالوزارة مختصة لجنة من المعدة الدارسة نتائج على وبناء هـ3/8/1410 في 120/ت/8

 تقدم إذا : أوال : اآلتي في تتمثل الوكالة فسخ إلجراء منظمة خطوات تحديد إلى وللحاجة
 أصدرتها التي الجهة في الوكالة من نفسه عزل بطلب الوكيل أو وكالته إلغاء بطلب الموكل



 ويهمش ، اعتماده بعد المقترح النموذج حسب وكالة فسخ صك إصدار فيتم معه وأصلها
 أصل حفظ ويتم الفسخ صك اإللغاء طالب ويسلم وسجلها الوكالة صك على بموجبه
 المنوه الوكالة طرفي أحد تقدم إذا : ثانيا . الغرض لهذا يخصص ملف في الملغاة الوكالة
 اإلجراءات اتخاذ فيتم معه وأصلها أصدرتها التي الجهة غير في إلغائها بطلب أعاله عنهما

 التي اإلدارة إلى بالفسخ عليه التهميش بعد الوكالة أصل ويرسل أوال الفقرة في الواردة
 الوكاالت ملف في لديها الوكالة أصل وحفظ باإللغاء سجلها على للتهميش منها صدرت
 أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة في الفسخ بطلب الموكل تقدم إذا : ثالثا . الملغية
 على ويهمش الفسخ صك له ويسلم آنفا عنه المنوه النموذج حسب بالفسخ إقراره فيؤخذ
 التي الجهة غير من الوكالة فسخ بطلب الموكل تقدم إذا :رابعا . باإللغاء الوكالة سجل

 التي الجهة إلى الكتابة وتتم ثالثا الفقرة في ذكره ورد ما فيتخذ أصلها معه وليس أصدرتها
 لمحاميه الموكل عزل عند : خامسا . بالفسخ سجلها على للتهميش الوكالة منها صدرت

 ولوائحه المحاماة نظام من 27/1 المادة في ورد بما الفسخ بعد الموكل إفهام مراعاة يتعين
 ( : التالية العبارة تضاف الموكل فسخ عند .1 : يلي ما الفسخ نموذج في يضاف : سادسا .

 فعليه الوكالة أصل على التهميش الموكل رغب وإذا ، بالفسخ وكيله بإبالغ أفهمته وقد
 الفسخ صك بتسليم أفهمته وقد ( : التالية العبارة تضاف الوكيل فسخ عند .2 . ) إحضارها

.3 . ) موكله إلى

 بكتاب محاميه بإبالغ أفهمته وقد ( : التالية العبارة تضاف محاميه لوكالة الموكل فسخ عند
 عن اإلعالن وعدم ، بذلك القضية ناظرة الجهة وإبالغ ، الوصول بعلم مصحوب مسجل
 الوكالة كانت ما متى : سابعا . ) بالوزارة للمحاماة العامة اإلدارة من بموافقة إال الفسخ
 بما العالقة ذات الجهة إشعار باإللغاء قيامها بعد العدل كتابة على فيتعين معين أمر في خاصة

 موجبه واعتماد اإلحاطة إليكم نرغب فإننا ذلك على ولموافقتنا . فسخ من الوكالة على تم
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه
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 المحاكم نظر بشأن ، هـ17/3/1424 وتاريخ 2207/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 مع يتعارض ال بما مقيّد ذلك وأن ، والمجالت الصحف في ينشر بما تتعلق التي للشكاوى

 الدعاوى نظر في الوالئي لالختصاص المقررة الجزائية واإلجراءات المرافعات نظامي مواد
 وتاريخ 1713/1 برقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ...
 في ينشر بما تتعلق بشكاوى المحاكم إلى األشخاص بعض بتقدم المتعلق ، هـ2/7/1425

 جرى وأنه ... القضاة قبل من الشكاوى هذه مثل واستقبال المحلية والمجالت الصحف
 ، والخمسين التاسعة دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على الموضوع عرض
 : يلي ما المجلس رأى وقد ، هـ18/6/1425 بتاريخ 290/59 رقم القرار بذلك وصدر
 شريعة أو والسنة للقرآن تنقص أو اإلسالمية األخالق أو العقيدة على تعدٍّ من كان ما : أوالً

 سجن أو جلد من شرعياً عقاباً يستدعي مما ونحوه بقذف أحد على اعتداء أو اإلسالم
 القضاء عن ذلك وصرف ، الجزئية أو العامة المحاكم أعمال من فهذا ، التعدي نوع حسب

 عقوبات أن إذ المسلم المجتمع تالحم على خطيرة عواقب وله شرعاً يسوغ ال أمر الشرعي
 القضاء إلى فيها النظر يكون أن يتعين الطويل السجن أو الجلد أو القتل إلى تؤول قد هامة
 كان ما : ثانياً . محارمه وانتهك الله حدود تعدى من على الشرعية األحكام إصدار فيه الذي

 آخر من ادعائها أو وسلبها ألحد فكرة على اعتداء أو نشر حقوق من صحفيّة مخالفات من
 نظام في الخاص وضعه له فذاك ، الفنية أو اإلدارية المخالفات من ذلك وأمثال لغيره وهي

 للمحاكم يسوغ ال : ثالثاً . بعقاب شرعي حكم إصدار يقتضي ال ذلك أن إذ ، المطبوعات
 جريمة بسبب والعقيدة واألخالق القيم على أثر ذات قضايا لها قدّم إذا الجزئية أو العامة

. و/ ) فيها النظر لتتولى نظامية أخرى جهة إلى المحاكم تحيلها أن شرعياً عقاباً تستدعي
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 في 2207/ت/13 رقم وتعميمنا هـ2/9/1425 في 2523/ت/13 رقم تعميمنا إلى إشارة
 رقم وتعميمنا هـ5/9/1423 في 2071/ت/13 رقم وتعميمنا هـ17/3/1424
 ينشر بما تتعلق التي الشكاوى في المحاكم نظر بشأن هـ21/10/1421 في 1648/ت/13
 ب م/1700 رقم البرقي السامي األمر تلقينا فقد عليه . الخ... والمجالت الصحف في



 واإلعالم الثقافة وزير معالي برقية على اطلعنا((....نصه ما المتضمن هـ5/2/1426 وتاريخ
 بعض تطالب الزالت المحاكم أن والمتضمنة هـ2/2/1426 وتاريخ ص ب/155 رقم

 أمثلة من أورده وما ، كتاباتهم بعض على لمحاكمتهم للمحاكم بالحضور والصحفيين الكتاب
 ، القضايا هذه مثل معالجة يكفل والنشر المطبوعات نظام أن معاليه ورأي ، ذلك على

 وكيل برئاسة تكون بحيث الحالية المخالفات لجنة تشكيل بإعادة الوزارة تقوم وسوف
 ، العدل وزارة من شرعي مندوب وعضوية ، ينيبه من أو اإلعالمية للشؤون الوزارة

 واآلخر ، قانوني ومستشار ، والصناعة التجارة ووزارة ، الداخلية وزارة من ومتخصصين
 بمجريات يفيد تراه من استدعاء اللجنة لهذه ويترك واإلعالم الثقافة وزارة منسوبي من شرعي

 كافة تحال وأن ، ذلك على بموافقتنا نخبركم .... الخ ... المعنية القضية في التحقيق
 في إليها المشار القضايا وكذلك ، الخصوص بهذا المحاكم في المرفوعة الحالية القضايا

 واإلعالم الثقافة وزارة إلى هـ2/2/1426 في ب/155 رقم واإلعالم الثقافة وزير برقية
 فأكملوا . النظام ألحكام وفقاً بها العمل يجب عامة قاعدة ذلك واعتماد االختصاص حسب

. و/ ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ ))،،، .بموجبه يلزم ما
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 السامي األمر على المبني هـ12/2/1426 في 2584/ت/13 الرقم ذي تعميمنا إلى إشارة
 الحالية القضايا إحالة المتضمن هـ5/2/1426 وتاريخ ب م/1700 الرقم ذي البرقي الكريم

 المشار القضايا وكذلك , والمجالت الصحف في ينشر ما بخصوص المحاكم إلى المرفوعة
 الثقافة وزارة إلى هـ2/2/1426 وتاريخ ب/155 رقم واإلعالم الثقافة وزير برقية في إليها

 ألحكام وفقاً بها العمل يجب عامة قاعدة ذلك واعتماد ، االختصاص حسب واإلعالم
 وتاريخ ب م/1910 الرقم ذي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا وحيث .الخ ....النظام

 كافة بأن قضت التي الشرعية القاعدة على تأسيساً (( : نصه ما المتضمن هـ9/2/1426
 صدرت إليها المشار األحكام ،ولكون األمر ولي من تستمد القضاء والية فيها بما الواليات
 أيها يا " سبحانه الحق لقول ،وبالمخالفة العمل أهل عليها أجمع التي القاعدة لهذه بالمخالفة

 عليه الله صلى نبينا ولقول ، " منكم األمر وأولي الرسول وأطيعوا الله أطيعوا آمنوا الذين



 ، أطاعني فقد األمير يطع ومن الله عصى فقد عصاني ومن الله أطاع فقد أطاعني من " وسلم
 والتعليمات لألوامر بالمخالفة األحكام تلك صدرت وحيث ", عصاني فقد األمير عصى ومن

 اإلسالم فقهاء أجمع وحيث ، والنظامية الشرعية واليتها خارج هو فيما لذلك تبعاً ودخلت ،
 استمرار أن وبما ، آثاره عليه تترتب وال ، باطل فحكمه وُلي ما غير في قضى من أن على
 السلطة على افتياتاً يعتبر عليها الوالية لشرط افتقادها من بالرغم القضايا لهذه المحاكم نظر

 نرضى وال ، أبداً نقبله ال األمر هذا أن وبما ، والطاعة السمع واجب عن وخروجاً
. مستقبالً تكراره يمنع بما مادته حسم واجبنا ومن ، عليه . بالسكوت

 غير من لصدوره الغياً صدر ما واعتبار الخصوص هذا في حكم أي إنفاذ عدم إليكم نرغب
 األعلى القضاء مجلس وعلى ، الوالية بشروط إلخالله صدوره جهة إلى ورده ، صفة ذي

 ما فأكملوا ، القضائية واليته حدود تجاوز من كل حيال النظام أحكام وفق يلزم ما اتخاذ
بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ..))،،.. بموجبه يلزم
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 2207/ت/13 رقم وتعميمنا ، هـ2/9/1425 في 2523/ت/13 رقم تعميمنا إلى إشارة
 رقم وتعميمنا ، هـ5/9/1423 في 2071/ت/13 وتعميمنارقم ، هـ17/3/1424 في
 بما تتعلق التي الشكاوى في المحاكم نظر بشأن ، هـ21/10/1421 في 1648/ت/13

 في ب م/1700 رقم البرقي السامي األمر تلقينا فقد عليه .والمجالت الصحف في ينشر
 وتاريخ ص ب/2754 برقم معاليكما برقية على اطلعنا [ : يلي ما ونصه ، هـ5/2/1426

 ينشر بما تتعلق التي للشكاوى الشرعية المحاكم نظر بشأن ومشفوعها ، هـ28/10/1425
 المطبوعات نظام من ) 37 ( المادة في ورد ما مع ذلك وتعارض ، والمجالت الصحف في

 الموضوع لدراسة الوزارتين من لجنة تشكيل تم أنه من معاليكما أوضحه وما ، والنشر
 والنشر المطبوعات نظام من ) 37 ( المادة في جاء ما على سامبالتأكيد أمر بإصدار أوصت
 رقم األعلى القضاء مجلس بقرار يتعلق ما وأما ، االختصاص لتنازع وقطعا لإلجراء توحيدا
 في ينشر بما تتعلق التي الشكاوى في المحاكم نظر بشأن ، هـ18/6/1425 في 290/59



 الملكي بالمرسوم الصادر والنشر المطبوعات نظام مع يتعارض ذلك فإن والمجالت الصحف
 لما معاليكما وتأييد ، ذلك على التأكيد اللجنة وترى ، هـ3/9/1421 وتاريخ 32/م رقم
. التوجيه وطلبكما ، المحضر في ورد

 ، هـ2/2/1426 وتاريخ ص ب/155 رقم واإلعالم الثقافة وزير معالي برقية على اطلعنا كما
 المحاكم إلى بالحضور والصحفيين الكتاب بعض تطالب زالت ال المحاكم أن المتضمنة

 نظام أن معاليه ورأى ، ذلك على أمثلة من أورده وما ، كتاباتهم بعض على لمحاكمتهم
 تشكيل بإعادة الوزارة تقوم وسوف ، القضايا هذه مثل معالجة يكفل والنشر المطبوعات

 ، ينيبه من أو ، اإلعالمية للشؤون الوزارة وكيل برئاسة تكون بحيث الحالية المخالفات لجنة
 التجارة ووزارة ، الداخلية وزارة من ومتخصصين ، العدل وزارة من شرعي مندوب وعضوية
 ويترك ، واإلعالم الثقافة وزارة منسوبي من شرعي واآلخر ، قانوني ومستشار ، والصناعة

 إلى نشير كما . المعنية القضية في التحقيق بمجريات يفيد تراه من استدعاء اللجنة لهذه
 وتاريخ 40756ش1/1/م/1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقيتي

 لفضيلة الموجهتين ، هـ4/12/1424 وتاريخ 14113ب1/1م/1 ورقم ، هـ22/8/1423
 على التأكيد والمتضمنتين ، منها نسخة لمعاليكما والمعطاة األعلى القضاء مجلس رئيس
 الصحف في ينشر بما تتعلق شكاوى من يردهم ما بإحالة الشرعية المحاكم رؤساء

 على اطالعنا وبعد ، االختصاص بحكم فيها للنظر واإلعالم الثقافة لوزارة المحلية والمجالت
 رآه ما على التأكيد فيه ترى الذي ، هـ4/2/1426 في 283 رقم العليا اللجنة محضر

 القضايا كافة تحال وأن ، ذلك على بموافقتنا نخبركم . إليه المشار المحضر في معاليكما
 وزير برقية في إليها المشار القضايا وكذلك ، الخصوص بهذا المحاكم في المرفوعة الحالية
 حسب واإلعالم الثقافة وزارة إلى ، هـ2/2/1426 وتاريخ ب/155 رقم واإلعالم الثقافة

 يلزم ما فأكملوا . النظام ألحكام وفقا بها العمل يجب عامة قاعدة ذلك واعتماد االختصاص
.و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب . أهـ ] . بموجبه
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 السامي األمر على والمبني هـ12/2/1426 في 2584/ت/13 الرقم ذي تعميمنا إلى إشارة
 األمر إلى نشير " نصه والذي هـ9/2/1426 وتاريخ ب م/1910 الرقم ذي البرقي الكريم
 اللجنة ارتأته ما على بالموافقة القاضي هـ5/2/1426 وتاريخ ب م/1700 رقم السامي
 المؤيدة واإلعالم الثقافة ووزير العدل وزير معالي مرئيات على التأكيد بشأن العليا الوزارية

 المتعلقة للقضايا المحاكم نظر موضوع لدراسة الوزارتين من المشكلة اللجنة إليه انتهت لما
 السابعة المادة في جاء ما على التأكيد رأت والتي ، والمجالت الصحف في ينشر بما

 وتاريخ 32 / م رقم الملكي بالمرسوم الصادر والنشر المطبوعات نظام من والثالثين
 بقرار تشكل بلجنة منوط المذكورة المخالفات في النظر أن على تنص التي . هـ3/9/1421

 المرفوعة الحالية القضايا كافة إحالة من السامي األمر به قضى وما واإلعالم الثقافة وزير من
 واإلعالم الثقافة وزير برقية في إليها المشار القضايا وكذلك ، الخصوص بهذا المحاكم إلى
 ، االختصاص حسب واإلعالم الثقافة وزارة إلى هـ2/2/1426 وتاريخ ب/155 رقم

 سموكم برقيتي إلى ونشير . النظام ألحكام وفقاً بها العمل يجب عامة قاعدة ذلك واعتماد
 وتاريخ14113ب1/1م/1 رقم و. هـ22/8/1423 وتاريخ 40756 ش1/1/م/1 رقم
 وزير لمعالي والمعطاة األعلى القضاء مجلس رئيس لفضيلة الموجهتين هـ4/12/1424

 الشرعية المحاكم رؤساء على التأكيد والمتضمنتين منها نسخة واإلعالم الثقافة وزير العدل
 الثقافة بوزارة المحلية والمجالت الصحف في ينشر بما تتعلق شكاوى من يردها ما بإحالة

 رقم ببرقيتها الداخلية وزارة رفعته ما إلى نشير كما . االختصاص بحكم فيها للنظر واإلعالم
. هـ24/1/1426 وتاريخ 7507

 ناصر بن عبدالله المواطن بحق بالرياض الجزئية المحكمة من الصادر الجنائي الحكم بشأن
 أشارت وما ، الرياض جريدة في نشر مقال خالل من األشخاص بأحد بالتشهير لقيامه الفرج

 لجنة اختصاص من القضايا هذه في النظر بأن أفاد واإلعالم الثقافة وزير أن من الوزارة إليه
 حكم صدور من متظلما المزيني قبالن حمزة / المواطن لنا رفع وحيث . بالوزارة المخالفات

 القضية في وسجنه بجلده يقضي هـ9/2/1426 بتاريخ بالرياض الجزئية المحكمة من قضائي
 إلى مشيرا الوطن جريدة في كتبه مقال بخصوص البراك صالح بن عبدالله من ضده المرفوعة

 لم القاضي أن إال إليه المشار وبأمرنا والنشر المطبوعات نظام به قضي بما القاضي أحاط أنه
 عنها المنوه اإلعالم وزير برقية في أشير وحيث . القضية في حكمه وأصدر ، لذلك يلتفت

 جميعاً بإحالتها أمرنا وقضى ، الصلة ذات القضايا من عدد مشمول في المذكور قضية إلى
. االختصاص حسب واإلعالم الثقافة وزارة إلى



 تستمد القضاء والية فيها بما الواليات كافة بأن قضت التي الشرعية القاعدة على وتأسيسا
 أجمع التي القاعدة لهذه بالمخالفة صدرت إليها المشار األحكام ولكون ، األمر ولي من

 وأطيعوا الله أطيعوا آمنو الذين أيها يا " : سبحانه الحق لقول وبالمخالفة ، العلم أهل عليها
 الله أطاع فقد أطاعني من " وسلم عليه الله صلى نبينا ولقول :" منكم األمر وأولي الرسول

 " عصاني فقد األمير عصى ومن ، أطاعني فقد األمير يطع ومن ، الله عصى فقد عصاني ومن
 هو فيما لذلك تبعاً ودخلت ، والتعليمات لألوامر بالمخالفة األحكام تلك صدرت وحيث
 ما غير في قضى من أن على اإلسالم فقهاء أجمع وحيث ، والنظامية الشرعية واليتها خارج

 القضايا لهذه المحاكم نظر استمرار أن وبما ، آثاره عليه تترتب وال ، باطل فحكمه ولي
 السمع واجب عن وخروجا السلطة على افتياتا يعتبر عليها الوالية لشرط افتقدها من بالرغم

 حسم واجبنا ومن ، عليه السكوت نرضى وال ، أبداً نقبله ال األمر هذا أن وبما ، الطاعة و
 الخصوص هذا في حكم أي إنفاذ عدم إليكم نرغب . مستقبالً تكراره يمنع بما مادته

 بشروط إلخالله صدوره جهة إلى ورده ، صفة ذي غير من لصدوره الغياً صدر ما واعتباره
 تجاوز من كل حيال النظام أحكام وفق يلزم ما اتخاذ األعلى القضاء مجلس وعلى الوالية
 والعمل اإلطالع إليكم نرغب .أهـ )) . بموجبه يلزم ما فأكملوا ، القضائية واليته حدود

. و/ ) بموجبه
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 مجلس قرار إلى فيه المشار ، هـ25/2/1424 وتاريخ 2189/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقا
 المظالم ديوان يتولى أن المتضمن ، هـ10/2/1424 وتاريخ 6038/ب/7 رقم الوزراء

 ، التجارية المحاكم إنشاء حين إلى بالتبعية التجارية األعمال عن الناشئة القضايا في النظر
 . الخ ... إليه المسندة بالمهمات القيام من ليتمكن المظالم ديوان في القضائي الجهاز ودعم
 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد عليه
 اطلعت الوزراء لمجلس العامة اللجنة أن المتضمن ، هـ2/5/1425 وتاريخ 22125/ب

 وتاريخ 116 رقم الوزراء بمجلس الخبراء بهيئة المعد المحضر في إليه التوصل تم ما على
 ، المظالم وديوان ، والصناعة والتجارة العدل وزارتي من مندوبين بمشاركة ، هـ4/4/1425



 والصيغة ، بالتبعية التجارية والقضايا ، البحتة األصلية التجارية القضايا معنى توضيح المتضمن
 إجراءات اتخاذ إلى يحتاج ال الموضوع هذا وأن ، المصطلحين هذين تعرّف التي التفصيلية

 إليكم نرغب لذا . الخ ... التجارية المحكمة نظام في عليه منصوص ألنه نظرا نظامية
 تطلب .و/ ) بعاليه إليه المشار المحضر من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع

. الوزارة من المرفقات
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 الموجه ، هـ3/2/1426 وتاريخ ب م/1574 برقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 خطابكم تضمنه ما على اطلعنا [ : ونصه ، المعدنية والثروة البترول وزير معالي إلى أصال
 بتوسعة ترغب السعودية أرامكو شركة أن من ، هـ13/11/1425 وتاريخ ع/1525 رقم

 شمال العمق منطقة في ، غرب / شرق األنابيب خط على الواقعة ) 10 ( رقم الضخ محطة
 الرسم على األخضر باللون المعلمة المنطقة حجز التوسعة هذه أعمال وتتطلب ، الذهب مهد

 الموافقة وطلبكم . ) 2م 161.403 ( مساحتها البالغة ) 276 – س إي ر ( رقم المرفق
 ملكية مواطن أي ادعى وإذا ، السعودية أرامكو شركة لصالح إليه المشار الموقع حجز على
 المعمول لإلجراءات وفقا األمر بتسوية ستقوم الشركة فإن يدعيه ما صحة وثبت منه جزء أي
 المتبع حسب ذلك من مانع ال بأنه ونخبركم . الشرقية المنطقة في لمحجوزاتها بالنسبة بها

 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... والتعليمات األنظمة به تقضي لما وفقا
. و/ ) يخصكم فيما
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 ذات الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 الوزراء مجلس قرار من نسخة بها المرفق ، هـ17/3/1426 والتاريخ ب/10459 الرقم
 وزير معالي على : أوالً : يلي بما القاضي ، هـ25/2/1426 والتاريخ ) 50 ( الرقم ذي

 المرفقة بالصيغة ) والسرية التجارية المعلومات حماية الئحة ( إصدار والصناعة التجارة
 التي واالتفاقيات األنظمة ضوء في وذلك ، ذلك إلى الحاجة دعت ما متى وتعديلها ، بالقرار
 والتاريخ ) 1239 ( الرقم ذي السامي باألمر المشكلة اللجنة قيام : ثانياً . الموضوع تحكم

 واقتراح ، الالئحة هذه تطبيق نتائج بتقويم – المظالم ديوان إلى باإلضافة - هـ23/1/1416
 المقام إلى ذلك عن والرفع ، يخالفها لمن عقوبات تحديد ذلك في بما ، شأنها في تراه ما

 سموه برقية تضمنت وقد . الالئحة هذه صدور تاريخ من سنتين تتجاوز ال مدة خالل السامي
 وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . القرار هذا على الكريمة الموافقة تمت أنه

 من المرفقات تطلب . و/ ) بعاليه إليه المشار الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه
. الوزارة

2644/ت/13
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)

 هـ7/4/1426 وتاريخ ش16/21540/2 رقم الداخلية وزارة وكيل معالي برقية تلقينا فقد
 رقم األمنية للشؤون الداخلية وزير مساعد الملكي السمو صاحب برقية إلى فيها المشار ،

 والمقيمين المواطنين تذمر عن معلومات توفر بشأن ، هـ22/3/1426 وتاريخ 18242/13
 في العام األمن مدير إليه أشار وما ، والماشية والسيارات للمنازل السرقات كثرة بسبب
 ضعاف واستغالل العقوبات ضعف أن من ، هـ30/2/1426 وتاريخ 3/1460 رقم كتابه

 – ريال آالف خمسة عن زاد ما إال السرقات جرائم مرتكبي ) سجن ( توقيف لعدم النفوس
 . عام بشكل السرقات جرائم وتزايد انتشار في دور له – الخاص الحق صاحب يتنازل لم إذا

 ومنها السرقات مرتكبي على العقوبة تشديد إمكانية دراسة نحو الالزم اتخاذ معاليه ويطلب
 ) إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . الظاهرة هذه على للقضاء تمهيدا ، األغنام

. و/
2670/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 18/41764/25 رقم كتابنا إلى فيها المشار ، هـ7/7/1425 وتاريخ 34969/ب/7

 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً : يأتي ما بها والمرفق ، هـ25/6/1425 وتاريخ
 الخدمات تنظيم هيئة تنظيم على بالموافقة القاضي ، هـ27/8/1422 وتاريخ ) 236 (

 وتاريخ ) 163 ( رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة : ثانياً . الخ .. الكهربائية
 الخدمات تنظيم هيئة تنظيم مواد بعض تعديل على بالموافقة القاضي ، هـ17/5/1425

 المزدوج واإلنتاج الكهرباء تنظيم هيئة محافظ معالي كتاب تلقينا كما . الخ .. الكهربائية
 رقم كتابنا إلى فيه المشار ، هـ18/12/1425 وتاريخ 1775/101/8 رقم
 فض لجنة الئحة اعتماد تم أنه والمتضمن ، هـ28/8/1425 وتاريخ 18/54070/25

 4/7/25 رقم الهيئة إدارة مجلس قرار بموجب ، الكهرباء بصناعة المتعلقة المنازعات
 ، يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. هـ23/11/1425 وتاريخ

 المتعلقة المنازعات فض لجنة والئحة ، الوزراء مجلس قرارات من نسخة برفقه وتجدون
 من يشمل إنما والئحته التنظيم هذا بأن اإلحاطة مع ، بعاليه إليها المشار الكهرباء بصناعة
.و / ) والئحته التنظيم في الواردة األوصاف من وصفاً يحمل

2702/ت/13
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 س101/9/12939 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 بمنطقة المخدرات مكافحة إدارة مدير سعادة كتاب به المرفق ، هـ8/7/1426 وتاريخ
 طلب على سموه موافقة والمتضمن ، هـ12/5/1426 وتاريخ س8/1465/2 رقم الرياض

 اللجنة بتزويد القاضي ، التعاوني للتأمين السعودية األوروبية الشركة بخصوص التحقيق لجنة
 ضد المملكة مستوى على المحاكم في مرفوعة تكون قد قضايا أي عن تفصيلية ببيانات



 فهد بن الرحمن عبد / مؤسسة ضد قضايا أي وكذلك ، إليه انتهت وما ، وتطوراتها الشركة
 حمدان عمر / والمدعو ، - ) 1010150135 ( التجاري السجل رقم – سعيد آل

 لذا . الخ ... ) 21246992381 ( رقم اإلقامة يحمل الذي – الجنسية سوري – البخيت
. و / ) عاجلة بصفة المذكورة اللجنة وإفادة موجبه وإنفاذ االطالع إليكم نرغب

2710/ت/13
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 وتاريخ 1/4/17643 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 المتضمن ، الرياض منطقة سجون مدير سعادة كتاب إلى فيه المشار ، هـ27/2/1426

 التي الجزائية اإلجراءات نظام من ) 194 ( المادة إعمال عند لديهم الصعوبات بعض وجود
 خالل الحكم صورة لتسلم إحضاره السجين عن المسؤولة الجهة على [ : أنّ فيها جاء

 لتقديم المحددة المدة في اعتراضه لتقديم إحضاره وكذلك ، لتسلمها المحددة المدة
 تعلم وال ، مرات عدة المحاكم قبل من طلبهم يتم السجناء بعض لكون وذلك . ] االعتراض

 على وصادق السجين اقتنع وهل ، السجين على الحكم تم جلسة أي في السجون إدارات
 ولوجاهة . الخ ... اعتراضية الئحة تقديم في رغبته ومدى ، بالحكم يقتنع لم أنه أو الحكم

 عند القضاة الفضيلة أصحاب إلى نرغب فإننا ، العامة المصلحة تقتضيه ولما ، إليه أشير ما
 الحكم على اعتراضه عند السجين يزوّد أن ، بالحكم النطق بعد السجناء قضايا في النظر

 ) . المرفق النموذج وفق وذلك ، بحقه صدر ما تتضمن بإفادة اعتراضية الئحة بتقديم ورغبته
. و /

2719/ت/13
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 الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ12/7/1406 وتاريخ ت/12/136 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(

 الموافقة المتضمن ، هـ25/4/1406 وتاريخ 94 رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة
 لتعميمنا وإلحاقاً . الخ ... الباطلة والدعاوى الكيدية الشكاوى آثار من الحد قواعد على



 التعميمي البرقي السامي األمر على المبني ، هـ15/10/1424 وتاريخ 2333/ت/13 رقم
 مقدمي شخصية من التثبت أهمية المتضمن ، هـ29/9/1424 وتاريخ 46638/ب/4 رقم

 الحرمين خادم برقية من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... الرسمية وثائقهم واقع من الشكاوى
 السمو صاحب إلى أصالً الموجهة ، هـ25/7/1426 وتاريخ ب م/9303 رقم الشريفين
 وزير نائب الملكي السمو صاحب برقية على اطلعنا [ : ونصها ، الداخلية وزير الملكي
 مجلس رئاسة ديوان لبرقية الجوابية هـ3/7/1424 وتاريخ 17/55724 رقم الداخلية
 ) السادسة ( المادة به قضت ما بشأن هـ9/4/1424 وتاريخ 17045/ب/7 رقم الوزراء

 الوزراء مجلس بقرار الصادرة الباطلة والدعاوى الكيدية الشكاوى آثار من الحد قواعد من
 العدل وزير مع باالتفاق الداخلية وزير يُصدر أن من هـ25/4/1406 وتاريخ 94 رقم

 من لجنة تشكيل تمّ أنه من سموه أوضحه وما . القواعد هذه لتنفيذ الالزمة التعليمات
 الالزمة التعليمات وضع لدراسة العام واالدعاء التحقيق وهيئة ) والعدل ، الداخلية ( وزارتي

 على اطلعنا كما .الذكر سالفة سموه برقية في الواردة المقترحات إلى اللجنة وتوصلت ،
 المشار هـ7/4/1426 وتاريخ 1430 رقم الوزراء بمجلس الخبراء هيئة رئيس معالي خطاب

 الموضوع هذا بدراسة القاضي هـ21/2/1426 وتاريخ ب م/2580 رقم األمر إلى فيه
 الداخلية وزارة مع باالشتراك الوزراء بمجلس الخبراء هيئة قبل من التعليمات هذه ومراجعة
 والجهات العام واالدعاء التحقيق وهيئة والتحقيق الرقابة وهيئة المظالم وديوان العدل ووزارة
.. الهيئة تراها التي المعنية

 باالشتراك الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في الموضوع دراسة تمت أنه من معاليه أوضحه وما
 هـ7/4/1426 وتاريخ 126 رقم المحضر بشأنه وأُعدّ ، إليها المشار الجهات مع

 المرافعات نظام في عليها المنصوص باألحكام االكتفاء -1 : التالية التوصيات المتضمن
 وباألحكام ، الصورية والدعاوى الكيدية بالدعاوى يتصل فيما التنفيذية ولوائحه الشرعية

 يتعلق فيما هـ25/4/1406 وتاريخ 94 رقم الوزراء مجلس قرار في عليها المنصوص
 جميع على بالتعميم سموكم توجيه -2 . الحكومية للجهة تقدّم التي الكيدية بالشكاوى

 مجهولة شكوى ألي االلتفات عدم -أ : يلي بما المناطق وإمارات الحكومية الجهات
 مباشر مساس ذات كانت إذا فيها الواردة المعلومات تتبع من يمنع ال ذلك كان وإن المصدر
 أو الحكومية الجهة ترى التي الشكاوى جميع إحالة -ب . البالد هذه ومصالح بأمن وخطير
 الدعوى ورفع ، للنظام وفقاً فيها للتحقيق العام واالدعاء التحقيق هيئة إلى كيدية أنها اإلمارة

 إلى اإلشارة تضمن الذكر سالف المحضر إنّ وحيث . فيها للنظر المختصة المحكمة أمام
 تتعلق الباطلة والدعاوى الكيدية الدعاوى من الحد قواعد لتنفيذ المقترحة التعليمات أنّ



 الشرعية المرافعات نظام بموجب نظمت قد وأنها ، الحكومية لألجهزة داخلية بإجراءات
 هـ25/4/1406 وتاريخ 94 رقم الوزراء مجلس بقرار الحقاً صدرت التي التنفيذية ولوائحه

 اللجنة توصيتي على بموافقتنا نخبركم . الكيدية الشكاوى آثار من الحد قواعد بشأن
 والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] .. بموجبه يلزم ما فأكملوا .. أعاله المذكورة

. و / ) يلزم لمن وإبالغه بموجبه
2724/ت/13
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 مجلس قرار على المبني ، هـ9/7/1424 وتاريخ 2276/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 غسل مكافحة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ20/6/1424 وتاريخ 167 رقم الوزراء
 جداً العاجل الخطي البرقي السري التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... األموال
 ، هـ1/8/1426 وتاريخ ش19/46391/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب

 القاضي هـ20/6/1424 وتاريخ 167 رقم الوزراء مجلس قرار إلى إشارة [ : ونصه
 بالمرسوم عليه المصادق بالقرار المرفقة بالصيغة األموال غسل مكافحة نظام على بالموافقة
 والعشرين الثامنة المادة إلى واستناداً ) فاصله ( هـ25/6/1424 وتاريخ 39/م رقم الملكي

 الالئحة المالية وزير مع باالتفاق الداخلية وزير يصدر أن على تنص التي النظام ذات من
 لمن وإبالغها بموجبها العمل نرغب الالئحة من نسخة طيه ) فاصله ( النظام لهذا التنفيذية

 برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... يلزم
. و / ) األموال غسل مكافحة لنظام التنفيذية الالئحة من نسخة

2739/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 بالمرسوم الواردة الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ23/7/1426 وتاريخ ر/28687



 ) 185 ( رقم الوزراء مجلس قرار على ، هـ18/7/1426 وتاريخ 44/م رقم الملكي
 المرفقة الصيغة وفق المدني الطيران نظام على بالموافقة القاضي ، هـ17/7/1426 وتاريخ
 الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . بالقرار
. و / ) إليه المشار الموقر

2745/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجه ، هـ9/9/1426 وتاريخ ر/36502

 وتاريخ ) 226 ( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .1 : يلي ما به المرفق ،
 العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول اتفاقية على بالموافقة القاضي ، هـ29/8/1426

 األول ربيع/15 بتاريخ الكويت بدولة الكويت مدينة في عليها الموقع ، اإلرهاب لمكافحة
 من نسخة .2 . بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك م2004 لعام مايو 4 الموافق هـ1425 لعام

 على بالمصادقة الصادر ، هـ2/9/1426 وتاريخ ) 52/م ( رقم الكريم الملكي المرسوم
 من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك
,. و / .) المذكور الوزراء مجلس قرار
2758/ت/13
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 وتاريخ 16/70938 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 الداخلية وزير مساعد وسمو ، المناطق أمراء السمو أصحاب إلى الموجه ، هـ10/8/1426

 ، القتل قضايا في التصرف كيفية موضوع في ، العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس ومعالي ،
 سموه ورغبة ، ) 224 ، 220 ، 126 ( المواد في الجزائية اإلجراءات نظام عليه نص وما



 التحقيق هيئة فيها تحقق التي القتل قضايا .1 : اآلتي وفق النظام هذا إعمال على التأكيد
 وتراجع العامة والدعوى االتهام الئحة تعد المتهم ضد كافية أدلة إلى وتتوصل العام واالدعاء
 أمام فيها الترافع ثم نظامها حسب الهيئة برئاسة المختصة اللجنة من عليها ويصادق الالئحة

 التي القضايا .2 . الجزائية اإلجراءات نظام من ) 126 ( المادة وفق المختصة المحاكم
 من تحال لإلمارة رفعت إذا للهيئة فروع بها يوجد ال التي الجهات في الشرطة فيها تحقق
 االتهام الئحة وإعداد إجراءاتها لتدقيق بالمنطقة الهيئة فرع رئيس إلى المنطقة أمير سمو

 المختصة المحاكم أمام فيها الترافع ثم الهيئة برئاسة المختصة اللجنة من عليها والتصديق
 واكتسابه بالقتل الحكم صدور بعد .3 . الجزائية اإلجراءات نظام من ) 126 ( المادة وفق

 الوزارة إلى يرفع األعلى القضاء ومجلس التمييز محكمة من عليه بالتصديق القطعية الصفة
 االطالع إليكم نرغب لذا . النظام ذات من ) 220 ( المادة وفق السامي للمقام عنه للعرض
.و / ) موجبه ومراعاة

2809/ت/13
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 وتاريخ ش16/52131/2 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 س3/1826/1 رقم العام األمن مدير سعادة برقية إلى فيها المشار ، هـ28-29/8/1426

 رئيس نائب الملكي السمو صاحب برقية من صورة بها المرفق ، هـ9/7/1426 وتاريخ
 الجلسة أثناء العام للمدعي مخصص مكان وجود عدم إلى فيها المشار ، العامة االستخبارات

 الخ ... القضاة قبل من مسبقاً المحددة الجلسات مواعيد مراعاة وعدم ، القاضي مكتب في
 العام للمدعي مناسب مكان تخصيص ومراعاة االطالع إليكم نرغب فإننا ذكر ما على وبناء .

 العام المدعي كون المكان ذلك في يراعى أن على ، اإلمكان حسب الجلسة حضور عند
.و ) عليه للمدعى شخصياً خصما وليس العام للحق ممثل
2812/ت/13
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 يقول [ : ونصه ، هـ6/1/1427 وتاريخ م/133/خ رقم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 ويغفر أعمالكم لكم يصلح سديدا قوال وقولوا الله اتقوا آمنوا الذين أيها يا ( : سبحانه الحق
 ، العظيم المعنى هذا من انطالقا . ) عظيما فوزا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم لكم

 وعلى ، أعمالهم وصالح ، كرامتهم وضمن ، ألسنتهم وحفظ ، المؤمنين أخالق هذب الذي
 الناس يكب هل " القائل وسلم عليه الله صلى محمد نبينا ، البشر خير سنة من كريم هدي
 في - واستشعاراً . " ألسنتهم حصائد إال مناخرهم على قال أو النار في وجوههم على

 الحق يقول حيث ، المسلم المجتمع في إيجابي دور من الشرعية للحسبة بما - نفسه الوقت
 وتؤمنون المنكر عن وتنهون بالمعروف تأمرون للناس أخرجت أمة خير كنتم ( : وعال جل
 إلى يدعون أمة منكم ولتكن ( : تعالى قوله في بها الله نوّه التي الخير دعوة وهي ، . ) بالله

 الحسبة دور وألن . ) المفلحون هم وأولئك المنكر عن وينهون بالمعروف ويأمرون الخير
 واستشعار ، الكلمة حفظ في النظام وقواعد ، الحنيف الشرع بضوابط محكوم اإلسالم في

 اإلنسان خلقنا ولقد ( : وعال جل المولى يقول حيث ، خطورتها أبعاد وإدراك ، مسؤوليتها
 اليمين عن المتلقيان يتلقى إذ الوريد حبل من إليه أقرب ونحن نفسه به توسوس ما ونعلم
. ) عتيد رقيب لديه إال قول من يلفظ ما قعيد الشمال وعن

 اهتمامه المسلم يوليها أن يجب التي األمور أهم من أن عاقل مسلم أي يشك ال وحيث
 ، وسترها فحفظها ، المسلمين عورات منها شديد حذر على دوما يكون وأن ، وحرصه

 عليه الله صلى المصطفى قول من أبلغ نجد ولن ، الواجبات أوجب من بها التشهير وعدم
 كثيرا الذي واالفتراء األذى عن فضال " واآلخرة الدنيا في الله ستره مسلما ستر من " وسلم

 عز الله حذر ولقد ، المنضبط غير والحماس ، بالناس الظن وإساءة ، التسرع عليه يحمل ما
 المؤمنين يؤذون والذين ( : تعالى يقول ، المسلمين إخواننا من أي أذية في تقع أن من وجل

 " والسالم الصالة عليه ويقول ، ) مبينا وإثما بهتانا احتملوا فقد اكتسبوا ما بغير والمؤمنات
 " خريفاً سبعين جهنم في به تهوي باالً إليها يلقي ما الله سخط من بالكلمة ليتكلم الرجل إن
 يخفى ال وحيث . " ويده لسانه من المسلمون سلم من المسلم " : آخر موضع في ويقول .

 من وإدراك وعي على جميعا نكون أن الواجب من فإن ، الشرعية اآلداب هذه منا أي على
 ونسج ، التهم بتلفيق الكيد قصد وهو ، المباشر والتشهير األذى عن خطورة يقل ال أمر

 وكثرة ، والفوضى اللغط وإثارة ، ببعض بعضهم وضرب ، الناس مشاعر إلثارة ، األكاذيب
 من شأن كل في مثالياً يكون أن اإلسالمية الشريعة حرصت مسلم مجتمع في ، والقال القيل



 . السوء كلمة وهي المتماسك االجتماعي بنائه في الهدم معاول ألكبر التنبه السيما ، شؤونه
 قاعدة تمثل التي الكريمة النصوص تلك عليه دلت بما وعمال ، الشرعي واجبنا من وانطالقاً

 الحسبة لقضايا لما منا وإدراكا ، المسلم المجتمع سلوك وتقويم واألخالق التربية في جليلة
 ، ومدرك وواع ، مخلص مواطن كل والنظامية الشرعية بضوابطها يستشعرها أهمية من

 التالية اإلجراءات اتباع إليكم نرغب لذلك . وتبعاتها آثارها ويقدر ، حسابها للكلمة يحسب
.2 . لدراستها العام واالدعاء التحقيق هيئة إلى المواطنين من الحسبة دعوى ترفع .1 :

 ملف حفظ فعليها ، الحسبة دعوى بشأنه ترفع أن يستحق ال الموضوع أن الهيئة قررت إذا
 بشأنه ترفع أن يستحق الموضوع أن الهيئة قررت إذا .3 . بذلك المدعي وإفهام ، الدعوى
 بموجبه يلزم ما فأكملوا . الالزم التوجيه ألخذ ، ذلك بمسوغات لنا الرفع فعليها ، دعوى

 رقم التعميم انظر .و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ...
. هـ25/7/1427 في 2931/ت/13
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 صاحب تعميم على المبني ، هـ5/9/1426 وتاريخ 2726/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 وتاريخ ب/32394 رقم البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو

 وتاريخ ) 207 ( رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة به المرفق ، هـ14/8/1426
 تلقينا فقد عليه . الخ ... اإلنسان حقوق هيئة تنظيم على بالموافقة القاضي ، هـ8/8/1426

 هيئة أن المتضمن ، هـ3/3/1427 وتاريخ 419 رقم اإلنسان حقوق هيئة رئيس معالي كتاب
 ضمنها ومن ، اختصاصها بحكم فيها تنظر التي الشكاوى من العديد يردها اإلنسان حقوق
 دراسة أن إلى معاليه ويشير . صادرة قضائية أحكام أو ، الشرعية المحاكم أمام منظورة قضايا
 يتطلب مما ، القضايا بسير تتعلق مختلفة معلومات على الحصول يتطلّب الشكاوى هذه

 معاليه ويطلب . الشكاوى تلك حول المحاكم من استفسارات أو معلومات طلب أحيانا
 بعمل عالقة له موضوع أي عن مباشرة المحاكم إلى الكتابة من اإلنسان حقوق هيئة تمكين

 قد اإلنسان حقوق هيئة إن وحيث . الخ ... والجهد للوقت توفيراً اإلنسان حقوق هيئة
 االختصاص بحكم إليها ترد التي الشكاوى في النظر في وألهميتها ، الحقوق إلجالء أنشئت

 حقوق هيئة طلبات تقبّل من مانع فال ، لمهمتها وتسهيالً ، والجهد للوقت وتوفيراً ،



 عالقة ذي موضوع ألي استفساراتها عن واإلجابة مباشرة المحاكم ومخاطبتها ، اإلنسان
.و ) الهيئة بعمل
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 صاحب تعميم على المبني ، هـ17/5/1422 وتاريخ 1779/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 موافقة المتضمن ، هـ23/4/1422 وتاريخ 6/2137هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 العام االدعاء ألعمال الدوائر هذه وممارسة ، العام واالدعاء للتحقيق دوائر افتتاح على سموه

 والرقابة الجزائية األحكام تنفيذ على واإلشراف األحكام تمييز وطلب القضائية الجهات أمام
 صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... التوقيف ودور السجون على والتفتيش

 نشير [ : ونصه ، هـ20/6/1427 وتاريخ 6/10281هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 تحقيق دوائر افتتاح المتضمن هـ23/4/1422 وتاريخ 6/2137 هـ قم البرقي تعميمنا إلى

 أمام العام االدعاء أعمال وممارستها المملكة بمناطق المحافظات بعض في عام وادعاء
 على والتفتيش والرقابة األحكام تنفيذ على واإلشراف األحكام تمييز وطلب القضائية الجهات
 استعداد عن العام واإلدعاء التحقيق هيئة رئيس علينا عرض وحيث . التوقيف ودور السجون

 بالمنطقة الخبر ومحافظة عسير بمنطقة مشيط خميس بمحافظة العام واالدعاء التحقيق دائرتي
 حسب الشرطة حالياً بها تقوم التي واألخالق العرض قضايا في التحقيق لمباشرة الشرقية
 العام واالدعاء التحقيق هيئة نظام.1 : الخصوص وجه وعلى السارية والتعليمات األنظمة
 الصادر المناطق نظام.2 . هـ24/10/1409 وتاريخ 56/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر
 الصادر الجزائية اإلجراءات نظام.3 . هـ27/8/1412 وتاريخ 92/أ رقم الملكي باألمر

 والنهي بالمعروف األمر هيئة نظام.4 .هـ28/7/1422 وتاريخ 39/م رقم الملكي بالمرسوم
 والتعليمات هـ26/10/1400 وتاريخ 37/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر المنكر عن

 وتاريخ 2008/ب -4 رقم الكريم السامي األمر به قضى ما ضوء على به المتعلقة
 رقم الوزراء مجلس بقرار عليها الموافق الفتيات رعاية مؤسسة الئحة.5 . هـ26/2/1408

.6 . هـ19/7/1395 وتاريخ 868



 وتاريخ 611 رقم الوزراء مجلس بقرار عليها الموافق االجتماعية المالحظة دور الئحة
 بتعديل القاضي هـ20/5/1426 وتاريخ 134 رقم الوزراء مجلس وقرار هـ13/5/1395

 وقرار هـ26/1/1421 وتاريخ 25 رقم الوزراء مجلس قرار.7 . الالئحة من األولى المادة
 دائرتا تباشر : أوالً : يلي لما وفقاً وذلك . هـ2/12/1423 وتاريخ 274 رقم المجلس
 على االعتداء قضايا في التحقيق والخبر مشيط خميس بمحافظتي العام واالدعاء التحقيق
 ، الجزائية اإلجراءات لنظام وفقاً – أخرى جرمية بأوصاف المقترنة غير – واألخالق العرض
 االعتداء وقضايا دواعيهما وجميع واللواط الزنا جرائم العرض على االعتداء بقضايا والمراد

 األنظمة تراعى : ثانياً . الشرعية واآلداب والعبادة بالعقيدة الماسة الجرائم األخالق على
 التعليمات وكذلك والنساء والفتيات األحداث مع للتحقيق المنظمة والتعليمات واللوائح
 : ثالثاً . بشأنها إجراء أي اتخاذ قبل السامي للمقام القضايا بعض رفع توجب التي السارية

 بالجرائم متهم أي على القبض عند إليهما المشار المحافظتين في الجنائي الضبط رجال على
 الواردة بهم المناطة االستدالل بإجراءات القيام عنها اإلبالغ أو أوالً الفقرة في إليها المشار

 27/31/33/34/35 ( المواد في ورد ما الخصوص وجه وعلى الجزائية اإلجراءات بنظام
 أو القطع أو بالقتل الحكم فيها يطلب التي االتهام قرارات : رابعاً .المذكور النظام من )

 من الرابعة المادة في عليها المنصوص الرئيس بالمقر الهيئة إدارة لجنة قبل من تراجع الرجم
 بالفقرة ورد ما مراعاة مع : خامساً .اختصاصها بحكم العام واالدعاء التحقيق هيئة نظام

 من أعلى بمرتبة وعضوين الدائرة رئيس من تتكون لجنة قبل من االتهام قرارات تراجع رابعاً
.واحدة مرتبة من كانوا إذا األقدمية في له سابقين أو المحقق مرتبة

 ما كل في العام واالدعاء التحقيق دائرة طلبات تنفيذ السجون وإدارة الشرطة على : سادساً
 الدعوى وأطراف الشهود أو المتهم إحضار أو قبض أو تبليغ من التحقيق إجراءات تتطلبه

 إليهما المشار الدائرتان تبدأ : سابعاً . ذلك ونحو السوابق وبحث والخبراء والمترجمين
 وتستمر هـ4/8/1427 بتاريخ واألخالق العرض على االعتداء قضايا في التحقيق بمباشرة
 ويجري كالمتبع التاريخ هذا قبل وقعت التي القضايا في التحقيق إجراءات باستكمال الشرطة
 وإعداد الالزمة اإلجراءات لترتيب المنطقة وشرطة الهيئة فرع في المختصين بين التنسيق
 بقية في العام واالدعاء التحقيق دوائر تقوم : ثامناً . المنطقة ألمير عنه والعرض بذلك محضر

 هذه وفق استعدادها استكمال حين واألخالق العرض قضايا في التحقيق بمباشرة المحافظات
 بكل العمل بداية تاريخ تحديد بطلب المنطقة ألمير فرع كل رئيس يعرض أن على الضوابط

 منه بصورة المعنية الجهات تزويد جرى وقد اعتماده نرغب ذلك على ولموافقتنا .دائرة
.و ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] يخصه فيما كل بموجبه للعمل
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 صاحب تعميم على المبني ، هـ17/5/1422 وتاريخ 1779/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 موافقة المتضمن ، هـ23/4/1422 وتاريخ 6/2137هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 العام االدعاء ألعمال الدوائر هذه وممارسة ، العام واالدعاء للتحقيق دوائر افتتاح على سموه

 والرقابة الجزائية األحكام تنفيذ على واإلشراف األحكام تمييز وطلب القضائية الجهات أمام
 صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... التوقيف ودور السجون على والتفتيش

 نشير [ : ونصه ، هـ20/6/1427 وتاريخ 6/10275هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 تحقيق دوائر افتتاح المتضمن هـ23/4/1422 وتاريخ 6/2137 هـ قم البرقي تعميمنا إلى

 أمام العام االدعاء أعمال وممارستها المملكة بمناطق المحافظات بعض في عام وادعاء
 على والتفتيش والرقابة األحكام تنفيذ على واإلشراف األحكام تمييز وطلب القضائية الجهات
 استعداد عن العام واإلدعاء التحقيق هيئة رئيس علينا عرض وحيث . التوقيف ودور السجون

 بمنطقة ينبع ومحافظة الرياض بمنطقة الدوادمي بمحافظة العام واالدعاء التحقيق دائرتي
 حالياً بها يقوم التي العقلية والمؤثرات المخدرات قضايا في التحقيق لمباشرة المنورة المدينة
 : الخصوص وجه وعلى السارية والتعليمات األنظمة حسب المخدرات مكافحة قسما

 وتاريخ 56/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر العام واالدعاء التحقيق هيئة نظام.1
 39/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر الجزائية اإلجراءات نظام.2 . هـ24/10/1409

 بالمرسوم الصادر العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام.3 .هـ28/7/1422 وتاريخ
 رقم الملكي باألمر الصادر المناطق نظام.4 . هـ8/7/1426 وتاريخ 39/م رقم الملكي

 مجلس بقرار عليها الموافق الفتيات رعاية مؤسسة الئحة.5 . هـ27/8/1412 وتاريخ 92/أ
.6 . هـ19/7/1395 وتاريخ 868 رقم الوزراء

 وتاريخ 611 رقم الوزراء مجلس بقرار عليها الموافق االجتماعية المالحظة دور الئحة
 بتعديل القاضي هـ20/5/1426 وتاريخ 134 رقم الوزراء مجلس وقرار هـ13/5/1395

 وقرار هـ26/1/1421 وتاريخ 25 رقم الوزراء مجلس قرار.7 . الالئحة من األولى المادة



 دائرتا تباشر : أوالً : يلي لما وفقاً وذلك . هـ2/12/1423 وتاريخ 274 رقم المجلس
 والمؤثرات المخدرات قضايا في التحقيق وينبع الدوادمي بمحافظتي العام واالدعاء التحقيق
 ومكافحة الجزائية اإلجراءات لنظامي وفقاً – أخرى جرمية بأوصاف المقترنة غير – العقلية

 للتحقيق المنظمة والتعليمات واللوائح األنظمة تراعى : ثانياً .العقلية والمؤثرات المخدرات
 للمقام القضايا بعض رفع توجب التي السارية التعليمات وكذلك والفتيات األحداث مع

 المحافظتين في الجنائي الضبط رجال على : ثالثاً .بشأنها إجراء أي اتخاذ قبل السامي
 عنها اإلبالغ أو أوالً الفقرة في إليها المشار بالجرائم متهم أي على القبض عند إليهما المشار
 وجه وعلى الجزائية اإلجراءات بنظام الواردة بهم المناطة االستدالل بإجراءات القيام

 قرارات : رابعاً .المذكور النظام من ) 27/31/33/34/35 ( المواد في ورد ما الخصوص
 الهيئة إدارة لجنة قبل من تراجع الرجم أو القطع أو بالقتل الحكم فيها يطلب التي االتهام
 بحكم العام واالدعاء التحقيق هيئة نظام من الرابعة المادة في عليها المنصوص الرئيس بالمقر

 لجنة قبل من االتهام قرارات تراجع رابعاً بالفقرة ورد ما مراعاة مع : خامساً .اختصاصها
 األقدمية في له سابقين أو المحقق مرتبة من أعلى بمرتبة وعضوين الدائرة رئيس من تتكون

 تنفيذ السجون وإدارة المخدرات مكافحة قسم على : سادساً .واحدة مرتبة من كانوا إذا
 أو قبض أو تبليغ من التحقيق إجراءات تتطلبه ما كل في العام واالدعاء التحقيق دائرة طلبات
 ونحو السوابق وبحث والخبراء والمترجمين الدعوى وأطراف الشهود أو المتهم إحضار

.ذلك

 والمؤثرات المخدرات قضايا في التحقيق بمباشرة إليهما المشار الدائرتان تبدأ : سابعاً
 إليهما المشار بالمحافظتين المخدرات مكافحة قسم ويستمر هـ4/8/1427 بتاريخ العقلية

 التنسيق ويجري كالمتبع التاريخ هذا قبل وقعت التي القضايا في التحقيق إجراءات باستكمال
 اإلجراءات لترتيب المنطقة في المخدرات مكافحة وإدارة الهيئة فرع في المختصين بين

 التحقيق دوائر تقوم : ثامناً . المنطقة ألمير عنه والعرض بذلك محضر وإعداد الالزمة
 العقلية والمؤثرات المخدرات قضايا في التحقيق بمباشرة المحافظات بقية في العام واالدعاء

 المنطقة ألمير فرع كل رئيس يعرض أن على الضوابط هذه وفق استعدادها استكمال حين
 جرى وقد اعتماده نرغب ذلك على ولموافقتنا .دائرة بكل العمل بداية تاريخ تحديد بطلب
 إليكم نرغب لذا . أهـ ] يخصه فيما كل بموجبه للعمل منه بصورة المعنية الجهات تزويد

.و ) واإلحاطة االطالع
2927/ت/13
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 وتاريخ 1/5/2/53641 رقم الداخلية وزارة وكيل لمعالي الخطية البرقية تلقينا فقد (
 ، هـ20/5/1427 وتاريخ 31938/27 رقم كتابنا إلى فيها المشار ، هـ16/6/1427

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجل الخطي البرقي التعميم بها المرفق
 التحقيق هيئة إليه توصلت ما على الموافقة بشأن ، هـ15/2/1427 وتاريخ 6/2538هـ

 مخالفات في واالدعاء والتحقيق واالستدالل الضبط إجراءات بخصوص العام واالدعاء
 ونظام الحكومية الجهات لدى المعامالت على التعقيب مهنة بمزاولة التنظيمية الالئحة أحكام

 الضوابط وفق تكون وأن ، التستر مكافحة ونظام التجارية البيانات ونظام التجارية العالقات
 برفقه وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... سموه تعميم في الموضّحة

.ك ) المذكور البرقي التعميم من نسخة
2931/ت/13
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 السامي األمر على المبني ، هـ14/1/1427 وتاريخ 2812/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 إلى المواطنين من الحسبة دعوى ترفع بأن القاضي ، هـ6/1/1427 وتاريخ م/133/خ رقم
 ترفع أن يستحق ال الموضوع أن الهيئة قررت فإذا . لدراستها العام واالدعاء التحقيق هيئة

 قررت وإذا . بذلك المدعي وإفهام ، الدعوى ملف حفظ فعليها ، الحسبة دعوى بشأنه
 بمسوغات الكريم للنظر الرفع فعليها ، دعوى بشأنه ترفع أن يستحق الموضوع أن الهيئة
 الخطي البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... الالزم التوجيه ألخذ ، ذلك

 ، هـ4/7/1427 وتاريخ 1/5/2/58310 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب
 ما مراعاة والمتضمن ، هـ6/1/1427 وتاريخ م/133/خ رقم السامي األمر إلى فيه المشار

 أن دون ، شأنه جل الله حقوق من حق عن دفاعاً تقدم التي هي الحسبة دعوى- : يلي
 نظام في عليها المنصوص اإلجراءات لكافة الحسبة دعاوى تخضع- . خاص حق فيها يطلب

 لهم الواردة والطلبات اإلجراءات استيفاء الجنائي الضبط رجال وعلى ، الجزائية اإلجراءات



 دائرة أو فرع أقرب إلى مكتوبة بدعواه المحتسب يتقدم- . العام واالدعاء التحقيق هيئة من
 الحسبة بدعوى المتقدم على يؤخذ- . عليه المدعى إقامة لمحل العام واالدعاء التحقيق لهيئة
 الحق صاحب من دعوى عليه ترفع ألن عرضة فإنه دعواه صحة يثبت لم إذا بأنه كتابي إقرار

 .الكيدية الدعوى ضوابط بحقه انطبقت إذا العام المدعي من أو ) عليه المحتسب ( الخاص
 دعوى تلقي فور بالمنطقة الهيئة فرع رئيس من العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس إشعار يتم-

. منها والتحقق الدعوى لفحص المختص المحقق إلى إحالتها مع الحسبة

 في ورد لما وفقاً األدلة كفاية عدم أو ، الدعوى في للسير وجه ال أن المحقق رأى إذا-
 ولرئيس ، الدعوى بحفظ فيوصي الجزائية اإلجراءات نظام من ) 124 ( و ) 26 ( المادتين
 ما لتقرير ينيبه من أو الهيئة رئيس على تعرض ثم بحفظها األمر المحقق يتبعها التي الدائرة

 يستحق الموضوع أن التحقيق انتهاء بعد المحقق رأى إذا- . بذلك المدعي ويفهم ، يراه
 فرع رئيس أو الدائرة رئيس من اعتمد فإذا ، بذلك قراراً فيعد ، بشأنه الحسبة دعوى رفع

 تأييده تم فإذا القرار لمراجعة العام واإلدعاء التحقيق هيئة لرئيس األوراق ترفع بالمنطقة الهيئة
.و ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الكريم التوجيه ألخذ السامي للمقام يرفع
2936/ت/13
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 العاجلة للقضايا تحدد التي المواعيد تقليص آلية حول تمت التي الدراسة على فبناءً (
 ( عمل ورشة انتهت وحيث . الخ ... باألجرة والمطالبة المستأجرة الدور بإخالء المتعلقة

 التجارية الغرفة مع بالتعاون عقدت التي - ) المساكن بإخالء يتعلق وما اإليجار عقود
 [ : منها ، ذلك حول توصيات بعدة الموضوع هذا لدراسة المشكّلة - بجدة الصناعية
 الشرعية المرافعات نظام من بالموضوع المتعلقة المواد تفعيل بضرورة المحاكم على التأكيد

 فإننا ، ذكر ما على ولموافقتنا . ] المعجل بالنفاذ الحكم وتضمين المواعيد إنقاص مثل
 التي الشرعية المرافعات نظام من ) 40 ( المادة في ورد ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب
 للشروط وفقاً الضرورة حالة في المحكمة أمام الحضور ميعاد إنقاص يجوز أنه على تنص

.و ) المذكورة المادة في الواردة
2951/ت/13
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 الموجه ، هـ9/8/1427 وتاريخ ب م/5979 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 مشفوعات لسموكم نعيد [ : ونصه ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصالً

 37904/ب/4 رقم األمر إلى فيها المشار هـ29/4/1427 في 1/5/38175 رقم برقيتكم
 في المتهم – الجنسية باكستاني – خان أحمد رياض /السجين بشأن هـ5/8/1424 في

 باكستاني – خان عصمت خان كابل /إلى مزورة تأشيرات ببيع وذلك واحتيال نصب قضية
 صك وصدور تعزيراً وجلده المذكور بسجن العام الحق في شرعي قرار وصدور – الجنسية

 وصدق المال من مبلغاً المذكور لكابل يسلم بأن عليه الحكم يتضمن الخاص الحق في
 وقرر الباقي بسداد وكلف المبلغ من جزءاً المذكور رياض وسدد التمييز محكمة من الحكم
 ستتم المبلغ وأن المبالغ تلك ذمة على سنوات تسع من أكثر السجن في عليه ومضى عجزه

 عن النظر بصرف األمر وقضى .. مزورة تأشيرات قيمة لكونه التعليمات حسب مصادرته
 قائمة على اسمه ووضع البالد عن وإبعاده المتبقي بالمبلغ المذكور رياض السجين مطالبة

 دعاوى تعليمات وفق موضوعه معالجة في التأخر سبب عن واإلفادة الدخول من الممنوعين
 لجنة تشكيل تم أنه من أوضحتموه وما . ذلك حيال اتخاذه تم وما المدة تلك طيلة اإلعسار
 العام الحقين في سجنه على يمض لم رياض السجين أن إلى انتهت الموضوع في للتحقيق
 اإلعسار دعوى عن النظر صرفت المحكمة أن كما ، تقريباً سنوات خمس إال والخاص

 شرعاً إعساره في النظر يمكن ال واالحتيال النصب جريمة على المترتب المبلغ أن بحجة
 المنورة المدينة منطقة وإمارة المدنية الحقوق بإدارة الموظفين من عدداً يؤاخذ التحقيق وأن

 المذكور رياض سابقاً السجين لوفاة نظراً اللجنة ورأت بها االهتمام وعدم المعاملة بتأخير
.1 : يلي ما اتخاذ السراح مطلق كان المعاملة تأخير أثناء وأنه السجن خارج

 بالمحافظة مراجعهم طريق عن المخالفة موضع والعسكريين المدنيين الموظفين على التنبيه
 بالسجناء تتعلق التي وخاصة بأول أوالً المعامالت وإنجاز الذمة به تبرأ بما الواجب أداء على

 مبلغ بسداد مرجعه طريق عن محمد يونس رمضان / المدنية بالحقوق الموظف مطالبة.2 .
 يثبت ما يقدم أن دون المذكور رياض من استلمه الذي ريال آالف عشرة )10.000(

 استالم ليكون المعسرين السجناء بلجنة مختص موظف تكليف.3 . الصندوق ألمين تسليمه



 باتخاذ المدنية الحقوق إلدارة اإليعاز.4 . مسؤوليته وتحت طريقه عن وتسليمها المعامالت
 رياض من استلمه الذي للمبلغ الجهني الحميد عبد بن خضر /بسداد الكفيلة اإلجراءات

 الشرعية المحاكم على التأكيد.5 . اإلقامة نظام من )60( للمادة وفقاً ومصادرته المذكور
 إمارة وأن .وغيرها التأشيرات كبيع خاصة بأنظمة المستثناة الدعاوى في النظر عدم بمراعاة
 ما إنفاذ وترون .ومرئيات نتائج من اللجنة إليه توصلت ما أيدت المنورة المدينة منطقة

 المخالفات في التحقيق فيتم األولى الفقرة في ورد ما عدا ما لمناسبته اللجنة إليه توصلت
 بموافقتنا نخبركم . والتعليمات األنظمة به تقضي ما وفق بشأنها الالزم وإكمال إليها المشار

 ما على والتأكيد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. رأيتموه ما على
 في المحاكم نظر عدم مراعاة المتضمنة ، المذكور السامي األمر من الخامسة الفقرة في ورد

.و )وغيرها التأشيرات كبيع خاصة بأنظمة المستثناة الدعاوى
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 ، هـ20/8/1427 وتاريخ ب م/5389 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 رقم األمر إلى نشير [ : ونصه ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجه
 وتاريخ 7587 رقم سموكم برقية إلى فيه المشار هـ8/3/1427 وتاريخ 1812

 األحكام بعض حول تضمنته وما ، ) 98 السالم ( المصرية العبارة غرق بشأن هـ5/2/1427
 ذلك إثر جثثهم على العثور يتم لم أو عليهم التعرف يتم لم الذين بالمفقودين الخاصة الشرعية
 الصالة إمكانية مدى مثل المفقودين هؤالء ذوي من االستفسارات بعض يرد وأنه ، الحادث

 على والحصول ، الشريف المكي الحرم في أو ذويهم عند سواء ) الغائب صالة ( عليهم
 قضى وما ، بهم الخاصة الشرعية األحكام إجراءات استكمال سرعة في تساعد شرعية فتوى

 وتاريخ 29746 رقم العدل وزير معالي كتاب إلى نشير كما . الخصوص بهذا األمر به
 كبار هيئة ورئيس السعودية العربية للمملكة العام المفتي سماحة وبرقية هـ26/3/1427

.الشأن بهذا هـ4/4/1427 وتاريخ 18 رقم واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء



 21128 ورقم هـ28/4/1427 وتاريخ 25365 رقم سموكم برقيتي إلى نُشير كما
 ذوي ومن الناجين المواطنين من االستفسارات من الكثير ورود بشأن هـ9/4/1427 وتاريخ
 بالمطالبة للقيام محامين بتكليف الدولة قيام إمكانية عن ، العبارة حادثة ومفقودي ضحايا
 العبارة تلك عن المسؤولة الجهات من العبارة غرق ضحايا من السعوديين المواطنين بحقوق

 ) مطالب ( شخص كل قيام معها ويصعب المملكة خارج وقعت الحادثة أن وخصوصاً
 الشأن بهذا المرئيات إلبداء الخارجية وزير لسمو والكتابة ، قِبَله من خاص محام بتعيين
 الستخراج العام النائب ومكتب المصرية الخارجية وزارة مخاطبة تم بأنه سموه أجاب

 مع ذلك متابعة جاري وأنه ، )35( عددهم والبالغ السعوديين للمفقودين وفاة شهادات
 لتسليمها المملكة في المختصين إلى إرسالها ثم الشهادات تلك الستالم المختصة الجهات
 وكذا ، مفقود لكل )إرث حصر( وثيقة استخراج ضوئها على ليتم المفقودين ألهالي

 إصدار ذلك بعد يتم ثم ، وفاة شهادات واستلموا عليهم ذووهم تعرف الذين للمفقودين
 أهالي عن نيابة القضايا هذه لمتابعة منفردين أو مجتمعين السفارة لمحاميي وكاالت

 لجمع صندوق إنشاء مصر في تم أنه القاهرة في سفارتنا وإفادة ، والمتوفين المفقودين
 من العبارة لضحايا بالتعويضات المطالبة حيال التوجيه وطلبت ، العبارة لضحايا التبرعات

 بصرف المطالبة عدم مناسبة سموكم ورأي ، إليه المشار المصري الصندوق من السعوديين
 المملكة حكومة ستقدمه بما واالكتفاء الصندوق هذا من السعوديين للضحايا تعويضات

 246 رقم الوزراء مجلس قرار وفق ومعاملتهم ، مساعدات من السعوديين الضحايا لذوي
 التي المساعدات صرف وإجراءات ضوابط على بالموافقة القاضي هـ21/9/1426 وتاريخ
 يلي بما ونخبركم .ونحوها وغرق وحرائق سيول من الكوارث من للمتضررين الدولة تقدمها

 المختصة العامة للمحكمة وفاتهم بإثبات المفقودين ذوي مطالبات من يرد ما إحالة-1 :
.الشرعي الوجه حسب ذلك في للنظر

 من المحامين بتوكيل السعوديين المتوفين وذوي السعوديين الناجين من يرغب من إفهام-2
 بحقوقهم العبارة تلك عن المسؤولة الجهات لمطالبة منفردين أو مجتمعين بالقاهرة سفارتنا

 بصرف المطالبة عدم من سموكم رآه ما على الموافقة-3 .عنهم نيابة ذلك ومتابعتهم
 مجلس قرار وفق ومعاملتهم ، المصري الخيري الصندوق من السعوديين للضحايا تعويضات

 وإجراءات ضوابط على الموافقة المتضمن هـ21/9/1426 وتاريخ 246 رقم الوزراء
 من يمنع ال ذلك وأن ، الكوارث من للمتضررين الدولة تقدمها التي المساعدات صرف

 . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا ... بحقوقهم العبارة تلك عن المسؤولة للجهات مطالبتهم
.و ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
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 الموجه هـ7/5/1426 وتاريخ م/6368 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 استعمال إساءة بقضايا والتحقيق الرقابة هيئة اختصاص بشأن األعلى القضاء لمجلس أصالً

 عليها فيتعين السلطة استعمال بإساءة أحد إدانة إلى الهيئة انتهت وإذا فيها للتحقيق السلطة
 بعد والمتضمن , الشرعي بالوجه فيها للنظر المظالم ديوان أمام الجزائية الدعوى رفع

 يلزم ما بإجراء – والتحقيق الرقابة هيئة – االختصاص جهة بهذا عمدنا فقد [ نصه ما المقدمة
 بإساءة منهم أي أو ، المذكورين إدانة إلى الهيئة انتهت وإذا ، فيها التحقيق حيال نظاماً

 للنظر ، المظالم ديوان أمام ذلك في الجزائية الدعوى رفع عليها فيتعين ، السلطة استعمال
 الديوان من قضائي حكم يصدر أن وإلى ، االختصاص حسب ، والنظامي الشرعي بالوجه فيها

 – ذلك بعد – دعوى له فلمن ، مدان كل على الالزم الجزاء وإيقاع ، االدعاء أدلة بسالمة
 ، الديوان وحكم ، االتهام قرار على تأسيساً ، الجزئية المحكمة أمام رفعها الخاص الحق في

 التام للتقيد يلزم من على وتعميمه لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودنا وقد
 لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا ] ... بموجبه يلزم ما فأكملوا ، به

و/ ).يلزم
3002/ت/13
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 وتاريخ 82259 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد(
 بشأن هـ19/3/1427 وتاريخ 24506/27 رقم كتابنا إلى فيها المشار , هـ7/10/1427

 في وتنازع تدافع حصول وعند , القضايا إنهاء سرعة على بالحرص المحاكم على التأكيد
 القضاياوخاصة إنهاء يؤخر ال وبما , التعليمات حسب سريعاً فيه البت يتم فإنه االختصاص

 حسب موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ... بالسجناء المتعلقة القضايا



و/ ).الجزائية اإلجراءات ونظام الشرعية المرافعات نظام في جاء وما التعليمات
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 أمير الملكي السمو صاحب برقية إلى فيه المشار ، هـ3/6/1428 وتاريخ 1/5/2/53138

 وجود إلى فيها المشار ، هـ2/12/1426 وتاريخ 130038/أم رقم المكرمة مكة منطقة
 بالمعامالت يتعلق ما وهو المتبعة اإلدارية اإلجراءات من استثناؤه يمكن المعامالت من نوع

 حضور عند بأنه بجدة العامة المحكمة رئيس فضيلة اقترحه وما ، المسكر بشرب الخاصة
 لمحاكمته القضاة ألحد يحال أن باإلمكان فإنه شرعاً اعترافه لتقديم المحكمة إلى المتهم

 البرقي التعميم في أشير كما . المحكمة أمام مباشرة الجلد تنفيذ ثم ومن للمسكر شربه على
 أن المتضمن ، هـ21/6/1427 وتاريخ 53311/27 رقم كتابنا إلى الداخلية وزير سمو من

 رقم الوزاري القرار إلى استناداً للتوقيف الموجبة القضايا من ليست المسكر شرب قضايا
 نظام في يوجد ال وأنه ، للتوقيف الموجبة بالجرائم الخاص هـ23/7/1423 وتاريخ 1245

 انتهاء فور المتهم إحالة األصل وأن ، المتهم اعتراف تصديق يوجب ما الجزائية اإلجراءات
 نظام من )126( للمادة وفقاً المختصة المحكمة إلى بحقه اتهام مذكرة وإعداد التحقيق

 مطلق كان إن توقيفه أو موقوفاً كان إن سراحه إطالق للمحكمة وأن ، الجزائية اإلجراءات
 التعميم في أشير كما . الجزائية اإلجراءات نظام من )123( رقم المادة إلى استناداً السراح
 وزير سمو تأييد تم والذي – إليه أشير ما لمعالجة رأيناه لما الداخلية وزير سمو من البرقي

.1 : يلي ما وفق – له الداخلية

 أشير والتي المحكمة إلى إحالتها قبل الجنائية القضايا في المتبعة اإلدارية لإلجراءات بالنسبة
 وتصديق السجن نحو من المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب برقية في إليها

 يجب ال أنه من برقيتنا تضمنته ما بمثل يقضي الجزائية اإلجراءات نظام فإن االعتراف
 في )1245( رقم الوزاري القرار في عليها المنصوص الكبيرة الجرائم في إال التوقيف

 ، للتوقيف الموجبة الكبيرة الجرائم من ليست المسكر شرب وجريمة ، هـ23/7/1423
 بل ، المحكمة لدى المتهم اعتراف تصديق يوجب لم الجزائية اإلجراءات نظام أن كما



 ، عليه المتهم ويبصم والكاتب المحقق عليه ويوقع التحقيق محضر في اعترافه بتدوين يكتفى
 قضايا وفي عموماً الجنائية القضايا في المتبع اإلداري الروتين من سيخفف ذلك إن شك وال

.2 .الخصوص وجه على المسكر

 غير وفي ، الكبيرة الجرائم في إال التحقيق إجراء يوجب ال الجزائية اإلجراءات نظام أن
 أمام مباشرة بالحضور المتهم بتكليف الدعوى يرفع أن للمحقق جعل الكبيرة الجرائم

 من )162( المادة أن كما ، النظام من )64( المادة عليه تنص ما حسب المختصة المحكمة
 فعلى إليه المنسوبة بالتهمة وقت أي في المتهم اعترف إذا (( أنه على تنص نفسه النظام

 ، صحيح االعتراف أن إلى اطمأنت فإذا فيها وتناقشه تفصيالً أقواله تسمع أن المحكمة
 وهاتان )) القضية في وتفصل بذلك تكتفي أن فعليها أخرى أدلة إلى حاجة ال أنه ورأت

 مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب رآه الذي التوجه تؤيدان إليهما المشار المادتان
 ال الرأي هذا ولعل ، مباشرة المحكمة إلى بالمسكر الخاصة القضايا إحالة من المكرمة
 من تعد ال بجرائم المتعلقة القضايا جميع على ذلك ينسحب بل المسكر بقضايا يختص
 المتهم فتكلف ، فيها التحقيق إلى الحاجة عدم التحقيق جهة رأت ما متى الكبيرة الجرائم
 التحقيق إجراءات جميع أن من إليه أشرنا ما على التأكيد مع ، مباشرة المحكمة أمام بالمثول

 والتعليمات األنظمة تكفلها التي المتهم حقوق فيها يراعى أن بد ال العقوبة وتنفيذ والمحاكمة
.التقاضي درجات جميع استيفاء يجب كما

 التحقيق هيئة رئيس معالي برقية إلى الداخلية وزير سمو من البرقي التعميم في أشير كما
 كتابنا في ورد ما تأييد المتضمنة ، هـ1/4/1428 وتاريخ 11/6162هـ رقم العام واالدعاء
 أمام مباشرة بالحضور المتهم بتكليف الجزائية الدعوى المحقق يرفع وأن ، المذكور
 رفع ويتم ، الجزائية اإلجراءات نظام من )64( المادة عليه نصت بما عمالً المحكمة
 على بها الحكم المتعين العقوبة بطلب المحكمة إلى بإحالتها المذكورة الجزائية الدعوى
 ونظام الجزائية اإلجراءات نظام بتطبيق اإللتزام تفعيل المختصة الجهات على ويؤكد ، المتهم

 والوراثية الحيوية والتقارير السوابق ببحث العالقة ذات الجهات وحث الشرعية المرافعات
 بالنتائج والمحققين الجنائي الضبط رجال وموافاة والطبية والشرعية والمخبرية والكيميائية

 والله . يخصكم فيما بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا .إليها التوصل تم التي
و /،،، يحفظكم
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 رقم السامي األمر على المبني هـ9/7/1424 وتاريخ 2276/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 إلخ ... األموال غسل مكافحة نظام على بالموافقة القاضي هـ25/6/1424 في 39/م

 صاحب برقية على المبني هـ17/8/1426 وتاريخ 2724/ت/13 رقم لتعميمنا وإلحاقاً
 الالئحة بشأن هـ1/8/1426 وتاريخ ش19/46391/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو

 السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ... األموال غسل مكافحة لنظام التنفيذية
 إلى إشارة[ :- ونصها هـ3/7/1428 وتاريخ 44007/ش الرقم ذات الداخلية وزير الملكي

 نظام على بالموافقة القاضي هـ25/6/1424 وتاريخ 39/م رقم الكريم الملكي المرسوم
 القاضي هـ1/8/1426 وتاريخ ش19/46391/2/2 رقم وتعميمنا األموال غسل مكافحة
 نسخة لمعاليكم المعطى األموال غسل مكافحة لنظام التنفيذية الالئحة بموجب العمل باعتماد

 ومضمونها للنظام التنفيذية الالئحة من )د-1( الفقرة رابعاً )11/4( المادة تضمنته وما منه
 غسل قضايا في اإلدانة لحاالت معلومات قاعدة بإنشاء المالية التحريات وحدة تقوم أن

 اإلقمونت لمجموعة االنضمام ومفاوضات العاجلة الدولية للمتطلبات ونظراً ، األموال
 اإلرهاب تمويل مكافحة مجال في المملكة إجراءات تقييم وإعادة )المالية التحريات وحدة(

 في اإلدانة أحكام توفر تتطلب والتي ، م2008 عام خالل إجراءه المزمع األموال وغسل
 جميع عن اإلفادة معاليكم إطالع بعد نود .التقييم سنة قبل لعامين األموال غسل قضايا

 بيان وفق )هـ1427-1426( األعوام خالل الصادرة األموال غسل قضايا في اإلدانة حاالت
 في تكون القادمة واألعوام هـ1428 لعام بالنسبة ، قضية لكل الرئيسية المعلومات يوضح
.أهـ ] عام كل نهاية

 جميع عن )للمستشارين العامة اإلدارة( الوزارة تزويد وسرعة اإلطالع إليكم نرغب لذا
 ما وفق )هـ1426/1427( األعوام خالل الصادرة األموال غسل قضايا في اإلدانة حاالت

 من شهر خالل اإلفادة تكون أن على ، بعاليه إليها المشار الداخلية وزير سمو برقية في جاء
 /،،، يحفظكم والله .عام كل نهاية في تكون القادمة واألعوام هـ1428 لعام وبالنسبة تاريخه

و
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 هـ12/9/1428 وتاريخ ب م/8156 رقم الكريم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 ضمنها من يوجد ال لنا ترفع والتي باألكثرية فيها يحكم التي القضايا إن حيث [ : ونصه

 تلك المخالفة النظر وجهات كانت سواء ، به محكوم هو لما المخالفة القضاة نظر وجهات
 لعضو أو ، التمييز محكمة قضاة من أكثر أو لقاض أو ، القضية ناظرة المحكمة قضاة ألحد

 إبراءً – تستوجب مالبسات فيها القضايا بعض وألن .األعلى القضاء مجلس في أكثر أو
 المخالفة النظر وجهات رفع إليكم نرغب .المخالفة النظر وجهات على االطالع – للذمة

 المحكمة مستوى على تلك النظر وجهات كانت سواء القضية عليهم عرضت الذين للقضاة
 .. ذلك على ويؤكد األعلى القضاء مجلس أو التمييز محكمة مستوى على أو القضية ناظرة

 .يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا . هـ.أ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا
و /،،، يحفظكم والله
3250/ت/13
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 6146ش1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجلة السرية البرقية تلقينا فقد
 ب م/7802 رقم الكريم السامي األمر تلقينا[ :ونصها هـ24/9/1428 وتاريخ 2/24

 عليهم المحكوم أو المتهمين قبل من التعويض دعاوى رفع بشأن هـ6/9/1428 وتاريخ
 رقم البرقي مرفوعنا الى فيه والمشار المظالم ديوان أمام الداخلية وزارة ضد اإلرهاب بجرائم

 ضمان في المتمثلة العامة المصلحة بأن المتضمن هـ29/10/1426-28 وتاريخ 63537
 قبول بعدم يقضي الوزراء مجلس من قرار أو ملكي أمر صدور , األمن مرفق سير حسن

 أخذ مع السامي المقام من بإذن إال الدولة أمن أو اإلرهاب بجرائم المتعلقة التعويض دعاوى
 لهذا مشكلة لجان خالل من بتعويضه األنظمة تقضي من كل تعويض االعتبار في الوزارة
 بمجلس الخبراء هيئة أن الكريم السامي األمر تضمن وقد .. الداخلية وزارة في الغرض
 وتاريخ )225( رقم المحضر المجتمعون وأعد الموضوع هذا درست قد الوزراء

 يقدمها التي التعويض طلبات نظر إسناد /أوالً :- يلي بما فيه وأوصوا هـ28/5/1427



 تنظر التي المحكمة الى الدولة وأمن اإلرهاب جرائم في عليهم المحكوم أو المتهمون
. الجرائم هذه موضوع

 وجرائم اإلرهاب جرائم في عليهم المحكوم أو المتهمين من ضرر أصابه لمن يجوز /ثانياً
 رفع قبل , ذلك نحو أو المقررة المدة من أكثر توقيفه أو سجنه مدة إطالة نتيجة الدولة امن

 الداخلية وزير لسمو بطلب تتقدم أن , )أوالً( البند في إليها المشار المحكمة أمام الدعوى
 يكون ثالثة عن يقل ال عدد من منا بقرار الغرض لهذا تشكل تسوية لجنة فيه لتنظر نائبه أو

 خالل باألغلبية الطلب في اللجنة وتبت نظامياً مستشاراً واآلخر شرعياً مستشاراً أحدهم
 المدة خالل فيه اللجنة بت عدم حال وفي الطلب تقديم تاريخ من يوماً ستين تتجاوز ال مدة

 أمام دعواه برفع يتقدم أن فله اللجنة هذه إليه انتهت بما المتظلم يقتنع لم أو ذكرها اآلنف
 قضى وقد )فاصلة( الجرائم هذه في تنظر التي أعاله )أوالً( البند في إليها المشار المحكمة

 )225( رقم الخبراء هيئة محضر في إليه التوصل تم ما على بالموافقة الكريم السامي األمر
 االطالع إليكم نرغب لذا هـ أ ] واإلحاطة االطالع نود )فاصلة( هـ28/5/1428 وتاريخ
و / يحفظكم والله والتعليمات األنظمة وفق يخصكم فيما بموجبه والعمل
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 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من الخطي البرقي التعميم من نسخة برفقه فتجدون
 التحقيق هيئة رئيس معالي لبرقية نشير [ : ونصه هـ11/10/1428 وتاريخ 89179 رقم

 رقم الوزارة برقية على المبنية هـ30/7/1428 في 20/15576هـ رقم العام واالدعاء
 رقم المكرمة مكة منطقة إمارة برقية على المعطوفة هـ17/6/1428 في 1/5/3/57862
 ترتبت نزالء وجود من جدة سجون إدارة من ورد ما بشأن هـ27/4/1428 في 72703/أم

 عليهم يتبق ولم محكوميتهم انتهت وقد , جنائية قضايا ارتكابهم نتيجة خاصة حقوق عليهم
 , أصحابه مراجعة عدم بسبب , فيه للبت طويالً وقتاً يأخذ الذي الخاص الحق سوى

 تابعها فإن , دعواه بمتابعة المدعي على إقرار يؤخذ بأن التحقيق جهات على األمر وطلبهم
 لبقاء منعاً وذلك إبعاد عليه كان إن ترحيله أو سراحه سيطلق وإال خصمه محكومية ظل في



 يكتفي الخاص الحق أصحاب بعض إن وحيث محكوميته قضاء بعد طويلة فترة السجين
 وال , العام للحق الغالب في هو إجراء من بحقه يتخذ وما الجنائية القضايا في خصمه بضبط
 نظام إن وحيث . بشأنه الدعوى وإقامة متابعته يجب الخاص الحق أن ذهنه في يدور

 , الخاص بحقه يطالب أن الجريمة من ضرر أصابه لمن الحق أعطى إذ الجزائية اإلجراءات
 الحق هذا عن نزوله صراحة المتضرر يقرر مالم الحق بهذا مطالبة الشكوى تقديم اعتبر فإنه

 أثناء أو الشكوى خالل من ابتداءً سواءً الخاص بالحق المطالبة على ويترتب . )29 المادة(
 حضور في الحق الخاص بالحق للمدعي يصبح أن , )68 المادة( بموجب التحقيق

 , )124,63المادتان( صدوره حال في الحفظ بقرار يبلغ وأن , )69المادة( اإلجراءات
 المدعي فإن , المحاكمة مرحلة في أما , المختصة للمحكمة بدعواه يتقدم أن يستطيع حتى

 أثناء رفض قد طلبه كان ولو حتى , مقداره بلغ مهما الخاص بحقه يطالب الخاص بالحق
 بهذا المطالبة إجراءات تنظيم )154ـ148( المادتان تناولت ولقد , )148 المادة( التحقيق

. المحاكمة مرحلة في الحق

 ففي , المحاكمة مرحلة في عنها تختلف التحقيق مرحلة في الخاص بالحق المطالبة وتبعات
 وحضور )18المادة( الدعوى بتحريك تتعلق إجرائية أمور في األمر ينحصر يكاد األولى

 به يطالب ما مقدار عن إفصاح فهو , المحاكمة مرحلة في أما . الدعوى وحفظ , اإلجراءات
 في وال , التحقيق إجراءات أثناء يظهر لم وإذا ).154ـ148 المادتان( تعويض من المدعي
 باالدعاء طلبات تقديم يفيد ما , العقوبة مدة المحكوم قضاء أثناء في وال , المحاكمة مرحلة
 في الحق إعطاء ألن , الحق هذا عن حكمي نزول أنه على ذلك فيحمل , الخاص بالحق

 حتى , النحو هذا على عقوبته أنهى فيمن التصرف ويتعين باستعمالها اإللزام يعني ال الدعوى
 فيها الفصل دون رفعت قد الخاص الحق دعوى كانت إن أما . ذلك بسبب الضرر يقع ال

 للقاعدة وفقاً , الشرعية المرافعات نظام من )153( المادة به قضت ما بشأنها فيطبق
 بالحق المدعي يفهم أن الجهل لدابر قطعاً أنه معاليه ويرى "ترك دعواه ترك من" الشرعية
 للنموذج وفقاً النظام في حقوق من له أعطي ما بمقتضى القضايا هذه مثل في الخاص
 لذا . أهـ ]بموجبه والتمشي اعتماده نرغب , ذلك على ولموافقتنا )صورته المرفق( المقترح

 من نسخه برفقه وتجدون .والتعليمات األنظمة وفق بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب
و ./ يحفظكم والله المذكور النموذج
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 وتاريخ 109049 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 بمنطقة العام واالدعاء التحقيق هيئة فرع رئيس سعادة كتاب به المرفق ، هـ29/11/1428

 تم قضايا وجود مالحظة المتضمن ، هـ4/11/1428 وتاريخ 1/6/95212ر هـ رقم الرياض
 عليه المدعى قناعة أخذ على واالقتصار بالحكم العام المدعي قناعة أخذ دون فيها الحكم

 سموه ويطلب .الجزائية اإلجراءات نظام من )193( للمادة مخالفة من ذلك في وما ، فقط
 وفق الصادر بالحكم العام المدعي قناعة أخذ بضرورة القضاة الفضيلة أصحاب على التأكيد

 إليكم نرغب فإننا لذا .إلخ ... الجزائية اإلجراءات نظام من )193( المادة عليه تنص ما
 ).يحفظكم والله . الجزائية اإلجراءات نظام من )193( المادة تضمنته بما والعمل االطالع

و/
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)

 هـ6/12/1428 وتاريخ ب م/10629 رقم البرقي الكريم السامي األمر تلقينا فقد
 ورقم هـ2/1/1425 في 11/82650/24 رقم خطاباتكم الى نشير:[ونصه
 ورقم هـ3/2/1426 في 18/4874/26 ورقم هـ5/9/1425 في 18/51758/25
 ورقم – مشفوعاته برفقه المعادة - هـ22/9/1426 في 21/73476/26
 والى هـ7/1/1427 في 18/97976/26 ورقم هـ12/9/1426 في 21/72019/26

 في 18/21536/26 ورقم هـ21/10/1425 في 21/72431/25 رقم الوزارة خطابات
 في 21/99867/27 ورقم – مشفوعاته برفقه المعادة - هـ29/3/1426
 اللجان من قرارات بشأنها صدر التي العمالية القضايا من عدد بشأن هـ29/11/1427

 من وأيدت - النظامية المدة لفوات نظرها جواز بعدم . العمالية الخالفات لتسوية االبتدائية
 المحاكم أمام سماعها حيال التوجيه وطلبكم .., العمالية الخالفات لتسوية العليا اللجنة
 رقم وينبع للجبيل الملكية الهيئة رئيس سمو خطاب ومشفوعات نسخة لكم ونبعث . العامة



 والثروة البترول وزارة برقيتي ومشفوعات ونسختي هـ12/5/1426 في 1739/11/2
 برقياتها ونسخ هـ14/1/1427 في ع/164 ورقم هـ9/3/1426 في ع/360 رقم المعدنية

 ورقم هـ27/12/1425 في ع/1717 ورقم هـ16/11/1425 في ع/1539 رقم
 في 600/1 رقم العمل وزارة خطابات ونسخ , هـ1/4/1427 في ع/1108

 هـ19/1/1426 في 247/1 ورقم هـ13/1/1426 في 169/1 ورقم هـ8/5/1425
 في 109/1 ورقم هـ8/3/1427 في 924/1 ورقم هـ2/4/1426 في 1080/1 ورقم

 النقل وزارة خطاب ومشفوعات ونسخة هـ16/2/1428 في 629/1 ورقم هـ9/1/1428
. الموضوع بخصوص هـ17/1/1428 في 01/160 رقم

 في بالفصل وحدها العمالية )الهيئات(اللجان اختصاص على نص العمل نظام إن وحيث
 وبالتالي أخرى جهة أي قبل من نظرها إمكانية إلى يشير ما نصوصه في وليس العمالية القضايا

 الوالئي االختصاص وألن , العام القضاء اختصاص من القضايا من النوع هذا أخرج قد فهو
 نص وحيث , العام النظام أمور من لكونها مخالفتها يجوز ال التي الجوهرية المسائل من

 من أنه كما , ألحكامه وفقاً نهائية تكون العمالية )الهيئات( اللجان قرارات أن على النظام
 قضائية جهة أمام القطعية واكتسابها قضية في الفصل حالة في أنه وقضاءً فقهاً المستقر
 روعي حيث ليطبق وضع النظام إن وحيث , أخرى قضائية جهة أمام نظرها يجوز فال مختصة

 واضحة المستقرة القضائية والقواعد النظامية النصوص وألن , معينة ومصالح اعتبارات فيه
 أمام القضائية الجهات إحدى من قطعي قرار بشأنه صدر الذي النزاع إثارة يجوز ال أنه في

 , بذلك اإلحاطة إليكم نرغب . ذلك يجيز نظامي نص وجد إذا إال أخرى قضائية جهة
 والله.يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب . أهـ] بموجبه الالزم وإكمال
و/ )يحفظكم
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 وتاريخ 3/1650 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب من نسخة تلقينا فقد(
 وتاريخ 626/3 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار به المرفق , هـ25/5/1427
 وتاريخ ب م/9127 رقم الكريم السامي باألمر المؤيد - هـ23/5/1427
 مالكة غير ألنها التعديات إزالة لجنة على تسمع ال الدعوى بأن القاضي - هـ16/12/1427



 نرغب لذا . به تكلف ما تؤدي حكومية جهة من مكلفة لجنة هي وإنما , لمالك وكيلة وال
و/ )يحفظكم والله . بموجبه والعمل االطالع إليكم
ت/82/2
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اإلضرار دعوى

 الملكي السمو صاحب إلى الموجه القضاة رئيس سماحة خطاب نص أدناه تجدون( :وبعد
 أو شرعاً منتهية دعوى يثير من بصدد الجاري 7 وتاريخ 1290/1 رقم الداخلية وزير

 جواباً« :المقدمة بعد النص هو وها إيذاءه أو بخصمه إضراراً ورائها من يقصد كاذبة دعوى
 الملك جاللة أمر على عطفاً هـ16/4/1389 في 1930/6 رقم المرفق سموكم لخطاب

 إمارة باقتراح الخاصة األوراق هذه على هـ26/2/1389 في 4017 رقم المرفق الله حفظه
 من يقصد كاذبة دعوى أو شرعاً منتهية دعوى يثير من لمجازاة نظام وضع الشرقية المنطقة
 في 3498/1 رقم المرفق خطابنا في ارتأيناه وما وإيذائه بخصمه اإلضرار وراءها

 اإليذاء بقصد كاذبة دعوى يثير من مسألة ألن هذا لمثل نظام وضع عدم من هـ2/12/1388
 تكررت من وكذا الطلب عند يستحقه بما المحكمة إلى تعزيره تقرير راجع ورائها من

 يرغب الذي أن من إليه المشار جاللته أمر به قضى وما شرعاً انتهت قد دعوى في مراجعته
 جزاء عليه يقررون هذا مثل عليه يثبت الذي أن المحاكم عمدت أن سبق هل هو معرفته في
 طبيعة من المحاكم بأن سموكم ونفيد .إلخ ..لدينا بما اإلفادة في سموكم ورغبة ؟ ال أم

 فالشخص كفارة وال فيها حد ال معصية كل في واجب والتعزير التعزيرات في النظر عملها
 مثل أن القضاة لدى المعلوم من بخصمه اإلضرار منها القصد كذب بمجرد دعوى يثير الذي
 .»التنبيه لمزيد هذا خطابنا من صورة المحاكم أعطينا وقد التعزير تستوجب معصية يعتبر هذا
.ن/انتهى .)فيه جاء ما واعتماد االطالع نأمل
ت/19/12
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 الدعوى بإقامة علمه عند بها المدعى العين ببيع عليه المدعى قصد أن للقاضي ظهر إذا ... «



 هذا مثل عن لغيره وزاجراً رادعاً يراه بما يعزره القاضي فإن وإتعابه بالمدعي اإلضرار
.307/ص الدعوى في التعميم نص ينظر .و/ .»العمل

ت/86/12
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...»

 إلى فتحال خاص حق بدعوى آخر شخص ضد شخص من الشكاوي هذه من كان ما :أوالً
 للقاضي وظهر به ادعى ما صحة الشاكي يثبت لم وإذا الشرعي بالوجه فيها للنظر المحكمة

 االدعاءات في التمادي عن وردعه بحقه يجب ما لتقرير العام لالدعاء فيحال دعواه بطالن
 شكواه يبرز ما إثبات المتقدم من يطلب فهنا الدولة مسئولي ضد الشكاوي :ثانيًا .الكاذبة

 فيها ورد عما ومسئوليته شكواه نقاط بتحديد عليه الالزم التعهد أخذ بعد فيها ينظر ثم ومن
 بما يؤدب أن فحينئذ كاذب أنه النتيجة ظهرت وإذا فيها يحقق وعندئذ .إلثباتها واستعداده

 هـ24/12/1389 وتاريخ ع/2331/3 رقم الكريم الملكي لألمر وفقاً األمور والة يراه
 يرسل بل لها الشكوى ترسل فال اإلمارات أحد ضد بشكوى أحد تقدم إذا فيه جاء الذي
 يمكن التي القضايا عن الرفع عدم :ثالثًا .يؤدب وإال يقول ما يثبت أن فإما موثوقون أناس

 وكذلك رفعها طلبت قد الوزارة تكن لم ما لها المخول الصالحيات حسب إنهاؤها لإلمارة
 كانت إذا :رابعًا .شرعاً إليه انتهت بما تنفذ فهذه مميزة شرعية بأحكام المنتهية القضايا

 أو المراكز أمراء كانوا سواء بالمنطقة المسئولين أحد ضد المنطقة ألمير مقدمة الشكوى
 تحديد منه يطلب أن على الشاكي شكوى تقبل الحالة هذه ففي اآلخرين الموظفين من غيرهم
 عدم التحقيق أثبت وإذا الالزم التعهد عليه ويؤخذ بعد فيما وإثباتها وتركيزها شكواه نقاط
 من الكثير هناك :خامسًا .ذلك مثل في االستمرار عن يردعه بما يؤدب بعد فيما أقواله صحة

 وقد الوزارة هذه أجهزة تعالجها عام هو ما وفيها شخصي هو ما فيها والمشاكل القضايا
 النائب سمو من أو منا بتوجيه أو القطعية اكتسب شرعي بحكم أو سام بأمر إما انتهت

 عنها للعرض الداعي فهذه فيها والرد األخذ أمام الباب لقفل كاف إليه انتهت ما أن ويفترض
.القضية إليه انتهت بما يفهمون بل أصحابها شكاوي قبول أو اإلمارة قبل من الرفع أو



 حسبما انتهت أن سبق مواضيع من لنا تقدم التي وتكرارها العروض كثرة من للحد :سادسًا
 جديد عرض إلعداد داعي ال الحاالت هذه مثل ففي هذا خطابنا من الخامسة الفقرة في جاء
 ينظر .و/ .»معاملته إليه انتهت بما الشاكي إلفهام المختصة اإلدارة قبل من يلزم ما يتخذ بل

.3/351 المحاكم في النص
ت/12/136
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 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة إلينا ورد( :وبعد
 :المقدمة بعد ونصه الداخلية وزير سمو إلى الموجه هـ23/5/1406 في ر/4/2/8582
 وتاريخ 94 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه لسموكم أبعث«

 والدعاوي الكيدية الشكاوي آثار من الحد قواعد على الموافقة المتضمن هـ25/4/1406
 على واألمر باالطالع سموكم تكرم أرجو .ذلك على موالي جاللة وافق وحيث الباطلة،
 ونص .و/انتهى .)واالعتماد اإلحاطة ونرغب .»اهـ .إلنفاذه يلزم ما باتخاذ المختصة الجهة
 االطالع بعد الوزراء، مجلس إن« :هـ25/4/1406 وتاريخ 94 رقم الوزراء مجلس قرار
 هـ26/7/1400 وتاريخ 646 رقم العدل وزير معالي خطاب على المشتملة المعاملة على

 على االطالع وبعد .الكيدية والشكاوي الباطلة الدعاوي من الحد الئحة مشروع بشأن
 المشكلة اللجنة قبل من الخبراء شعبة في المعد هـ4/3/1406 وتاريخ 41 رقم المحضر
 وتاريخ 42 رقم الخبراء شعبة مذكرة على االطالع وبعد .المذكورة الالئحة مشروع لدراسة

 الكيدية الشكاوي آثار من الحد قواعد مشروع على االطالع وبعد .هـ4/3/1406
 وتاريخ 42 رقم الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية على االطالع وبعد .الباطلة والدعاوي

 والدعاوي الكيدية الشكاوي آثار من الحد قواعد على الموافقة يقرر . هـ5/4/1406
 من :الثانية المادة .شخص لكل حق الشكاوي رفع : األولى المادة :اآلتية بالصيغة الباطلة

 للمحكمة إحالته فيجوز شكواه في وأخفاه يعلمه قرار أو بحكم منتهية قضية في شكوى قدم
 القطعية مكتسب نهائي قرار أو حكم على اعترض من :الثالثة المادة .تعزيره لتقرير المختصة

 جديدة وقائع يقدم لم أنه المحكمة لدى وثبت االختصاص جهات من تدقيق أو بقناعة
 بعدم األولى المرة في عليه الالزم التعهد فيؤخذ القرار أو الحكم في النظر إعادة تستوجب



 في للنظر المختصة المحكمة إلى يحال ذلك منه تكرر فإذا القرار أو الحكم على االعتراض
.تعزيره

 أن فللقاضي دعواه في المدعي كذب للمحكمة وثبت خاصة بدعوى تقدم من :الرابعة المادة
 .الدعوى هذه بسبب ضرر من لحقه عما بالتعويض المطالبة عليه وللمدعى تعزيره في ينظر

 تتولى األخرى األنظمة في عليها المنصوص التأديبية بالعقوبات اإلخالل دون :الخامسة المادة
 في عنها المنوه المخالفات عن التعزيرية العقوبة تقرير القضاء لنظام وفقاً المختصة المحاكم

 المادة .الرابعة المادة في ورد ما مراعاة مع العام االدعاء دعوى على بناء السابقة المواد
 هذه لتنفيذ الالزمة التعليمات العدل وزير مع باالتفاق الداخلية وزير يصدر :السادسة
 األخرى اإلعالم ووسائل الرسمية الجريدة في القواعد هذه تنشر :السابعة المادة .القواعد
.نشرها تاريخ من بها ويعمل
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 النساء مواريث حول منا الصادرة الفتوى من صورة -1 :يلي ما بطيه لكم نقدم( :وبعد
 لصاحب الموجه خطابنا من صورة -2 .أخيراً مطالبتهن ثم بها المطالبة عن وسكوتهن

 .الموضوع حول هـ24/8/1382 في 1256/1 برقم الوزراء مجلس رئيس الملكي السمو
 ومما .ر/انتهى .)الخير فيه لما الجميع يوفق أن الله ونسأل .به واالنتفاع ذلك على لالطالع

«... :نصه ما الفتوى في ورد

 العوائد وراء جرياً اإلرثية حصصهم عن وسكتوا مباشرة وارثين يكونوا أن األول األمر
 فيه تسمع فال ونحوها عسير أراضي على السعودية الحكومة والية قبل كان فما والتقاليد
 ذلك في شيئاً قبض من الجاهلية بحال شبيهاً الحكومة دخول قبل ما ويكون الدعوى
 كالعقود البالد هذه في للشريعة المقيم الجديد بالحكم له استقر جوازه معتقداً الوقت

 فقد كثيرة هذا مثل في العلماء وأقوال والنصوص وغيرها والمواريث واألنكحة الفاسدة
 على فهو الجاهلية في قسم كل :قال عنهما الله رضي عباس بن عبدالله عن داود أبو أخرج

 مرسالً الموطأ وأخرجه اإلسالم، قسم على فهو يقسم ولم اإلسالم أدركه قسم وكل قسم ما
 أو دار أيما :قال )سلم و عليه الله صلى( الله رسول أن بلغني :قال الديلي زيد بن ثور عن



 ولم اإلسالم أدركها أرض أو دار أيما الجاهلية قسم على فهي الجاهلية في قسمت أرض
 األموال أحكام أن بيان فيه قيل ماجه ابن وأخرجه المنذري قال اإلسالم قسم على فهي تقسم

 أيام فيها منهم الحكم وقع ما على ماضية الجاهلية في كانت التي واألنكحة واألنساب
 يستأنف فإنه اإلسالم في األحكام هذه من حدث ما وأن اإلسالم في شيء منها اليرد الجاهلية

 أموال أيديهم وفي أسلموا وإذا )114 و 113 ص( االختيارات في وقال اإلسالم حكم فيه
 المسلمين بين ليس طالب أبي رواية في وقال أحمد اإلمام عليه نص لهم فهي للمسلمين

 قبضاً األموال من الكفار قبضه ما كل أن إلى يرجع وهذا العباس، أبو قال ذلك في اختالف
 وما .وغيرها والمواريث واألنكحة الفاسدة كالعقود باإلسالم لهم يستقر فإنه جوازه يعتقدون

 المواريث وبيان والتوجيه واإلرشاد بالوعظ وقيامهم القضاة وتعيين الحكومة والية بعد كان
 مما ونحوها والدار األرض حكم حكمه ويكون به المطالبة دعوى فتسمع الشرعية واألحكام

.اإلسالم حكم فيه يستأنف فإنه يقسم ولم اإلسالم أدركه

 وارثو وهم مباشرة غير بصفة وارثين مورثيهم من بأنصبائهم المطالبون يكون أن :الثاني األمر
 حيث مطالبتهم دعوى التسمع فهؤالء ونحوهم واآلباء واإلخوان واألزواج كاألبناء الوارثات

 أن فلربما الحق صاحبات وهن الميراث في بنصيبهن يطالبن ولم هلكن مباشرة الوارثات إن
 والمعروف السيما ونحوهم لعصبتها ميراثها في بنصيبها سمحت قد المتوفاة الوارثة تكون

 من يحتجن ما جميع لهن ويؤمنون النساء بأمر يقومون ما غالباً الرجال أن الجهات تلك في
 عن سكوتهن إلى يضاف عليهن يقومون أزواج عند يكن لم إذا والمسكن والكساء الطعام

 عما المسائل هذه جزئيات بعض تخرج وقد ذلك على وموتهن اإلرثية بحقوقهن المطالبة
 أكبرهما لتفويت المفسدتين أدنى ارتكاب باب من ويكون ذلك في يتسامح ولكن ذكر

.1/704 التركات في النص ينظر .»التوفيق وبالله
م/2392/3
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 ينظرون الغربية المنطقة في السيما القضاة بعض أن المسئولة القضائية الجهة الحظت( :وبعد
 أمر على وبناء الخصوص بهذا صدر لما وتأكيداً هـ1343 لعام سابقة قديمة دعاوي في

 هذه مثل في النظر بعدم القاضي هـ9/9/1387 في 18566 رقم الصادر الملك جاللة
.ر/انتهى .)وتنفيذه ذلك اعتماد نرغب . الدعاوي



م/1067/3
2/375

12
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1384
المشطوبة الدعوى

 ألسباب الجلسة موعد عن المدعي تأخر إذا حالة في القضاة بعض على لوحظ فقد( :وبعد
 كان ولما القضية استئناف يريد حين جديد من بالتقديم والمطالبة الجلسة تشطب اضطرارية

 وضبط قيودات من القضية تلك سبيل في المبذولة المجهودات بعض يضيع اإلجراء هذا
 في اإلسراع دون يحول وما ومشقة عناء من الخصوم ينال ما إلى باإلضافة هذا ذلك وغير

 ثم عليه المدعى أو المدعي لتأخر وشطبت قبلكم من قضية نظرت متى أنه فاعتمدوا .إنهائها
 .)السابقة مجرياتها على وتبنى واحدة قضية إال التعتبر فإنها طريق بأي أخرى مرة أعيدت
.ن/انتهى

ت/1/1
2/375
2
1

1407
المشطوبة الدعوى

 قبلهم من الرفع على القضائي السلك منسوبي من الفضيلة أصحاب بعض دأب فقد( :وبعد
 مجلس من قضية تدقيق أو .مرتين لشطبها قضية بنظر اإلذن كطلب .السامي للمقام مباشرة
 له مما وهكذا .والقضاة القضاء محيط في نظر ووجهات مقترحات عن الرفع أو .القضاء

 المرجع تجاوز اليسوغ الحكومية للمصالح الوظيفي الهرم إن وحيث .الرسمي بعملهم تعلق
 تعلق له مما ذكر مما شيء في السامي للمقام الرفع عدم فنبلغكم وعليه . »المختص الوزير«

.و/انتهى .)طريقنا عن إال الرسمي بالعمل
ت/131/3

2/337
8

10
1400
االعتبار رد دعوى



 لجنة بتشكيل هـ12/11/1392 في 1251 رقم الوزراء مجلس قرار صدر أن سبق( :وبعد
 صدر ثم االعتبار رد طلبات في للبت العام األمن ومن الداخلية وزارة ومن الوزارة هذه من

 الشروط بإيضاح هـ1/5/1394 في 1245 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب قرار
 مضي وهي القانونية المدة إكمال -1 :وهي االعتبار رد طالب في توافرها من البد التي

 رد طالب وسلوك سيرة وحسن صالحيته إثبات -2 .العقوبة تنفيذ على سنوات خمس
 آنف الوزراء مجلس قرار من األولى المادة منطوق مع تمشياً المجتمع في واندماجه االعتبار
 قرار من الثانية للمادة إنفاذاً االعتبار رد طلب في اإلداري الحاكم رأي إبداء -3 .الذكر
 لم االعتبار رد طالب أن من التثبت -4 .هـ1/5/1394 في 1245 رقم الداخلية وزير سمو

 )د( الفقرة مع تمشياً االعتبار برد المطالبة موضوع الحكم صدور بعد أخرى جريمة يرتكب
 جميع على بالتعميم اللجنة أوصت وقد الذكر آنف الوزاري القرار من الرابعة المادة من

 الالزمة القرارات وإصدار مهمتها في اللجنة واستمرت بموجبه للتمشي المعنية الجهات
 رقم المساعد العام األمن مدير من خطاباً أخيراً الوزارة هذه تلقت وقد الماضية المدة خالل

 سيرة وحسن صالحيته إثبات عن تعتذر المحاكم بعض بأن هـ19/8/1400 في 1607
 تنفيذ بعد أخرى جريمة يرتكب لم وأنه المجتمع في واندماجه االعتبار رد طالب وسلوك
 من وبواسطة الشرعية المحاكم من يكون أن البد ذكر ما إثبات إن وحيث .عليه العقوبة
 في الطلب سماع فينبغي بلده في به يختلطون ومن مجاورين من االعتبار رد طالب يعرفون

 مهمتها في االستمرار من اللجنة لتتمكن األخرى المحاكم في كالمتبع قبلكم من وإثباته ذلك
 التعميم بذلك صدر . و/انتهى .)الالزمة القرارات وإصدار الشروط بقية إكمال في

 في ت/3/57 رقم بالتعميم أكد كما .ك/هـ17/8/1395 في ت/172/12
.و/ هـ14/3/1406
ت/12/108
2/338

18
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1404
االعتبار رد دعوى

 المبلغ هـ5/5/1404 وتاريخ 97 رقم الوزراء مجلس قرار من صورة طيه من نبلغكم( :وبعد
 7/8538/5 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب بصورة الوزارة لهذه

 العام األمن بمديرية الجنايات إدارة مدير من هيئة بتشكيل والقاضي هـ5/5/1404 وتاريخ
 في للبت العدل لوزارة القضائي التحقيق ومدير الداخلية وزارة ديوان من شرعي ومستشار



 الوزراء مجلس قرار في ورد ومما .ك/انتهى .)واإلحاطة االطالع نرغب .االعتبار رد طلبات
 قرار من )أوالً( رقم القاعدة صياغة تعدل يقرر «... :نصه ما هـ5/5/1404 وتاريخ 97 رقم

 إدارة مدير من هيئة تشكل :يلي كما هـ12/11/1392 في 1251 رقم الوزراء مجلس
 التحقيق ومدير الداخلية وزارة ديوان من شرعي ومستشار العام األمن بمديرية الجنايات
 إذا االعتبار برد قرارها الهيئة هذه وتصدر االعتبار رد طلبات في للبت العدل بوزارة القضائي

 لم التي الجرائم أما .األنظمة حددتها التي المدة مرور وبعد المستدعي صالح لديها ثبت
 سنوات خمس مدة ومضي المستدعي صالح الهيئة لدى ثبت فإذا االعتبار لرد مدة لها تحدد
 اعتباره برد قراراً الهيئة تصدر المجتمع في اندماجه خاللها ثبت العقوبة تنفيذ بعد األقل على

 ظروف هناك كانت إذا سنتين عن تقل ال بحيث سنوات الخمس مدة تخفيض لها ويجوز
 الخطيرة الجرائم من ليست المستدعي عنها وعوقب ارتكبها التي الجريمة وكانت ذلك تبرر

 بتحديدها يصدر التي الجرائم من ونحوها المخدرات تهريب وجرائم الدولة أمن كجرائم
.»الداخلية وزير من قرار

11/ت/8
2/339

17
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1412
االعتبار رد دعوى

 في 612/8 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد
 :المقدمة بعد ونصه الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ28/9/1411

 هـ16/9/1411 في 134 رقم الوزراء مجلس قرار من صورة برفقه لسموكم أبعث«
 إليه رد من معاملة السوابق أصحاب جميع يعامل :أوالً :يلي ما يقرر المجلس أن المتضمن

 العفو أو تنفيذها أو العقوبة تنفيذ وقف القرار هذا صدور قبل تم قد كان إذا وذلك اعتباره
 تسجيل شروط به التتوفر العفو بعد المحكومية من المتبقي وكان منها جزء عن أو عنها

 الموافقة تمت وحيث .سوابق خلو شهادة القرار هذا عليه ينطبق من يعطى :ثانيًا .السابقة
 جرى موجبه واعتماد ولإلحاطة .»هـ ا بموجبه الالزم إكمال فأرجو ذلك على الكريمة
.و/انتهى .)إليه المشار المجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون تعميمه،
3122/3

2/343
30



5
1380
األجنبي على الدعوى

 في »10752« رقم الوزراء مجلس رئيس سمو أمر من نسخة هذا برفق إليكم نبعث( :وبعد
 عليهم أو لهم المحاكم تحكم الذين األجانب معاملة كيفية بشأن الصادر هـ13/5/1380«

 رئيس سمو أمر ونص .ن/انتهى .)المماثلة األحوال في به والتقيد الكريم باألمر اإلحاطة ونود
 في القضاة رئاسة خطاب إلى باإلشارة .القضاة رئيس سماحة« :عنه المنوه الوزراء مجلس
 في اإليطالية المفوضية طلب حول ..هـ22/11/1379 وتاريخ 4613 رقم الغربية المنطقة

 لقد ..م1958 مارس/27 في جدة محكمة من الصادر الحكم من لها نسخة استخراج جدة
 مجلس إن :يلي ما هـ9/5/1380( وتاريخ )163( رقم بقراره الموقر الوزراء مجلس قرر

 في 9245 برقم الرئاسة ديوان من الواردة لهذا المرافقة المعاملة على اطالعه بعد الوزراء
 الشرعي الحكم من نسخة استصدار بجدة اإليطالية السفارة بطلب المتعلقة..هـ25/4/1380

 بين لديها منظورة كانت التي المدنية القضية في م27/3/1958 في جدة محكمة من الصادر
 السائق قضية في الصادر الحكم من صورة السودانية السفارة طلب وكذلك ..... و.....
 ،،..... المدعو يقودها كان التي بالسيارة صدم والذي السودانية الحج لبعثة التابع .....
 وتاريخ 43 بعدد الموضوع في المتخذ الوزراء بمجلس األنظمة لجنة قرار على اطالعه وبعد
 األحكام من صور باستصدار يسمح :أوالً :يأتي ما على الموافقة يقرر..هـ29/4/1380

 .رسمية وكالة بمقتضى يوكله لمن أو الدعوى في طرفاً كان لمن األجانب بحق الصادرة
 طريق عن ضده أو لصالحه كانت سواء الصادرة باألحكام يبلغ األجنبي غياب حالة في :ثانيًا

 بالده ممثلية طريق عن الحكم صورة تبليغه وطلب غائباً األجنبي كان إذا :ثالثًا .بالده ممثلية
.»بموجبه للعمل المحاكم إلى وإبالغه بذلك اإلحاطة فنأمل .حرر ذكر ولما .

1302/3
2/344

17
3

1383
األجنبي على الدعوى

 أننا نفيدكم هـ9/4/1381 في 978/3 برقم منا الصادر التعميم في جاء لما إلحاقاً( :وبعد
 وزير لسمو الموجه الوزراء مجلس رئيس الملكي السمو صاحب خطاب صورة تلقينا

 إلثبات للمدعي المعطاة المهلة بتحديد القاضي هـ15/2/1383 في 3965 برقم الداخلية



 شهر بمدة الهوية ومجهولي والزوار الحجاج من المتخلفين من ترحيله يراد من قبل حقه
 يثبت لم أو الحق ثبت وأن بالمغادرة المكلف األجنبي يرحل المدة انتهت فإذا أقصى، كحد
 .البالد في عليه المدعى إقامة مدة لتطويل البعض إليه يلجأ الذي التالعب لدابر قطعاً

.ر/انتهى .)موجبه وإنفاذ ذلك فاعتمدوا
ج/3401/3

2/344
26
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1383
األجنبي على الدعوى

 :التالي هـ14/7/1383 في 13216 رقم التعميم الداخلية وزير سمو من وردنا فقد( :وبعد
 وتاريخ 30/3/7231/3 برقم السامي للمقام المرفوعة الخارجية وزارة لمذكرة باإلشارة«

 باتخاذ مطالبتها المتضمنة منها صورة القضاة ولرئاسة الوزارة لهذه المعطى هـ27/6/1383
 طرف للسعوديين المستحقة بالحقوق يتعلق فيما أدناه عنهما الموضح الطريقتين أحد

 صاحب المدعي رغبة حالة في :أوالً .مضمونها بتنفيذ اإلمارات وإشعار الكويتيين
 بالكويت المقيم عليه المدعى إعالن يجري السعودية في القضاء إلى االلتجاء االستحقاق

 المبرمة القضائية اإلعالنات اتفاقية وفق.الدبلوماسية بالطرق القضائية األوراق من بنسختين
 بعد بالحضور االستعداد أو الرفض أو االستالم يفيد بما أحدها على للتوقيع الجامعة دول بين

 بالشخص المتعلقة البيانات جهة من واإليضاح جلساتها ومكان المحاكمة تاريخ تحديد
 حكم إصدار من ذلك بموجب ليتسنى إقامته ومحل ومهنته ولقبه كاسمه إعالنه المطلوب

 تنفيذ السعودية المحكمة تطلب وحينئذ مدينه طرف لحقه مثبت سعودية محكمة من قضائي
 المدعي إقامة :ثانيًا .الكويتية المحكمة بواسطة بالدفع المدين وتكليف الصادر الحكم
 خصمه بمجابهة عنه إقامتها في عنه ينوب من توكيل أو الكلية الكويت محكمة أمام لدعواه

 القضايا جميع في موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .الكويتي المرافعات قانون يقتضيه ما وفق
 جاء ما اعتماد نرغب وعليه .»هـ ا الكويتيين طرف للسعوديين المستحقة بالحقوق المتعلقة

.ن/انتهى .)بموجبه والعمل فيه
ت/21/2
2/345
5
2

1391



األجنبي على الدعوى
 .و/ ) »أجنبي طرفها« تنظرها قضية كل عن بخالصة والمباحث االستخبارات موافاة بشأن(

.الوزارة من التعميم ويطلب
ت/194/12

2/345
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1393
األجنبي على الدعوى

 مراقبة إلدارة األجنبي الشخص عن وافية معلومات على المشتمل األنموذج بعث بشأن(
 ويطلب .و/ .)منها انسحابه أو األجنبي هذا دعوى عن النظر صرف حالة في حتى األجانب
.الوزارة من التعميم

104/ت/8

2/345
14
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1411
األجنبي على الدعوى

 األولوية ومنحها أجنبي عامل فيها طرفاً يكون التي الجنائية الدعاوي في البت سرعة(...
 في ذلك أخذ فيعتمد العمالية القضايا في النظر على تأثير من فيها التأخير يحدثه لما تالفياً

.3/376 المحاكم في التعميم نص ينظر .و.)/إلخ.. االعتبار
21/ت/8
2/346
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1413
األجنبي على الدعوى

 رقم للتعميم المؤكد هـ9/10/1404 في ت 12/175 رقم الوزارة هذه لتعميم فإلحاقا(
 والمتضمنه ، األجانب السجناء قضايا معالجة كيفية بشأن هـ19/2/1399 في ت/21/12

 يقدم ولم العام الحق في مدانا السجين الشخص كون حالة في« : نصه ما منه الرابعة الفقرة
 تقوم الحالة هذه ففي عنه الدفع تضمن غرمية كفالة أو بدفعه تكليفه المتوقع بالمبلغ ضماناً



 يؤخذ أن على الورثه به ويبلغ الخاص الحق دعوى لنظر موعد بتحديد المختصة المحكمة
 في بأنه الورثه على التنبيه مع والحضور لالبالغ الالزم الوقت الموعد تحديد عند االعتبار في

 بلده في عنوانه إيضاح مع وجد حيث متابعته ولهم السجين عن سيفرج المدة انتهاء حالة
 إال الخاص الحق دعوى في للنظر موعد تحديد ترفض المحاكم بعض أن بلغنا وحيث .أهـ»

 التعميم بموجب التمشي بضرورة للتأكيد التعميم هذا إصدار جرى فقد .الورثه بحضور
. و /انتهى )اليه المشار

1217/ت/13
1/5
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1419
األجنبي على الدعوى

..)

 وتاريخ 35263 رقم المكلف الداخلية وزارة وكيل معالي تعميم من صورة تلقينا فقد عليه
 بقضايا تتعلق معامالت ورود الحظت بالوزارة المختصة الجهة أن المتضمن هـ23/5/1419

 بناء الخاص الحق في للنظر المحكمة لدى جلسة موعد تحديد فيها يطلب أجانب وفيات
 على االطالع ومن األجنبية السفارات بعض لطلب استجابة الخارجية وزارة من يرد ما على
 تم ما ومعرفة األساسية المعاملة إلى الرجوع دون الموعد تحديد تم أنه يتضح المعامالت هذه

 معاليه يرغب لذا .عدمه من البالد في عليه المدعى وجود من والتحقق إجراءات من عليها
 في للنظر موعد تحديد قبل المحكمة على بأن للوزارة التابعة المختصة الجهات إلى اإليعاز
 المعلومات وكامل بشأنها تم ما ومعرفة األساسية القضية ألوراق الرجوع الخاص الحق

 وذلك إقامته ومكان مواجهته في الدعوى تنظر من أو الحادث في المتسبب عن الالزمة
 الالزمة لإلجراءات استكمال دون الورثة وكيل حضور عند تحصل قد التي للمعاناة تالفيا
 الدعوى عليه تقام من إبالغ كذلك المحكمة لدى األساسية األوراق وجود أهمها ومن

.و/يحفظكم والله.)موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .انتهى.المحدد الوقت في بالحضور
2154/ت/13
1/5
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1424
األجنبي على الدعوى



 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد (
 الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ21/12/1423 وتاريخ 5180 1/ب/7 رقم البرقي

 هـ8/11/1423 وتاريخ 1/838 رقم بقراره المدنية الخدمة مجلس إليه انتهى ما على
 مجلس بقرار الصادرة السعوديين غير توظيف الئحة من )50( المادة تعدل بأن القاضي
 أو دعوى أي [ : يلي كما نصها ليكون هـ1/8/1398 وتاريخ )45( رقم المدنية الخدمة
 للنظر السعودية العربية بالمملكة المظالم ديوان إلى ترفع العقد بنود من أي حول تنشأ مطالبة

 إليكم نرغب لذا . هـ أ . ] أمامه واإلجراءات المرافعات ولقواعد الديوان لنظام وفقاً فيها
. و/ ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع

2588/ت/13
1/5
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1426
األجنبي على الدعوى

 وتاريخ ر/5/6068 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب إلى إشارة (
 وتاريخ 3/م رقم الكريم الملكي المرسوم صدر أنه المتضمن هـ5/5/1417

 وتاريخ 56 رقم الوزراء مجلس قرار على بالتصديق القاضي هـ28/4/1417
 القضائية واإلعالنات واالنابات األحكام تنفيذ اتفاقية على بالموافقة المتخذ هـ26/4/1417

 بمدينة عقدت التي عشرة السادسة دورته في العربية الخليج لدول التعاون مجلس بدول
 .الخ....بالقرار المرفقة بالصيغة هـ1416 لعام رجب 14 إلى 12 من الفترة خالل مسقط

 إليهما المشار الملكي المرسوم من ونسخة الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه تجدون لذا
 واعتماد لالطالع إليها المشار القضائية واالنابات األحكام تنفيذ اتفاقية من ونسخة بعاليه

. و/ ) يخصكم فيما موجبه
ت/10/3
2/355
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1388
الدولة على الدعوى

 وتاريخ 20941 رقم الوزراء مجلس ورئيس الجاللة صاحب خطاب تلقينا( :وبعد
 في جاء بما علماً أحطنا لقد القضاة رئيس السماحة صاحب« :ونصه هـ28/10/1387



 الخاصة بهذه المشفوعة األوراق على هـ8/10/1387 وتاريخ 3298/1 رقم خطابكم
 بالرياض الكبرى المحكمة لدى الصحة وزارة ضد ..... /المقاول بها تقدم التي بالدعوى
 تنفيذ عن عجز أن بعد بالكاف وآخر العيساوية في مستوصف إنشاء عملية منه لسحبها
 وحلف للمحكمة بالحضور الصحة وزارة عام لمدير ............ القاضي ومطالبة االتفاقية

 يجب جميعها المحاكم أن هو نقصده والذي له، سلم ما غير يستحق ال المدعي بأن اليمين
 .».منا واالستئذان علينا العرض قبل حكومية جهة على تقام دعوى أي تنظر ال أن عليها

 ـ الله حفظه ـ جاللته أن المعلوم ومن ـ الله وفقه ـ جاللته خطاب في جاء ما إنفاذ فاعتمدوا
 ر/انتهى .)ودمتم.واالعتماد فإلحاطتكم الشرعية المحاكم حكم إلى ذلك من يحتاج ما سيرد

.و/هـ10/4/1405 في ت/12/68 رقم بالتعميم أكد .
ت/122/2

2/355
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الدولة على الدعوى

 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد
 إلى نشير التحية بعد العدل وزير معالي« :النص .هـ24/5/1391 في 130143/2441/4

 آنذاك القضاة لرئاسة الموجه هـ28/10/1387 وتاريخ 20941 رقم الكريم الملكي األمر
 بأن القاضي هـ7/2/1388 وتاريخ ت/10/3 رقم الرئاسة بخطاب المحاكم لجميع والمبلغ

 المقام على العرض قبل حكومية جهة على تقام دعوى أي في النظر عدم المحاكم جميع على
 من لديها منظورة قضية وجود حين المحاكم بعض أن ونخبركم.منه واالستئذان الكريم
 تلك فيها تقع التي الجهة إلمارة بالرفع تقوم عنه المنوه الملكي األمر يشملها التي القضايا

 الوزارة لهذه ترفعها بدورها التي المنطقة إلمارة برفعها المذكورة اإلمارة وتقوم ، المحكمة
 عنيزة أوقاف إدارة مع /.....دعوى في حصل مثلما وذلك السامي للمقام قبلها من للعرض
 رقم بخطابنا السامية لألنظار رفعناها ثم القصيم إمارة من الوزارة لهذه أخيراً وردت والتي

 في أن نرى إننا وحيث .منه صورة لوزارتكم المعطى هـ24/5/1391 في 130143/47
 لوزارتكم الرفع المعنية المحكمة تتولى أن األحسن من وأنه التطويل بعض اإلجراء هذا مثل

 األمر وأن سيما األعمال في االختصاص لمبدأ وتحقيقا والجهد للوقت اختصاراً رأساً
 بإشعار يلزم لمن اإليعاز نأمل ولهذا . آنذاك القضاة لرئاسة أصالً موجه الذكر سالف الملكي

 عليها الكريم الملكي األمر يشملها مما لديها منظورة قضية وجود حالة في بأنه المحاكم



 جهة بصفتها تبديه أن يمكن ما مع السامية لألنظار الرفع بدورها للتولى لوزارتكم الرفع
 هذا في معاليكم تتخذونه بما إشعارنا مع الشرعية القضايا تلك مثل في االختصاص

 األمر يشمل مما لديكم منظورة قضية وجود حالة في واالعتماد إحاطتكم نرغب .اهـ.الصدد
 لألنظار ذلك عن الرفع لتتولى مباشرة الوزارة لهذه عنها الرفع آنفاً إليه المشار الملكي
. و/انتهى .) السامية
ت/175/12

2/356
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الدولة على الدعوى

 الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب من صورة الوزارة تلقت( :وبعد
 الذي هـ22/7/1401 في 1792 برقم الوطني واالقتصاد المالية وزير لمعالي أصالً الموجه

 دعوى قبول بعدم المحاكم إلبالغ العدل وزارة إبالغ طلبكم أن كما« :نصه ما فيه جاء
 هـ20/3/1392 في 4965 رقم األمر بشأنه سبق العقاري الصندوق قروض إزاء اإلعسار

 للنظر الشرعي القضاء إلى الخاصة الحقوق في اإلعسار مدعي موضوع يحال أن المتضمن
 بغرامات المطالبون األشخاص أما.الشرعي الحكم به يقضي ما المعسر على ويطبق ذلك في

 حيث منا االستئذان بعد إال شرعاً إعسارهم في للنظر المحاكم إلى دعاويهم تحال فال للدولة
 رقم أمرنا صدر أن سبق كما العدل وزارة بذلك أٌُبلغت وقد ذلك في طرف الدولة إن

 للمطالبين بالنسبة اإلعسار دعاوي إحالة بعدم القاضي هـ21/12/1399 في 26203
 الجهات إعطاء السامي الخطاب تضمن وقد .».اهـ. منا االستئذان بعد إال الدولة بحقوق
 نرغب . به والتقيد اإلعسار دعاوي بشأن صدوره سبق ما لمالحظة منه نسخة المعنية

 هـ18/8/1401 في ت/147/12 برقم تعميمه سبق ما مالحظة مع موجبه واعتماد اإلحاطة
 صدر . ق/انتهى .) الخاصة الحقوق في اإلعسار لدعاوي بالنسبة سابقيه على المعطوف

.و/هـ9/2/1409 في ت/8/16 رقم التعميم بذلك
ت/8/42
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الدولة على الدعوى



 الموجه هـ14/5/1402 وتاريخ 1399/ى/4 رقم السامي المقام لخطاب إشارة( :وبعد
 الوزارة لهذه والمعطى بالنيابة والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو لصاحب أصالً
 دعوى سماع في السامي المقام إذن والقروية البلدية الشئون وزارة طلب بشأن منه نسخة

 :نصه ما إليه المشار السامي األمر وتضمن الزلفي بلدية مندوب مواجهة في المواطنين أحد
 القاضي هـ28/10/1387 في 20941 رقم األمر مراعاة مع ذلك على بموافقتنا نخبركم«

 فيها تكون التي بالدعاوي خاص الحكومية الجهات ضد الدعوى إقامة قبل االستئذان بأن
 المدعي موقف في الحكومية الجهة كون حال أما عليها المدعى موقف في الحكومية الجهة

 معارضتها إبداء الحكومية الجهة على فإن استحكام حجة طلب على المعارضة حال في كما
 هذا من لالستئذان الحاجة دون المتبعة الشرعية لإلجراءات وفقا تنتهي أن إلى دعواها ومتابعة
. و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .اهـ.المقام

101/ت/8
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الدولة على الدعوى

 أصالً الموجه هـ7/6/1410 في م/1202 رقم السامي المقام خطاب نسخة تلقينا( :وبعد
 هـ21/1/1410 وتاريخ 18/1/72 رقم خطابينا على المعطوف األعلى القضاء لمجلس

 السعودية أرامكو شركة مع /.....قضية بشأن هـ21/6/1409 وتاريخ ق/189/1 ورقم
 كهرباء شركة موقع إلى غازبقه خط من الممتد الغاز أنبوب معها يمر التي األرض بخصوص

 نص حسبما للحكومة مملوكة السعودية أرامكو شركة أن السامي الخطاب تضمن وقد الدمام
 هـ4/4/1409 وتاريخ 8/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر نظامها من األولى المادة في عليه
 في م/1478 ورقم هـ28/10/1387 في 20941 رقم األمران صدر أن سبق وألنه

 الجهات ضد المقامة الدعاوي في النظر عدم المحاكم على أن المتضمنان هـ7/9/1407
 التأكيد رغب فقد . بسماعها اإلذن وصدور السامي للمقام ذلك عن العرض قبل الحكومية

 تقام التي الدعاوي في النظر قبل السامي المقام من االستئذان بوجوب المحاكم جميع على
.و/انتهى .) موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .للتعليمات وفقاً السعودية أرامكو شركة ضد

87/ت/8
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16



7
1412
الدولة على الدعوى

 وزير معالي خطاب على المبني هـ1/1/1411 في 1/ت/8 رقم لتعميمنا فإلحاقاً( :وبعد
 وزارة ضد تقام التي الدعاوي بشأن هـ23/11/1410 في 1529 رقم المواصالت
 إلحاقاً« : يلي ما ونصه هـ1/7/1412 في 1155 رقم معاليه خطاب تلقينا .المواصالت

 وقت بين تتلقى الوزارة هذه أن المتضمن هـ23/11/1410 بتاريخ 1529 رقم لخطابنا
 الهيئات بعض أو المظالم ديوان أو المحاكم أمام ضدها تقام التي الدعاوي بعض وآخر

 وإعداد والدراسة االهتمام من تستحقه ما القضايا هذه تأخذ لكي وأنه األخرى القضائية
 الخطوات بعض وضع تم الوزارة يمثل الذي المناسب المندوب واختيار الدفاع مذكرات
 عليها اشتمل والتي الوزارة بهذه المختصة اإلدارات لجميع أبلغناها والتي الداخلية التنظيمية

 من المواصالت لوزارة ترد التي اإلخطارات جميع إحالة ضمنها ومن الذكر آنف خطابنا
 الدعوى بمباشرة يلزم ما إلجراء والمتابعة للتخطيط الوزارة وكالة إلى القضائية الجهات
 وذلك بها العمل إيقاف تم قد التنظيمات هذه بأن لمعاليكم نوضح أن نود . الوزارة وتمثيل
 بوظيفته والمتابعة للتخطيط الوزارة وكيل مسعود ابراهيم محمد زهير/األستاذ سعادة النتقال

 94/8 رقم الكريم السامي األمر بموجب للموانيء العامة المؤسسة إلى عليها مثبتاً كان التي
 أو بالدعاوي يتعلق ما كل بتوجيه المختصة الجهات إبالغ نأمل لذا هـ1/3/1412 في

 ولإلحاطة .».اهـ. المواصالت وزارة وكيل سعادة إلى المواصالت وزارة تخص التي القضايا
.و/انتهى .)تعميمه جرى واالعتماد
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الدولة على الدعوى

) ...

 إلحاقاً« : ونصه هـ18/3/1414 في 631 رقم المواصالت وزير معالي خطاب تلقينا
 القضايا نحو اتباعها يتم التي اإلجراءات بشأن هـ1/7/1412 وتاريخ 1155 رقم لخطابنا

 أمام الوزارة ضد تقام التي القضايا بأن معاليكم إفادة نود . الوزارة ضد تقام التي والدعاوي
 الدفاع مذكرات وإعداد ومعالجتها دراستها تتم األخرى القضائية الهيئات وبعض المحاكم



 أيضاً الوزارة سيمثل الذي المندوب اختيار يتم ثم القانونية اإلدارة قبل من عليها واالعتراض
 عام مدير سعادة إداراتها في وتتبع بمكتبنا مرتبطة اإلدارة هذه ألن ونظراً .اإلدارة هذه من

 لتوجيه منا له تعاد ثم قبلنا من تأييدها ويتم منه علينا المذكرات هذه عرض يتم فإنه مكتبنا
 الوزارة مندوب اسم يتضمن تعميد خطاب منه يصدر حيث بموجبها بالمرافعة الوزارة ممثل

 . أخرى قضائية جهة أية أو المحكمة سواء القضية في تنظر التي للجهة تقديمه أجل من
 والعيينة سنام ومحكمة بالقطيف الكبرى المحكمة مثل المحاكم بعض من وردنا لما ونظرا

 أن إذ الطلب هذا لمثل يدعو ما النرى وألننا . منه بدل منا التعميد توقيع بطلب والخاصرة
 يتعلق فيما بالتكليف الوزارة مندوبي من مندوب ألي منه يصدر الذي التعميد أو التعريف
 إبالغ معاليكم من نأمل فإننا . عمله نطاق وفي مسؤوليته من يعتبر تخصها التي بالقضايا
 في الوزارة ممثلي بتكليف تعميد من مكتبنا عام مدير سعادة من يصدر ما باعتماد المحاكم
. و/ انتهى . .) موجبه واعتماد لالحاطة .أهـ » فيها تنظر التي القضايا

3095/ت/13
1/5

11
4

1428
الدولة على الدعوى

)

 وتاريخ ب م/3118 رقم البرقي التعميم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ26/3/1428

 األمين معالي خطاب على اطلعنا [ :ونصه العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء
 على المشتملة المعاملة به المرفق هـ22/3/1428 وتاريخ 687 رقم الوزراء لمجلس العام
 وتاريخ 95/61/2320/53714/1 رقم الخارجية وزير الملكي السمو صاحب برقية
 وتاريخ 7722/ب/ط2 رقم باألمر المشكلة اللجنة محضر ومشفوعها هـ29/4/1427
 جوانبه كافة من الخارج في الدولة ضد تثار التي القضايا موضوع لدراسة هـ9/2/1425

 اطّلع الوزراء مجلس أن من معاليه أوضحه وما .لمتابعتها المناسبة واآللية مواجهتها وأسلوب
 المحضر على اطلع كما هـ،21/3/1428 بتاريخ المنعقدة جلسته خالل الموضوع هذا على
 الصدد هذا في الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في المعدّ هـ3/12/1427 وتاريخ )475( رقم

 علينا العرض ورأى .. الشأن بهذا المتّخذة الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية وعلى ،
 مستحقات تصفية بسرعة الحكومية الجهات على التأكيد: أوالً : يلي بما التوجيه في للنظر



 النهائية األحكام تنفيذ ذلك في بما ، معهم المبرمة للعقود وفقاً وصرفها معها المتعاقدين
 بمتابعة بااللتزام الحكومية الجهات على التأكيد : ثانيا .المتعاقدين هؤالء لمصلحة الصادرة
 – ضدها دعوى أي إقامة عند – الفور على والمبادرة ، الخارج في ضدها تثار التي القضايا
 هذا في لها القانونية االستشارات وتقديم عنها للترافع بها موثوق محاماة مكاتب مع بالتعاقد
 بأي أدناه )ثالثاً( البند في الواردة اللجنة وإشعار الخارجية وزارة مع بالتنسيق وذلك ، الشأن
.الشأن هذا في تتخذه إجراء

 والمالية ، والخارجية ، الداخلية( وزارات من الخارجية وزارة في دائمة لجنة تشكيل : ثالثاً
 الخارج في قضايا عليها المرفوع الحكومية الجهات أن من التحقق مهمتها تكون )والعدل ،

 -أ : يلي بما القيام ذلك تحقيق سبيل في وللّجنة ، أعاله )ثانياً( البند في ورد ما نفذّت
 في قضايا من ضدها يرفع ما لمتابعة الوسائل جميع تتخذ الحكومية الجهات أن من التأكد

 في للمشاركة المرفوعة بالقضية عالقة ذات جهة أي دعوة وللّجنة .انتهائها حتى الخارج
 اللجنة تواجه التي العوائق يتضمن إلينا يرفع أعمالها عن سنوي تقرير إعداد -ب .متابعتها
 القضايا في المعنية الحكومية الجهات ضد الصادرة باألحكام وبياناً معالجتها، وسبل

 رابعاً .آنفاً المذكور )ثانياً( البند في ورد ما مراعاة عدم بسبب الخارج في عليها المرفوعة
 باألوراق – عاجلة بصورة - المعنية الحكومية الجهات بتزويد الخارجية وزارة تقوم :

 الدول ممثليات من ترسل أو الخارج من ترسل التي ضدها المرفوعة بالقضايا المتعلقة
 هذه من )ثالثاً( البند في عليها المنصوص اللجنة تزويد مع ، المملكة في وملحقياتها األجنبية

 والمكاتب والملحقيات المملكة ممثّليات دعم : خامساً .األوراق هذه من بنسخ التوصيات
 أو مزايا بتقديم العمل صاحب تلزم التي الدول في وذلك ، المالية باالعتمادات لها التابعة
 التأمينات( مثل ، الجهات تلك مع المتعاقدين األجانب العاملين على ضرائب تفرض

 إذا : سادساً ).األخرى والبدالت ، الرواتب على والضرائب ، الصحي والتأمين ، االجتماعية
 – الخارج في لها التابعة والمكاتب والملحقيات المملكة ممثليات تبرمها التي العقود أن تبين
 للدولة العام النظام مع تتفق ال – العقود من وغيرها واإلجارة والمقاولة التوظيف شأن في

 والجهات الخارجية وزارة مع التنسيق الجهات هذه فعلى ، فيها العقود تلك تطبيق المراد
 وفقاً ذلك يكون أن على ، ذلك مع يتفق بما العقود هذه لتعديل المملكة في المختصة

.المتّبعة النظامية لإلجراءات

 لممثليات التابعة المكاتب في -اإلمكان بقدر– سعوديين توظيف على العمل : سابعاً
 أو الثابتة الوظائف طريق عن سواءً ، الخارج في لها التابعة والمكاتب والملحقيات المملكة
 فيها التي الدول في المقيمين السعوديين من المكاتب تلك في العمل في الراغبين مع التعاقد



 كافة زوّدنا وقد .. بموجبه يلزم ما فأكملوا .. ذلك على بموافقتنا ونخبركم .المكاتب تلك
 إليكم نرغب لذا هـ .أ ] ،،،. لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح الوزارات
و /،،، يحفظكم والله .موجبه واعتماد اإلطالع
2816/3

2/363
5
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1383
الغائب على الدعوى

 ذكر هـ12/5/1383 وتاريخ 5299 برقم خطاب الداخلية وزير سمو من وردنا فقد( :وبعد
 عليه المدعى إعالن وجوب متضمنة الخارجية من تعاد معامالت هناك أن« معناه ما فيه

 الحكم قبل المختصة الجهات بواسطة عليه المقامة الدعوى بخالصة المملكة عن المتغيب
 على نصت قد الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من الرابعة المادة إن وحيث .عليه

 بخالصة السعودية العربية المملكة خارج الغائب عليه المدعى إشعار المحكمة على أن
 تحديد في مراعية المختصة المراجع بواسطة فيها النظر وقت وتعيين عليه المقامة الدعوى
 نصت بما العمل يتعين فإنه ».وكيله أو عليه المدعى ومجيء اإلشعار ذهاب مسافة الجلسة

 إبالغ في عليه للتمشي أنموذج وبطيه شرعي، أمر مع يتعارض ال فيها جاء ما ألن المادة عليه
 تسلم صورتين من رفعه عند يكون أن مالحظة مع المختصة الجهات طريق عن الخصم

 أو التسلم يفيد بما عليها مؤشراً أو منه عليها موقعاً الثانية وتعاد إعالنه للمطلوب إحداهما
.الوزارة من النموذج ويطلب .ر/انتهى .)القضية في شرعاً الالزم يجري ثم عنه االمتناع

ت/21/12
2/363

19
2

1399
الغائب على الدعوى

»

 الدية بإيداع األجنبي يقوم أن قبول في ينظر العمد غير القتل أو الخطأ الدهس قضايا في ...
 يطلق العام الحق عقوبة تنفيذ مدة خالل الخاص الحق عن يحاكم لم وإذا المال بيت في

 من توكيل من تمكن وإن .الخاص الحق ألصحاب ضماناً المودع المبلغ ويعتبر سراحه
 ولم الخاص الحق صاحب حضر فإذا .أولى فهو سفره قبل الخاص الحق قضية في عنه ينوب



 ويجري غيابياً الخاص الحق دعوى قضية في النظر يكون وكيله وال عليه المدعى يوجد
 .و/ .»سراحه إطالق حين المختصة الجهات لدى عنوانه على األنظمة وفق يصدر بما تبليغه
.425/ص الديات في التعميم نص وينظر

ت/8/151
2/364
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1408
الغائب على الدعوى

 هـ4/5/1408 وتاريخ 17/35140 رقم الداخلية وزير نائب سمو لخطاب إشارة( :وبعد
 المتضمن منه نسخة الوزارة لهذه والمعطى المكرمة مكة منطقة أمير نائب لسمو الموجه

 في 990 رقم العدل وزارة خطابا تضمنه بما المحاكم على التعميم في سموه لرغبة
 مدة وانتهاء للعقار المستأجر غياب بشأن هـ3/7/1407 في 577 ورقم هـ14/9/1405

 تضمن وحيث .الصدد بهذا اتخاذه ينبغي وما األجرة، وعليه له ممتلكات وفيه اإليجار
 المستأجر عن الالزمة التحريات وعملت انتهت إذا اإليجار مدة أن إليهما المشار الخطابان

 الشرعي بالوجه المدعي يدعيه فيما للنظر المحكمة إلى الطلب يحال عليه العثور يتم ولم
 ناظر حكم فإذا .الغائب على الدعاوي من بغيرها أسوة الدعوى وتنظر التعليمات وحسب
 وتم والشرطة والمحكمة اإلمارة من المكونة اللجنة بواسطة المسكن أو المحل بفتح القضية
 لكونه المحكمة مال بيت مدير إلى الموجودات وتسلم لصاحبه ويسلم فيه ما فيجرد فتحه

 تعليمات من لديه حسبما التلف عليه يخشى ما بيع وعليه الغيب أموال حفظ عن المسئول
 في عليه فيقيمها غيرها، أو أجرة في الغائب على دعوى لديه كان ومن الخصوص، بهذا

 ذلك في يصدر ما ويحال الشرعي المقتضى ضوء على فيها وينظر المال بيت مدير مواجهة
.و/انتهى .)بموجبه والتمشي االطالع نأمل .التعليمات حسب لتمييزه التمييز لهيئة
ت/74/2
2/349
8
4

1395
المال بيت على الدعوى



 الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب الموجه التعميمي الخطاب نص أدناه نبلغكم( :وبعد
 النص . هـ18/3/1395 وتاريخ جـ/3ـ8602 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس من
 ما هـ7/3/1395 وتاريخ 250 رقم بقراره الموقر الوزراء مجلس قرر لقد« :المقدمة بعد
 المتسبب كان إذا المال بيت مواجهة في الديات قضايا نظر قبول عدم على الموافقة :يلي

 بموجبه يلزم ما اتخاذ أرجو ذلك على موالي جاللة وافق وحيث .حرر ذكر ولما .أجنبياً
 الوزراء مجلس قرار في وورد .ق/انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.تحياتي وتقبلوا.

 قرار في الوارد للحكم مكمل حكم يضاف« :نصه ما هـ6/2/1398 وتاريخ 205 رقم
 نظر قبول عدم على الموافقة( :كالتالي ليصبح هـ7/3/1395 في 250 رقم الوزراء مجلس
 عليه المجني يكن لم ما أجنبياً المتسبب كان إذا المال بيت مواجهة في الديات قضايا

 إجراء بعد الدفع على قدرته وعدم المتسبب إعسار قاطع بشكل وثبت الجنسية سعودي
و/هـ28/3/1398 في ت /63/12 رقم التعميم بموجب وذلك ).قدرته عن التحريات

ت/58/12
2/349
5
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1400
المال بيت على الدعوى

 اآلتي هـ15/4/1400 في 9360/ص/4 رقم السامي المقام خطاب من صورة تلقينا( :وبعد
 رقم الداخلية وزير نائب سمو خطاب نسخة برفقه لمعاليكم نبعث« :المقدمة بعد نصه
 بطريق الواقع االصطدام بحادث المتعلقة ومرافقاته هـ19/3/1400 في 17/11714

 وصدور ......و/......من كل سيارتي بين هـ13/3/1395ـ12 بتاريخ األحساء الرياض
 التمييز هيئة من المصدق هـ7/6/1396 وتاريخ 284 رقم الرين محكمة من الشرعي القرار

 السائق دية بدفع المال بيت على الحكم المتضمن هـ23/7/1397 وتاريخ 579/1 رقم
 متأثراً توفي قد الحادث في المدان الثاني السائق أن اعتبار على المذكور .... المتوفى
 بها المحكوم الدية مقدار وأن عاقلة لهم وليس فقراء ورثته وأن الحادث جراء من بجراحه

 بها المحكوم الدية صرف على الموافقة وطلب ريال ألف وعشرون أربعة المال بيت على
 نرغب ذلك على ولموافقتنا وزارتكم مندوب وبحضور القضية إلنهاء نظرا المال بيت على

 ما وإكمال ذلك العتماد هذا أمرنا من بنسخة الداخلية وزارة زودت وقد موجبه إنفاذ إليكم
 قضية أي نظر بعدم المحاكم على للتعميم هذا أمرنا من نسخة العدل وزارة أعطيت كما يلزم

 ورد ما اعتماد نرغب .».اهـ. عليه الموافقة صدور بعد إال منا مسبق أمر صدور نظرها يتطلب



.و/انتهى .) بموجبه والتمشي مستقبالً فيه
ت/42/12
2/350
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1401
المال بيت على الدعوى

 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو صاحب خطاب من صورة وردنا( :وبعد
 في 27241 برقم االجتماعية والشئون العمل وزير لمعالي أصله والموجه الوزراء

 205 رقم الوزراء مجلس قرار تعميم سموه رغبة المتضمن هـ22/11/1400
 كان إذا المال بيت مواجهة في الديات قضايا نظر قبول عدم بشأن هـ6/2/1398في

 في 22064 رقم سموه أمر وتعميم سعودياً عليه المجني يكن لم ما أجنبياً المتسبب
 من بأمر إال إعسارهم إلثبات السيارات حوادث مرتكبي إحالة عدم بشأن هـ6/10/1399

 به يصدر ما صرف بشأن هـ11/4/1396 في 8783 رقم سموه أمر وتعميم السامي المقام
 سماع في االستئذان يكفي إذ صرفه في االستئذان دون المال بيت من بصرفه شرعي حكم

 أعاله المذكور الوزراء مجلس قرار برفقه تجدون وعليه . إلخ...قاعدة ذلك ويكون الدعوى
 وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد واإلحاطة لالطالع .أعاله إليهما المشار سموه وأمري

.و/هـ12/9/1423 في 2079/ت/13 رقم بالتعميم أكد . و/انتهى .)يلزم لمن
128/ت/8
2/351
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1410
المال بيت على الدعوى

 في س761/12 رقم االجتماعية والشئون العمل وزير معالي خطاب صورة تلقينا( :وبعد
 بعد نصه اآلتي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس لمعالي أصالً الموجه هـ3/7/1410

 على هـ18/6/1410 وتاريخ م/1290 رقم السامية الموافقة صدرت أن سبق« : المقدمة
 اختصاص بنقل هـ18/11/1409 وتاريخ 191 رقم اإلداري لإلصالح العليا اللجنة قرار

 العمل وزارة من الديات قضايا في المال بيت على المقامة الدعوى نظر وإجراءات المرافعة
 هذه إلى ترد تزال ال إنه وحيث .الوطني واالقتصاد المالية وزارة إلى االجتماعية والشئون



 رقم الكريم السامي المقام خطاب وآخرها الموضوع بهذا الخاصة المعامالت بعض الوزارة
 السامية بالموافقة المتوج إليه المشار للقرار وتنفيذاً هـ25/6/1410 وتاريخ م/4/1358

 وقيام الوطني واالقتصاد المالية وزارة إلى المال بيت مواجهة في الدعوى سماع على
 بيت لتمثيل مندوبها إلرسال الوطني واالقتصاد المالية وزارة بمخاطبة الشرعية المحاكم

 المعامالت هذه بإحالة المختصة للجهة بالتوجيه التفضل معاليكم من أرجو فإنني .المال
 .».اهـ. الوطني واالقتصاد المالية وزارة إلى الديات قضايا في المال بيت بتمثيل والخاصة

.و/انتهى .) يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل
37/ت/8
2/351
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1411
المال بيت على الدعوى

 المرافعة اختصاص نقل بشأن هـ9/8/1410 في 128/ت/8 رقم لتعميمنا فإلحاقاً( :وبعد
 والشئون العمل وزارة من الديات قضايا في المال بيت على المقامة الدعوى نظر وإجراءات
 واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا .الوطني واالقتصاد المالية وزارة إلى االجتماعية

 األمر إلى إشارة« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ5/11/1410 في 17/7674 رقم الوطني
 المرافعة اختصاص بنقل القاضي هـ18/6/1410 وتاريخ م/7/1290 رقم السامي

 ولما المالية وزارة إلى العمل وزارة من المال بيت على المقامة الدعاوي نظر وإجراءات
 يتولى من مهمة بتسهيل ـ المحاكم خالل من ـ العدل وزارة تقوم أن من األمر ذلك تضمنه
 اإلدارية اللجنة تقرير في وردت التي الصعوبات تذليل على والعمل المال بيت عن الترافع

 رقم السامي األمر من )هـ( الفقرة تضمنته ولما اإلداري اإلصالح للجنة التحضيرية
 الفرصة إتاحة من الدعاوي نظر إلجراءات المنظم هـ6/6/1402 وتاريخ 4/7/13400

 القضايا في الترافع ستباشر الوزارة هذه إن وحيث .القضية لدراسة المال بيت لممثل
 قبل المنظورة بالقضايا المالية وزارة تبلغ بأن المحاكم توجيه فنأمل المال بيت ضد المرفوعة

 الستكمال المناسبة الفترة وهي شهر عن تقل ال أن ونرى جلسة أول موعد من كافية فترة
 للمحكمة حضوره ثم ومن المندوب وتسمية المرافعة ستتولى التي الجهة إلى اإلشعار إحالة

 ممثل يمكنوا بأن المحاكم توجيه نأمل كما الجلسة موعد قبل القضية ملف ودراسة لمطالعة
 القضية لنظر السابق الشهر وخالل الجلسة موعد قبل القضية ملف على االطالع من الوزارة
 اللجنة محضر في إليها المشار للسلبيات تالفياً للمرافعة التحضير من ليتمكن وذلك



 اإلحاطة نأمل .».اهـ.الذكر آنف السامي باألمر المرفقة اإلداري اإلصالح للجنة التحضيرية
. و/انتهى .)موجبه واعتماد
م/2726/3

2/367
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1384
الموات في الدعوى

...)

 لغيرها وال للدولة ال ألحد ملكًا ليست الغير على والضرر االختصاصات عن المنفكة األرض
 ):سلم و عليه الله صلى( الله رسول لقول صك بيده يكن لم وإن أحياها لمن ملك هي بل
 فهو ألحد ليست أرضًا عمر من :والسالم الصالة عليه ولقوله .له فهي ميتة أرضًا أحيا من

 إقامة على يتآمرون وعصابات أفراد وجود من الداخلية وزير سمو ذكره ما أما .بها أحق
 على ثبت وإذا أمرهم ومالحظة األشخاص هؤالء لمثل التنبه عليكم فيجب صورية دعاوى

 التعميم ينظر .ر/انتهى .)وأمثاله يزجره بما وتأديبه ردعه تعين ذلك من شيء مزاولة منهم أحد
.296/ص الدعوى في
ت/44/1
2/367
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1392
الموات في الدعوى

 الموجه المعظم الملك الجاللة صاحب خطاب من لنا المعطاة الصورة فنبلغكم( :وبعد
 : يأتي كما ونصها هـ17/2/1392 في 2679 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب

 مسرة أراضي على المعتدين جميع بمنع هـ24/1/1379 وتاريخ 1607 برقم أبلغناكم كنا«
 بخطاب الواردة المخابرة إلى وإشارة حكومية وبقائها الجحرفية وأراضي الردا وفرشة

 عن تعويضه .......الشريف مطالبة بشأن هـ17/2/1389 وتاريخ 534/2 رقم سموكم
 وعدم حكومية األرض هذه بقاء في االستمرار يقتضي بأنه نخبركم . بالطائف مسرة أرض

 من نسخة العدل وزير أعطينا وقد المذكورة األرض في الدعوى سماع ومنع فيها التصرف
. و/انتهى .)السامي األمر مقتضى إلنفاذ .اهـ.بذلك المحاكم إلبالغ هذا خطابنا
ت/182/12



2/367
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1394
الموات في الدعوى

 على التعميمي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة طيه تجدون( :وبعد
 المعطى هـ22/4/1387 وتاريخ 1246/3/ق1/1/1/4/1 رقم والبلديات اإلمارات
 .أعاله موضوعه والمبين المحاكم على لتعميمه منه صورة ـ الله رحمه ـ القضاة رئيس لسماحة

 ورد ومما . و/انتهى .) موجبه اعتماد ينبغي سابقاً القضاة رئاسة قبل من يعمم لم أنه حيث
 الدعاوى«... : نصه ما عنه المنوه التعميمي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب في

 وثائق أو شهود بشهادة األرض تملك إلثبات المحاكم لدى تقام التي بها الشبيهة أو الصورية
 الديوان خطاب في الصادرة الملكية اإلرادة بموجب تعامل الشرعية الصفة تكتسب لم عادية
 ليس التي البيضاء األراضي بأن تقضي والتي هـ15/9/1365 في 8/6/1607 رقم العالي

 يثبت صك بيده كان ومن للحكومة ملكاً تكون ألحد ملكيتها يثبت صك لها وليس بناء فيها
 األراضي في النص ينظر . .»إلخ...عليها يسار قاعدة هذه وتكون له تعطى منها لشيء ملكيته

1/174.
2991/3
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1378
وتبليغها الدعوى

 من صورة هـ23/8/1378 في 14528 برقم المعظم فيصل األمير سمو من جاءنا( :وبعد
 رقم المشفوعة مكاتبتكم إلى باإلشارة« :ونصه الرياض أمير سمو إلى الموجه سموه خطاب

 هناك المنطقة قائد من الخرج قاضي طلب حول هـ18/7/1378 وتاريخ 28003/1
 أن هو الصحيح الوضع أن نخبركم ذلك بسبب جدل من حصل وما ........ المالزم إحضار
 في اإلداري للحاكم يكتب أن المحكمة إلى موظف شخص أي إحضار يرغب عندما القاضي
 الموظف ذلك مرجع يبلغ والحاكم الشخص حضور فيه المطلوب الموعد موضحاً البلدة

 صورة الشرقية والمنطقة نجد في القضاة رئاسة أعطيت وقد جوزي تقاعس إذا حتى بحضوره
 الجهات لجميع وإبالغه موجبه اعتماد فيقتضي ».ذكر بما لها التابعين القضاة لتبلغ هذا من

.ن/انتهى .)بموجبه العمل على والتعقيب لكم التابعة



3122/3
2/379
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1380
وتبليغها الدعوى

 في 10752 رقم الوزراء مجلس رئيس سمو أمر من نسخة هذا برفق إليكم نبعث( :وبعد
 عليهم أو لهم المحاكم تحكم الذين األجانب معاملة كيفية بشأن الصادر هـ13/5/1380

 أمر في ورد ومما .ن/انتهي .)المماثلة األحوال في به والتقيد الكريم باألمر اإلحاطة ونود
 يبلغ األجنبي غياب حالة في :ثانيًا (... :نصه ما عنه المنوه الوزراء مجلس رئيس سمو

 كان إذا :ثالثًا .بالده ممثلية طريق عن ضده أو لصالحه كانت سواء الصادرة باألحكام
 .».إلخ...حرر ذكر ولما .بالده ممثلية طريق عن الحكم صورة تبليغه وطلب غائبا األجنبي

.347/ص األجنبي على الدعوى في النص ينظر
2816/3

2/380
5
7

1383
وتبليغها الدعوى

 ذكر هـ12/5/1383 وتاريخ 5299 برقم خطاب الداخلية وزير سمو من وردنا فقد( :وبعد
 عليه المدعى إعالن وجوب متضمنة الخارجية من تعاد معامالت هناك أن« معناه ما فيه

 الحكم قبل المختصة الجهات بواسطة عليه المقامة الدعوى بخالصة المملكة عن المتغيب
 على نصت قد الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من الرابعة المادة إن وحيث.عليه

 بخالصة السعودية العربية المملكة خارج الغائب عليه المدعى إشعار المحكمة على أن
 تحديد في مراعية المختصة المراجع بواسطة فيها للنظر وقت وتعيين عليه المقامة الدعوى
 نصت بما العمل يتعين فإنه.».وكيله أو عليه المدعى ومجيء اإلشعار ذهاب مسافة الجلسة

 إبالغ في عليه للتمشي أنموذج وبطيه .شرعي أمر مع اليتعارض فيها جاء ما ألن المادة عليه
 تسلم صورتين من رفعه عند يكون أن مالحظة مع المختصة الجهات طريق عن الخصم

 أو التسلم يفيد بما عليها مؤشرا أو منه عليها موقعا الثانية وتعاد إعالنه للمطلوب إحداهما
 كما .الوزارة من النموذج يطلب .ر/انتهى .)القضية في شرعا الالزم يجرى ثم عنه االمتناع

.ر/هـ17/7/1383 في 2967/2 رقم التعميم بذلك صدر قد



ج/3261/2
2/380

14
8

1383
وتبليغها الدعوى

 رقم التعميمي الرياض منطقة أمير سمو خطاب من صورة الرئاسة هذه إلى ورد( :وبعد
 في د م2019 رقم الشرطة مدير رفع« : ونصه هـ25/6/1383 في 8396/1

 إحضار إليهم تحال التي المعامالت إجراءات تتطلب ما كثيراً بأنه موضحا هـ15/6/1383
 أو مدعين إما فيها أطرافا يكونوا أو الدعاوي بتلك عالقة لهم ممن الموظفين من بعضٍ
 رسمية بصفة الموظف حضور بطلب المختص القسم أو المنطقة تقوم والمتبع عليهم مدعى

 الشرطة دوائر مع التجاوب وعدم االستهتار تعودوا الموظفين من الكثير ولكن مرجعه من
 وخسائر كبيراً عناءً موظف فيها طرفاً يكون التي الدعاوي في المراجعين يكلف الذي األمر

 بالتراخي المسئولين فيصفون أوقاتهم ضياع إلى باإلضافة المناطق على التردد سبيل في
 هؤالء وتمكين اآلخرين وحقوق بمقدرات بالتالعب الطبقة لهذه المجال وإفساح واإلهمال
 من كثير حقوق تضيع وبهذا الحق صاحب وممطالة وأهوائهم رغباتهم تنفيذ من الموظفين
 أورد وقد أولئك أمثال من يالقيه لما نتيجة دعواه ترك إلى منهم البعض يضطر وقد المواطنين

 يرضاه أو يقره وال له يؤسف شىء هذا أن والحقيقة . لذكرها داعي ال األمثلة بعض لذلك
 من جميعا ألنهم الطلب يلبي من أول يكونوا أن فيهم المفروض أفراد عن يصدر ألنه أحد

 أن إلى ونظراً.بموجبه يتمشى من أول يكونوا أن ويجب النظام يعرفون الذين المثقفين
 المواطنين سائر عن خاصاً امتيازاً أحداً تعطي ال والوظيفة المواطنين من جزء هم الموظفين

 بعض تجاوب عدم وأن والواجبات الحقوق في سواء والجميع األحوال من حال بأي
 المراجعين تعطيل معناه الشرطة مناطق مع الحكومية والمصالح بالوزارات الموظفين
 وأقسامها الشرطة مناطق في المختصين ويجعل الحقوق ألصحاب وخسائر مشاق وتحميلهم

.الطبقة هذه قبل من التي مباالة الال عدم بسبب واالزدراء للسخرية عرضة

 تقدم لما ونظرا غير ال فيها يعمل التي لإلدارة تقدير هو مرجعه من الموظف طلب إن وحيث
 مع التجاوب لضرورة لكم التابعة واإلدارات المصالح على بالتنبيه والتعميم االطالع فنرجو
 فقد التردد مشاق أصحابها وتحميل القضايا تعطيل لعدم تالفيا وأقسامها الشرطة مناطق
 ويكرر األولى للمرة إدارته من الشخص يطلب بأن هذا من بصورة الشرطة مدير عمدنا



 ما ويكمل منزله من الشخص بإحضار يقوم حضوره عدم حالة وفي التالي اليوم في الطلب
 به والتقيد به جاء ما اعتماد مطالعته بعد فنرغب .».اهـ. المواطنين حقوق يحفظ بما يجب

م/هـ8/11/1386 في ط1470/2 رقم التعميم بذلك صدر . ن/انتهى .)مستقبال
ح/3401/3

2/382
26
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1383
وتبليغها الدعوى

 يجري السعودية في القضاء إلى االلتجاء االستحقاق صاحب المدعي رغبة حالة في (...
 وفق الدبلوماسية بالطرق القضائية األوراق من بنسختين بالكويت المقيم عليه المدعى إعالن
 االستالم يفيد بما إحداهما على للتوقيع الجامعة دول بين المبرمة القضائية اإلعالنات اتفاقية

 عن واإليضاح جلساتها ومكان المحاكمة تاريخ تحديد بعد بالحضور االستعداد أو الرفض أو
 ليتسنى إقامته ومحل ومهنته ولقبه كاسمه إعالنه المطلوب بالشخص المتعلقة البيانات جميع

 .)إلخ...مدينه طرف لحقه مثبت سعودية محكمة من قضائي حكم إصدار من ذلك بموجب
.348/ص األجنبي على الدعوى في التعميم نص ينظر .ن/

م/1789/3
2/382

22
7

1385
وتبليغها الدعوى

 2041 برقم منه صورة إلينا الموجه التعميمي الخطاب الداخلية وزير سمو من تبلغنا( :وبعد
 األحكام وتنفيذ القضائية واإلنابة اإلعالنات بمعاهدات يختص فيما هـ2/3/1384 في

 وزارة اقتراح من صورة وبرفقه. العربية الجامعة دول بين المنعقدة المجرمين وتسليم
 واالقتراح النموذج من صورة بطيه لكم نقدم وعليه .القضائية اإلعالنات ونموذج الخارجية

 رقم التعميمي الداخلية وزير سمو خطاب نص .ر/انتهى .)ذلك اعتماد وعليكم إليهما المشار
 وتاريخ 31/3/891/3 رقم الخارجية وزارة خطاب تلقينا« :هـ2/3/1384 في 2041

 اإلعالنات معاهدات بخصوص اقترحته وما مالحظات من ارتأته ما حول هـ19/1/1384
 .العربية الجامعة دول بين المنعقدة المجرمين وتسليم األحكام وتنفيذ القضائية واإلنابة

 اقتراح من صورة بطيه وتجدون بها األخذ ووجوب االقتراحات هذه على الوزارة ولموافقة



 والتقيد إليه بالرجوع اإليعاز نأمل .القضائية اإلعالنات ونموذج الخارجية وزارة
 أن الوزارة هذه انتباه استرعى« :عنها المنوه والمقترحات المالحظات نص .»هـ.ا.بموجبه
 تنفيذ ومعاهدة القضائية واإلنابات اإلعالنات معاهدة من التستفيد المختصة القضائية الجهات

 النادرة الحاالت وفي . العربية الجامعة دول بين المنعقدة المجرمين تسليم ومعاهدة األحكام،
 اشترطته ما تقيد ال أنها الحظنا المعاهدات هذه من اإلفادة الجهات بعض فيها حاولت التي
 األخرى العربية الدول جميع أن حين في الصحيح الوجه على مطالب من االتفاقيات هذه

.ألجلها الموضوعة األغراض كل في وتنفيذها المعاهدات هذه تستغل

 خصومهم مقاضاة فرص عليهم ويضيع بأضرار المواطنين على يعود إهمالها كان ولما
 الجهات على التعميم نرى السعودية القضاء جهات أمام أخرى عربية دول في المقيمين
 ليعرف وكذلك السالفة، لألسباب إليها المشار المعاهدات استخدام بضرورة المختصة

 نشير أن ونود الصدد هذا في اتخاذها عليهم الواجب الطرق المصلحة أصحاب المواطنون
 أوسع، فكرة يعطي كلها المعاهدات دراسة أن مالحظة مع المعاهدات هذه في البنود أهم إلى

 :البنود هذه أهم إلى نوهنا كما نشير البحث مجال ولضيق .منها القصد تفهم في أعم ومعنى
 األوراق ترسل :التالي على القضائية واإلنابات اإلعالنات اتفاقية من الثالثة المادة تنص

 جميع المقدم الطلب في يذكر -أ :مايأتي مراعاة مع الدبلوماسي بالطريق القضائية والوثائق
 الوثيقة وتحرير إقامته ومحل ومهنته ولقبه اسمه إعالن المطلوب بالشخص المتعلقة البيانات

 منه عليها موقعا الثانية وتعاد إعالنه للمطلوب إحداهما تسلم صورتين من إعالنها المطلوب
 -ب .عنه االمتناع أو التسلم يفيد بما عليها مؤشراً أو

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -ج ............................................
 إلعالن اشترطت أنها نجد المادة هذه في يهمنا الذي البند في ماجاء إلى ونظرا .. ... ...

 لهذه نماذج أعدت فلو .إلخ ... ومهنته ولقبه الخصم كاسم اشتراطات عدة الخصم
 لسهلت المختصة الدوائر على ووزعت »مثال كالمرفق« أبواك في وطبعت االشتراطات

.خطأ من يحدث ماقد الموظفين وجنبنا اإلعالن عملية

 جاء كما صدر إذا الحكم لتنفيذ شرط الصحيح اإلعالن أن الخصوص وجه على هنا ونشير
 العربية الجامعة دول بين المنعقدة األحكام تنفيذ اتفاقية من الثانية المادة من )ب( الفقرة في

 اشترطته ما أما األحكام تنفيذ لطلب مسبق كاجراء اإلعالن أهمية مدى يتضح هذا ومن
 المستندات التنفيذ بطلب ترفق أن يجب :الخامسة المادة :منها تذكرة األحكام تنفيذ اتفاقية
 المطلوب للحكم المختصة الجهات من عليها مصدق األصل طبق رسمية صورة -1 :اآلتية
 رسمية شهادة أو تنفيذه المطلوب الحكم إعالن أصل -2 .التنفيذية بالصيغة المذيل تنفيذه



 أعلنوا الخصوم أن على دالة شهادة -3 .الصحيح الوجه على إعالنه تم الحكم أن على دالة
 الحكم كان إذا الصحيح الوجه على المحكمين هيئة أمام أو المختصة الجهات أمام بالحضور

 الثانية المادة في ماجاء أهمية ومع .غيابيا صدر قد تنفيذه المطلوب المحكمين قرار أو
 المجرمين تسليم معاهدة من عشرة والثامنة والسابعة والسادسة والخامسة والرابعة والثالثة
 مصحوباً التسليم طلب يكون :التاسعة المادة .والعاشرة التاسعة المادة إلى باإلشارة نكتفى

 مذكرة قبض، أمر به فيرفق التحقيق قيد بشخص خاصا الطلب كان إذا -أ :اآلتية بالوثائق
 وترفق عليها تعاقب التي والمادة الجريمة نوع فيه ومبين المختصة السلطة من صادرة توقيف

 صورة أيضا به وترفق الجريمة على المنطبق القانوني للنص عليها مصدقة صورة أمكن إن به
 لديها الموجودة أو تولته التي القضائية الهيئة من عليها مصدق التحقيق أوراق من رسمية

 به فترفق وجاهياً حضوريا أو غيابيا عليه حكم بشخص خاصا الطلب كان إذا -ب .األوراق
 التسليم طلب يكون أن األحوال كل في يجب :العاشرة المادة .الحكم من رسمية صورة

 وأوصافه عليه المحكوم أو المتهم أو المالحق »هويته« شخصية عن كامل ببيان مصحوبا
 تسليمه المطلوب الشخص لجنسية المثبتة باألوراق مصحوبا الطلب يكون أن كذلك ويجب

.المطالبة الدولة رعايا من كان متى

 هذه .مقامه يقوم من أو الطالبة الدولة في العدل وزير من التسليم أوراق جميع على ويصدق
 النموذج يطلب .»فيه ماجاء المختصة الجهات تراعي أن نأمل.الصدد هذا في مالحظاتنا هي
.الوزارة من

م/855/3
2/385

24
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1386
وتبليغها الدعوى

 فضيلة إلى أصله الموجه الخارجية وزارة وكيل سعادة خطاب من صورة وردنا فقد( :وبعد
 هـ20/9/1385 وتاريخ 3451 رقم خطابكم إلى باإلشارة« :نصها وهذا جدة محكمة رئيس

 مشفوعات برفقه إليكم نبعث ............لـ إبالغها المطلوب القضائية األوراق به المرفق
 التبليغ وثائق تكون أن طلبت اللبنانية السلطات ألن الالزم إجراء دون إليه المشار خطابكم

 عملية تتولى التي المختصة المحكمة من ومختومة موقعة تكون بحيث الرسمية للنماذج وفقا
 في جاء وقد .اهـ.المرفقة جاللته سفارة مذكرة صورة في موضح هو حسبما هذا التبيلغ
 وثائق تكون أن طلبت اللبنانية بالجمهورية المختصة الجهات أن:(جاللته سفارة مذكرة صورة



 المحكمة من ومختومة موقعة تكون بحيث المتبعة الرسمية للنماذج وفقا هذه التبليغ
 عملية تتولى التي السلطات قبل من اعتمادها يمكن لكي وتاريخا رقما وتحمل المختصة

 شيء في التساهل وعدم ذلك ومالحظة بموجبه التمشي اعتمدوا عليه وبناء .».هذه اإلبالغ
.ن/انتهى .)منه

م/1068/3
2/386
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1386
وتبليغها الدعوى

 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من إلينا الوارد التعميم صورة إلى إشارة( :وبعد
 رقم مذكرتها الخارجية وزارة من تلقينا« :نصه والذي هـ10/3/1386 في 3303

 المطلوب القضائية األوراق بعض أن ومفادها هـ19/2/1386 في 31/3/5/2237/3
 التبليغ يفيد مما بها المعلنين أو المبلغين من عليها موقعا إليها تعاد إعالمها أو إبالغها

 في وأن القضائي البالغ أو اإلعالن برفض إفادات معها يرفق الوقت نفس وفي.واالستالم
 القضائي البالغ أو اإلعالن موضوع على الموافقة معناه التبليغ ألن واضحا تناقضا ذلك
 ما عليهم بأن قضائية بأوراق إبالغهم المراد األفراد على المختصين من التنبيه ويأمل .إلخ...
 .واالستالم بالعلم عليه التوقيع القضائي البالغ أو اإلعالن على الموافقة حالة في -1 :يلي
 ما بإرفاق يكتفى وإنما عليه للتوقيع داعي ال القضائي البالغ أو اإلعالن رفض حالة في -2

. ن/انتهى .)بموجبه العمل فاعتمدوا .».ومبرراته الرفض يفيد
م/1108/3

2/387
21
4

1386
وتبليغها الدعوى

 برقم الخارجية وزارة وكيل سعادة من إلينا الوارد الخطاب صورة إلى إشارة( :وبعد
 والذي الداخلية وزارة وكيل سعادة إلى والموجه هـ24/3/1386 في 31/3/5/3707/3
 في للنظر فيها المحددة المدد تكون القضائية األوراق بعض بأن انتباهنا استرعى لقد « :نصه

 مالحظة منكم نرغب لذا .إلخ..نائية أماكن في إبالغهم يراد لمن بالنسبة كافية غير الدعاوى
 في إليهم الموجهة األشخاص إلى تصل لكي الزمن من طويلة فترة قبل القضائية األوراق بعث



.ن/انتهى .»القضايا إلنهاء حافزا ذلك ليكون كاف بوقت الجلسات تاريخ يسبق موعد
م/2505/3

2/387
26
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1386
وتبليغها الدعوى

 بخصوص هـ22/9/1386 في 11228/3 رقم الخارجية وزارة رغبة على بناء( : وبعد
 تكون أن على الدعوى صورة من بنسختين وتزويدها التبليغ ومذكرة الدعوى صورة إبالغ

 سترسل ألنها نظرا المحكمة ختم وعليها رسمية بأوراق ومكتوبة الكاتبة اآللة على منسوخة
 مع إليكم األخرى الصورة وإعادة العالقة صاحب تسليمها يتسنى حتى أجنبية سلطات إلى

 ترغبون دعوى من يجد ما كل في مستقبال اعتماده يلزم ذكر ما ولوجاهة .هـ.ا.التبليغ مذكرة
.ن/انتهى .)الخارجية وزارة بواسطة للخارج إرسالها
م/1681/3

2/387
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1387
وتبليغها الدعوى

 المنطقة أمير لسمو الموجه خطابه من صورة الخارجية وزارة وكيل سعادة من تلقينا( :وبعد
 طلب بأن نفيدكم« :يلي ما على والمشتمل هـ27/6/1387 في 7818/3 برقم الشرقية

 إحدى لدى المملكة في المختصة القضائية السلطات قبل من يصدر قضائي حكم أي تنفيذ
 إنما بينها فيما والمعقودة المبرمة األحكام تنفيذ اتفاقية على الموقعة العربية الجامعة دول
 يتعلق فيما والسيما االتفاقية تلك في عليها المنصوص والشروط للقواعد أساسا تضع

 لها مستوفيا تنفيذه المراد الحكم يكون أن البد إذ منها الخامسة المادة في الواردة بالقرارات
 المختصة السلطات قبل من تنفيذه إمكانية مدى في النظر وبالتالي رسميا اعتماده يمكن حتى
 على الخامسة المادة وتنص إليها المشار االتفاقية بموجب تنفيذه منها المطلوب الدولة في

 مصدق األصل طبق رسمية صورة -1 :اآلتية المستندات التنفيذ بطلب ترفق أن يجب :مايلي
 أصل -2 .التنفيذية بالصيغة المذيل تنفيذه المطلوب للحكم المختصة الجهات من عليها
 الوجه على إعالنه تم الحكم أن على دالة رسمية شهادة أو تنفيذه المطلوب الحكم إعالن



 حكم هو تنفيذه المطلوب الحكم أن على دالة المختصة الجهات من شهادة -3 .الصحيح
 الجهات أمام بالحضور أعلنوا الخصوم أن على دالة شهادة -4 .التنفيذ واجب نهائي

 المحكمين قرار أو الحكم كان إذا الصحيح الوجه على المحكمين هيئة وأمام المختصة
.ر/انتهى .)بذلك يختص فيما ذكر بما التقيد فاعتمدوا .».غيابيا صدر قد تنفيذه المطلوب

ت/58/2
2/388
2
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1390
وتبليغها الدعوى

 رقم التعميمي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد
 االطالع ونرغب .القضائية األوراق تبليغ موضوع حول هـ20/4/1390 في 5437

 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب نص .ن/انتهى .)ومراعاته فيه جاء بما واإلحاطة
 بخصوص جدة مقام وقائم الخارجية وزارة بين الدائرة المكاتبة في« :عنه المنوه التعميمي

 األوراق بتوقيع المبلغ إلزام يجب كان ما أنه -1 :التالية النقاط الحظنا قضائية أوراق إبالغ
 إحدى أمام الموضوع نفس في دعوى رفعه كسبق التوقيع عدم في قانونياً عذراً له أن طالما

 كاستصدار ادعاءه يثبت ما بإبراز مطالبته الحالة هذه في يكتفى بل .المملكة في المحاكم
 تسجيلها وتاريخ الدعوى موضوع بها مدونا الدعوى لديها سجلت التي المحكمة من شهادة
 توقيع على المبلغ إجبار أيضا يجوز ال أنه كما -2 .صدر إن الحكم من صورة أو لديها

 إذا أيضا وباألولى.المحاكمة حضور معه يستطيع ال ضيق وقت في له بلغت إذا األوراق
 درجوا إبالغهم المراد بعض أن لوحظ -3 .الجلسة موعد فات أن بعد له بلغت قد كانت
 وذلك عليه المدعى بلد في إال تقام ال الدعوى أن على ينص الذي االدعاء استعمال على

 واإلنابة اإلعالنات باتفاقية مشتركة المملكة أن إلى وبالنظر .القضائية باألوراق إبالغهم وقت
 في دعواه يرفع أن للمدعي بموجبها يجوز والتي العربية الجامعة دول بين المعقودة القضائية

 فإنه العربية الجامعة دول رعايا بين التقاضي إلجراءات تسهيال دولته قانون بموجب موطنه
 األوراق منها صدرت التي المحكمة إلى بنفسه يذهب أن إما األوراق توقيعه بعد المبلغ يلزم

 إذا خاصة عليه المدعى بلد في تقام الدعوى بأن الدفع إطالقا منه واليقبل يشاء من يوكل أو
.عليه المرفوعة الدعوى في دفع من ماله عليه يضيع ذلك ألن األوراق على وقع قد كان



 أوراق بموجب عليه المدعى ويبلغ موطنه في الدعوى رفع كمدعٍ اآلخر هو له يجوز لكن
 وأن موطنه في الدعوى برفع سبق قد الخصم يكون ال أن شريطة المحاكمة لحضور قضائية

 التي المختصة الجهات بعض أن -4 .له إبالغها المطلوب األوراق على وقع بالتالي يكون ال
 على بالتوقيع المبلغ إلزام عملية إلى تلجأ باألوراق إلبالغه عليه المدعى إحضار بعملية تقوم

 اإلعالنات اتفاقية إجراءات حسب مقبولة تكون دفوعات من لديه بما المباالة دون األوراق
 ولذا .فيها حقا معه كان إذا صالحه في تكون طرقا عليه يفوتون وبذلك القضائية واإلنابة
 على ذلك يكون أال شريطة عليهم للمدعي الفرص إعطاء بمراعاة عليها والتأكيد التنبيه يجب

 من صورة المبلغ تسليم تنسى الجهات تلك بعض أن كما العدالة، ومجريات الحق حساب
 المدعى فيه بلغ الذي اليوم وتاريخ بالتبليغ قام الذي الموظف اسم توضح وال التبيلغ أوراق
 بكم المرتبطة التنفيذية للجهات وإفهامه ذلك تعميم وسرعة اإلحاطة نأمل لذا .بها عليه

.»بموجبه بالتقيد الجهات تلك على الرقابة ومالحظة
ت/155/3

2/390
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1390
وتبليغها الدعوى

 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة طيه تجدون( :وبعد
 برقم الخارجية وزير خطاب على المعطوف هـ9/6/1390 وتاريخ 11450

 في 6863 رقم السامي األمر صدور بشأن هـ9/6/1390 في 86/36/1/7580/2
 خارج في المحاكم من اتخاذها المطلوب اإلجراءات اتخاذ على بالموافقة هـ27/4/1390

 القضائية اإلنابات في المختصة االمريكية السلطات توسط فيه ترغب التي المتحدة الواليات
 11450 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب نص .و/ .)الشهود وشهادة

 في 86/36/1/7580/2 رقم الخارجية وزارة خطاب تلقينا« :هـ9/6/1390 في
 هـ27/4/1390 في 6863 رقم السامي األمر صدور بشأن ومشفوعاته هـ9/6/1390

 المتحدة الواليات خارج في المحاكم من اتخاذها المطلوب اإلجراءات اتخاذ على بالموافقة
 وشهادة القضائية اإلنابات في المختصة االمريكية السلطات توسط في ترغب التي

 واإلنابات الشهود شهادات على الحصول متطلبات بعض إلى اإلنتباه يسترعي بأنه.الشهود
 المتحدة الواليات خارج الواقعة المحاكم ألعمال تسهيال بأمريكا وضعها جرى التي القضائية

 تكون )المتحدة الواليات في الموجودين(الشهود شهادة بأخذ يختص فيما :كاآلتي وهي



 اتباع أن أو األمر، بهذا المختص المسئول ليقوم الخطية التحقيق بأسئلة مصحوبة الطلبات
 وأسئلة الطلبات ترجمة يجب كما هناك المسئول إلرشاد ضرورية الطريقتين هاتين إحدى

 القضائية اإلنابات بشأن وأما .االنجليزية باللغة المرفقة الوثائق وجميع الخطية التحقيق
 معدل أساس على ذلك تقدير وجرى قضائية إنابة كل عن دوالراً )15( يعادل أجر فيفرض
. المناطق أغلب في المطلوبة الخدمة لنفقة متوسط

 مالية وزير ألمر امريكي دوالر )15( بمبلغ الطلبات مع شيك إرفاق من فالبد ولهذا
 نسخة المعني الشخص تسليم ليتم الوثيقة عن نسختين إرفاق من والبد المتحدة الواليات

 التي الدائرة واسم الوثيقة ملخص الطلب يتضمن أن على العدلية لوزارة تحال واألخرى منها
 وإرفاقها االنجليزية للغة ومشفوعاته الطلب ترجمة وكذلك القضائية اإلنابة هذه إجراء طلبت

 طلبات التصل حتى الكافي الموعد تحديد يالحظ كما بالموضوع صلة لها التي الوثيقة مع
 إلى أشير حيث للمحاكمة المحدد الموعد أو القضاء أمام المثول تاريخ بعد القضائية اإلنابة

 توضح مالم المتحدة الواليات في المطلوبة بالخدمة القيام دون تحول كهذه حالة أن
 عنوان ذكر ينبغي وأنه.قانونيا مانعا ذلك اليشكل أنظمتها بموجب أنه الشأن ذات المحكمة

 حيث لها التابعة والوالية البلدة أو المدينة واسم ورقمه الشارع اسم بذكر المعني أو المبلغ
 عن المتحدة الواليات في أحد على عادة العثور اليمكن أنه إلى االمريكية الخارجية أشارت
 وقد اإلقتضاء عند إليه أشير ما لمراعاة يلزم لمن وإبالغه اإلحاطة نأمل .البريد صندوق طريق

.».إليه الحاجة عند لمراعاته به والتعميم لمالحظته ذلك من بصورة القضاة رئاسة تزويد تم
ت/ك/220/1

2/392
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1391
وتبليغها الدعوى

 األحكام تنفيذ« اتفاقية بشأن هـ16/5/1390 في ت/67/2 رقم للتعميم فإلحاقا( :وبعد
 عن بالموعد المعلن الخصم تخلف يحصل قد إنه وحيث »العربية الجامعة دول بين المبرمة

 تنظيم من »37« المادة نصت قد أنه وبما غيابيا، عليه ويحكم المحدد الوقت في الحضور
 هيئة تصديق بعد إال غيابي حكم أي ينفذ ال أنه« : على الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال
 أن منه يفهم مما ».قدم متى غيابيا عليه المحكوم حجة قبول التصديق يمنع وال التمييز
 بمنطوق المختصة الجهات بواسطة عليه المحكوم يبلغ أن ينبغي فعليه .نهائي غير الحكم



 إحداهما وتسلم منه توقعان الحكم من األصل طبق صورتين بموجب تمييزه قبل أوال الحكم
 يتيح قضائي حكم إعالن بمثابة ليكون واالستالم التبليغ يفيد بما منه موقعة األخرى وتعاد له
 أو المحكمة إلى شخصيا الحضور رفض إذا حتى ذلك في رغب إذا عليه االعتراض حق له
 عن امتنع إذا ما حالة في أو الحكم على االعتراض الئحة لتقديم عنه ينوب من بتوكيل يقم لم

 قابل غير نهائيا حكما يصبح حتى عليه للمصادقة التمييز لهيئة يحال حينئذ واالستالم التوقيع
 يطلب « : التالية التنفيذية بالصيغة ويذيل القطعية الصيغة بذلك فيكتسب واالستئناف للطعن

 بجميع القضائي الحكم هذا تنفيذ على العمل المختصة الحكومية والمصالح الدوائر كافة من
 مع الشرطة طريق عن الجبرية القوة استعمال إلى ذلك أدى ولو المتبعة النظامية الوسائل
 المادة في عليها المنصوص للشروط ومستوفيا مستكمال أيضا اإلجراء يكون أن مالحظة
 صورة -1 : اآلتية والوثائق المستندات ترفق أن وهي إليها المشار االتفاقية من الخامسة

 المذيل تنفيذه المطلوب للحكم المختصة الجهات من عليها مصدق األصل طبق رسمية
 أن على دالة رسمية شهادة أو تنفيذه المطلوب الحكم إعالن أصل -2 . التنفيذية بالصيغة
 أن على دالة المختصة الجهات من شهادة -3 . الصحيح الوجه على إعالنه تم الحكم
. التنفيذ واجب نهائي حكم هو تنفيذه المطلوب الحكم

 هيئة أمام أو المختصة الجهات أمام بالحضور أعلنوا الخصوم أن على دالة شهادة -4
 صدر قد تنفيذه المطلوب المحكمين قرار أو الحكم كان إذا الصحيح الوجه على المحكمين

 صورة المختصة الجهات أعطينا وقد بموجبها والعمل المالحظات بهذه التقيد فنأمل . غيابيا
. و/انتهى .) لإلحاطة التعميم هذا من

ت/151/3
2/393
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وتبليغها الدعوى

 في 31/3/5/13967/3 رقم الخارجية وزارة وكيل خطاب إلى إشارة( :وبعد
 تقوم ال العربية الدول بعض في الرسمية الجهات بعض أن فيه أفاد الذي هـ5/9/1392

 القضائية السلطات قبل من الصادرة األحكام بتنفيذ وال القضائية األوراق بتبليغ أحيانا
 في المحكمة جلسات لمواعيد كاف زمني وقت تحديد عدم -1 : منها ألسباب السعودية

 -3 . حكومية أو رسمية صفة أية من القضائية األوراق خلو -2 . القضائية األوراق تلك
 وطلب عليهم المدعى ضد فقط الغيابية األحكام بإصدار الشرعية المحاكم بعض اكتفاء



 خطابات جميع تكون أن سعادته وطلب .القطعية الصيغه تكتب أن دون مباشرة تنفيذها
 إليها سترسل التي السلطات من اعتمادها ليمكن المحكمة بختم ومختومة مطبوعة المحاكم

 قبل من األحكام وتصديق للمعارضة فرصة ويعطوا عليهم للمحكوم الغيابية األحكام تبلغ وأن
 عدة وعممت للمحاكم المبلغة التعليمات ضمن من اإلجراءات تلك إن وحيث . التمييز هيئة

 االعتراض أو القدح عن بعيدة قطعية صيغة األحكام لتكتسب تامة بدقة مراعاتها نرغب مرات
.و/انتهى .)التنفيذ عدم أو للتأخير معرضة غير
ت/71/12
2/394
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1401
وتبليغها الدعوى

 رقم بالنيابة الخارجية وزارة وكيل سعادة خطابي صورتي إلى نشير( :وبعد
 هـ18/3/1401 في 31/3/21/816/3 ورقم هـ18/3/1401 في 31/1/15/812/3

 أوراق موضوع بشأن الحقوق لشئون المساعد الداخلية وزارة وكيل لسعادة أصال الموجهين
 في الشرعية المحاكم إلى للحضور البالد خارج يقيمون ألشخاص إبالغها مراد قضائية

 كافية فترة هناك تكون أن سعادته ورغبة.كافية الجلسة لموعد المحددة المدة وأن المملكة
 ومراعاته إليه أشير ما مالحظة نرغب .أشهر ثالثة عن تقل ال بحيث حضوره يراد من لتبليغ

 ورقم ش/ هـ21/10/1402 في ت/132/12 رقم بالتعميم المؤكد .ش/انتهى .) مستقبال
.ش/ هـ20/8/1406 في ت/12/165

ت/127/12
2/394
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1402
وتبليغها الدعوى

 المملكة خارج عليه مدعى حضور بطلب اإلعالن من صور »5« برفقه إليكم( :وبعد
 وتبعث األولى الستة الحقول تعبئة مالحظة مع ويوزع النموذج طباعة يتم ريثما الستخدامها

 عليهما يوضع صورتين من النموذج يكون أن على الخارجية وزارة وكيل سعادة إلى رسميا
. الوزارة من النموذج يطلب .ش/انتهى .)المحكمة ختم
ت/12/145



2/394
12
8

1404
وتبليغها الدعوى

 األوراق بشأن لها المبلغة بالتعليمات المحاكم بعض تقيد عدم مؤخراً لوحظ لقد( :وبعد
 ال ما للجلسة المدة تحديد يكون وأن المملكة خارج مقيم هو لمن إبالغها المراد القضائية

 لتعميمنا وتأكيدا .للجلسة المحدد الموعد في الحضور من يتمكن حتى شهور ثالثة عن يقل
 األوراق تكون وأن بذلك التقيد نرغب .هـ4/5/1401 في ت/71/12 برقم لكم المبلغ
.ش/انتهى .)الرسمي المحكمة بختم مختومة إبالغها المراد

ت/12/175
2/395
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وتبليغها الدعوى

 هـ19/2/1399 في ت/21/12 رقم لكم المبلغ الوزير معالي لتعميم إلحاقا( :وبعد
 ما حول هـ20/1/1399 في 16/2697 رقم الداخلية وزير سمو تعميم لنص المتضمن
 لبحث الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وزارة من المشكلة اللجنة إليه خلصت

 رعاياها من المسجونين عن الخارجية لوزارة األجنبية السفارات بها تتقدم التي االستفسارات
 سعادة خطاب نص يلي فيما ترون .باعتمادها التوجيه صدر مقترحات من مختلفة قضايا في

 بعد الموضوع حول مؤخرا إلينا الوارد الحقوق لشئون المساعد الداخلية وزارة وكيل
 هـ20/1/1399 وتاريخ 16/2697 رقم الوزارة هذه تعميم لصورة إلحاقا« : المقدمة
 العدل ووزارة الخارجية ووزارة الوزارة هذه وكالء من المشكلة اللجنة اجتماع على المبني
 من المسجونين عن الخارجية لوزارة األجنبية السفارات بها تتقدم التي االستفسارات لبحث

 صدر مقترحات عدة إلى خلصت اللجنة أن التعميم تضمنه وما مختلفة قضايا في رعاياها
 الشخص كون حالة في أنه المتضمنة منه الرابعة الفقرة في ورد ما منها باعتمادها التوجيه
 غرمية كفالة أو بدفعه تكليفه المتوقع بالمبلغ ضمانا يقدم ولم العام الحق في مدانا السجين
 الحق دعوى لنظر موعد بتحديد المختصة المحكمة تقوم الحالة هذه ففي عنه الدفع تضمن

 لإلبالغ الالزم الوقت الموعد تحديد عند االعتبار في يؤخذ أن على الورثة به ويبلغ الخاص
 متابعته ولهم السجين عن سيفرج المدة انتهاء حالة في بأنه الورثة على التنبيه مع والحضور



 بأن مفيدة اإلمارات بعض من يردنا ما لكثرة ونظرا.بلده في عنوانه إيضاح مع وجد حيث
 األمر الورثة بحضور إال الخاص الحق دعوى في للنظر موعد تحديد ترفض المحاكم بعض
 تزويدنا نأمل لذا . الذكر سالفة اللجنة محضر على المبني إليه المشار والتعميم يتفق ال الذي

 ولكم بذلك عليها والتأكيد الشأن بهذا الشرعية المحاكم على تعميمكم من بصورة
.ك/انتهى .)يخصكم فيما واالعتماد اإلحاطة نرغب سبق لما وتأكيدا .».اهـ.تحياتنا

هـ3/2/1413 في 21/ت/8 رقم بالتعميم أكد
142/ت/8
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وتبليغها الدعوى

 في 25264 رقم الداخلية وزارة وكيل معالي تعميم من صورة الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 في 8/16/308 رقم الخارجية وزارة خطاب تلقينا« : مايلي ونصه هـ27/3/1414
 في 22 رقم لندن في السعودية العربية المملكة سفارة برقية على المبني هـ23/1/1414
 في 376/1 رقم البريطانية الخارجية وزارة مذكرة مشفوعاتها مع هـ9/1/1414

 بالمنازعات المتعلقة المحاكم إبالغات تكون أن السفارة طلب بشأن م15/6/1993
 في صادرة بريطانية شركات أو أشخاصاً كانوا سواء أطراف فيها والتي والتجارية الشخصية

 من نتمكن لكي إليها مترجمة أو االنجليزية باللغة مصاغة تكون وأن وصورة أصل شكل
 وزارة أن علماً بذلك، الرسمي البالغ بإصدار تقوم التي المختصة للمحكمة تحويلها

 ذلك حيال مايلزم باتخاذ واإليعاز االطالع نأمل .السفارة ترجمة التقبل البريطانية الخارجية
.ك/انتهى .)موجبه واعتماد لإلحاطة .اهـ .»مستقبالً

927/ت/13
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وتبليغها الدعوى

 الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا( :وبعد
 رقم البرقي األمر إلى نشير« :ونصه هـ9/5/1417 في 6693/ب/4 برقم الداخلية وزير



 رقم سموكم ببرقية رأيتموه ما على الموافقة المتضمن هـ21/6/1413 وتاريخ 9256/ب/4
 أحد إبالغ طلب اعتبار -1 :من هـ16/10/1412 ـ15 وتاريخ ش17/10808/2

 المملكة بدخول له بالتأشير إذناً بها قضائية جهة أمام للمثول المملكة إلى للحضور األجانب
 هؤالء كان سواء آخر شخص به فيستبدل وإال عليه مالحظة المملكة لسفارة يكن لم ما

 أو هـ15/11/1411 في 19136/س رقم باألمر المشمولة الدول رعايا من األشخاص
 وإبالغ الداخلية وزارة على الخارجية لوزارة الحضور طلبات تبليغ يقتصر أن -2 .غيرها
 على اإلشراف لتركيز الداخلية وزارة إلى الطلبات تلك ببعث المظالم وديوان العدل وزارة
 خطاب ومشفوعات نسخة لسموكم ونبعث .وسريتها لدقتها ومراعاةً اإلجراءات تلك

 مكه منطقة أمير سمو أن المتضمن هـ30/10/1416 وتاريخ 17/80501 رقم الوزارة
 في للنظر المحاكم تحددها التي بالمواعيد الخارجية وزارة إشعار يتم أن يرى المكرمة
 تبلغ التي الوفيات عن التبليغ بأوراق أسوة اإلمارة قبل من لألجانب الخاصة الحقوق دعاوى
 ذلك اقترحت قد اإلمارات معظم أن إلى الوزارة وتشير . اإلمارات قبل من الخارجية لوزارة

 الجهات تزويد جرى وقد ذلك من مانع ال بأنه ونخبركم .عليه الموافقة ترى الوزارة وأن
 موجبه واعتماد لالطالع .اهـ».بموجبه يلزم ما فأكملوا لالعتماد األمر هذا من بنسخ المعنية

.و/هـ4/7/1413 في 73/ت/8 رقم التعميم بذلك صدر .و/انتهى .)يخصكم فيما
1217/ت/13
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وتبليغها الدعوى

..)

 وتاريخ 35263 رقم المكلف الداخلية وزارة وكيل معالي تعميم من صورة تلقينا فقد عليه
 بقضايا تتعلق معامالت ورود الحظت بالوزارة المختصة الجهة أن المتضمن هـ23/5/1419

 بناء الخاص الحق في للنظر المحكمة لدى جلسة موعد تحديد فيها يطلب أجانب وفيات
 على االطالع ومن األجنبية السفارات بعض لطلب استجابة الخارجية وزارة من يرد ما على
 تم ما ومعرفة األساسية المعاملة إلى الرجوع دون الموعد تحديد تم أنه يتضح المعامالت هذه

 معاليه يرغب لذا .عدمه من البالد في عليه المدعى وجود من والتحقق إجراءات من عليها
 في للنظر موعد تحديد قبل المحكمة على بأن للوزارة التابعة المختصة الجهات إلى اإليعاز
 المعلومات وكامل بشأنها تم ما ومعرفة األساسية القضية ألوراق الرجوع الخاص الحق



 وذلك إقامته ومكان مواجهته في الدعوى تنظر من أو الحادث في المتسبب عن الالزمة
 الالزمة لإلجراءات استكمال دون الورثة وكيل حضور عند تحصل قد التي للمعاناة تالفيا
 الدعوى عليه تقام من إبالغ كذلك المحكمة لدى األساسية األوراق وجود أهمها ومن

.و/يحفظكم والله.)موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .انتهى.المحدد الوقت في بالحضور
2242/ت/13
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وتبليغها الدعوى

)

 وتاريخ 17/25860 رقم – الخطية – الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا
 رقم المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب ومشفوعها هـ3/4/1424
 ترد الحضور طلبات من الكثير أن المتضمن هـ13/3/1424 وتاريخ201/10435/6/أم

 عليهم المدعى ليتمكن القضية موضوع فيها يوضح ال عليهم مدعاً ألشخاص المحاكم من
 صاحب رغب وقد .. الدعوى على لإلجابة جاهزين ويكونوا أجله من طلبوا ما معرفة من

 المادة تقتضيه ما على وبناء عليه . ذلك حيال نراه ما اتخاذ الداخلية وزير الملكي السمو
 – المدعى أو المحضر تلزم والتي التنفيذية ولوائحها الشرعية المرافعات نظام من )43(

 قبل عليه للمدعى الدعوى صحيفة الصورة مع التبليغ ورقة صورة تسليم – األحوال حسب
 بإعداد الوزارة هذه قامت أن سبق وحيث النظام ذات من )40( المادة في المحددة المواعيد
 الدعوى صحيفة ونموذج ]1-01-09[ برقم المصنف بالموعد تبليغ ورقة نموذج

 وهما بموجبها للعمل المحاكم على وتوزيعها تعميمها وتم ]1-01-45[ برقم المصنف
 ذلك ومن التنفيذية ولوائحه النظام نصوص وفق عليه يشتمال أن يجب ما كافة على يشتمالن
 المختصين على والتأكيد موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .مفصالً الدعوى موضوع

 إبالغها عند بالحضور التبليغ ورقة بصورة مشفوعة الدعوى صحيفة صورة تكون بأن لديكم
.و/ ) التنفيذية ولوائحه الشرعية المرافعات نظام عليه نص ما وفق عليه للمدعى وتسليمها

2342/ت/13
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وتبليغها الدعوى
)

 صورة المحضر يسلم أن من المرافعات نظام من عشر الخامسة المادة في جاء لما إشارة
 عن انبثق ما على وبناء .إلخ,,وجد إن عمله أو إقامته محل في إليه وجهت من إلى التبليغ
 من هـ24/8/1424ـ23 من الفترة خالل المنورة بالمدينة المنعقدة المحاكم رؤساء ندوة
 واللوائح األنظمة به تقضي ما تفعيل على التأكيد خالل من الخصوم محضري دور تفعيل

 نرغب عليه .فيها والبت القضايا إنجاز سرعة في ذلك وألهمية باإلحضار المتعلقة والتعليمات
 فيما التنفيذية ولوائحه النظام مواد تفعيل بضرورة لديكم المحضرين على التأكيد إليكم

 اإلدارية الجهات أو تبليغه المطلوب مع الساكنين إلى التبليغ صور تسليم ذلك ومن يخصهم
 مقر في التبليغ جواز من واالستفادة النظام مواد من وغيرها 15 المادة في عليها المنصوص

.و)/العمل
2341/ت/13
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وتبليغها الدعوى

 18/1( التنفيذية ولوائحها الشرعية المرافعات نظام من عشر الثامنة بالمادة جاء ما على بناء(
 المنعقدة الندوة في المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب به أوصى ما على وبناء )18/4 ـ

 نظام نص التي الجهات مخاطبة من هـ24/8/1424ـ 23 من الفترة خالل المنورة بالمدينة
 التبليغ أوراق استالم يتولى قبلها من منسق تخصيص بأهمية طريقها عن بالتبليغ المرافعات

 المادة به قضت ما اعتماد إليكم نرغب عليه .تم بما المحضر وإفادة يلزم ما وإجراء
 والكتابة فيها إليه المشار النحو على التبليغ صورة تسليم في التنفيذية ولوائحها المذكورة
 وإفادة التبليغ أوراق استالم يتولى لها منسق بتحديد النظام عليها نص والتي المعنية للجهات
.و)/عليها تم بما المحضر

3027/ت/13
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وتبليغها الدعوى
)

 صاحب تعميم على المبني هـ1427 /1/6 وتاريخ 2900/ت/13 رقم لتعميمنا الحاقا
 هـ14/5/1427 وتاريخ ش1/5/3/28469/2 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو
 تلقينا فقد عليه .الخ... المطلوبين نظام على باإلدراج الخاصة والضوابط التعليمات بشأن
 ش1/5/1/3/62990/2 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة

 في ش1/5/3/28469/2 رقم لتعميمنا إلحاقا [ونصه هـ20/11/1427-19 وتاريخ
 منه لالستفادة المحاكم على لتعميمه العدل وزير لمعالي منه صورة والمعطى هـ14/5/1427

 والضوابط التعليمات به المرفق هـ18/2/1424 في 9624/7/ش1 رقم للتعميم اإللحاقي
 رقم العدل وزير معالي خطاب تلقينا . المطلوبين نظام على باإلدراج الخاصة

 جهاز في وتوظيفه النظام بهذا االستعانة أن المتضمن هـ7/9/1427 في 6/78388/27
 الشأن ذوي وإبالغ الخصوم بإحضار المتعلقة التقاضي إجراءات تفعيل في قوي دعم القضاء

 مع والتعاون التجاوب في والمتساهلين المتالعبين لضبط فعالة ووسيلة الحقوق وتحصيل
 عانى طالما ثغرة سد في منه االستفادة القضائية للجهات يمكن التنظيم هذا وان القضاء جهاز
 توضح ولم التنفيذية الجهات الى موجه التنظيم هذا أن الى معاليه وأشار . القضاء جهاز منها
 طلب في فيها الصالحية صاحب هو ومن منه القضائية الجهات استفادة وآلية كيفية فيه

 والتي الشرعية المرافعات نظام من )16( المادة الى واستناداً ذلك وصور والرفع اإلدراج
 : أوال : يلي ما ذلك لتحقيق معاليه يقترح التنفيذية بالجهات القضائية الجهات استعانة تقرر

 خالل من ذلك ويتم المحاكم لقضاة الثالث القوائم في اإلدراج طلب في الصالحية تعطى أن
 )بالكفالة الربط وقائمة القبض لقائمة( المنطقة أمير إلى المحكمة رئيس بتوقيع خطاب بعث

 اإلشعار لقائمة( األحوال حسب المركز رئيس أو المحافظ أو المنطقة شرطة ولمدير
).بالمراجعة

 رقم بتعميمنا المرفقة والتعليمات الضوابط من خامساً الفقرة في ورد بما االلتزام :ثانياً
 هذه على اإلدراج أمر إعداد متطلبات بخصوص هـ18/2/1424 وتاريخ 9624/7/ش1

 :ثالثاً . إليه المشار بالتعميم المرفقة التعليمات في أوضحت التي وهي منها الرفع أو القوائم
 الى بالكتابة اإلسراع فيلزم القوائم هذه من أي من الشخص أسم رفع األمر تطلب حال في

 . القبض قائمة -1 . القضايا أنواع :رابعا . اإلدراج طلب عند أوالً إليها كتب التي الجهة
 في عليه المنصوص اإلجراء وفق المحكمة من الحكم تنفيذ تتطلب التي الحاالت كل -أ

 القضايا في الثانية للمرة المحكمة الى الشخص حضور طلب -ب . الشرعية المرافعات نظام



 في الثانية للمرة المحكمة الى الشخص حضور طلب : بالكفالة الربط قائمة -2 . الجنائية
 نظام في ورد ما مراعاة مع ذلك األمر تطلب حال في الشخصية واألحوال الحقوقية القضايا

 -3 ). الغيابي والحكم الخصوم وإحضار المواعيد بتبليغ ( يتعلق فيما الشرعية المرافعات
 ضمن من يكن ولم المحكمة بمراجعة إشعاره األمر تطلب من كل . بالمراجعة اإلشعار

 على التعميم معاليه طلب وقد . ذلك يتطلب ما ووجد السابقتين القائمتين في المدرجين
 به للعمل المحاكم على للتعميم معاليه وإفادة بموجبه الداخلية بوزارة المرتبطة الجهات

 والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . هـ أ ..]بموجبه الالزم إكمال نود ذلك على ولموافقتنا.
و/ ).يحفظكم والله . بموجبه
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 مواد تفعيل ضرورة المتضمن, هـ5/11/1424 وتاريخ 2342/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 جواز ذلك ومن , الخصوم بتحضير يتعلق فيما التنفيذية ولوائحه الشرعية المرافعات نظام

 المنصوص اإلدارية الجهات أو , تبليغه المراد الشخص مع الساكنين الى التبليغ صور تسليم
 عليه . الخ .. العمل مقر في التبليغ جواز من واالستفادة , النظام من )15( المادة في عليها

 مقر في التبليغ األمر تطلب حال في أنه لديكم الخصوم محضري على التأكيد إليكم نرغب
 نظام في يرد لم لكونه , عمله جهة الى وليس تبليغه المطلوب للشخص فيكون العمل

 كان إذا إال عمله جهة الى التبليغ صورة تسليم يجيز ما التنفيذية ولوائحه الشرعية المرافعات
 تسليم يتم فإنه , السفن وعمال البحارة أو حكمهم في ومن المسلحة القوات لرجال التبليغ
 تسليمه يتم فإنه موقوف أو لمسجون التبليغ كان حال وفي , المباشرة مراجعهم الى التبليغ

 عشرة والثامنة عشرة الخامسة المادتين منطوق هو كما التوقيف محل أو السجن مدير الى
 ..يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الشرعية المرافعات نظام من

و ./ يحفظكم والله
4310
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1359
عنها النظر وصرف الدعوى

 بعدم صكاً إعطاءه الكتب ........ السيد المستدعي طلب حول مخابرة جرت فإنه( :وبعد
 معامالت على بالوكالة عنه وأمضى عليه تزور بأنه عليه ....... الشريف دعوى إلى االلتفات

 القرار على المستدعى واستناد األولى المستعجلة قاضي قرره حسبما غالب الشريف وقف
 النيابة مقام من تلقينا وحيث هـ25/11/1355 في 346 رقم الشورى مجلس من الصادر

 )1(رقم الشورى مجلس قرار صورة هـ4/9/1359-3 في 10922 برقم الفصيمة
 نبلغكم فإنا موجبه، باعتماد المذكور المقام وأمرنا الموضوع في المتخذ هـ10/1/1359في

 بالنسبة وجيه المستدعي طلب إن :أوالً :وهو )1( رقم المذكور المجلس قرار مواد نص
 في الحق كل الحوادث هذه في وألمثاله له أن والشك صحتها عدم وتبين الدعوى لخطورة
 أال على نص القرار ذلك من الثاني البند إن :ثانيًا .السمعة سوء عنهم يدفع بما التمسك

 أن إلى ونظراً :ثالثًا .الخصمين أحد بطلب إال االلتفات عدم بدعوى صكاً المحكمة تصدر
 من المستعجلة والمحاكم الشرعية، المحاكم كافة وفي وسواها الحقوق في مطلق النص هذا

 إعطاء في حكمها إلى االستناد اإلمكان في أن المجلس يرى لذلك :رابعًا .شك بال ضمنها
 قرار يعتبر وأن النظام في زيادة إلى حاجة دون أمثالها وفي القضية هذه في المطلوب الصك

 كلها الشرعية المحاكم إلى ويعمم المطلق النص لذلك وتوضيحاً تفسيراً بذلك المجلس
 بذلك دائرتكم موظفي وإشعار المذكور األمر موجب فالعتماد .بمقتضاه العمل ويجري

.ر/انتهى .)هـ1359 / / في تحرر
ت64/1
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عنها النظر وصرف الدعوى

 االكتفاء المتضمن هـ19/9/1394 في ت/183/12 رقم الوزاري للتعميم فإلحاقاً( :وبعد
 ما تنظيم إلى تدعو الحاجة وإنه الجاري للعمل وفقاً شرعي بقرار التعزير قرارات بتنظيم
 مصلحي إجراء هذا أن وحيث .إلخ.سجل في واقع لها شرعية صكوك في التعازير في يصدر

 ذكر فيما بموجبه العمل عليكم نؤكد فإننا .السجناء بقضايا وإسراع العمل لوطأة تخفيف فيه
 زودنا وقد .العام المدعي دعوى عن النظر صرف حكامها يقرر التي العام االدعاء قضايا وفي

.و/انتهى .)موجبه لمراعاة هذا تعميمنا من بصورة والتفتيش التمييز هيئتي



2394/2
2/405

25
7

1378
إقامتها ومكان الدعوى

 الرسمية الدوائر في المتبعة باألصول يتقيدون ال المحاكم قضاة بعض أن الحظنا( :وبعد
 وعدم الخصوم بعض تضرر إلى أدى مما عمله لمنطقة تابعين غير ألناس قضايا بسماع وذلك
 لقضاء التابعين من أصحابها يكن لم قضية أية سماع عدم فاعتمدوا .القضاة لدى العمل توازن

 عليه المدعى يكن لم ما لها التابعين الجهة قاضي إلى أهلها وإرجاع كانت مهما محكمتكم
 وإبالغ ذلك فاعتمدوا .عليه المدعى بلد فالبلد لديكم تسمع فحينئذ لكم التابعين من

.ن/انتهى .)العتماده لكم التابعة المحاكم
1707/3

2/405
8
6

1382
إقامتها ومكان الدعوى

 في يقيمون وهم الدعوى ضدهم تقام الذين األشخاص بشأن الجارية المكاتبة على بناء( :وبعد
 في 7714 رقم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب بخطاب والمنتهية بلد من أكثر

 في سكن عليه للمدعى كان إذا المدعي بلد في تقام الدعوى أن فاعتمدوا .هـ1/5/1382
.ر/انتهى .)الشرعية المرافعات في بمقتضاه العمل وعليكم واحدة بلد من أكثر

2808/3
2/405
3
9

1382
إقامتها ومكان الدعوى

 قضية بشأن هـ8/7/1382 في 8784 برقم الداخلية وزير سمو من مكاتبة تلقينا( :وبعد
 تمتعهما أثناء وذلك عبيدة سراة محكمة قاضي لدى السواحل بخفر جنديين على أقيمت

 إجازتهما انتهاء بسبب القضية في النظر انتهاء قبل عملهما لمقر عادا وأنهما الرسمية باإلجازة



 تقام أن ونظاماً شرعاً المقرر وحيث .إلخ..القضية في النظر إلكمال العودة من وامتنعا
 دعواه إقامة وللمدعي .المدعي لمقر بالسفر إلزامهما يمكن فال عليه المدعى بلد في الدعوى

.ر/انتهى .)القضية هذه يماثل فيما ذلك فاعتمدوا .سكناه مقر في عليه المدعى على
ت/36/3
2/406

30
3

1389
إقامتها ومكان الدعوى

 في 21046 رقم الوزراء مجلس ورئيس الملك جاللة خطاب إلى نشير( :وبعد
 بداعي القضية في النظر عن رفحا قاضي واعتذار رجل مقتل قضية بشأن هـ11/10/1388
 من ذلك ألن القضية في النظر عن عرعر محكمة وامتناع عرعر إلى نقل السجين أن

 يكفل مناسب ترتيب وضع بوجوب ـ الله حفظه ـ الملك جاللة وأمر رفحا محكمة اختصاص
 قاضي قبل من السجناء قضايا تنظر أن نرى بأننا ونشعركم .التصرف هذا مثل تكرار عدم
 .الحادث فيه حصل الذي الموقع عن النظر بصرف عليه المدعى بسجنها يوجد التي البلد

 .و/هـ12/3/1393 في ت/46/3 رقم بالتعميم وأكد .ر/انتهى .)ذلك اعتماد وعليكم
.و/هـ21/5/1419 في 1202/ت/13 رقم وبالتعميم

ت/163/2
2/406

12
8

1395
إقامتها ومكان الدعوى

 إال نطاقها في المتهم على قبض التي للمحكمة يكون الجزائية القضايا في االختصاص إن«...
 للمحكمة محاكمته في االختصاص فيصبح جازان سجن إلى محاكمته قبل المتهم نقل إذا

 التعميم نص وينظر .س/ .»إلخ...الشأن هذا في الصادرة لألوامر طبقاً بجازان المستعجلة
.3/446 المستعجالت في

ت/195/12
2/406
7

10



1395
إقامتها ومكان الدعوى

 خطاب على بناءاً القضائية للشئون العدل وزارة وكيل سعادة علينا عرضه لما نتيجة( :وبعد
 ......... و ........ دعوى بشأن هـ5/7/1395 في 4531/1 رقم الرياض منطقة إمارة
 بالمسجد ورقة وتعليق المسجد بسط بسرقة التهامهما .........و .......... من كل ضد

 محال ألنه القضية في النظر عن اعتذر الغطغط محكمة قاضي وأن منهما المواطنين لتحذير
 بأنه نفيدكم .إلخ..يعمد لم أنه بحجة نظرها عن المزاحمية محكمة قاضي اعتذر وكذا للتقاعد
 قبل من قضيته تنظر أن السجين فيها يوجد التي البلد في قاضٍ وجود عدم حالة في المانع
 فيها التي البلدة لهذه قاضٍ تعيين أو حضور النتظار والداعي البلدة تلك إلى قاضٍ أقرب

 رقم التعميم بذلك وصدر .و/انتهى .)فيها البت سرعة تستدعي السجناء قضايا ألن السجين
.و/هـ13/8/1402 في ت109/12 ورقم و/هـ18/8/1406 في ت/12/163
ت/31/12
2/407
1
3

1397
إقامتها ومكان الدعوى

 أو الشركة فرع اختصاصها نطاق في يقع التي المحكمة إلى الدعوى رفع للمدعي يجوز(...
 أعماله عن ناشئاً أو بالفرع متعلقاً الخصومة موضوع يكون أن شريطة المؤسسة أو الجمعية

 لمن وإبالغه الشرعية المرافعة في بمقتضاه العمل فعليكم .دائرته في وقعت حوادث عن أو
.308/ص الدعوى في التعميم نص وينظر .و/ .)يلزم

ت/123/12
2/407

12
10

1402
إقامتها ومكان الدعوى

 بلد غير في الدعوى نظر موضوع حيال العليا القضائية الهيئة قرار صدر وأن سبق( :وبعد
 من الخامسة المادة إن :أوالً :نصه ما المتضمن هـ9/8/1402 في 228 رقم عليه المدعى

 الخصومات فصل في االختصاص جعلت الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم نظام



 من المدعي دائرتها في يقيم التى المحكمة ومنعت عليه المدعى فيه يقيم الذي البلد لمحكمة
 أن يظهر ذلك ومن المحلى أو المكاني االختصاص يسمى ما وهذا غيابياً الدعوى في النظر

 البراءة ألصل استصحاباً عليه المدعى لمصلحة كان إليها المشار المادة عليه اشتملت ما
 عليه المدعى تنازل وإذا ضمناً أو صراحة عنها يتنازل أن عليه للمدعى يجوز المصلحة وهذه

 وكذلك المدعي محكمة لدى يحاكم أن وقبل فيه يقيم الذي بلده في مقاضاته في حقه عن
 وإنهائها فيها النظر القاضي فعلى ـ قضيته مثل بنظر نوعياً اختصاصًا مختصة المحكمة تلك

 بعدم االعتراض في ذلك بعد حق عليه للمدعى فليس فيها بت فإذا الشرعي بالوجه
 بداية عند يدفع لم فإذا.القضية موضوع في الدخول قبل ذلك يبد لم ما المكاني االختصاص

 الذي حقه عن تنازله ضمناً يعني هذا فإن .عليها وأجاب وسمعها االختصاص بعدم الدعوى
 بلد غير بلد في تقع التي الحوادث قضايا من وأمثالها القضية هذه إن :ثانيًا .النظام له كفله

 إقامة بين بالخيار فيها المدعي يكون ـ الحضورية بالكفالة فيها المتهم ويطلق عليه المدعى
 وال عليه المدعى بلد في إقامتها وبين دائرته في الحادث وقع الذي البلد محكمة لدى دعواه
 المدعي اختار فإذا . العام بالحق أو الخاص بالحق الدعوى تكون أن بين ذلك في فرق

 بالمادة محتجاً ذلك على اعتراض عليه للمدعى فليس الحادث بلدة محكمة في إقامتها
 سجيناً كان التي الدائرة لدى بالحضور التزامه يعني للكفيل تقديمه ألن إليها المشار الخامسة

.إياه طلبها بمجرد لديها

 وحينئذ مكانه معاينة أو الحادث شهود شهادة سماع القضائية اإلجراءات تستوجب وقد
 والله العدالة تحقيق على غيرها من أقدر دائرتها في الحادث وقع التي المحكمة تكون

 موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .»هـ ا.وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصلى الموفق
 القضائية الهيئة قرار تاريخ صحة إن .و/انتهى .)الموضوع في عامة قاعدة باعتباره

 بذلك وصدر .و/هـ3/11/1402 في ت138/12 رقم التعميم حسب هـ9/8/1393
.و/هـ17/6/1396 في ت121/12 رقم التعميم

ت/8/135
2/409

20
7

1408
إقامتها ومكان الدعوى

 هجرة أو بلدة إلى العدل كتاب أو الفضيلة أصحاب من أحد انتداب إلى الحال دعت إذا(...
 عامة في كالمتبع اإلمارة مبنى في قضاياهم نظر فيكون تشكيل ذات محكمة لها ليس



.و/ .)إلخ...المناطق
144/ت/8
2/409
1
4

1414
إقامتها ومكان الدعوى

 في 1/388 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب وردنا ( :وبعد
 هـ20/3/1414 في 185/40 رقم األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ28/3/1414

 بموجب له المخولة الصالحيات على بناءاً العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس فان : ونصه
 العدل وزير معالي بكتاب القضاء لمجلس الواردة األوراق على االطالع وبعد القضاء نظام
 في السجناء قضايا نظر في االختصاص بتدافع الخاصة هـ20/2/1414 وتاريخ 152 رقم

 البلد في أو فيه السجين على قبض الذي البلد محكمة في تنظر وهل المركزية السجون
 القضاة رئيس سماحة تعميم على االطالع وبعد المحاكمة وقت مسجونا السجين فيه الذي
 تقتضيه ما على وبناءً الموضوع وتأمل هـ30/3/1389 وتاريخ ب/36/3 رقم الله رحمه

 السجين يكون الذي البلد في السجناء قضايا تنظر :أوالً : يلي ما يقرر العامة المصلحة
 فيه وقع الذي المكان أو األصلية إقامته محل عن النظر بصرف المحاكمة وقت فيه مسجونا
 بلدها سجناء محكمة لكل أحيل متجاورين لبلدين السجن كان إذا أنه على الحادث

 العمل المحاكم جميع وعلى يلزم لمن القرار هذا يبلغ :ثانيًا .ونحوهما وأبها كالخميس
.و/ انتهى .) موجبه واعتماد بذلك لإلحاطة .بذلك
1202/ت/13
1/54

21
5

1419
إقامتها ومكان الدعوى

)

 القضاء مجلس قرار على المبني هـ11/4/1414 في 144/ت/8 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 قضايا تنظر بأن المتضمن هـ20/3/1414 وتاريخ 185/40 رقم العامة بهيئته األعلى

 محل عن النظر بصرف المحاكمة وقت فيه مسجوناً السجين يكون الذي البلد في السجناء



 معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... الحادث فيه وقع الذي المكان أو األصلية إقامته
 مجلس قرار ومشفوعه هـ26/4/1419 في 1/895 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس

 العمل استمرار المتضمن هـ20/4/1419 وتاريخ 151/47 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء
 وتاريخ ب/36/3 رقم – الله رحمه – القضاة رئيس سماحة تعميم في جاء بما
 الحادثة فيه وقعت الذي المكان عن النظر بصرف فيه السجين قضية تنظر بأن 20/3/1389

 185/40 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار في جاء لما ملغياً القرار هذا ويعتبر
.و/يحفظكم والله) بموجبه العمل واعتماد االطالع نرغب لذا . هـ20/3/1414 في
2997/ت/13
1/5
4
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1427
إقامتها ومكان الدعوى

)

 الموجه هـ7/5/1426 وتاريخ م/6368 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 استعمال إساءة بقضايا والتحقيق الرقابة هيئة اختصاص بشأن األعلى القضاء لمجلس أصالً

 عليها فيتعين السلطة استعمال بإساءة أحد إدانة إلى الهيئة انتهت وإذا فيها للتحقيق السلطة
 بعد والمتضمن , الشرعي بالوجه فيها للنظر المظالم ديوان أمام الجزائية الدعوى رفع

 يلزم ما بإجراء – والتحقيق الرقابة هيئة – االختصاص جهة بهذا عمدنا فقد [ نصه ما المقدمة
 بإساءة منهم أي أو ، المذكورين إدانة إلى الهيئة انتهت وإذا ، فيها التحقيق حيال نظاماً

 للنظر ، المظالم ديوان أمام ذلك في الجزائية الدعوى رفع عليها فيتعين ، السلطة استعمال
 الديوان من قضائي حكم يصدر أن وإلى ، االختصاص حسب ، والنظامي الشرعي بالوجه فيها

 – ذلك بعد – دعوى له فلمن ، مدان كل على الالزم الجزاء وإيقاع ، االدعاء أدلة بسالمة
 ، الديوان وحكم ، االتهام قرار على تأسيساً ، الجزئية المحكمة أمام رفعها الخاص الحق في

 التام للتقيد يلزم من على وتعميمه لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودنا وقد
 لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا ] ... بموجبه يلزم ما فأكملوا ، به

و/ ).يلزم
3887

2/413
27
8



1360
الديات

 »40« بصحيفة والمدون الدية بشأن المعظم الملك جاللة أمر صدر أن سبق فحيث( :وبعد
 رقم بخطابنا أبلغناكم أن سبق وحيث الشرعي، القضاء قسم األول المجلد النظم مجموعة من

 صدرت قد وحيث .إلخ...نوعها تعيين غير من بدية الحكم هـ15/11/1352 في 1563
 األحكام حول مخابرة وجرت الشرع في مقدر فيها مما عظام كسر وفي شجاج في أحكام

 مقدراتها تنسب أن مقدر فيها التي العظام وكسر الشجاج تكون أن تقرر وأخيراً المذكورة
 الهاشمة الدية عشر نصف الموضحة » الخمس الشجاج « : أدناه موضح هو كما الدية إلى

 كسر « الدية ثلث الدامغة الدية ثلث المأمومة عشرها ونصف الدية عشر المنقلة الدية عشر
 الترقوتان الدية عشر عشر الترقوة الدية عشر عشر ـ مستقيماً جبر إذا ـ الضلع كسر » العظام
 جبر إذا العضد الدية عشر عشري الزند الدية عشر عشري الذراع الدية عشر عشري

 يقتضى فعليه الدية عشر عشري الساق الدية عشر عشري الفخذ الدية عشر عشري مستقيماً
 في حكم فإذا مقدر فيها التي العظام وكسر الشجاج في تصدر التي األحكام في ذلك اعتماد

 غير من أعاله ذكر ما بقية في وهكذا الدية عشر نصف بدفع الحكم يكون مثالً موضحة
. ر/انتهى .)هـ27/8/1360 في حرر.الكسر أو الشجة نوع بيان مع األرش نوع تعيين
م/679/2

2/414
12
3

1385
الديات

 الديار ومفتي القضاة رئيس سماحة من الصادرة الفتوى من نسخة بطيه إليكم( :وبعد
 وكسر جراحها وديات المسلمة النفس دية بشأن هـ5/1/1374 بتاريخ السعودية

 بسم : عنها المنوه الفتوى نص . ن/انتهى .) موجبها واعتماد اطالعكم نرغب . إلخ...العظام
 وصحبه وآله محمد نبينا على والسالم والصالة العالمين رب الحمدلله« الرحيم الرحمن الله

 جراحها وديات قتلت إذا المسلمة النفس دية بيان في كلمات فهذه .. بعد أما . أجمعين
 ذلك في متحرياً المعتبرين العلماء وأقوال النبوية األحاديث من جمعتها والسن العظام وكسر
 بالله مستعيناً أقول . والعمل القول في والتسديد التوفيق تعالى الله سائالً الصواب طريق
 من مائة المسلم الحر دية وأن الدية في أصل اإلبل أن في العلم أهل بين خالف يعلم ال تعالى

 أئمة عند الراجح . غيرها معها أو القيمة باب من سواها وما غير، ال األصل هي وهل اإلبل،



 اختيار وهذا القيمة، باب من سواه وما غير، ال األصل هي أنها ـ عليهم الله رحمة ـ الدعوة
 عمرو بن الله عبد كحديث األحاديث، مقتضى وهو الحنابلة علماء كبار من والموفق الخرقي

 الخطأ عمد قتيل في إن أال:قال )سلم و عليه الله صلى( الله رسول أن ـ عنهما الله رضي ـ
 عمرو حديث وفي .أوالدها بطونها في خلفة أربعون منها اإلبل من مائة والعصا السوط قتيل

 الله رضي ـ مسعود بن الله عبد وحديث . اإلبل من مائة النفس وفي ـ عنه الله رضي ـ حزم بن
 جذعة وعشرون حقة عشرون الخطأ دية ):سلم و عليه الله صلى( الله رسول قال قال ـ عنه

 داود أبو رواه. لبون بنت وعشرون ذكر مخاض بني وعشرون مخاض بنت وعشرون
 قام ـ عنه الله رضي ـ عمر أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو وحديث .ماجه وابن والنسائي

 الورق أهل وعلى دينار، ألف الذهب أهل على فقوم :قال غلت قد اإلبل إن أال: فقال خطيباً
 الحلل أهل وعلى شاة، ألفي الشاء أهل وعلى بقرة، مأتي البقر أهل وعلى ألفاً، عشر اثني

. داود أبو رواه.حلة مائتي

 لهذه ـ عنه الله رضي ـ عمر إيجاب فإن اإلبل الديات في األصل أن على يدل فهذا
 يكن لم بنفسها أصوالً كانت ولو اإلبل، غالء أجل من التقويم سبيل على المذكورات

 النبي ولكون معنى لذكره كان وال ذلك، في أثر اإلبل لغالء كان وال لإلبل تقويماً إيجابها
 يتحقق وال بعضها وخفف بعضها فغلظ والخطأ العمد دية بين فرق )سلم و عليه الله صلى(

 عرف إذا . األموال كعوض متعيناً فكان اآلدمي حق متلف بدل وألنه اإلبل، غير في هذا
 ـ عنه الله رضي ـ عمر فعل كما تقويمها يجوز وأنه خاصة، اإلبل األصل بأن القول رجحان
 محمد بن العزيز عبد«وقته في المسلمين إمام رأى عشر الثاني القرن في كان لما أنه فليعلم

 فرنسي ريال بثمانمائة اإلبل من المائة فقدرت بالفضة اإلبل تقدر أن » ـ الله رحمه ـ سعود آل
 عشر الثالث القرن بقية وكذلك الدرعية في سعود آل مدة بقية ذلك على العمل واستمر
 الجديدة السكة وضربت هـ1343 الحجاز على استولى حتى عشر الرابع القرن وأوائل

 ـ بعضهم مع مشاورة غير وعن يسيراً زمناً كان وإن القضاة بعض فقضى الفضة من السعودية
 بعد ثم عربي ريال ألف بها فبلغ نشط طويلة مدة بعد بعضهم أن ثم عربي ريال بثمانمائة
 ولو الدية ترفيع عن عذر وال مناص ال بأنه والفتوى القضاء أهل من صرح من صرح سنوات
 ريال آالف ثالثة إلى الترفيع فحصل الضعف من فيه ما على مستقالً أصالً الفضة باعتبار
 ولما . ريال آالف أربعة إلى رفعها تيسر ثم االعتبار بهذا مبلغها إلى بها يوصل ولم عربي
 هذا نحو »ـ الله وفقه ـ العزيز عبد بن سعود« السابق الملك عند كان هـ1374 عام دخل

 قيمتها تكون قد اإلماء بعض وأن جداً رخصت قد الفضة أن الحظ أنه وذلك نظر الموضوع
. الحالي التطور قيمتها تطورت قد المثمنات سائر وكذلك ريال ألف ثالثين



 القول بمقتضى فأجبت الدية في الشرعي الوجه له أبين أن وطلب استفتاني ذلك أجل فمن
 أو عدواناً عمداً المسلم الرجل قتل في يجب وأنه خاصة اإلبل الدية في األصل أن الراجح

 وعشرين وخمساً مخاض، بنت وعشرين خمساً أرباعاً وتكون اإلبل من مائة عمد شبه خطأ
 المحض الخطأ في ويجب جذعة، وعشرين وخمساً حقة، وعشرين وخمسة لبون، بنت

 ذكر مخاض بني وعشرون مخاض بنت وعشرون جذعة وعشرون حقة، عشرون أخماساً
 األسنان تلك بقيم خبرة تمام عندهم ممن بهم يوثق من سألنا وقد . لبون بنت وعشرون
 العمد شبه والخطأ المحض العمد دية قيمة أن معرفة إلى ذلك من فتوصلنا عنها فأخبرونا

 .عربي ريال ألف عشر ستة المحض الخطأ دية وقيمة سعودي عربي ريال ألف عشر ثمانية
 بزيادة الحالية قيمتها تتغير لم ما هذا على العمل ويستمر الوسط دون باعتبار التقويم وهذا
 الدية عليه وجبت من قدم إن أنه كما .التقويم تجديد وجب تغيرت فإن كثير نقص أو كثيرة
 على المسلمة المرأة دية أن يعلم أن ينبغي ومما قبولها الدم أولياء على تعين بأعيانها اإلبل

 العمد في هذا عربي ريال تسعمائة أو اإلبل من خمس السن دية وأن . الرجل دية من النصف
 الخطأ قتل في السابقة األسنان باعتبار اإلبل من خمس يجب المحض الخطأ وفي وشبهه

 نظير الموضحة في فالواجب الشجاج أما .سعودي عربي ريال ثمانمائة قيمتها أو المحض
 قيمتها أو السابقة األسنان باعتبار اإلبل من عشر الهاشمة وفي . فرق وال السن في الواجب

 باعتبار اإلبل من عشر المحض الخطأ وفي . عربي ريال وثمانمائة ألف وشبهه العمد في وهي
. سعودي عربي ريال وستمائة ألف وهي قيمتها أو الخطأ دية في السابقة األسنان

 ألفان وشبهه العمد في وقيمتها السابقة باألسنان معتبرة اإلبل من عشرة خمس المنقلة وفي
 من كل وفي سعودي عربي ريال وأربعمائة ألفان المحض الخطأ وفي سعودي ريال وسبعمائة
 الموضحة السابقة األسنان باعتبار اإلبل من وثلث وثالثون ثالث الدية ثلث والدامغة المأمومة

 الخطأ في وأما وشبهه، العمد في هذا سعودي عربي ريال آالف ستة وقيمتها سبق فيما
 األصبع وفي الريال وثلث رياالً وثالثون وثالثة وثالثمائة آالف خمسة فقيمتها المحض
 السابقة األسنان باعتبار اإلبل من عشر وهو الهاشمة في ما مثل اليدين أصابع من الواحدة
 ألف المحض الخطأ وفي سعودي عربي ريال وثمانمائة آلف وشبهه العمد في وقيمتها
 اليدين أصابع من الواحد في ما مثل الرجلين أصابع من واحد كل وفي . عربي ريال وستمائة

 المفصل ففي اإلبهام إال األصبع دية ثلث والرجلين اليدين أصابع من كل من المفصل وفي .
 وثمانون مائة وهي قيمته أو بعير الضلع وفي .مفصالن ألنه األصبع دية نصف منه الواحد
 الترقوتين من الواحدة وفي .رياالً وستون مائة المحض الخطأ وفي وشبهه العمد في رياالً
 والترقوة . المحض الخطأ في وستون مائة أو وشبهه، العمد في وثمانون مائة قيمته أو بعير



 من واحد كل وفي .ترقوتان آدمي ولكل الكتف إلى النحر من العنق حول المستدير العظم
 مستقيماً ذلك جبر إذا والساق الفخذ وفي والعضد الزند لعظمي الجامع الساعد وهو الذراع
 ثالثمائة المحض الخطأ وفي وشبهه العمد في رياالً وستون ثالثمائة وهي قيمتها أو بعيران

 موصل الزند:الجوهري قال . الساعد من اللحم عنه انحسر ما هو والزند .رياالً وعشرون
 الخنصر يلي الذي الزند طرف وهو والكرسوع الكوع الزندان وهما بالكف الذراع طرف
 وال المستقيم صراطه يهدينا أن تعالى الله ونسأل جمعه أردنا ما هذا . الرسغ عند الناتىء وهو
 و،/هـ7/11/1401 في ت/183/12 رقم التعميم ينظر .». عين طرفة أنفسنا إلى يكلنا

.429/ص الدية تعديل المتضمن
ت/115/2

2/418
13
9

1389
الديات

 اآلتي هـ29/8/1389 في 17167 رقم المعظم الملك الجاللة صاحب خطاب تلقينا( :وبعد
 برقم معاملة الداخلية وزارة رفعت أن سبق القضاة رئيس السماحة صاحب« ...: نصه

 صدر وقد /..........قبل من /.........مقتل قضية بشأن هـ24/5/1389 وتاريخ 1345
 من المصدق هـ27/7/1386 وتاريخ 85 برقم نجران محكمة من شرعي صك القضية في

 بدية وتكليفه الورثة بعض لعفو القاتل عن القصاص بسقوط الحكم والمتضمن التمييز هيئة
 بينهم وتقسم القتيل لورثة تدفع بنادق وخمس ريال ألف عشر ثمانية قدرها البالغ العمد

 وصي عليه يقام حتى نجران مالية في أمانة أبيه دية من /..........القاصر يخص ما ويحفظ
 وحيث .الشرعي بالوجه للزوجة ذلك نفي أو إثبات يتم حتي المالية لدى كأمانة الثمن ووضع

 الحكم حالة في أنه المحاكم على التنبيه ـ الله سلمك ـ نرغب لهذا ... ممنوع السالح إن
 أو إبل ضمنها من يكون أن بأس ال ولكن سالح الدية ضمن من يكون ال أن أحد على بالدية
. ر/انتهى .)واعتماده فيه جاء بما اإلحاطة نرغب .».اهـ.مايلزم فأكملوا. ذلك ونحو أغنام
ك/109/1

2/419
3
7

1392
الديات



 16/8624 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب إلى فنشير( :وبعد
 بالفتوى الوزارة لهذه التابعة المعنية الجهات تذكير فيه رآى الذي هـ16/3/1392 وتاريخ

 في 1725 برقم ـ الله رحمه ـ ابراهيم بن محمد/الشيخ سماحة من الصادرة
 من األطباء عالج بسبب ينتج وما السيارات حوادث من يحصل ما حول هـ24/12/1380

 نشفع المحاكم في القضايا هذه مثل وجود لكثرة ونظراً ذلك على وبناء . ووفيات أضرار
 ك/انتهى.)مسائل من عليه نصت فيما بها لالستنارة إليها المشار الفتوى من صورة برفقه لكم

 سيارة تحت إنسان نام إذا ما وهي الثانية المسألة وأما«... : نصه ما الفتوى في ورد ومما .
 ما كل يضمن السائق هذا أن الشك: فالجواب .فأتلفته؟ عليه ومشت وشغلها السائق فجاء
 وألنه يمشيها أراد عندما سيارته تحت ما تفقده بعدم ولتفريطه المباشر هو ألنه فعله عن نتج

 كان فإن وحينئذ معصوماً آدمياً فيصيب فعله له ما يفعل أن وهو الخطأ حد عليه منطبق
 على وتكون الدية غير عليه فليس وإال القصاص فعليه دعسه وتعمد الراقد بهذا عالماً السائق
 من بنفسه ألقى الركاب بعض كان إذا ما وهي الثالثة المسألة وأما . ماله في والكفارة عاقلته

 وألقى عاقالً بالغاً الراكب كان إذا أنه: فالجواب السائق؟ من علم بدون تسير وهي السيارة
 . مجنوناً أو صغيراً حمل لو ما بخالف نفسه قتل الذي هو ألنه أحد على ضمان فال بنفسه
 أو الطرف في تلف عالجه من وحصل مريضاً الطبيب عالج إذا ما وهي الرابعة المسألة وأما
.؟ للمحاكمة معه حضوره وطلب تفريط أو بتعد الطبيب على ادعى ثم ذلك ونحو النفس في

 أو بنفسه حضر سواء الناس من كغيره ألنه الطبيب محاكمة من شرعاً مانع ال أنه: فالجواب
 فليس أدين وإذا -يدان وقد براءته تثبت فقد شرعية أصول على حوكم وإذا وكيالً عنه وكل
 الدية وعليه متتابعين شهرين فصيام يجد لم فإن مؤمنة رقبة عتق وهي الكفارة غير عليه

 إذا وتضمينه الطبيب محاكمة وجنس يتعمد لم إذا هذا فأكثر الثلث بلغت إذا العاقلة وتحملها
 أبيه عن شعيب بن عمرو حديث فيها واألصل العلماء كالم في عليها منصوص فرط أو تعدى

 قبل الطب منه يعلم ولم تطبب من( ):سلم و عليه الله صلى( الله رسول قال قال جده عن
 السيارات حوادث في النص ينظر .ماجة وابن والنسائي داود أبو رواه .)ضامن فهو ذلك
.262/ص

ت/124/2
2/420
8
8

1392
الديات



 التعميم نص ينظر .ك.)/إلخ...عليها شرعاً به يحكم ما بدفع شخص كل عاقلة تكليف(...
.3/79 العاقلة في

ت/158/2
2/420

16
7

1393
الديات

 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد
 هـ21/4/1393 في ج/9751/3 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه

 حادث حول هـ13/4/1393 في 476 رقم الموقر الوزراء مجلس لقرار والمتضمن
 . و/انتهى .) واإلحاطة االطالع ونرغب . النجدة شرطة سيارة قبل من /...........صدم
 عدم«... : نصه ما عنه المنوه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب في ورد ومما

 الجاني مسئولية العامة القاعدة تكون أن يجب بل عامة كقاعدة الدية من اإلعفاء بوضع األخذ
 أو الدية دفع من الدولة يمنع ال ذلك أن على الشريعة أحكام في مقررة أصالً هي كما

 موجبة مبررات لها فردية حاالت في ظروفها حسب تقدر معينة حاالت في فيها المساهمة
.«.

ت/177/12
2/421

28
8

1396
الديات

 هـ5/5/1396 في 734 رقم الوزراء مجلس قرار من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد
 في 11640 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالى بخطاب لنا المبلغ

 الخالفات تسوية لجان بين االختصاصات تداخل موضوع في الصادر هـ13/5/1396
 مجلس قرار نص . و/انتهى .) واإلحاطة االطالع نرغب . الشرعية والمحاكم العمالية
 المعاملة على االطالع بعد الوزراء مجلس إن« :هـ5/5/1396 في 734 رقم الوزراء
 اختصاص في وتداخل ازدواجية وجود حول العدل وزارة رفعته بما المتعلقة لهذا المرافقة

 أنه أوضحت وقد . العمالية القضايا عن أحياناً تصدر التي الشرعية واألحكام العمل وزارة
 في انحرف الدنير آلة يقود /هولزمان فليب بشركة نجارين رئيس /..........العامل بينما



 متأثراً فتوفى الشركة نفس لدى ليل حارس يعمل الذي /.........المدعو فأصاب سيره خط
 لتسوية االبتدائية اللجنة أمام الشركة على دعوى المتوفى ورثة وكيل أقام وقد بالحادث

 قبل من ـ18,000ـ ريال ألف عشر ثمانية قدره تعويض على وحصل بجدة العمالية الخالفات
 وفاة في المتسبب العامل مطالباً بالطائف الشرعية المحكمة أمام دعوى أقام كما . الشركة

 الدية بدفع عليه المدعى وألزم المتبع حسب الدعوى هذه في النظر وجرى بالدية /..........
 الشركة أن حين في كاملة بدفعها إلزامه من فتظلم للورثة ريال ألف وعشرون أربعة وقدرها

 ستة دفع على إلزامه يقتصر بأن وطالب ريال ألف عشر ثمانية مبلغ دفعت قد بها يعمل التي
 هذا دفع الورثة وكيل أن إال شرعاً، بها المحكوم الدية لمقدار إتماماً فقط ريال آالف
 المتوفى العامل لورثة العمل أنظمة تكفله للورثة حق الشركة دفعته الذي التعويض بأن التظلم

 في المتسبب باعتباره شرعية كدية بدفعها وحده العامل يلتزم مغاير حق الشرعية الدية وأن
.الوفاة

 في 1772 برقم العدل وزير معالي إلى خطاباً الطائف محكمة رئيس فضيلة رفع وقد
 تعويض عن عبارة هي الشركات على المفروضة المبالغ أن إلى فيه أشار هـ6/9/1393

 قضية شاكلها وما الواقعة هذه كانت إذا عما وتسأل دية عن عبارة وليست فقط ومساعدة
 نطاق عن خارجة أنها أم العمل لنظام وفقاً المشكلة الهيئات اختصاص في تدخل عمالية

 العليا القضائية الهيئة إلى الموضوع وأحيل المحاكم، اختصاص في وداخلة اختصاصها
 هـ4/2/1394 في 51 رقم قرارها القضائية الهيئة أصدرت وقد فيه الرأي وإبداء لدراسته
 العمل بعقود المتعلقة الخالفات في إال تنظر ال العمالية الخالفات تسوية لجان أن متضمناً

 بعقود لها عالقة ال التي القضايا أما الخالفات تلك في النظر حق غيرها دون اللجان ولهذه
 كان وسواء عامل غير أو عامالً عليه المجنى كان سواء غيره على عامل كجناية العمل

 بنظر المختصة هي الشرعية المحاكم فإن أرضها غير على أو الشركة أرض على الحادث
 بالوجه فيه وتحكم الجاني على بدعوى ورثته أو عليه المجني يتقدم عندما القضايا تلك

 أن إلى الهيئة أشارت ثم . الجنائية القضايا في تنظر أن اللجان اختصاص من وليس الشرعي
 المدهوس /.......ورثة أحقية بعدم يقضي هـ15/9/1384 في 18563 رقم السامي األمر

 مكتب قدره الذي بالتعويض السيارات نقابة مطالبة في السيارات نقابة سائقي أحد قبل من
 الدية بين الجمع على الموافقة عدم على يدل مما الشرعية الدية تسلموا قد أنهم دام ما العمل

 عن تمتنع أن العمالية الخالفات تسوية لجان على أن إلى الهيئة وخلصت والتعويض، الشرعية
 الحادثة في يبت حتى جنائي حادث عن نتجت عمل إصابة عن بتعويض مطالبة أية في النظر

. الدعوى عن التنازل ورثته أو المصاب يقرر لم ما الشرعية المحاكم قبل من الجنائية



 في 8220/3/1 رقم االجتماعية والشئون العمل وزارة خطاب على االطالع وبعد
 وجهة القضائية والهيئة العدل وزارة تشارك الوزارة أن فيه جاء الذي هـ28/12/1394

 لمبدأ وتحقيقاً السامي األمر مع تمشياً النظامي والتعويض الدية بين الجمع عدم في نظرها
 ال الواحد الضرر ألن والدية التعويض بين المضرور المصاب جمع عدم يوجب الذي العدالة
 النظامي التعويض عن الدية مقدار الختالف نتيجة أنه على مرة من بأكثر عنه التعويض يجوز
 كدية المصاب العامل ورثة عليه يحصل الذي المقابل فإن عمل بإصابة يتعلق الموضوع وألن
 على المصاب العامل ورثة حصل إذا أنه بمعنى النظامي التعويض مقدار في يؤثر أن يجب
 ينقص بل كامالً يستحق ال العمل نظام يفرضه الذي التعويض فإن نفسه الضرر عن الدية

 وفق الضرر من جزء ويبقى الضرر من جزءاً أزالت قد الدية ألن كدية عنه عوض ما بمقدار
 في العمالية اللجان نظر بتأخير القائلة النظر وجهة تؤيد الوزارة وأن يزل لم العمل نظام

 العمل صاحب كان سواء طبيعياً شخصاً المتسبب أو فيها المباشر يكون التي العمل إصابات
 صدر فإذا الشرعية المحاكم قبل من الدية دعوى في الشرعي الحكم يصدر حتى غيره أو

 وإنما العمل نظام بمقتضى الكامل التعويض على ورثته أو المضرور يحصل فال بالدية الحكم
 العامل قضية على اإلجراء هذا يطبق وأن عليها حصل التي الدية بمقدار منقوصاً عليه يحصل

 : هـ1/3/1395 في 30 رقم األنظمة لجنة توصية على االطالع وبعد . /..........المتوفى
 الذي التعويض فإن نفسه الضرر عن الدية على المصاب العامل ورثة حصل إذا : مايلي يقرر

 اللجان وعلى. كدية عنه عوض ما بمقدار ينقص بل كامالً يستحق ال العمل نظام يفرضه
 طبيعياً شخصاً المتسبب أو فيها المباشر يكون التي العمل إصابات في النظر تأخير العمالية

 قبل من الدية دعوى في الشرعي الحكم يصدر حتى غيره أو العمل صاحب كان سواء
. الشرعية المحاكم

 نظام بمقتضى الكامل التعويض على ورثته أو المضرور يحصل فال بالدية الحكم صدر فإذا
 على اإلجراء هذا يطبق وأن عليها حصل التي الدية بمقدار منقوصاً عليه يحصل وإنما العمل
/...........».المتوفى العامل قضية
ت/63/12
2/424
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الديات

 في 3462 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب وردنا( :وبعد



 المرفقة هـ6/2/1398 في 205 رقم الوزراء مجلس قرار ومشفوعه هـ13/2/1398
 الوزراء مجلس قرار ونص . و/انتهى .) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد لالطالع . صورته

 مجلس قرار في الوارد للحكم مكمل حكم يضاف« : نصه ما هـ6/2/1398 في 205 رقم
 قضايا نظر قبول عدم على الموافقة : كالتالي ليصبح هـ7/3/1395 في 250 رقم الوزراء
 سعودي عليه المجني يكن لم ما أجنبياً المتسبب كان إذا المال بيت مواجهة في الديات

 التحريات إجراء بعد الدفع على قدرته وعدم المتسبب إعسار قاطع بشكل وثبت الجنسية
 ـ /.........القاتل بها المطالب ريال ألف عشر سبعة البالغة /.........دية باقي أما.قدرته عن

 رقم التعميم ينظر .».سراحه ويطلق االجتماعية الشئون قبل من فتدفع ـ الجنسية اليماني
.349/ص المال بيت على الدعوى في هـ8/4/1395 في ت/74/2
ت/85/1
2/425
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الديات

 إلقامة ورثته من أحد يعرف لم الذي /..........قتل بقضية الخاصة المعاملة إلى فنشير:(وبعد
 أم العام المدعي هو هل الدعوى إقامة يتولى من حول المخابرة دارت وقد قاتله على الدعوى

 في ت/92/2 رقم الوزارة تعميم صدر أن سبق إنه وحيث .المال؟ بيت إدارة مدير
 هـ10/5/1392 وتاريخ 8972 رقم السامي الخطاب على المبني هـ22/5/1392

 لمأموري أن المتضمن هـ10/3/1392 في 79 رقم العليا القضائية الهيئة قرار على بالموافقة
 وارث له ظهر وإن وارث على له يعثر لم الذي المدهوس الشخص بدية المطالبة المال بيوت
 اعتماد محكمتكم فعلى.له وارث ال من يرث المسلمين مال بيت فإن وإال الدية له تدفع

 عن لإلعالن اإلعالم لوسائل بالكتابة ذكر ما إنفاذ قبل المحكمة تقوم أن مالحظة مع.ماذكر
 المال بيت مدير فيكلف وارث له يتقدم لم وإذا المناسب الوقت وتنتظر القتيل الشخص

. و/انتهى .)بذلك
ت/21/12
2/425
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الديات



 هـ20/1/1399 في 16/2697 رقم الداخلية وزير سمو تعميم من صورة تلقينا فقد( :وبعد
 لوزارة األجنبية السفارات بها تتقدم التي االستفسارات لكثرة نظراً« : المقدمة بعد ونصه

 بين جرت التي المكاتبات على وبناء مختلفة قضايا في رعاياها من المسجونين عن الخارجية
 الثالث الوزارات وكالء تكليف تم فقد العدل ووزارة الخارجية ووزارة الوزارة هذه من كل

 الدولية العالقات مجال في المقررة المبادىء واستعراض جوانبه كافة من الموضوع ببحث
 إلى الدولة اقليم تركوا ما إذا وبرعايتها بحمايتها دولة كل رعايا يتمتع بأن تقضي والتي

 وبعد الدولي القانون قواعد تقره الذي األجانب لحقوق األدنى الحد نطاق في وذلك الخارج
 وزارة تقوم -1 : يلي بما األخذ على االتفاق جرى ومناقشتها المقترحات كافة دراسة

 لمدة أجنبي أي سجن عن برقياً إبالغها يكون أن ويحسن الخارجية وزارة بإبالغ الداخلية
 محاكمته ال؟وموعد أم حوكم وهل سجنه وأسباب مكان يوضح أن على أسبوع على تزيد

 عليه والحكم األجنبي إيقاف حالة سراحه؟وفي اطالق وموعد )معروفاً ذلك كان متى(
 الرئيسية المدن في السجون إلى يحال متطورة سجون بها يوجد ال نائية منطقة في بالسجن
 من عليها تعميمه سبق ما القضائية الجهات على يؤكد -2 . بها المحكوم العقوبة الستيفاء
 الدهس قضايا في -3 . اإلمكان بقدر سجين فيها التى القضايا في النظر بتعجيل الوزارة
 لم وإذا المال بيت في الدية بإيداع األجنبي يقوم أن قبول في ينظر العمد غير القتل أو الخطأ
 المبلغ ويعتبر سراحه يطلق العام الحق عقوبة تنفيذ مدة خالل الخاص الحق عن يحاكم

 الحق قضية في عنه ينوب من توكيل من يمكن وأن الخاص الحق ألصحاب ضماناً المودع
 وال عليه المدعى يوجد ولم الخاص الحق صاحب حضر فإذا.أولى فهو سفره قبل الخاص
 وفق يصدر بما تبليغه ويجري غيابياً الخاص الحق دعوى قضية في النظر يكون وكيله

. سراحه إطالق حين المختصة الجهة لدى عنوانه على األنظمة

 المتوقع بالمبلغ ضماناً يقدم ولم العام الحق في مداناً السجين الشخص كون حالة في -4
 المختصة المحكمة تقوم الحالة هذه ففي عنه الدفع تضمن غرمية كفالة أو بدفعه تكليفه
 تحديد عنه االعتبار في يؤخذ أن على الورثة به ويبلغ الخاص الحق دعوى لنظر موعد بتحديد
 المدة انتهاء حالة في بأنه الورثة على التنبيه مع والحضور لإلبالغ الالزم الوقت الموعد
 حالة في -5 . بلده في عنوانه إيضاح مع وجد حيث متابعته ولهم السجين عن سيفرج
 يستطع لم وإذا ينفذ لصالحهم حكم وصدور الخاص الحق دعوى وإقامتهم الورثة حضور
 فيها يصدر ما وينفذ الخاص المدعي مقابلة في اإلعسار دعوى فتسمع اإلعسار مدعياً الدفع

 ما ضوء على المدنية الحقوق جميع في بل للديات بالنسبة فقط ليس اإلجراء هذا ويسري
 قرار بموجب فيعامل سعودياً عليه المجني يكون التي الحاالت مراعاة مع الشريعة به تقضي



 205 رقم الوزراء مجلس بقرار المكمل هـ7/3/1395 وتاريخ 250رقم الوزراء مجلس
 في الديات قضايا نظر قبول عدم على الموافقة على نص والذي هـ6/2/1398 وتاريخ
 وثبت الجنسية سعودي عليه المجني يكن لم ما أجنبياً المتسبب كان إذا المال بيت مواجهة
 -6 . قدرته عن التحريات إجراء بعد الدفع على قدرته وعدم المتسبب إعسار قاطع بشكل

 من حكم وصدور الحادث في المتهم مسئولية التحقيقات واقع من يثبت ال التي الحالة في
 صورة مع بذلك المتوفى ورثة ويبلغ المتهم عن يفرج النظامية إجراءاته مستوفياً المحكمة

 في بمطالبته ليقوموا بلده في الشخص ذلك وعنوان التحقيق فذلكة من وصورة الحكم من
 في الدقة بتحري المختصة السلطات إلى يوعز ذلك كل وفي تم بما اقتناعهم عدم حالة

 فيها األمنية الضروريات تدعو التي الحاالت غير في -7 . بها واإلسراع إجراءاتها استكمال
 ال -8 . السجن في رعاياهم بزيارة السفارات لمندوبي يسمح بالغير السجين اتصال بعدم
.المشروطة غير البنوك كفاالت وتقبل السفارات كفاالت تقبل

 رعاياهم قضايا حل في للتعاون المعنية السفارات مع بالتفاهم الخارجية وزارة تقوم -9
 بما نحوهم بواجباتها تقوم لكي التعقيد من جانب على كانت إذا الخاصة بالحقوق المتعلقة

 تعاملها في الخارجية وزارة تراعي -10 . طويلة لمدة السجن في بقاءهم عدم على يساعدهم
 به يعامل ما ضوء على بالمثل المعاملة قواعد تقتضيه ما األجنبية الحكومات ممثلي مع

 واألنظمة الشريعة تعاليم مع ذلك يتعارض ال أن على الحكومات تلك قبل من السعوديون
 اإلحاطة نرغب . المقترحات هذه لتنفيذ الالزمة اإلجراءات وزارة كل تتخذ -11 . المرعية

 بصورة والخارجية العدل وزارتي من كل زودت فقد ذكر ما األمر وحيث بموجبه والتمشي
 ما واعتماد واإلحاطة لالطالع .».اهـ.تحياتنا ولكم.بموجبه والعمل يلزم من إلبالغ هذا من

 ت/149/12 رقم التعميم بذلك صدر كما . و/انتهى .) يلزم لمن وإبالغه يخصكم
 ورقم ك/ هـ9/10/1404 في 12/175 رقم بالتعميم وأكد .ك/هـ23/8/1403في
.و/هـ3/2/1413 في 21/ت/8

ت/42/12
2/428
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 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو صاحب خطاب من صورة وردنا( :وبعد
 في 27241 برقم االجتماعية والشئون العمل وزير لمعالي أصله والموجه الوزراء

 في 205 رقم الوزراء مجلس قرار تعميم سموه رغبة المتضمن هـ22/11/1400
 المتسبب كان إذا المال بيت مواجهة في الديات قضايا نظر قبول عدم بشأن هـ6/2/1398

 هـ6/10/1399 في 22064 رقم سموه أمر وتعميم سعودياً عليه المجني يكن لم ما أجنبياً
 السامي المقام من بأمر إال إعسارهم إلثبات السيارات حوادث مرتكبي إحالة عدم بشأن

 شرعي حكم به يصدر ما صرف بشأن هـ11/4/1396 في 8783 رقم سموه أمر وتعميم
 الدعوى سماع في االستئذان يكفي إذ صرفه في االستئذان دون المال بيت من بصرفه
 وأمري أعاله المذكور الوزراء مجلس قرار برفقه تجدون وعليه .إلخ...قاعدة ذلك ويكون
 لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد واإلحاطة لالطالع . أعاله إليهما المشار سموه
.و/هـ12/9/1423 في 2079/ت/13 رقم بالتعميم أكد .و/انتهى .) يلزم

ت/183/12
2/429
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 مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة هذا طي من نبلغكم( :وبعد
 األعلى القضاء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ29/9/1401 في 22266 رقم الوزراء

 العمد شبه دية تكون بحيث الديات تعديل اقتراح المتضمن هـ3/9/1401 في 133 رقم
 موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب . ريال ألف مائة المحض الخطأ ودية ريال آلف وعشرة مائة
 22266 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب نص . و/انتهى .)
 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب إلى نشير« : هـ29/9/1401 في

 وتاريخ 133 رقم العامة بهيئته المجلس قرار ومشفوعه هـ7/9/1401 وتاريخ 1652/1
 إن( :مانصه تضمن والذي الديات تعديل اقتراح بخصوص نسخته المدرجة هـ3/9/1401

 وعشرة مائة العمد شبه دية تكون -1 :يلي ما يقترح العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس
 من التقدير هذا أثر يسري -3 . ريال ألف مائة المحض الخطأ دية تكون -2 . ريال آالف
 الحكم يتم لم حالة كل على سارياً التقدير هذا يعتبر -4 . األمر ولي من عليه الموافقة تاريخ
 المسلم الرجل دية من النصف على المسلمة المرأة دية -5 . عليه الموافقة صدور قبل فيها
 دية من النصف على تكون ثم الدية ثلث حتى الرجل دية مثل وأطرافها جراحها دية وأن



 إليكم نرغب ذلك على ـ الله حفظه ـ موالي جاللة وافق وحيث . الرجل وجراح األطراف
.».بموجبه يلزم ما إكمال

ت/96/12
2/429
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 مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة الوزارة هذه تلقت لقد( :وبعد
 الملكي السمو صاحب إلى أصالً والموجه هـ6/6/1402 في 13400/ل/4 رقم الوزراء

 من إعسار إثبات وسهولة السائقين تهور نتيجة السيارات حوادث تكاثر بشأن الداخلية وزير
 الموضوع هذا لدراسة ونتيجة . إلخ...تهورهم لقاء عليهم يترتب ما بدفع عليهم يحكم
 الداخلية ووزير االجتماعية والشئون العمل ووزير العدل وزير قبل من مستفيضة دراسة
 وموافقة بذلك محضر واتخاذ هـ14/8/1399 في 18917 رقم السامي المقام ألمر إنفاذاً
 نائب خطاب صورة نبلغكم لذا . توصيات من اللجنة إليه توصلت ما على السامي المقام
 والعمل لالطالع الشأن بهذا المتخذ المحضر وصورة الذكر آنف الوزراء مجلس رئيس

. ق/انتهى .) بموجبه

 في 13400/ل/4 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب نص
 بطيه لسموكم نعيد التحية بعد الداخلية وزير الملكي السمو صاحب« : هـ6/6/1402

 حوادث تكاثر بشأن هـ9/2/1402 في 17/6268 رقم خطابكم مع الواردة األوراق
 عليهم يترتب ما بدفع عليهم يحكم من إعسار إثبات وسهولة السائقين تهور نتيجة السيارات

 الموضوع دراسة من هـ14/8/1399 في 18917 رقم أمرنا به قضى وما تهورهم لقاء
 االجتماعية والشئون العمل وزير ومعالي العدل وزير معالي ومن قبلكم من مستفيضة دراسة

 المتضمن المرفق المحضر بشأنه واتخذ الموضوع دراسة تم أنه من أوضحتموه وما
 الديات لدفع المسلمين مال بيت بمواجهة المقامة القضايا غالبية أن: أوالً :التالية التوصيات

 حث اللجنة ترى لذا الخارجية الطرق في السيارات حوادث جراء من كله شرعاً المترتبة
 الضوابط ووضع الخارجية الطرق في السير بتنظيم الكفيلة الوسائل باتخاذ المرور جهات

 والتلفاز واإلذاعة الصحافة في اإلعالمية التوعية على التركيز مع الحوادث من تحد التى
 والشئون العمل وزارة بوكالة المختص الجهاز بدعم اللجنة توصي كما اإلرشادية واللوائح



 بيت عن الدفاع على القادرة الشرعية بالكفاءات المسلمين مال بيت يمثل الذي االجتماعية
 بيت ممثل بمواجهة المال بيت على المقامة الدعاوى لنظر اإلجراءات توحيد :ثانياً . المال
 هذه ينظم موحد تنظيم صدور اللجنة ترى االجتماعية والشئون العمل ووزارة المال

 واضحة لتكون فيها المال بيت بمواجهة الدعاوي نظر يجوز التي والحاالت اإلجراءات
 الموافقة صدور بعد إال الدعوى تنظر ال -أ :التالية الضوابط وفق األمر يعنيهم من لجميع
 . السامي للمقام الرفع الداخلية وزارة وتتولى المال بيت بمواجهة شرعاً نظرها على السامية

 سعودي عليه المجني كان أو الجنسية سعودي الجاني كان إذا إال الدعوى تنظر ال -ب
. الجنسية أجنبي والجاني الجنسية

 على شرعاً توجهت متى الجاني عاقلة بمواجهة الخطأ دية في اإلعسار إثبات يكون -ج
 رقم التعميم حسب العبارة وصحة[ . األخرى الحاالت في الجاني وبمواجهة العاقلة،

 القتيل ورثة بمواجهة الخطأ دية في اإلعسار إثبات يكون« :هـ1/1/1403 في ت/1/12
 في الجاني أو شرعاً عليهم الدية توجهت إذا الجاني عاقلة اإلعسار مدعي كان سواء

 حكم صدر أو بدفعها سامٍ أمر صدر إذا المال بيت من الدية تدفع -د »].األخرى الحاالت
 كانت إذا -1 : التالية الحاالت في شرعاً نظرها على السامي المقام موافقة بعد مميز شرعي
 . دفعها عن الجاني أعسر إذا -2 . العاقلة عدمت أو دفعها عن وأعسرت العاقلة على الدية

 غيرهما أو الحاكم أو اإلمام خطأ نتيجة الدية ترتبت إذا -4 . مجهوالً الجاني كان إذا -3
 في القسامة توجهت إذا -5 . وظيفته اختصاص من هو لعمل مباشرته في األمر والة من

 حاكم على -هـ . عليهم المدعى أيمان يرضوا ولم األيمان عن الدم أولياء ونكل قتل قضية
 القضية لدراسة المال بيت لممثل الفرصة وإتاحة وعاقلته الجاني إعسار من التحقق القضية
 هذه على بموافقتنا ونخبركم .صدوره حال التمييز لهيئة الحكم رفع مع الدعوى على والرد

 والشئون العمل ووزارة العدل وزارة زودنا وقد ذلك حيال يلزم ما فأكملوا التوصيات
.». العتماده هذا أمرنا من بنسخة االجتماعية

ت/12/34
2/432
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 هـ،ورقم19/2/1399 في ت/21/12 برقم لكم المبلغة الوزارة لتعاميم إلحاقا( :وبعد
 ورقم هـ،3/1/1404 في ت/2/12 ورقم هـ،23/8/1403 في ت/149/12
 في 16/2697 رقم الداخلية وزير سمو تعميم حول هـ11/11/1404 في ت/12/191
 بطي لكم نرفق . خاصة حقوق ذمة على الموقوفين األجانب السجناء بشأن هـ20/1/1399
 في 67378 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب تعميم من صورة هذا
 17/260 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من وصورة هـ،25/12/1404
 فيما موجبهما واعتماد االطالع نرغب .الموضوع بشأن مؤخراً الصادر هـ2/1/1405 في

. ق/انتهى .)يخصكم

 هـ25/12/1404 في 67378 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب تعميم نص
 94/74/9/2/689 رقم بخطابها الخارجية وزارة من للوزارة ورد ما إلى باإلشارة« :

 قسم الديمقراطية السودان جمهورية سفارة مذكرة تلقت أنها متضمناً هـ6/1/1404 وتاريخ
 ورثة حضور دون تحول التي العوائق فيها تشرح القنصلية الشعبة المصرية المصالح رعاية

 وتقترح الخاص الحق دعوى لمتابعة عنهم وكيل أو السيارات حوادث في األجنبي المتوفى
 المروري الحادث في المتسبب إدانة إلى الشرطة تحقيق فيها ينتهي التي الحاالت في أنه

 يكلف وال بذلك يكتفى فإنه %)100( المائة في مائة بنسبة مسئوليته وتقرير كاملة إدانة
 الحق دعوى لمتابعة عنهم ينوب من إرسال أو للمملكة بالحضور األجنبي المتوفى ورثة

 يقر بما تكون إنما الخاص الحق بشأن الخصومة بإنهاء يتعلق فيما العبرة كانت ولما الخاص
 عن الجزئية أو الكاملة بمسئوليته أقر فإذا شرعاً به يحكم بما أو الحادث في المتسبب به

 ورثة استحقاق في منازعته عدم وقرر منها بها أقر الذي الجزء أو كاملة الدية وأودع الحادث
 حاجة تكون وال انقضت قد تكون وأداه به أقر ما بخصوص الخصومة فإن أداه لما المتوفى

 وأداه به أقر مما بأكثر الورثة طالب إذا إال يمثلهم من أو المتوفى ورثة لحضور ذلك بعد
 : اآلتي اتباع في نرغب لذا . فقط الجزئية بمسئوليته أقر قد األخير هذا كان إذا المتسبب

 ويقر كاملة الدية المروري الحادث وقوع في المتسبب فيها يودع التي الحاالت في -1
 للمحكمة إحالته التحقيق جهة على يكون فإنه %)100(المائة في مائة بنسبة بمسئوليته
 لكامل األجنبي المتوفى ورثة استحقاق على وموافقته إقراره على شرعاً للتصديق الشرعية

 بذلك إقراره على شرعاً صدق فإذا إليهم الدية إرسال في معارضتها وعدم أودعها التي الدية
 لصفة المستندات لتقديم المتوفى لها التابع القنصلية تخطر ولكن الورثة حضور يطلب ال فإنه

. إليهم لتسليمها القنصلية الدية تسلم تقديمها وعند الدية وطلبهم الورثة



 ويقر الدية من جزءاً المروري الحادث وقوع في المتسبب يودع التي الحاالت وفي -2
 للتصديق الشرعية المحكمة إلى إحالته التحقيق جهة على يكون فإنه فقط الجزئية بمسئوليته

 الذي الدية من للجزء األجنبي المتوفى ورثة وباستحقاق الجزئية بمسئوليته إقراره على شرعاً
 الحالة هذه وفي لها التابعين الدولة قنصلية طريق عن لهم تسليمه في معارضته وعدم أودعه
 الحق دعوى في شرعاً ماتقرر وبنتيجة التحقيق بنتيجة الورثة لها التابع الدولة قنصلية يخطر
 صفة يثبت ما بتقديم وتكلف الحادث في المتسبب السائق مسئولية تركيز بخصوص العام

 قناعتهم المتوفى ورثة يقرر لم فإذا الدية من المودع الجزء تسلم ثم ومن وقناعتهم الورثة
 عنهم ينوب من يوكلوا أن عليهم يكون فإنه الحادث في المتسبب به أقر مما بأكثر وطالبوا

 تمنع وال المتسبب به أقر ما على زاد فيما الخاص الحق دعوى لمتابعة للمملكة للحضور
 .إياه باستحقاقهم الحادث في المتسبب أقر الذي الدية من الجزء تسليمهم من المطالبة هذه
 ورفضه جزئية أو كاملة مسئولية الحادث عن بمسئوليته عليه المدعى إقرار عدم حالة في أما

 الحالة هذه في فإنه منها الجزء أو للدية األجنبي المتوفى ورثة استحقاق على شرعاً التصديق
 إخطار ويتعين المتوفى لورثة سراحه إلطالق المال بيت أودعها التي الدية تسليم يجوز ال

 لمتابعة عنهم ينوب من بإرسال الورثة وتكليف التحقيق بنتيجة الورثة لها التابع القنصلية
 16/2697 رقم الوزارة تعميم ماتضمنه الخصوص هذا في ويراعى الخاص الحق دعوى
.».هـ20/1/1399 وتاريخ

128/ت/8
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 المالية وزارة إلى الديات قضايا في المال بيت بتمثيل والخاصة المعامالت هذه إحالة(...
.351/ص المال بيت على الدعوى في التعميم نص . و.)/إلخ...الوطني واالقتصاد

154/ت/8
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 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب تلقينا( :وبعد
 األعلى القضاء مجلس لرئيس أصالً الموجه هـ1/9/1410 في 3006/2 رقم واإلرشاد

 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس مكتب مدير فضيلة بخطاب الوزارة لهذه والمحال بالنيابه
 كتاب إلى أشير« : يلي ما المقدمة بعد سماحته خطاب ونص هـ21/9/1410 في 1/1138

 الكبرى المحكمة رئيس خطاب ومشفوعه هـ25/1/1410 وتاريخ 57/1 رقم معاليكم
 كبار هيئة من الصادر القرار بشأن هـ22/12/1409 وتاريخ 4939 رقم مشيط بخميس
 ال حداً يقتل الغيلة قاتل وأن الغيلة قتل بخصوص هـ11/8/1395 وتاريخ 38 برقم العلماء

 الفضيلة أصحاب نظر وجهات اختلفت قد أنها معاليكم ويذكر.عنه العفو يصح وال قصاصاً
 تركة من الدية لهم أن أو حداً القاتل بقتل يسقط هل القتيل ورثة حق في المحكمة قضاة

 قتل أو القاتل مات وإن:(545/ص 5 جلد القناع كشاف صاحب عبارة وذكروا القاتل؟
 المقصود أن :قال فبعضهم .)إسقاط غير من القود استيفاء تعذر ألنه تركته في الدية وجبت
 تتعدد وال القضية نفس في حد في قتل قد هنا والقاتل حد غير في قتل أي قتل أو: بقوله

 تعذر فإذا الدم لولي الحق إن:يقول اآلخر والبعض القتل هنا وهو بأكبرها يؤخذ بل العقوبات
 الورثة يحرم فال العامة للمصلحة السلطان أقامه حداً كان قتله أن بسبب القصاص استيفاء

 قرارها في العلماء كبار هيئة قررته لما والتفسير اإليضاح هو والمطلوب الدية من حقهم من
 مجلس على ومشفوعه الذكر آنف خطابكم عرض تم أنه معاليكم وأفيد . آنفاً إليه المشار

 عام صفر شهر في الطائف في المنعقدة والثالثين الرابعة دورته في العلماء كبار هيئة
 على الغيلة بحث توزيع مع والتأمل البحث من لمزيد الموضوع تأجيل فرأى هـ1410
.األعضاء

 حداً قتل إذا القاتل أن ورأى الموضوع دراسة المجلس أعاد والثالثين الخامسة الدورة وفي
 القتل وجد ومتى والدية القتل عقوبتان عليه يترتب فال واحد قتل ألنه دية فال الغيلة بسبب
. و/انتهى .) موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ.اإلحاطة فأرجو الدية سقطت للقاتل

1046/ت/13
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 في ر/4/515 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد
 574/5 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ13/1/1418



 أو هو ويقوم األشخاص أحد فيها يدان التي السيارات حوادث بشأن هـ7/12/1417 في
 وقد...جزئية عليه النسبة وتكون الخاص الحق بانتظار عيناً أو نقداً الدية كامل بإيداع كفيله
 طلب إجابة من يمنع ما له اليظهر الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس أن:«القرار تضمن
 النسبة تقرير حسب اإلدانة بمقدار المبلغ إيداع أو الرهن أو الغرمية الكفالة حصر من الجاني

 ادعى حق من يثبت بما يحكم وإنما محاكمة قامت إذا بالنسبة يتقيد ال القاضي أن على
.و/انتهى )بموجبه والعمل لالطالع .اهـ».به

2009/ت/13
1/54
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 18929 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب إلى إشارة (
 وتاريخ 130 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار صدور المتضمن هـ25/5/1423 وتاريخ

 هـ5/5/1396 وتاريخ ) 734( رقم الوزراء مجلس قرار بإلغاء القاضي هـ19/5/1423
. و / ) موجبة واعتماد ، االطالع نرغب لذا . الخ ... الشرعية والدية بالتعويض المتعلق

2079/ت/13
1/54
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 وتاريخ ت /42/12 ورقم هـ20/7/1410 في 116/ ت /18 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 بعد إال هم إعسار إلثبات السيارات حوادث مرتكبي إحالة عدم بشأن هـ26/3/1401

 /4 رقم الرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه الخ ... السامي المقام إلى الرجوع
 الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ15/6/1423 وتاريخ 23108 ب

 هـ18/4/1423 وتاريخ 17/32526 رقم الوزارة برقية مشفوعات لكم نبعث (( ونصه
 عبدالله عبيان بن سعد / ابنها أن من القثامي مطر بن عبدالله بنت عيدة / شكوى بشأن

 خان شريف سيد الحادث في وأدين هـ26/1/1418 بتاريخ سير حادث في توفى القثامي
 دية لهم تدفع ولم سراحه أطلق وقد %75 بنسبة الجنسية باكستاني – خان شريف محمد



 وتاريخ 117 رقم الصك بالطائف الكبرى المحكمة من صدر أنه والمتضمنة مورثهم
 وقدره الدية من عليه تقرر ما بدفع الباكستاني المتسبب على بالحكم هـ13/5/1418

 وثمانمائة ألف وقدرها المتوفى سيارة تلفيات قيمة إلى إضافة ريال ألف وسبعون خمسة
 المذكورة المحكمة إلى وأحيل عجزه قرر عليه المحكوم أن إال رياالً وسبعون وخمسة
 في الدعوى تكن ولم إعساره بثبوت هـ25/10/1418 في226 رقم الصك بحقه وصدر

 سراحه وأطلق المقام هذا من إذن صدور قبل إعساره دعوى وسمعت الحق أصحاب مواجهة
 دعوى سماع نحو التوجيه الوزارة وتطلب هـ4/11/1418 بتاريخ كفيلته لوكيل وسلم

 قضى ما بمراعاة التنبيه مع المال بيت عن مندوب مواجهة في المذكور المتوفى بدية المطالبة
 إلثبات السيارات حوادث مرتكبي إحالة من هـ6/10/1399 وتاريخ 22064 رقم األمر به

 من بصورة المكرمة مكة منطقة أمارة تزويد جرى أنه كما بذلك إذن صدور بعد إال إعسارهم
 في يكن لم المذكور السائق إعسار إثبات إن وحيث . به والتقيد ذلك لمراعاة الوزارة برقية

. المال بيت عن مندوب مواجهة في وال الخاص بالحق المدعي مواجهة

 مندوب مواجهة في بالدية والمطالبة المذكور إعسار دعوى سماع من مانع ال بأنه كم نخبر
 فتسمع السيارة تلفيات قيمة أما هـ6/6/1402 في 13400 رقم لألمر وفقاً المال بيت عن

 هذا من بنسخة العدل وزارة تزويد تم وقد الخاص الحق أصحاب مواجهة في إعساره دعوى
 هـ6/7/1399 في 22064 رقم األمر به قضي ما بمراعاة المحاكم على بالتأكيد األمر

 ومراعاة موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ أ . )) يلزم ما فأكملوا ... إليه المشار
.و / ) الخصوص هذا في إليها المشار والتعليمات األنظمة به قضت ما

2969/ت/13
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 الموجه ، هـ5/8/1427 وتاريخ م/5889 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 مشفوعات لسموكم نعيد[ : ونصه ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصالً

 قاسم بن جابر بن قاسم /مقتل بشأن هـ26/6/1427 في 1/5/2/56333 رقم برقيتكم
 12/307/3 رقم الصك وصدور الشريف الرحمن عبد بن علي بن الحسن قبل من األحمري



 المذكور الجاني بقتل الحكم المتضمن بأبها العامة المحكمة من هـ13/3/1425 في
 وصدر .الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس ومن التمييز محكمة من والمصدق ، قصاصاً

 ألحق ثم ، مرجعه من وصدق شرعاً تقرر ما بإنفاذ هـ4/5/1426 في م/6181 رقم األمر
 بشرط تعالى الله لوجه عنه القتيل والد لتنازل القاتل عن القصاص بسقوط الحكم بالصك

 القتيل ولوالدة . عليه ووافق عليه اشترط بما القاتل وإلزام عسير بمنطقة الجاني سكن عدم
 من هـ19/3/1427 في 50/3 رقم الشرعي القرار وصدر .ابنها دية من بنصيبها المطالبة

 عليه المجني بقتل المذكور الجاني إدانة بثبوت الحكم المتضمن بأبها الجزئية المحكمة
 الموافقة-1 : يلي ما وترون .بذلك قناعته وقرر األمر لولي عائدة ذلك على وعقوبته عمداً
 لوجه القاتل من بالقصاص المطالبة عن القتيل والد تنازل من الخاص الحق في تقرر ما على
 من يتنازل لم لمن الخاص الحق وإنهاء عسير بمنطقة الجاني سكن عدم بشرط تعالى الله

 بحق القصاص عنهم يسقط الذين العمد بقاتلي الخاصة الملكية اإلرادة تطبيق-2 .الورثة
 في القضية ذمة على إيقافه تاريخ من اعتباراً سنوات خمس بسجنه وذلك المذكور الجاني

.هـ22-23/10/1423

 تحديد ضرورة بعدم المحاكم على بالتأكيد العدل ووزارة األعلى القضاء مجلس توجيه-3
 لم أنه المعلوم من إذ عنه الورثة يتنازل ثم بالقصاص فيها يحكم التي القضايا في القتل نوع

 أنه إلى وأشرتم ، أخرى مرة لتحديده حاجة فال العمد وهو موجبه لتوفر إال بالقصاص يحكم
 بمالحظة العامين المدعين على بالتأكيد العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس لمعالي اإليعاز تم
 ومجلس العدل وزارة من كل تزويد تم وقد ، رأيتموه ما على بموافقتنا نخبركم .إليه أشير ما

 . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. إليه أشير ما لمالحظة األمر هذا من بنسخة األعلى القضاء
.و ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا

2562/3
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وإعسار ديون
 تعيين في أو الشرعية الحدود توقيع في إليها يرجع التي المختصة الجهات كافة على(...

 عزلهم أو الغائبين عن الوكالء تعيين في أو عنهم الحجز رفع في أو عليهم للمحجوز القيمين
 إصدار أو عزلهم أو لها المصفين تعيين أو بطالنها أو الشركات حل أحكام إصدار في أو

 قفل أحكام أو الديون دفع عن التوقف وقت تعيين أو إلغائه أو اإلفالس بإشهار أحكام



 من الوافي الصلح في الصادرة األوامر أو االعتبار إعادة أحكام أو فتحها إعادة أو التفليسة
 التجاري السجل مكاتب تخطر أن الشركة أو التاجر أموال على بالحجز أو اإلفالس

 السجل أنظمة في التعميم نص ينظر . ن.)/إلخ...األحكام من كاملة بصورة المختصة
.1/465 التجاري
2693/3

2/439
15
7

1379
وإعسار ديون

 هـ13/6/1379 في 2236/3 برقم القضاء رئيس سماحة كتب أن سبق بأنه نفيدكم( :وبعد
 أميرالرياض الملكي السمو صاحب حضرة إلى إبراهيم بن محمد من« : باآلتي الرياض إلمارة
 في 24551/1 رقم خطابكم إلى نشير :وبعد..وبركاته الله ورحمة عليكم السالم /الله سلمه

 شرعية مسألة هذه بأن سموكم ونحيط المدين الشخص عقار بيع عدم بشأن هـ2/6/1379
 اإلضرار وعدم األموال وصيانة الحقوق بحفظ الشرع تكفل فقد فيها مدخالً للرأي نرى وال

 .)واعتماده ذكر بما اإلحاطة نرغب فإننا لذا .».اهـ.عليكم والسالم.والمدين للدائن بالنسبة
. ن/

2322/3
2/439

27
5

1383
وإعسار ديون
 لكم نعيد« : يلي ما هـ5/5/1383 في 4990 برقم الداخلية وزارة من جاءنا( :وبعد

 الصادر السامي األمر بشأن هـ16/4/1383 في 2493 رقم بخطابكم المشفوعة األوراق
 إللزامه الخطية كفيله موافقة استحصال بدون األجنبي مع المالي التعامل منع على بالموافقة

 في مفرطاً الدائن يعتبر أن على أدائها عن عجزه حالة في مكفوله على المترتبة الحقوق بأداء
 .هـ8/7/1383 في 12632 رقم السامي األمر لصدور األجنبي مع تعاملة حالة في حقوقه
. ن/انتهى .) ومالحظته بذلك فإلحاطتكم .».اهـ. وبذلك
ت/127/2

2/440



18
9

1390
وإعسار ديون
 في 16351/3/4 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب تلقينا( :وبعد

 خطابكم على موالي جاللة اطلع العدل وزير المعالي صاحب« : نصه وهذا هـ2/9/1390
 بمكة االجتماعي الضمان مكتب مدير طلب حول هـ23/8/1390 وتاريخ خـ/2841/2 رقم

 االستئذان بمكة المحكمة رئيس مساعد فضيلة وطلب شرعاً /.........من كل إعسار إثبات
 شخص كل بأن جاللته وأمر إليه المشار خطابكم في أوضحتموه وما.الدعوى هذه سماع في

 وحاجته فقره يثبت ما إحضار االجتماعي الضمان مصلحة وتطلب حادث له يحدث
 نرغب .».اهـ. الكريم األمر مقتضى إنفاذ فأرجو طلبه في تنظر أن المحاكم فعلى للمساعدة

. و/انتهى .)وإنفاذه فيه جاء بما اإلحاطة
ت/64/2
2/440
3
4

1392
وإعسار ديون

 الداخلية وزير لسمو أصالً الموجه السامي المقام خطاب من نسخة الوزارة هذه تلقت:(وبعد
 الواردة المعامالت طيه« : المقدمة بعد النص يلي وفيما هـ20/3/1392 وتاريخ 4985 رقم

 وتاريخ130142/1036 ،ورقم هـ10/2/1391 وتاريخ130142/274 برقم منكم
 هـ،ورقم21/8/1391 وتاريخ130142/1659 هـ،ورقم22/5/1391

 اقترحه لما سموكم وتأييد اإلعسار مدعي بشأن هـ9/9/1391 وتاريخ130142/1827
 إلى الخاصة الحقوق في اإلعسار مدعي موضوع يحال أن من الرياض منطقة أمير سمو

 أما الشرعي، الحكم به يقضي ما المعسر على ويطبق ذلك في للنظر الشرعي القضاء
 إعسارهم في للنظر المحاكم إلى دعاويهم تحال فال للدولة بغرامات المطالبون األشخاص

 ذلك على بموافقتنا نخبركم .ذلك في طرف الدولة ان حيث منا االستئذان بعد إال شرعاً
 ).اهـ .ذلك العتماد هذا خطابنا من بنسخة العدل وزارة زودت وقد موجبه إنفاذ فاعتمدوا

.و/هـ18/4/1408 في ت/8/73 رقم بالتعميم أكد .و/انتهى .) واالعتماد االحاطة نرغب
ت/107/2

2/441



27
6

1392
وإعسار ديون

 مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب من صورة الوزارة هذه تلقت( :وبعد
 في 11369 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه الوزراء

 في 19/16739 رقم لبرقيتكم باإلشارة« : المقدمة بعد النص يلي وفيما هـ11/6/1392
 في 4985 برقم إليكم الصادر األمر إلى فيها تشيرون التي هـ24/5/1392
 في اإلعسار مدعي موضوع بإحالة القاضي العدل لوزارة منه صورة المعطى هـ20/3/1392

 به يقضي ما المعسر على ويطبق ذلك في للنظر الشرعي القضاء إلى الخاصة الحقوق قضية
 في للنظر المحاكم إلى دعواهم تحال فال للدولة بغرامات المطالبون األشخاص أما الحكم

 في ذكرتموه وما.ذلك في طرف الدولة ألن المقام هذا من االستئذان بعد إال شرعاً إعسارهم
 تعليمات من نافذاً كان ما تطبيق اقترحت أن سبق الوزارة أن من بعاليه إليها المشار برقيتكم
 ال بأن القاضي هـ26/2/1389 في 4018 رقم األمر لصدور السابقة القضايا على وأوامر
 إعساره إلثبات المحكمة إلى أحد يحال ال وأن عليه المترتبة الغرامة دفع بعد إال أحد يطلق

 في 9871 رقم األمر بموجب ذلك على بالموافقة أبلغتم حيث عنه العرض بعد إال
 اعتذرت المحاكم أن من إليه أشرتم وما هـ6/4/1391 في 7960 وبرقم هـ،29/5/1390
 هـ20/3/1392 في 4985 برقم إليكم الموجه األخير األمر على بناء ذلك في النظر عن

 به صدر أن سبق ما مع يتعارض ال األمر هذا أن حين في العدل لوزارة منه صورة والمعطى
 تاريخ قبل عليهم المحكوم الغرامات سجناء يستثنيان اللذان آنفاً إليهما المشار األمران

 غرامات وعليه التاريخ ذلك بعد السجن أدخل من للمحاكم يحال ال وأن هـ26/2/1382
 على يلزم ما إكمال ينبغي لذا.المقام هذا من االستئذان بعد إال سدادها عن وعجز للدولة
 من بصورة العدل وزارة زودت وقد.إليه المشار االستثناء باستمرار وذلك اإليضاح هذا ضوء
 .) واالعتماد فيه جاء بما اإلحاطة نرغب .».اهـ.بموجبه المحاكم وإبالغ لالعتماد هذا

.ك/انتهى
ت/139/3

2/442
28
6

1393
وإعسار ديون



 في ك/4763/3 رقم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب على بناء( :وبعد
 العمل ووزارة العدل وزارة من لجنة تشكيل على جاللته موافقة المتضمن هـ28/2/1393

 لبعض المحاكم تصدرها التي الشرعية الصكوك موضوع لدراسة االجتماعية والشئون
 وتتخذ منهم مطلوبة مبالغ أو الديات دفع على قدرتهم وعدم إعسارهم إثبات في المواطنين

 الموضوع درست قد المذكورة اللجنة إن وحيث .البالد سمعة وتشويه للتسول وسيلة
 في ت/56/3 برقم المحاكم على تعميمه سبق ما تأكيد المتضمنه توصياتها وقدمت

 من اللجنة به أوصت ونحوه،وما عسر بإثبات للحوج صكوك إخراج بعدم هـ23/4/1390
 هذا من صكوك إخراج عدم منكم يقتضي لذلك وغيرهم اللحوج ذلك يشمل أن ترى أنها

 .) والخارج الداخل في البالد سمعة لتشويه وسيلة يتخذ مما وغيرهم اللحوج بأسماء النوع
ك/هـ8/6/1408 في ت/8/103 رقم بالتعميم أكد . و/انتهى
ت/129/4

2/443
8
6

1395
وإعسار ديون
 تمثل بيانات وجود من التأكد بضرورة القرار من »3« المادة عليه نصت ما يالحظ(...

 المؤسسة لدى المودع المبلغ بتوزيع القيام قبل المدين على للغرماء المستحقة المبالغ
 وتحديد للمدين اإلعالمية اإلجراءات كافة استكمال من الشرعية القناعة تتم بحيث والمالية

 للمصلحة تحقيقاً لغرمائه المدين على يستحق ما حصر في ورغبة الغرض لهذا كافية مدة
.1/646 المال بيوت في التعميم نص ينظر . و...)/المنشود للغرض وتحقيقاً العامة
ت/13/5
2/443

27
1

1399
وإعسار ديون
 فيباع فقط أعيان من مكونة التركة كانت وإذا التركة من شرعاً الثابتة الغير حقوق تسدد(...
.1/714 التركات في التعميم نص ينظر . و...)/الغير حقوق يسدد الذي بالقدر منها
ت/21/12
2/443

19



2
1399

وإعسار ديون
 وإذا ينفذ لصالحهم حكم وصدور الخاص الحق دعوى وإقامتهم الورثة حضور حالة في(...

 ما وينفذ الخاص المدعي مقابلة في اإلعسار دعوى فتسمع اإلعسار مدعياً الدفع يستطع لم
.425/ص الديات في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...فيها يصدر

ت/42/12
2/443

26
3

1401
وإعسار ديون
 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو صاحب خطاب من صورة وردنا( :وبعد

 في 27241 برقم االجتماعية والشئون العمل وزير لمعالي أصله والموجه الوزراء
 في 205 رقم الوزراء مجلس قرار تعميم سموه رغبة المتضمن هـ22/11/1400
 المتسبب كان إذا المال بيت مواجهة في الديات قضايا نظر قبول عدم بشأن هـ6/2/1398

 هـ6/10/1399 في 22064 رقم سموه أمر وتعميم سعودياً عليه المجني يكن لم ما أجنبياً
 السامي المقام من بأمر إال إعسارهم إلثبات السيارات حوادث مرتكبي إحالة عدم بشأن

 رقم بالتعميم أكد .350/ص المال بيت على الدعوى في النص ينظر . و.)/إلخ...
.و/هـ12/9/1423 في 2079/ت/13

ت/147/12
2/444

18
8

1401
وإعسار ديون

 لجنة ورئيس الرياض منطقة أمير نائب الملكي السمو صاحب خطاب إلى فإشارة( :وبعد
 في ش 3810أض برقم الوزير لمعالي الموجه المعسرين الخاص الحق سجناء إطالق

 من وغيرهم المواطنين من كثيراً أن الحظنا لقد« : المقدمة بعد ونصه هـ6/7/1401
 صكوك يحملون المعسرين الخاص الحق سجناء إطالق للجنة يتقدمون البالد في المقيمين

 ويذكر الشخص يحضر بحيث القرى محاكم في وخصوصاً القضاة بعض من صادرة إعسار



 ثم ومن عجزه يثبتون شهود معه ويحضر تسديده عن وعاجز المال من بمبلغ مطالب أنه
 أمر في للنظر تضطر ألنها حرج موقف في اللجنة يجعل الذي األمر باإلعسار صك يصدر

 تحايل هناك يكون أن وخشية . يحمله الذي اإلعسار صك ضوء على المعسر عن التسديد
 صكوك تصدر ال بحيث مناسباً ترونه ما اتخاذ معاليكم من نرغب فإننا النفوس ضعفاء من

 ومعرفة الحق أصحاب وبمواجهة المدين ضد مقامة دعوى وجود من التثبت بعد إال اإلعسار
 ما أو عقارات أقيام بها المطالب المبالغ كانت فإذا به المطالب بالمبلغ المدين تصرف كيف
 مثل في المدين حيث اإلعسار إثبات في النظر عدم فيستحسن التجارة عروض من ذلك شابه
 هذه عممت أن سبق وحيث .».اهـ.ديونه وتسديد لديه مما البيع على قادر األحوال هذه

 بعدم هـ28/4/1394 في ت/28/3 هـ،ورقم28/6/1393 في ت/139/13 برقم الوزارة
 وثبت حق بتسليم عليهم وحكم مخاصمتهم حصلت وإذا .النوع هذا من صكوك إخراج

 معالي توجيه وحسب صك لهم يسلم وال سجنهم لعدم بذلك التنفيذ جهة فتبلغ إعسارهم
. ق/انتهى .) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب الوزير

ت/96/12
2/445

18
7

1402
وإعسار ديون

 مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة الوزارة هذه تلقت لقد( :وبعد
 الملكي السمو صاحب إلى أصالً والموجه هـ6/6/1402 في 13400/ل/4 رقم الوزراء

 من إعسار إثبات وسهولة السائقين تهور نتيجة السيارات حوادث تكاثر بشأن الداخلية وزير
 الموضوع هذا لدراسة ونتيجة . إلخ...تهورهم لقاء عليهم يترتب ما بدفع عليهم يحكم
 الداخلية ووزير االجتماعية والشئون العمل ووزير العدل وزير قبل من مستفيضة دراسة
 وموافقة بذلك محضر واتخاذ هـ14/8/1399 في 18917 رقم السامي المقام ألمر إنفاذاً
 نائب خطاب صورة نبلغكم لذا . توصيات من اللجنة إليه توصلت ما على السامي المقام
 والعمل لالطالع الشأن بهذا المتخذ المحضر وصورة الذكر آنف الوزراء مجلس رئيس

 الوزراء مجلس رئيس نائب المكي السمو صاحب خطاب في ورد ومما . ق/انتهى .)بموجبه
 الخطأ دية في اإلعسار إثبات يكون«... : نصه ما هـ6/6/1402 في 13400/ل/4 رقم

 الحاالت في الجاني وبمواجهة العاقلة على شرعاً توجهت متى الجاني عاقلة بمواجهة
 :هي هـ1/1/1403 في ت/1/12 رقم التعميم حسب العبارة وصحة[ .».إلخ...األخرى



 عاقلة اإلعسار مدعي كان سواء القتيل ورثة بمواجهة الخطأ دية في اإلعسار إثبات يكون«
.»]األخرى الحاالت في الجاني أو شرعاً عليهم الدية توجهت اذا الجاني
ت/136/12

2/445
28
10

1402
وإعسار ديون

 هـ17/9/1402 في 21795/ص/4 رقم السامي المقام خطاب الوزارة هذه تلقت( : وبعد
 رقم األعلى القضاء مجلس قرار في جاء ما واعتماد الموافقة بخصوص منه نسخة المرفق
 اإلعسار إلثبات عامة قواعد والمتضمن منه صورة المشفوع هـ7/8/1402 في 135/5/36

 المشار األعلى القضاء مجلس وقرار السامي المقام خطاب في جاء ما واعتماد لالطالع .
 : هـ17/9/1402 في 21795/ص/4 رقم السامي المقام خطاب نص . و.)/إليهما

 القضاء مجلس خطاب نسخة بطيه لكم نبعث :التحية بعد العدل وزير المعالي صاحب«
 اإلعسار إلثبات عامة قواعد وضع بخصوص هـ9/8/1402 وتاريخ 1245/1 رقم األعلى

 القضية بدراسة القاضي هـ27/12/1401 في 4/27659 رقم أمرنا على بناء أنه والمتضمن
 من القضية دراسة تمت فقد والمدين الدائن حق تكفل قواعد بوضع وذلك المجلس قبل من
 رقم المرفق القرار بشأنها وصدر المجلس رئيس سماحة باشتراك الدائمة الهيئة قبل

 من -1 : يلي ما يرى الدائمة بهيئته المجلس أن المتضمن هـ7/8/1402 في 135/5/36
 عسره وثبت الناس بأموال متالعباً يكن ولم وفائها عن وعجز خاصة مالية حقوق عليه كانت
 القاضي فإن له مال وجود إثبات عن عجزهم بعد بعضهم أو دائنيه بمواجهة القضاء لدى

 حال إلى المعسر عن الكف وجب لمستلزماته مستكمل صك صدر ومتى بذلك صكاً يصدر
 ثم ونحوها سرقات من ارتكابها تعمد جرائم بسبب خاصة أموال عليه كانت من -2 .يسره
 له يتيح عسره إثبات وكان األموال هذه تبعات من ليتخلص عليه القبض عند العسر ادعى

 ودفع المصلحة حصول إلى أقرب حبسه وكان أجنبياً كان إن الهرب من يمكنه أو اإلجرام
 ويعين البالد هذه عن المفاسد ويدفع المرجوة المصالح يحقق ما اتخاذ يتعين فإنه المفسدة

 يتعين -3 .مرض نفسه في من ويزجر اإلجرام عن المجرمين ويردع فيها األمن استمرار على
 في النظر ينبغي ال كما غرماء أو غريم مواجهة حال في إال اإلفالس دعوى في ينظر ال أن

. التسول أجل من اإلعسار دعوى



 يتوقف عسره في فالنظر محرماً أمراً ارتكابه بسبب للدولة مالية غرامة عليه كانت من -4
 نرغب ذكر ما األمر وحيث .اهـ .الغرماء بمثابة ألنها المختصة الجهات ممثل حضور على

 زودنا وقد بموجبه للتمشي المحاكم على وتعميمه المذكور القرار في جاء ما اعتماد إليكم
 من ونسخة ومشفوعاته المجلس خطاب من نسخة مع هذا أمرنا من بنسخة الداخلية وزارة
 ومعاملة لالعتماد هـ15/11/1401 في 17/44309 رقم لخطابها رمزاً القرار

 رقم التعميم بذلك صدر ».ودمتم . يلزم ما فاكملوا.ضوئه على /..........المدعو
و/ هـ21/12/1407 في ت/8/196 ورقم و/هـ30/6/1407 في ت/12/118
ت/12/39
2/447
3
3

1404
وإعسار ديون
 منطقة إمارة وكيل لسعادة الموجه الداخلية وزارة وكيل معالي خطاب صورة تلقينا( :وبعد

 وفق المعسرين السجناء عن التسديد بشأن هـ4/2/1404 وتاريخ 6496 برقم القريات
 في ش18/2894/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم تضمنها التي الشروط

 إعادة معاليه وطلب الشروط، عليهم انطبقت ممن كثير عن التسديد تم وقد هـ8/9/1402
 من سددت قد الثابتة المبالغ بأن عليها التهميش بعد الحكم صكوك مع االستالم سندات
 واالقتصاد المالية لوزارة بعثها ليتم ـ الله حفظه ـ عبدالعزيز بن فهد الملك جاللة مكرمة
 معاليه وطلب.الحاجة عند إليها للرجوع المختصة اإلمارة لدى األوراق بقية وحفظ الوطني
 بذلك المكلف المندوب مهمة بتسهيل المحاكم وقضاة رؤساء الفضيلة أصحاب إبالغ

 و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة فنرغب .تهميشها بعد عليها يعقب التي الصكوك وتسليمه
ك/هـ10/3/1404 في ت/12/46 رقم التعميم بذلك صدر .

ت/12/175
2/448

16
9

1405
وإعسار ديون

 في 47404 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب صورة تلقينا( :وبعد
 وكيل معالي لتعميم اإللحاقي تبوك منطقة إمارة وكيل لسعادة أصالً الموجه هـ11/8/1405



 رقم السامي األمر على المبني هـ18/10/1404 في 17/56137 رقم الداخلية وزارة
 في ت/12/191 رقم الوزارة هذه بتعميم للمحاكم والمبلغ هـ23/3/1403 في م/921
 والقاضي.إلخ...خاصة حقوق ذمة على الموقوفين األجانب السجناء بشأن هـ11/11/1404
 حسم هيئة الختصاص تجارية بديون المطالب إعسار في النظر عدم المحاكم على بأن

 التجارية المحكمة بخطاب الواردة اإلفالس لمواد طبقاً ذلك في التجارية المنازعات
. ق/انتهى .) موجبه واعتماد لالطالع . المذكور التعميم في إليه والمشار

ت/12/60
2/448
7
4

1407
وإعسار ديون

 موقوفين كانوا سواء فوراً الخاصة المالية الحقوق سجناء جميع سراح اطالق بشأن(
 قبل توقيفهم تم ممن مراجعهم لدى أو المدنية الحقوق أو بالشرطة التوقيف دور أو بالسجون

 رقم األعلى القضاء مجلس قرار به قضى لما وفقاً وذلك هـ17/3/1407 تاريخ
 هـ17/9/1402 في 21795 رقم السامي باألمر المبلغ هـ7/8/1402 في 135/5/36
 في 17/45466 رقم الوزارة هذه تعميم به والجاري اإلعسار إلثبات العامة القواعد بشأن
 تنتهي حتى السفر من ومنعه منهم كل على حضورية كفالة أخذ بعد هـ22/10/1402

الوزارة من التعميم يطلب . ك.)/إلخ...قضيته
ت/8/195
2/449

18
12

1407
وإعسار ديون

 المنتهية الوطني واالقتصاد المالية ووزارة الوزارة هذه بين الدائرة المخابرة إلى نشير( :وبعد
 بشأن هـ23/8/1407 وتاريخ 3/6278 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي بخطاب

 المدينين بعض إعسار إثبات المتضمنة الشرعية المحاكم بعض من الصادرة الصكوك بعض
 من لهم الممنوحة القروض أقساط تسديد استطاعتهم وعدم العقارية التنمية لصندوق
 هـ21/12/1399 وتاريخ 26203 رقم السامي األمر صدر أن سبق وحيث . الصندوق

 من االستئذان بعد إال الدولة بحقوق للمطالبين بالنسبة اإلعسار دعاوي إحالة بعدم القاضي



 هـ22/7/1401 وتاريخ 1792 رقم السامي المقام بخطاب األمر هذا وأكد السامي المقام
 معالي رغب وحيث.هـ16/10/1401 وتاريخ ت/175/12 رقم الوزارة هذه بتعميم وعمم
 لقروض بالنسبة اإلعسار ادعاء في النظر بعدم الشرعية المحاكم إبالغ في المالية وزير

 دعاوى تنظر ال بأن إليه المشار السامي األمر تضمنه بما التمشي عليكم فإن الصناديق
 أكد . و/انتهى .)السامي المقام من االستئذان بعد إال مالية بحقوق للمطالبين بالنسبة اإلعسار
ك/هـ2/8/1408 في ت/8/143 رقم بالتعميم

116/ت/8
2/449

30
7

1410
وإعسار ديون
 السامي األمر فيه المبلغ هـ26/3/1401 في ت/42/12 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد
 إلثبات السيارات حوادث مرتكبي إحالة بعدم القاضي هـ6/10/1399 في 22064 رقم

 أصالً الموجه السامي الخطاب صورة تلقينا . المقام هذا إلى الرجوع بعد إال إعسارهم
 أحد ووفاة هـ24/7/1407 بتاريخ سيارتين تصادم حادث بخصوص الداخلية لوزارة

 قبل إعساره بثبوت شرعي صك وصدور كاملة الحادث بمسئولية اآلخر وإدانة سائقيهما
 به يقضي ما بمراعاة المحاكم على التأكيد السامي المقام رغب عليه وبناء.بذلك إذن صدور
 لذا .أعاله إليه المشار الوزارة بتعميم المبلغ هـ6/10/1399 في 22064 رقم السامي األمر
. و/انتهى .) موجبه واعتماد به للتذكير التعميم جرى
786/ت/13
2/450

17
5

1416
وإعسار ديون
...)

 في 17/31285 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا
 هذه من المشكلة اللجنة إليه ماتوصلت على سموه موافقة المتضمن .هـ23/4/1416

 :يلي بما التوصية من الوطني واالقتصاد المالية ووزارة الداخلية وزارة مقام ومن الوزارة
 وتحديد منقولة غير أو منقولة كانت سواء مدينه أموال عن باإلرشاد الدائن يكلف أن :أوالً



 في إال اإلعسار يدعي الذي المدين أموال عن العدل وزارة من االستفسار اليتم :ثانيًا .مكانها
 مدينه أموال إلى الدائن أرشد إذا -2 .للدولة حقوقا الديون كانت إذا -1 :التالية الحاالت

 أن القضية على اليد واضعة للجهات ظهر إذا -3 .بالمدينة وموقعه العقار مكان وحدد
 البنوك من المقترضين تمكين عدم لضمان :ثالثًا .مكانها تحديد وتم عقارية أمواالً للمدين

 عند العدل وكتابة المحكمة تقوم أن اللجنة أوصت المرهون الصك بدل صك استخراج من
 الوطني واالقتصاد المالية وزارة بإبالغ عقار على فاقد بدل صك استخراج طلب عن اإلعالن
 رقم التعميم ينظر .و/انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .إلخ...اإلعالن هذا من بنسخة

هـ5/1/1424 في 2155/ت/13
826/ت/13
2/451
4
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1416
وإعسار ديون
 إنفاذ اعتماد المتضمن هـ12/4/1416 في م/4/785 رقم السامي األمر من نسخة تلقينا(...

 قرار أن من هـ20/2/1416 في 109/5 برقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرره ما
 منع على يدل هـ7/8/1402 في 135/5/36 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس
 المصلحة أن ترجح وإذا المصلحة يحقق ذلك أن للسلطة ترجح إذا اإلعسار دعوى سماع

.و/انتهى .)بموجبه والعمل لالطالع .إلخ...المصلحة مايحقق عمل تعين اإلعسار نظر في
1374/ت/13
1/5
8
3

1420
وإعسار ديون

 42/6477 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد:(وبعد
 وتاريخ 17815/ب/3 رقم السامي المقام برقية على بناء" : ونصه هـ14/2/1420 وتاريخ

 الخبراء هيئة من لجنة تشكيل الوزارة هذه اقتراح على الموافقة المتضمنة هـ5/12/1407
 نظامية مدى لدراسة المظالم وديوان الوطني واالقتصاد المالية ووزارة الوزراء مجلس في

 .آخر لمشروع منه مقدم نهائي ضمان من مقاول على ترتب حكومية جهة دين استيفاء
 من أصدر التي بالعملية مرتبطا يكون البنك يصدره الذي الضمان أن إلى اللجنة انتهت وحيث



 الضمان قيمة على التنفيذ تطلب أن المتعاقدة غير حكومية جهة ألي يحق ال وبالتالي أجلها
 وزارة إليه انتهت وما يتفق ما وهو أجلها من الضمان أصدر التي العملية غير آخر حق لوفاء

 ال أنه من هـ19/6/1407 وتاريخ 17/222 رقم تعميمها في الوطني واالقتصاد المالية
 حكومية لجهة منه مقدم نهائي ضمان من مقاول على ترتب حكومية جهة دين استيفاء يجوز
 إليكم نرغب لذا السابق بتعميمها ورد ما على التأكيد تود الوزارة هذه فإن لذا .أخرى

.و)/موجبه واعتماد اإلطالع
1559/ت/13
1/5

12
5

1421
وإعسار ديون

 والموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا (
 : يلي مما نسخة ومشفوعه هـ20/4/1421 في 7/7596 برقم التجارة وزير لمعالي أصال
 بأنه القاضي هـ15/4/1421 وتاريخ 97 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة :أوال
 الممتازة سدادالديون ترتيب يكون اإلسالمية الشريعة أحكام به تقضي بما االخالل عدم مع
 الكريم الملكي المرسوم من نسخة :ثانيا .القرار في لموضح النحو على االفالس حالة في
 مما نسخة لكم نشفع لذا .ذلك على بالمصادقة الصادر هـ16/4/1421 وتاريخ 14/م رقم
الوزارة من القرار يطلب .و)/يحفظكم واالعتمادوالله لالطالع ذكر
1699/ت/13
1/5

29
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1421
وإعسار ديون

)

 هـ16/12/1421 في 1/2636 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد
 والمحكمة الكبرى المحكمة بين االختصاص تدافع موضوع عرض تم أنه إلى فيه المشار

 المحكمة من الصادرة الصكوك وخاصة اإلعسار إثبات قضايا بخصوص المستعجلة
 رقم المرفق القرار ذلك بشأن وأصدر العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على المستعجلة

 الدين إثبات صكوك من صدر ما :أوال : يلي ما المتضمن هـ1/12/1421 وتاريخ 286/52



 من صدر ما :ثانيا .الكبرى المحكمة من فيه اإلعسار إثبات فيكون الكبرى المحكمة من
 المحكمة من فيه اإلعسار إثبات فيكون المستعجلة المحكمة من الدين إثبات صكوك

 إثبات في فينظر المستعجلة ومن الكبرى من أحكام فيها صدر التي القضايا :ثالثا .المستعجلة
 االطالع نرغب لذا .المدين به المطالب الحكم صك أصدر الذي القاضي قبل من اإلعسار
.و)/موجبه واعتماد

2079/ت/13
1/54

12
9

1423
وإعسار ديون

)

 وتاريخ ت /42/12 ورقم هـ20/7/1410 في 116/ ت /18 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 بعد إال هم إعسار إلثبات السيارات حوادث مرتكبي إحالة عدم بشأن هـ26/3/1401

 /4 رقم الرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه الخ ... السامي المقام إلى الرجوع
 الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ15/6/1423 وتاريخ 23108 ب

 هـ18/4/1423 وتاريخ 17/32526 رقم الوزارة برقية مشفوعات لكم نبعث (( ونصه
 عبدالله عبيان بن سعد / ابنها أن من القثامي مطر بن عبدالله بنت عيدة / شكوى بشأن

 خان شريف سيد الحادث في وأدين هـ26/1/1418 بتاريخ سير حادث في توفى القثامي
 دية لهم تدفع ولم سراحه أطلق وقد %75 بنسبة الجنسية باكستاني – خان شريف محمد

 وتاريخ 117 رقم الصك بالطائف الكبرى المحكمة من صدر أنه والمتضمنة مورثهم
 وقدره الدية من عليه تقرر ما بدفع الباكستاني المتسبب على بالحكم هـ13/5/1418

 وثمانمائة ألف وقدرها المتوفى سيارة تلفيات قيمة إلى إضافة ريال ألف وسبعون خمسة
 المذكورة المحكمة إلى وأحيل عجزه قرر عليه المحكوم أن إال رياالً وسبعون وخمسة
 في الدعوى تكن ولم إعساره بثبوت هـ25/10/1418 في226 رقم الصك بحقه وصدر

 سراحه وأطلق المقام هذا من إذن صدور قبل إعساره دعوى وسمعت الحق أصحاب مواجهة
 دعوى سماع نحو التوجيه الوزارة وتطلب هـ4/11/1418 بتاريخ كفيلته لوكيل وسلم

 قضى ما بمراعاة التنبيه مع المال بيت عن مندوب مواجهة في المذكور المتوفى بدية المطالبة
 إلثبات السيارات حوادث مرتكبي إحالة من هـ6/10/1399 وتاريخ 22064 رقم األمر به

 من بصورة المكرمة مكة منطقة أمارة تزويد جرى أنه كما بذلك إذن صدور بعد إال إعسارهم



 في يكن لم المذكور السائق إعسار إثبات إن وحيث . به والتقيد ذلك لمراعاة الوزارة برقية
. المال بيت عن مندوب مواجهة في وال الخاص بالحق المدعي مواجهة

 مندوب مواجهة في بالدية والمطالبة المذكور إعسار دعوى سماع من مانع ال بأنه كم نخبر
 فتسمع السيارة تلفيات قيمة أما هـ6/6/1402 في 13400 رقم لألمر وفقاً المال بيت عن

 هذا من بنسخة العدل وزارة تزويد تم وقد الخاص الحق أصحاب مواجهة في إعساره دعوى
 هـ6/7/1399 في 22064 رقم األمر به قضي ما بمراعاة المحاكم على بالتأكيد األمر

 ومراعاة موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ أ . )) يلزم ما فأكملوا ... إليه المشار
.و / ) الخصوص هذا في إليها المشار والتعليمات األنظمة به قضت ما

2527/ت/13
1/5
7

10
1425

وإعسار ديون
)

 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب الخطية البرقية من نسخة تلقينا فقد
 أمير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجهة ، هـ20/7/1425 وتاريخ 17/65499

 في د/75948 رقم سموكم لخطاب إشارة [ : ونصها ، المكرمة مكة منطقة
 أموال عن الكشف طلب إلى المحاكم قضاة الفضيلة أصحاب لجوء بشأن ، هـ12/5/1425

 إلى استنادا ، ضئيال أو كثيرا فيه المطالب المبلغ كان سواء البنوك لدى السجين المدين
 دورة في إطالة من اإلجراء هذا على يترتب وما ، الشرعية المرافعات نظام من 231 المادة

 النقد مؤسسة لتعميد المالية لوزارة بالكتابة سموكم رآه وما ، المعنية الجهات بين المعاملة
 الصدد هذا في إليهم توجه التي طلباتها على المحاكم بإجابة بالمنطقة السعودي العربي
 الضرر بقدر جدواها لعدم اآللية بهذه العمل بوقف القناعة تتوفر لم إن إليهم النتيجة وإعادة

 44923/25 رقم العدل وزير معالي خطاب من صورة لسموكم نبعث . ورائها من المحقق
 تلقينا كما ، به العمل ويؤيد وجيه سموكم اقترحه ما بأن المتضمن هـ11/6/1425 وتاريخ

 بأن المتضمنة ، صورتها المرفق هـ23/6/1425 في 1/9308 رقم المالية وزير معالي برقية
 وذلك األرصدة عن بالكشف المحاكم طلبات بإجابة تقوم السعودي العربي النقد مؤسسة

 ، الحاضر الوقت في العمل عليه يجري ما وهذا ، أخرى جهات عبر تكون ألن الحاجة دون



 إمارات أو المالية كوزارة وسيط طريق عن للمؤسسة خطاباتها توجه المحاكم بعض أن إال
 طلباتها بتوجيه المحاكم على للتعميم العدل وزير لمعالي الكتابة معاليه ويرى ، المناطق
 زودنا وقد ، لذلك وفقا الالزم واتخاذ االطالع نود . مباشرة السعودي العربي النقد لمؤسسة

 نرغب لذا . أهـ ] ... بذلك المحاكم على التعميم بأمل برقيتنا من بنسخة العدل وزير معالي
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم
2549/ت/13
1/5

27
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1425
وإعسار ديون

)

 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 وزير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجهة ، هـ13/11/1425 وتاريخ ب/4/54374

 ، هـ10/6/1425 وتاريخ 29722/ب/4 رقم السامي األمر إلى أشير [ : ونصها ، الداخلية
 العدل ووزارة الوزارة من لكل والمعطى ، الوزراء بمجلس الخبراء لهيئة أصله الموجه
 منع إجراءات حول واضحة ضوابط وضع بدراسة القاضي ، منه نسخة المظالم وديوان
 . ذمته في ثابت دين بتسليم للقطعية مكتسب قضائي حكم صدور بعد السفر من المدين
 وتاريخ 3097 رقم الوزراء بمجلس الخبراء هيئة خطاب نسخة لسموكم وأبعث

 وتاريخ 330 رقم المحضر من نسخة على المشتملة ، ومشفوعاته هـ11/9/1425
 ووزارة العدل ووزارة الوزارة عن مندوبين من الموضوع بشأن المعد ، هـ11/91/1425

 إلى حاجة ال أنه فيه رأوا والذي ، الوزراء بمجلس الخبراء وهيئة المظالم وديوان المالية
 دين بتسليم القطعية مكتسب قضائي حكم صدور بعد السفر من المدين لمنع ضوابط وضع
 باألحكام اكتفاء وذلك – المحضر في الموضحة الثالث للصور وفقا – ذمته في ثابت

 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] التنفيذية ولوائحه الشرعية المرافعات نظام في الواردة
. و/ ) واإلحاطة
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وإعسار ديون
 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو لصاحب التعميمية البرقية من نسخة تلقينا فقد(

 على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمنة ، هـ4/8/1426 وتاريخ ب/30732 رقم الوزراء
 تقسيط على بالموافقة القاضي ، هـ1/8/1426 وتاريخ ) 202 ( رقم الوزراء مجلس قرار

 من واإلعفاء ، واحدة دفعة بها الوفاء عن العاجزين على للدولة العامة الخزينة مديونيات
 إليكم نرغب لذا . القرار في الواردة للقواعد وفقاً وذلك ، اإلفالس أو اإلعسار عند الدين

 و / ) إليه المشار الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . واإلحاطة االطالع
. هـ15/1/1427 في 2813/ت/13 رقم التعميم ينظر .

2743/ت/13
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وإعسار ديون

)

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السري البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 في 17/49211 رقم لتعميمنا إشارة [ : ونصه هـ29/6/1426 وتاريخ ش17/40385/2
 الصادر هـ20/5/1421 في 21/م رقم الملكي المرسوم على المبني هـ7/7/1421

 هـ14/1/1424 وتاريخ 17/4164 رقم والتعميم الشرعية المرافعات نظام على بالموافقة
 هـ7/1/1426 وتاريخ 17/2581 رقم وبرقيتنا للنظام التنفيذية الالئحة من نسخة به المرفق

 لدى المشكلة اللجنة مع الوزارة من مندوبين تكليف المتضمنة العدل وزير لمعالي الموجهة
 ومراجعة والمحاكم المدنية الحقوق بين التنفيذ آلية ولبحث الالئحة لمراجعة العدل وزارة
 ويضمن يكفل بما الجهات تلك بين الالزم والتنسيق التنفيذية الالئحة في الثغرات بعض

 يتعلق فيما للوزارة يرد فيما لوحظ وحيث . التأخير وعدم المعالجة في والسرعة الحقوق
 المرافعات نظام عليه نص ما تطبيق في التفاوت -1 : يلي ما وإجراءاتها المدنية بالحقوق
 -2 . والتوقيف والحجز واإلحضار التبليغ بإجراءات يتعلق فيما التنفيذية والئحته الشرعية

 وجود -3 . النظام مواد وبعض الالئحة في الواردة النقاط بعض عن االستفسارات كثرة
 الشكاوى كثرة -4 . التعليمات تقتضيه لما خالف مالية مطالبات في أوقفوا سجناء

 أو عليها الحصول تأخر أو حقوقهم على حصولهم عدم بسبب المواطنين من والتظلمات
 اللجنة مع الوزارة من المشاركين إنّ وحيث . عليهم بما الوفاء دون مدينيهم عن اإلفراج



 بن بندر / المساعد الخاصة الحقوق عام مدير - : من كل هم العدل وزارة في المشكلة
 - .الوشمي صالح بن العزيز عبد / بالوزارة القانونية باإلدارة المستشار - الهويدي حمد
.البارقي فريج بن كمال / العقيد العام باألمن المدنية الحقوق شعبة مدير

 الوزارة مندوبو يكون أن وألهمية ، تصوره عن فرع الشيء على الحكم ألن ونظراً
 عليه يجري ما وحقيقة الواقع عن واضح تصور على العدل وزارة في اللجنة مع المكلفون

 يوجد ما لوضع المملكة مناطق جميع في يتبع ما ومعرفة المدنية الحقوق إدارات لدى العمل
 بمراجعة تقوم التي اللجنة أمام ثغرات أو عوائق من هناك ما وكذا حاليا مطبقة آلية من

 إلمارات بالشخوص تكليفهم تم فقد نصوصها بعض تفسير أو تعديلها في للنظر الالئحة
 على قرب عن والوقوف ذلك حول المدنية الحقوق إدارات لدى وما لديها ما ألخذ المناطق

 الحقوق ثم المركز أو المحافظة أو باإلمارة بدءا ( الجهات بين المتبعة واآللية اإلجراءات
 بعض لدى ما واستطالع للموقوفين زيارة مع ) التوقيف دور ثم المحكمة ثم المدنية

 يلزم من وإبالغ اإلحاطة نود لذا .التجارية كالغرف العالقة ذات والجهات المراجعين
 الله شاء إن قريباً سيتم والذي المندوبين شخوص قبل ذكر ما ضوء في لذلك لإلعداد
 ( ورقم ) 0505471083 ( الهاتف على معهم التنسيق ويمكن المهمة وتسهيل

 يتعلق فيما إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... ) 0506457041
. و / .) الداخلية وزارة مقام من اللجنة أعضاء مهمة بتسهيل
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وإعسار ديون

)

 : ونصه ، هـ25/12/1426 وتاريخ 9/6/83757 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 وتاريخ 41/3/2 رقم الملكية باإلرادة الصادر الدولة أموال جباية لنظام استناداً [

 والقاضي هـ16/3/1426 وتاريخ ) 68 ( رقم الوزراء مجلس قرار وإلى هـ13/4/1395
 جباية نظام من ) 18 ( المادة في عليها المنصوص اللجان أعضاء وظائف مسميات بتعديل
 ، هـ1/8/1426 وتاريخ ) 202 ( رقم الوزراء مجلس قرار إلى واستناداً ، الدولة أموال

 عند الدين من اإلعفاء حاالت وإيضاح المستحقة المديونيات تقسيط على بالموافقة القاضي



 وتاريخ ) 3014 ( رقم المالية وزير قرار صدر فقد ، بالقرار الواردة القواعد وفق اإلعسار
 في اجتماعاتها ستعقد والتي ، النظام في عليها المنصوص اللجنة بتشكيل هـ9/11/1426

 اللجنة وستقوم ، الحكومية الجهات من تردها التي الحاالت لدراسة وذلك المالية وزارة
 للدولة العامة للخزينة المدين أموال على الحجز قرار دراسة .1 : التالية الحاالت بدراسة

 الديون تقسيط طلبات في النظر .2 . الدولة أموال جباية نظام من ) 18 ( للمادة وفقاً
 وتاريخ ) 202 ( رقم الوزراء مجلس بقرار ورد لما وفقاً األقساط جدولة وإعادة

 من والتأكد ريال ألف مائة عن يقل الذي الدين من اإلعفاء في النظر .3 . هـ1/8/1426
 ريال ألف مائة ديونهم تتجاوز الذين المدينين من المقدمة واإلفالس اإلعسار إجراءات سالمة
 تأمل وعليه . هـ1/8/1426 وتاريخ ) 202 ( رقم الوزراء مجلس قرار من ) 8 ( للبند وفقا

 كافة واتخاذ بأول أوالً تحصيلها متابعة ديون لها التي الحكومية الجهات من المالية وزارة
 في الداخلة الحاالت من حالة لديها توفر ما وإذا الدين الستحصال النظامية اإلجراءات
 اللجنة على الموضوع لعرض اإليرادات لشؤون الوزارة وكالة مخاطبة فيتم اللجنة اختصاص

 للمشاركة مندوب تسمية .1 :- التالية اإلجراءات استكمال الحالة هذه في الجهة وعلى ،
.2 . المعروضة الحالة دراسة في اللجنة مع

 تأخره ومدة مقداره ( الدين عن معلومات إيراد ذلك ومن الموضوع ملف استكمال
 اإلجراء كان إذا .3 . ) تأخره أسباب وظروف الستحصاله اتخاذها تم التي واإلجراءات

 الشروط كافة توفر من التأكد فينبغي األقساط جدولة إعادة أو الدين تقسيط هو المطلوب
 نأمل . هـ1/8/1426 وتاريخ ) 202 ( رقم الوزراء مجلس قرار في إليها المشار والقواعد

 المطلوب للحاالت إليها المشار اإلجراءات باستكمال لديكم المختصة الجهات على التأكيد
.و ) يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] دراستها
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وإعسار ديون

 الكريم السامي األمر على المبني هـ5/6/1427 وتاريخ 2902/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 العام الحق سجناء بعض عن العفو بشأن هـ15/5/1427 وتاريخ ب م/3795/خ رقم

 تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه إلخ ... الخاص الحق في الموقوفين بعض عن والتسديد



-18 وتاريخ 1/5/5/26323 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب
 إلى – الله حفظه – الشريفين الحرمين خادم زيارة بمناسبة أنه المتضمن هـ19/4/1428
 وتاريخ ب م/3690 رقم الكريم السامي األمر صدر فقد المملكة مناطق من عدد
 ، العام الحق من أدناه فئاتهم الموضحة السجناء إعفاء -1 : اآلتي باعتماد هـ15/4/1428

 السجناء ( العام الحق في عليهم المحكوم -أ : الخاص بالحق يتعلق فيما عنهم والتسديد
 السجناء -ب ).األحداث والسجناء للدولة، بغرامات عليهم والمحكوم بالكفالة والمطلقون

 مشروعة غير بطريقة – إقامتهم أو – البالد لدخولهم والموقوفون عليهم المحكوم( الوافدون
 الموقوفون( عجزهم تحقق ممن ديات أو بديون المطالبون -ج ).اإلقامة نظام لمخالفتهم أو

 الشروط تطبيق ))1(( البند في ورد ما تنفيذ عند يراعى -2 ).الحضورية بالكفالة والمطلقون
 هـ15/5/1427 وتاريخ )ب م/3795/خ( رقم السامية باألوامر عليها الموافق والضوابط

 هـ4/2/1428 وتاريخ )ب م/1362( ورقم هـ18/9/1427 وتاريخ )ب م/6895( ورقم
 واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .األمر هذا في خاص نص شأنه في يرد لم فيما وذلك
 والله .. بعاليه إليها المشار سموه برقية من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه

و ./ يحفظكم
3157/ت/13
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وإعسار ديون

 البرقي التعميم على المبني ، هـ5/6/1427 وتاريخ 2902/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وتاريخ ش1/5/5/29604/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجل السري

 وتاريخ ب م/3795/خ رقم الكريم السامي األمر على المبني ، هـ18/5/1427
 والتسديد ، العام الحق في المحكومين السجناء بعض عن بالعفو القاضي ، هـ15/5/1427
 وفق وذلك ، عجزهم وتحقق ديات أو ديون عليهم ممن الخاص الحق في الموقوفين عن

 أو ديون عليهم ممن الخاصة الحقوق في السجناء عن بالتسديد يتعلق ما وأن ، محددة قواعد
 البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ... الحق بتعميم تبليغه سيتم ديات

 الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه هـ4/2/1428 وتاريخ ب م/1362 رقم الكريم
 هـ18/8/1427 وتاريخ 1/5/3/71903 رقم سموه برقيات إلى فيه المشار الداخلية وزير
 في إليها المشار القضايا بإحالة أنه المتضمنة هـ9/9/1427 وتاريخ 1/5/3/77823 ورقم



 مقتضى أن اعتبار على اإلعسار دعوى في للنظر المحكمة إلى لسموه المذكورة البرقيات
 عن بالعفو القاضي - هـ15/5/1427 وتاريخ ب م/3795/خ رقم السابق السامي األمر

 ، بسماعها اإلذن يعني -الخاص الحق في الموقوفين عن والتسديد العام الحق سجناء
 فقد وعليه ، بذلك صريح نص فيه يوجد ال المذكور السامي األمر أن المحكمة وأفادت

 تأييدنا إلى المذكور السامي األمر في أشير كما .اإلعسار دعوى بسماع اإلذن وجود طلبت
 في للنظر المختصة المحكمة إلى القضايا هذه مثل إحالة من الداخلية وزير سمو رآه لما

 في ب م/3795/خ رقم السامي األمر مقتضى أن اعتبار على اإلعسار دعوى
 اإلذن لطلب الحاجة عدم عليه يترتب الذي األمر ، بسماعها اإلذن يعني هـ15/5/1427

 األمر في الواردة التسديد ضوابط فيهم تتوفر الذين لألشخاص وذلك اإلعسار دعوى لسماع
 ، الداخلية وزير سمو رآه ما على بالموافقة الكريم التوجيه تم وحيث .إليه المشار السامي

.يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب فإننا

و /،،، يحفظكم والله
3361/ت/13
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 الرابعة فقرته في المتضمن هـ25/10/1418 وتاريخ 1124/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 الختصاص راجع ذلك وأن لألفراد الديون أقارير بتوثيق العدل كتابات اختصاص عدم

 العدل وكتابات المحاكم بعض من استفسارات من للوزارة يرد لما ونظراً .إلخ ... المحاكم
 برقم المعمم القضاء نظام صدور بعد الديون إقرارات ضبط في االختصاص جهة تحديد حول
 بعض بين الخصوص هذا في تدافع ووجود هـ18/10/1428 وتاريخ 3253/ت/13

 : أن على تنص التي القضاء نظام من )74( المادة على وبناء .العدل وكتابات المحاكم
 ويجوز ، والوصايا األوقاف عدا فيما اإلقرارات وضبط العقود بتوثيق العدل كتابات تختص[

 العدل وزير من بقرار تصدر الئحة وفق وذلك ، الغير إلى االختصاصات هذه ببعض يعهد أن
 االختصاص جعلت المذكورة المادة أن وحيث ].للقضاء األعلى المجلس موافقة على بناء
 والوصايا األوقاف عدا فيما الديون إقرارات ضبط ومنها اإلقرارات وضبط العقود توثيق في
و/ )يحفظكم والله .بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب فإننا ، العدل كتابات اختصاص من
70/3
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ربا

 وتاريخ 3/1 برقم الشرقية المنطقة محاكم رئيس فضيلة من خطاب وردنا فقد( :وبعد
 بعض يأخذها التي القروض بشأن الدمام عدل كاتب من ورد ما على عطفاً هـ1/1/1389

 القروض تلك أن مع فيه والرهن بالقرض االعتراف تسجيل البنك ويطلب ك البنو من األفراد
 العدل كتاب على المتعين بأن نشعركم وعليه نراه بما اإلفادة في ورغب منفعة تجر أو بفائدة
 و عليه الله صلى( الله رسول لعن وقد ورسوله الله حرمها التي العقود هذه مثل كتابة عدم
.ر/انتهى .)وكاتبه وشاهديه وموكله الربا آكل )سلم
ت/20/3
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ربا
..»

 تسجيل من مانع فال منفعة أو فائدة شرط القرض في يكن لم إذا بأنه العدل كتاب يبلغ
 من مانع فال ربا فيها يكن لم إذا المعامالت سائر وكذا فيه والرهن به االعتراف
.3/253 العدل كتاب في التعميم نص وينظر .ن/ .»إلخ..تسجيلها

ت/206/12
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 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم ( :وبعد
 هـ25/10/1401 في 291 رقم المجلس قرار به المرفق هـ1/11/1401 في 5035/1

 البنوك قروض رهونات توثيق عدل وكتاب محاكم من الشرعية للدوائر يجوز ال أنه المتضمن
 واعتماد االطالع نرغب .معينة بنسبة المقترض من فائدة البنوك هذه عليها تأخذ التي التجارية



 :هـ25/10/1401 في 291 رقم األعلى القضاء مجلس قرار ونص .و/انتهى .)موجبه
 مجلس اطلع فقد :وبعد وصحبه وآله محمد نبينا على والسالم والصالة وحده لله الحمد«

 رقم العدل وزير معالي خطاب على والعشرين الثانية دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء
 بالمنطقة العدل وزارة فرع مدير فضيلة خطاب ومشفوعه هـ4/6/1401 في ص/174

 رقم الخبر عدل كاتب فضيلة خطاب ومشفوعه هـ28/3/1401 في 1141 رقم الشرقية
 إقرارات توثيق من العدل كتاب إعفاء فضيلته طلب المتضمن هـ26/3/1401 وتاريخ 82

 فوائد على تشتمل الرهون لها توثق التي القروض لكون نظراً التجارية للبنوك الرهونات
 آكل )سلم و عليه الله صلى( الرسول لعن وقد صريح ربا ألنها المقترض من البنك يأخذها

 يوجد ال التي المحاكم وقضاة العدل كتاب يتعرض ال فحتى وكاتبه وشاهديه وموكله الربا
 أن يقترح فإنه الله رحمة من واإلبعاد الطرد وهو الشديد الوعيد ذلك إلى عدل كتاب فيها

 من القرض استعادة بها يضمن التي بالطريقة بنفسه اإلقرارات تلك توثيق البنك يتولى
.ذلك في الشرعية بالدوائر االستعانة دون المقترض

 هـ21/6/1401 في ص/200 رقم العدل وزير معالي خطاب على المجلس اطلع كما
 في 1718/1 رقم وزمالئه األولى الرياض عدل كتابة رئيس فضيلة خطاب ومشفوعه

 أي تقدم وال مبلغ أي تقرض ال التجارية البنوك أن لهم تبين أنه المتضمن هـ14/6/1401
 للربا كتابة يعتبر القروض لتلك الرهون وإثبات معينة، بنسبة فائدة مقابل إال تسهيالت
 في البنك شاركت اإلقرارات تلك بتوثيق العدل كتابة قامت وإذا عليه ومساعدةً له وإقراراً

 بقوله )سلم و عليه الله صلى( الله رسول منه حذر الذي المحذور في ووقعت المحرم فعل
 عرض وزمالؤه العدل كاتب فضيلة طلب ولذا ]وشاهديه وكاتبه وموكله الربا آكل الله لعن[

 كتابة في الوقوع من العدل كتابة يحمي قرار إلصدار األعلى القضاء مجلس على الموضوع
 دراسة أعاله إليهما المشار خطابيه في العدل وزير معالي طلب وقد الربا إلى يؤدي ما

 مجلس إن وحيث .بشأنه قرار واتخاذ العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قبل من الموضوع
 ورقم هـ11/7/1397 في 121 رقم قراريه أصدر أن سبق الدائمة بهيئته األعلى القضاء
 عقد أي يوثق ال أن العدل وكاتب القاضي على يتعين أنه المتضمنين هـ8/7/1398 في 200
 يعلم معاملة أي أو والمبايعات القروض في ذلك كان سواء الربا على اشتماله لديه يتحقق
 وجود لديه يتحقق لم إذا أما الوعيد شمله ممن الربا كاتب ألن الربا على مشتملة أنها يقيناً
 مجلس لدى تحقق وحيث .االمتناع له يسوغ وال التوثيق إجراء عليه فإن العقد في الربا

 المقترض من البنوك عليها تأخذ ربوية التجارية البنوك قروض أن العامة بهيئته األعلى القضاء
 بها التعامل للمسلم يجوز ال التي الربوية المعامالت من القروض تلك فإن .معينة بنسبة فائدة



 توثيق عدل وكتابات محاكم من الشرعية للدوائر يجوز ال فإنه وعليه المسلمين باتفاق
 الله حرمها التي العقود هذه مثل كتابة عدم عليها ويتعين المحرمة القروض تلك رهونات
.المسلمين علماء تحريمها على وأجمع ورسوله

 وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصلى شرعه المتثال المسلمين يوفق أن الله ونسأل
.»وسلم
ت/112/12

2/457
7
7

1403
ربا

 رقم المعظم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد
 صندوق لصالح الرهون بتوثيق العدل كتابات إبالغ بشأن هـ17/6/1403 في 14501

 وزير المعالي صاحب« :النص .للمستثمرين يقدمها التي القروض مقابل الصناعية التنمية
 في ل/3 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب على اطلعنا التحية،، بعد .العدل

 لصالح الرهون توثيق عن جدة عدل كتابة امتناع بشأن نسخته المرفقة هـ9/5/1403
 التي المبالغ أن بحجة للمستثمرين يقدمها التي القروض مقابل الصناعية التنمية صندوق
 ربا هي إنما للمشاريع يقدمها التي المختلفة للخدمات األتعاب مقابل الصندوق يتقاضاها
 أنه من معاليه أوضحه وما هـ6/2/1399 في 66 رقم العلماء كبار هيئة قرار إلى استناداً

 احتساب تنظيم المتضمن هـ25/3/1403 في 1567/3 رقم الوزاري القرار أصدر وأن سبق
 بن العزيز عبد الشيخ سماحة على عرضه وقد الصندوق يقدمها التي الخدمات نظير األتعاب

 بخطابه سماحته فأبلغه واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس باز
 هيئة مجلس على إليه المشار القرار عرض تم أنه المتضمن هـ15/4/1403 في 724/2 رقم
 ـ 17 من الفترة في الرياض في المنعقدة والعشرين الحادية دورته في العلماء كبار
 في 66 رقم السابق لقراره مخالفة فيه أن للمجلس يظهر ولم هـ28/3/1403
 وزارة تعميد معاليه وطلب هـ4/6/1399 في 12268 رقم باألمر المبلغ هـ6/2/1399

.توثيقها الصندوق يطلب التي الرهون بتوثيق العدل كتابات بإبالغ العدل

 هـ4/6/1399 في 12268 رقم األمر به قضى ما إنفاذ إليكم نرغب ، ذكر ما األمر وحيث
 القروض مقابل الصناعية التنمية صندوق لصالح الرهون بتوثيق للقيام العدل لكتاب وإبالغه



 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة زودنا وقد للمستثمرين يقدمها التي
 واالعتماد،فأكملوا لإلحاطة هذا أمرنا من بنسخة الوطني واالقتصاد المالية ووزارة واإلرشاد

 واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب نص وهذا .»بموجبه يلزم ما
 وزير لمعالي الموجه هـ15/4/1403 في 724/2 برقم .إليه المشار واإلرشاد والدعوة

 معاليكم كتاب إلى فأشير« :المقدمة بعد النص .الموضوع بشأن الوطني واالقتصاد المالية
 وتاريخ 1568/3 رقم القرارين ومشفوعه هـ25/3/1403 وتاريخ 1526/403 رقم
 العمل لتنظيم أصدرتموهما اللذين هـ25/3/1403 وتاريخ 1567/3 ورقم هـ25/3/1403
 قرره لما مطابقاً فيهما العمل ليكون الصناعية التنمية وصندوق العقارية التنمية صندوق في

 في المجلس على القرارين عرضت أنني وأفيدكم 66 رقم بالقرار العلماء كبار هيئة مجلس
 عام األول ربيع شهر من 28 إلى 17 من الرياض بمدينة المنعقدة والعشرين الحادية دورته

 لقراره مخالفة فيهما أن له يظهر لم إليهما المشار القرارين المجلس تأمل ولما هـ1403
 استفتاءات عدة الرئاسة هذه إلى وردت وقد هذا .الله وفقكم اإلحاطة نأمل .66 رقم السابق
 التسليف بنك عليها يسير التي الطريقة عن يسألون وغيرهم العلم طلبة بعض من وأسئلة

 البنك أن من األسئلة في ورد ما واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة تابعت وقد الزراعي
 المجلس رآه ما مع يتفق وال الربا من هذا أن فرأت .القرض جميع على %1 بواقع يأخذ
 لصندوقي بالنسبة اتخذ ما نحو على الالزم القرار وإصدار الموضوع معالجة آمل فإني ولذا

 من وإياكم الله وجعلنا سبحانه الله يغضب وما الربا عن ابتعاداً والعقاري الصناعي التنمية
.موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .»هـ ا .والتقوى البر على المتعاونين

.و/انتهى )
ت/12/139
2/459

18
7

1407
ربا

 591 برقم فيصل الملك المرحوم جاللة من الصادر األمر باعتماد العدل كتاب إبالغ«...
 هـ1397 لعام 121 رقم األعلى القضاء بمجلس الدائمة الهيئة وقراري هـ10/1/1390 في

 كتاب أحد وجد وإذا فيها الرهون وتسجيل القروض توثيق من هـ1398 لعام 200 ورقم
 االمتناع حقهم فمن المنفعة أو الفائدة شرط على صراحة فيها نص قد العقود تلك أن العدل

 البنوك قروض أن لديه تحقق قد أنه من العامة بهيئته القضاء مجلس قرره ما أما تسجيلها عن



 كتاب نظام على دراسة إجراء يستدعي األمر هذا مثل فإن توثيقها، يجوز ال ربوية التجارية
 ال التي والمعامالت توثيقها يجوز التي المعامالت لحصر البنكية المعامالت واستقرار العدل
 هذا حول لدينا ما رفع باإلمكان وأن النظام على الالزم التعديل وإجراء توثيقها يجوز

 .»هـ ا .يلزم بما وتعميدنا بدراسته الديوان في المختصين لتعميد السامي المقام إلى الموضوع
.486/ص الرهن في التعميم ينظر .و/ .)واالعتماد اإلحاطة فنرغب

ت/40/2
2/463
8
3

1393
رشوة
 مرفقات أو شيكات أو نقدية أوراق الديوان إلى ترد التي الرشوة قضايا بعض في لوحظ«...

 .و/ .»إلخ..ونظامياً أصولياً تحريزاً تحرز أن دون بالمعاملة أرفقت قد الجريمة محل أخرى
.1/731 التزوير في التعميم نص وينظر
ت/160/2

2/463
13
8

1394
رشوة

 في ت/40/2 برقم لكم المبلغ التعميمي الوزارة لخطاب إلحاقاً( :وبعد
 في 355/1 رقم التعميمي المظالم ديوان رئيس خطاب على عطفاً.هـ8/3/1393

 رئيس خطاب نص يلي فيما ترون .الهامة المعامالت تحرير طلبه حول هـ16/2/1393
 بعد النص .إليه المشار لسابقه اإللحاقي هـ13/7/1394 في 1262/1 رقم المظالم ديوان

 الرشوة قضايا حول هـ16/2/1393 وتاريخ 355/1 رقم الديوان لتعميم إلحاقاً« :المقدمة
 من القضايا تلك تتطلبه وما والمحاكمة للتحقيق المظالم ديوان إلى تحال التي والتزوير
 السابق التعميم تضمنه ما إلى نضيف فيها الالزمة اإلجراءات لسالمة ضماناً تحفظية إجراءات

 خارج جهة من الصادرة الوثائق أو الشهادات إحدى في الشك حالة في( :التالية العبارة ذكره
 صدرت التي بالجهات لالتصال المعنية الجهات ومخابرة واضحة تصويرها فينبغي المملكة

 أو الوثيقة أصل أما العكس أم منها صدرت أنها من والتأكد الصورة نفس على واطالعها منها
 للديوان ترسل التزوير ثبوت وبعد الحقيقة تظهر حتى المختصة الجهة لدى فتبقى الشهادة



 والفروع الجهات كافة إلى اإليعاز نأمل ).موضوعها في التحقيق حيال الالزم التخاذ
 وضمه اإلحاطة نرغب .»هـ ا .ذكر ما ومالحظة .بالسابق التعميم هذا بإلحاق لديكم المختصة

.ك/انتهى .)سبق ما إلى
ت/123/12

2/464
14
7

1403
رشوة

 رقم التعميمي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب نص بأدناه نبلغكم( :وبعد
 باسم الداخلية بوزارة جديدة إدارة إحداث بخصوص هـ5/1403/ في 61/753/ب/م

 انتقال بفترة األخيرة السنوات في الغالية بالدنا تمر« :المقدمة بعد النص .اإلدارية المباحث
 ..والقرى المدن شمل ربوعها كافة الحضاري التطور وعم مرافقها جميع في حضارية
 االستعانة تم فقد .المملكة أنحاء كافة العامة الخدمات تشمل أن في جاللته حكومة ولحرص

 التي اإليجابيات ومع .التخصصات بمختلف أجنبية بعمالة تستعين والتي األجنبية بالشركات
 يطلبها التي الرشوة المثال سبيل على منها لعل السلبيات بعض وجدت التطور هذا واكبت
 الداخلية وزارة أدركت ولقد .الشخصية مصالحهم سبيل في النفوس ضعاف بعض ويقدمها

 الناس لدى التذمر أوجد مما العامة المرافق بعض في السريع وانتشارها الشاذة الظاهرة هذه
 وأن خاصة .األسلوب بهذا طلباتهم على يتحصلوا أن عقيدتهم تأبى الذين أولئك وخاصة
 يحتاجها التي المتطلبات هذه لتأمين الماليين ماليين رصدت الله رعاها جاللته حكومة

 البوادر ظهور منذ الناحية هذه تهمل لم ومسئولياتها مهامها بحكم الوزارة وهذه .المواطن
 لهذا واستمراراً .الوزارة حرص على دليل خير المحلية الصحافة في ينشر ما ولعل األولى

 بإنشاء القاضي هـ1/12/1400 وتاريخ 2111/8 برقم السامي األمر صدر فقد الحرص
 والقضاء الرشوة محاربة عن مسئولة /العامة بالمباحث مرتبطة اإلدارية المباحث / باسم إدارة
 النتائج بعض حداثتها رغم اإلدارة هذه أعطت ولقد .والتحقيق الرقابة هيئة مع بالتنسيق عليها
 هذه على القضاء في المساهمة يرغبون ممن والمخلصين المسئولين بعض علم ولعدم .الطيبة

 تباشر أنها العلم مع بها معرفة على الجميع ليكون عنها اإلعالن األحسن من أنه رأينا .الظاهرة
 خطياً بهم المرتبطين والموظفين الدوائر تبليغ الجميع من نأمل ...سرية بصفة عملها

...به ليحتفظوا



 والسالم السبيل سواء إلى الهادي والله مكروه كل من البالد هذه يحفظ أن المولى سائلين
.و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .»هـ ا .الله ورحمة عليكم
ت/142/12

2/465
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1403
رشوة
 في 6/ع/5345 رقم والتأديب التحقيق هيئة رئيس معالي تعميم نص يلي فيما ترون ( :وبعد

 وتاريخ 51/م رقم الكريم الملكي المرسوم نص« :المقدمة بعد هـ3/8/1403
 بمسماها الهيئة هذه تتولى أن على .الجديد المظالم ديوان نظام بإصدار هـ17/7/1402

 جرائم في التحقيق إليها المسند االختصاصات إلى وباإلضافة )والتحقيق الرقابة هيئة( الجديد
 وتاريخ 43 رقم الملكي المرسوم في عليها المنصوص والجرائم والتزوير الرشوة

 .المظالم ديوان لدى التحقيق تحت التي القضايا جميع إليه تحال أن وعلى هـ29/11/1377
 تؤول أن على هـ17/7/1402 وتاريخ )51/م رقم( الذكر سالف المرسوم نص كما

 مجلس وقرارات الموظفين تأديب نظام في عليها المنصوص التأديب هيئة اختصاصات
 العمل يبدأ وحيث .التأديبية القضايا جميع إليه تحال أن وعلى المظالم ديوان إلى الوزراء

 مراعاة المعنية الجهات جميع من فنأمل هـ5/8/1403 في إليه المشار المظالم ديوان بنظام
 الموظفين تأديب بشئون المتعلقة المكاتبات توجه أن -1 :التاريخ ذلك من اعتبارا يلي ما

 الهيئة لهذه الجديدة التسمية أن -2 .المظالم ديوان إلى التأديب لهيئة توجه كانت والتي
 هيئة« أصبحت إليه المشار هـ17/7/1402 وتاريخ 51/م رقم الملكي المرسوم بموجب
 واقتضى لها ترسل التي المكاتبات سائر في التسمية هذه استخدام ويرجى ».والتحقيق الرقابة
.ش/انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نرغب .»هـ ا .لإلحاطة ذلك تعميم

3764/3
2/469

25
12

1382
رقيق

 الفقرة على وبناء هـ12/8/1382 في 393 رقم الوزراء مجلس قرار إلى نظراً( :وبعد
 إللغاء الضرورية التعليمات وضع في ورغبة الرقيق بتحرير القاضي الوزاري البيان من العاشرة



 التأكد المحاكم جميع في الشرعيين والقضاة المحاكم رؤساء على يجب :يلي ما يقرر الرق
 أن وعليهم الشرعية المحاكم من تصدر شرعية صكوك بواسطة الرقيق ملكية ثبوت من

 بغية التواطؤ حدوث اتقاء أمكن ما يراعوا وأن الرقيق ملكية إثبات في والدقة الحرص يتحروا
.ن/انتهى .)بمقتضاه والعمل فالعتماده مزيف تعويض على الحصول
ت/1206/3

2/469
14
3

1383
رقيق
 الوزراء مجلس رئيس الملكي السمو صاحب من 1586 برقم برقية وردنا فقد( :وبعد

 أن تطلب ال الوزراء مجلس من الصادرة األخيرة التعليمات إن وحيث« :فيها جاء المحترم
 المطالبة بعدم لكم التابعة الجهات تعميد فينبغي األصلية البالد من الرق تملك صك يكون
.ن/انتهى .)إليها المشار البرقية في جاء بما العمل اعتمدوا فعليه »األشياء هذه بمثل

1984/3
2/469

18
5

1383
رقيق

 في 4306 برقم الداخلية وزير سمو من التعميمية البرقية صورة تلقينا( :وبعد
 وتاريخ 4324 رقم البرقي السامي األمر صدور على بناء« :نصها والتي هـ14/4/1383
 من للتمكن السعودية الجنسية المحررين األرقاء إعطاء على بالموافقة هـ2/4/1383

 اتخاذ وجوب من التقيد يستلزمه لما وبالنظر .المواطنين من كأمثالهم معيشتهم اكتساب
 من للتثبت الالزمة التحريات بإجراء بالشرطة التنفيذية الجهات قيام :أوالً :التالية الترتيبات

 البيان في أحراراً المعتبرين السابقين األرقاء من السعودية الجنسية طالبي دعوى صحة
 يتم لم أو حكومي تعويض على أصحابهم استحصال تم سواء الرق بإلغاء القاضي الوزاري

 بصكوك لتزويدهم الشرعية للمحاكم تحرياتهم نتيجة ورفع عنهم تعويض على استحصالهم
 وغيرهم التكارنة من األجانب بعض يتمكن ال وحتى بموجبه الرق من تحررهم تثبت شرعية

 إبالغ :ثانيًا .السابقين األرقاء من بأنهم ادعائهم بمجرد السعودية الجنسية على الحصول من
 على استحصالهم بعد السابقين لألرقاء سعودية نفوس حفائظ باستخراج الجوازات إدارة



 .استحقاقهم صحة من التأكد بعد والمستخرجة الرق من لتحررهم المثبتة الشرعية الصكوك
 في 1806/ت/13 رقم بالتعميم أكد .ن/انتهى .)يخصكم فيما الالزم وإجراء فالعتماده

.و/هـ14/6/1422
م/2613/3

2/470
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1384
رقيق

 موضوع حول هـ5/9/1384 في 14727 برقم الداخلية وزير لسمو كتبنا فقد( :وبعد
 حصولهم بطلب مراجعتهم وتكرر واعتاقهم مالكهم بتعويض الحكومة قامت الذين األرقاء

 الجوازات أن إال كمواطنين باألعمال االلتحاق من بموجبها ليتمكنوا السعودية الجنسية على
 إخراج من القضاة جانب من الحاصل وللتوقف عتقهم تثبت صكوكاً منهم طلبت والجنسية

 إن وحيث والتأخير المشقة من ذلك في لوحظ ولما أطول إجراءات باتخاذ إال صكوك
 الداخلية وزير سمو من طلبنا فقد .الجنسيات إعطائهم تأخر من تضررهم أبدوا إليهم المشار
 التعويض وبطاقات بيانات على استناداً إليها المشار الحفائظ المذكورين إعطاء على موافقته
 نوه بما األمر بصدور وأنه لمطالبهم والتسهيل التيسير من فيه لما بذلك يلزم من على واألمر

 من الشرعي بالجانب يتعلق ما وأما .الذكر السالف اإلداري بالجانب يتعلق ما ينتهي عنه
 فيما ستنظر محكمة كل فإن والمواريث والوالء الزواج مسائل من إليه الحاجة تدعو ما ناحية
 يلزم ما باتخاذ والقضاة المحاكم على سنؤكد وإنا حينه في الشرعي اإليجاب وتجري يردها
 في 14727رقم صورته المرفق بخطابه ذكرناه ما على سموه موافقة صدرت وقد

.ر/انتهى .)بعملكم يتعلق فيما ذكرناه ما واعتماد بموجبه اإلحاطة فينبغي هـ5/9/1384
ت/94/12
2/471

26
4

1395
رقيق

 لصاحب الموجه الكريم السامي األمر من الوزارة لهذه المعطاة الصورة إلى إشارة ( :وبعد
 في جاء ما بتنفيذ القاضي هـ26/2/1395 في 6331 رقم الداخلية وزير الملكي السمو



 أن من لوحظ ما حول هـ22/2/1394 في 73 برقم العليا القضائية الهيئة من الصادر القرار
 بطي تجدون.إلخ ... القدامى أسيادهم إلى السابقين األرقاء تنسب والجنسية الجوازات دوائر

 .)موجبه واعتماد اإلحاطة ونرغب إليه المشار العليا القضائية الهيئة قرار من صورة هذا
 إن«... :هـ22/2/1394 في 73 رقم العليا القضائية الهيئة قرار في ورد ومما .و/انتهى

 أو ابنه أنه يقال بأن والء أو نسباً السابق مالكه إلى الدولة قبل من المحرر الرقيق انتساب
 آباءهم تعلموا لم فإن الله عند أقسط هو آلبائهم ادعوهم[ تعالى لقوله شرعاً يجوز ال مواله

 وهو أبيه غير إلى ادعي من ):سلم و عليه الله صلى( ولقوله ]ومواليكم الدين في فإخوانكم
 غير تولى من الله لعن ):سلم و عليه الله صلى( وقوله حرام عليه فالجنة أبيه غير أنه يعلم

 ينسب أن القضائية الهيئة وترى ـ أعتق لمن الوالء )سلم و عليه الله صلى( وقوله مواليه
 أب له يعرف لم وإن وجد أب له عرف إن نسباً وجده أبيه إلى الدولة قبل من المحرر الرقيق

 ثم الله عبد هو إنسان كل أن باعتبار الرحمن عبد ابن أو لله عبدا بن فالن :فيقال جد وال
 الذكور ذكر فيما ويستوي .المال بيت عتاقة مولى أو الدولة عتاقة مولى إنه ذلك بعد يقال

 وينظر .»واألنثى الذكر عن التعبير واختالف اعتبار مع الدولة قبل من المحررون واإلناث
.92/ص والجوازات الجنسية في النص
1806/ت/13
1/5

14
6

1422
رقيق

)

 في 19591/22 رقم بالرياض الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب إلى إشارة
 المدنية لألحوال المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب ومشفوعه هـ12/4/1422

 إلى سعادته ويشير . عتق إثبات طلب بشأن هـ26/3/1422 في 10889/م2 رقم المكلف
 األرقاء تقدم وقد ، الرياض منطقة بأمارة لجنة لهم وشكلت ، طويلة مدة منذ انتهى الرق أن

 منح وتم ، ألسيادهم تعويضات وصرف األرقاء عتق وتم ، اللجنة لهذه حينه في واسيادهم
 حفيظة على يحصل لم ومن اإلمارة لدى باسماء بيان وهناك ، حينه في للمعاتيق نفوس حفائظ

 الحاالت هذه مثل بمالحظة القضاة إبالغ سعادته وطلب . الخ .. شك محل فهو اآلن حتى
 1984/3 رقم الوزاري التعميم على وبناء ، إليه أشير لما ونظرا . الخ .. الصك إصدار قبل
 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم على المبني ، هـ18/5/1383 في



 بالشرطة التنفيذية الجهات قيام ) أوال ( الفقرة في القاضي ، هـ14/4/1383 في 4306
 األرقاء من السعودية الجنسية طالبي دعوى صحة من للتثبت الالزمة التحريات بإجراء

 استحصال تم سواء ، الرق بإلغاء القاضي الوزاري البيان في أحرارا المعتبرين السابقين
 نتيجة ورفع ، عنهم تعويض على استحصالهم يتم لم أو حكومي تعويض على أصحابهم
 لذا . الخ .. الرق من تحررهم تثبت شرعية بصكوك لتزويدهم الشرعية للمحاكم تحرياتهم

 و/يحفظكم والله) بعاليه إليه المشار التعميم به قضى ما على والتوكيد االطالع إليكم نرغب
.

1795/3
2/475

14
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1382
رهن
 أو لألفراد يعود منها كان ما سواء عملكم مقر حدود خارج تقع أرض أي تسجيل عدم(...

 االستحكام في التعميم نص وينظر .ن/ .»إلخ...الرهن أو الهبات أو المبيعات في للحكومة
1/225.

م/1704/3
2/475

11
7

1385
رهن

 في 2023/1/1 برقم السعودي العربي الزراعي البنك عام مدير سعادة من وردنا فقد( :وبعد
 اإلدارة مجلس الزراعي البنك إدارة مجلس رئيس معالي أبلغ لقد« :نصه ما هـ3/6/1385

 معاليه حث المعظم الملك جاللة أن هـ15/5/1385 في المنعقدة 16/85 رقم جلسته في
 للمزارعين والتيسير التساهيل طريق عن المزارعين مساعدة على القاهرة إلى جاللته سفر يوم
 سفره قبل المجلس رئيس معالي منا طلب وقد اإلمكان بقدر والصكوك القروض عمليات في
 وكتاب القضاة لكافة عام نداء توجيه راجياً بذلك لفضيلتكم الكتابة المملكة خارج إلى

 القروض على حصولهم لدى ورهنها الشرعية الصكوك على المزارعين حصول لتسهيل العدل
 وتاريخ م/421/3 برقم المحاكم لجميع سماحتكم من الصادر للتعميم تأكيداً وذلك

 من تعاون كل يجد أن األمل لوطيد لسماحتكم هذا خطابي أرفع إذ وإني هـ15/2/1385



 يتمكن حتى المملكة مناطق مختلف في العدل وكتاب المحاكم قضاة الفضيلة أصحاب
 ذلك فاعتمدوا .اهـ.».التحية فائق بقبول وتفضلوا وجه أكمل على رسالته أداء من البنك

 التعليمات حسب والتيسير التسهيل في ورغبة الواجب أداء على حرصاً بموجبه وتمشوا
.ن/انتهى .)المطهر الشرع ويوافق العامة المصلحة تقتضيه وما لكم المبلغة واألوامر

ت/8
2/475

11
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1391
رهن

 وتاريخ ت/107/2 برقم ـ الله رحمه ـ القضاة رئيس سماحة عمم أن سبق( :وبعد
 رقم لتعميمنا إلحاقاً« : نصه بما العدل وكتاب المحاكم جميع على هـ25/8/1389
 معامالت بشأن ـ قف ـ البنوك مع الربوية المعامالت بشأن هـ7/6/1389 وتاريخ ت/70/3

 للبنك به والرهن بالقرض اإلقرار إثبات من مانع وال الدراسة تحت موضوعها الزراعي البنك
 وإننا .»هـ ا.بالالزم نبلغكم قبلنا من الموضوع دراسة انتهاء وعند ربا المعاملة في يتضح لم ما

 قبل من أجريت التي الدراسة من يتضح لم حيث بموجبه والتمشي العمل بلزوم عليكم نؤكد
 وجود على يدل ما الزراعي البنك عن ومندوب اإلفتاء ودار العدل وزارة من المشكلة اللجنة
.و/انتهى .)للمزارعين الزراعي البنك يقدمها التي النقدية القروض في فوائد

ت/1/12
2/476
7
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1395
رهن

 كاتب توقف من هناك المراجعين وبعض الطائف فرع ـ الرياض بنك شكوى على بناء( :وبعد
 التفتيش عام مدير قبل من ذلك في والتحقيق الرهن دين في الزيادة إجراء عن الطائف عدل

 الهيئة قبل من بدراستها وأوصى المسألة هذه في العدل كاتب استشكال أيد الذي اإلداري
 خطاب فتلقينا المذكورة الهيئة إلى المعاملة أحلنا فقد به العمل يجب ما لتقرير العليا القضائية

 القضائية الهيئة بتأمل أنه المتضمن هـ16/11/1394 في ق/هـ/1065 رقم رئيسها فضيلة
 ال بعضهم فقال ـ الله رحمهم العلماء فيه اختلف مما المسألة هذه أن ظهر ذكر لما العليا



 ألن الزيادة تلك يساوي كان ولو معين مبلغ على يستقر ما بعد الرهن دين في الزيادة تجوز
 اآلخر والقول يشغل، ال المشغول ألن عليه بزيادة يشغل فال السابق بالمبلغ شغل الرهن
 توثقة هي وإنما فيها محذور ال إذ بذلك ورضي واحداً المرتهن كان إذا الزيادة هذه صحة
 مالك مذهب وهو العمل عليه الذي وهذا األول الدين به توثق كما بالرهن األخير للدين

 بطين أبا الرحمن عبد بن الله عبد /والشيخ تيميه ابن الدين تقي الشيخ واختاره والشافعي
 .)بموجبه والعمل اعتماده نرغب به نبلغكم إذ وإننا .القضائية الهيئة ترجحه الذي وهو

.و/انتهى
ت/95/12
2/477
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1395
رهن

 هـ28/2/1395 في 1928 برقم لنا الحصين صالح /الشيخ معالي لخطاب إشارة( :وبعد
 لصندوق المقترضون يقدمها التي الرهون توثيق عند العدل كتاب يكتفي أن معاليه رغبة حول

 عنه مندوب حضور من بدالً الصندوق إدارة من إليهم يوجه كتابي بطلب العقارية التنمية
 في قرارها فأصدرت لدراسته العليا القضائية الهيئة إلى الموضوع أحيل وقد لإلجراء تسهيالً

 واعتماد اإلحاطة ونرغب صورته هذا بطي تجدون .هـ5/4/1395 في 150 برقم ذلك
 لله الحمد« هـ5/4/1395 في 150 رقم العليا القضائية الهيئة قرار نص .و/انتهى .)موجبه
 بوزارة العليا القضائية الهيئة اطلعت فقد :وبعد بعده النبي من على والسالم والصالة وحده
 هـ3/4/1395 وتاريخ ك/103/1 رقم العدل وزارة وكيل فضيلة خطاب على العدل

 خطابه في الحصين صالح /الشيخ معالي إليه أشار ما بدراسة العدل وزير معالي أمر المتضمن
 التي الرهون توثيق عند العدل كتاب يكتفى أن رغبته حول هـ28/2/1395 في 1928 رقم

 الصندوق إدارة من إليهم يوجه كتابي بطلب العقاري التنمية لصندوق المقترضون يقدمها
 بإعداد الوزارة في المختصة للجهة واإليعاز لإلجراء تسهيالً عنه مندوب حضور من بدالً
 شرعاً يمنع ما الترى القضائية الهيئة فإن تقدم ما وبدراسة .العدل لكتاب المعنى بهذا تعميم

 العقاري التنمية صندوق إدارة من إليهم يوجه الذي الكتابي بالطلب العدل كتاب اكتفاء من
 البد نفسه الراهن أما . وموقعه وحدوده وحججه المرهون العقار أوصاف ذكر على المشتمل

 صفته يذكر أن بعد الصندوق لدى عقاره برهن وإقراره العدل كاتب لدى حضوره من
.»تملكه مستند ويبرز وحدوده وموقعه



ت/127/12
2/478
7
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1395
رهن

 الحائزة السعودي التسليف ببنك المتعلقة الرهن إثبات لوثيقة نماذج طباعة بمناسبة( :وبعد
 بأن نفيدكم استعمالها طريقة في العدل كتاب بعض الستشكال ونظراً الوزارة هذه لموافقة

 إحداهما البنك وتسليم متسلسل برقم اإلقرار حين القسيمتين على التوقيعات أخذ المطلوب
 صك على والشرح خاص ملف في األخرى بالقسيمة المحكمة أو العدل كتابة واحتفاظ

 الوثيقة على بناء القاضي أو العدل كاتب قبل من الرهن بثبوت وسجله المرهون العقار
 بتوقيع باالستيفاء لديه التي القسيمة على البنك يشرح القرض وفاء وعند منه الصادرة
 .الرهن بفك وسجله الرهن صك على للتهميش منها الصادرة الجهة إلى ويبعثها فيه المسئول

.ك/انتهى .)بموجبه والتمشي اإلحاطة فنأمل
ت/198/12

2/478
7
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رهن
 هـ23/9/1395 في 724 رقم العقارية التنمية صندوق مدير سعادة خطاب تلقينا( :وبعد
 المحاكم بعض في العدل كتاب أن الصندوق إدارة الحظت« :المقدمة بعد نصه يلي وفيما
 في جاء حسبما الصحيح إن وحيث الرهن، وثائق في العقاري التنمية صندوق بكتابة تقوم
 بضرورة العدل كتابة على التنبيه فنأمل . العقارية التنمية صندوق هو الوزراء مجلس قرار

 إليه أشير ما مالحظة نرغب .»هـ ا.تحياتنا ولكم .تعاونكم شاكرين الصحيح االسم وضع
.ك/انتهى .)موجبه واعتماد

ت/210/12
2/478
7
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1395



رهن
 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة هذا طي من نبلغكم( :وبعد

 في ف/28360/3 برقم الوطني واالقتصاد المالية للشئون الدولة وزير لمعالي الموجه
 اشتراط دون والمحكرة الموقوفة األراضي على للبناء اإلقراض جواز بشأن هـ29/9/1395

 .و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نرغب .إلخ.. رهنها وإجراء األرض ملكية صك تقديم
.3/732 الوقف في النص وينظر
ت/178/12

2/479
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1396
رهن

 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب من صورة هذا بطي تجدون( :وبعد
 هـ15/7/1396 في 159 رقم القرار مشفوعه من وصورة هـ21/7/1396 في ق/م/689
 وإجراء والحكر الوقف أراضي على االقتراض المواطنين طلب بشأن المجلس أصدره الذي
 قرار في ورد ومما .و/انتهى .)يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .عليها الرهن

 من االقتراض جواز -1 «... :نصه ما هـ15/7/1396 في 159 رقم األعلى القضاء مجلس
 اإلذن يتضمن بذلك صكاً وإصداره القاضي إذن بعد الوقف لعمارة العقارية التنمية بنك

 أرض على المنشأة األنقاض برهن للناظر واإلذن عمارته تحتاجه ما بقدر للوقف باالقتراض
 على أقيم ما رهن جواز -2 .الوقف عمارة في المقترض المبلغ كامل إنفاق تحقق بعد الوقف
 الخبرة أهل من رجاالً المحكمة تعميد وبعد العمارة إكمال بعد أنقاض من الوقف أرض

 صدر التي المواصفات تضمنته لما موافقاً البناء كان إذا ما لبيان الوقف عين على يقفون
 ذلك بعد -3 .البنك من المقترض المبلغ بقدر البناء نفقة وأن بموجبها القاضي من اإلذن
 للبنك األنقاض برهن الناظر إقرار لتسجيل العدل لكاتب موجه القاضي من خطي إذن يصدر
 فيها وأذن عليها المتفق المواقيت في أمواله البنك ليستوفي اإلذن صك يتضمنه ما وفق على

 على األقساط وإنفاق العمارة إنهاء ضمان على محافظته فيمكن العقاري البنك أما القاضي
 .»حينها في األقساط وإنفاق البناء إنشاء على الناظر مع اإلشراف في باشتراكه وذلك البناء

.3/733 الوقف في النص وينظر
ت/182/12

2/480



11
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1396
رهن
...»

 التنظيم يعترض ال الذي الجزء وكان للصندوق بكامله مرهون عقار من جزء اقتطاع حالة في
 الجزء قيمة صرف الحالة هذه في فيجوز الرهن قيمة تغطي قيمة ذا مبني غير أو مبنياً

 كان إذا الصندوق إلى الرهن قيمة فيحول المرهون العقار كل اقتطع إذا .لصاحبه المقتطع
 قيمة كانت إذا أما المالك إلى العقار قيمة بقية وتصرف الرهن قيمة من أكثر العقار قيمة

 /الراهن لمطالبة إعالمه مع الصندوق إلى المبلغ جميع فيحول الرهن قيمة من أقل العقار
 الملكية ونزع العقار في التعميم نص وينظر .ك/ .»ذلك مراعاة نأمل .حقه بباقي /المالك

3/97.
ت/212/12

2/480
23
11

1396
رهن

 في 2579 رقم بخطابه المنتدب بريدة عدل كاتب فضيلة عنه استفسر ما إلي إشارة( :وبعد
 تسجيل معاملة يعامل وهل الزراعي البنك رهونات بتسجيل يتعلق ما حول هـ10/9/1396

 بأن نفيدكم .التسجيل دون بالضبط االكتفاء حيث من والتسليف العقاري البنك رهونات
 هـ12/1/1396 في ت/14/12 رقم تعميمنا من الثانية الفقرة مع تمشياً كذلك األمر

 الملكية صك في ما لكامل بالرهن اإلقرار أو البات بالبيع اإلقرار كان إذا« :يلي ما ونصها
 تم ما بمضمون سجله وعلى الملكية صك على والتهميش الجديد اإلقرار بضبط فيكتفى
 سجالت ترقم أن على العدل وكاتب والمسجل الضبط كاتب من عليه والتوقيع ضبطه

 في الشرح صيغة تكون أن ويستحسن متسلسل برقم منها كل في الضبط ويكون الضبوط
 وتاريخ رقم النفوس لحفيظة الحامل فالن ملك إلى الصك هذا في ما انتقل لقد « هكذا البيع

 الجلد من وصحيفة وتاريخ برقم مدون هو حسبما كذا قدره مقبوض بثمن الشرعي بالشراء
 فالن لدى الصك هذا في ما رهن جرى لقد الرهن في ويقال .»لعام المبايعات لضبط رقم

 رقم الجلد من وصحيفة برقم مدون هو حسبما وذلك وتاريخ رقم النفوس لحفيظة الحامل



 وهامش الملكية صك امتالء لغاية هكذا سجله على بموجبه وهمش عام اإلقرارات لضبط
 مما جزءاً كان أو حدوده أو المبيع صفة تغيرت أو ذلك عن ضاق فإذا بالشروحات سجله

 صك إخراج في المصلحة أن العدل كاتب أورأي ممزقاً أو بالياً الصك كان أو الصك في
 حيث من األولى الملكية صك في اتبع ما فيه يتبع ثم جديد صك له يخرج فحينئذ جديد

.و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .آنفاً المذكور والتهميش بالضبط االكتفاء
ت/217

2/481
24
12

1396
رهن

 .و/ .)إلخ...شرعي صك بموجب للمقترض ملكاً المرهونة األرض كون وجوب(... -
.1/555 البنوك في التعميم نص وينظر

ت/99/12
2/481
2
6

1398
رهن

 الصناعية التنمية صندوق يطلب التي الرهونات بشأن الدائرة المخابرة إلى إشارة( :وبعد
 في 1/812رقم األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة بخطاب والمنتهية توثيقها

 في 158 رقم األعلى القضاء بمجلس الدائمة الهيئة قرار ومشفوعه هـ25/5/1398
 وآله محمد نبينا على والسالم والصالة وحده لله الحمد« :نصه اآلتي هـ23/5/1398

 المتعلقة األوراق على الدائمة بهيئته المنعقد األعلى القضاء مجلس اطلع فقد :وبعد وصحبه
 رفق والواردة العدل كتاب لدى الصناعية التنمية بصندوق الخاصة الرهونات توثيق بشأن
 في ف/1460/12 برقم واإلدارية المالية للشئون العدل وزارة وكيل فضيلة كتاب

 وكاتب الرياض عدل كاتب من استفساراً تتضمن وجدت األوراق وبدراسة هـ10/5/1398
 كتاب ورغبة لديهما توثيقها الصناعية التنمية صندوق يطلب التي الرهونات حول جدة عدل

 المستشار سعادة خطاب على االطالع جرى كما معلومة المرهونة األعيان تكون أن العدل
 المقترض إقراض على يوافق الصندوق أن سعادته ذكر وقد الصناعية التنمية لصندوق العام

 للمقترض مملوكة كانت إن المصنع عليها المقام واألرض وآالته ومعداته المصنع رهن مقابل



 كافية ببيانات يتقدم المقترض أن إذ الطرفين لدى معروفة األرض خالف الرهونات إن وقال
 الفنى القسم ويقوم المتسلسلة وأرقامها وأبعادها أحجامها حيث من شرائها فواتير في عنها
 القرض على الموافقة نقرر ذلك وبعد واألوصاف البيانات صدق من بالتحقق الصندوق في

 مبينة والمعدات اآلالت تفاصيل أن إلى الرهن صك نموذج في أشير أنه سعادته ذكر كما
 وموقع الطرفين لدى معلوم فالمرهون ولذا القرض بعقد المرفق المشروع وصف في مفصالً

.قبلهما من عليه

 إذا إال اليصح الرهن أن الدائمة بهيئته المنعقد األعلى القضاء مجلس يقرر ذكر ما وبتأمل
 موجودة، أنها على الطرفان وتصادق والمرتهن للراهن معلومة المرهونة األعيان كانت

 العدل كتاب وعلى برهنها، شرعاً مالكها من له مأذوناً كان أو الرهن حال للراهن ومملوكة
 العدل كتابة بختم المرهونة األعيان به الموضحة البيان على يختموا وأن الرهن يوثقوا أن

.ش/انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .»هـ ا.الشروط هذه لديه توفرت إذا العدل وكاتب
ت/185/12

2/483
15
10

1398
رهن
 رقم الصناعة لشئون والكهرباء الصناعة وزارة وكيل سعادة لخطاب باإلشارة( :وبعد

 السعودي الصناعية التنمية صندوق خطاب على المعطوف هـ18/9/1398 في ص/7877
 والمباني المصانع رهن في الصناعة وزارة ممانعة عدم بشأن هـ10/9/1398 في 1234 رقم

 اإلحاطة فنأمل ...إلخ الصندوق لصالح للوزارة التابعة الصناعية المناطق في المقامة
.ش/انتهى .)واالعتماد

ت/182/12
2/483

12
11

1403
رهن
 عن الرهن بفك والخاص هـ20/8/1396 في ت/168/12 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد
 في 1213/1 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس خطاب تلقينا لقد المرهون، العقار

 بهيئته المنعقد األعلى القضاء مجلس اطلع لقد« :المقدمة بعد ونصه هـ27/10/1403



 رقم المرفق الثانية جدة عدل كتابة رئيس كتاب على والعشرين الخامسة دورته في العامة
 المجلس وباستعراض .المرهون العقار عن الرهن فك بشأن هـ2/4/1403 وتاريخ 103

 هـ20/8/1396 وتاريخ ت/168/12 رقم للتعميم إلحاقي تعميم يكتب أن رأى للموضوع
 كتاب على يعتمد ال وأن رسمية بصفة الخطاب يرسل أن شريطة الرهن فك من مانع ال بأنه
 فإن الخطاب صحة في التباس أو شك حصل وإذا مناولة العدل كتاب أو المحاكم إلى يرد
 والسالم .الجميع الله وفق .بذلك المعنية الجهة من االستفسار العدل كاتب أو القاضي على

.و/انتهى .)بموجبه والعمل االطالع نرغب لذا .»هـ ا.عليكم
ت/12/170
2/483

13
9

1405
رهن

 في 6/601/85 رقم الرياض أرامكو شئون مدير سعادة لخطاب إشارة( :وبعد
 الشركة قروض تسجيل مهمة تسهيل طلبه بشأن العدل وزير لمعالي الموجه هـ2/7/1405

 الشركة معاملة من مانع ال بأنه نفيدكم .بصكوكهم واالحتفاظ دورهم ورهن لموظفيها
 التنمية صندوق به يعامل بما التوثيق في ورهوناتهم لموظفيها قروضها إجراءات في المذكورة

.ك/انتهى .)للمواطنين قروضه في العقارية
ت/12/68
2/484
2
4

1406
رهن
 طلب في أرامكو شركة يمثل الذي الشخص عن االستفسارات بعض لورود نظراً( :وبعد
 العام مديرها هو يمثلها الذي بأن نفيدكم .ذلك على والتوقيع الرهن وفك الرهونات توثيق

.ك/انتهى .)لإلحاطة .منطقته في الشركة مكتب كمدير نائبه أو المملكة أنحاء في
ت/12/104
2/484
1
6



1406
رهن
 معالي خطاب على المبني هـ18/6/1404 وتاريخ ت12/107 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد
 الموظفين بشأن هـ19/5/1404 وتاريخ 2362/404 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير

 هذه تلقت وقد ..إلخ.الوطني واالقتصاد المالية وزارة قبل من الرهون فك إلجراء المخولين
 طلبه المتضمن هـ26/3/1406 وتاريخ 3/2091 رقم المالية وزير معالي خطاب الوزارة
 بإبالغهم سيقوم الزراعي البنك عام مدير بأن المملكة أنحاء مختلف في العدل كتابات إبالغ

 محل مؤقتة أو دائمة بصفة يحلون الذين البنك ومكاتب فروع في المسئولين بأسماء
 كثرة ألن فقط الزراعي بالبنك يتعلق فيما وذلك العدل كتاب لدى المعتمدين المسئولين
 المعتمدة للمسئولين تنقالت من فيها يحدث وما الزراعي للبنك التابعة والفروع المكاتب
 إجازة على الحصول بسبب إما مؤقتاً العمل عن انقطاعهم وكذا العدل كتاب لدى أسماؤهم

 صاحب عودة حيث إلى الرهون فك إجراءات فيه تتوقف الذي األمر بمهمة السفر أو
 اعتماد يرغب معاليه فإن ذلك في البنك ولمساعدة العدل كتابة لدى اسمه المعتمد الصالحية

 نرغب العدل وزير معالي توجيه وحسب الخصوص بهذا البنك عام مدير من سيردكم ما
.ك/انتهى .)واالعتماد اإلحاطة

ت/12/117

2/485
27
6

1407
رهن
 في 9778 رقم العقارية التنمية صندوق عام مدير سعادة خطاب وردنا( :وبعد

 في ت12/58 رقم التعميمي خطابكم إلى نشير« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ6/6/1407
 طلب بخصوص هـ15/3/1407 وتاريخ 4869 رقم خطابنا على المعطوف هـ5/4/1407

 أقيم وما األرض ملكية نقل باعتماد العدل كتابات جميع على التعميم فضيلتكم من الصندوق
 المفعول ساري الرهن بقاء مع المشتري ملكية إلى )البائع( المقترض ملكية من بناء من عليها

 جرت إنه وحيث .القرض شروط بجميع والتزامه المقترض محل لحلوله المشتري حق في
 الصندوق لصالح المرهون العقار نقل إمكانية حول العدل كتاب بعض من استفسارات عدة
 في ذلك توضيح لعدم الصندوق موافقة أخذ دون آخر شخص ملكية إلى المقترض ملكية من

 )المقترض( البائع بين البيع إجراءات تنتهي عندما بأنه فضيلتكم نفيد .الذكر آنف التعميم



 مع العقد وتوقيع الغرض لهذا المعدة النماذج وتعبئة عليهما الشروط انطباق بعد والمشتري
 وما األرض ملكية نقل على بالموافقة بخطاب المختص العدل كاتب فضيلة يبلغ المشتري

 ساري الرهن بقاء مع المشتري ملكية إلى )المقترض(البائع ملكية من بناء من عليها أقيم
 العدل كتاب على فإن ذلك وبدون القرض شروط بجميع والتزامه المشتري حق في المفعول
 .»هـ ا.يلزم لمن وإبالغه ذلك تعميم نأمل .فيه طرفاً الصندوق يكون إجراء أي عن االمتناع
.ك/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع فنرغب

ت/12/122
2/486
4
7

1407
رهن

 في ت12/79 رقم والحقه هـ5/4/1407 في ت12/58 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد
 نبلغكم .العقارية التنمية صندوق من بقرض الممول العقار انتقال بخصوص هـ12/5/1407
 هـ19/6/1407 في 6/10697 رقم الصندوق عام مدير خطاب من المقصود نص أدناه
 أن نفيدكم« :الصندوق من بقرض الممول العقار إفراغ عند اتباعها يجب التي الطريقة بشأن

 لكتاب خطاب يوجه ذلك وبعد للصندوق العامة اإلدارة قبل من تكتمل والشروط الخطوات
 رصيد بتسديد المشتري والتزام الرهن إبقاء مع واإلفراغ النقل إجراء على بالموافقة العدل

.ك/انتهى .)اإلحاطة نأمل .»هـ ا.الخطاب في لهم يوضح الذي القرض
ت/12/139
2/486

28
7

1407
رهن

 عن العدل كتاب امتناع بشأن هـ10/7/1407 في 731/8 رقم السامي األمر تلقينا( :وبعد
 في ت206/12 رقم الوزارة هذه تعميم إلى استناداً البنكية القروض توثيق
 في 291 رقم األعلى القضاء مجلس قرار على المعطوف هـ27/12/1401
 توثيق عدل وكتاب محاكم من الشرعية للدوائر يجوز ال أنه ( المتضمن هـ25/10/1401

 حيث معينة بنسبة المقترض من فائدة البنوك هذه عليها تأخذ التي التجارية البنوك رهونات



 إلي نظراً أنه إليه المشار السامي األمر في جاء وقد )ربوية قروض أنها المجلس لدى تحقق
 األمر باعتماد العدل كتاب إبالغ عليكم فإن ربوية معامالت كلها ليست البنك معامالت أن

 الهيئة وقراري هـ10/1/1390 في 591 برقم فيصل الملك المرحوم جاللة من الصادر
 توثيق من هـ1398 لعام 200 ورقم هـ1397 لعام 121 رقم األعلى القضاء بمجلس الدائمة

 فيها نص قد العقود تلك أن العدل كتاب أحد وجد وإذا فيها الرهون وتسجيل القروض
 مجلس قرره ما أما تسجيلها عن االمتناع حقهم فمن المنفعة أو الفائدة شرط على صراحة
 .توثيقها يجوز ال ربوية التجارية البنوك قروض أن لديه تحقق قد أنه من العامة بهيئته القضاء

 البنكية المعامالت واستقرار العدل كتاب نظام على دراسة إجراء يستدعي األمر هذا مثل فإن
 الالزم التعديل وإجراء توثيقها يجوز ال التي والمعامالت توثيقها يجوز التي المعامالت لحصر

 لتعميد السامي المقام إلى الموضوع هذا حول لدينا ما رفع باإلمكان وإن النظام على
 .)واالعتماد اإلحاطة فنرغب .»اهـ .يلزم بما وتعميدنا بدراسته الديوان في المختصين

.و/انتهى
840/ت/13
2/487

24
8

1416
رهن
 العدل كتابة إلى الثانية العدل كتابة من بها يتعلق وما وفكها الرهونات كافة توثيق ينقل(...

 السجالت وتسليم موجبه اعتماد الدائرتين في العدل كتاب الفضيلة أصحاب فعلى األولى
.و/انتهى )يلزم ما فأكملوا األولى العدل لكتابة بذلك الخاصة

907/ت/13
2/487

13
4

1417
رهن

 451 رقم سابك إدارة مجلس ورئيس والكهرباء الصناعة وزير معالي خطاب تلقينا ( : وبعد
 سعادة توقيع أن المتضمن هـ21/2/1417 في خ/216 رقم والحقه هـ14/11/1416 في

 هو المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس نائب سلمة بن الله عبد بن إبراهيم /األستاذ
 الشركة في القروض لنظام التنفيذية لالئحة وفقاً وفكه الرهن إجراءات طلب في المعتمد



 التعميم ينظر .و /انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع ».سابك« األساسية للصناعات السعودية
هـ22/2/1423 في 1948/ت/13 رقم
1072/ت/13
2/487

17
6

1418
رهن
 رقم المحدودة العربية الزيت شركة إدارة مجلس ممثل سعادة خطاب الوزارة تلقت ( : وبعد

 بدأت قد المحدودة العربية الزيت شركة أن المتضمن هـ8/3/1418 في أد/124/97/ح م
 بالمملكة العدل كتاب تعميد سعادته وطلب فوائد بدون بيوت تملك قروض موظفيها بمنح
 أرامكو بشركة أسوة المقترض للموظف العائد البيت أو األرض عن الرهن فك أو برهن

 وحقوقها الشركة أموال يحمي الشركة لصالح بالصك المثبت الرهن إن حيث السعودية
 وزير معالي أيد وحيث .إلخ .. الشركة قبل من الخدمة إنهاء أو االستقالة حالتي في خاصة

 نرغب لذا .هـ6/6/1418 وتاريخ ع/542 رقم بخطابه الطلب هذا المعدنية والثروة البترول
 في ورهوناتهم لموظفيها قروضها إجراءات في العربية الزيت شركة ومعاملة االطالع منكم

 ما فأكملوا لموظفيها قروضها في السعودية أرامكو شركة موظفو به يعامل ما وفق التوثيق
 عن نيابة بالتوقيع المخولين الموظفين بأسماء الخاص البيان يطلب .و/انتهى )ذكر فيما يلزم

 التعميم ينظر . هـ 15/5/1425 في 2454/ت/13 رقم التعميم ينظر .الوزارة من الشركة
. هـ24/3/1424 في 2211/ت/13 رقم
1166/ت/13
1/54

29
2

1419
رهن

 في 3493/ج/511/1 رقم السعودي التسليف بنك عام مدير سعادة خطاب تلقينا لقد
 تكليف تم أنه المتضمن هـ14/2/1419 وتاريخ 1/5/1/58 رقم والحقه هـ17/12/1418

 من اعتباراً بالرياض السعودي التسليف بنك لفرع مديراً العبدالسالم صالح بن عبدالله /
 وإلغاء عنها الرهن وفك البنك لصالح العقارات لرهن توقيعه اعتماد وطلب هـ1/1/1419

 هـ1/1/1419 تاريخ من اعتباراً الغطيمل حمد بن عبدالعزيز / المكلف الفرع مدير توقيع



 والله .المذكور توقيع نموذج من نسخة وبرفقه موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .هـ.أ.
. ك / )يحفظكم

1181/ت/13
1/54

16
4

1419
رهن
 98-6244-6 رقم الوسطى المنطقة السعودية ارامكو شئون مدير سعادة خطاب تلقينا لقد
 تمنح ) السعودية ارامكو ( السعودية العربية الزيت شركة أن (( :ونصه هـ17/3/1419 في

 يتم فإنه الشركة حقوق ولضمان ، شرائه أو بيت إلنشاء مالية قروض السعوديين موظفيها
 رئيس بصفته جمعه صالح عبدالله / األستاذ قام وقد . الشركة لصالح العقار رهن توثيق
 له والمسموح ، التنفيذيين أداريها وكبير ) السعودية ارامكو ( السعودية العربية الزيت شركة
 6 في 9781/ب/7 رقم الملكي المرسوم بموجب الغير وتوكيل القضاء لدى الشركة بتمثيل
 الشركة رهونات لتوثيق بالشركة البيوت تملك قسم موظفي بعض بتوكيل ، هـ1416 رجب
 ورقم هـ1417 القعدة ذي 15 بتاريخ 3054-2 رقم الشرعيتين الوكالتين بموجب وفكها

 الخ .. الثانية الخبر عدل كتابة من والصادرتين هـ1417 القعدة ذي15 بتاريخ 3-3054
 والله) موجبه واعتماد لالطالع . المذكورين المخولين تواقيع ونماذج أسماء وبرفقه ))

. ك / يحفظكم
1198/ت/13
1/54
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رهن

)

 سعادة تخويل اعتماد بشأن هـ21/10/1415 في 528/ت/8 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 بالتوقيع عنه ينوب من أو الرهن وفك بالرهن النصرالله عبدالرحمن بن عبدالعزيز / الدكتور

 معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... الحمدان حمدان بن سعد / األستاذ سعادة وهو
 تخويل والمتضمن هـ23/4/1419 في 30/4294 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير

 فيما الرهن وفك بالرهن اإليرادات لشئون الوزارة وكيل الحمدان حمدان بن سعد / األستاذ



 وبرفقه بالتوقيع عنه ينوب من أو واإلعانات المحلية للقروض العامة اإلدارة بقروض يختص
 / الدكتور سعادة توقيع ونموذج الحمدان حمدان بن سعد / األستاذ سعادة توقيع نموذج

 لإلحاطة . والحسابات المالية للشئون الوزارة وكيل النصرالله عبدالرحمن بن عبدالعزيز
هـ29/11/1422 في 1907/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / يحفظكم والله)واالعتماد

1234/ت/13
1/54

27
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1419
رهن

 إجراء المخولين الموظفين بشأن هـ4/2/1412 في 21/ت/12 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 .الخ .. المملكة أنحاء مختلف في لها التابعة العامة والمؤسسات المالية وزارة في الرهن فك

 وتاريخ 3/7412 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه
 فيما فكها أو الرهون بإجراء المخولين الموظفين بأسماء بيان المتضمن هـ15/7/1419

 – النعيم عبدالله بن صالح · : من كل وهم السعودي الصناعية التنمية صندوق بقروض يتعلق
 · . الصندوق عام مدير مساعد – الوهيب عبدالله بن عبدالمجيد · .الصندوق عام مدير

 – الحقيل عثمان بن عثمان · .الصندوق عام مدير مساعد -رحيمي نور محمد بن عبدالله
 لذا . إليهم المشار المذكورين توقيع نماذج من نسخة برفقه وتجدون .القانونية اإلدارة مدير

. و /يحفظكم والله )موجبه واعتماد االطالع نرغب
1235/ت/13
1/54
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)

 إجراء المخولين الموظفين بشأن هـ7/7/1414 في 181/ت/8 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 مختلف في لها التابعة العامة والمؤسسات الوطني واالقتصاد المالية وزارة في الرهون فك

 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... المملكة إنحاء
 / األستاذ القروض إدارة عام مدير سعادة أن المتضمن هـ14/7/1419 وتاريخ 42/7394

 والمبايعات الرهن وفك الرهن خطابات توقيع صالحية المخول الريس محمد بن عبدالعزيز



 بن محمد / المهندس سعادة تعيين تم وقد هـ1/7/1419 من إبتداءً التقاعد إلى أحيل قد
 المعامالت على التوقيع صالحية تخويله وتم ، القروض إلدارة عاماً مديراً الحربي الله وصل

 برفقه وتجدون بذلك العدل كتاب الفضيلة أصحاب إبالغ معاليه ويرغب . إليها المشار
. و /يحفظكم والله ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا المذكور توقيع نموذج

1361/ت/13
1/5
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رهن

 في 222/205/268/3061 رقم بالنيابة التجارة وزير معالي خطاب على بناء( :وبعد
 ال السعودية العربية إميانتيت ونظام الشركات نظام أحكام أن المتضمن هـ23/8/1419

 السعوديين لموظفيها أراض وشراء مساكن لبناء قروض بمنح الشركة قيام دون تحول
 ولكن..الجهد من المزيد وبذل العمل في االستمرار على تشجعهم التي المزايا من باعتبارها

 العرض يتعين التي للمساهمين العامة الجمعية اختصاصات في يدخل القروض هذه منح تقرير
 خطاب تضمنه وما .إلخ..بذلك منها قرار الستصدار الشركة إدارة مجلس قبل من عليها
 رقم السعودية العربية إميانتيت لشركة التنفيذي والرئيس المنتدب العضو سعادة

 في عقدت للمساهمين العامة الجمعية أن هـ29/1/1420 في 170/99/ت/م/ج
 االطالع وبعد .إلخ..للموظفين قروض لمنح صندوق إنشاء على ووافقت هـ18/1/1420
 خطاب وعلى الخصوص هذا في هـ18/1/1420 في 53 رقم الجمعية اجتماع محضر على

 رقم السعودية العربية إميانتيت لشركة التنفيذي والرئيس المنتدب العضو سعادة
 منح على وافق الشركة إدارة مجلس أن المتضمن هـ8/6/1419 وتاريخ 871/98/ت/م/ج

 الموافقة وطلب فوائد دون فقط السعوديين للموظفين أراض وشراء مساكن لبناء قروض
 في األراضي صكوك برهن بالتأشير جدة ـ الرياض ـ الدمام من كل في العدل كتاب تعميد على
 إليكم نرغب لذا .).السداد حال في الرهن وفك السعوديين للموظفين القروض منح حال

.و/موجبه واعتماد االطالع
1406/ت/13
1/5

27
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1420
رهن

 رقم الشركات لشؤون المعدنية والثروة البترول وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا لقد( :وبعد
 المحدودة موبيل السعودية أرامكو مصفاة شركة قيام حول هـ26/3/1420 في 448/2

 األرض رهن يتم أن على السعوديين لموظفيها المساكن تمليك برامج بتنفيذ ]سامرف[
 الشركة بأن سعادته أفاد وقد .إلخ..القرض سداد الموظف يكمل حتى الشركة باسم والمبنى
 واألجنبي بالمملكة وممتلكاتها أصولها وكل السعودية العربية بالمملكة مسجلة سعودية
 السعودي اآلخر الشريك إذن بدون فيه يتصرف ولن بمفرده العقار يتملك ولن شريك
 العقار رهن من الشركة وتهدف األجنبي الشريك باسم وليس الشركة باسم سيسجل والرهن

 ال البترول وزارة وأن .بالعقار المتاجرة الغرض وليس المستفيد قبل من الوفاء ضمان إلى
 إليكم نرغب ذكر ما والحال لذا .إلخ..الشركة لمصلحة الصكوك رهن من يمنع ما ترى

.و.)/المذكورة الشركة طلب حيال الالزم وإكمال االطالع
1481/ت/13
1/5
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 اإلنجاز وسرعة األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه( :وبعد
 بالمملكة األولى العدل كتابات لرؤساء الثاني الملتقى عقد جرى فقد ,الشرعية الدوائر في

 اللقاء هذا عن وانبثق هـ7/8/1420ـ6 من الفترة خالل الوزارة جهاز في السعودية العربية
 إلى الحاجة عدم مع ,تسجيلها دون المنح أقارير بضبط االكتفاء ـ 1 : التالية التوصيات

 الممنوح ومصادقة المنح ضبط على البلدية مندوب بتوقيع االكتفاء ـ 2 .ذلك على اإلشهاد
 في ت/118/12 رقم بالتعميم عمال المنح من سواها دون الصريحة المنح في
 نقل المراد الصك عن االستفسار بها يتم التي الطريقة توحيد على العمل ـ 3 .هـ8/9/1402

 يعد نموذج وفق الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من ]190[ المادة على بناء مشموله
 خارج من صادرة وهي العدل كتابة إلى ترد التي الصكوك ـ 4 .الغرض لهذا الوزارة قبل من

 عدم على والتأكيد .المتبع حسب للوزارة عنه العرض فيتم المنع بعد منها كان ما الوالية
 ,رسمية بصفة جهته إلى بعثه يتم بل مناولة الصك سجل سريان عن االستفسار خطاب تسليم

 مجموع فيها ليس التي الصكوك ـ 5 .اإلفراغ بطلب المتقدم شخصية يثبت ما أخذ مع



 لجميع مستوفية صكوك على ومبنية ,العدل كتابة من صادرة وهي أطوال أو مساحة
 في المساحة ومجموع األطوال إضافة العدل كاتب على فإن ,والنظامية الشرعية اإلجراءات

 مشمول مع يتفق مساحي قرار وإعداد ,للبلدية الكتابة بعد العدل كتابة من الصادر الصك
 ,ذكر ما خالف أو زيادة ذلك عن ينتج كان فإذا زيادة ذلك عن ينتج ال أن شريطة ,الصك
 ـ 6 .هـ3/12/1419 في 1318/ت/13 رقم التعميم على بناء المحكمة إلى فمرده

 عمال المشاع العقار من الميراث حصة عن التنازل بتوثيق األولى العدل كتابة اختصاص
 عقود توثيق اختصاص نقل ـ 7 .هـ25/10/1418 في 1124/ت/13 رقم بالتعميم

.الثانية العدل كتابة إلى الشركات

 صادرا يكن لم ما ,الثانية العدل كتابة إلى المبلغ باستالم اإلقرار توثيق اختصاص نقل ـ 8
 ـ 9 .بذلك وسجله ضبطه على التهميش المحكمة اختصاص فمن بحكم كان فإذا ,بحكم

 والتوقيع لإلحاالت مكتب بإيجاد العدل كتابات رئاسات داخل اإلداري العمل توحيد ضرورة
 للصكوك صور من تطلبه فيما المحاكم مع التعاون ـ 10 .الدائرة رئيس قبل من اإلحالة على

 لتقدير ذلك فيخضع األخرى الحكومية الجهات من يرد ما أما ,العدل كتابات من الصادرة
 28/12 في ت/12/200 رقم بالتعميم العمل تأكيد ـ 11 .التعليمات وحسب الدائرة رئيس

 رهن المتبايعان وطلب منه جزء أو كله مؤجال الثمن كان إذا أنه تضمن الذي هـ1407/
 على يهمش التسديد تم وإذا ,المؤجل الثمن إلثبات طلبهما فيجاب المتبقي الثمن في العقار
 وإذا .فقط ضبطه على فيهمش األيدي تناقلته قد الصك كان وإن ,بذلك وضبطه الصك
 للحصول الثانية العدل كتابة بمراجعة يفهم باالستالم البائع إقرار أخذ في المشتري رغب
 بطاقته بموجب الراهن بإقرار بالرهن اإلقرار حالة في االكتفاء ـ 12 .الثمن باستالم إقرار على

 .الحكومية بالصناديق الخاصة الرهون في وذلك إشهاد أو معرفين إلى الحاجة دون ,الرسمية
 قطعة أي إفراغ عند الجميع أكد ,القطع مئات على تحتوي التي الكبيرة المخططات ـ 13
 من أكثر إفراغ يتكرر لئال بذلك سجله هامش وعلى الصك على الشرح ضرورة على منها
 الصكوك في بالزيادة واألطوال الحدود في التعديل من يطلب ما توثيق في النظر ـ 14 .مرة

 معارضة وعدم التعديل على البلدية موافقة شريطة خاصة مخططات على بناءاً الصادرة
 أصحاب ويفهم ذلك إجراء عن يتوقف االعتراض حالة وفي ,ذلك على المخطط صاحب
 أشهر بثالثة مجددا المعين العدل كاتب تدريب مدة تحديد ـ 15 .المحكمة بمراجعة العالقة

 مدة يمضي أن ـ ب .رئاسية عدل كتابة في التدريب يكون أن ـ أ : التالية الخطوات وفق
.الثانية العدل كتابة في واحدا وشهرا ,األولى في شهرين



 رئيس يعد التدريبية الفترة نهاية عند ـ د .فيها تعيينه تم التي الجهة غير في التدريب يكون ـ ج
 على العمل ـ 16 ].العدل وكتابات كتاب لجنة[ للوزارة يرفع المتدرب عن تقريرا الدائرة
 معمول هو ما على بناء الرئاسية العدل وكتابات األولى العدل كتابات في السجالت مركزية

 من المنبثق هـ21/8/1406 في ت/12/166 رقم التعميم على بناء الرئاسية المحاكم في به
 تقتضيه ما على وبناء ذلك على ولموافقتنا .بالمملكة المحاكم لرؤساء األولى الندوة توصيات
.و)/بموجبه العمل واعتماد االطالع إليكم نرغب العامة المصلحة

1488/ت/13
1/54

29
10

1420
رهن

 وتاريخ 123/10675 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد(
 إلدارة عاماً مديراً المطلق محمد عبدالله / األستاذ تعيين تم أنه المتضمن هـ19/10/1420

 وفك الرهن معامالت على التوقيع صالحية تخويله وتم العقارية التنمية بصندوق القروض
 وكتاب المحاكم رؤساء الفضيلة ألصحاب ذلك إبالغ معاليه ورغب . والمبايعات الرهن
 )يلزم ما فأكملوا . لتوقيعه نموذج وبرفقه. موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . العدل

. و /
1489/ت/13
1/5
2

11
1420

رهن
 توثيق إجازة حول العدل كتاب بعض استشكال من للوزارة ورد ما على بناء فإنه( :وبعد
 من الرهن إن وحيث .إلخ..نحوها أو سيارة قيمة مقابل عقاره برهن المواطنين بعض إقرار

 على يترتب لم ما نظاما سائغ الشرعية الدوائر لدى ذلك وتوثيق شرعا الجائزة المعامالت
 والتعميم الشرعي القضاء مسئوليات تركيز من ]198[ المادة على بناء شرعي محظور ذلك
 هـ19/10/1420 في 1481/ت/13 رقم والتعميم هـ12/1/1396 في ت/14/12 رقم

 األولى العدل كتابة اختصاص من ذلك توثيق وأن هـ28/12/1407 في ت/12/200 ورقم
 الفضيلة أصحاب من نرغب لذا .هـ24/8/1416 في 840/ت/13 رقم التعميم على بناء



.و)/الخصوص هذا في والتعليمات األنظمة به تقضي بما العمل العدل وكتاب القضاة
1562/ت/13
1/54
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)

-4335-6رقم الوسطى بالمنطقة السعودية أرمكو شؤون مدير سعادة خطاب تلقينا لقد
 الموضحة الموظفين بتوكيل قام الشركة رئيس بأن المتضمن هـ15/4/1421 في 2000

 السعودية أرمكو قبل من معتمدين كأشخاص المرفق البيان في تواقيعهم ونماذج أسماؤهم
 بالمملكة العدل لكتاب اإليعاز سعادته وطلب .إلخ ...الشركة الصالح الرهن وفك لقبول

 رقم التعميم على وبناء ذكر ما والحال لذا .إلخ... األشخاص هؤالء تواقيع باعتماد
 نرغب هـ2/4/1406 في ت/12/68 رقم والتعميم ,هـ13/9/1405 في ت/12/170

 والمخولين المرفق البيان في عنهم المنوه األشخاص تواقيع قبول واعتماد االطالع إليكم
 ) . المذكورة الشركة لصالح الرهن وفك بقبول بالتوقيع صورها المرفق الوكاالت بموجب

 رقم التعميم ينظر هـ26/2/1422 في 1740/ت/13 رقم التعميم ينظر . و /
.هـ20/8/1423 في 2047/ت/13
1569/ت/13
1/54
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رهن
 في 1669/ج/1/5/1 رقم السعودي التسليف بنك مدير سعادة خطاب تلقينا لقد
 التسليف لبنك مديراً الغيهب عبدالرحمن بن غيهب /تكليف تم أنه المتضمن هـ2/5/1421

 لصالح العقارات لرهن توقيعة اعتماد وطلب هـ1/5/1421 من اعتباراً بالرياض السعودي
 العثمان محمد بن عبدالرحمن /المكلف الفرع مدير توقيع وإلغاء عنها الرهن وفك البنك

 نموذج من نسخة وبرفقه موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ.هـ1/5/1421 اعتباراً
. ك / ) المذكور المخول توقيع
1740/ت/13



1/5
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 بعض تواقيع قبول اعتماد المتضمن هـ21/5/1421 في 1562/ت/13 لتعميمنارقم إلحاقا
 فقد وعليه . الخ ... الشركة لصالح الرهن وفك لقبول السعودية أرامكو شركة موظفي
-6 رقم الوسطى بالمنطقة السعودية أرامكو شؤون مدير سعادة خطاب الوزارة تلقت

 حمزة أحمد / بتوكيل قام الشركة رئيس بأن المتضمن هـ12/2/1422 في 3555-2001
 برقم ، بالخبر الثانية العدل كتابة من الصادرة الوكالة بموجب ، الشكور عبد بكر أبو

 أرامكو قبل من معتمد كشخص صورتها المرفق هـ15/11/1417 وتاريخ 304502
 بالمملكة العدل لكتاب اإليعاز سعادته وطلب ، الشركة لصالح الرهن وفك لقبول السعودية

 إليكم نرغب لذا . المذكور توقيع من نموذج وبرفقه . الخ ... المذكور توقيع باعتماد
 ) المذكورة الشركة لصالح الرهن وفك لقبول المذكور أحمد توقيع قبول واعتماد االطالع

هـ22/5/1422 في 1788/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/يحفظكم والله
1907/ت/13
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 في 528/ت/8 ورقم هـ15/5/1419 في 13/ت/1198 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقا(
 النصرالله عبدالرحمن بن عبدالعزيز / الدكتور سعادة توقيع اعتماد بشأن هـ21/10/1415

 خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... الرهن وفك بالرهن الحمدان حمدان بن سعد / واألستاذ
 ومشفوعه هـ19/11/1422 في 9/4/13843 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي

 لجميع إبالغه معاليه رغب وقد ، الحمدان حمدان بن سعد / األستاذ سعادة توقيع نموذج
 / الدكتور توقيع نموذج بقاء مع السابق النموذج من بدالً بموجبه والعمل العدل كتابات

.و / ) موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا ..أهـ .. للسابق وفقاً النصرالله عبدالعزيز
1995/ت/13
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 من الشرعية الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه
 فيما الخبرات وتبادل للتباحث قطاعاتها اختالف على الوزارة منسوبي بين لقاءات عقد خالل
 واألنظمة ,الشرعية األصول مقتضى ضوء في اإلنجاز وسرعة واتقانه العمل سير حول بينهم

 في والثانية األولى العدل كتابات لرؤساء الرابع الملتقى عقد جرى فقد ,المرعية والتعليمات
 كتابة اختصاص ـ 1 : التالية التوصيات اللقاء هذا عن وانبثق هـ19/1/1423ـ17 الفترة
 التراضي وقسمة العقارات في المشاعة اإلرثية الحصص عن التنازل بتوثيق األولى العدل
 ويصدر عوض بغير أو بعوض ذلك أكان وسواء خارجها أم المكانية الوالية داخل سواء
 للتهميش مصدره إلى يبعثه ثم الملكية صك على أجراه بما ويهمش بذلك صكا العدل كاتب
 العقار برهن المتعلقة الحجزية الكفالة بإقرار األولى العدل كتابة اختصاص ـ 2 .سجله على
 وعدم األحوال ببطاقة االكتفاء إيجابيات في النظر بعد ـ 3 .لها المكانية الوالية حدود في

 في 150/ت/8 رقم بالتعاميم استثنيت التي الوكاالت في معرفين إلى الحاجة
 1218/ت/13 ورقم ,هـ25/10/1418 وتاريخ 1124/ت/13 ورقم ,هـ20/4/1414

 المدنية األحوال ببطاقة االكتفاء يشمل أن المجتمعون أوصى فقد هـ23/6/1419 وتاريخ
 الجهات أمام الترافع ووكاالت البيوع كوكاالت الوكاالت كافة معرفين إلى الحاجة وعدم

 ما الوكاالت من وغيرها الحكومية الجهات ومراجعة واالستالم القبض ووكاالت القضائية
 الصياغة في ماثله ما أو الوزارة قبل من المطبوع النموذج في المعدة العامة الوكاالت عدا
 في المدنية األحوال ببطاقة واالكتفاء المعرفين عن االستغناء وكذلك .معرفين من بد فال

 العقارات عن الدولة وتنازل ,الملكيات ونزع ,الجنسية عن والتنازل ,األسماء تغيير أقارير
 الحال اقتضى إذا العدل لكاتب ويحق .واألطوال الحدود تعديل أو الدولة أمالك لمصلحة

.بعاليه ذكر فيما معرفين طلب

 المرسوم صدر والتي بعده أو هـ1/2/1395 تاريخ قبل البلدية باعتها التي األراضي ـ 4
 للمقام والقروية البلدية الشؤون وزارة من الرفع بعد إال البيع أوامر تنفيذ بعدم الملكي
 السامي المقام قبل من بيعها إجازة بعد إال توثيقها إمكانية بعدم أصحابها فيفهم ,السامي
 أراد إذا ـ 5 .االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة المحكمة إلى التقدم أو الكريم
 وأطواله المتبقي الجزء وكذلك المفرغ الجزء تحديد فعليه صك من جزء إفراغ العدل كاتب



 إلى الكتابة العدل كاتب فعلى المتبقي يحدد ولم منها أجزاء أفرغ التي الصكوك أما ومساحته
 الحاجة دون تصدر الزراعية الكفاالت وثائق ـ 6 .المتبقية األجزاء لتحديد المختصة الجهة

 ـ 7 .المنطقة إلمارة اإلداري النطاق حدود ذلك يتعدى أال على المكانية بالوالية ربطها إلى
 التأسيس لعقد الموثق العدل كاتب يتولى الشركات عقود في الواردة التملك صكوك

 رسميا بعثه فيتم خارجها كان وما لعمله المكانية الوالية حدود في صكوكها على التهميش
 داخل من الصادرة بالعقار المتعلقة الوكاالت ـ 8 .سجله وعلى عليه للتهميش جهته إلى

 ,ومصدرها وتاريخها الحفيظة ورقم المدني السجل رقم بين فيها يجمع خارجها أو المملكة
 أوصى الوكالة بفسخ يتعلق فيما ـ 9 .فقط المدني السجل برقم فيكتفى ذلك عدا وما

 معه وليس فسخها في الموكل ورغب خاصة الوكالة كانت إذا : أوال : يلي بما المجتمعون
 النموذج حسب الوكالة بفسخ إقرار أخذ فيتم يده في هي ممن إحضارها وتعذر أصلها

 إذا ـ أ : ثانيا .اإللغاء هذا من بنسخة العالقة ذات الجهة وتزود األصل له يسلم به المعمول
 كاتب فعلى الفسخ بطلب أصدرتها التي الجهة إلى بأصلها الموكل وتقدم عامة الوكالة كانت
 وسجلها الوكالة أصل على والتهميش الفسخ أصل وإعطاؤه الفسخ على إقراره أخذ العدل
.بذلك

 إقراره فيؤخذ معه وأصلها الوكالة أصدرت التي الجهة غير إلى الموكل تقدم حال في ـ ب
 الجهة إلى الملغى األصل بعث يتم ثم لديه صدر بما الوكالة أصل على ويهمش الفسخ على
 من الوكالة فسخ بطلب الموكل تقدم إذا ـ جـ .بذلك سجلها على للتهميش أصدرتها التي

 بالفسخ إقرار فيؤخذ الوكيل من إحضارها لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة
 أصلها على التهميش رغب وإذا .باإللغاء سجلها على ويهمش له ويسلم صك بذلك ويصدر
 الموكل تقدم إذا ـ د .الوكالة تسليم الوكيل رفض حال في األمنية الجهة بمراجعة فيفهم
 ذكر ما فيتخذ ذلك لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة غير من الوكالة فسخ بطلب

 سجلها على للتهميش فسخ من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "ج" الفقرة في
 إقراره فيؤخذ الوكالة منها صدرت التي الجهة إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ هـ .بذلك
 أصل على ويهمش موكله إلى بتسليمه يقوم لكي له ويسلم صك بذلك ويصدر بالعزل
 منها صدرت التي الجهة غير إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ و .بذلك وسجلها الوكالة
 الوكيل عزل من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "هـ" فقره في ذكر ما فيتخذ الوكالة
 التي الخيرية الجمعيات إلى ترد التي الهبات توثيق مناسبة ـ 10 .سجلها على للتهميش لنفسه

 الجهة موافقة فالبدمن البيع أو الشراء ألغراض اإلفراغ أما ,بنشاطها ترخيصا تحمل ال
 أن وكالة بطلب شخص له يتقدم عندما العدل كاتب على ـ 11 .بنشاطها باإلذن المختصة



 في ذلك على والنص تخصيصا أو تعميما فيه التوكيل يرغب فيما حاجته تحديد منه يطلب
.مخصوص ألمر حكومية إدارة مراجعة الوكالة لهذه الباعث كان إذا سيما ال الوكالة

 يتعين فإنه التوكيل في الوكيل ورغب التوكيل حق للوكيل أن فيها ينص التي الوكاالت ـ 12
 كانت وإذا ,العقار ببيع خاصة أو عامة كانت إذا وسجلها األصلية الوكالة على الشرح
 رسمية بمذكرة وترسل عليها الشرح بعد منها صورة فتؤخذ أخرى جهة من خارجة الوكالة

 عند العائلة دفتر أصل إحضار تعذر إذا ـ 13 .بذلك سجلها على للتهميش صدورها جهة إلى
 التملك صك أن حال وفي .لها المدني السجل من نسخةمصدقة فيطلب المرأة هوية إثبات

 من فيطلب الراهن الوقت في تحملها التي غير هوية وتاريخ رقم يحمل بالمرأة الخاص
 التي والهوية الصك في المدونة الهوية بين فيها الربط يتم بذلك مشهد المدنية األحوال
 بشأن السابق األولى العدل كتابات رؤساء ملتقى عن صدر ما على التوكيد ـ 14 .تحملها
 عن فيها اإلحالة تتم التي العدل كتابات عدا ما اإلحالة ورقة على العدل كتابة رئيس توقيع
 العدل كاتب خروج على التعليمات تنص التي االقتضاء وكاالت ـ 15 .اآللي الحاسب طريق

 .إقراره بعد به للعمل العدل كتابات وتبلغ الوزارة تحدده ترتيب ضمن تتم مقرها في إلجرائها
 دون ما حسب" :بعبارة يكتفى مشموله جميع بانتقال الصك ظهر على الشرح حال في ـ 16
 مكتمل الصك يكون أن شريطة الضبط في والمساحة واألطوال الحدود ذكر عند "الصك في

 الجهة من معتمد مخطط وفق العقار يكون أن بينها من والتي والنظامية الشرعية اإلجراءات
 واعتماد االطالع نرغب ذلك على ولموافقتنا العامة المصلحة مقتضى على وبناء .المختصة

.و)/بموجبها العمل
2004/ت/13
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 هـ27/3/1423 وتاريخ ع/400 رقم المعدنية والثروة البترول وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 الدولة تملكها مساهمة شركة وهي ]معادن[ السعودية العربية التعدين شركة أن المتضمن
 بموجب السعوديين للموظفين المساكن لتملك برنامجا إدارتها مجلس أقر قد بالكامل
 حفظا الشركة لمصلحة العقار برهن العدل لكتابات اإليعاز معاليه ورغب ,قروض



 طلب على المعدنية والثروة البترول وزير معالي وتأييد إليه أشير ما على وبناء .إلخ..لحقوقها
.و)/بموجبه الالزم وإكمال االطالع إليكم نرغب المذكور الشركة

2047/ت/13
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 األشخاص اعتماد بشأن هـ21/5/1421 وتاريخ 1562/ ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 خطاب الوزارة تلقت فقد وعليه . الخ ... السعودية أرامكو شركة لصالح بالتوقيع المخولين

 في 2002-8913-6 رقم الوسطى بالمنطقة السعودية أرامكو شئون مدير سعادة
 الموضحة الموظفين بتوكيل قام الشركة لرئيس األعلى النائب بأن المتضمن هـ6/8/1423

 السعودية أرامكو قبل من معتمدين كأشخاص المرفق البيان في تواقيعهم ونماذج أسمائهم
 التوثيق طلبات جميع على والتوقيع واألراضي بالبيوت المتعلقة اإلجراءات كافة إلنهاء

 باعتماد بالمملكة العدل لكتاب اإليعاز سعادته وطلب الخ ... الشركة لصالح وفكها والرهن
 ت /12/170 رقم التعميم على وبناء ذكر ما والحال لذا . الخ ... األشخاص هؤالء تواقيع

 االطالع إليكم نرغب هـ2/4/1406 في ت /12/68 رقم والتعميم هـ13/9/1405 في
 الوكاالت بموجب والمخولين المرفق البيان في عنهم المنوه األشخاص تواقيع قبول واعتماد
. و / ) المذكورة الشركة لصالح الرهن وفك بقبول بالتوقيع صورها المرفق

2093/ت/13
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 هـ28/8/1423 في 122/11027 الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 عقود إبرام صالحية العقارية التنمية صندوق ومكاتب فروع مدراء تفويض تم أنه المتضمن
 العقارات رهن توثيق فيها بما لذلك الالزمة اإلجراءات كافة إنهاء بعد المواطنين مع القروض

 ومكاتب فروع مدراء توقيع بقبول العدل وكتاب المحاكم رؤساء إبالغ معاليه وطلب .
 وافق التي األراضي صكوك على الرهن توثيق طلب خطابات على العقارية التنمية صندوق



 و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. لبنائها أصحابها منح على الصندوق
.

2229/ت/13
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 ح ع ع رقم بالنيابة والحكومية العامة العالقات دائرة مدير سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد(
 العربية المملكة بين ما المبرمة االمتياز إتفاقية أن المتضمن هـ23/3/1424 في 663 /

 فبراير من والعشرين السابع في انتهت قد كانت المحدودة العربية الزيت وشركة السعودية
 لشركة ممنوحة كانت التي واالمتيازات الحقوق كافة انتقال ذلك بموجب وتم م2000
 تلقائي بشكل المحدودة العربية الزيت لشركة ممنوحة كانت التي واالمتيازات العربية الزيت
 الشركة لموظفي الصكوك وفك رهن ذلك في بما المحدودة الخليج ألعمال أرامكو لشركة

 الزيت شركة باسم المرهونة الصكوك من عدد لوجود ونظراً . الشروط عليهم تنطبق ممن
 بعض إنهاء إلى الشركة اضطرت بالمملكة العدل كتابات مختلف لدى المحدودة العربية
 كافة انتقال باعتماد يلزم من على األمر سعادته رغب وقد األمر بهذا المعلقة اإلدارية األمور

 المحدودة الخليج ألعمال أرامكو لشركة أعاله ذكر بما المتعلقة واالمتيازات الحقوق
 االطالع إليكم نرغب ذكر ما والحال لذا . الخصوص بهذا الشركة تعامالت وتسهيل
 شركة من الرهن نقل من أعاله ذكر مما بشيء أرامكو شركة تقدم حال في موجبه واعتماد
.و / ) فكه أو أرامكو شركة إلى العربية الزيت

2454/ت/13
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 الزيت شركة بمعاملة القاضي ، هـ 17/6/1418 وتاريخ 1072/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا
 شركة موظفوا به يعامل ما وفق التوثيق في ورهوناتهم لموظفيها قروضها إجراءات في العربية
 بالتوقيع المخولين الموظفين بأسماء بيان ومشفوعه ، لموظفيها قروضها في السعودية أرامكو



 والحكومية العامة العالقات دائرة مدير سعادة كتاب تلقينا فقد . الخ ... الشركة عن نيابة
 ، هـ 24/4/1425 وتاريخ 767/2004/ح ع ع برقم المشتركة الخفجي لعمليات
 المدير السلمي طويلع محمد .1 : وهم أدناه الموظفين أسماء اعتماد طلبه المتضمن
 عبد .3 . الموظفين عالقات دائرة مدير اليامي أحمد فيصل .2 . البشرية للموارد التنفيذي

 اإلدارة عن وفكه الرهن في بالتوقيع . والفوائد الرواتب قسم إداري الفايز علي الكريم
 بالتوقيع المخولين الموظفين بأسماء التعديل هذا وأن ، المشتركة الخفجي لعمليات التنفيذية

 إليهم المشار تواقيع من نماذج وبرفقه . الخ ... السابق االعتماد مكان ويحل يلغى سوف
 تحديدهم يتم الذين األشخاص واعتماد ، موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أعاله

 على ، مستقبال المشتركة الخفجي لعمليات والحكومية العامة العالقات مدير سعادة قبل من
 الموضوع هذا يخص فيما بالتوقيع المعتمدين لألشخاص يأذن كتاب بموجب ذلك يكون أن

. و/ ) اعتماده يتم حتى
2691/ت/13
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 توقيع اعتماد بشأن ، هـ29/11/1422 وتاريخ 1907/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 وذلك ، الحمدان حمدان بن سعد / األستاذ اإليرادات لشؤون المالية وزارة وكيل سعادة

 رقم بالنيابة المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... الرهن وفك الرهن يخص فيما
 المالية وزارة وكيل سعادة توقيع نموذج به المرفق ، هـ19/6/1426 وتاريخ 9/4/6438

 لجميع إبالغه معاليه رغب وقد ، الحمدان حمدان بن سعد / األستاذ اإليرادات لشؤون
 االطالع إليكم نرغب لذا . السابق النموذج من بدالً به والعمل ، العدل وكتابات المحاكم
. و / ) موجبه ومراعاة

2701/ت/13
1/54

18
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1426
رهن
 وتاريخ 1236 برقم السعودية االتصاالت شركة رئيس سعادة كتاب تلقينا فقد



 لمنح برنامجاً مؤخراً أقرّت السعودية االتصاالت شركة أن المتضمن ، هـ6/6/1426
 إلزام بينها ومن ، الغرض لهذا الشركة حددتها التي الشروط وفق سكنية قروضاً موظفيها
 على التعميم سعادته وطلب ، أجله من القرض على سيحصل الذي العقار برهن الموظف
 للغرض رهنها الشركة تطلب التي العقارات رهن إجراءات بإكمال العدل وكتابات المحاكم
 صاحب أن اإلحاطة مع ، موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المذكور
. و / ) . ينيبه من أو السعودية االتصاالت شركة رئيس هو إليه أشير بما الصالحية

2749/ت/13
1/54
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 بإكمال التعميم المتضمن ، هـ18/7/1426 وتاريخ 2701/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقا(
 فقد عليه . الخ ... رهنها السعودية االتصاالت شركة تطلب التي العقارات رهن إجراءات

 ، هـ6/9/1426 وتاريخ 1888 برقم السعودية االتصاالت شركة رئيس سعادة كتاب تلقينا
 الخاصة للعقارات الرهن وفك رهن إجراءات إكمال في فوّض قد سعادته أن المتضمن

 عام مدير الشهراني محمد بن سعيد .1 : أسماؤهم اآلتية السعودية االتصاالت بشركة
 .3 االستراتيجية القانونية المساندة إدارة مدير الفهيد فهد بن محمد .2 القانونية الشؤون

 الله عبد .4 األوسط باإلقليم القانونية للشؤون اإلقليمي المدير القحطاني علي بن الله عبد
 صالح بن محمد .5 الشرقي باإلقليم القانونية للشؤون اإلقليمي المدير العتيبي محمد بن

 الله عبد بن الرحمن عبد .6 الغربي باإلقليم القانونية للشؤون اإلقليمي المدير الحرشني
 االطالع إليكم نرغب لذا الجنوبي باإلقليم القانونية للشؤون اإلقليمي المدير القحطاني
 . أسماؤهم بالمذكورة الخاصة التوقيعات نماذج من نسخة برفقه وتجدون ، موجبه واعتماد

.و / )
2751/ت/13
1/54
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رهن

)



 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ13/9/1426 وتاريخ ر/36914

 األجهزة جميع قيام : أوالً : يلي بما القاضي ، هـ7/9/1426 وتاريخ ) 233 ( رقم الوزراء
 بشكل وتزويدها ) العامة اإلحصاءات مصلحة ( مع الكامل والتعاون بالتنسيق الحكومية

 من مزيد ببذل المختصة الجهات قيام : ثانياً . والبترولية االقتصادية بالبيانات ومستمر دوري
 وضعه الذي العام النظام في واالشتراك ، البيانات إعداد في الشفافية لتحسين الجهود
 اإلنفاق جانبي في بإصالحات المالية وزارة قيام : ثالثاً . البيانات لنشر الدولي النقد صندوق

 في ) العامة المالية استراتيجة ( دعم في يسهم بما الميزانية إدارة وتحسين ، واإليرادات
 ، المالية لألوراق الثانوية السوق بتعميق المختصة الجهات قيام : رابعاً . المتوسط األجل
 ، العقاري للرهن نظام وضع في اإلسراع : خامساً . الحكومية للسندات ثانوية سوق وإنشاء
 برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . النظامية اإلجراءات الستكمال ورفعه
.و / ) . المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة

2887/ت/13
1/5

28
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1427
رهن

)

 وتاريخ 40293 رقم العقارية التنمية صندوق عام مدير سعادة كتاب الوزارة تلقت فقد
 شرعية ألحكام صكوك صور الصندوق إدارة إلى يرد أنه المتضمن ، هـ14/2/1427

 قروض عليها عقارات في تتعلق قضايا في القضاة الفضيلة أصحاب بعض من صدرت
 ، العقار لهذا مرتهن الصندوق ولكون ، ذلك تنفيذ ويرغبون ، لصالحه ومرهونة للصندوق

 فيها البت يتأخر قد خالفه أو والمشتري )البائع( المقترض بين تقام التي الدعاوى بعض وألن
 لعدم يكون وقد ، بالصندوق الخاصة القروض تسديد في التأخر ذلك على يترتب وقد ،

 يرغب سعادته فإن .ذلك في دور نظره وجهة إليضاح – المرتهن – الصندوق إلى الكتابة
 الحكم إصدار قبل معه والتنسيق الصندوق إلى الكتابة تتم بأن القضاة الفضيلة أصحاب تنبيه

 صندوق ليتمكن ، لصالحه ومرهون للصندوق قرض عليه عقار في تتعلق دعوى تقام عندما
 أنظمة من لديه وبما ، نظره بوجهة القضاة الفضيلة أصحاب تزويد من العقارية التنمية

 السادسة المادة في ورد لما وإشارة إلخ ... حقوقه وتحفظ القضية حل في تساعد وتعليمات



 ما ومراعاة ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب فإننا .الشرعية المرافعات نظام من والسبعين
.و ) والتعليمات الشرعي الوجه حسب إليه أشير
2910/ت/13
1/5
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رهن

 المتضمن ، هـ21/5/1427 وتاريخ 123/4911 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد (
 وفك الرهن معامالت على التوقيع صالحية الصيخان المحسن عبد بن محمد / األستاذ منح

 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... العقارية التنمية صندوق من الصادرة والمبيعات الرهن
 باألستاذ الخاص التوقيع نموذج من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد

.و ) الصيخان المحسن عبد بن محمد /
3055/ت/13
1/5
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1428
رهن

)

 وتاريخ 3118 رقم العقارية التنمية صندوق عام مدير سعادة كتاب الوزارة تلقت فقد
 وكتابات المحاكم من واالستفسارات المكاتبات بعض تردهم أنه المتضمن هـ26/1/1428

 مستندات إرفاق بدون الموضوع محل للعقار مرتهناً كونه الصندوق تخص أمور عن العدل
 وتيسيراً لإلجراءات تسهيالً والسجالت اآللي الحاسب في القرض على االستدالل تسهل

 بضرورة العدل وكتابات المحاكم رؤساء على التنبيه سعادته وطلب . الخ .. للمواطنين
 ألصحاب المدنية األحوال لبطاقة واضحة صورة وأهمها لذلك الالزمة المستندات إرفاق
 حتى وجد إن العقارية التنمية صندوق عقد ورقم العقار صك من واضحة وصورة العالقة
 والله.موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا الخ .. المطلوب وفق الرد لهم يتسنى

ك/ ).يحفظكم
3105/ت/13
1/5



29
4

1428
رهن

 السعودي البنك مدير تفويض بشأن هـ12/4/1407 وتاريخ ت12/64 رقم لتعميمنا إلحاقا
 المسئولين بأسماء المملكة مناطق مختلف في العدل كتاب إبالغ وطلب واالدخار للتسليف

 وفك الرهن صالحية المخولين العامة وإدارته واالدخار للتسليف السعودي البنك فروع في
 واالدخار للتسليف السعودي البنك عام مدير سعادة كتاب تلقينا فقد عليه .الخ....الرهن

 طلب المتضمن هـ23/3/1428 وتاريخ 2786 ورقم هـ19/4/1428 وتاريخ 3590 رقم
 بالرياض البنك فرع مدير توقيع باعتماد الرياض منطقة عدل وكتابات محاكم تعميد سعادته
 اإلطالع إليكم نرغب لذا .السابقة التواقيع وإلغاء الشهراني مبارك بن عبدالله /األستاذ

 والله .المذكور بالرياض البنك فرع مدير توقيع من نموذجاً برفقه وتجدون ، واإلحاطة
ك /،،، يحفظكم

3151/ت/13
1/5

22
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1428
رهن

 رقم للتقاعد العامة المؤسسة إدارة مجلس رئيس المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 تنفيذ تعتزم للتقاعد العامة المؤسسة أن المتضمن ، هـ29/1/1428 وتاريخ 183/1018

 المساكن لشراء المتقاعدين من وشريحة )وعسكريين مدنيين( الدولة موظفي لتمويل برنامج
 لصالح المساكن صكوك رهن على الموافقة معاليه ويطلب .اإلسالمية المرابحة نظام وفق

 المؤسسة برنامج على وذلك ، المساكن هذه بناء بتمويل يقوم الذي العقاري التنمية صندوق
 مجلس بقرار الصادر للتقاعد العامة المؤسسة تنظيم إن وحيث إلخ .. مساكن شراء لتمويل
 أن على )-7( فقرة - السادسة المادة في نص هـ13/1/1425 وتاريخ )3( رقم الوزراء
 جميع واعتماد وخططه وقواعده المؤسسة أموال استثمار سياسات إقرار اإلدارة لمجلس
 فإننا ، الشرعي النظر يقتضيه ما وفق الرهن إجراءات تتم أن في ورغبة .االستثمار مشاريع
 العدل كاتب يقوم أن )1 :اآلتي النحو على والرهن واإلفراغ البيع عملية إتمام إليكم نرغب
 من بحضور وذلك للتقاعد العامة المؤسسة إلى العقار مالك من واإلفراغ البيع عقد بإجراء
 )2 .والنظامية الشرعية اإلجراءات ومستكملة المفعول سارية وكالة بموجب أو أصالة يمثلها



 المستفيد إلى للتقاعد العامة المؤسسة من واإلفراغ البيع عقد بإجراء العدل كاتب يقوم أن
 المؤسسة لصالح العقار رهن بإجراء العدل كاتب يقوم أن )3 .المذكور التمويل برنامج من

 اإلجراءات جميع تكون أن مراعاة مع .واإلفراغ البيع عقد من أجراه ما وفق للتقاعد العامة
 ،،، يحفظكم والله .ببعضها المذكورة اإلجراءات الرتباط واحد عدل كاتب لدى المذكورة

و /
3151/ت/13
1/5
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 رقم للتقاعد العامة المؤسسة إدارة مجلس رئيس المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 تنفيذ تعتزم للتقاعد العامة المؤسسة أن المتضمن ، هـ29/1/1428 وتاريخ 183/1018

 المساكن لشراء المتقاعدين من وشريحة )وعسكريين مدنيين( الدولة موظفي لتمويل برنامج
 لصالح المساكن صكوك رهن على الموافقة معاليه ويطلب .اإلسالمية المرابحة نظام وفق

 المؤسسة برنامج على وذلك ، المساكن هذه بناء بتمويل يقوم الذي العقاري التنمية صندوق
 مجلس بقرار الصادر للتقاعد العامة المؤسسة تنظيم إن وحيث إلخ .. مساكن شراء لتمويل
 أن على )-7( فقرة - السادسة المادة في نص هـ13/1/1425 وتاريخ )3( رقم الوزراء
 جميع واعتماد وخططه وقواعده المؤسسة أموال استثمار سياسات إقرار اإلدارة لمجلس
 فإننا ، الشرعي النظر يقتضيه ما وفق الرهن إجراءات تتم أن في ورغبة .االستثمار مشاريع
 العدل كاتب يقوم أن )1 :اآلتي النحو على والرهن واإلفراغ البيع عملية إتمام إليكم نرغب
 من بحضور وذلك للتقاعد العامة المؤسسة إلى العقار مالك من واإلفراغ البيع عقد بإجراء
 )2 .والنظامية الشرعية اإلجراءات ومستكملة المفعول سارية وكالة بموجب أو أصالة يمثلها

 المستفيد إلى للتقاعد العامة المؤسسة من واإلفراغ البيع عقد بإجراء العدل كاتب يقوم أن
 المؤسسة لصالح العقار رهن بإجراء العدل كاتب يقوم أن )3 .المذكور التمويل برنامج من

 اإلجراءات جميع تكون أن مراعاة مع .واإلفراغ البيع عقد من أجراه ما وفق للتقاعد العامة
 ،،، يحفظكم والله .ببعضها المذكورة اإلجراءات الرتباط واحد عدل كاتب لدى المذكورة

]1004[ الحجز ملف رقم و /
3296/ت/13
1/5
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رهن

)

 وزير معالي كتاب على المبني هـ27/7/1419 وتاريخ 1234/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 المخولين الموظفين أسماء فيه الموضح هـ15/7/1419 وتاريخ 3/7912 رقم المالية
 عليه .إلخ ... السعودي الصناعية التنمية صندوق بقروض يتعلق فيما فكها أو الرهون بإجراء

 المتضمن هـ21/12/1428 وتاريخ 1/10343 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 بإجراء أسماؤهم التالية السعودي الصناعية التنمية صندوق في المسؤولين معاليه تخويل
 مدير[ الدبيب سالم بن محمد )1 :وهم الصندوق يقدمها التي القروض لصالح وفكها الرهون

 )].القوىالبشرية(العام المدير مساعد[ العذل علي بن صالح )2 ].المكلف الصندوق عام
 عثمان بن عثمان.د)4 )].اإلئتمان( المكلف العام المدير مساعد[العايد عبدالله بن علي)3

 نرغب لذا ].والعمليات اإلدارة مدير[ الشريف حسين بن علي)5 ].العام المستشار[ الحقيل
 السعادة أصحاب توقيع نماذج من نسخة برفقه وتجدون ، موجبه واعتماد اإلطالع إليكم

و/ )يحفظكم والله .إليهم المشار المذكورين
3333/ت/13
1/5
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)

 الزيت شركة معاملة المتضمن هـ17/6/1418 وتاريخ 1072/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 شركة موظفوا به يعامل ما وفق التوثيق في ورهوناتهم لموظفيها قروضها إجراءات في العربية
 دائرة مدير سعادة كتاب تلقينا فقد عليه . الخ .. لموظفيها قروضها في السعودية ارامكو

 139/2008/ح ع ع رقم المشتركة الخفجي بعمليات باإلنابة والحكومية العامة العالقات
 بالتوقيع المخولون الشركة موظفي توقيعات اعتماد طلب المتضمن هـ11/2/1429 وتاريخ

 احمد بن فيصل /األستاذ -1 :-وهم المذكور البرنامج في وفكه الرهن في الشركة عن نيابة
 أقسام إداري( الرويلي شامان بن صالح /األستاذ -2 ).الموظفين عالقات دائرة مدير( اليامي



 لذا . )التعويضات مشرف( السعيد عبدالله بن سليمان /األستاذ -3 . )والفوائد الرواتب
 نماذج من صورة برفقه وتجدون .يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

و/ ).يحفظكم والله. العتمادها التوقيعات
3363/ت/13
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 سعادة كتاب على المبني ، هـ23/9/1426 وتاريخ 2749/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 سعادته أن المتضمن ، هـ6/9/1426 وتاريخ 1888 برقم السعودية االتصاالت شركة رئيس

 الخاصة للعقارات الرهن وفك رهن إجراءات إكمال في الشركة مدراء بعض فوض قد
 تلقينا فقد عليه .إلخ ...سكنية قروضاً موظفيها منح لغرض السعودي االتصاالت بشركة
 ، هـ29/3/1429 وتاريخ 435 رقم السعودية االتصاالت شركة رئيس سعادة كتاب

 وقبول السابقة عن بدالً بكتابه المرفقة الجديدة األسماء اعتماد سعادته طلب المتضمن
 االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ... بعاليه المذكور الغرض يخص فيما عنه نيابة توقيعاتهم
و/ )يحفظكم والله .المذكورة األسماء بيان من نسخة برفقه وتجدون ، واالعتماد

ت/15/2
2/491

26
1

1393
زراعة

 في 9217 رقم خطابه بأبها الكبرى المحكمة رئيس فضيلة إلينا رفع( :وبعد
 إلينا الواردة المكاتبة برفقه لمعاليكم فنرفع« : المقدمة بعد نصه يلي وفيما هـ5/11/1392

 إخراج /........بطلب المتعلقة هـ21/10/1392 في 1221 برقم السراة قاضي فضيلة من
 األعمال من لديه أن بداعي هـ16/12/1392 يوم لذلك موعد وتجديد كفالئه بكفالة صك

 أن وأحب . الزارعين من غيره ضمن من وهو وقته في الكفالة تسجيل من يمنعه ما الكثيرة
 المزارع مساعدة في بالمسارعة توصي المبلغة األوامر أن -1 : يأتي ما لمعاليكم أوضح
 لهذا موعداً أعطى قد السراة قاضي فضيلة إن وحيث الزراعة على وتشجيعه نشاطه لزيادة

 أو دعوى إلى يحتاج ال فقط إقرار رصد هو عمله الذي الوقت في شهرين قرابة المزارع



 علينا أكثر قد بالذات الزارع هذا أن -2 . جلسة له يجدد حتى إثبات أو نفي أو إجابة
 بخطابه جاء كما كغيره جلسة له حدد فضيلته ولكن السراة قاضي فضيلة وعلى المراجعة

 برقم بأبها الزراعي البنك مدير من المذكور المزارع مكاتبة لنا أحيلت وقد الذكر سالف
 بالكفالة صكاً ونظمنا الالزم اإلجراء عليها عملنا وقد هـ29/10/1392 في ف/3151

 من الكثير وأن ذكر ما الحال كان لما -3 . المكاتبة مع الزراعي البنك لمدير بعث
 جلسة تحديد جراء من مزروعاتهم يلحق الضرر وأن معامالتهم تأخير من يتذمرون المزارعين

 التكرم فآمل نوعها كان مهما قضية لكل جلسة بتحديد يتمسكون القضاة بعض وألن لهم
 خاضعة الكفاالت في الزراعي البنك مع المزارعين معامالت هل إتباعه يجب ما إلى بإرشادنا
 قضايا بعد األولوية حق لها يعطى أن يجب أنه أم أخرى؟ معاملة كأي الجلسات لتحديد

 صفة يكون وأن اإلقرار رصد تتطلب وإنما وإجابة دعوى إلى تحتاج ال ألنها السجناء
 العمل سير وليضمن مستقبالً بموجبه للتمشي المحاكم قضاة لعموم تعميم بصيغة اإلرشاد

.».اهـ.المطلوب؟ الوجه على

 ال فإنه إثبات أو نفي أو إجابة من دعوى إلى يحتاج ال المزارعين أقارير رصد إن وحيث
 .) المزارعين معامالت إنجاز على العمل وعليكم لذلك بالنسبة الجلسة بمواعيد التقيد ينبغي
. و/انتهى
ت/50/2
2/492

18
3

1395
زراعة
 وزير السمو لصاحب أصالً الموجه السامي األمر من صورة الوزارة هذه تلقت( :وبعد

 : المقدمة بعد النص يلي فيما وترون هـ25/12/1394 في د/39403/3 برقم الداخلية
 على المعطوف هـ5/12/1394 في 17/44906 رقم وزارتكم خطاب على اطلعنا«

 بهم لحقت التي األضرار مقابل تعويض من وجماعته يستحقه ما صرف /...........التماس
 لعدم نظراً خسائرهم لهم تقدر لم األمر حقيقة على وقفت التي اللجنة ألن البرد بسبب
 توجد لم لمن التقدير تمنع التعليمات أن من الوزارة أوضحته وما لديهم شرعية صكوك وجود
 وثائق بتقديم االكتفاء من الحالة هذه مثل في نائبكم سمو ارتآه وما تملك حجج لديهم

 تبلغ ريثما فقط التعويض لغرض تملكهم ليثبت لها التابعين اإلمارات تصدرها مصدقة
 وذلك العدل وزارة قبل من الغرض بهذا الخاصة الوثائق بإصدار بالمناطق الشرعية المحاكم



 معاملة على بموافقتنا ونخبركم العدل وزارة وبين وزارتكم بين جرى الذي االتفاق حسب
 يحصلون التي الوثائق بموجب المالية وزارة مراجعة عليهم بأن وإفهامهم بموجبه المذكورين

 واالقتصاد المالية وزارة وعلى مزرعة لكل المستحق التعويض لهم لتقدر اإلمارة من عليها
 حسب الجهة تلك في الشرعية المحكمة بواسطة إال التعويضات هذه تصرف ال أن الوطني

 وقد حكمهم في ومن وأيتام نساء من المستحقين بقية لحقوق ضماناً الشرعية األصول
 ترغب والوزارة .».اهـ.واإلحاطة لالعتماد هذا أمرنا من صورة العالقة ذات الجهات أعطيت
.س/انتهى .) بموجبه واالعتماد اإلحاطة

ت/90/12
2/493

10
7

1397
زراعة
...)

 ما تعويض أي دفع دون سكنية أو كانت زراعية حكومية أرض أية في يقع إحداث أي إزالة
 و.)/إلخ...رادعة عقوبة ذلك يخالف من ومعاقبة السامي المقام من مسبق بإذن ذلك يكن لم
.1/179 األراضي في التعميم نص ينظر .

ت/47/12
2/493

25
4

1400
زراعة

 يقوم أن له منحت من على ينبغي وإنما التوطين بهدف منحت أرض قطعة أي إفراغ عدم(
 كانت وإن بالبناء سكنية كانت إن أجله من له منحت الذي بالغرض لصالحه باستغاللها

الوزارة من التعميم يطلب .و.)/بزراعتها زراعية
ت/68/12
2/493

14
5

1402



زراعة
 لعموم الموجه الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب تعميم نص يلي فيما ترون( :وبعد

 تلقينا« : المقدمة بعد هـ2/4/1402 في 19047 برقم منه صورة الوزير ولمعالي اإلمارات
 فيه أشار والذي هـ17/3/1402 في 11/17290 رقم والمياه الزراعة وزير معالي خطاب

 األراضي وقضايا المنازعات إلنهاء وزارات عدة من بمندوبين تشكل التي اللجان أن إلى
 أمورها أغلب في وتميل الحاضرة أو البادية من جماعات أو أفراد بها يقوم التي واإلحداثات

 بينهم فيما تقسيمها أو العامة للمصلحة النزاع مثار األراضي بإبقاء إما بينهما صلح عقد إلى
 الثابتة األصلية الحدود وذكر المساحة بتحديد اللجنة تقوم ال الصلح على االتفاق حالة وفي

 يؤدي مما مساحية بمخططات ذلك ورفع ـ وجدت إن ـ اإلحياءات وتوضيح أبعادها وأطوال
 أخرى لجنة تشكيل إلى يضطر مما التنفيذ أو التطبيق عند جديد من المنازعات عودة إلى

 المعنية الجهة وحث بموجبه التقيد فنرغب معاليه أبداه ما ولوجاهة.بدقة األمور هذه لتحديد
 من بصورة والمياه الزراعة وزير معالي زودنا فقد والوقت للجهد وتوفيراً به بالعمل لديكم
 طلبها حالة في اللجان مع بالتعاون بالمناطق والمياه الزراعة مديريات إلبالغ هذا تعميمنا

 اإلحاطة نرغب الوزير معالي توجيه وحسب .».اهـ.تحياتنا وتقبلوا.الغرض لهذا مساحين
. ق/انتهى .)موجبه واعتماد

ت/99/12
2/494

19
6

1403
زراعة

 في 464 رقم الزراعية للشئون الزراعة وزارة وكيل لسعادة الموجه لخطابنا إشارة( :وبعد
 المنورة المدينة بمنطقة والمياه الزراعة مدير خطاب صورة ومشفوعه هـ14/2/1403

 المحياة المزارع بأن المتضمن هـ18/12/1402 في 688 برقم بدر قاضي لفضيلة الموجه
 إلى الرجوع دون مباشرة للمحكمة عليها يكتب البيضاء واألراضي البسيطة المساحات ذات

 رقم الزراعية للشئون الزراعة وزارة وكيل سعادة إجابة تلقينا بأننا نفيدكم .الوزارة
 بالمدينة الزراعة مدير قبل من اإلجراء هذا بأن المتضمن هـ19/4/1403 في 2/4/30382

 هـ2/4/1403 في 2/4/25916 رقم سعادته بخطاب له األمر توضيح تم وقد خاطئ إجراء
 تحت الواقعة الزراعية األراضي على االستحكام طلبات جميع في للوزارة بالرجوع القاضي
 المحاكم جميع إبالغ ورغبته الشرعية للمحكمة عليها المرئيات إبداء قبل المديرية إشراف



 لذا . الزراعة لوزارة الرجوع دون للمحاكم أعيدت التي المعامالت جميع بإعادة الشرعية
 ومراعاة الصدد هذا في صدورها السابق التعاميم إلى والرجوع واالعتماد اإلحاطة نرغب

. ك.)/ موجبها
ت/12/53
2/494

22
3

1404
زراعة
 )2( حدود في المساحة هذه وتكون األودية في للمزارع كحماية معينة مساحة تحديد«...
 بالنسبةألسفل مزرعة أسفل ومن الوادي بالنسبةألعلى مزرعة أعلى من تبدأ كم

.3/437 المساييل في التعميم نص ينظر . و.»/إلخ...الوادي
ت/12/84
2/495

14
5

1404
زراعة
...»

 الزراعي البنك من قروض على للحصول المواطنين لدى التي الوثائق قبول فترة تمدد :أوالً
 التمديد فترة انتهاء بعد :ثانيًا .هـ30/4/1405 بتاريخ تنتهي سنة لمدة السعودي العربي
 األراضي على الزراعية القروض منح باتاً منعاً يمنع -1 : اآلتي يتبع سابقاً إليها المشار
 الشرعية اإلجراءات لجميع مستوفية استحكام حجة األرض صاحب لدى يكن لم ما البيضاء

 صادر توزيع قرار أو المتبعة لإلجراءات وفقاً صادر األمر ولي من إقطاع أو والنظامية
 الموقعة المؤقتة بالوثائق الزراعية القروض تمنح ال -2 . البور األراضي توزيع نظام بموجب

 األمالك على إال المختصة المحكمة من والموثقة البلدة إمارة من والمصدقة شاهدين من
 األراضي توزيع نظام صدور تاريخ وهو هـ6/7/1388 تاريخ قبل إحياؤها الثابت القديمة

 معلومات من فيها جاء ما صحة من مسئوالً الوثائق تلك على المصدق يكون وسوف البور
 مع بالتضامن مسئوالً يكون فسوف ذلك خالف ظهر وإذا وقدمه اإلحياء ثبوت ومنها

 البنك وعلى عقوبات من ذلك على يترتب ما إلى إضافة القرض كامل إعادة عن المقترض
 المراد الملك على للوقوف قبله من موثوق سعودي مندوب بعث القرض صرف قبل الزراعي



 فيه موضح منه محيا هو لما كروكي وعمل وتاريخه اإلحياء ثبوت من للتحقق صاحبه إقراض
 ذلك عن يعلن -3 . البور األراضي على ذلك بعد تعدي يحصل ال حتى والمساحة األطوال

 أمالكهم على استحكام حجج استخراج عليهم بأن المزارع أصحاب ويفهم المواطنين لعموم
 من االستفادة لهم يتسنى لكي والنظامية الشرعية اإلجراءات لجميع مستوفية الزراعية
 يلزم ما فأكملوا لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودنا وقد . الزراعية القروض
 األوراق في التعميم نص ينظر . و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.بموجبه
.1/480 والوثائق

ت/12/184
2/495
3

11
1404
زراعة

 هـ24/4/1398 في 1566/5 برقم لكم المبلغ التعميمي الوزارة خطاب إلى إشارة( :وبعد
 التي »10« نموذج المؤقتة الوثائق حول الغربية بالمنطقة الوزارة فرع لمدير أصالً الموجه

 وذلك مزارعهم على شرعية صكوك لديهم ليس للذين الشرعية المحاكم من للمزارعين تعطى
 واالقتصاد المالية وزير معالي من خطاباً مؤخراً تلقينا وقد هذا.تعويضاتهم صرف ألجل

 عدد في المواطنين من بعضاً أن متضمناً هـ11/9/1404 في 4516/4/404 برقم الوطني
 اضطر مما الشرعية المحاكم من الوثائق هذه على الحصول في تأخيراً يواجهون المناطق من

 المحاكم تأخر بسبب للمتضررين تصرف أن دون العودة إلى المناطق بعض في الصرف لجنة
 لصرف المستحقين المواطنين على ضرراً ذلك في إن وحيث .المطلوبة الوثائق إخراج في

. و/انتهى .)لطلبها إليكم يتقدم لمن إنجازها سرعة على العمل نرغب لذا التعويض
ت/12/199
2/496

21
11

1404
زراعة
 رقم الداخلية وزارة وكيل معالي خطاب من الوزارة لهذه المعطاة الصورة إلى نشير( :وبعد
 بعدم الشرعية المحاكم على التأكيد طلبه المتضمنة هـ19/10/1404 وتاريخ 28/56320

 في ت/12/84 رقم لتعميمنا وإلحاقاً.الزراعية األراضي وثائق على التصديق



 في م/4/1258 رقم السامي المقام خطاب نص على المشتمل هـ14/5/1404
 على للحصول المواطنين لدى التي الوثائق قبول فترة بتمديد القاضي هـ26/4/1404

 عن التوقف اعتمدوا .هـ30/4/1405 في تنتهي سنة لمدة الزراعي البنك من قروض
. ك/انتهى .)هـ30/4/1405 من ابتداء المذكورة الوثائق على التصديق

ت/12/24
2/497
7
2

1406
زراعة
 كانت إذا إال أرض على منح أمر أي بتطبيق والمياه الزراعة وزارة تقوم أن يجوز ال(...

 التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...البور األراضي توزيع نظام بموجب للتوزيع مخصصة زراعية
.3/610 المنح في
57/ت/8
2/497

28
5

1411
زراعة
...)

 يعتبر البنك من علم دون البنك من عليها المقترض األشياء في بالتصرف المقترض قيام إن
 المحافظة من الموضوع بهذا البنك إحاطة في ولما المقترض قبل من القرض بعقد إخالالً

 أو كلياً القرض يجهل فقد المشتري عن اللبس إزالة إلى باإلضافة العامة األموال على
 نقل يرغب شخص كل عن الزراعي للبنك رسمياً الكتابة ذكر ما والحال عليكم فإن.قدره
 العدل كتاب في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...اإلفراغ إجراء قبل للغير مزرعته ملكية

3/285.
97/ت/8
2/497

18
9

1411



زراعة
 توثيق إجراء كيفية حول واقتراحات استفسارات من الوزارة لهذه رفع لما فنظراً( :وبعد
 ضبط منكم نرغب اإلجراء ووحدة األداء لسالمة وضماناً الزراعية لألراضي اإلجارات عقود
 المتعاقدين بين عليها المتفق الشروط جميع لتستوعب مفتوحة ضبط دفاتر في العقود هذه
 نص ينظر . و/ .)إلخ...ذلك في شيء وجد إن شروط أو عالقة من الزراعي للبنك وما

.1/80 اإلجارة في التعميم
2622/ت/13
1/5

24
3

1426
زراعة

)

 ذي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 به المرفق ، الزراعة وزير معالي إلى أصال الموجه ، هـ7/3/1426 والتاريخ ر/8764 الرقم

 ، هـ18/2/1426 وتاريخ ) 42 ( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة ) أ : يلي ما
 مجلس لدول الزراعي الحجر ) قانون ( نظام على الموافقة.1 : أوالً : يلي بما القاضي
 المرفقة العقوبات على الموافقة.2 . بالقرار المرفقة بالصيغة العربية الخليج لدول التعاون
 التعاون مجلس لدول الزراعي الحجر ) قانون ( نظام أحكام مخالفي على تطبّق التي بالقرار
 بعد له المرافقة والعقوبات بالنظام يُعمل.3 . للنظام مرافقة وتكون ، العربية الخليج لدول
 الزراعة وزير يُصدر : ثانياً .الرسمية الجريدة في نشرهما تاريخ من يوماً تسعين مضي

 الئحة تُلغى : ثالثاً . عليه الموافقة تاريخ من يوماً تسعين خالل للنظام التنفيذية الالئحة
 ، هـ26/1/1396 وتاريخ ) 207 ( رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة ، الزراعي الحجر
 المصادرة حيال النظامية اإلجراءات تُتخذ : رابعاً . النظام تطبيق تاريخ من اعتباراً وذلك

 لدول التعاون مجلس لدول الزراعي الحجر ) قانون (نظام من ) الثامنة ( المادة في الواردة
 األساسي النظام من ) عشرة التاسعة ( المادة به تقضي لما وفقاً وذلك ، العربية الخليج
 مجلس لدول الزراعي الحجر ) قانون ( نظام أحكام تنفيذ في تُراعى : خامساً . للحكم
 به تقضي لما وفقاً وصالحيتها المعنيّة الجهات اختصاصات العربية الخليج لدول التعاون
 الزراعي التعاون لجنة بتزويد الزراعة وزارة تقوم : سادساً . الصلة ذات والقرارات األنظمة
 أخرى ملحوظات من يستجدّ وما المملكة بملحوظات العربية الخليج لدول التعاون بمجلس



 دول في العقوبات توحيد إمكانية دراسة فيها بما ، تعديله عند إياها لتضمينه النظام تطبيق عند
. الشأن هذا في الالزمة النظامية اإلجراءات اتخاذ بعد وذلك ، المجلس

 الصادر هـ27/2/1426 وتاريخ ) 9/م ( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة ) ب
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . القرار هذا من ) أوالً ( البند في ورد ما على بالمصادقة

 الوزراء مجلس قرار من نسخه برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه
. الوزارة من المرفقات تطلب .و/ ) بعاليه إليهما المشار الملكي والمرسوم

2770/ت/13
1/54
8

11
1426
زراعة

 فيه المشار ، هـ22/9/1426 وتاريخ 9/2/9275 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 وتاريخ س/29/11655/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية إلى
 بما والثمار الحبوب خرص أعمال تنظيم لدراسة المشكلة باللجنة المتعلقة ، هـ24/2/1426

 اللجنة أنّ معاليه كتاب تضمن وقد . أعمالها على تكشفت التي المالحظات تالفي يحقق
 التوصيات من عددا المحضر تضمن وقد ، بذلك المتعلق المحضر وأعدت أعمالها أنهت
 ، لجنة ) 186 ( إلى لجنة ) 73 ( من والثمار الحبوب خرص لجان عدد زيادة ( منها التي
 اللجان مهام تفعيل وزيادة ، واالستقامة والكفاءة الخبرة ذوي من أعضائها اختيار يتم وأن

 لجان وتشكيل ، الخرص لجان مهام وتحديد ، بالمناطق المشكلة واإلشراف المركزية
 تم التي التوصيات بتنفيذ المعنية الجهات مهام وتحديد ، الخرص لجان أعمال وتقييم لمتابعة

 لتعميد ، المذكور المحضر من بنسخ المختصة الجهات تزويد تم وأنه . ) إليها التوصل
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... إليه التوصل تمّ ما بتنفيذ لها التابعة الفروع
 رقم التعميم انظر . و / ) المذكور المحضر من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه

. هـ17/3/1427 في 2855/ت/13
2855/ت/13
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زراعة
)

 معالي كتاب على المبني ، هـ8/11/1426 وتاريخ 2770/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاًَ
 صاحب برقية إلى فيه المشار ، هـ22/9/1426 وتاريخ 9/2/9275 رقم المالية وزير

 المتعلقة ، هـ24/2/1426 وتاريخ س/29/11655/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 المالحظات تالفي يحقق بما والثمار الحبوب خرص أعمال تنظيم لدراسة المشكلة باللجنة

 ... بذلك المتعلق المحضر وأعدّت أعمالها أنهت اللجنة وأن ، أعمالها على تكشفت التي
 وتاريخ 9/2/1612 رقم المالية وزير معالي برقية من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ
 أنه المتضمنة ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجهة ، هـ18/2/1427

 واالستفسار ، الوزارة هذه ومكاتب فروع مع والثمار الحبوب خرص بلجان يتعلق ما بمتابعة
 يردهم لم بأنه أفادوا الخرص ألعمال المنظمة والتعليمات المحضر تضمنه ما تطبيق مدى عن
 ضوئها على والتي ، واإلشرافية المركزية اللجان أعضاء ترشيح طلب اإلمارات من عدد من

 لعام والثمار الحبوب خرص موعد لقرب نظراً وأنه ، والخرص المتابعة لجان ستشكل
 ذلك ومن ، بمهامهم للقيام بالمناطق واإلشرافية المركزية اللجان تشكيل وألهمية ، هـ1427
 تشكيل بسرعة يرغب معاليه فإن ، الخرص لجان وأعضاء المتابعة لجان أعضاء اعتماد
 والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المحضر في ورد ما وتفعيل المذكورة اللجان
 وتجدون . الموضوع بهذا المعنية الجهات مع المباشر والتنسيق ، يخصكم فيما بموجبه

 ) به المرفق والمحضر هـ8/11/1426 وتاريخ 2770/ت/13 رقم تعميمنا من نسخة برفقه
.و
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زراعة

 والثمار الحبوب خرص بشأن هـ8/11/1426 وتاريخ 2770/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 وتاريخ 9/2/4384 رقم بالنيابة المالية وزير معالي برقية من نسخة تلقينا فقد عليه إلخ ...
 لتعميم إشارة [ ونصها الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً والموجه هـ4/5/1428

 أمراء السمو ألصحاب الموجه هـ19/10/1426 وتاريخ 29/87415 رقم البرقي سموكم



 اللجنة بمحضر الواردة التوصيات اعتماد المتضمن منه صورة الوزارة لهذه والمعطى المناطق
 في المتضمن الشأن بهذا المنظمة والتعليمات والثمار الحبوب خرص أعمال لتنظيم المشكلة

 ضوء في تطبيقها من خرص موسم أول مرور بعد التوصيات تقييم يتم بأن )سادساً( البند
 ما ودرست اجتمعت اللجنة أن وحيث .اللجان من ترد التي والمقترحات والبيانات النتائج

 محضرها بموجب لها المناسبة المقترحات وأعدت التطبيق أثناء تكشفت مالحظات من ورد
 إمارات قبل من التعميم -1 :- اهمها ومن التوصيات من عدد المتضمن )صورته المرفق(

 مباشرتها قبل المكلفة اللجان مع المزارعين تعاون بأهمية والمراكز المحافظات على المناطق
 -3 .المزارع إحداثيات لتحديد )GPS( المواقع تحديد جهاز استخدام -2 .المهمة
 بتحديد المركزية اللجان على التأكيد -4 .الخرص لجان ألعضاء تعريفية بطاقات صرف
 موسم لقرب ونظراً .المتابعة فرق أعضاء مكافأة زيادة -5 .والثمار الحبوب خرص موعد

 بالعمل المركزية اللجان بتوجيه المناطق إلمارات سموكم توجيهات صدور آمل لذا .الخرص
 وتجدون ، يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ]التوصيات تنفيذ على

و /،،، يحفظكم والله . المذكور المحضر من نسخة برفقه
3319/ت/13
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زراعة

)

 معالي كتاب على المبني ، هـ10/9/1424 وتاريخ 2324/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقاً
 ترى الزراعة وزارة أن المتضمن ، هـ28/2/1424 وتاريخ 18793 رقم الزراعة وزير

 كتاب تلقينا فقد عليه .إلخ ... زراعية أرض أي إفراغ قبل الزراعي للبنك الكتابة ضرورة
 ، هـ4/11/1428 وتاريخ 5/ب/9536 رقم المكلف الزراعي البنك عام مدير سعادة

 مخططات نطاق داخل الموجودة لألراضي القروض يمنح ال الزراعي البنك أن المتضمن
 مساحة ذات كانت أو زراعياً مخططاً األصل في كانت أرض من أفرغت وإن االستراحات

 زراعي من المخطط تحويل قبل موافقته ألخذ الزراعي البنك إلى الكتابة تتم وحيث ، كبيرة
 منها تفرعت التي االستحكام حجة على األصلية بالموافقة يكتفى فإنه استراحات مخطط إلى
 . موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الزراعي البنك إلى الكتابة دون االستراحات هذه
ك/ ).يحفظكم والله
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زراعة

)

 بتنظيم الخاصة اللجنة بشأن هـ8/11/1426 وتاريخ 2770/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 المالية وزير معالي برقية من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ... والثمار الحبوب خرص أعمال

 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى الموجهة هـ7/4/1429 وتاريخ 9/2/3109 رقم
 خطاب بها المرفق هـ10/3/1429 وتاريخ 37119 رقم سموكم لبرقية إشارة :[ونصها

 الحبوب لخرص المركزية اللجنة ورئيس المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب
 لجنة وتقرير هـ18/2/1429 وتاريخ م/خ/44939 رقم المكرمة مكة بمنطقة والثمار

 المقترحات هذه أن وحيث .التقرير تضمنه ما دراسة طلب المتضمنة هـ1428 لعام اإلشراف
 قسمين على بالتقرير الواردة المقترحات أن سموكم إفادة أود .واحدة منطقة من إال ترد لم

 الحبوب خرص أعمال لتنظيم المشكلة اللجنة محضري عالجها قد مقترحات :أوالً :- هما
 ورقم هـ4/5/1428 وتاريخ 9/2/4384 رقم برقيتينا بموجب لسموكم المبلغين والثمار

 1/7/3/51609 رقم سموكم ببرقيتي والمعممة هـ22/9/1426 وتاريخ 9/2/9275
 النحو على وهي هـ19/10/1426 وتاريخ 29/87415 ورقم هـ27/5/1428 وتاريخ
 الزراعة وزارة فروع قبل من التعريفية االستمارات توزيع لمقترح بالنسبة -1 : التالي

 توزيع بحث تم أن سبق فقد : بذلك والمراكز المحافظات استمرارية مع ومكاتبها
 لإلعالن بالنسبة -2 .ذلك عن اعتذرت أنها إال الزراعة وزارة فروع طريق عن االستمارات

 اللجان أعطى هـ1428 عام في المبلغ المحضر من )8( البند فإن : الخرص موعد عن
 من الثمرة نضوج وقت الختالف والثمار الحبوب خرص موعد تحديد صالحية المركزية

 في المعلومات اختالف حالة في الواقع من المعلومات لتدوين بالنسبة -3 .ألخرى منطقة
 من المعدة االستمارة تضمنته بما وليس بالواقع العبرة ألن المطلوب هو هذا فإن : االستمارة

.المكلف قبل

 سيتم فهذا المكرمة مكة بمنطقة الخرص للجان إضافية لجنة بزيادة للتوصية بالنسبة -4
 الزراعة ووزارة الوزارة هذه من المشكلة اللجنة قبل من الله شاء إن متكامل بشكل دراسته



 فقد : للمزارع إرشادية لوحات لوضع بالنسبة -5 .األخرى المناطق من ورد ما ضوء في
 المحضر من )4( رقم البند تضمنه حسبما مالءمتها عدم ورؤي ذلك مناقشة تمت أن سبق

 والمراكز المحافظات على اإلمارة قبل من للتعميم بالنسبة -6 .هـ1428 عام في المبلغ
 : مهامهم تسهيل على المزارعين وحث والجباية بالخرص المكلفة اللجان مع التعاون بأهمية
 طريق عن لمستحقيها الزكاة لوصول بالنسبة -7 .المناطق إمارات اختصاص من فهذا

 اللجنة مهام من )3( الفقرة نصت حيث المركزية اللجنة اختصاص من فهذا : المراكز
 توزيع طريقة اعتماد( على هـ1426 عام في المبلغ اللجنة بمحضر ورد حسبما المركزية

 عن أو وجدت إن الخيرية الجمعيات طريق عن إما ، األصلح أنه تراه لما وفقا العينية الزكاة
 : )دليلة( إلى الحاجة لعدم بالنسبة -8 ).بالمستحقين لمعرفتهم والمراكز المحافظات طريق

 لجنة إلى المتابعة لجان ترفعها مبررات على بناء يتم وإنما إطالقه على ليس به االستعانة فإن
 لجنة مهام من )5( الفقرة تضمنته حسبما وذلك ذلك إلى الحاجة إلثبات بالمنطقة اإلشراف
 عدم على المزارعين لحث بالنسبة -9 .هـ1426 عام في المبلغ المحضر من اإلشراف
 فرق من مطلوب فإنه : بالمعلومات الخرص لجان تزويد في األجنبية العمالة على االعتماد
 مسئولة أنها حيث المعلومات تسجيل عند الدقة بتحري الخرص لجان على التأكيد المتابعة

 النحو على هي بالتقرير الواردة األخرى المقترحات :ثانيا .المدونة المعلومات صحة عن
 والمقاييس المواصفات هيئة لدى الموضوع هذا فإن : الصاع مواصفات تحديد -أ :- اآلتي
 بشأنه الالزم إكمال وسيتم مواصفاته اعتماد بصدد وهي ذلك الهيئة مع تتابع الوزارة فهذه
.الله شاء إن بشأنه يتم بما وسنوافيكم منه الهيئة انتهاء بعد

 والمحافظات المراكز في عملها أثناء اللجان لراحة بالمراكز أماكن لتخصيص بالنسبة -ب
 فإن : العنب لمزارع سنوية إعانة تحديد لدراسة بالنسبة أما -ج .ذلك نؤيد فإننا : بالمنطقة

 خرص أعمال تنظيم دراسة لجنة اختصاص من وليس الزراعة وزارة اختصاص من ذلك بحث
 المركزية اللجان توجيه سموكم يرى فقد لذا .الموضوع هذا مثل بحث والثمار الحبوب
 لذا هـ.أ ] بذلك المختصة واللجان والمراكز المحافظات على بالتأكيد المناطق بإمارات
و/ )يحفظكم والله .واإلحاطة االطالع إليكم نرغب
168/3
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وضرائب زكاة



 هـ29/12/1378 في 22236 برقم المعظم الوزراء مجلس رئيس سمو من تلقينا( :وبعد
 الواردة المكاتبة بطيه« : ونصه الرياض أمير سمو إلى سموه من الموجه الخطاب من صورة
 األشخاص تالعب من /.........شكوى بشأن هـ20/12/1378 في 47085/1 برقم منكم
 وجود عدم عن إليه أشرتم وما الدواسر وادي في الفقراء على الزكوات بتوزيع قاموا الذين

 خمس منذ سائر الترتيب وهذا البالد ونواب الخراص هم بالتوزيع القائمين وإن تالعب
 فيحسن للمستقبل بالنسبة أما منتهياً، الموضوع فيعتبر مضى لما بالنظر أنه ونخبركم.سنوات

 القاضي قوامها هيئة بواسطة توزيعها يجري ثم المتبع حسب الزكوات استحصال يتم أن
 موجب فالعتماد .».اهـ. ذلك اعتماد فيقتضى بالمعروف األمر هيئة ورئيس المالية ومدير
.ن/انتهى .)الموضوع في تنظيمها يتم التي البيانات من بصورة وتزويدنا السامي األمر
482/2
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وضرائب زكاة

 خطاب ومرفقه هـ15/1/1383 في 136 رقم القضاة رئيس سماحة خطاب وردنا( :وبعد
 صورة ومشفوعاته هـ9/1/1383 في 697 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس

 من صورة وكذلك الزكاة بشأن هـ29/12/1382 في 645 رقم الوزراء مجلس قرار من
 لكم نرفق لذا .ذلك على بالتصديق هـ5/1/1383 في 61 برقم الصادر المرسوم صيغة
 رقم الوزراء مجلس قرار نص . ن/انتهى .)بموجبها والعمل االطالع نأمل ذكر مما نسخة
 مجلس إن هـ29/12/1382 وتاريخ 645 رقم قرار« : هـ29/12/1382 في 645

 وبعد المساهمة الشركات من الزكاة باستيفاء المتعلقة المعاملة على االطالع بعد الوزراء
 وزارة مندوب مع باالشتراك المجلس مستشاري من المكونة اللجنة قرار على االطالع
 وتاريخ 215 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة ومندوب والصناعة التجارة

 الزكاة مصلحة عام ومدير المجلس مستشاري من المكونة اللجنة وقرار هـ28/4/1381
 وباألخص األموال شركات بأن رأيهما المتضمنين هـ6/1/1382 وتاريخ 10 رقم والدخل

 وتاريخ 17/2/28/8799 رقم الملكي المرسوم عليها ينطبق ال المساهمة الشركات
 على زكواتهم نصف بتوزيع السعوديين للمواطنين بالسماح القاضي هـ8/9/1370

 التجارة وزارة خطاب على االطالع وبعد.الفقراء من وغيرهم أقاربهم من السعوديين
 اللجنتين قرارات على مالحظاتها المتضمن هـ4/1/1382 وتاريخ س/2550 رقم والصناعة



 وتصرف االجتماعي الضمان مؤسسة لصندوق اآلن تورد الزكاة ألن ونظراً . إليهما المشار
 رقم األنظمة لجنة توصية على وبناء . المحتاجين ومساعدة واليتامى واألرامل العجزة على

 الشركات جميع من كاملة الزكاة تورد -1 : يقرر هـ17/11/1382 وتاريخ 128
 . لهذا مرافقة وصورته بذلك ملكي مرسوم مشروع تنظيم -2 . واألفراد وغيرها المساهمة

.».حرر ذكر ولما
م/479/2
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وضرائب زكاة

 وتاريخ 1676 رقم السامي المقام خطاب من نسخة طيه من لفضيلتكم نبعث( :وبعد
 : نصه واآلتي الوطني واالقتصاد المالية وزير لسمو أصالً والموجه هـ20/1/1387

 رقم بخطابكم الواردة المعاملة إليكم نعيد الوطني واالقتصاد المالية وزير السمو صاحب«
 بالمعروف األمر هيئة من عضو اشتراك ضرورة مدى بشأن هـ11/11/1386 في 13070

 اإلمارة من لجنة تكوين نرى بأننا ونخبركم . المستحقين على الزكاة وتوزيع خرص لجان مع
 نحن المختارة واللجنة الزكاة وتوزيع خرص لجنة لينتخبوا بالمعروف األمر وهيئة والمحكمة

 ورئاسة الداخلية لوزارة هذا خطابنا من نسخة أعطيت وقد الالزم فأكملوا.عليها نوافق
 عليه .».اهـ.واالعتماد بذلك لإلحاطة بالحجاز بالمعروف األمر لهيئات العامة والرئاسة القضاة
 في م1565/3 رقم التعميم ينظر . ن/انتهى .)واالعتماد بذلك اإلحاطة نرغب

ن/هـ24/6/1387
م/1565/3
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وضرائب زكاة
 الخرص لجان بشأن هـ25/2/1387 في 479/2 برقم منا الصادر للتعميم إلحاقاً( :وبعد

 سعادة من تلقيناه حسبما منطقتكم بغير خاص إليه المشار التعميم أن نفيدكم . الزكاة وتوزيع
 العمل ويستمر هـ16/6/1387 في 7103/4/2 برقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل
. ن/انتهى .) السابقة العادة كجاري الخصوص بهذا لديكم
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وضرائب زكاة

 بن العزيز عبد/الشيخ فضيلة من المعظم الملك لجاللة المرفوع الخطاب إلى نشير( :وبعد
 أعيان من كثير بفضيلته اتصل أنه المتضمن هـ4/6/1392 في 949 برقم باز بن الله عبد

 وأنه الشرعي الوجه على تقسم ال والثمار الحبوب زكاة أن وذكروا وغيرهم وزهران غامد
 لجان إلى عنها المنوه الزكاة توزيع أمر إسناد فضيلته واقتراح توزيعها في تالعب يحصل

 مستحقه إلى الحق وإيصال للذمة براءة هذا وفي المذكورة اللجان رئاسة القضاة ويتولى أمينة
 إليهم فيوكل اللجان تلك رئاسة من يتمكنون ال المناطق قضاة كان وإذا ـ الله شاء إن ـ

 الذين ويوصى لها المستحقين بين وتوزيعها قبضها ليتولوا األمناء الثقات من تكوينها
 نظراً ذلك في يتسامح منهم كثيراً أن فضيلته بلغ ألنه الزكاة بأمر بالعناية الثمار يخرصون

 الفقراء ألن الزكاة في التسامح يوجب ال وهذا المناطق بعض في الفقراء وقلة الخير التساع
 فإنهم زكاتها يستحقون من الفقراء من فيها ليس البالد بعض أن فرض وإذا بكثرة موجودون

 الضمان مصلحة إلى أو المجاورة البلدان فقراء إلى ينقل والباقي منها يكفيهم ما يعطون
 وزير السمو صاحب خطاب ضمن لنا المبلغ الكريم السامي للتوجيه ووفقاً . االجتماعي

 كافة على بالتعميم هـ21/7/1392 في 92/ع/2585 رقم الوطني واالقتصاد المالية
 وفقاً بواجباتهم القيام على بالحرص الخرص لجان أعضاء على القضاة يؤكد بأن المحاكم

 الخرص لجان على التأكيد فنرغب .الخرص في التساهل وعدم الحنيف الشرع لمقتضيات
 .) ذلك فاعتمدوا .الخرص في التساهل وعدم بواجباتهم القيام على بالحرص لكم التابعين

و/هـ15/10/1414 في 203/ت/8 رقم التعميم بذلك صدر . و/انتهى
ت/170

2/504
22
8

1396
وضرائب زكاة



 رقم الداخلية وزير سمو الملكي السمو صاحب حضرة بخطاب ورد ما على بناء( :وبعد
 المساجد أئمة حث من سموه إليه أشار ما حول هـ1/8/1396 في المؤرخ ج/م/3392
 نظراً الزكاة فريضة أداء وجوب على الحث الصلوات وبعد الجمع في خطبهم بتضمين

 جرى لذا .الشهر هذا أوائل في هـ1396 عام لصيف الماشية زكاة عوامل خروج لقرب
 الجمع خطب في الحث ضرورة إلى عملكم بدائرة الموجودين األئمة إبالغ نحو تعميدكم

 عوامل مع والتعاون أدائها في الدقة وتحري المقدسة الشعيرة هذه أداء إلى الصلوات وبعد
 هذه تأدية على حرصاً وذلك المواشي حصر لتعداد صحيحة نتائج إلى للوصول الزكوات
 من النفوس ضعاف بعض وتحذير واجبة، فريضة باعتبارها وصدق بأمانة الدينية الشعيرة
 أو لزيادتها مواشيهم إلى يملكونها ال التي المواشي بعض بضم التحايل سبل إلى االلتجاء
 ذلك وإن للمواشي الدولة معونة من أكبر نسبة على الحصول بقصد يملكه ال بشيء االدعاء

 ينبغي وأنه جسيمة وعواقب وخيمة مضار من الكذب عن ينتج ما نحو وتوجيههم حرام
 ذكر ما ومالحظة بذلك االهتمام فنأمل . المعروفة والمياه المشهورة الموارد على تواجدهم
 .) اإلسالم أركان من هي التي الشعيرة هذه تأدية على حرصاً ذلك تنفيذ من والتأكيد

. و/انتهى
ت/219/12

2/505
29
12

1396
وضرائب زكاة

 في 26693 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب وردنا( :وبعد
 هـ30/10/1396 في 76/م رقم الكريم الملكي المرسوم به ومشفوع هـ9/11/1396

 السعودية العربية المملكة ملك سعود آل العزيز عبد بن خالد نحن..تعالى الله بعون« : ونصه
 الصادر الوزراء مجلس نظام من والعشرين عشرة التاسعة المادتين على االطالع وبعد..

 المرسوم على االطالع وبعد هـ1377 عام شوال 22 وتاريخ 38 رقم الملكي بالمرسوم
 الشركات جميع من كاملة الزكاة باستيفاء القاضي هـ5/1/1383 وتاريخ 61 رقم الملكي
 وتاريخ 1653 رقم الوزراء مجلس قرار على االطالع وبعد . لذلك الخاضعين واألفراد

 النقد في الواجبة الشرعية الزكاة نصف تجبى -1 : آت هو بما رسمنا هـ13/10/1396
 ما لمستحقيه بمعرفتهم اآلخر النصف إخراج وعليهم للزكاة الخاضعين من التجارة وعروض

 المنتهية المالية السنة من اعتباراً ذلك ويسري كاملة الزكاة فتجبى المساهمة الشركات عدا



 المبالغ جميع تورد -2 . األحوال حسب ميالدية1975 سنة أو هـ1395 سنة آخر في
 المالية وزير على -3 . مستحقيها على االختصاص جهات قبل من صرفها ليتم المحصلة

 االطالع نأمل .».اهـ.هذا مرسومنا لتنفيذ الالزمة القرارات إصدار الوطني واالقتصاد
. و/انتهى .)واإلحاطة

ت/91/12
2/506

11
7

1397
وضرائب زكاة

 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب وردنا( :وبعد
 وردت التي الرسالة من صورة ومشفوعه هـ10/6/1397 في 1038 رقم واإلرشاد
 يعمل لم ما مستطير بشر تنذر خطيرة مالحظات عدة تتضمن المواطنين أحد من لسماحته

 على للحصول ومواشي زرع من ينتجونه ما بشأن المواطنين من كثير تزوير منها إزالتها، على
 من ذلك غير إلى الدولة من المعونة ألن لهم مباح ذلك أن منهم ظناً حق بغير الدولة معونة
 بما قبلكم من بالمساهمة عليكم التأكيد سماحته ويطلب اإلسالم لتعاليم المخالفة األمور

 الزكاة أمور في والتزوير الكذب من يقع ما وإنكار والتذكير الوعظ من تستطيعون
. و/انتهى .)ذلك باعتماد عليكم نؤكد فإننا لذا .إلخ...وغيرها

ت/4/12
2/506

10
1

1398
وضرائب زكاة

 الموجه الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد
 برقم الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو لصاحب

 وهذا دقة بكل الدولة أموال جباية نظام تطبيق بشأن هـ28/11/1397 في 28851/س/7
 برقم خطاباً الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي رفع« : المقدمة بعد نصه

 لوزارة السابق الجمركي المخلص إلى فيه أشار هـ12/7/1397 في 6630/4/10954
 بحقه التأديبي الحكم صدور منذ وأنه الدولة لخزينة به المطالب والمبلغ /........اإلعالم



 كل بين خطاباً 36 من أكثر تبودل هـ28/3/1391 في 7441 رقم باألمر عليه والموافق
 بقصد العدل ووزارة مكه منطقة وإمارة الداخلية ووزارة اإلعالم ووزارة المالية وزارة من

 معاليه أشار كما.المرجوة للنتيجة التوصل يتم أن دون المذكور من الخزينة حقوق تحصيل
 عدم بسبب تحصيلها ويتأخر الدولة لخزينة حقوق فيها تنشأ عديدة حاالت هناك أن إلى

 وحيث الحقوق تلك لتحصيل التنفيذية والسلطات العالقة ذات الجهات بين الجهود تضافر
 حدوث في السبب أن هـ23/9/1397 وتاريخ بدون رقم الخبراء شعبة مذكرة من اتضح

 من تنفيذه في للتهاون نتيجة وإنما النظام في قصور أو لضعف نتيجة ليس الحاالت هذه مثل
 ناحية من سواء الحالة هذه مثل عالج قد الدولة أموال جباية نظام وأن المعنيين الموظفين قبل

 ناحية من أو التسديد عن تخلفه حالة في للخزينة المدين نحو اتباعها الواجب اإلجراءات
 التأكيد إليكم فنرغب . الخزينة حقوق بتسديد الخاصة اإلجراءات اتخاذ في الموظفين إهمال
 فيما دقة بكل الدولة أموال جباية نظام تطبيق مراعاة بوجوب لديكم المسئولين على بشدة
 تحديد بعد مقتضاه تطبيق عن يتقاعس من كل عن فوراً والرفع الخزينة حقوق بتسديد يتعلق

 هذا من نسخة العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات كافة أعطيت وقد.مسئوليته
. ش/انتهى .)مقتضاه إنفاذ واعتماد لالطالع .».اهـ.ودمتم.إنفاذه العتماد

ت/39/12
2/507

17
3

1399
وضرائب زكاة

 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب وردنا( :وبعد
 طيه لمعاليكم فأشفع« : المقدمة بعد ونصه هـ22/12/1398 في 3433/1 رقم واإلرشاد

 520 رقم بالبكيرية بالمعروف األمر هيئة رئيس فضيلة من إليَّ الوارد الكتاب من نسخة
 أمير لسعادة فضيلته من الموجه المشفوع الكتاب من نسخة وكذا هـ1/11/1398 وتاريخ

 إلى يصل لم منها جزءاً وأن هـ1397 لعام الحبوب من البكيرية بلدة زكاة بشأن البكيرية
 في واالحتيال التالعب من الفالحون به يقوم ما إلى وإشارته ذكره، حسبما اآلن حتى الفقراء

 بالموضوع العناية معاليكم من أرجو فإني ذكره ما وألهمية الحبوب من مزارعهم زكاة
 المعنية للهيئة بتسليمها غيره أو القصيم زكاة عنده من بتكليف وذلك يلزم ما وإجراء
 توصية أرجو كما الهيئة، جهة من عليهم بها حولوا الذين لألشخاص تسليمها أو لتوزيعها
 يزع الله ألن بذلك يتالعب أو تسليمها عن يتخلف من وعقاب األمر هذا في بالقوة القضاة



 منكم نأمل سماحته إليه أشار ما وألهمية .».اهـ .يخفى ال كما بالقرآن يزع ال ما بالسلطان
 صاحب أعطينا وقد مستحقيها على وتوزيعها الزكاة بأخذ يعود فيما يخصكم فيما الجهد بذل

 بالتعاون والشرطة اإلمارات تبليغ رجاء هذا خطابنا من صورة الداخلية وزير الملكي السمو
 إنه ويرضاه يحبه لما الجميع الله وفق .الزكاة بتأدية متالعب كل لردع المختصة الجهات مع

. و/انتهى .)مسئول خير
ت/121/12

2/508
13
7

1403
وضرائب زكاة

 الموجه التعميمي الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب نص يلي فيما إليكم( :وبعد
 بين الضريبي االزدواج تحاشي اتفاقية بشأن هـ5/6/1403 في 2751/3 برقم الوزير لمعالي

 هـ12/3/1403 في 4/850 رقم لبرقيتنا إلحاقاً« : المقدمة بعد النص. وفرنسا المملكة
 إبالغ بشأن منها صورة لكم المعطى الخارجية وزير الملكي السمو لصاحب الموجهة

 االزدواج تحاشي اتفاقية على السعودية العربية المملكة حكومة موافقة الفرنسية السلطات
 الموافق هـ1402 الثاني ربيع 24 بتاريخ باريس في الموقعة وفرنسا المملكة بين الضريبي

 العشرين المادة من )أ( الفقرة في تنص المذكورة االتفاقية إن وحيث . م1982 فبراير 18
 القانون يتطلبها التي اإلجراءات باستكمال األخرى الدولة الدولتين من كل تخطر أن على:(

 يلي الذي الثاني للشهر األول اليوم من مرة ألول باالتفاقية العمل ويكون االتفاقية هذه لنفاذ
 رقم بالبرقية الخارجية وزارة أفادت فقد .)اإلخطارات هذه آخر فيه يتم الذي الشهر

 تلقت الوزارة أن بعاليه إليها المشار برقيتنا على المعطوفة هـ12/5/1403 في 9993/1
 صاحب لحضرة الفرنسي الخارجية وزير من خطاب بها مرفقاً الفرنسية السفارة مذكرة
 االتفاقية على بالموافقة الخاصة اإلجراءات بانتهاء فيه يشعره الخارجية وزير الملكي السمو

 قبل من االتفاقية على بالموافقة الخاصة اإلجراءات إن وحيث . الفرنسي الجانب قبل من
 هـ28/2/1403 وتاريخ 4/م رقم الملكي المرسوم بصدور انتهت قد السعودي الجانب

 تحاشي اتفاقية سريان بأن اإلحاطة نود . بها المرفق والبروتوكول االتفاقية على بالموافقة
 المملكة حكومة بين والتركات واإلرث الدخل على للضرائب بالنسبة الضريبي االزدواج

 فبراير شهر من األول اليوم ببداية بدأ قد الفرنسية الجمهورية حكومة وبين السعودية العربية
 على وبناء .».اهـ.هـ1403 عام الثاني ربيع شهر من عشر الثامن اليوم الموافق م1983 عام



. ش/انتهى .) اإلحاطة نرغب الوزير معالي توجيه
ت/147/12

2/509
20
8

1403

وضرائب زكاة
 تحاشي اتفاقية بشأن هـ13/7/1403 في ت/121/12 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد

 وبرقية خطاب من صورتين مؤخراً الوزارة تلقت . وفرنسا المملكة بين الضريبي االزدواج
 أصالً الموجه هـ22/7/1403 في 3676/403 برقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي
 ستمارس والدخل الزكاة مصلحة بأن المتضمن والدخل الزكاة مصلحة عام لمدير

 لمهامها ممارساتها ضمن االتفاقية هذه أحكام بتطبيق يتعلق فيما وصالحيتها اختصاصاتها
 الموجهة هـ1/8/1403 في 3875/403 ورقم .والزكاة الضريبة أنظمة تطبيق في األخرى

 يبدأ االتفاقية سريان بأن اإلحاطة المتضمنة الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً
 م1983 فبراير1 من بدالً هـ1403 األولى جمادي16 الموافق م1983 مارس1 من اعتباراً
. ش/انتهى .)اإلحاطة نرغب .هـ1403 الثاني ربيع 18 الموافق

ت/12/35
2/510
1
3

1404
وضرائب زكاة

 الوارد هـ2/11/1403 في 109 رقم العلماء كبار هيئة قرار نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد
 الموجه هـ20/2/1403 في 28606/ل/4 رقم السامي المقام خطاب صورة رفق للوزارة
 : النص . المعلوفة المواشي زكاة بخصوص الوطني واالقتصاد المالية وزير لمعالي أصالً

 : وبعد وصحبه آله وعلى محمد بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده لله الحمد«
 من الطائف مدينة في المنعقدة والعشرين الثانية دورته في العلماء كبار هيئة مجلس اطلع فقد
 السامي المقام من الواردة المكاتبة على هـ2/11/1403 يوم حتى هـ20/10/1403 يوم
 16621/ف/4 برقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة إلى
 وما المعلوفة المواشي زكاة عن تثليث قاضي عنه استفسر ما بخصوص هـ12/7/1403 في



 أكلها في يعتمد التي األنعام بهيمة سائمة أن العلم أهل أقوال من الصحيح أن من إليه انتهى
 زكاة ال ترعى كانت ولو صاحبها لها يقدمه ما على الحول غالب في وتغذيتها

 أصحاب امتناع سببت وأنها المذكورة الفتوى من المساردة قبائل شيخ تظلم وقد.إلخ...فيها
 عسير محاكم رئيس فضيلة كتاب مضمون على المجلس اطلع كما.الزكاة دفع عن المواشي
 ففيها الرعى والغالب وتعلف ترعى التي السائمة أن وفيه السامي المقام كتاب عليه المشتمل

 الدولة وأن الرعي مع مواشيهم يعلفون المواشي أهل أن تدرك الزكاة قبض عوامل وأن الزكاة
 لئال الزكاة قبض في العاملة تستمر أن فضيلته ورأي وتعينهم االعالف لهم تستورد التي هي

 للمقام الداخلية وزارة ذلك رفعت وقد الزكاة لمنع وسيلة الفتوى من النفوس ضعاف يتخذ
 على تعمم فتوى استصدار راغبة هـ21/5/1403 في 17/24559 رقم بكتابها السامي
 كبار هيئة على الموضوع لعرض أعاله عنه المنوه السامي األمر فصدر اإلمارات جميع

.العلماء

 وتاريخ 4712 برقم للفتوى الدائمة اللجنة من فتاوي من صدر وما الموضوع تأمل وبعد
 في الواردة النصوص على واالطالع هـ20/8/1402 وتاريخ 4862 ورقم هـ8/7/1402

 كانت إذا الزكاة فيها تجب إنما األنعام بهيمة وأن عليها العلم أهل وكالم الزكاة وجوب
 بهيمة أن يرى العلماء كبار هيئة مجلس فإن حالها في األغلب باألعم العبرة وألن سائمة
 طول الرعي مع صاحبها يعلفها كان وإن الزكاة فيها تجب الحول أكثر ترعى التي األنعام
 بما والتعلل تركها يصح فال الظاهرة اإلسالم شعائر من السائمة األموال زكاة جباية ألن العام

 وال تعلف أحواش في محجوزة األنعام بهيمة كانت إذا أما.األعالف من مالكها لها يقدمه
 التجارة عروض زكاة فيها تجب فإنها للتجارة معدة كانت إذا إال فيها زكاة فال للرعي ترسل
 التوفيق وبالله .التجارة عروض زكاة جباية في المتبع حسب قيمتها تقدير حينئذ ويتعين
 الوزير معالي توجيه وحسب .».اهـ .وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى
. ك/انتهى .)اإلحاطة نرغب

ت/8/140
2/511
1
8

1408
وضرائب زكاة



 في 32/132 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا:( وبعد
 بعض أن والدخل الزكاة مصلحة الحظت« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ12/7/1408

 من الضريبة أو الزكاة لتسديد عليها الحاصلين الشهادات صور يقدمون والمتعهدين المقاولين
 أن دون الجهات تلك لدى مستحقاتهم صرف بهدف معها المتعاقد الجهات إلى المصلحة

 عدم إلى يؤدي قد الذي األمر الشهادات هذه صور صحة من بالتأكد الجهات هذه تقوم
 أن إلى ونظراً .والمتعهدين المقاولين هؤالء قبل من للدولة العامة الخزينة مستحقات تسديد
 ال األصل الشهادات على مطابقتها دون الحكومية األجهزة بعض قبل من الصور هذه قبول
 نأمل لذا . العامة المصلحة يخدم ال ما إلى الغير يستغله وقد جهة من النظامية األغراض يخدم

 الشهادة تقديم مراعاة الموضوع بهذا العالقة وذات التابعة والفروع الجهات وإبالغ التأكيد
 يفيد بما الصور على والتأشير المطابقة إلجراء األصل ومعها منها واضحة صورة أو األصلية

. و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .».اهـ.العامة الخزينة أموال على حفاظاً ذلك
117/ت/8
2/512
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1409
وضرائب زكاة
 الدخل على للضرائب بالنسبة الضريبي االزدواج تحاشي اتفاقية تجديد على الموافقة(...

 الجمهورية حكومة وبين السعودية العربية المملكة حكومة بين والتركات واإلرث
.1/723 التركات في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...الفرنسية

1239/ت/13
1/54

27
7

1419
وضرائب زكاة

)

 في 29/44648 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 هذا لصيف المواشي زكاة جباية عوامل خروج موعد قرب إلى فيه المشار هـ29/6/1419
 المحاكم من لجنة طريق عن للمواشي تسعيرة إصدار من ذلك يتطلبه ولما هـ1419 العام

 لتقوم المناطق إمارات مع باالشتراك العوامل تلك فيها ستعمل التي المناطق في الشرعية



 مع التنسيق المناطق أمراء من سموه رغب وقد . بموجبها الزكاة باستالم الزكاة جباية عوامل
 المناطق من منطقة كل في المواشي تسعيرة لجنة أعضاء لتحديد الشرعية المحاكم رؤساء

 واعتماد االطالع نرغب لذا .الخ ..هـ1419 لصيف الزكاة جباية عوامل تغطيها سوف التي
. و /يحفظكم والله )موجبه

1299/ت/13
1/54
1

11
1419

وضرائب زكاة
-13 في 29/67907 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد
 عوامل بترؤس الداخلية وزارة من المكلفين الموظفين أسماء المتضمنة هـ14/10/1419

 والتعاون االطالع نرغب لذا . الخ ... هـ1419 العام هذا الشتاء لفصل المواشي زكاة جباية
. و /يحفظكم والله ) يخصكم فيما ذكر من مع

1491/ت/13
1/54
8

11
1420

وضرائب زكاة
-30 في 29/74215 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد
 عوامل بترؤس الداخلية وزارة من المكلفين الموظفين أسماء المتضمنة هـ1/11/1420

 بعد العوامل تلك خروج تقرر وأنه ، هـ1420 العام هذا الشتاء لفصل المواشي زكاة جباية
 الشرعية المحاكم رؤساء مع التنسيق سموه وطلب ، مباشرة المبارك األضحى عيد إجازة

 مراجعتهم عند العوامل لرؤساء وتسليمها منطقة كل في المواشي تسعير لجنة أعضاء لتحديد
. و / ) يخصكم فيما ذكر من مع والتعاون االطالع نرغب لذا . الخ ...
1530/ت/13
1/54

11
2

1421



وضرائب زكاة
)

 29/78271 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 كل في محلية مركزية لجنة تشكيل على سموه موافقة المتضمن هـ15/11/1420 في

 المالية فروع ومديري المحكمة رئيس أعضاؤها ويكون ينيبه أومن المنطقة أمير يرأسها منطقة
 مهمتها تكون المنكر عن والنهي بالمعروف األمر وهيئة والمياه والزراعة الوطني واالقتصاد

 لجان تكليف/2 . والتوزيع الخرص لجان أعمال ومتابعة لإلشراف لجنة اختيار/1 :يلي ما
 تكون بحيث والتوزيع الخرص لجان أعضاء اختيار/3 .المحصول جني قبل والتوزيع الخرص

 بالمعروف األمر وهيئة والمالية والمياه والزراعة والمحكمة اإلمارة من مندوبين من لجنة كل
 مخالفات أي عن والرفع والتوزيع الخرص لجان عمل على اإلشراف /4 .المنكر عن والنهي

 إليكم نرغب لذا هـ.1. فيها للنظر المنطقة ألمير والتوزيع الخرص لجان فيها تقع سلبيات أو
.و )/يحفظكم والله موجبه واعتماد االطالع

1673/ت/13
1/54

24
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1421
وضرائب زكاة
 في 29/88895 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد
 عوامل بترأس الداخلية وزارة من المكلفين الموظفين أسماء المتضمنة هـ16/11/1421

 بعد العوامل تلك خروج تقرر وأنه ,هـ1421 العام هذا الشتاء لفصل المواشي زكاة جباية
 الشرعية المحاكم رؤساء مع التنسيق سموه وطلب .مباشرة المبارك األضحى عيد إجازة

 عند العوامل لرؤساء وتسليمها منطقة كل في المواشي تسعير لجنة أعضاء لتحديد
.و / )يخصكم فيما ذكر من مع والتعاون االطالع نرغب لذا .إلخ ...مراجعتهم

1898/ت/13
1/54

20
11

1422
وضرائب زكاة
-25 في 88039 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد



 عوامل بترؤس الداخلية وزارة من المكلفين الموظفين أسماء المتضمنة هـ26/10/1422
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .... هـ1422 العام هذا الشتاء لفصل المواشي زكاة جباية

. و / ) يخصكم فيما ذكر من مع والتعاون
1922/ت/13
1/54
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1423
وضرائب زكاة

)

 السمو صاحب برقية على المبني هـ20/11/1422 في 13/1898 رقم للتعميم إلحاقاً
 الموظفين أسماء المتضمنه هـ26/10/1422 -25 في 88039 رقم الداخلية وزير الملكي

 العالم هذا الشتاء لفصل المواشي زكاة جباية عوامل بترأس الداخلية وزارة من المكلفين
 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد وعليه .الخ.. هـ1422

 منطقة تسعيرة سوى للوزارة ترد لم أنه المتضمنة هـ2/12/1422 -1 في 29/99139
 للوزارة وإرسالها المطلوبة التسعيرة تجهيز سرعة الكريم سموه ورغب . الشمالية الحدود
 من المشاركين على والتوكيد االطالع إليكم نرغب لذا . الوطني واالقتصاد المالية ووزارة
. و / )ذكر ما إعداد في بالتعاون قبلكم

2021/ت/13
1/54
3
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1423
وضرائب زكاة
 وتاريخ 50721 رقم بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد
 جباية عوامل بترأس الداخلية وزارة من المكلفين الموظفين أسماء المتضمنة هـ22/6/1423

 مع والتعاون االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. هـ1423 العام هذا لصيف األنعام بهيمة زكاة
. و / ) يخصكم فيما ذكر من
2248/ت/13
1/54

16



5
1424

وضرائب زكاة
 التحفيظةبحق اإلجراءات بشأن هـ4/9/1423 وتاريخ 2070/ت/13 رقم إلحاقاللتعميم(

 وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه. ألخ.... القطان طاهر بن علي بن حسين / المواطن
 الزكاة مصلحة راجع المذكور أن المتضمن هـ22/4/1424 في 185/4929 رقم المالية

 وطلب عليه المتبقية المستحقات لسداد محددة ترتيبات عمل على معه االتفاق وتم والدخل
 االطالع إليكم نرغب لذا . المذكور أموال عن الحجز برفع المختصة الجهات توجيه معاليه

. و / ) . بذلك منتهية المذكور حسين بحق المتخذة التحفظية اإلجراءات واعتبار
2264/ت/13
1/54

18
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1424
وضرائب زكاة

)

 صاحب خطاب على المبني هـ11/6/1424 وتاريخ 2260/ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 تشكيل بشأن هـ7/5/1424 وتاريخ 29/39093 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو
 . الخ ... األنعام بهيمة تسعيرة لتحديد الخبرة وأهل الشرعية المحاكم مع باالشتراك لجنة
 29/46753 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه

 عوامل بترؤس الداخلية وزارة من المكلفين الموظفين أسماء المتضمنة هـ4/6/1424 وتاريخ
 من مع والتعاون االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... هـ1424 لعام األنعام بهيمة زكاة جباية
.و / ) يخصكم فيما ذكر
2281/ت/13
1/54

16
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1424
وضرائب زكاة

 على المبني هـ11/6/1424 وتاريخ 2260/ت /13 الرقم ذي الوزارة لتعميم لحاقاً(
 29/39093 الرقم ذي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب خطاب



 ... األنعام بهيمة زكاة جباية عوامل رؤساء ترشيح طلب المتضمن هـ7/5/1424 والتاريخ
 البرقي المناطق لشئون المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا فقد عليه . الخ
 تسعيرة لتحديد المعد النموذج به المرفق هـ11/7/1424 والتاريخ 29/58264 الرقم ذي

 الذكر آنف بتعميمنا إليه المشار النموذج من صورة برفقه تجدون لذا . الخ .. األنعام بهيمة
. ك / ) يخصكم فيما موجبه واعتماد لالطالع

2424/ت/13
1/54

21
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1425
وضرائب زكاة

)

 رؤساء ترشيح المتضمن هـ11/6/1424 وتاريخ 2260/ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ.. هـ23/1424 لعام األنعام بهيمة زكاة جباية عوامل

 هـ9/3/1425 وتاريخ 29/23343 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب
 عام لصيف األنعام بهيمة زكاة جباية عوامل رؤساء تقارير من المالحظات بعض والمتضمن

 والمحافظات المناطق إمارات بعض من التسعيرة إصدار تأخر)1 :ومنها هـ23-1424
 المتجاورة المناطق بين وتفاوتها مرات عدة وإصدارها الواحدة المنطقة في وتعددها

 الفعلي الواقع مع التسعيرة تطابق عدم)2 .كبيراً تفاوتاً المواشي أنواع في والمتشابهة
 من ألقل النقدية اإلبل أنصبة تسعيرة بين كبير فرق ووجود األسواق في المواشي ألسعار

 بإعداد المكلفة اللجان تحري عدم)3 .ذلك فوق لما اإلبل أنصبة وتسعيرة رأساً )25(
 في الفعلي المواشي أسعار لواقع مطابقة غير جعلها مما التسعيرة وضع في للدقة التسعيرة
 أئمة تعميد مع اإلسالم أركان من الثالث الركن حيال المواطنين توعية أهمية)4 .األسواق
 بعض من دليله تكليف)5 .بذلك والمساجد الجمعة خطب في المصلين على بالتنبيه المساجد
 والمقروء والمسموع المرئي اإلعالمي الجانب تفعيل ضرورة)6 .بمهمته ملم غير اإلمارات
 الالزم واتخاذ االطالع سموه ورغب . الزكاة عوامل خروج بمواعيد المساجد في والتوعية

 إصدارها يتم أن المواشي زكاة بتسعيرة يتعلق فيما التأكيد مع المالحظات تلك يعالج بما
 لهذا العوامل خروج بموعد سموه وأشار بشهر الزكاة عوامل خروج وقبل الممكنة بالسرعة

 أسعار لواقع مطابقة تكون بحيث التسعيرة ضبط على يعمل وأن رجب شهر غرة في العام
. و/ ) موجبه اعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ . المناطق في األسواق



2428/ت/13
1/54

30
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1425
وضرائب زكاة

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 الوزراء مجلس قرار من نسخة -1 :يلي ما ومشفوعه هـ18/1/1425 وتاريخ ر /3433
 الدخل ضريبة نظام على بالموافقة القاضي هـ20/11/1424 وتاريخ 278 رقم الموقر
 وتاريخ )1/م( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة -2 .بالقرار المرفقة بالصيغة

 والمرسوم القرار من نسخة برفقه تجدون لذا .ذلك على بالمصادقة الصادر هـ15/1/1424
. و/ ) واإلحاطة لالطالع بعاليه إليهما المشار الملكي

2688/ت/13
1/54

21
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1426
وضرائب زكاة

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد(
 وزارة من المكلفين الموظفين أسماء المتضمنة ، هـ14/6/1426 وتاريخ 29/54644

 إليكم نرغب لذا . الخ ... هـ1426 لعام األنعام بهيمة زكاة جباية عوامل بترأس الداخلية
. و / ) . يخصكم فيما ذكر من مع والتعاون واعتماد االطالع

2770/ت/13
1/54
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11
1426

وضرائب زكاة

 فيه المشار ، هـ22/9/1426 وتاريخ 9/2/9275 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 وتاريخ س/29/11655/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية إلى



 بما والثمار الحبوب خرص أعمال تنظيم لدراسة المشكلة باللجنة المتعلقة ، هـ24/2/1426
 اللجنة أنّ معاليه كتاب تضمن وقد . أعمالها على تكشفت التي المالحظات تالفي يحقق
 التوصيات من عددا المحضر تضمن وقد ، بذلك المتعلق المحضر وأعدت أعمالها أنهت
 ، لجنة ) 186 ( إلى لجنة ) 73 ( من والثمار الحبوب خرص لجان عدد زيادة ( منها التي
 اللجان مهام تفعيل وزيادة ، واالستقامة والكفاءة الخبرة ذوي من أعضائها اختيار يتم وأن

 لجان وتشكيل ، الخرص لجان مهام وتحديد ، بالمناطق المشكلة واإلشراف المركزية
 تم التي التوصيات بتنفيذ المعنية الجهات مهام وتحديد ، الخرص لجان أعمال وتقييم لمتابعة

 لتعميد ، المذكور المحضر من بنسخ المختصة الجهات تزويد تم وأنه . ) إليها التوصل
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... إليه التوصل تمّ ما بتنفيذ لها التابعة الفروع
 رقم التعميم انظر . و / ) المذكور المحضر من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه

. هـ17/3/1427 في 2855/ت/13
2855/ت/13
1/5
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1427
وضرائب زكاة

)

 معالي كتاب على المبني ، هـ8/11/1426 وتاريخ 2770/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاًَ
 صاحب برقية إلى فيه المشار ، هـ22/9/1426 وتاريخ 9/2/9275 رقم المالية وزير

 المتعلقة ، هـ24/2/1426 وتاريخ س/29/11655/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 المالحظات تالفي يحقق بما والثمار الحبوب خرص أعمال تنظيم لدراسة المشكلة باللجنة

 ... بذلك المتعلق المحضر وأعدّت أعمالها أنهت اللجنة وأن ، أعمالها على تكشفت التي
 وتاريخ 9/2/1612 رقم المالية وزير معالي برقية من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ
 أنه المتضمنة ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجهة ، هـ18/2/1427

 واالستفسار ، الوزارة هذه ومكاتب فروع مع والثمار الحبوب خرص بلجان يتعلق ما بمتابعة
 يردهم لم بأنه أفادوا الخرص ألعمال المنظمة والتعليمات المحضر تضمنه ما تطبيق مدى عن
 ضوئها على والتي ، واإلشرافية المركزية اللجان أعضاء ترشيح طلب اإلمارات من عدد من

 لعام والثمار الحبوب خرص موعد لقرب نظراً وأنه ، والخرص المتابعة لجان ستشكل
 ذلك ومن ، بمهامهم للقيام بالمناطق واإلشرافية المركزية اللجان تشكيل وألهمية ، هـ1427



 تشكيل بسرعة يرغب معاليه فإن ، الخرص لجان وأعضاء المتابعة لجان أعضاء اعتماد
 والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... المحضر في ورد ما وتفعيل المذكورة اللجان
 وتجدون . الموضوع بهذا المعنية الجهات مع المباشر والتنسيق ، يخصكم فيما بموجبه

 ) به المرفق والمحضر هـ8/11/1426 وتاريخ 2770/ت/13 رقم تعميمنا من نسخة برفقه
.و

2886/ت/13
1/5
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1427
وضرائب زكاة

)

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجل البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 من المكلفين الموظفين أسماء تحديد المتضمن ، هـ14/5/1427 وتاريخ 1/7/3/42777

 تسهيل سموه وطلب ، هـ1427 لعام األنعام بهيمة زكاة جباية عوامل لرئاسة الداخلية وزارة
 ومشائخ المراكز ورؤساء المحافظين على والتأكيد ، منهم لكل دليل وتعيين العوامل مهام

 األفضل الوجه على عملهم ألداء الممكنة التسهيالت كافة وتقديم ، معهم بالتعاون القبائل
 ، يخصكم فيما ذكر من مع والتعاون ، موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ...

.و ) المذكورة سموه برقية من نسخة برفقه وتجدون
2903/ت/13
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)

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجلة الخطية البرقية من نسخة تلقينا فقد
 رقم المالية وزير معالي برقية إلى فيها المشار ، هـ7/5/1427 وتاريخ 1/7/3/40631
 زكاة جباية عوامل رؤساء ترشيح طلب المتضمنة ، هـ5/4/1427 وتاريخ 9/2/5/3390

 شهر بداية من اعتباراً عملها العوامل لمباشرة تمهيداً ، هـ1427 العام لهذا األنعام بهيمة



 دفع يرغب لمن األنعام بهيمة تسعيرة إعداد ألهمية نظراً وأنه ، - الله شاء إن – رجب
 المتضمنة ، هـ6/11/1402 وتاريخ 98 رقم العلماء كبار هيئة لفتوى وفقاً نقداً زكاته
 على يكن ولم ، المال عين من إخراجها المالك على شقّ إذا الزكاة في القيمة دفع جواز

 الشرعية المحاكم مع باالشتراك لجنة بتشكيل يرغب سموّه فإن ، ذلك في مضرّة الفقراء
 يتم أن على . لذلك المخصص للنموذج وفقاً األنعام بهيمة تسعيرة لتحديد الخبرة وأهل

 وفقاً تكون أن.3 . البهائم أوسط من تكون أن.2 . السائمة من تكون أن.1 : يلي ما مراعاة
 السنوات في لوحظ حيث ، القيمة حيث من للواقع مطابقة تكون أن.4 . الشرعية للضوابط
 عدا ما منطقة لكل واحدة تسعيرة تحدد أن.5 . ملفت بشكل التسعيرة انخفاض السابقة

 موحدّة تسعيرة لهما فتصدر المكرمة مكة منطقة إلمارة التابعتين ) والخرمة رنية ( محافظتي
 إلمارة التابعة محايل محافظة من تسعيرة تصدر كما ، لهما التابعة الموارد كافة على تطبق
 االطالع إليكم نرغب لذا . عسير تهامة في الواقعة الموارد كافة على تطبق عسير منطقة

.و ) المذكور النموذج من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه واعتماد
3051/ت/13
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)

 إلى أشير [ ونصه هـ22/1/1428 وتاريخ 1/835 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 مصارفها في وتنفق الزكاة تجبى( بأن القاضية للحكم األساسي النظام من )21( المادة

 المالي العام بداية من اعتباراً الوزارة هذه قامت فقد لذلك وتنفيذاً ).الشرعية
 حساباً لها وخصصت للدولة العامة اإليرادات عن الزكاة أموال بفصل هـ1424/1425
 أموال إليداع )230301000006(رقم تحت السعودي العربي النقد مؤسسة في مستقالً
 منه الصرف يتم ثم ومن المختصة الجهات لدى المسجلين المكلفين من المحصلة الزكاة
 الضمان وكالة( االجتماعية الشؤون وزارة قبل من االجتماعي الضمان من للمستفيدين مباشرة

 األهلي البنك في )20151941000110(الرقم تحت حساب فتح تم كما )االجتماعي
 وفروعها والدخل الزكاة مصلحة تقوم ال الذين األفراد وصدقات زكاة الستقبال التجاري

 المشار بالمؤسسة المفتوح الحساب في إيداعها بدوره البنك ليتولى الشرعية زكاتهم بجباية
 عن والعجز الترمل حاالت إثبات عند عملهم مجال في سواء القضاة دور وألهمية .أعاله إليه



 الذين لمستحقيها إال صرفها يجوز ال الزكاة بأن باإليضاح الخاصة مجالسهم في أو العمل
 هي االجتماعي الضمان لمستحقي تصرف التي المبالغ وأن الكريم كتابه في الله حددهم

 عن الزكاة أموال بفصل الوزارة هذه به قامت بما القضاة إحاطة معاليكم من نأمل لذا .زكاة
 من المستفيدين وتنبيه للمكلفين ذلك لبيان أعاله إليه أشير لما وفقاً للدولة العامة اإليرادات

 اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ] لهم تصرف التي األموال حقيقة عن االجتماعي الضمان
و/ ).يحفظكم والله .واإلحاطة

3114/ت/13
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 وتاريخ 40493 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 برقية إلى فيها المشار ، المناطق أمراء السمو ألصحاب أصالً الموجه هـ27/4/1428

 ترشيح طلب المتضمنة ، هـ22/4/1428 وتاريخ 9/2/4007 رقم المالية وزير معالي
 عملها العوامل لمباشرة تمهيداً ، هـ1428 العام لهذا األنعام بهيمة زكاة جباية عوامل رؤساء
 األنعام بهيمة تسعيرة إعداد ألهمية نظراً وأنه ، - الله شاء إن – رجب شهر بداية من اعتباراً

 هـ6/11/1402 وتاريخ 98 رقم العلماء كبار هيئة لفتوى وفقاً نقداً زكاته دفع يرغب لمن
 ولم ، المال عين من إخراجها المالك على شقّ إذا الزكاة في القيمة دفع جواز المتضمنة ،

 المحاكم مع باالشتراك لجنة بتشكيل يرغب سموّه فإن ، ذلك في مضرّة الفقراء على يكن
 على . لذلك المخصص للنموذج وفقاً األنعام بهيمة تسعيرة لتحديد الخبرة وأهل الشرعية

 أن .3 . البهائم أوسط من تكون أن .2 . السائمة من تكون أن .1 : يلي ما مراعاة يتم أن
 لوحظ حيث ، القيمة حيث من للواقع مطابقة تكون أن .4 . الشرعية للضوابط وفقاً تكون

 تسعيرة تحدد أن .5 . اإلبل وخاصة ملفت بشكل التسعيرة انخفاض السابقة السنوات في
 مكة منطقة إلمارة التابعة ) وتربة ، والخرمة ، رنية ( محافظات عدا ما منطقة لكل واحدة

 تسعيرة تصدر كما ، لها التابعة الموارد كافة على تطبق موحدّة تسعيرة لها فتصدر المكرمة
 تهامة في الواقعة الموارد كافة على تطبق عسير منطقة إلمارة التابعة محايل محافظة من

 االطالع إليكم نرغب لذا .هـ5/6/1428 تاريخ قبل بها تزويده سموه وطلب .عسير
 يحفظكم والله . المذكور النموذج من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه واعتماد

و /،،،



3117/ت/13
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 والثمار الحبوب خرص بشأن هـ8/11/1426 وتاريخ 2770/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 وتاريخ 9/2/4384 رقم بالنيابة المالية وزير معالي برقية من نسخة تلقينا فقد عليه إلخ ...
 لتعميم إشارة [ ونصها الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً والموجه هـ4/5/1428

 أمراء السمو ألصحاب الموجه هـ19/10/1426 وتاريخ 29/87415 رقم البرقي سموكم
 اللجنة بمحضر الواردة التوصيات اعتماد المتضمن منه صورة الوزارة لهذه والمعطى المناطق

 في المتضمن الشأن بهذا المنظمة والتعليمات والثمار الحبوب خرص أعمال لتنظيم المشكلة
 ضوء في تطبيقها من خرص موسم أول مرور بعد التوصيات تقييم يتم بأن )سادساً( البند

 ما ودرست اجتمعت اللجنة أن وحيث .اللجان من ترد التي والمقترحات والبيانات النتائج
 محضرها بموجب لها المناسبة المقترحات وأعدت التطبيق أثناء تكشفت مالحظات من ورد

 إمارات قبل من التعميم -1 :- اهمها ومن التوصيات من عدد المتضمن )صورته المرفق(
 مباشرتها قبل المكلفة اللجان مع المزارعين تعاون بأهمية والمراكز المحافظات على المناطق
 -3 .المزارع إحداثيات لتحديد )GPS( المواقع تحديد جهاز استخدام -2 .المهمة
 بتحديد المركزية اللجان على التأكيد -4 .الخرص لجان ألعضاء تعريفية بطاقات صرف
 موسم لقرب ونظراً .المتابعة فرق أعضاء مكافأة زيادة -5 .والثمار الحبوب خرص موعد

 بالعمل المركزية اللجان بتوجيه المناطق إلمارات سموكم توجيهات صدور آمل لذا .الخرص
 وتجدون ، يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ]التوصيات تنفيذ على

و /،،، يحفظكم والله . المذكور المحضر من نسخة برفقه
3128/ت/13
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 46008 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 لترؤس الداخلية وزارة من المكلفين الموظفين أسماء المتضمن ، هـ12/5/1428 وتاريخ
 التعاون واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ1428 لعام األنعام بهيمة زكاة جباية عوامل

 والله . بعاليه إليه المشار سموه تعميم من نسخة برفقه وتجدون يخصكم فيما ذكر من مع
و /يحفظكم،،،
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 صاحب برقية على المبني ، هـ17/5/1428 وتاريخ 3114/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 سموه رغبة المتضمنة هـ27/4/1428 وتاريخ 40493 رقم الداخلية وزير الملكي السمو

 األنعام بهيمة تسعيرة لتحديد الخبرة وأهل الشرعية المحاكم مع باالشتراك لجنة بتشكيل
 البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . إلخ ...هـ5/6/1428 تاريخ قبل بها وتزويده
 وتاريخ 1/7/3/51542 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجل

 المذكورة اللجان قبل من التسعيرة إعداد بسرعة سموه رغبة المتضمن هـ27/5/1428
 والله .يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .المحدد الموعد قبل ورفعها

و /،،، يحفظكم
3357/ت/13
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)

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من الخطي البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 لهذا األنعام بهيمة زكاة جباية عوامل ألن نظراً [ ونصه ، هـ25/3/1429 وتاريخ 42418

 تسعيرة أعداد وألهمية ، الله شاء إن رجب شهر بداية من اعتباراً ميدانياً عملها ستباشر العام
 وتاريخ 98 رقم العلماء كبار هيئة لفتوى وفقاً نقداً زكاته دفع يرغب لمن األنعام بهيمة

 عين من إخراجها المالك على شق إذا الزكاة في القيمة دفع جواز المتضمنة هـ6/11/1402



 مع باالشتراك لجنة تشكيل نرغب ).فاصلة.( ذلك في مضرة الفقراء على يكن ولم المال
 المرفق( المحضر لنموذج وفقاً األنعام بهيمة تسعيرة لتحديد الخبرة وأهل الشرعية المحاكم

 أوسط من تكون أن .2 . السائمة من تكون أن .1 : يلي ما مراعاة تتم أن على )صورته
 القيمة حيث من للواقع مطابقة تكون أن .4 . الشرعية للضوابط وفقاً تكون أن .3 . البهائم

 أن .5 . اإلبل وخاصة ملفت بشكل التسعيرة انخفاض السابقة السنوات في لوحظ حيث ،
 إلمارة التابعة ) وتربة ، والخرمة ، رنية ( محافظات عدا ما منطقة لكل واحدة تسعيرة تحدد
 كما ، لها التابعة الموارد كافة على تطبق موحدّة تسعيرة لها فتصدر المكرمة مكة منطقة
 الواقعة الموارد كافة على تطبق عسير منطقة إلمارة التابعة محايل محافظة من تسعيرة تصدر

 االطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ] .هـ5/6/1429 تاريخ قبل بها وتزويدنا .عسير تهامة في
 والله . المذكور النموذج من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه واعتماد
و/ )يحفظكم

3366/ت/13
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)

 بتنظيم الخاصة اللجنة بشأن هـ8/11/1426 وتاريخ 2770/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 المالية وزير معالي برقية من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ... والثمار الحبوب خرص أعمال

 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى الموجهة هـ7/4/1429 وتاريخ 9/2/3109 رقم
 خطاب بها المرفق هـ10/3/1429 وتاريخ 37119 رقم سموكم لبرقية إشارة :[ونصها

 الحبوب لخرص المركزية اللجنة ورئيس المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب
 لجنة وتقرير هـ18/2/1429 وتاريخ م/خ/44939 رقم المكرمة مكة بمنطقة والثمار

 المقترحات هذه أن وحيث .التقرير تضمنه ما دراسة طلب المتضمنة هـ1428 لعام اإلشراف
 قسمين على بالتقرير الواردة المقترحات أن سموكم إفادة أود .واحدة منطقة من إال ترد لم

 الحبوب خرص أعمال لتنظيم المشكلة اللجنة محضري عالجها قد مقترحات :أوالً :- هما
 ورقم هـ4/5/1428 وتاريخ 9/2/4384 رقم برقيتينا بموجب لسموكم المبلغين والثمار

 1/7/3/51609 رقم سموكم ببرقيتي والمعممة هـ22/9/1426 وتاريخ 9/2/9275
 النحو على وهي هـ19/10/1426 وتاريخ 29/87415 ورقم هـ27/5/1428 وتاريخ



 الزراعة وزارة فروع قبل من التعريفية االستمارات توزيع لمقترح بالنسبة -1 : التالي
 توزيع بحث تم أن سبق فقد : بذلك والمراكز المحافظات استمرارية مع ومكاتبها

 لإلعالن بالنسبة -2 .ذلك عن اعتذرت أنها إال الزراعة وزارة فروع طريق عن االستمارات
 اللجان أعطى هـ1428 عام في المبلغ المحضر من )8( البند فإن : الخرص موعد عن

 من الثمرة نضوج وقت الختالف والثمار الحبوب خرص موعد تحديد صالحية المركزية
 في المعلومات اختالف حالة في الواقع من المعلومات لتدوين بالنسبة -3 .ألخرى منطقة

 من المعدة االستمارة تضمنته بما وليس بالواقع العبرة ألن المطلوب هو هذا فإن : االستمارة
.المكلف قبل

 سيتم فهذا المكرمة مكة بمنطقة الخرص للجان إضافية لجنة بزيادة للتوصية بالنسبة -4
 الزراعة ووزارة الوزارة هذه من المشكلة اللجنة قبل من الله شاء إن متكامل بشكل دراسته

 فقد : للمزارع إرشادية لوحات لوضع بالنسبة -5 .األخرى المناطق من ورد ما ضوء في
 المحضر من )4( رقم البند تضمنه حسبما مالءمتها عدم ورؤي ذلك مناقشة تمت أن سبق

 والمراكز المحافظات على اإلمارة قبل من للتعميم بالنسبة -6 .هـ1428 عام في المبلغ
 : مهامهم تسهيل على المزارعين وحث والجباية بالخرص المكلفة اللجان مع التعاون بأهمية
 طريق عن لمستحقيها الزكاة لوصول بالنسبة -7 .المناطق إمارات اختصاص من فهذا

 اللجنة مهام من )3( الفقرة نصت حيث المركزية اللجنة اختصاص من فهذا : المراكز
 توزيع طريقة اعتماد( على هـ1426 عام في المبلغ اللجنة بمحضر ورد حسبما المركزية

 عن أو وجدت إن الخيرية الجمعيات طريق عن إما ، األصلح أنه تراه لما وفقا العينية الزكاة
 : )دليلة( إلى الحاجة لعدم بالنسبة -8 ).بالمستحقين لمعرفتهم والمراكز المحافظات طريق

 لجنة إلى المتابعة لجان ترفعها مبررات على بناء يتم وإنما إطالقه على ليس به االستعانة فإن
 لجنة مهام من )5( الفقرة تضمنته حسبما وذلك ذلك إلى الحاجة إلثبات بالمنطقة اإلشراف
 عدم على المزارعين لحث بالنسبة -9 .هـ1426 عام في المبلغ المحضر من اإلشراف
 فرق من مطلوب فإنه : بالمعلومات الخرص لجان تزويد في األجنبية العمالة على االعتماد
 مسئولة أنها حيث المعلومات تسجيل عند الدقة بتحري الخرص لجان على التأكيد المتابعة

 النحو على هي بالتقرير الواردة األخرى المقترحات :ثانيا .المدونة المعلومات صحة عن
 والمقاييس المواصفات هيئة لدى الموضوع هذا فإن : الصاع مواصفات تحديد -أ :- اآلتي
 بشأنه الالزم إكمال وسيتم مواصفاته اعتماد بصدد وهي ذلك الهيئة مع تتابع الوزارة فهذه
.الله شاء إن بشأنه يتم بما وسنوافيكم منه الهيئة انتهاء بعد



 والمحافظات المراكز في عملها أثناء اللجان لراحة بالمراكز أماكن لتخصيص بالنسبة -ب
 فإن : العنب لمزارع سنوية إعانة تحديد لدراسة بالنسبة أما -ج .ذلك نؤيد فإننا : بالمنطقة

 خرص أعمال تنظيم دراسة لجنة اختصاص من وليس الزراعة وزارة اختصاص من ذلك بحث
 المركزية اللجان توجيه سموكم يرى فقد لذا .الموضوع هذا مثل بحث والثمار الحبوب
 لذا هـ.أ ] بذلك المختصة واللجان والمراكز المحافظات على بالتأكيد المناطق بإمارات
و/ )يحفظكم والله .واإلحاطة االطالع إليكم نرغب

1365/3
2/515

21
3

1383
زنا

 وخلقي ديني انحطاط من تجره وما مفاسد من والزنا اللواط جرائم تحدثه لما نظراً( :وبعد
 في تثبت من وتعزير الشنيعة األفعال هذه مرتكبي على الشرعية العقوبات تطبيق ينبغي فإنه
 بأقصى الشنيعة األفعال هذه على يقدم من على الجزاء وتقرير رادعاً بليغاً تعزيراً التهمة حقه

 من بها أحيط ما حسب على جريمة كل في الشريعة تجيزه ما مع تمشياً وأغلظها العقوبات
. ر/ .)إلخ...واتهامات مالبسات

ت/24
2/515

11
2

1394
زنا

 وفي جهته في كل المستعجلة قضاة قبل من البكر الزاني على الزنا حد إقامة قضايا نظر(...
 كل فتنظر محصن واآلخر بكر أحدهما اثنين إلى الزنا ارتكاب تهمة وجهت إذا ما حالة

.3/443 المستعجالت في التعميم نص ينظر . و.)/اختصاصها من هو ما محكمة
1983/3

2/519
15
8

1381
سجناء



 استمرار رغبته أو لتنازله أو لبساطتها إما قضيته مراجعة عن يتأخر قد المدعين بعض(...
 عليكم يجب فلذا .القضية واقع فهم عند يستحقها ال قد طويلة مدة السجن في خصمه

.ن/ .)إلخ...إليكم ورودها حال فيها النظر ومباشرة السجناء بقضايا االهتمام
2667/3

2/519
19
11

1381
سجناء

 على عطفاً هـ3/11/1381 في 28629 رقم الرياض منطقة أمير سمو خطاب تلقينا( :وبعد
 السجناء بخصوص هـ26/10/1381 في 4891 رقم الداخلية وزير سمو خطاب

 بمن واالكتفاء الحكومة قبل من قفل قد السجناء عن التسديد باب أن ويتضمن المعسرين،
 بموجب السجناء يعامل أن وينبغي عنهم بالتسديد الحكومة وتعهدت إطالقهم جرى

 لإلحاطة بذلك وإلشعاركم .دفعها عن وعجزوا خاصة حقوق عليهم لمن المتبعة التعليمات
.ن/انتهى .)تحريره جرى يلزم ما واتخاذ
1590/3

2/519
26
5

1382
سجناء

 قضايا بمالحظة تقضي للمحاكم المبلغة السابقة واألوامر التعليمات أن المعلوم من( :وبعد
 الهدف هذا لتحقيق وتأكيداً بهم، المتعلقة القضايا في النظر بسرعة واالهتمام السجناء
 نبلغكم فإنا المحاكم بعض في السجناء قضايا تأخير من الحظناه ما قوع و من وتحذيراً

 من القضايا بقية عن خاصة ميزة لها أن واعتبار ورودها حال السجناء قضايا في النظر باعتماد
 من وتضرر إهانة من تفادياً ممكن وقت بأسرع شرعاً فيها يلزم ما إكمال مراعاة حيث

 التعاميم بذلك صدر كما .ر/انتهى .)ذلك فاعتمدوا .والتمحيص البحث عند ذلك اليستحق
 في ت/66/3 ن/هـ5/11/1382 في 3451/3 .ن/هـ9/9/1382 في 5915/3 :التالية
 .التأخير أسباب عن التحقيق وفيه .و/هـ4/3/1392 في ت42/1 .و/هـ14/4/1392

 ت142/12 .ك/هـ18/5/1393 في ت118/12 .ك/هـ20/7/1392 في ت117/12



 في ت209/12 .و/هـ14/8/1395 في ت167/12 .و/هـ8/7/1393 في
 .و/هـ1/1/1398 في ت/6/3 .ك/هـ3/2/1396 في ت/30/12 .ك/هـ7/11/1395

 في ت116/12 .ش/هـ2/6/1398 في ت/98/5 .و/هـ24/5/1398 في ت91/12
 .و/هـ21/4/1400 في ت43/1 .و/هـ9/1/1399 في ت3/12 .و/هـ24/6/1398

 في ت12/106 .ش/هـ7/2/1403 في ت16/12 .و/هـ7/10/1400 في ت129/12
 في ت1/12 .و/هـ18/11/1404 في ت12/197 .و/هـ17/6/1404
 في ت12/219 .و/هـ11/4/1406 في ت/12/75 .و/هـ13/1/1405
 .و/هـ24/6/1409 في 93/ت/8 .ك/هـ23/5/1408 في ت8/89 .ك/هـ29/11/1406
 في 121/ت/8 .و/هـ24/3/1410 في 71/ت/8 .و/هـ27/8/1409 في 142/ت/8
 .و/هـ6/1/1411 في 5/ت/8 .ك/هـ11/11/1410 في 166/ت/8 .و/هـ3/8/1410
 في 281/ت/8 .و/هـ28/4/1415 في 275/ت/8 .و/هـ23/7/1414 في 186/ت/8
 .و/هـ10/8/1415 في 431/ت/8 .و/هـ23/6/1415 في 332/ت/8 .و/هـ5/5/1415

 977/ت/13 .و/هـ14/3/1417 في 898/ت/13 .و/هـ16/3/1416 في 769/ت/13
.و/هـ22/5/1422 في 1785/ت/13 .و/هـ1/11/1417 في

م/1078/3
2/521

14
4

1384
سجناء

 3863 برقم سموه من الصادر التعميم من صورة الداخلية وزير سمو من وردنا فقد( :وبعد
 فيها التتوفر باإليجار منها كان وما عامة السجون« :يلي بما والقاضي هـ22/3/1384 في

 بمشاركة النظر بإعادة الشرطة مديري إلى يوعز . )قف( الضرورية والمنافع الصحية الشروط
 الشئون وفرع المالي والفرع الصحي والفرع والهيئة المحكمة ومن اإلمارة من مندوب

 للدولة المملوكة السجون نحو عمله الالزم لتقدير وجد إن ومهندسها والبلدية االجتماعية
 في اإلمارات على )قف( العرض بعد أصلح هو بما المستأجرة السجون وإبدال الئقة لتصبح

 ذلك مثل إجراء اعتماد باإلمارات السجون فيها وترتبط شرطة بها التوجد التي الجهات
.ن/انتهى .)بكم يختص ما تنفيذ فعليكم .مستقبالً سجن كل عن وإخبارنا
م/1691/3

2/521



10
7

1385
سجناء
 وصولها يتأخر بالسجناء تتعلق التي المعامالت من كثيراً أن المناطق بعض في لوحظ( :وبعد
 في ويبقى واحداً يوماً السجين بقاء تستلزم ال بعضها أن مع المستعجلة المحاكم إلى

 الشرطة من المعامالت ترفع حيث بها تمر التي اإلجراءات لطول وذلك طويلة مدة السجن
 .الطريق بنفس تعود ثم المستعجلة إلى ومنها المحكمة رئاسة إلى اإلمارة ومن اإلمارة إلى

 األمر فإن ما مصلحة يخدم وال السجناء ببعض اإلضرار عليه يترتب اإلجراء هذا كان ولما
 المستعجلة المحكمة إلى الشرطة من النوع هذا من تكون التي المعامالت تحال أن يستلزم
 .)ذلك فاعتمدوا .الشرطة إلى تعاد المستعجلة المحكمة قبل من النظر انتهاء وبعد مباشرة
.ن/انتهى

م/2192/3
2/522

17
10

1385
سجناء

 إذا أنه على تنص الداخلي األمن قوى نظام من )156( المادة فإن العام األمن منسوبي أما(...
 أماكن في عليه الحكم تنفيذ فيتم سنة من أقل مدة المتهم سجن يتضمن الصادر الحكم كان

.237/ص الحكم في التعميم نص وينظر .ن/ .)بالعسكريين الخاص التوقيف
م/1946/3

2/522
8
8

1386
سجناء

 حول هـ11/7/1386 في 11078/1 رقم الرياض منطقة أمير سمو خطاب تلقينا( :وبعد
 األمن من الصادرة التعليمات وأن السجناء كشوفات على التوقيع من القضاة بعض امتناع
 ذلك على وبناء .إلخ.. البلدة وقاضي أمير من السجناء كشوفات توقيع بوجوب تقضي العام

 توقيع من والمانع المشتركة األعمال انجاز شأنه من فيما األمراء مع التعاون اعتمدوا



.ن/انتهى .)العام للصالح خدمة سجنهم من التحقق بعد السجناء كشوفات
2399/3

2/522
12
10

1386
سجناء

 من بدالً سرية بطريقة القصاص وأحكام السرقات حد بإقامة المتعلقة المعامالت بعث(...
 التعميم نص وينظر .ن/ .)ذويهم أو المساجين إلى األنباء تسرب خشية مكشوفة بطريقة بعثها

.3/524 المعامالت في
م/1014/3

2/523
22
4

1387
سجناء

 وينظر .ر/ .)إلخ...السجون في حالياً الموجودين واألحداث الصغار أمر في النظر يعاد«...
.1/147 األحداث في التعميم نص

ت/168/1
2/523

19
12

1390
سجناء

 وتاريخ 5642 رقم خطابه وتوابعها أبها محكمة رئيس فضيلة لنا رفع أن سبق( :وبعد
 الرياض سجن ومدير السجون مصلحة عام مدير اتخذه الذي القرار بشأن هـ8/8/1390

 اإلدارات إبالغ يجري أنه األولى الفقرة وتضمنت هـ10/8/1390 في ب/132/1 برقم
 تستوجب قضية له سجين أي بطلب رسمياً إليه يكتب بأن الشرطة مدير بواسطة الحكومية
 الفقرة في جاء كما لتنفيذه بذلك السجين إبالغ ليجري كافية بمدة الموعد قبل حضوره

 مدير من مكتوب بأمر إال جهة أي إلى سجين أي إخراج عدم السجن مدير على بأن )ب(
 مع يتعارض ذلك أن إليه المشار خطابه في أبها محكمة رئيس فضيلة أوضح وقد الشرطة



 بوجه السجناء قضايا إنهاء بسرعة الملكية األوامر على المعطوفة للمحاكم المبلغة األوامر
 إضرار وفيه العمل ومصلحة يتفق ال إليه المشار القرار في جاء ما وإن تأخيرها وعدم خاص

 من أن فضيلته ورأى ..إلخ..بالمدعين إضرار كذلك وفيه قضيته إنهاء وتأخير بالسجين
 نظراً قبل من عليه يسار كان الذي النحو على المنطقة بهذه السجناء مواضيع إبقاء المصلحة

 ضرر إلحاق أو تعطيلها وعدم السجناء قضايا وإلنجاز العامة المصلحة من ذلك في لما
 صورة فتلقينا الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب عنه وكتبنا ذلك أيدنا وقد بالمدعين

 الموجه هـ25/10/1390 في 7204 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب برقية
 تتفق العامة المصلحة بأن العام األمن مدير إحاطة المتضمنة العام األمن مدير لسعادة أصلها

 .بموجبه حاالً اإليعاز يعتمد وأن العدل وزارة وأيدته أبها محاكم رئيس فضيلة أبداه ما مع
.و/انتهى .)بذلك اإلحاطة فنرغب

ت/2/2
2/524
4
1

1391
سجناء

)

 السرية طابع عليها والتي الوزارة إلى منكم ترد التي المعامالت من كثيراً أن لوحظ فقد
 يكتب أن دون ترد األخرى الهامة المعامالت من ونحوها واألخالقية الجنائية كالمعامالت

 .اآلتية الكلمات إحدى الخارجي الظرف ظهر على أو المعاملة به المشفوعة الخطاب بأعلى
.3/529 المعامالت في التعميم نص وينظر .ك/ .)إلخ...سجناء .هام .عاجل .سري
ت/11/2
2/524

13
1

1391
سجناء

 تأخير إلى يؤدي فيها شرعي حكم إصدار غير من المعامالت على الرأي إبداء مجرد أن(...
.244/ص الحكم في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ...له مبرر ال أمر وهو السجناء معامالت

ت/93/3
2/524



19
5

1391
سجناء

 إليه ترد التي القضايا في النظر من التخلص يريد القضاة بعض أن من لوحظ ما على بناء(
 الوقت ضياع ويسبب المصلحة مع يتمشى ال ذلك إن وحيث .القضاة من غيره إلى بدفعها

 في البقاء إلى سجناء القضية في كان إذا السجناء وتعريض القضايا أرباب على والتطويل
 يحيل أن القضاة من ألحد نجيز وال إليه يرد فيما النظر قاض كل على فإن أطول مدة السجن

 في التعميم نص وينظر .و/ .)إلخ...آخر قاض إلى عمله محيط وفي اختصاصه من معاملة أية
.301/ص الدعوى

ت/75/2
2/524
2
5

1392
سجناء

 برقم الداخلية وزير لسمو أصالً الموجه السامي الخطاب من نسخة الوزارة تلقت( :وبعد
 معالي خطاب علي اطلعنا« :المقدمة بعد النص يلي وفيما هـ11/4/1392 في 6811/3

 هـ23/3/1392 في خ/3/246/أ/2/24 رقم والتحقيق الرقابة هيئة ورئيس الدولة وزير
 على بالموافقة القاضي هـ28/3/1391 في 7442 رقم أمرنا مضمون أن إلى فيه أشار الذي

 خالل التحقيق ذمة على مسجوناً كان الذي ....... لحق بما االكتفاء الداخلية وزارة اقتراح
 لدى إشكاالً أثار تأديبياً، يحاكم أن على هـ7/4/1391 إلى هـ29/8/1389 من الفترة
 يطبق الحالة هذه وفي فيها، مسجوناً كان التي المدة بسجنه حكماً ذلك يعتبر هل الهيئة
 بقوة الموظف يفصل بأن تقضي والتي العام، الموظفين نظام من )71( المادة حكم عليه

 يعتبر وإنما بالسجن حكماً يعتبر ال أم سنة، عن تزيد مدة بالسجن عليه حكم إذا النظام
 الموظفين تأديب نظام من )43( المادة حكم عليه يطبق الحالة هذه وفي احتياطياً، سجناً

 عنه، يفرج حتى اليد مكفوف حكم في احتياطياً المسجون الموظف يعتبر أن على تنص التي
 وظيفته من سيفصل المذكور الموظف فإن األول بالرأي أخذ إذا أنه من معاليه أوضحه وما

 الموظف فإن الثاني بالرأي أخذ إذا أما تأديبي، إجراء أي اتخاذ إلى حاجة بدون النظام بقوة
 الرقابة هيئة قبل من إليه المنسوبة األفعال بفحص وذلك التأديبية لإلجراءات سيخضع
 إذا أما التأديب، هيئة أمام التأديبية المحاكمة إلى أحالته العزل يستحق أنه رأت فإذا والتحقيق



 بتوقيع الموظف لها التابع الجهة فتوصي العزل تستوجب ال إليه المنسوبة األفعال أن رأت
 هذه مثل في عامة قاعدة يعتبر أن على ـ الثاني بالرأي يؤخذ أن واقتراحه .المناسبة العقوبة

 هذا يعتبر ال سابق سجن من الموظف لحق بما باالكتفاء صدر إذا أمرنا إن بحيث األحوال،
 .بفصله صريحاً أمراً تضمن إذا إال للفصل، مستوجباً بالسجن حكماً ذاته حد في األمر

.اإلحاطة نرغب »هـ ا.بموجبه التمشي اعتمدوا معاليه، اقتراح على ولموافقتنا

.ك/انتهى )
ت/105/3

2/526
22
6

1392
سجناء
 بشأن هـ17/5/1392 وتاريخ 140 رقم العليا القضائية الهيئة قرار على بناء( :وبعد

 بين الدائرة هـ26/1/1392 في 18/3114 برقم الداخلية وزارة من الواردة المخابرة
 والمعامالت التحقيق دفاتر بعث حول مكة منطقة أمير وسمو مكة محكمة رئيس فضيلة
 محكمة رئيس فضيلة اقترحه وما الرسمية التوديع دفاتر في قيدها وعدم المحاكم إلى مناولة

 مدير أن إال الرسمي الدفتر في توديعها من بد وال النظام يجيزه ال اإلجراء هذا أن من مكة
 اعتراف كتسجيل المحاكم إلى تحال التي اإلجراءات بعض استثناء طلب العاصمة شرطة

 غير بصفة بايقافهم يتعلق فيما األحداث نحو الرأي وابداء التنازالت وتسجيل المتهمين
 بصفة إجراءاتها استكمال بعد المحكمة إلى الشرطة من المعامالت تحال ذلك بعد ثم رسمية
 المعاملة لدراسة العليا القضائية الهيئة إلى الموضوع إحالة العدل وزير معالي رأى وقد رسمية

 رئيس فضيلة اقترحه ما وجاهة ترى بأنها الموضوع دراسة بعد إليه المشار قرارها وأصدرت
 هـ24/2/1392 وتاريخ 684 برقم العدل وزير لمعالي المرفوع خطابه في القضائي التحقيق

 طلب فيما المحكمة إلى موظف بواسطة المتهم تحيل الشرطة أن دام ما أنه المتضمن
 الرأي إبداء أو التنازل أو االعتراف تسجيل بعد بيده بعثت من مع األوراق وتعاد استثناؤه

 استثناء أن يرى فإنه شرعاً فيها للبت المحكمة إلى رسمياً تحال ثم األحداث ايقاف نحو
 داعي وال السجناء قضايا نحو لإلجراءات وسرعة عامة مصلحة فيه الرسمي الروتين من ذلك

 من شيء بعهدتها يكن لم حيث بذلك يتعلق فيما رسمية بصفة األوراق بعث المحكمة لطلب
 التقيد نأمل .هـ ا.رسمية بصفة المحكمة إلى إحالتها قبل عنها المسئولة هي والشرطة األوراق

.ك/انتهى .)الخصوص بهذا إليكم يرد ما كل في وتطبيقه القرار عليه نص بما



ت/88/2
2/527

23
4

1393
سجناء

 والتحقيق الرقابة هيئة ورئيس الدولة وزير معالي خطاب من نسخة هذا طي من نبلغكم( :وبعد
 الذين الموظفين قضايا أغلب أن بصدد هـ25/3/1393 في 1/ع/1642 رقم التعميمي

 بالقيام يضطرها مما مستوفاة غير الهيئة إلى ترد سجنهم بسبب العمل عن أيديهم تكف
 حيال اتخاذه معاليه رغب وما القضايا تلك أوراق استكمال في المعنية الجهات بمخابرة

 وزير معالي خطاب في ورد ومما .و/انتهى .)يخصكم فيما واعتماده اإلحاطة نرغب .ذلك
 ما هـ25/3/1393 في 1/ع/1642 رقم التعميمي والتحقيق الرقابة هيئة ورئيس الدولة

 أو الوزارة قيام -1 :يأتي ما اتخاذ مستخدم أو موظف أي سجن حالة في آمل«... :نصه
 ما جريمة في بتوقيفه الشرطة قبل من إبالغها بمجرد المستخدم أو الموظف لها التابع اإلدارة
 الالئحة وتقضي التأديب نظام من 43 للمادة وفقاً العمل عن يده كف نحو الالزم اتخاذ

 بالخطاب المبلغة هـ28/10/1390 في 1026رقم الوزراء مجلس مقام من الصادرة
 وتزويد هـ2/2/1391 في 2226 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الصادر التعميمي

 المختصة الجهات لدى موضوعه متابعة -2 .منه بصورة المختصة والجهات الهيئة
 من وتصديقه ختمه بعد بحقه الصادر الحكم قرار من األصل طبق صورة على والحصول
 بالسوابق بيان إرفاق -3 .معه أجري الذي التحقيق أوراق من صورة مع المسئولين
 المختصين الموظفين قبل من عليه موقعاً بالخدمة التحاقه منذ عليه الموقعة والعقوبات

 وجود حالة في -4 .الرسمي بالختم ختمه بعد الموظفين شئون مدير قبل من عليه ومصدق
 قرار من األصل طبق صورة إرفاق يجب بحقه الصادر الحكم في إليها أشير جنائية سابقة

.للهيئة وبعثه السابقة تلك في الصادر الحكم

 الموظفين قضايا جميع في ذلك لمراعاة لديكم المختصة الجهات لكافة ذلك إبالغ فنرجو
 أي بعث وعدم اللجنة قبل من فيها للنظر الهيئة على قضاياهم تعرض الذين والمستخدمين

 رفع المسؤلين وتحميل الرسمي بالختم ومختومة المسئولين قبل من مصدقة تكن لم ما صور
 العدل وزير المعالي صاحب زودنا قد بأننا علماً التأخير، مسئولية لذلك تستوف لم قضية أي

 الموظف جهة تزويد بمراعاة والقضاة الشرعية المحاكم كافة إلبالغ هذا خطابنا من بصورة



 حينه في الشرعي الحكم من األصل طبق بصورة المستخدم أو الموظف بها يعمل التي
.»التحيات جميل وتقبلوا
ت/141/1

2/528
8
7

1393
سجناء

 المتهم إدانة على فيه ينص بحيث والقرارات الصكوك في بالحكم التصريح يجب(...
 .القضية لمجريات وفقاً براءته وإعالن اإلدانة عدم أو معينة سجن بمدة عليه والحكم

.247/ص الحكم في التعميم نص وينظر .و/ .)ذلك مالحظة فاعتمدوا
ت/142/12

2/528
8
7

1393
سجناء

 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب صورة العدل وزارة تلقت( :وبعد
 عرضت« .بموجبه والتمشي لالطالع المقدمة بعد نصه وهذا هـ10/6/1393 في 20967

 من موقوفين سجناء وجود عن المتابعة أثناء الحظته عمّا السجناء قضايا متابعة لجنة علينا
 ملفات إلى وبالرجوع توقيفهم على طويلة مدة مضي ورغم قضاياهم في يبت لم متفاوتة مدد

 قبل من فقط توقيف مذكرات سوى يجدوا لم اللجنة قبل من السجن إدارة لدى قضاياهم
 قضاياهم في يبت أن بدون هؤالء مثل ترك إن وحيث »فاصلة« بتوقيفهم أمرت التي الجهات

 االهتمام المختصة الجهات على يجب -1 :يلي ما باعتماد اإليعاز فنأمل .الذمة يبرىء ال أمر
 وتثبت بإمعان قضيته في يحقق أن بعد إال بالسجن شخص أي إيداع وعدم السجناء بقضايا
 السجناء قضايا تعطى وأن الروتينية معامالتهم دورات بسبب ضحية أبرياء اليقع حتى إدانته

 في س/3735 رقم الوزارة تعميم من )15( المادة في جاء حسبما اإلجراءات في األولوية
 السجن تزود أن بسجين تتعلق قضية أي على إجراء تتخذ جهة كل على -2 .هـ2/9/1390

 إدارة على -3 .قضيته على طرأ ما لمعرفة السجين ملف إلى لضمه اإلجراء من بصورة لديها
 -4 .عليها التعقيب أيام ثالثة من أكثر ما جهة في سجين أي معاملة تأخر حالة في السجن

 السجناء أوضاع في بالنظر المكلفة المحلية اللجان تقارير برفع االستمرار اإلمارات على



 رقم البرقي الوزارة تعميم في جاء حسبما والمرئيات الظالمات ورفع الشهرية والسجون
 أو إهماله يثبت من كل بأن المختصة الجهات على والتأكيد هـ6/4/1382 في 3490
 من صورة العدل وزارة أعطيت وقد جزاؤه وينال وتقصيره إهماله على سيحاسب تقصيره

 في باإلسراع بالتأكيد المناطق في والقضاة الشرعية المحاكم رؤساء على التعميم بغية هذا
.و/انتهى .»غيرها على وتقديمها السجناء قضايا إنهاء
ت/156/2

2/529
14
7

1393
سجناء

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة هذا بطي تجدون( :وبعد
 في ش/9752/3 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه التعميمي

 هـ13/4/1393 في 445 رقم الموقر الوزراء مجلس لقرار والمتضمن هـ21/4/1393
 المتعلقة الخاصة للنصوص ناسخاً بالسجن الغرامة إلبدال العام النظام يعتبر ال بأنه القاضي
 على الجمارك نظام نصوص تطبيق يقتصر وإنما الجمارك نظام في بالسجن الغرامة بإبدال

 في ش/9752/3 رقم الخطاب ويطلب .و/انتهى .)اإلحاطة نرغب .به المتعلقة الحاالت
.الوزارة من هـ21/4/1393
ت/77/3
2/530

28
4

1394
سجناء

 ذلك من بصورة وتزويدنا للمتهم األساسي التوقيف تاريخ من ابتداء المحكومية اعتبار«...
 العامين المدعين على للتأكيد هذا خطابنا من بصورة العام األمن مديرية زودنا بأننا علماً

 الحاكم أمام العام االدعاء تقديم عند للمتهم األساسي التوقيف تاريخ إلى اإلشارة بضرورة
 في التعميم نص وينظر .و/ .»موجبه واعتماد بذلك اإلحاطة نرغب لذا .إلخ...الشرعي
.249/ص الحكم
ت/224/13

2/530



18
11

1394
سجناء

 حكم أو شرعي بحد عليهم حكم إذا األحكام بتنفيذ يتعلق فيما العسكريين تمييز عدم«...
 الحكم في التعميم نص وينظر .و/ .»واألمانة بالشرف مخلة جريمة في بالسجن عليهم

.250/ص
ت/63/12
2/530
2
4

1395
سجناء
 التعميمي االجتماعي الضمان مصلحة عام مدير سعادة خطاب من صورة الوزارة تلقت( :وبعد
 رعاية حول هـ19/3/1395 في ط/30/2/1/39/5 برقم االجتماعي الضمان مكاتب على
 وقد الكريمة السامية للتوجيهات وفقاً فرصة أقرب في لهم المساعدة بإيصال السجناء أسر

 الشرعية اإلثباتات إنهاء سرعة في المكاتب مع بالتعاون المحاكم إبالغ في سعادته رغب
 إليها المشار اإلثباتات إنهاء سرعة على العمل عليكم فإن لذا .السجناء بعوائل الخاصة

.ك/انتهى .)الصدد هذا في االجتماعي الضمان مكتب مع والتعاون
ت/117/12

2/531
24
5

1395
سجناء

 هـ7/5/1395 في 18/19460 رقم الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا( :وبعد
 لجنة أعضاء ضمن عنها مندوبين اشتراك بضرورة المحاكم إبالغ سعادته رغبة المتضمن

 ضمن لالشتراك المحكمة من مندوباً ترون من تكليف اعتمدوا لذا .السجناء إعاشة صرف
 رقم السامي المقام قرار مع تمشياً اإلعاشة صرف وقت منتظمة بصورة إليها المشار اللجنة

 إعاشة صرف في المحكمة عن مندوب باشتراك القاضي هـ20/5/1392 في 1515
.ك/انتهى .)السجناء



ت/210/3
2/531

21
11

1396
سجناء
 المقام أمر على المبني هـ4/9/1393 وتاريخ ت/203/3 برقم لكم لتعميمنا فإلحاقاً( :وبعد

 وشبه عمداً القاتل سجن تحديد حول هـ2/5/1393 وتاريخ 10716 رقم السامي
 وتاريخ 25470/ع/4 برقم السامي المقام من وردنا ما على وبناء .إلخ..العمد
 اإلرادة بتنفيذ يقضي إليه المشار السامي األمر أن على ينص الذي هـ1396/شوال/23

 وسجن سنوات، خمس بسجنهم وذلك القود، عنهم، يسقط الذين العمد قاتلي بحق الصادرة
.و/انتهى .)بموجبه العمل يقتضى فإنه ونصف، سنتين العمد شبه قاتلي
ت/21/12
2/531

10
2

1397
سجناء

 وفصلهن مرة ألول الرذيلة في وقعن الالتي بالنساء خاصة عنابر إيجاد على العمل -2 «...
 وضع دراسة -3 .االجتماعيات الباحثات قبل من بهن والعناية ذلك منهن تكرر الالتي عن

 الالزمة المعونات وصرف االجتماعية والشئون العمل وزارة قبل من وأنثى ذكر من السجين
 وعلى بالرذيلة، والتردي الهوى مزالق في الوقوع عن لهم حماية األنظمة بموجب ألسرهم
 أي بسجن القاضي األمر من بصورة االجتماعي الضمان مصلحة تزويد السجون إدارات
.الوزارة من التعميم ويطلب .و/ .»حالته دراسة من تتمكن لكي شخص

ت/21/12
2/532

19
2

1399
سجناء

...»



 أي سجن عن برقياً إبالغها يكون أن ويحسن الخارجية وزارة بإبالغ الداخلية وزارة تقوم
 وموعد ال؟ أم حوكم وهل سجنه وأسباب مكان يوضح أن على اسبوع على تزيد لمدة أجنبي

 والحكم األجنبي إيقاف حالة وفي سراحه اطالق وموعد )معروفاً ذلك كان متى( محاكمته
 المدن في السجون إلى يحال متطورة سجون بها يوجد ال نائية منطقة في بالسجن عليه

.425/ص الديات في التعميم وينظر .و/ .»بها المحكوم العقوبة الستيفاء الرئيسية
ت/164/12

2/532
1

12
1399
سجناء

 بما االكتفاء أو إليه نسب ما ثبوت عدم أو ببرائته حكم بحقه يصدر من سبيل إخالء«...
 يكن لم ما الحكم صدور لتاريخ التالي اليوم ظهر ذلك يتجاوز ال بحيث فوراً بالسجن أمضاه

 بالكفالة فيربط الرفع تستوجب معاملته كانت وإذا توقيفه تستوجب أخرى قضية في مطلوباً
 الشرطة ومدير المحكمة ومن منكم الالزمة التدابير وتتخذ قضيته أوراق تعاد حتى المعتبرة
.الوزارة من التعميم ويطلب .و.»/إلخ...ذلك لتحقيق

ت/86/12
2/532

26
6

1400
سجناء

 الجديدة الحالية السجون في لإلجرام الحائدين للمجرمين خاص كمقر قسم يخصص«...
 ألكثر الحائد المجرم عزل إن حيث ومؤقتة مستعجلة بصفة استالمها في الوزارة بدأت والتي

 المجتمع ولحماية المبتدئين المجرمين لحماية وملحاً ضرورياً أمراً يعتبر مرات ثالث من
 النصح أساليب اتباع الحائدين المجرمين لهؤالء المختصة األجزاء هذه في وليتم منهم

 المجرمين هؤالء لمعاملة الخاصة الطرق لكافة والمناسب السليم والتوجيه واإلرشاد والوعظ
.الوزارة من التعميم ويطلب .و/ .»المعنية الوزارات جهود بتظافر وذلك النفسي كالعالج

ت/141/12
2/533

12
11



1400
سجناء

 وأن والعام الخاص الحقين بانتهاء شرعي قرار صدور بعد إال سجين أي عن اإلفراج عدم«...
 تضطرب ال ولكي اختصاصاته من أنها إذ اإلداري الحاكم طريق عن اإلطالق أوامر تكون

.223/ص العام الحق في التعميم وينظر .و.»/األوامر
ت/26/1
2/533

23
2

1401
سجناء

...)

 وتاريخ 18/6303 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب نبلغكم
 نزالء من الموقوفين عدد تزايد من الحظناه لما نظراً« :المقدمة بعد ونصه هـ14/2/1401

 اإلمارات جميع على عممنا فقد الشرعية المحاكم قبل من أمرهم في يبت لم الذين السجون
 التوقيف موضوع تحكم التي والتعليمات باألوامر للتقيد بالوزارة المربوطة والقطاعات

 أن على منا وحرصاً فيها للبت للمحاكم إحالتها وسرعة خاصة أولوية السجناء قضايا وإعطاء
 التعميم نأمل فإننا الشرعية المحاكم أحكام صدور بانتظار سجين أي توقيف فترة تطول ال

 على والعمل خاصة أولوية السجناء قضايا بإعطاء بالتأكيد القضاة الفضيلة أصحاب على
 في البت لحين بالكفالة سراحه بإطالق يوصون من بإطالق والتوجيه فيها البت سرعة

 ضعيفة ضده واألدلة القرائن أن أو السجن في البقاء تستوجب ال قضيته كانت إذا موضوعه
.و/انتهى .)سموه إليه أشار وما لكم صدر ما واعتماد لالطالع .»إلدانته تكفي ال وقد

ت/107/12
2/534

28
6

1401
سجناء

 من النزيل لبعث الخاص الطلب يكون أن -1 :يلي ما اتباع يراعى نزيل أي طلب عند«...
 المسئول مديرها من وموقع المطالبة للجهة الرسمية الصفة يحمل ـ المواجهة أو التحقيق أجل

 مع المطلوب للنزيل الرباعي االسم إيضاح -2 .الرسمي والختم صدوره وتاريخ رقم ويشمل



 في يحدد أن -4 .النزيل طلب في الهاتف استعمال إلى اللجوء عدم -3 .قضيته عن موجز
 على ساعة وعشرين بأربع ذلك قبل السجون إلى بعثه ويتم النزيل لبعث والتاريخ اليوم الطلب
 مع بموجبه للتمشي وفروعها العدل بوزارة المعنية للجهات اإليعاز نأمل ولذلك .األقل

 بمعرفتهم بالنزالء المتعلقة للوكاالت بالنسبة يلزم ما باتخاذ العدل كتاب على التأكيد
 سموه إليه أشار ما وألهمية .»اهـ .النزيل فيه المتواجد السجن إدارة في وتواجدهم شخصياً

.الوزارة من التعميم ويطلب .و/ .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب
ت/144/12

2/534
13
8

1401
سجناء

 هـ6/4/1401 في 13940 رقم الداخلية وزير سمو تعميم من نسخة لكم نرفق (... :وبعد
 والبت معالجتها في واإلسراع األجانب السجناء قضايا متابعة :ثالثًا :مضمونه من جاء والذي

 في المعقول من ليس إذ خارجية جهة من استفسار أي على الرد بعده يمكن نهائي بحكم فيها
 توجب واضحة أدلة بها التتوفر أو مقنعة غير أو سلبية اإلجابة تكون أن األحوال هذه مثل

 الكافي االهتمام تنل لم والتي القضايا بعض في حدث كما وغيره السجين من المتخذ اإلجراء
 وبالذات القضايا نظر استعجال :رابعًا .إنهائها ضرورة على وحرصها الوزارة توجيهات رغم

 الشرطة وأقسام اإلمارة بين مفرغة حلقة في يدور الموضوع اليترك وأن السجناء قضايا
 اإلمارات مع التعاون فنأمل .مبرر بدون سجيناً عليه المدعى إبقاء عليه يترتب والمحكمة
.ك/انتهى .)موجبه العتماد يلزم من وإبالغ الشأن هذا في األخرى األمنية والجهات

ت/27/12
2/535
4
3

1402
سجناء

 إلى السجناء معامالت إرسال بسرعة المملكة مناطق جميع في الشرعية المحاكم حث ... «
 في والسجون الشرطة إدارات إلى تصل كي السجناء مواضيع ومتابعة المختصة، الدوائر
 فضيلتكم من نرغب لذا .»اهـ.أحد بأي الضرر لحصول منعاً بها المحكوم المدة حدود
.3/545 المعامالت في التعميم وينظر .و/ )واهتمام دقة بكل وتنفيذه فيه جاء ما اعتماد



ت/40/12
2/535

28
3

1402
سجناء

 رقم التعميمي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب نص أدناه نبلغكم( :وبعد
 بسبب النزالء قضايا في البت تأخير ظاهرة أن لما( النص هـ30/2/1402 في ش/146

 العام المدعي ومكاتب لإلمارات التابعة المختلفة اإلدارات لدى إجراءاتها في التأخير
 المدة من أكثر السجن في النزيل بقاء في السبب سيكون مما المظالم وديوان والمحاكم
 الحق صاحب مطالبة وتأخير خاصة حقوق بسبب السجن في يبقى أن أو .عليه بها المحكوم

 السجون في الموقوفين النزالء من كبير عدد ولوجود .منتهية محكوميته أن حين في الخاص
 مصير يعرف أن ودون قضاياهم في يبت أن دون طويلة مدة عليهم مضى بالمناطق المختلفة

 أحكام صدور بدون المدنية الحقوق قبل من خاصة بحقوق المطالبين ومنهم قضاياهم أوراق
 البالغ باالهتمام عليها القضاء وإلزاماً الظاهرة هذه على السكوت اليمكن فإنه بذلك شرعية

 وجهات المظالم وديوان والمحاكم العام المدعي ومكاتب اإلمارات أجهزة كافة قبل من
 فيها والبت النزالء قضايا على )الحرص كل والحرص( األولوية إعطاء في المختلفة التحقيق
 ذات السجون إدارات وتزود التأخير مسئولية التأخير في يتسبب من ويحمل سريعة بصورة
 وإجراء بملفه لحفظها النزيل بحق المتخذة اإلجراءات من بصورة المملكة مناطق في العالقة

 السجون تعقيبات على واإلجابة النزيل أوراق إليه انتهت ما لمعرفة قبلها من المتكرر التعقيب
 لوضع نظراً عنها المسئولين أعناق في أمانة النزالء قضايا إجراءات إن حيث عاجلة بصورة

 لإلحاطة .»اهـ .المعنية للجهات وإبالغه إنفاذه ونأمل .عليها التعقيب من تمكنه وعدم صاحبها
.و/انتهى .)فيه جاء ما واعتماد

ت/40/12
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 رقم التعميمي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب نص أدناه نبلغكم( :وبعد
 بسبب النزالء قضايا في البت تأخير ظاهرة أن لما( النص هـ30/2/1402 في ش/146

 العام المدعي ومكاتب لإلمارات التابعة المختلفة اإلدارات لدى إجراءاتها في التأخير
 المدة من أكثر السجن في النزيل بقاء في السبب سيكون مما المظالم وديوان والمحاكم
 الحق صاحب مطالبة وتأخير خاصة حقوق بسبب السجن في يبقى أن أو .عليه بها المحكوم

 السجون في الموقوفين النزالء من كبير عدد ولوجود .منتهية محكوميته أن حين في الخاص
 مصير يعرف أن ودون قضاياهم في يبت أن دون طويلة مدة عليهم مضى بالمناطق المختلفة
 شرعية أحكام صدور بدون المدنية الحقوق قبل من خاصة بحقوق المطالبين ومنهم أوراقهم

 قبل من البالغ باالهتمام عليها القضاء وإلزامً الظاهرة هذه على السكوت يمكن ال فإنه بذلك
 التحقيق وجهات المظالم وديوان والمحاكم العام المدعي ومكاتب اإلمارات أجهزة كافة

 بصورة فيها والبت النزالء قضايا على )الحرص كل والحرص( األولوية إعطاء في المختلفة
 العالقة ذات السجون إدارات وتزود التأخير مسئولية التأخير في يتسبب من ويحمل سريعة

 التعقيب وإجراء بملفه لحفظها النزيل بحق المتخذة اإلجراءات من بصورة المملكة مناطق في
 بصورة السجون تعقيبات على واإلجابة النزيل أوراق إليه انتهت ما لمعرفة قبلها من المتكرر

 صاحبها لوضع نظرًا عنها المسئولين أعناق في أمانة النزالء قضايا إجراءات إن حيث عاجلة
 واعتماد لإلحاطة ."اهـ.المعنية للجهات وإبالغه إنفاذه ونأمل .عليها التعقيب من تمكنه وعدم

.و/انتهى .)فيه جاء ما
109/12
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 في 2322 رقم عسير بمنطقة العدل وزارة فرع مدير فضيلة خطاب إلى إشارة( :وبعد
 المساعد عسير منطقة إمارة وكيل سعادة خطاب صورة على المعطوف هـ21/5/1402

 السجين معاملة بشأن هـ22/4/1402 في 2941/2 برقم مشيط خميس ألمير الموجه
 ـ 29 في 729 رقم التوقيف مذكرة بموجب السجن أدخل الذي ...........

 في حـ/5006 رقم الشرطة بخطاب الخميس لمحكمة المعاملة وأحيلت هـ30/9/1401
 المراجعة لعدم هـ6/4/1402 في 1367 برقم المحكمة من أعيدت ثم هـ16/10/1401

 مختصة لجنة قبل من الموضوع وبدراسة .إلخ المدة هذه طيلة وضعه في ينظر لم والسجين



 المحاكم إلى الشرطة من ترسل أن السجناء معامالت إحالة في المثلى الطريقة أن -1 :رأت
 104/1 رقم العدل وزير معالي تعميم في ورد ما مع تمشياً اإلمارة إلى المحاكم ومن رأساً

 حسبما السجون إدارات قبل من السجناء معامالت على التعقيب -2 .هـ13/6/1392 في
 برقم للمحاكم المبلغ هـ30/2/1402 في ش/146 رقم الداخلية وزير سمو تعميم عليه نص
 لم إذا -4 .قضائي مالزم إلى السجناء قضايا إحالة عدم -3 .هـ28/3/1402 في 40/12
 ينتظر وال محكمة أقرب إلى قضيته فتحال قاض السجين فيها التي البلد محكمة في يكن

 في ت/195/12 رقم التعميم في ورد ما مع تمشياً المحكمة لتلك قاض تعيين أو حضور
.و/انتهى .)موجبه واعتماد إليه أشير ما على لالطالع هـ7/10/1395

ت/60/12
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 واالغتصاب البدنية المنافع بعض وتعطيل كالقتل الكبيرة القضايا في السجناء المتهمون -1
 واستعمال وصنع األعراض على والتعدي والسرقة الطريق وقطع المنازل ومهاجمة

 يصدر أو للشرع قضاياهم تحال حتى االحتياطي السجن رهن يظلون والمخدرات المسكرات
 وفقاً وقوعها فور الحوادث هذه عن للوزارة اإلبراق ضرورة ويراعى يتبع بما الوزارة توجيه

 الجنح كقضايا سجناء بها والتي البسيطة القضايا -2 .الشأن هذا في لكم المبلغة للتعليمات
 اإلمارات جميع تخول .إلخ.البريء غير واللهو المحرم كاالختالء البسيطة األخالقية
 وينظر .و/ .»إلخ...بالالزم للتوجيه اإلداري للحاكم التحقيقات وترفع فيها التحقيق استكمال

.224/ص العام الحق في التعميم
ت/192/12

2/537
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 واألفاقيين واألوقاف والقاصرين المساجين قضايا السيما القضايا في والبت النظر سرعة(...
.316/ص الدعوى في التعميم وينظر .و/ .)األولوية وإعطائها
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 بقوله يقررها أن بالسجن التعزيرية العقوبة وتقرير اإلدانة حال في للقاضي يسوغ ال(...
 بالسجن التعزيرية المدة مقدار يحصر أن يتعين بل )السجن من عليه مضى بما ويكتفى(

 التي المدة كانت سواء السجن دخوله أول من تبدأ أنها إيضاح مع الجاني لجرم المالقيه
 التعزير في التعميم وينظر .و/ .)ال. أو التوقيف مدة جميع تالقي حكمه في القاضي يقررها

1/779.
ت/12/66
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 الجهات مندوبي بغياب الشرعي الحد يقيمون السجون ببعض المسئولين بعض إن«...
 أيضاً ولوحظ )فاصلة( الشرعي الحد تنفيذ على اإلشراف في تشارك أن يجب التي الحكومية

 مخالفاً هذا كان ولما )فاصلة( بيضاء محاضر على يوقعون الجهات بعض مندوبي أن
.الوزارة من التعميم ويطلب .و/ .»إلخ...للتعليمات

ت/12/67
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 بعد نصه هذا الذي هـ27/7/1394 في ت/146/3 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد
 الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب حضرة مع الدائرة للمخابرة إشارة« :التوجيه
 األمر يتطلب حيث بعد تنته لم أنها إال شرعاً نظرت قد قضاياهم تكون الذين السجناء بصدد
 سموه بخطاب المخابرة انتهت قد وحيث .فيها الصادر الحكم لتمييز التمييز هيئة إلى رفعها



 الجهة قبل من الموضوع بدراسة أنه المتضمن هـ26/5/1394 في 88/68/200 رقم
 ما تأييد -1 :التالي االقتراح ضمنتها الشأن بهذا مفصلة خالصة قدمت بالوزارة المختصة

 في القضية منها الواردة الجهة بتزويد العدل وزارة قبل من القضاة بتعميد القصيم إمارة ارتأته
 من بخطاب العام الحق لقاء تعزيراً محددة لمدة سجن بعقوبة القضاة فيها يحكم التي القضايا
 بشأنها يتقرر ما ثم التمييز لهيئة عنها رفع وما الصادر الحكم فيه موضح القضية حاكم فضيلة

 سراح بإطالق الداخلية وزارة قبل من المناطق أمراء تعميد -2 .ذلك بعد الهيئة تلك من
 مضى بما باالكتفاء فيها يحكم التي أو محددة سجن بعقوبات القضايا في عليهم المحكوم

 شرعاً بحقه المحكومية تلك انتهاء عند الالزمة الحضورية بالكفالة السجن من المتهم على
 يصدر بما عليه المحكوم يعامل ثم ومن التمييز هيئة قبل من القضية في النظر ينتهي ريثما
 المحاكم، على وتعميمه ذلك على موافقتنا سموه طلب وحيث .التمييز هيئة من بحقه

.اهـ .فيه جاء ما ومراعاة به اإلحاطة اعتمدوا عليه ولموافقتنا

 أصالً الموجه الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة الوزارة تلقت وقد »
 هـ18/1/1404 في 16/3730 برقم المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب إلى

 هـ25/12/1402 وتاريخ 12373 رقم سموكم لبرقية باإلشارة« :التوجيه بعد نصه الذي
 ـ التمييز لهيئة رفعها بدعوى المستعجلة المحكمة لدى باألشهر السجناء معامالت تأخر بشأن
 خطاب على المبني هـ4/9/1395 في 16/2472 رقم الوزارة تعميم صدر أن سبق ـ فاصلة
 الحكم بعث إذا بأنه هـ7/1/1387 وتاريخ 3709/1 رقم ـ الله رحمه ـ القضاة رئيس سماحة
 الجلد ويؤجل بالكفالة السجين فيطلق المعاملة عودة قبل السجين محكومية وانتهت للتمييز

 أو جلده أربعين من ألكثر الجلد بعقوبة الصادرة األحكام ـ فاصلة ـ المعاملة عودة حين إلى
 مدة وانتهت عليه المحكوم بها يقنع لم إذا للتمييز خاضعة أيام عشرة على تزيد لمدة بالسجن

 تقرره ما ينفذ ثم ومن التمييز هيئة قرار صدور لحين بالكفالة فيطلق بالسجن المحكومية
 االهتمام ويراعى ـ فاصلة ـ التفويضات الئحة بمقتضى لسموكم المخولة للصالحيات وفقاً

 تلقت كما .»اهـ .الشأن هذا في الصادرة للتعليمات وفقاً األولوية وإعطائها السجناء بقضايا
 في هـ6/3/1404 في 16/12800 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب

 في 102/3 رقم الغربية بالمنطقة التمييز هيئة رئيس فضيلة وخطاب الصدد نفس
 بذلك صدر .و/انتهى .)بمقتضاه والعمل االطالع نأمل .الصدد بنفس هـ19/1/1404

 في 1409/ت/13 رقم بالتعميم أكد .و/هـ29/8/1410 في 136/ت/8 رقم التعميم
.و/27/5/1420
ت/12/120
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 في 1953 س/18 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب وردنا( :وبعد
 في النزالء عدد تزايد عن العام األمن مدير لنا رفع« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ7/5/1404

 مدداً )اإلنفرادي( بالسجن شرعية قرارات بحقهم صدرت الذين المنورة المدينة سجون
 على بالغة صعوبة أوجد الذي األمر )سنوات خمس( إلى القضايا بعض في وصلت متفاوتة

 عليهم المحكوم عدد لكثرة نظراً االنفرادية األحكام لتنفيذ أماكن ايجاد في السجون إدارة
 بالمرسوم الصادر القضاء نظام من 26 المادة نصت وحيث .إلخ..محكومياتهم مدة ولطول
 كافة في بالفصل المحاكم تختص أن على هـ14/7/1395 في 64/م رقم الملكي

 الصادر والتوقيف السجن نظام تولى وقد ..بنظام استثني بما إال والجرائم المنازعات
 في السجن عقوبات تنفيذ إجراءات تنظيم هـ21/6/1398 في 31/م رقم الملكي بالمرسوم
 نرى فإننا ـ السجون داخل عليهم المحكوم إيداع طريقة تحكم التي القواعد وحدد السجون

 كيفية على النص دون فقط مدتها تحديد على مقتصرة السجن بعقوبة األحكام تصدر أن
 بنظام األمر ولي نظمه فيما ويدخل المحاكم اختصاص عن يخرج ذلك ألن )إنفرادياً( تنفيذها
 سيئة نفسية آثار من اإلنفرادي بالسجن النزيل بقاء مدة طول على يترتب لما ونظراً .خاص
 إلى واإليعاز االطالع نأمل لذا .سجنه من الغاية يتجاوز بما المستقبل في عالجها يتعذر

 لكافة بذلك التعميم يحسن وقد ذلك بمراعاة المنورة المدينة محاكم قضاة الفضيلة أصحاب
 وأكد .و/انتهى .)بموجبه فللعمل .»اهـ.تحياتنا ولمعاليكم تتخذونه بما اإلفادة مع المحاكم
.و/هـ6/2/1411 في 15/ت/8 ورقم .ك/هـ3/9/1408 في ت/8/168 رقم بالتعميم

ت/12/129
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 الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه السامي المقام خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد
 :المقدمة بعد هـ17/6/1404 في م/1985 برقم منه صورة الوزارة ولهذه الداخلية وزير



 بطيه مشفوعاته لكم المعادة هـ13/5/1404 في 2034 س/18 رقم خطابكم على اطلعنا«
 السجن إدارة إلى بالشخوص العدل كتاب أحد بتكليف العدل وزارة تعميد طلبكم المتضمن
 كاتب حضور ويكون الشرعية بالصفة غيره أو توكيل لضبط طلبه حالة في الرئيسية بالسجون

 على وحفاظاً العام باألمن يتعلق الموضوع وأن خاصة المنطقة سجون مدير بمكتب العدل
 أحد بعث في الصعوبات من لديكم المسئولة الجهة تالقيه لما وذلك المواطنين حقوق

 وخوفاً بالسجون العاملين األفراد نقص بسبب وذلك الحاجة عند العدل كتابة إلى السجناء
 السجن من الخروج في للتحايل مجال هناك يكون ال وحتى ذهابهم أثناء السجناء هروب من

 بسجناء خاصاً ذلك يكون أن على ذلك على بموافقتنا نخبركم .ذكر ما األمر وحيث
 المنازل مهاجمة أو االغتصاب أو البدنية المنافع بعض تعطيل أو القتل وهي الكبيرة الجرائم

 المخدرات وترويج وتهريب المسكرات صنع أو األعراض على التعدي أو الطريق قطع أو
 نرغب »اهـ.بموجبه يلزم ما فاكملوا .لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة العدل وزارة زودنا وقد

 في ت 8/44 رقم التعميم بذلك وصدر .و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة
.و/هـ23/3/1408
ت/12/205
2/542
3

12
1404
سجناء

 هـ21/7/1404 في ت/12/129 برقم لكم المبلغ الوزير معالي لتعميم إلحاقاً( :وبعد
 الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه السامي المقام خطاب لنص المتضمن

 بالسجون السجن إدارة إلى العدل كاتب خروج حول هـ17/6/1404 في م/1985 رقم
 الكبيرة الجرائم بسجناء خاصاً ذلك يكون وأن غيره أو توكيل ضبط طلب حالة في الرئيسية
 يتطلب لمن ضوابط إلى يحتاج ذلك إن وحيث .إلخ.البدنية المنافع بعض تعطيل أو كالقتل

 لذلك أنموذجاً الوزارة وضعت فقد إقراراتهم ألخذ السجن في إليهم االنتقال األمر
 في خـ/12/2990 رقم بخطابنا العام األمن مدير لسعادة وبعث فأكثر لشخص الستخدامه

 تعميم من صورة مؤخراً تلقينا وقد باستعماله السجون إدارة وتعميد لطباعته هـ11/8/1404
 معالي توجيه على وبناء واستعماله إليه المشار األنموذج لطباعة السجون مديري على سعادته
 ويطلب .ك/انتهى .)األنموذج من صورة هذا بطي لكم ونرفق بذلك اإلحاطة نرغب الوزير

.الوزارة من النموذج
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 الموجه الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من صورة الوزارة تلقت( :وبعد
 األمن مدير سعادة« :نصه وهذا هـ16/11/1404 في 19/4638 رقم العام األمن لمدير
 السجناء بعض قضايا متابعة أثناء لوحظ لما نظراً : وبركاته الله ورحمة عليكم السالم العام
 التقيد وعدم المحاكم في أو التحقيق جهات لدى سواء ملحوظاً تأخراً فيها البت تأخر من

 قضايا إنجاز بسرعة تقضي التعليمات وألن المحددة المواعيد في للمحكمة السجين باحضار
 اللغة اليجيدون ممن األجانب السجناء بعض تذمر لوحظ كما غيرها على وتقديمها السجناء

 فعالً منهم تصدر لم اعترافات على بناء صدرت وأنها ضدهم الصادرة األحكام من العربية
 نرغب لذا.أقوالهم ترجمة في الدقة وعدم العربية اللغة إجادتهم عدم إلى راجع ذلك وأن

 عناية من تستحق ما تولي وأن السجناء قضايا إنجاز بسرعة المختصة الجهات على التأكيد
 اللغة مجيدي غير اعترافات تؤخذ وأن يستحق مما أكثر سجيناً أحد لبقاء تالفياً واهتمام
 فيما ذلك واستغالل لاللتباس ومنعاً للذمة إبراءاً بدقة تترجم ثم وبلغتهم أيديهم بخط العربية

 ما التخاذ الخطاب هذا بصورة الجمارك ومصلحة العدل وزارة زودنا وقد المصلحة يخدم ال
 واالهتمام إليه أشير ما ومالحظة اإلحاطة نرغب .»اهـ.تحياتنا ولكم . إليه أشير ما حيال يلزم

.ق/ .)به
ت/12/11
2/543
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 في 18151/1 رقم الرياض منطقة أمير نائب سمو من وردنا ما إلى إشارة( :وبعد
 أحدهما أدين شخصين وفاة عنه أسفر سيارتين بين وقع حادث بخصوص هـ13/10/1405

 أمر صدر الرياض منطقة أمير لسمو ذلك عن وبالعرض %100 الحادث مسئولية بكامل
 الحق وإنهاء اإلدانة لتركيز للشرع القضية بإحالة هـ7/7/1404 في جـ7304/2 برقم سموه



 فضيلته وقام هـ19/5/1405 بتاريخ القضاة أحد إلى القضية أحيلت وبموجبه شرعاً الخاص
 وأشار العام، السجن من السجين إلحضار طلباً المتوفين لورثة الشرعي الوكيل بإعطاء
 من السائق يحضر لم الوكيل أن غير السجين، السائق لحضور جلسات عشر حدد أنه فضيلته
 فضيلته، لدى أشهر أربعة القضية في النظر تأخير إلى أدى مما المحدد الوقت في السجن
 عن التسديد في النظر ألمكن المتوفين بديات شرعي حكم صدر لو أنه إلى سموه وأشار
 طلب يتم بأن سموه ورغب .األجانب السجناء عن العفو لتعليمات وفقاً السجين السائق

 يتطلب من إلحضار لإلمارة بالكتابة أو الشرطة تكليف طريق عن قضية أية في السجناء
.ق/انتهى .)تحرر موجبه واعتماد ولإلحاطة السجناء قضايا في النظر يتأخر ال وحتى حضوره

12/123
2/544

23
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 السجناء اعترافات على بالتصديق لهم عالقة ال وممن المراجعين من المكتب يخلى(...
 .و/ .)إلخ...القضية لمصلحة إجراءات من سيعقبها وما سريتها على حفاظاً السرية خاصة
.1/358 اإلقرار في التعميم وينظر

ت/12/135
2/544

23
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.الوزارة من التعميم ويطلب .ك)/السجناء من الخاص للحق كبيرة بمبالغ المطالبين بشأن(
ت/8/164
2/544

13
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 16/66177 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم نص يلي فيما ترون( :وبعد
 وتاريخ 2422/س 2 رقم خطابنا إلى إشارة« :المقدمة بعد هـ24/8/1407 في
 رقم والتحقيق الرقابة هيئة ورئيس الدولة وزير معالي خطاب على المبني هـ4/3/1407

 لشئون المساعد الداخلية وزارة وكيل من لجنة بتشكيل هـ23/1/1407 وتاريخ س/25/3
 حظته ال ما لدراسة .والتحقيق الرقابة بهيئة بالنيابة والبحوث المتابعة عام ومدير الحقوق

 المتهم سجن أثر تعالج ترتيبات وجود عدم من القضايا بعض في التحقيق مباشرتها أثناء الهيئة
 إن وحيث .المملكة في مقيماً باعتباره النظامي وضعه وعلى شرعاً يعولهم من على األجنبي
 من بقاء من نظاماً يمنع ما ثمة ليس أنه -1 :يلي ما إلى للموضوع بدراستها توصلت اللجنة
 يبرر ما منهم يبدر ولم المفعول سارية إقامتهم كانت طالما المملكة في السجين يعولهم
 هيئة إلى تحال التي القضايا أوراق في األمر هذا يوضع أن ويجب المملكة عن إبعادهم
 إال جوازه أو السجين إقامة بطاقة تسحب وال .المعنية الجهات من غيرها أو والتحقيق الرقابة

 جواز أو اإلقامة بطاقة سحب المصلحة اقتضت إذا -2 .للجريمة محالً منهما أي كان إذا
 إدارة من تصريح له فيعطى المحاكمة أو التحقيق لمصلحة سجين غير أو سجيناً األجنبي

 للتجديد قابلة محددة لمدة مفعوله يسري .سحبتها التي الجهة طلب على بناء الجوازات
 .المختصة الحكومية الجهة قبل من محجوز كالهما أو الوثيقتين إحدى أن ويتضمن

 نرغب .»اهـ.عليها يسار قاعدة وإتخاذه فيه جاء ما اعتمدوا اللجنة مرئيات على ولموافقتنا
.ك/انتهى .)بذلك اإلحاطة

ت/8/169
2/545
4
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 في 18/62796 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب لتعميم إشارة( :وبعد
 بحجز االكتفاء :أوالً :اآلتي اعتماد نرغب... :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ17/8/1408

 السعوديين الكبيرة الجرائم من جريمة معه تقترن أن دون فقط المسكر تعاطي في المتهمين
 ثالثة عن االحتجاز مدة تزيد ال أن على الشرطة أقسام في التحقيق جهات لدى ـ واألجانب

 دون ـ رأساً التحقيق جهة من المحكمة إلى إحالتهم إما بعدها يتعين القبض تاريخ من أيام
 معاً بهما أو الغرمية أو الحضورية بالكفالة سراحهم إطالق أو بالقضية للبت لإلمارة الرفع

 تصديق أو عليه المحكوم بقناعة التنفيذ قوة وحاز الحكم صدر ما ومتى األمر يتطلب حسبما



 الواردة لإلجراءات وفقاً فوراً الحكم إلنفاذ العام للسجن يحالون التمييز هيئة من الحكم
 1829 رقم الوزارة بتعميم المبلغ هـ4/3/1379 وتاريخ 17 رقم الوزراء مجلس بقرار

 ورقم هـ7/5/1391 وتاريخ 130144/5642 رقم الوزارة وتعميم هـ3/8/1379 وتاريخ
 :ثانيًا .والتوقيف السجن نظام من )1،3( المادة هـ16/11/1396 وتاريخ 16/31221

 الجرائم عداد في تندرج ال التي الجرائم جميع الذكر سالف )أوالً( في الوارد الحكم يشمل
 المؤقت والحجز والقبض االستيقاف أصول الئحة من )10( المادة في الواردة الكبيرة

 أقسام في الموقوفين إلعاشة الالزمة الترتيبات العام األمن يتخذ :ثالثًا .االحتياطي والتوقيف
 إلى قضيته تحل لم ما أيام ثالثة الواحد المحتجز إعاشة مدة تتجاوز ال بحيث الشرطة

 له ومعروف ثابت إقامة مكان وجود عدم سراحه إطالق من المانع كان أو المحكمة
 رفع الشرطة على :رابعًا .له اإلعاشة فتستمر الكبيرة الجرائم من جرمه كان أو بالمملكة

 الشرعي الحكم من وصورة المحكمة إلى الكبيرة غير الجرائم في المتهم إحالة أمر من صورة
.المنطقة إلمارة التنفيذ أمر من وصورة بحقه الصادر

 أقسام على مستمرة تفتيشية بجوالت بالقيام مفتشيها تكليف المناطق إمارات على :خامسًا
 بهذا المحددة المدد تجاوزوا موقوفين وجود وعدم التعليمات بهذه التقيد من للتأكد الشرطة

 معاليه يراه ما اتخاذ بأمل هذا خطابنا من بنسخة العدل وزير معالي تزويد تم وقد هذا األمر
 قضايا في المتهمين على الحكم سرعة بضرورة القضاة الفضيلة أصحاب إبالغ نحو مناسباً
 من عليهم العام االدعاء وإقامة معامالتهم رفع فور الكبيرة غير الجرائم وفي المسكر تعاطي

 من سموه إليه أشار ما واعتماد االطالع نأمل .»اهـ.قضاياهم إنهاء لسرعة ضماناً الشرطة
 رفع فور الكبيرة غير الجرائم وفي المسكر تعاطي قضايا في المتهمين على الحكم سرعة

.و/انتهى .)قضاياهم إنهاء لسرعة ضماناً الشرطة من عليهم العام االدعاء وإقامة معامالتهم
ت/8/172
2/547
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 وجوده تعذر وإذا التحقيق طوال معها التحقيق المراد المرأة مع المحرم تواجد وجوب«...
 إذا وهذا بالمعروف األمر وهيئة والمحكمة المحقق من لجنة بحضور معها التحقيق فيجرى
 االجتماعية الرعاية بمؤسسة أو بالسجن مودعة كانت فإن بالسجن مودعة غير المرأة كانت

 طوال المحقق مع المشرفة أو السجانة مع بالمؤسسة أو بالسجن المسئول بحضور فيكتفى



 الحاالت على قاصر التحقيق لجنة حضور فإن ثم ومن المؤسسة أو السجن داخل التحقيق
 االجتماعية الرعاية مؤسسة أو السجن أو التوقيف بدور مودعة غير فيها المرأة تكون التي
 ألن بكاملها اللجنة بحضور معها التحقيق ويجري اللجنة بمعرفة بيتها من استدعاؤها فيتم

 لها نسب فيما إدانتها أو براءتها عن يسفر قد تحقيق من أهم الشرع أحكام على المحافظة
 .»إلخ...الشبهات لدرء كاف غير الهيئة عن مندوب بحضور ولو المحقق مع المرأة وخلو

.228/ص العام الحق في التعميم وينظر .و/
ت/8/20
2/547

20
2

1409
سجناء

...»

 فيها البت وسرعة الكبيرة بالقضايا باالهتمام والشرعية الحكومية الدوائر على التأكيد -4
 هذه ودعم التمييز هيئة أو الشرعية المحاكم في سواء األولوية وإعطائها تأخيرها وعدم

 تذمر عدم على سيساعد الذي األمر إنجازها سرعة على للعمل األكفاء بالموظفين الدوائر
 قضايا على التعقيب عام بشكل السجون إدارات على -5 .قضاياهم تأخر من السجناء
 يجب شكوى إال هو ما الطعام عن السجين امتناع أن إلى تنظر وأن مستمر بشكل السجناء
 التعليمات تقتضيه حسبما لها المناسب العالج وإيجاد أسبابها عن للبحث للمسئولين إيصالها

 فيعرض الطعام عن المتناعه سبب يوجد ولم محكوماً كان وإذا .موقوفاً السجين كان إذا
 رفق يرسل أو بالسجون المختصين المستعجلة المحكمة قضاة الفضيلة ألصحاب عنه

 بما لمجازاته وذلك قاضٍ به يوجد ال السجن كان إذا المستعجلة المحكمة إلى العام المدعي
.الوزارة من التعميم يطلب .و/ .»يراه
95/ت/8
2/548
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 بسجنه وذلك العمد شبه قاتل وكذلك عمداً القاتل بحق الصادرة اإلرادة تطبيق حول(...
 هذه بأن ونبلغكم القود عنهم يسقط لمن بالنسبة السجن دخوله من اعتباراً سنوات خمس



 وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه السامي الخطاب من نسخة تلقت قد الوزارة
 األعلى القضاء مجلس قرار على المعطوف هـ12/6/1409 في م/4/1197 رقم الداخلية

 السامي الخطاب من الثالثة الفقرة نصت وقد هـ6/3/1409 في 51/3 برقم الدائمة بهيئته
 يعتبر العمد شبه وقاتلي العمد قاتلي بحق الصادرة الملكية اإلرادة عليه نصت ما أن على
 اإلرادة في ورد مما أكثر تعزيرية عقوبة يستحق المتهم أن القاضي رأى فمتى األدنى الحد

.1/782 التعزير في التعميم ينظر .ق/ .)إلخ...ذلك تقرير فله مشددة لظروف
111/ت/8
2/549
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 في 2858 س/18 رقم بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد
 منه نسخة الوزارة لهذه والمعطى العام األمن مدير لمعالي أصالً الموجه هـ9/7/1409

 هـ27/7/1408 في س 2192/6 رقم معاليكم خطاب إلى إشارة« :المقدمة بعد نصه واآلتي
 بين النظر وجهات في الخالف لدراسة المشكلة اللجنة توصيات بشأن مشفوعاته المعادة

 خروج حيال أخرى جهة من للسجون العامة واإلدارة جهة من القضاة الفضيلة أصحاب بعض
 السجين ذلك أقوال سماع أثناء وذلك المتهم للسجين مالزمته أو المحاكمة غرفة من الخفير

 في 234 رقم العدل وزير معالي خطاب من صورة برفقه تجدون .اعترافه على التصديق أو
 في خ/310 رقم المظالم ديوان رئيس معالي خطاب من وصورة هـ24/1/1409
 في 259 رقم والتحقيق الرقابة هيئة رئيس معالي خطاب من وصورة هـ21/3/1409
 على اإلفادة جاءت وقد التوصيات تلك على االطالع تم أنه من المتضمنة هـ4/12/1408

 وكذا القضاة غرفة تحصين الضروري من أنه يرى العدل وزير معالي -1 :التالي النحو
 بالسجين االنفراد للقاضي يمكن وأنه للمحاكمة مثوله أثناء المتهم للسجين الخفير مالزمة

 بحيث الداخل من بابها عند يقف بل الغرفة من الخفير إخراج منه يلزم وال شرعي لمقتضى
 من أنه يرى المظالم ديوان رئيس معالي -2 .القيود فك عدم مالحظة مع يسمع وال يرى

 على اعتدائه أو السجين هروب لعدم ضماناً المحاكمة أثناء الخفير وجود الضروري
 وجوب مع ذلك ضمان حال في وجوده ضرورة وانتفاء للمساومة وسيلة جعلهم أو محاكميه
 بالخروج إذنا إعطاءه فعليهم الخفير خروج القضاة رغب لو وفيما المحاكمة قاعات تحصين

.وتقديرهم القضاة لرغبة مطلقا أو مقيداً المتهم السجين بقاء أمر ترك مع



 رقم معاليكم تعميم الخصوص بهذا لديهم بأن أفاد والتحقيق الرقابة هيئة رئيس معالي -3
 المتهمين من الحديدية القيود بفك الخفراء تعميد نظم الذي هـ8/7/1404 في س/1434

 وإن داخلها في تواجده وعدم الخارج من الغرفة لباب الخفير ومالزمة التحقيق غرفة داخل
 وما للتحقيقات توفرها الواجب السرية على حفاظاً الهيئة داخل عليه العمل يجري ما هو هذا

 السجين وبقاء الخفير وجود ضرورة المحقق رأى إذا إال واالطمئنان الحرية للمتهم يكفل
 اإلشكال هذا أساس أن وحيث ذكر ما األمر إن وحيث .ذلك له فإن معينة لظروف بالقيود
 غرفة داخل الخفير بقاء بضرورة لتمسكهم جهة من للسجون العامة اإلدارة بين منحصر
 الفضيلة أصحاب بعض وبين السجين ذلك هروب وعدم القاضي سالمة على حفاظاً القضاة
 يرى العدل وزير معالي إن وحيث القضاة غرفة من الخفير خروج بضرورة لتمسكهم القضاة
 يعتبر االشكال هذا أساس فإن للقضاء مثوله أثناء المتهم للسجين الخفير مالزمة ضرورة
 نظر وجهة وكذا المظالم ديوان رئيس معالي نظر وجهة لكون ونظراً معاليه أرتآه بما منتهياً
 هاتين ولكون العدل وزير معالي نظر لوجهة مخالفة أتت والتحقيق الرقابة هيئة رئيس معالي

 يخشى التي بالقضايا أساساً لهما عالقة ال )والتحقيق الرقابة هيئة ـ المظالم ديوان( الدائرتين
 وتطبيق والمخدرات واألخالقيات والسرقة والخطف والسطو كالقتل فيها المتهمين من

 اإليعاز نرغب لذا .النظر وجهات بتعدد القناعة حصول إلى أدى الذي األمر بأنواعها الحدود
 واعتماد االطالع نأمل .»اهـ .أرتآه ما حسب كل الثالث الدوائر تلك مع بالتعامل يلزم لمن

.و/انتهى .)موجبه
116/ت/8
2/551
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 الجلدات كمضاعفة البدنية العقوبات على بالتركيز القضاة الفضيلة أصحاب حث«...
.3/371 المحاكم في التعميم ينظر .و/ .»طويلة لمدة السجن عقوبة من بدالً التعزيرية

188/ت/8
2/551
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 مع المشرفة أو والسجانة بالمعروف األمر هيئة مندوب بحضور الخلوة انتفاء لتحقيق ونظراً
 .»المحكمة مندوب الشتراك ضرورة وال بذلك يكتفى لذا المرأة، مع التحقيق أثناء المحقق

.الوزارة من التعميم يطلب .و/
ت/8/28
2/551
1
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 من سبيل إخالء ضرورة بشأن هـ1/2/1399 في ت164/12 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد

 فقد.بالسجن أمضاه بما االكتفاء أو إليه نسب ما ثبوت عدم أو ببراءته حكم بحقه يصدر
 في 8/10369 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب تعميم صورة تلقينا
 في س/4711/ص أ رقم لتعميمنا إلحاقاً« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ12/2/1410
 بما االكتفاء أو إدانتهم عدم أو ببرائتهم يحكم الذين السجناء بشأن هـ6/12/1399

.إلخ..أمضوه

 هـ28/1/1410 وتاريخ 19/7827 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم تلقيت
 في ج س 12149 رقم خطابه العام األمن مدير معالي لنا رفع« :نصه واآلتي

 لدراسة المختصة الدوائر من المشكلة باللجنة المتعلقة مشفوعاته كامل مع هـ10/9/1409
 إطالق تأخير عليه يترتب مما محكومياتهم والمنتهية السجناء على الكفاالت طلب أسباب
 من بالرغم أنه إلى محضرها في اللجنة إليه أشارت وما لكفالتهم أحد تقدم لعدم بعضهم سراح
 في 5051 ورقم هـ14/11/1399 في 4574/س 16 رقم الوزارة هذه تعاميم صدور

 ضرورة على جميعها أكدت والتي هـ23/3/1383 في 11875 ورقم هـ3/9/1380
 في أمضاه بما االكتفاء أو إليه نسب ما ثبوت بعدم أو ببراءته حكم يصدر من سبيل إطالق
 يكن لم ما الحكم صدور لتاريخ الثاني اليوم ظهر ذلك يتجاوز ال بحيث فوراً السجن
 حالة في تحفظي إجراء الكفالة أن على أكدت كما توقيفه تستوجب أخرى قضية في مطلوباً
 تنتهي الذي السجين لربط وجه فال ذلك من شيء هناك يكن لم فإذا مطالبة أو حق وجود

 ال والسجون الشرطة وإدارات اإلمارات من كال فإن ذلك صدور رغم بالكفالة محكوميته



 أحكامها تتضمن زالت ال المحاكم بعض أن كما الحاالت تلك مثل في الكفالة تطلب زالت
 سبيله يخلى ثم منه بدر لما العودة بعدم بالسجن عليه الحكم بعد السجين على الكفالة أخذ
 يكفل من يتقدم وقلما كفيل، إحضار استطاعتهم لعدم السجناء بعض إطالق تأخير يسبب مما

 صدر وأن سبق ما على والتأكيد التعميم بإعادة اللجنة وأوصت للقضية العودة بعدم السجين
 الشرعية المحاكم على للتعميم العدل لوزارة والكتابة التنفيذ موضع لوضعها تعاميم من

 من صدر وأن سبق ما بتطبيق والتأكيد إليه أشير ما بمالحظة اإليعاز نرغب ذكر لما.بذلك
.و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .»اهـ.الخصوص بهذا تعليمات

ت/8/43
2/552

23
3

1410
سجناء

...»

 جرم بارتكاب المتهم هروب منع أساساً منها القصد األرجل وقيد الكلبشات وضع كان ولما
 لدائنه به المطالب بالدين الوفاء على إكراهه منه القصد خاص بحق المدين حبس وكان جنائي
 الخصومات حسم ولمحاولة القطعية األحكام تنفيذ سلطة باعتبارها الدولة فيه تتدخل أمر وهو

 وضعه يختلف خاص بحق المطالب المدين فإن الدائن من طلب على بناء المنازعات وإنهاء
 »بحال رجليه أو يده في حديدية قيود لوضع إطالقاً مبرر فال ثم ومن جنائي بجرم المتهم عن

.229/ص العام الحق في التعميم ينظر .و/
8/ت/8
2/553

20
1

1411
سجناء

 إال عليه المحكوم يتحملها ال بحيث التفريق من لها البد كان إذا بالجلد التعزيرية العقوبة«...
 كل بين مدة الحكم يصدر من يحدد وإنما السجن عقوبة بكامل ترتبط ال أن يتعين فإنه مفرقة

 في مراعياً السجن من السجين إخراج قبل الجلد كميات آخر يكون بحيث وأخرى مرة
.1/784 التعزير في التعميم ينظر .و/ »العقوبات تشريع مقاصد عن الزائد الضرر انتفاء ذلك

26/ت/8



2/553
26
2

1411
سجناء

 وتاريخ 618/7 رقم الغربية بالمنطقة الوزارة هذه فرع عام مدير خطاب إلى إشارة( :وبعد
 في 928 رقم المكرمة مكة منطقة أمير سمو برقية صورة على المعطوف هـ6/2/1411
 المحكمة طلب عدم بشأن الطائف، محاكم رئيس لفضيلة أصلها الموجه هـ1/2/1411

 رقم الطائف إمارة خطاب صورة وردنا« :التوجيه بعد ونصها التليفون، طريق عن للسجين
 السجين بعث طلب بشأن لفضيلتكم أصالً الموجه هـ15/12/1410 في 8039/2

 إرسال عند لهم تعترض التي العوائق بعض هناك إن وحيث التليفون بواسطة الكبرى للمحكمة
 وتهريب القتل مثل جداً هامة قضايا في سجناء هناك -1 :يلي ما ومنها للمحكمة السجين

 أشخاص هناك وأن فعالً اتصلت التي الجهة هي المحكمة تكون ال وقد وخالفها المخدرات
 المحكمة إلى بعثه ويطلبون باالتصال يقومون خصوماً له أن أو السجين لتهريب يخططون
 يتعرض أو السجين يهرب قد -2 .بالمحكمة الموظفين أو القضاة أحد اسم ويذكرون

 إخراجه أسباب هي ما أو هروبه كيفية في التحقيق األمر ذلك على ويترتب مروري لحادث
 تعتبر ال المكالمة ولكون اإلرسال، في عليه المستند األمر عن البحث من والبد السجن، من

 أمير معالي ارتآه ما لوجاهة ونظراً :سموه قال ثم .اهـ..الحالة هذه مثل في رسمياً مستنداً
 طلب حالة في بأنه القضاة، الفضيلة ألصحاب اإليعاز نود العامة، للمصلحة وتحقيقاً الطائف،

 موعد قبل المطلوب السجين بها التي للجهة يرسل رسمي، بخطاب ذلك يكون سجين، أي
 .)للسجين المحكمة طلب حال في موجبه واعتماد لالطالع .».اهـ. بفترة القضية في النظر
.و/انتهى

78/ت/8
2/554
3
8

1411
سجناء

 .و/ .»العفو فيشمله تنفيذه وقت يحن لم ما أما وقته حان ما التعزيري الجلد من ينفذ ... «
.الوزارة من التعميم ويطلب

768/ت/13



2/554
13
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1416
سجناء

 الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه الكريم السامي المقام خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد
 قاعة داخل السجين قيد إطالق بشأن هـ15/1/1416 في م/4/178 برقم الداخلية وزير

 الفضيلة أصحاب رآه وما .الخارج من المحاكمة قاعة باب على خفرائه وانتظار المحاكمة
 من يراه وما القاضي لنظر عائد األمر هذا تقدير أن من بالرياض الكبرى المحكمة قضاة

 عند متواجداً المحاكمة قاعة عن خروجه القاضي رغبة حالة في الخفير يكون وأن .المصلحة
 لكل القضاة تقدير حسب كان كما الوضع إبقاء« :على الكريم السامي األمر نص وقد .الباب
.و/ انتهى .)بموجبه والعمل لالطالع ».حالة
958/ت/13
2/554
5
9

1417
سجناء
 رقم الحقوق لشئون المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا( :وبعد
 وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة ومشفوعه هـ26/7/1417 في 16/51291

 إن وحيث «.. :المقدمة بعد المتضمن هـ19/4/1417 وتاريخ 16/27090 رقم الداخلية
 على نصت هـ23/12/1380 وتاريخ 725 رقم الوزراء مجلس قرار من )ب/3( المادة

 اإلداري، للحاكم رفعها بدون رأساً المحكمة إلى الشرطة من البسيطة القضايا إحالة وجوب
 وإذا الشرعية للمحكمة خاللها يحال أيام ثالثة من ألكثر فيها االحتياطي الحبس يجوز ال وأنه

 في للمتهم أن كما الحضورية بالكفالة المتهم إطالق يتعين التحقيق استكمال األمر تطلب
 وحيث .االحتياطي السجن يودع أن دون بالكفالة سراحه إطالق طلب في الحق القضايا هذه
 فإن أيام الثالثة انقضاء قبل الشرعية المحكمة إلى أحيلت إذا القضية أن تقدم ما على ينبني

 الثالثة انقضاء بعد سراحه اطلق إذا األمر فكذلك للمحكمة متروك عدمه من توقيفه استمرار
 أصبح ألنه فيعاد التوقيف إلى بإعادته المحكمة وأمرت ذلك بعد للمحكمة أحيل ثم أيام

.و /انتهى )بموجبه والعمل لالطالع .اهـ».القضائي النظر تحت
1195/ت/13



1/54
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سجناء

)

 ش/18/728 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 5357 رقم الكريم السامي األمر على المعطوف هـ27/4/1419 في
 من نسخة وبرفقه . الخ... العام الحق سجناء بعض عن بالعفو القاضي هـ26/4/1419

 تطلب . و /يحفظكم والله ) يخصكم فيما موجبه واعتماد لالطالع . الذكر آنف التعميم
. الوزارة من المرفقات

1208/ت/13
1/5

29
5

1419
سجناء

 المدنية للخدمة العام بالديوان المكلف األنظمة تنفيذ إدارة مدير سعادة خطاب تلقينا لقد(
 اليد مكفوف استحقاق مدى عن االفادة بخصوص هـ1/5/1419 في 15/س/17135 رقم

 بحكم مشمول يعتبر خاصة مالية بحقوق المسجون وهل .األخرى البدالت أو النقل لبدل
 له يصرف اليد مكفوف الموظف أن سعادته أفاد وقد .المدنية الخدمة نظام من )19( المادة
 وتعميم المدنية الخدمة نظام من )19( للمادة وفقا اليد كف فترة أثناء راتبه صافي نصف

 إلى وأعيد الفصل بغير عوقب أو برىء فإذا هـ16/7/1409 في 18554/15 رقم الديوان
 الديوان رأي إليه انتهى لما وفقا البدالت مع الباقية رواتبه أنصاف له يصرف فإنه عمله

 تتبع البدالت باعتبار المدنية الخدمة لنظام التنفيذية الالئحة من )27/21( المادة من انطالقا
 وفق فيعامل خاصة مالية حقوق في للمسجون وبالنسبة ,تخفيضا أو ايقافا أو صرفا الراتب

 المادة بحكم مشمول باعتباره هـ18/8/1410 في م/1757 رقم الكريم السامي األمر
.ك/يحفظكم والله .)بموجبه والعمل لالطالع .اهـ.المدنية الخدمة نظام من )19(

1253/ت/13
1/5

13



8
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سجناء

)

 رقم المدنية للخدمة العام بالديوان المكلف األنظمة تنفيذ إدارة مدير سعادة خطاب تلقينا لقد
 في 35421/19 رقم الوزارة لخطاب الجوابي هـ28/7/1419 في 15/س/33815

 على يعامل هل خاصة مالية حقوق في المسجون حيال االفادة طلب بشأن هـ22/7/1419
 سعادته أفاد وقد إعساره؟ يثبت لم إذا هـ18/8/1410 في م/1757 رقم السامي األمر ضوء
 في م/1757 رقم السامي األمر ضوء على يعامل خاصة مالية حقوق في المسجون بأن
 أثبت سواء المدنية الخدمة نظام من )19( المادة بحكم مشمول باعتباره هـ18/8/1410

.و/يحفظكم والله.)بموجبه والعمل االطالع نرغب لذا .يثبت لم أو إعساره
1259/ت/13
1/54

18
8
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سجناء
 ش18/1419/2 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة برفقه

 واعتماد لالطالع . العام الحق سجناء بعض عن العفو قواعد بشأن هـ11/8/1419 في
. و /يحفظكم والله ) يخصكم فيما موجبه

1409/ت/13
1/54

27
5

1420
سجناء

)

 16/31147 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 2472س16 رقم لتعميمنا إلحاقاً " المقدمة بعد ونصه هـ29/4/1420-28 في
 محكمة إلى بحقه الصادر الحكم يبعث الذي السجين بشأن صورته المرفق هـ4/9/1395

 إذا الجلد ويؤجل بالكفالة يطلق بأن المعاملة عودة قبل بالسجن محكوميته وتنتهي التمييز



 – القضاة رئيس سماحة فتوى إلى استناداً المعاملة عودة حين إلى بالجلد عليه محكوماً كان
 العدل وزير معالي تعميم نص وحيث هـ7/11/1387 وتاريخ 3709/1 رقم – الله رحمه

 التي الجهة بتزويد القضاة يقوم بأن المحاكم جميع على هـ15/4/1404 في ت12/67 رقم
 لقاء تعزيراً محدودة لمدة السجن بعقوبة القضاة فيها يحكم التي القضايا في القضية منها ترد

 التمييز لهيئة عنها رفع وما الصادر الحكم في موضح القضية حاكم فضيلة بخطاب العام الحق
 االستيقاف أصول الئحة من 16/17/18 المواد إن وحيث الهيئة من بشأنها يتقرر ما ثم

 . تطبيقه وكيفية ذلك تنظيم على نصت قد االحتياطي والتوقيف المؤقت والحجز والقبض
 آخرين شخصين مع قضية في التهامه مرجعه لدى موقوفاً شخصاً أن للوزارة رفع وحيث
 الشخصين وإدانة سبيله وإخالء إليه نسب ما ثبوت بعدم بالحكم يقضي شرعي صك وصدر

 التمييز محكمة إلى بها القضية نظرت التي المستعجلة المحكمة من الحكم رفع وقد اآلخرين
 أثناء توقيفه بمكان المذكور توفي وقد الحكم على الموافقة التمييز محكمة وقررت لتمييزه
 مواد تطبيق من يستفيد المذكور بأن علماً القطعية الصفة الحكم الكتساب األوراق دورة
 اتخاذ نرغب فإننا ذكر ما األمر وحيث . أعاله إليه المشار والتعميم االستيقاف أصول الئحة
 و والقبض االستيقاف أصول الئحة تضمنته بما حرفياً بالتقيد منسوبيكم إبالغ -1 :- اآلتي

 لتحقيق ضماناً مواد من تحويه بما واإللمام ودراستها االحتياطي والتوقيف المؤقت الحجز
. مقتضاها

 مسح إلجراء الحاجة قدر على المختصة الجهات من لجان بتشكيل إمارة كل تقوم -2
 محكومياتهم وانتهت عليهم حكم قد سجناء وجد فإذا لمنطقتها التابعة السجون على شامل

 والقبض االستيقاف أصول الئحة من 18-17-16 المواد أحكام عليهم تنطبق ممن أو
 الصفة كتسابها ال التمييز لمحكمة بعثت قد بحقهم الصادرة األحكام أن إال المؤقت والحجز
 وجود عدم من والتأكد حدث ما لتكرار منعاً إليه أشير ما بموجب يعاملون فإنهم القطعية
 وبما بموجبه بالتمشي القضاة الفضيلة أصحاب جميع على نؤكد لذا .أهـ " . مماثلة حاالت
 هـ27/7/1394 في ت/146/3 رقم للتعميم وفقاً الخصوص هذا في التعليمات به تقضي
. و / )هـ15/4/1404 في ت12/67 ورقم
1429/ت/13
1/5
7
7

1420
سجناء



 حول اللجنة توصيات بشأن هـ22/5/1418 في 1064/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 إعطاء من التوصيات من الخامسة الفقرة تضمنته وما ، اإليدز بمرض المصابين السجناء

 إليها ترد التي الجهات كافة من القصوى األولوية المرض بهذا المصابين السجناء قضايا
 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا وحيث .إلخ ...أوراقهم

 الفضيلة أصحاب حث الكريم سموه رغبة المتضمن هـ4/6/1420 في 1050/س18
 لذا .خاص بشكل المرض بهذا والمصابين عام بشكل السجناء قضايا إنجاز على القضاة
 في النظر بسرعة االهتمام عل ونؤكد ذلك مالحظة القضاة الفضيلة أصحاب من نرغب

و/ ).يحفظكم والله .الخصوص بهذا التعليمات به تقضي بما والتمشي ورودها حال قضاياهم
1450/ت/13
1/54
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سجناء

 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 رقم الكريم السامي األمر على المبني هـ10/8/1420-9 وتاريخ ش18/1632/2
 سجناء بعض عن العفو قواعد على بالموافقة القاضي هـ7/8/1420 وتاريخ12448/ب/2

 فيما موجبه واعتماد لالطالع .إليه المشار سموه تعميم من نسخة وبرفقه ... العام الحق
هـ28/11/1420 وتاريخ 1502/ت/13 رقم التعميم ينظر .و / ) يخصكم

1502/ت/13
1/54

28
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 عن العفو قواعد المتضمن هـ19/8/1420 في 1450/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(
 الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ ... العام الحق سجناء بعض
 سموه رغبة المتضمن هـ17/11/1420 في س18/2701/2 رقم البرقي الداخلية وزير

 إليه المشار سموه تعميم من نسخة وبرفقه . العام الحق سجناء عن العفو قواعد في التوسع
.و / ) يخصكم فيما موجبه واعتماد لالطالع

1525/ت/13
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 الى العدل كاتب خروج حول هـ3/12/1404 في ت/12/205 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 ذلك وتخصيص غيره أو توكيل ضبط طلب حالة في الرئيسية بالسجون السجن إدارة

 تلقينا فقد وعليه . الخ .. البدنية المنافع بعض تعطيل أو كالقتل الكبيرة الجرائم بسجناء
 ش18/2627/2 رقم السري البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب

 في للمحكمة سجين أي بعث بعدم تقضي التعليمات أن(( : المتضمن هـ13/11/1420في
 جوانب له سجنه في وهو السجين إجراءات إنهاء إن وحيث بسببها المسجون القضية غير

 مراجعي أمام اظهارهم عدم أو السجناء على المحافظة ناحية من سواء ملموسه إيجابية
 داخل مستعجلة محاكم بانشاء سام أمر صدر أن سبق وقد مكبلين وهو الدوائر تلك وموظفي

 إدارة بين التنسيق يتم أن المناسب فمن ولذلك إليه أشير ما منها ألسباب السجون بعض
 مرتين أو مرة السجن إلى العدل كاتب يحضر بحيث بها العدل وكتابة منطقة كل سجون
 إلى السجين بأرسال يتعلق ما أما . الوكاالت عمل في الراغبين السجناء اعداد حسب بالشهر

 فتقوم المالية القضايا في وبالذات بسببها سجن التي القضية غير في الشرعية المحكمة
 ضرورة هناك أن وإذااتضح وتعليمات أنظمة من مالديها وفق ذلك بمعالجة المدنية الحقوق

 إدارة بين التنسيق فيتم االساسية قضيته غير قضية في الشرعية المحكمة إلى السجين لبعث
 مايراه لتقرير االداري للحاكم ذلك عن العرض يتم ارساله بضرورة القناعة حالة وفي السجن
 للصالح خدمة التنفيذ موضع لوضعه المختصة للجهات ذلك إيالغ سموه ويرغب )).مناسباً

 هـ23/3/1408في ت8/44 برقم الوزارة من صدر أن سبق ماذكروما على وبناء .هـ.ا.العام
 من نرغب العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء هـ28/6/1401في ت 107/12 ورقم

 السجون إدارة مع التنسيق واعتماد االطالع منطقته في كل العدل كتاب الفضيلة أصحاب
 في العدل كتاب بين بالتناوب ذلك يكون وأن الحاجة حسب السجناء وكاالت إلنجاز
. بموجبه يلزم ما فأكملوا . الواحدة الدائرة

الوزارة من التعميم يطلب يحفظكم،،، والله
1626/ت/13
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 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقبنا لقد(
 رقم الكريم السامي األمر على المبني هـ25/8/1421 وتاريخ ش18/27962/2
 سجناء بعض عن العفو قواعد على بالموفقة القاضي هـ20/8/1421 وتاريخ 10439/ب/4

 فيما موجبه واعتماد لالطالع .إليه المشار سموه تعميم من نسخة وبرفقه ....العام الحق
. و / )يخصكم

1708/ت/13
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 الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 وزارة ديوان من مندوبين تكليف تم أنه المتضمن هـ17/11/1421وتاريخ18/88676رقم

 تابعة فرعية مكاتب فتح اقتراح لدراسة ـ للسجون العامة االدارة ـ العام األمن ومن الداخلية
 وتوصلت . إنفاذه إلمكانية محددة آلية وضع وكيفية المحاكم داخل السجون إلدارات
 خصوصاً شرعية محكمة كل داخل مكتب السجون إلدارات يكون أن مناسبة إلى الدراسة

 وكذلك المحكمة إلى وخفرائهم السجناء دخول وترتيب تنظيم مهمته الكبيرة المدن في
 بين والتنسيق الجلسات مواعيد ومعرفة القضاة الفضيلة أصحاب لدى الجلسات إلى دخولهم

 تالفياً وخفرائهم السجناء متابعة وكذلك التأخر عدم لضمان السجن وإدارة المحكمة
 والتعامل والمعرفة الدراية من مستوى على كفاءات المهمة بهذه يقوم وأن السجناء لهروب
 أن على ومحافظة مدينة كل في السجناء وعدد العمل حاجة حسب العدد ويحدد المثالي
 وفق الشرعية المحاكم داخل قضاياالسجناء تخدم التي المهام من بعدد المكتب هذا يكلف
 من بالسجناء الخاص النموذج وكذلك بالمحكومية اإلشعار صورة استالم ـ 1 :مايلي

 بالكفالة السجين سراح إلطالق لألمارة العرض لتتولى السجن إدارة إلى وتسليمها المحكمة
 االستيقاف أصول الئحة من )18ـ17ـ16( المواد مقتضى ضوء في محكوميته انتهت لمن



 ـ 2 .المحكمة من رسميا أوراقه كامل ترد ريثما االحتياطي والتوقيف المؤقت والحجز
 قبل السجين قضية تخص أوراق من إحضاره يتطلب ما لمعرفة القضاة كتاب مع التنسيق

 تخص والتي األوراق هذه مثل نقص بسبب الجلسة تأجيل عدم لضمان الجلسة موعد
 تمتع بسبب المحكمة داخل القضايا بعض تأخر حال في السجن إدارة إبالغ ـ 3 .السجون

 السجن إدارة إبالغ ـ 4 .ذلك مثل لمعالجة المحكمة إلى رسميا للكتابة باإلجازة القضاة بعض
 معالجة من اإلدارة لتتمكن للجلسات حضورهم عدم أو السجناء حضور تأخر حال في حاال

.و..)/والتعليمات لألنظمة وفقا الوضع

.و/هـ4/6/1424 في 2255/ت/13 رقم بالتعميم أكد المحاكم في التعميم نص ينظر
1709/ت/13
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 ش18/370/2رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم تلقينا لقد(..
 التحقيق هيئة فروع من مندوب اشتراك على سموه موافقة المتضمن هـ3/1/1422ـ2في

 رمضان شهر بمناسبة العام الحق سجناء عن العفو تعليمات تطبيق لجنة مع العام واإلدعاء
 هذه تقتصر وأن مندوباً ال مشرفاً بصفته العفو لجان في العضو اشتراك يكون وأن المبارك
 لذا .فيها مقر للهيئة يكون التي والمحافظات المدن في الموجوده السجون على المهمة
الوزارة من التعميم يطلب يحغظكم،،، والله واالحاطة االطالع إليكم نرغب

1710/ت/13
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 في 18/35410 رقم المكلف الداخلية وزارة وكيل معالي خطاب الوزارة تلقت لقد
 السجون إدارات بين السجناء معامالت لمتابعة مقترح نموذج ومشفوعه هـ4/11/1421

 فقد إنجازها سرعة على والعمل السجناء قضايا متابعة ألهمية ونظراً . الخ .. والمحاكم
 ضوء على المحاكم قضاة الفضيلة أصحاب بعض مع المقترح النموذج مراجعة جرى

 فيما واعتماده االطالع إليكم نرغب لذا .المرفقة بالصيغة النموذج أعداد وتم التعليمات



.و /يحفظكم والله ) له خصص
1779/ت/13
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 وتاريخ 6/2137هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 للتحقيق دوائر افتتاح على سموه موافقة والمتضمن صورته المرفق هـ23/4/1422

 ومحافظة الرياض منطقة في الدواسر ووادي الخرج محافظتي من كل في العام واالدعاء
 ومحافظة الشرقية المنطقة في واالحساء الخبر ومحافظتي المكرمة مكة منطقة في الطائف
 الدوائر هذه وممارسة الجوف منطقة في القريات ومحافظة عسير منطقة في مشيط خميس
 تنفيذ على واإلشراف األحكام تمييز وطلب القضائية الجهات أمام العام االدعاء ألعمال
 إبالغ سموه وطلب .إلخ..التوقيف ودور السجون على والتفتيش والرقابة الجزائية األحكام

 التعميم انظر .و/يحفظكم والله)موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .المعنية للمحاكم ذلك
 في 2920/ت/13 رقم التعميم انظر . هـ8/7/1427 في 2919/ت/13 رقم
. هـ8/7/1427

1785/ت/13
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 في 8478/س18 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد(
 بعضها السجناء قضايا من عدد في األحكام صدور تأخر إلى فيه المشار هـ27/2/1422

 أصحاب على بالتأكيد سموه رغب وقد .المحكمة لدى سنوات أربع من أكثر عليها مضى
 السجناء قضايا تأخير وأن إليه أشير لما ونظرا .إلخ..السجناء قضايا في البت بسرعة الفضيلة

 بها واالهتمام قضاياهم بمالحظة تقضي والتي للمحاكم المبلغة واألوامر للتعليمات مخالفة فيه
 في 1590/3 رقم التعميم ذلك ومن فيها والبت نظرها وسرعة غيرها على وتقديمها

 في 166/ت/8 ورقم ,هـ1/1/1398 في ت/6/3 ورقم ,هـ26/5/1382



 أصحاب على نؤكد فإنا لذا .هـ1/11/1417 في 977/ت/13 ورقم ,هـ11/11/1410
 عن خاصة ميزة لها أن واعتبار ورودها حال السجناء قضايا في النظر باعتماد القضاة الفضيلة

 .و/يحفظكم والله)ممكن وقت بأسرع شرعا فيها يلزم ما إكمال مراعاة حيث من القضايا بقية
هـ10/10/1423 2094/ت/13 رقم التعميم ينظر
1859/ت/13
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 رقم البرقي بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 رقم الكريم السامي األمر على المبني هـ27/8/1422 وتاريخ ش18/34960/2
 بعض عن العفو قواعد على بالموافقة القاضي هـ22/8/1422 وتاريخ 16728/ب/2

 موجبه واعتماد لالطالع . إليه المشار سموه تعميم من نسخة وبرفقه .. العام الحق سجناء
. الوزارة من المرفقات تطلب . و / )يخصكم فيما
1874/ت/13
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 ش18/38755/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 الحرمين خادمين تولي على عام عشرين مرور بمناسبة أنه المتضمن هـ20/9/1422 في

 وتاريخ 18350/ب/2 رقم الكريم السامي األمر صدر فقد الحكم مقاليد الشريفين
 السعوديين وغير السعوديين من والموقوفين المحكومين السجناء عن بالعفو هـ13/9/1422

 لالطالع إليه المشار سموه تعميم من نسخة وبرفقه . الخ .. العام الحق في ) الوافدين (
. الوزارة من المرفقات تطلب . و / )يخصك فيما موجبه واعتماد

1886/ت/13
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 صاحب تعميم على المبني هـ14/10/1422وتاريخ 1874/ت/13رقم للتعميم إلحاقاً(..
 العفو بشأن هـ20/9/1422وتاريخ ش18/38755/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو

 الحق من ]الوافدين[ السعوديين وغير السعوديين من والموقوفين المحكومين السجناء عن
 بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد وعليه .الخ...العام
 ال من إلى اإلشارة المتضمن . صورته المرفق هـ15/10/1422 في ش18/41775/2 رقم

 سراحهم إطالق قبل استتابتهم على بحقهم الصادرة األحكام نصت ما وكذلك العفو يشملهم
 نرغب لذا .الخ..بالعف شمولهم قبل شرعا الستتابتهم الحكم مصدر إلى يعادون فهؤالء
 الوزارة من التعميم يطلب .و)/يحفظكم والله يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم
 في 1874/ت/13 رقم والعميم .و/هـ4/6/1424 في 2256/ت/13 رقم بالتعميم أكد
.و/هـ14/10/1422
1912/ت/13
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 وتاريخ 1/2692 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد
 التحقيق بشأن هـ16/9/1422 في 37134/22 رقم لخطابنا فيه المشار هـ28/11/1422
 بعض وفاة عنه نتج سيارة انقالب بحادث تتعلق المحكمة في معاملة تأخر موضوع في

 األعلى القضاء مجلس على الموضوع هذا عرض تم أنه معاليه خطاب تضمن وقد .األشخاص
 من على بأن القضاة على التعميم المجلس ورأى والخمسين الرابعة دورته في العامة بهيئته

 على والحرص المحكمة في الموجودة المعامالت تتبع أعمالها إلنجاز محكمة أي إلى ينتدب
 يصدر فيما ذلك على والتأكيد بالسجناء المتعلقة القضايا سيما ال بذلك واالهتمام إنجازها

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ . االنتداب أو الندب قرارات في العدل وزارة من
.و)/ موجبه

2059/ت/13
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 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 رقم الكريم السامي األمر على المبني هـ21/8/1423-20وتاريخ )ش18/40401/2(
 بعض عن العفو قواعد على بالموافقة القاضي هـ18/8/1423وتاريخ )33593/ب/2(

 االطالع إليكم نرغب لذا . إليه المشار سموه تعميم من نسخة وبرفقه... العام الحق سجناء
. الوزارة من المرفقات تطلب . و / ) يخصكم فيما موجبه واعتماد

2096/ت/13
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 صاحب خطاب على المبني هـ22/5/1422 في 1785 /ت/ 13 رقم الوزارة لتعميم إشارة
 تأخر إلى فيه المشار هـ27/2/1422 في 8478/ س 18 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 لدى سنوات أربع من أكثر عليه مضي بعضها السجناء قضايا من عدد في األحكام صدور

 بعض مراحل لتتبع بالوزارة القضائيين المفتشين أحد تكليف جرى وحيث . الخ .. المحكمة
 من أن وتبين ، ذلك في والمتسبب تأخرها أسباب عن والكشف المتأخرة السجناء قضايا
 إكمال عدم أو المحكمة في مترجمين وجود عدم عليها وقف التي القضايا تأخر أسباب أبرز

 مخالفة فيه السجناء قضايا تأخر وأن إليه أشير لما ونظراً . القضية في ينظر من نصاب
 على وتقديمها بها واالهتمام قضاياهم بمالحظة تقضي والتي المبلغة واألوامر للتعليمات

 باعتماد المحاكم قضاة الفضيلة أصحاب على نؤكد لذا . فيها والبت نظرها وسرعة غيرها
 فعلى نصاب إكمال أو مترجم وجود األمر اقتضى وإذا ورودها حال السجناء قضايا في النظر

 أي فإن وعليه لديه اإلشكال لمعالجة بالوزارة المباشر االتصال بالمحكمة األول المسئول
 الوزارة ومنسوبي أو المحاكم قضاة قبل من سواء السجناء قضايا نظر في تأخير أو تقصير
. و / ) ذلك نتيجة المتسبب يتحمل سوف

2255/ت/13
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 وتاريخ 39400 رقم البرقي الداخلية وزارة وكيل معالي خطاب الوزارة تلقيت لقد
 المنطقة أمارة من أحيلت ......... السجين قضية إلى اإلشارة المتضمن هـ8/5/1424

 رقم فضيلته خطاب وردهم وقد هـ13/3/1423 بتاريخ المحكمة إلى .........
 وأنه . الخ ... اشهر خمسة لمدة سجنه المتضمن هـ22/9/1423 وتاريخ 890/3/926
 فضيلته خطاب يصل ولم إليه المشار الحكم من بصورة السجن إدارة تزويد يتم لم أنه اتضح

 شهرين محكوميته على زيادة السجين أمضى حيث هـ7/10/1423 بتاريخ إال السجن إلى
 وتزويد السجناء قضايا إنجاز على الفضيلة أصحاب حث معاليه ورغب . الخ ... أيام وعشرة

 وأن ذكر ما الحال وحيث .أهـ. حينه في منه صورة أو السجين بحق يتقرر بما السجون إدارة
 في 12/ت/142 رقم التعميم ومنها والتعليمات لألنظمة مخالف معاليه إليه أشار ما
 هـ28/3/1402 في 12/ت/40 ورقم هـ4/3/1402 في 12/ت/27 ورقم هـ8/7/1393

 ورقم هـ4/9/1408 في 169/ت/8 ورقم هـ13/8/1402 في 12/ت/109 ورقم
 األنظمة به تقضي ما واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ10/1422 في 1708/ت/13

 مما بصور المختصة الجهات وتزويد السجناء قضايا إنجاز سرعة على العمل من والتعليمات
. و/ ) التعليمات به تقضي ما حسب بحقهم يصدر

2322/ت/13
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 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 /2 رقم الكريم السامي األمر على المبني هـ20/8/1424-19 وتاريخ ش 18/44965/2
 سجناء بعض عن العفو قواعد على بالموافقة القاضي هـ18/8/1424 وتاريخ 40055/ب

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . إليه المشار سموه تعميم من نسخة وبرفقه ... العام الحق
.و / ) يخصكم فيما موجبه
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 55529ش1 الرقم ذي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 القضايا أن تعلمون كما بأنه معاليكم إحاطة نود (( :- ونصه هـ24/10/1424-23 وتاريخ

 بأن معه يحتاج الذي األمر سرية أمنية معلومات تتضمن العامة المباحث قبل من تعالج التي
 بإقرار الموضحة المعلومات على حفاظاً سري طابع ذات الشرعي التصديق جلسة تكون

 لديهم العمل زيادة ومع القضاة بعض بأن القضايا بعض في لوحظ أنه إال ... الموقوف
 سريتها القضية يفقد مما القضائية مجالسهم في الحاضرين أمام اإلقرارات تلك بقراءة يقومون

 بأن مناسبة ترونها التي بالطريقة المحاكم على والتعميم االطالع معاليكم من نود ) فاصلة (
 جلسة في سرية أمنية معلومات على اعترافاتهم تحتوي التي المتهمين اعترافات تصديق يكون
 الموضوع في الكريم سموه إليه أشار ما وألهمية .أهـ )) عليها يسار قاعدة ذلك ويكون سرية

 جلسة في وذلك تصديقه حال المتهم على االعتراف تالوة في السرية مراعاة إليكم نرغب
.و)/ بذلك واالهتمام العامة المصلحة تحقيق من ذلك في لما سرية
2360/ت/13
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 رقم البرقي السامي األمر على المبني هـ6/1/1411 وتاريخ 5/ت/8 رقم للتعميم إلحاقاً(
 قضايا تعالج التي المختصة الجهات بحث القاضي هـ22/12/1410 في 4/19777

 السامي األمر تلقينا فقد وعليه .إلخ..الالزمة األحكام وإصدار فيها البت سرعة على السجناء
 المحاكم على بالتأكيد القاضي هـ12/11/1424 وتاريخ 53561/ب/4 رقم البرقي الكريم
 األمر به قضى ما واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ..فيها والبت القضايا إنجاز بسرعة
 والبت السجناء بقضايا واالهتمام إنجازالقضايا سرعة على والعمل إليه المشار السامي

.و)/فيها
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 ش46632/2 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 وتاريخ 41690 رقم الكريم السامي األمر على المبني هـ20/8/1425 وتاريخ

 الحق في المحكومين السجناء بعض عن العفو قواعد على بالموافقة القاضي هـ14/8/1425
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . إليه المشار سموه تعميم من نسخة وبرفقه ... العام

. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) يخصكم فيما موجبه
2515/ت/13
1/54

25
8

1425
سجناء

 وتاريخ س18/37707/2 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد (
 ، للسجن الجوال هواتف أجهزة إدخال ظاهرة لتفشي نظراً أنه المتضمنة ، هـ5/7/1425

 الهروب أو باألمن كاإلخالل ، السجناء قبل من سوية غير أمور في ذلك استخدام وإمكانية
 نظام من 29 المادة إلى استناداً أنه سموه وأشار ، جرائم الرتكاب والتنسيق التخطيط أو

 صدرت فقد ، هـ21/6/1398 في 31/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر والتوقيف السجن
 الجوال هواتف إدخال حاول أو أدخل من بحق المادة تلك بتطبيق القاضية سموه توجيهات

 ضمن الهواتف تلك أجزاء إدخال إدراج على التأكيد جرى كما ، السجناء عنابر إلى
 يدرء بما ذلك ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... إليها المشار المادة في المخالفات

. و/ ) الشرعي الوجه وفق المفسدة
2527/ت/13
1/5
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 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب الخطية البرقية من نسخة تلقينا فقد
 أمير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجهة ، هـ20/7/1425 وتاريخ 17/65499

 في د/75948 رقم سموكم لخطاب إشارة [ : ونصها ، المكرمة مكة منطقة
 أموال عن الكشف طلب إلى المحاكم قضاة الفضيلة أصحاب لجوء بشأن ، هـ12/5/1425

 إلى استنادا ، ضئيال أو كثيرا فيه المطالب المبلغ كان سواء البنوك لدى السجين المدين
 دورة في إطالة من اإلجراء هذا على يترتب وما ، الشرعية المرافعات نظام من 231 المادة

 النقد مؤسسة لتعميد المالية لوزارة بالكتابة سموكم رآه وما ، المعنية الجهات بين المعاملة
 الصدد هذا في إليهم توجه التي طلباتها على المحاكم بإجابة بالمنطقة السعودي العربي
 الضرر بقدر جدواها لعدم اآللية بهذه العمل بوقف القناعة تتوفر لم إن إليهم النتيجة وإعادة

 44923/25 رقم العدل وزير معالي خطاب من صورة لسموكم نبعث . ورائها من المحقق
 تلقينا كما ، به العمل ويؤيد وجيه سموكم اقترحه ما بأن المتضمن هـ11/6/1425 وتاريخ

 بأن المتضمنة ، صورتها المرفق هـ23/6/1425 في 1/9308 رقم المالية وزير معالي برقية
 وذلك األرصدة عن بالكشف المحاكم طلبات بإجابة تقوم السعودي العربي النقد مؤسسة

 ، الحاضر الوقت في العمل عليه يجري ما وهذا ، أخرى جهات عبر تكون ألن الحاجة دون
 إمارات أو المالية كوزارة وسيط طريق عن للمؤسسة خطاباتها توجه المحاكم بعض أن إال

 طلباتها بتوجيه المحاكم على للتعميم العدل وزير لمعالي الكتابة معاليه ويرى ، المناطق
 زودنا وقد ، لذلك وفقا الالزم واتخاذ االطالع نود . مباشرة السعودي العربي النقد لمؤسسة

 نرغب لذا . أهـ ] ... بذلك المحاكم على التعميم بأمل برقيتنا من بنسخة العدل وزير معالي
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم
2616/ت/13
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 16/101715 الرقم ذي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 وزارة مع الداخلية بوزارة المختصة الجهات أجرت [ : ونصه ، هـ28/11/1425 والتاريخ

 القضايا في والموقوفين للسجناء المرافقين العسكريين حمل موضوع عن دراسة العدل
 لها مراجعتهم وعند ، الحكومية الدوائر ودخولهم ألسلحتهم والسياسية والحقوقية الجنائية

 حراسة أن إلى وتوصلوا ، الشرعية المحاكم فيها بما ، الرسمية أسلحتهم يحملون وهم
 هي بل ، فقط والقضائية األمنية الدوائر بين فيما نقلهم على تقتصر ال والموقوفين السجناء

 . المختلفة المدنية أو العسكرية الدوائر من طلبهم أو بعثهم يتم حيث ، ذلك من أشمل
 حكمهم في ومن المسلحين العسكريين والحرس للخفراء يسمح.1 : يلي بما وأوصوا

 في أسلحتهم بحمل والجنائية والحقوقية السياسية القضايا في والموقوفين للسجناء المرافقين
 ، كان أياً المختص القضية ناظر مكتب لدى أو ، كانت أياً المختصة الحكومية الدوائر كافة
 أو ، القضية ناظر أو ، الدائرة رئيس يأمر لم ما ، والموقوفين السجناء مرافقتهم حال

 باليقظة والحرس الخفراء على التأكيد مع ، المباشرة مسؤوليتهم وعلى ، ذلك بغير المختص
 بما األمنية النواحي على المحافظة وكذلك ، وذخيرتهم أسلحتهم على والمحافظة والحرص

 إيذاء محاولة أو هروبه دون والحيلولة اآلخرين على الموقوف أو السجين اعتداء عدم يضمن
 في ومن المسلحين العسكريين والحرس الخفراء على التأكيد.2 . له اآلخرين إيذاء أو نفسه

 ترك بعدم والجنائية والحقوقية السياسية القضايا في والموقوفين للسجناء المرافقين حكمهم
 للسجين وتسليم استالم دور هناك يكن لم ما ، األحوال من حال بأي الموقوف أو السجين

 باتاً منعاً يمنع.3 . كان سبب ألي لديها الموقوف أو السجين بإبقاء أمرت التي الجهة من
 عند ذخيرتهم أو بأسلحتهم الحكومية الدوائر إلى حكمهم في ومن العسكريين دخول

. و/ ) اإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... لها الشخصية مراجعتهم
2654/ت/13
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 نظام من ) 231 – 230 ( المادتين حول الوزارة إلى الواردة االستفسارات إلى فإشارة

 230 ( المادة في الوارد ، عليه المحكوم بإيقاف يتعلق ما وخصوصاً ، الشرعية المرافعات
 لغير ضده الصادر الحكم تنفيذ من عليه المحكوم امتنع إذا [ أنه على نصت التي النظام من )

 عليه المحكوم توقيف طلب له للمحكوم جاز أمواله على التنفيذ يمكن ولم اإلعسار عذر



 الممتنع بوقف يأمر أن الحاكم وعلى ، المختص اإلداري الحاكم إلى يرفعها عريضة بموجب
 تلك بعد التنفيذ عن االمتناع على عليه المحكوم أصر وإذا ، أيام عشرة عن تزيد ال لمدة
 استمرار في للنظر اختصاصها نطاق في عليه المحكوم يقيم التي المحكمة إلى فيحال المدة
 دليل لوضع لجنة تشكيل تم وأنه ، ] الشرعية النصوص ضوء على سراحه إطالق أو توقيفه

 في المشكلة اللجنة بين تنسيق وجود إلى إضافة ، والتنفيذ الحجز قسم لعمل إجراءات
 يسبب ما كل لمعالجة وذلك ، الداخلية وزارة مندوبي مع التنفيذية اللوائح لمراجعة الوزارة

 على والعمل ، االطالع إليكم نرغب لذا . األحكام وتنفيذ فيها والبت القضايا في النظر تأخر
 المحكوم إيقاف بخصوص الشرعية المرافعات نظام من ] 230 [ المادة في ورد ما تفعيل
 رأت حال في السجن إلى يوجه المدة محدد كتاب بإصدار المبادرة ذلك ومن ، عليه

 نظام من ] 36 [ المادة به تقضي ما وفق ، عليه المحكوم توقيف استمرار المحكمة
 في إال سجنه أو إنسان أي توقيف يجوز ال [ أنه على تنص التي ، الجزائية اإلجراءات

 توقيف دار أو سجن أي إلدارة يجوز وال نظاماً، لذلك المخصصة التوقيف دور أو السجون
 المختصة، السلطة من عليه موقع المدة ومحدد مسبب أمر بموجب إال إنسان أي قبول

.و)/ . ] األمر هذا في المحددة المدة بعد يبقيه أال ويجب
2692/ت/13
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجل البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 ب/م/8013 رقم الكريم السامي األمر إلى فيه المشار ، هـ20/6/1426 وتاريخ 56123

 في ) ومحكومين موقوفين ( السجناء بعض عن بالعفو صدر الذي ، هـ15/6/1426 وتاريخ
 الغالبية يمثلون والذين ، النظام أو العام األمن على خطرا يشكلون ال الذين ، العام الحق

 أو ، المضاربات أو المخالفات أو البسيطة الجرائم ببعض قيامهم نتيجة النزالء من العظمى
 لذا . الخ ... العام الحق استيفاء إال يبق ولم الخاص الحق فيها انتهى التي القضايا بعض

 بعاليه إليه المشار البرقي التعميم من نسخة برفقه وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب
. و / ) .

2710/ت/13
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 وتاريخ 1/4/17643 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 المتضمن ، الرياض منطقة سجون مدير سعادة كتاب إلى فيه المشار ، هـ27/2/1426

 التي الجزائية اإلجراءات نظام من ) 194 ( المادة إعمال عند لديهم الصعوبات بعض وجود
 خالل الحكم صورة لتسلم إحضاره السجين عن المسؤولة الجهة على [ : أنّ فيها جاء

 لتقديم المحددة المدة في اعتراضه لتقديم إحضاره وكذلك ، لتسلمها المحددة المدة
 تعلم وال ، مرات عدة المحاكم قبل من طلبهم يتم السجناء بعض لكون وذلك . ] االعتراض

 على وصادق السجين اقتنع وهل ، السجين على الحكم تم جلسة أي في السجون إدارات
 ولوجاهة . الخ ... اعتراضية الئحة تقديم في رغبته ومدى ، بالحكم يقتنع لم أنه أو الحكم

 عند القضاة الفضيلة أصحاب إلى نرغب فإننا ، العامة المصلحة تقتضيه ولما ، إليه أشير ما
 الحكم على اعتراضه عند السجين يزوّد أن ، بالحكم النطق بعد السجناء قضايا في النظر

 ) . المرفق النموذج وفق وذلك ، بحقه صدر ما تتضمن بإفادة اعتراضية الئحة بتقديم ورغبته
. و /

2735/ت/13
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 الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجل السري البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 رقم الكريم السامي األمر إلى فيه المشار ، هـ29/8/1426-28 وتاريخ ش52125/2 رقم

 بعض عن العفو قواعد على بالموافقة القاضي ، هـ26/8/1426 وتاريخ ب/م/10469
 وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... العام الحق في المحكومين السجناء

. و / ) إليه المشار البرقي التعميم من نسخة برفقه
2826/ت/13
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 برقية على المبني ، هـ19/7/1426 وتاريخ ص/س/530 رقم بكتابنا المبلغ لتعميمنا إلحاقاً
 فيها المشار ، هـ2/7/1426-1 وتاريخ 40704 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب

 تشكيل على بالموافقة القاضي ، هـ10/3/1423 وتاريخ 6515/س رقم السامي األمر إلى
 في االعتراف تصديق يتم وأن ، الضالة الفئة قضايا في للنظر قضاة ثالثة من شرعية محكمة

 دفتر على معه وقاضيين المحكمة رئيس قبل من العامة المحاكم في القضايا من النوع هذا
 هذا في التحقيق طبيعة أن كما ، المحكمة رئيس لدى يحفظ خاص سجل في ويدون التحقيق

 المقررة المدة معه تستنفد قد الذي األمر ، الوقت من مزيدا يتطلب الجرائم من النوع
 توحيد سموه ويرغب ، التحقيق انتهاء دون الجزائية اإلجراءات نظام في االحتياطي للتوقيف

 رئيس لدى األشهر الستة تجاوزت التي التحقيق لمصلحة التوقيف أوامر تمديد في النظر
 فقد عليه . الخ ... الداخلية وزارة مندوب مناولة األمنية القضايا واستالم وتسليم ، المحكمة

-1 في 2346/24/ش1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب السرية البرقية تلقينا
 ص س/530 رقم خطابكم من لنا المعطاة الصورة إلى نشير [ : ونصها هـ2/1/1427

 الموافقة بشأن المناطق من عدد في المحاكم رؤساء إلى الموجه هـ19/7/1426 وتاريخ
 .. الضالة الفئة قضايا في للنظر قضاة ثالثة من شرعية محكمة تشكيل على الكريمة السامية

 يتم بأن المتضمنة هـ2/1/1426-1 وتاريخ 40704 ش1 رقم ببرقيتنا إيضاحه تم وما
 المحكمة رئيس قبل من العامة المحاكم في القضايا من النوع هذا في االعتراف تصديق

 ويكون المحكمة رئيس لدى يحفظ خاص سجل في ويدون التحقيق دفتر على معه وقاضيين
 رؤساء تعميد يتم وأن المحكمة رئيس قبل من الجزئية المحاكم في االعتراف تصديق

 على التعميم بإعادة المختصة للجهة واإليعاز معاليكم اطالع نود ) فاصلة ( بذلك المحاكم
 أهـ ] ... الشأن هذا في تم بما واإلفادة أعاله إليه المشار خطابكم تضمنه بما المحاكم سائر

.

.و ) إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا
2833/ت/13
1/5
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 101/2/10/92520 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد (
 رقم الرياض منطقة جوازات مدير سعادة كتاب به المرفق ، هـ22/11/1426 وتاريخ
 بالرياض الوافدين إدارة مدير سعادة كتاب إلى فيه المشار ، هـ4/11/1426 وتاريخ 4723

 من ومنهم ، لديهم الموقوفين الوافدين كثرة بشأن ، هـ28/10/1426 وتاريخ 8312 رقم
 الدعوى إلنهاء للمحكمة إحالتهم يستوجب مما الغير أو الكفيل مع مالية مطالبات لديه يوجد
 طول بسبب الموقوفين وتأخر الحقوقية القضايا كثرة من يعانون الوافدين إدارة وأن ، لديهم

 لدى النظر في األولوية الموضوع هذا إعطاء سموّه ويطلب . المحاكم في المواعيد مدة
 تقتضيه ولما ، سمّوه إليه أشار ما وألهمية . التوقيف في بقاؤهم يطول ال حتى ، المحاكم
 فإننا ) 40 ( المادة في الشرعية المرافعات نظام في ورد ما على وبناء ، العامة المصلحة

 وفق إليها المشار القضايا من النوع هذا إنجاز سرعة على والعمل االطالع إليكم نرغب
.و ) النظام
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 الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجل السري البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد (
 خادم زيارة بمناسبة أنه المتضمن ، هـ18/5/1427 وتاريخ ش1/5/5/29604/2 رقم

 السامي األمر صدر فقد ، المملكة مناطق من عديد إلى - الله حفظه – الشريفين الحرمين
 السجناء بعض عن بالعفو القاضي ، هـ15/5/1427 وتاريخ ب/م/3795/خ رقم الكريم

 أو ديون عليهم ممن الخاص الحق في الموقوفين عن والتسديد ، العام الحق في المحكومين
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... محددة قواعد وفق وذلك ، عجزهم وتحقق ديات

 رقم التعميم انظر .و ) إلي المشار البرقي التعميم من نسخة برفقه وتجدون . واإلحاطة
هـ26/6/1427 في 2908/ت/13
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 البرقي التعميم على المبني ، هـ5/6/1427 وتاريخ 2902/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وتاريخ ش1/5/5/29604/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجل السري

 وتاريخ ب/م/3795/خ رقم الكريم السامي األمر على المبني ، هـ18/5/1427
 والتسديد ، العام الحق في المحكومين السجناء بعض عن بالعفو القاضي ، هـ15/5/1427
 وفق وذلك ، عجزهم وتحقق ديات أو ديون عليهم ممن الخاص الحق في الموقوفين عن

 أو ديون عليهم ممن الخاصة الحقوق في السجناء عن بالتسديد يتعلق ما وأن ، محددة قواعد
 السري البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... الحق بتعميم تبليغه سيتم ديات

-22 وتاريخ ش1/5/5/30197/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجل
 ممن الخاصة الحقوق في السجناء عن التسديد ضوابط تحديد المتضمن ، هـ23/5/1427

 نسخة برفقه وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... ديات أو ديون عليهم
. هـ13/7/1427 في 2922/ت/13 رقم التعميم انظر .و ) إليه المشار البرقي التعميم من
2922/ت/13
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)

 البرقي التعميم على المبني ، هـ26/6/1427 وتاريخ 2908/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وتاريخ ش1/5/5/30197/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجل السري

 الخاصة الحقوق في السجناء عن التسديد ضوابط تحديد المتضمن ، هـ22/23/5/1427
 العاجل السري البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... ديات أو ديون عليهم ممن

-23 وتاريخ س1/5/5/36909/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب
 العفو قواعد بعض حول االستفسارات بعض ورود إلى فيه المشار ، هـ24/6/1427

 وتاريخ س/11065 رقم الكريم السامي األمر وأنّ ، والمحكومين للموقوفين
 يقضيان هـ12/10/1417 وتاريخ س/15284 رقم الكريم السامي واألمر هـ24/7/1415

 فائدة ال ومن ، خطير غير جرمه كان ( : من كل سراح بإطالق الداخلية وزير سمو بتفويض



 ، ) ونحوها شهران أو شهر سجنه محكومية في المتبقي كان ومن ، السجن في بقائه من
 األجانب خصوصاً العامة المصلحة تتطلبه أو ، ذلك يقتضي األمر أن سموّه رأى كلما وذلك
 القواعد سموّه كتاب تضمن وقد ، خاص حق في مطلوباً يكون ال أن شريطة ، منهم

 واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... والمحكومين للموقوفين العفو بتوسيع المتعلقة
.و ) إليه المشار البرقي التعميم من نسخة برفقه وتجدون .
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجلة السرية البرقية من نسخة تلقينا فقد
 رقم برقيتنا إلى إشارة [ : ونصها ، هـ18/8/1427 وتاريخ س1/5/5/468062/2
 ببرقية والمنتهية الدائرة المكاتبات إلى فيها المشار هـ19/4/1427 في 1/5/5/23771/2

 المشكلة اللجنة إليه توصلت ما بشأن هـ15/1/1427 في 3/270 رقم العام األمن مدير
 وما إطالقهن تأخر وأسباب عام بشكل والوافدات السعوديات/السجينات وضع لدراسة

 رعاية ومؤسسة النساء سجون في تحقيق وحدات بإنشاء المتعلقة التوصية حول ارتأيتموه
 إمكانية عدم من اتضح لما نظراً .الساعة مدار على الشرطة من محققون بها يتواجد الفتيات
 ال الوحدات تلك إنشاء إلى باإلضافة بالمناطق الشرط مديرو به أفاد حسبما ذلك تحقيق

 من )65( المادة حسب الهيئة اختصاص من االستجوابات الن السجينات تأخر مشكلة تحل
 )24( خالل للمحقق المتهمة بإرسال ملزم الجنائي الضبط وأن الجزائية اإلجراءات نظام
 باإلمكانيات المتعلقة األخرى الصعوبات إلى إضافة النظام ذات من )34( المادة حسب ساعة

 تستمر بأن برقيتنا تضمنت فقد . العام األمن مدير ذكر حسبما واآللية والبشرية المادية
 ضمن من إن وحيث والتعليمات األنظمة يخالف ال فيما حالياً به معمول هو ما وفق المعالجة
 التأكيد-1 :- والمحاكمة والتحقيق القبض بجهات يتعلق فيما-أ :يلي ما اللجنة توصيات

 بتوقيف يتعلق فيما الجزائية اإلجراءات بنظام بالتقيد والتحقيق القبض جهات جميع على
 اللجوء عدم والتحقيق القبض جهات على فيجب الكبيرة غير للجرائم بالنسبة-2 .المتهمات

 البحث القبض جهات على-3 .اإلقامة محل كضمان البديلة بالوسائل واألخذ التوقيف إلى
 جواز بإحضار الكفيل وتكليف سعودية غير كانت إذا الكفيل أو الموقوفة المتهمة ذوي عن



 تاريخ من أسبوع أقصاها مدة في كفيلها وبين بينها مخالصة وعمل مستحقاتها وجميع سفرها
.إيقافها

 مكفولته وضع إلنهاء األمنية الجهات مع تعاونه وعدم تهربه أو الكفيل مماطلة حالة في-4
 على التأكيد-5 .النظام بقوة مكفولته وضع بإنهاء يلزم ومستحقاتها سفرها جواز وإحضار
 األهمية وإعطائها فيها اإلسراع بضرورة السجينات قضايا بمعالجة العالقة ذات الجهات
 وزارة ومخاطبة بالمحكومية الخاص اإلشعار باستعمال السجون على التأكيد-6 .القصوى

 ناظر فضيلة قبل من بها الخاص الجزء تعبئة بضرورة المحاكم على التأكيد بطلب العدل
 تزيد الذين واألحداث األطفال بتسليم والتحقيق القبض جهات على التأكيد-7 .القضية

 ذويهم إلى )السعوديين( عليهن القبض أثناء أمهاتهم من يوجدون والذين سنتين عن أعمارهم
 اإلجراءات اختصار-8 .بلدانهم ممثليات إلى ) واألجانب ( االجتماعية الحضانة دار أو

 التوقيف بأماكن يتعلق فيما-ب . عام بشكل النزيالت معامالت بها تمر التي الروتينية
 السجون في الموجودة للشُرَط التابعة األمني التنسيق مكاتب تفعيل-1 :- والسجن

 .عنهن اإلفراج حلول قبل إنجازها وسرعة النزيالت بقضايا المتعلقة اإلجراءات الستكمال
 التأكيد-3 .رجال القضية في معهن كان إذا النزيالت بمعامالت الخاصة األوراق فصل-2

 توصيات-ج .تاماً فصالً الكبيرة السجون في الرجال عنابر عن النساء عنابر فصل على
 استالمهن أمورهن أولياء يرفض الالتي السعوديات من عدد وجود تبين حيث-1 :- أخرى

 : يلي ما اللجنة فترى السبب لهذا السجن في طويلة مدداً وبقين يستلمهن من يوجد وال
 ذوي على باالتصال السعودية والسجون التوقيف ودور القبض جهات على التأكيد)أ

 على وحثهم بها اتصالهم إجراءات وتسهيل زيارتها من وتمكينهم توقيفها بداية من الموقوفة
 على وتعاون للرحم صلة من ذلك في لما عنها التخلي أو نبذها وعدم بها االتصال مواصلة

 .االجتماعية الشئون لوزارة تابعة الفئة لهذه خاصة ضيافة أو إيواء دار إيجاد)ب .والتقوى البر
.ومساعدتهن إليوائهن خاصة أماكن إليجاد الخيرية الجمعيات حث)ج

 من للجنة اتضح حيث-2 .تزويجهن أو عمل عن لهن والبحث االجتماعي وضعهن معالجة)د
 أنهن السعودية الجنسية على الحاصالت السعوديات السجينات ملفات على اطالعها خالل
 ويتم السعودية الجنسية اكتسابهن من األولى السنوات خالل األخالقية الجرائم في يقعن

 الستالمهن لهن محرم وجود لعدم طويلة فترات السجن في ويبقين أزواجهن من تطليقهن
 المدنية األحوال بين تنسيقاً هناك أن للجنة اتضح وكما األصلية بالدهن إلى ترحيلهن ولتعذر
 منح في االستعجال عدم ترى اللجنة فإن لذا الخصوص هذا في الوطني المعلومات ومركز

 األجنبية المواطن زوجة بيانات طباعة إمكانية بدراسة ذلك عن ويستعاض الفئة لهذه الجنسية



 المدنية لألحوال العامة المديرية بين التنسيق ومواصلة األجنبي برقمها األسرة سجل في
 نأمل . التوصيات لتلك ولتأييدنا .لذلك المناسبة اآللية إليجاد الوطني المعلومات ومركز

 للشؤون مساعدنا سمو تزويد تم وقد يخصه فيما كل تحقيقها نحو يلزم ما واتخاذ اإلطالع
 ما أما الغرض لنفس البرقية هذه من بصورة ) والجوازات والسجون العام األمن ( األمنية
 المتزوجات لألجنبيات السعودية الجنسية منح في االستعجال عدم من اللجنة ارتأته بما يتعلق

 من بصورة )المدنية األحوال( األمنيّة للشئون مساعدنا سمو تزويد تم فقد سعوديين من
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] مرئياتهم وإبداء ذلك لدراسة هذه برقيتنا

.و ) يخصكم فيما
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 وزير الملكي السمو صاحب من العاجل السري البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد (
 األمر إلى فيه المشار ، هـ28/8/1427-27 وتاريخ ش1/5/5/48782/2 رقم الداخلية
 قواعد على بالموافقة القاضي ، هـ27/8/1427 وتاريخ ب م/6432 رقم الكريم السامي

 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... العام الحق في المحكومين السجناء بعض عن العفو
.و ) إليه المشار البرقي التعميم من نسخة برفقه وتجدون . واإلحاطة
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية الخطية البرقية من نسخة تلقينا فقد
 اإلمارة خطاب إلى إشارة[ : ونصها ، هـ11/9/1427-10 وتاريخ س1/5/2/50626/2

 رقم الوزارة لبرقية الجوابي ومشفوعاته المعاد هـ29/7/1427 في س 4278 رقم
 -مكسر محمد بن محمد / مقتل قضية بشأن هـ13/1/1427 في ش1/5/2/2783/2

 أربعة العمر من البالغ عسيري يحيى بن محمد بن غرامة / الحدث قبل من - الجنسية يماني



 هـ19/9/1423 في 37544 /ب /4 رقم البرقي السامي األمر بشأنها الصادر عاماً عشر
. والعام الخاص الحقين حيال فيها للبت المختصة المحكمة إلى القضية بإحالة القاضي

 المتضمن هـ18/12/1424 في 19/305 رقم الشرعي بالصك الخاص الحق انتهى وحيث
 الدعوى عن الوكيل وتنازل الشرعي حقهم كامل المتوفى ورثة عن الشرعي الوكيل استالم

 إحالة أعاله البرقية وتضمنت المذكور غرامة السجين سراح أطلق أن بعد القضية حفظ وتم
 العام الحق لقاء المذكور غرامة بحق المناسبة العقوبة لتقرير الشرعية المحكمة إلى القضية

 تثبت من حيال الالزم اتخاذ مع األوراق رفع ثم ومن األحداث محكمة الختصاصات وفقا
 رئيس فضيلة مخاطبة تم أنه من إليه أشير وما المذكور سراح إطالق في للتعليمات مخالفته

 تعزيرية بعقوبة المذكور غرامة على والحكم العمد القتل صفة إلثبات الجزئية المحكمة
 بالنسبة أما القطعية الصفة الحكم اكتساب بعد األوراق ورفع الخصوص بهذا الئحة وإعداد
 وشرطة اإلمارة من مندوبين تكليف فتم العام للحق محاكمته قبل المذكور سراح إلطالق
 تقريرها اللجنة وقدمت ذلك وتم الجانب هذا في للتحقيق االجتماعية والشؤون المنطقة

 في 9/305 رقم الصك بموجب الخاص الحق في انتهت القضية أن إلى فيه خلصت الذي
 في 91/305/6 رقم الشرعي القرار بموجب العام الحق وفي هـ11/2/1424
 عليه المجني قتل العام المدعي دعوى ثبوت بعدم الحكم والمتضمن هـ18/12/1424

 من والمصدق شرطه تحقق لعدم المذكور غرامة عليه المدعى قبل من غيلة المذكور محمد
 لهم وسلمت التحقيق لجنة قبل من المحكمة من القضية أوراق طلب تم وأنه ,التمييز محكمة

 المنطقة محاكم رئيس إبالغ ورأت التحقيق عن اللجنة توقفت األوراق على إطالعها وبعد
 فيما كل اللجنة تحقيق نتائج في جاء ما بمالحظة بالمنطقة العام واالدعاء التحقيق وهيئة
 سابقا السجين أن اللجنة أوضحت كما مستقبال ذلك ومالحظة القضية هذه حيال يخصه
. الشرعي التكليف سن دون أوقف المذكور غرامة

 أن من اللجنة إليه أشارت ما أن -1 :- يلي ما تبين اللجنة أوراق على باالطالع إنه وحيث
 غير فهذا هـ18/12/1424 في 91/305/6 رقم الشرعي القرار بموجب انتهى العام الحق

 عليه المدعى قتل عن النظر صرف وهو العام الحق من جزءً تضمن الحكم إن حيث صحيح
 سحب إن -2 . ارتكبه ما لقاء الجاني يستحقها التي والعقوبة القتل صفة تحديد وبقي غيلة

 )5( المادة نصت حيث للتعليمات مخالف اللجنة طلب على بناء المحكمة من األوراق كامل
 في للنظر المحكمة إلى األوراق إعادة نرغب لذا . ذلك على الجزائية اإلجراءات نظام من

 أشير بما اللجنة أعضاء على التنبيه مع إليه المشار السامي األمر به قضى ما وفق العام الحق
 والرفع المذكور غرامة سراح إطالق في للتعليمات مخالفته تثبت من حيال الالزم واتخاذ إلية



 المحاكم لتوجيه اإلجراء هذا من بصورة العدل وزير معالي تزويد تم وقد للوزارة بذلك
 بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] عنها المنوه المادة تضمنته ما بمراعاة
و/ ).يلزم لمن وإبالغه
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 وتاريخ 82259 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد(
 بشأن هـ19/3/1427 وتاريخ 24506/27 رقم كتابنا إلى فيها المشار , هـ7/10/1427

 في وتنازع تدافع حصول وعند , القضايا إنهاء سرعة على بالحرص المحاكم على التأكيد
 القضاياوخاصة إنهاء يؤخر ال وبما , التعليمات حسب سريعاً فيه البت يتم فإنه االختصاص

 حسب موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ... بالسجناء المتعلقة القضايا
و/ ).الجزائية اإلجراءات ونظام الشرعية المرافعات نظام في جاء وما التعليمات
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 الكريم السامي األمر على المبني هـ5/6/1427 وتاريخ 2902/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 العام الحق سجناء بعض عن العفو بشأن هـ15/5/1427 وتاريخ ب م/3795/خ رقم

 تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه إلخ ... الخاص الحق في الموقوفين بعض عن والتسديد
-18 وتاريخ 1/5/5/26323 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب

 إلى – الله حفظه – الشريفين الحرمين خادم زيارة بمناسبة أنه المتضمن هـ19/4/1428
 وتاريخ ب م/3690 رقم الكريم السامي األمر صدر فقد المملكة مناطق من عدد
 ، العام الحق من أدناه فئاتهم الموضحة السجناء إعفاء -1 : اآلتي باعتماد هـ15/4/1428

 السجناء ( العام الحق في عليهم المحكوم -أ : الخاص بالحق يتعلق فيما عنهم والتسديد
 السجناء -ب ).األحداث والسجناء للدولة، بغرامات عليهم والمحكوم بالكفالة والمطلقون

 مشروعة غير بطريقة – إقامتهم أو – البالد لدخولهم والموقوفون عليهم المحكوم( الوافدون



 الموقوفون( عجزهم تحقق ممن ديات أو بديون المطالبون -ج ).اإلقامة نظام لمخالفتهم أو
 الشروط تطبيق ))1(( البند في ورد ما تنفيذ عند يراعى -2 ).الحضورية بالكفالة والمطلقون
 هـ15/5/1427 وتاريخ )ب م/3795/خ( رقم السامية باألوامر عليها الموافق والضوابط

 هـ4/2/1428 وتاريخ )ب م/1362( ورقم هـ18/9/1427 وتاريخ )ب م/6895( ورقم
 واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .األمر هذا في خاص نص شأنه في يرد لم فيما وذلك
 والله .. بعاليه إليها المشار سموه برقية من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه

و ./ يحفظكم
3113/ت/13
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 2833/ت/13 ورقم هـ14/11/1427 وتاريخ 3002/ت/13 رقم الوزارة لتعاميم إلحاقاً
 2255/ت/13 ورقم هـ2/12/1424 في 3260/ت/13 ورقم هـ14/2/1427 وتاريخ
 ورقم هـ10/10/1423 وتاريخ 2096/ت/13 ورقم هـ4/6/1424 وتاريخ

 هـ22/5/1422 وتاريخ 1785/ت/13 ورقم هـ21/12/1422 وتاريخ 1912/ت/13
 إلخ ... السجناء قضايا في البت سرعة بشأن هـ13/1/1422 وتاريخ 1710/ت/13 ورقم
 وتاريخ ش1/5/5/5332/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد عليه
 نرغب لذا .القضايا في البت سرعة في القضاة حث سموه طلب المتضمنة هـ22/1/1428

 قضايا إنجاز سرعة على العمل من والتعليمات األنظمة به تقضي ما واعتماد اإلطالع إليكم
 .التعليمات به تقضي ما حسب بحقهم يصدر مما بصورة المختصة الجهات وتزويد السجناء

و /،،، يحفظكم والله
3157/ت/13
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 البرقي التعميم على المبني ، هـ5/6/1427 وتاريخ 2902/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وتاريخ ش1/5/5/29604/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجل السري

 وتاريخ ب م/3795/خ رقم الكريم السامي األمر على المبني ، هـ18/5/1427
 والتسديد ، العام الحق في المحكومين السجناء بعض عن بالعفو القاضي ، هـ15/5/1427
 وفق وذلك ، عجزهم وتحقق ديات أو ديون عليهم ممن الخاص الحق في الموقوفين عن

 أو ديون عليهم ممن الخاصة الحقوق في السجناء عن بالتسديد يتعلق ما وأن ، محددة قواعد
 البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ... الحق بتعميم تبليغه سيتم ديات

 الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه هـ4/2/1428 وتاريخ ب م/1362 رقم الكريم
 هـ18/8/1427 وتاريخ 1/5/3/71903 رقم سموه برقيات إلى فيه المشار الداخلية وزير
 في إليها المشار القضايا بإحالة أنه المتضمنة هـ9/9/1427 وتاريخ 1/5/3/77823 ورقم

 مقتضى أن اعتبار على اإلعسار دعوى في للنظر المحكمة إلى لسموه المذكورة البرقيات
 عن بالعفو القاضي - هـ15/5/1427 وتاريخ ب م/3795/خ رقم السابق السامي األمر

 ، بسماعها اإلذن يعني -الخاص الحق في الموقوفين عن والتسديد العام الحق سجناء
 فقد وعليه ، بذلك صريح نص فيه يوجد ال المذكور السامي األمر أن المحكمة وأفادت

 تأييدنا إلى المذكور السامي األمر في أشير كما .اإلعسار دعوى بسماع اإلذن وجود طلبت
 في للنظر المختصة المحكمة إلى القضايا هذه مثل إحالة من الداخلية وزير سمو رآه لما

 في ب م/3795/خ رقم السامي األمر مقتضى أن اعتبار على اإلعسار دعوى
 اإلذن لطلب الحاجة عدم عليه يترتب الذي األمر ، بسماعها اإلذن يعني هـ15/5/1427

 األمر في الواردة التسديد ضوابط فيهم تتوفر الذين لألشخاص وذلك اإلعسار دعوى لسماع
 ، الداخلية وزير سمو رآه ما على بالموافقة الكريم التوجيه تم وحيث .إليه المشار السامي

.يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب فإننا

و /،،، يحفظكم والله
3171/ت/13
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 أمير الملكي السمو صاحب برقية إلى فيه المشار ، هـ3/6/1428 وتاريخ 1/5/2/53138



 وجود إلى فيها المشار ، هـ2/12/1426 وتاريخ 130038/أم رقم المكرمة مكة منطقة
 بالمعامالت يتعلق ما وهو المتبعة اإلدارية اإلجراءات من استثناؤه يمكن المعامالت من نوع

 حضور عند بأنه بجدة العامة المحكمة رئيس فضيلة اقترحه وما ، المسكر بشرب الخاصة
 لمحاكمته القضاة ألحد يحال أن باإلمكان فإنه شرعاً اعترافه لتقديم المحكمة إلى المتهم

 البرقي التعميم في أشير كما . المحكمة أمام مباشرة الجلد تنفيذ ثم ومن للمسكر شربه على
 أن المتضمن ، هـ21/6/1427 وتاريخ 53311/27 رقم كتابنا إلى الداخلية وزير سمو من

 رقم الوزاري القرار إلى استناداً للتوقيف الموجبة القضايا من ليست المسكر شرب قضايا
 نظام في يوجد ال وأنه ، للتوقيف الموجبة بالجرائم الخاص هـ23/7/1423 وتاريخ 1245

 انتهاء فور المتهم إحالة األصل وأن ، المتهم اعتراف تصديق يوجب ما الجزائية اإلجراءات
 نظام من )126( للمادة وفقاً المختصة المحكمة إلى بحقه اتهام مذكرة وإعداد التحقيق

 مطلق كان إن توقيفه أو موقوفاً كان إن سراحه إطالق للمحكمة وأن ، الجزائية اإلجراءات
 التعميم في أشير كما . الجزائية اإلجراءات نظام من )123( رقم المادة إلى استناداً السراح
 وزير سمو تأييد تم والذي – إليه أشير ما لمعالجة رأيناه لما الداخلية وزير سمو من البرقي

.1 : يلي ما وفق – له الداخلية

 أشير والتي المحكمة إلى إحالتها قبل الجنائية القضايا في المتبعة اإلدارية لإلجراءات بالنسبة
 وتصديق السجن نحو من المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب برقية في إليها

 يجب ال أنه من برقيتنا تضمنته ما بمثل يقضي الجزائية اإلجراءات نظام فإن االعتراف
 في )1245( رقم الوزاري القرار في عليها المنصوص الكبيرة الجرائم في إال التوقيف

 ، للتوقيف الموجبة الكبيرة الجرائم من ليست المسكر شرب وجريمة ، هـ23/7/1423
 بل ، المحكمة لدى المتهم اعتراف تصديق يوجب لم الجزائية اإلجراءات نظام أن كما

 ، عليه المتهم ويبصم والكاتب المحقق عليه ويوقع التحقيق محضر في اعترافه بتدوين يكتفى
 قضايا وفي عموماً الجنائية القضايا في المتبع اإلداري الروتين من سيخفف ذلك إن شك وال

.2 .الخصوص وجه على المسكر

 غير وفي ، الكبيرة الجرائم في إال التحقيق إجراء يوجب ال الجزائية اإلجراءات نظام أن
 أمام مباشرة بالحضور المتهم بتكليف الدعوى يرفع أن للمحقق جعل الكبيرة الجرائم

 من )162( المادة أن كما ، النظام من )64( المادة عليه تنص ما حسب المختصة المحكمة
 فعلى إليه المنسوبة بالتهمة وقت أي في المتهم اعترف إذا (( أنه على تنص نفسه النظام

 ، صحيح االعتراف أن إلى اطمأنت فإذا فيها وتناقشه تفصيالً أقواله تسمع أن المحكمة
 وهاتان )) القضية في وتفصل بذلك تكتفي أن فعليها أخرى أدلة إلى حاجة ال أنه ورأت



 مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب رآه الذي التوجه تؤيدان إليهما المشار المادتان
 ال الرأي هذا ولعل ، مباشرة المحكمة إلى بالمسكر الخاصة القضايا إحالة من المكرمة
 من تعد ال بجرائم المتعلقة القضايا جميع على ذلك ينسحب بل المسكر بقضايا يختص
 المتهم فتكلف ، فيها التحقيق إلى الحاجة عدم التحقيق جهة رأت ما متى الكبيرة الجرائم
 التحقيق إجراءات جميع أن من إليه أشرنا ما على التأكيد مع ، مباشرة المحكمة أمام بالمثول

 والتعليمات األنظمة تكفلها التي المتهم حقوق فيها يراعى أن بد ال العقوبة وتنفيذ والمحاكمة
.التقاضي درجات جميع استيفاء يجب كما

 التحقيق هيئة رئيس معالي برقية إلى الداخلية وزير سمو من البرقي التعميم في أشير كما
 كتابنا في ورد ما تأييد المتضمنة ، هـ1/4/1428 وتاريخ 11/6162هـ رقم العام واالدعاء
 أمام مباشرة بالحضور المتهم بتكليف الجزائية الدعوى المحقق يرفع وأن ، المذكور
 رفع ويتم ، الجزائية اإلجراءات نظام من )64( المادة عليه نصت بما عمالً المحكمة
 على بها الحكم المتعين العقوبة بطلب المحكمة إلى بإحالتها المذكورة الجزائية الدعوى
 ونظام الجزائية اإلجراءات نظام بتطبيق اإللتزام تفعيل المختصة الجهات على ويؤكد ، المتهم

 والوراثية الحيوية والتقارير السوابق ببحث العالقة ذات الجهات وحث الشرعية المرافعات
 بالنتائج والمحققين الجنائي الضبط رجال وموافاة والطبية والشرعية والمخبرية والكيميائية

 والله . يخصكم فيما بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا .إليها التوصل تم التي
و /،،، يحفظكم
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 صاحب تعميم على المبني هـ10/10/1423 وتاريخ2094/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 من نسخة ومشفوعه هـ20/8/1423 في 6/6650هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو

 الكبيرة الجرائم تحديد بشأن هـ23/7/1423 وتاريخ 1245 رقم الكريم سموه قرار
 وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه إلخ ... للتوقيف الموجبة
 رقم لتعميمنا نشير [ :- ونصه هـ9/7/1428 وتاريخ 12/13915هـ رقم الداخلية

 وتاريخ )1245( رقم قرارنا صورة به المرفق هـ20/8/1423 وتاريخ 6/6650هـ



 عشر الثانية للمادة إنفاذاً الصادر للتوقيف الموجبة الكبيرة للجرائم المحدد هـ23/7/1423
 هيئة رئيس معالي عرضه ما على اإلطالع وبعد .. الجزائية اإلجراءات نظام من المائة بعد

 )1900( رقم قرارنا صدر فقد إليه المشار القرار بتعديل توصية من العام واالدعاء التحقيق
 .للتوقيف الموجبة الكبيرة الجرائم يحدد الذي "صورته المرفق" هـ9/7/1428 وتاريخ
 ، بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا أهـ ] بموجبه والتمشي اإلطالع إليكم نرغب

و /،،، يحفظكم والله .بعاليه إليه المشار سموه قرار من نسخة برفقه وتجدون
3221/ت/13
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 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجل السري البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد(
 الكريم السامي األمر إلى فيه المشار ، هـ26/8/1428 وتاريخ ش1/5/5/55394/2 رقم
 السجناء بعض عن العفو على بالموافقة القاضي هـ22/8/1428 وتاريخ ب م/7331 رقم

 برفقه وتجدون .واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا إلخ ... العام الحق في المحكومين
و/ )يحفظكم والله .إليه المشار البرقي التعميم من نسخة

3254/ت/13
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 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من الخطي البرقي التعميم من نسخة برفقه فتجدون
 التحقيق هيئة رئيس معالي لبرقية نشير [ : ونصه هـ11/10/1428 وتاريخ 89179 رقم

 رقم الوزارة برقية على المبنية هـ30/7/1428 في 20/15576هـ رقم العام واالدعاء
 رقم المكرمة مكة منطقة إمارة برقية على المعطوفة هـ17/6/1428 في 1/5/3/57862
 ترتبت نزالء وجود من جدة سجون إدارة من ورد ما بشأن هـ27/4/1428 في 72703/أم

 عليهم يتبق ولم محكوميتهم انتهت وقد , جنائية قضايا ارتكابهم نتيجة خاصة حقوق عليهم
 , أصحابه مراجعة عدم بسبب , فيه للبت طويالً وقتاً يأخذ الذي الخاص الحق سوى



 تابعها فإن , دعواه بمتابعة المدعي على إقرار يؤخذ بأن التحقيق جهات على األمر وطلبهم
 لبقاء منعاً وذلك إبعاد عليه كان إن ترحيله أو سراحه سيطلق وإال خصمه محكومية ظل في

 يكتفي الخاص الحق أصحاب بعض إن وحيث محكوميته قضاء بعد طويلة فترة السجين
 وال , العام للحق الغالب في هو إجراء من بحقه يتخذ وما الجنائية القضايا في خصمه بضبط
 نظام إن وحيث . بشأنه الدعوى وإقامة متابعته يجب الخاص الحق أن ذهنه في يدور

 , الخاص بحقه يطالب أن الجريمة من ضرر أصابه لمن الحق أعطى إذ الجزائية اإلجراءات
 الحق هذا عن نزوله صراحة المتضرر يقرر مالم الحق بهذا مطالبة الشكوى تقديم اعتبر فإنه

 أثناء أو الشكوى خالل من ابتداءً سواءً الخاص بالحق المطالبة على ويترتب . )29 المادة(
 حضور في الحق الخاص بالحق للمدعي يصبح أن , )68 المادة( بموجب التحقيق

 , )124,63المادتان( صدوره حال في الحفظ بقرار يبلغ وأن , )69المادة( اإلجراءات
 المدعي فإن , المحاكمة مرحلة في أما , المختصة للمحكمة بدعواه يتقدم أن يستطيع حتى

 أثناء رفض قد طلبه كان ولو حتى , مقداره بلغ مهما الخاص بحقه يطالب الخاص بالحق
 بهذا المطالبة إجراءات تنظيم )154ـ148( المادتان تناولت ولقد , )148 المادة( التحقيق

. المحاكمة مرحلة في الحق

 ففي , المحاكمة مرحلة في عنها تختلف التحقيق مرحلة في الخاص بالحق المطالبة وتبعات
 وحضور )18المادة( الدعوى بتحريك تتعلق إجرائية أمور في األمر ينحصر يكاد األولى

 به يطالب ما مقدار عن إفصاح فهو , المحاكمة مرحلة في أما . الدعوى وحفظ , اإلجراءات
 في وال , التحقيق إجراءات أثناء يظهر لم وإذا ).154ـ148 المادتان( تعويض من المدعي
 باالدعاء طلبات تقديم يفيد ما , العقوبة مدة المحكوم قضاء أثناء في وال , المحاكمة مرحلة
 في الحق إعطاء ألن , الحق هذا عن حكمي نزول أنه على ذلك فيحمل , الخاص بالحق

 حتى , النحو هذا على عقوبته أنهى فيمن التصرف ويتعين باستعمالها اإللزام يعني ال الدعوى
 فيها الفصل دون رفعت قد الخاص الحق دعوى كانت إن أما . ذلك بسبب الضرر يقع ال

 للقاعدة وفقاً , الشرعية المرافعات نظام من )153( المادة به قضت ما بشأنها فيطبق
 بالحق المدعي يفهم أن الجهل لدابر قطعاً أنه معاليه ويرى "ترك دعواه ترك من" الشرعية
 للنموذج وفقاً النظام في حقوق من له أعطي ما بمقتضى القضايا هذه مثل في الخاص
 لذا . أهـ ]بموجبه والتمشي اعتماده نرغب , ذلك على ولموافقتنا )صورته المرفق( المقترح

 من نسخه برفقه وتجدون .والتعليمات األنظمة وفق بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب
و ./ يحفظكم والله المذكور النموذج
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1/5
2

12
1428
سجناء

)

 صاحب تعميم على المبني هـ1428 /22/10 وتاريخ 3254/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 وتاريخ 1/5/3/89179 رقم الخطي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو

 تعميم في المذكورة القضايا في الخاص بالحق المدعي يفهم بأن القاضي , هـ11/10/1428
 عليه . الخ .. بذلك الخاص النموذج وفق النظام في حقوق من له أعطي ما بمقتضى سموه

 وتاريخ 100698 رقم الداخلية وزارة وكيل معالي من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم إلى نشير :[ونصه هـ16/11/1428
 التحقيق هيئة رئيس معالي لبرقية فيه المشار هـ11/10/1428 وتاريخ 1/5/3/89179

 عليهم يترتب الذين السجناء بشأن هـ30/7/1428 في 20/15576 هـ رقم العام واالدعاء
 الحق دعوى كانت إن أما( :والمتضمن .., جنائية قضايا ارتكابهم نتيجة خاصة حقوق
 نظام من )153( المادة به قضت ما بشأنها فيطبق فيها الفصل دون رفعت قد الخاص

 المقصود بأن ونفيدكم "). ترك دعواه ترك من" الشرعية للقاعدة وفقاً , الشرعية المرافعات
 فنأمل , الشرعية المرافعات نظام وليس الجزائية اإلجراءات نظام من )153( المادة هو

و/ )يحفظكم والله .واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بذلك اإلحاطة
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 وتاريخ 91194 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 155297 رقم المنورة المدينة منطقة إمارة خطاب إلى إشارة[ :-ونصها هـ17/10/1428
 ما بشأن هـ28/6/1427 في 1/5/5/570403 رقم لبرقيتنا الجوابي هـ27/8/1427 في

 فيها المتهم القضية في النظر وإعادة عنه العفو ملتمسا فالته محمد إبراهيم /المواطن به تقدم



 وقف من ولحرمانه لترحيله لكفيله ومضايقتهم الوافدين ألحد تهديدهم بشأن وآخرون
 بحقهم صدر ما أن العتقادهم العفو تعليمات تطبيق لجنة لدى لبس وحدوث إلخ ... )الفالته(

 لجنة تشكيل تم الشأن بهذا والتظلمات االلتماسات ولكثرة بالعفو فشملتهم العام للحق
 يتعلق فيما وتجاوز وإهمال تقصير وجود عدم إلى اللجنة وتوصلت الموضوع في للتحقيق

 منطوق من فهمت التطبيق لجنة إن ومنها تقريرها في أوردتها التي للحيثيات بالعفو بشمولهم
 عليهم المدعى تعزير مني تقرر( نصه ما فيه ورد الذي هـ6/1/1426 في 2/8 رقم الحكم

 للحق الحكم أن من )عام مكان في جلدة سبعين منهم واحد كل وجلد شهر لمدة بالسجن
 ترتب أنه إال الخاص للحق صدر ما أن المحكمة أوضحت أن بعد األمر تدارك وجرى العام
 رئيس فضيلة خطاب في ورد لما وفقاً عليهم المدعي على ضرر الحضور من تهربهم على

 المنورة المدينة منطقة أمير الملكي السمو لصاحب الموجه المنورة بالمدينة الجزئية المحكمة
 لإليعاز العدل لوزارة الكتابة اللجنة رأت وحيث هـ7/11/1425 في 19252 برقم

 الخاص للحق هو وما العام للحق هو عما األحكام في بالتفصيل القضاة الفضيلة ألصحاب
 الجزائية اإلجراءات ونظام التنفيذية ولوائحه )201( المادة الشرعية المرافعات لنظام تطبيقاً
 إشكاليات في يدخل اللبس أو فيه الغموض ألن مصدره قبل من الحكم بإيضاح تقضي والتي

 ما حيال الالزم باتخاذ واإليعاز االطالع نأمل .اللجنة إليه توصلت ما على ولموافقتنا التنفيذ
و/ ).والتعليمات األنظمة وفق إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ ]إليه أشير
3371/ت/13
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 وتاريخ 40005 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد(
 رقم الشمالية الحدود منطقة أمير السمو صاحب برقية إلى إشارة :[ونصها هـ17/3/1429

 رقم بالنيابة رفحاء محافظ خطاب على المبنية هـ28/1/1429 وتاريخ ح/ب/221/ش/أ
 سجل القحطاني محمد بن علي /النقيب بالموقوف المتعلقة هـ24/1/1429 في 96/2

 بلغت خاصة بحقوق المطالب الوطني الحرس منسوبي من )1043837473( رقم مدني
 خطاب وردهم أنه إلى وأشير غرماء لعدة ريال )17.500( وخمسمائة ألف عشر سبعة

 في االستمرار المتضمن هـ14/1/1429 في 184 رقم العامة رفحاء محكمة رئيس فضيلة
 برقية تضمنت وقد برفحاء العام السجن إلى نقله على العمل مع شهرين لمدة المذكور إيقاف



 العام السجن إلى نقله يخص فيما التريث يتم أن على المذكور إيقاف في االستمرار سموه
 حقوق القضية أن سيما وال وحدتهم في العسكريين إيقاف على تنص التعليمات أن حيث
 السمو صاحب برقية وردت أن سبق وحيث .ذلك حيال التوجيه سموه ويطلب خاصة

 المتضمنة هـ22/6/1427 في ب/28309 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي
 في 12 رقم العسكرية الخدمة مجلس قرار على الكريمة السامية الموافقة صدور

 أماكن تحديد بدراسة المكلفة اللجنة إليها توصلت التي التوصيات بشأن هـ28/2/1427
 -1 :- التالي النحو على وذلك جنائية جرائم بارتكاب المتهمين العسكريين إيقاف

 في 1245 رقم الوزاري بالقرار المحددة الكبيرة القضايا في الموقوفون العسكريون
 للسجون يحالون الجزائية اإلجراءات نظام من )112( المادة على بناء هـ23/7/1423

 اإلجراءات نظام حسب التحقيق جهات قبل من إيقاف بأمر مباشرة معهم التحقيق بعد العامة
.الجزائية

 الفقرة في إليه المشار بالقرار المدرجة غير األخرى القضايا في الموقوفون العسكريون -2
 الداخلي األمن قوات نظام من )156( و )155( المادتين ضوء على يعاملون أعاله )1(

 القطاعات على ذلك تعميم تم وقد هـ4/12/1384 في 30 رقم الملكي بالمرسوم الصادر
 رقم األمنية للشؤون مساعدنا الملكي السمو صاحب برقية بموجب األمنية

 في 1/5/5/67879 رقم تعميمنا بذلك صدر كما هـ16/7/1427 في 3387/س1/9/5
 إليكم نرغب لذا هـ.أ ] بموجبه للتمشي ذلك وإبالغ االطالع نأمل .هـ16/12/1427

و/ )يحفظكم والله .واإلحاطة االطالع
67/ت/8
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 في 1680س/16 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم صورة تلقينا( :وبعد
 في 1769س/16 أرقام الوزارة لتعاميم إلحاقاً« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ14/4/1410
 في س 543/2 هـ،21/1/1403 ـ 20 في س 474/2 هـ،11/5/1403
 بشأن هـ7/1/1408 في س16/43/2 هـ،23/3/1403في س862/2هـ،27/2/1403

 أو وخالفه األعشاب وباستعمال الطالسم و والسحر بالشعوذة يعالجون الذين األشخاص



 البرقي السامي األمر صدر فقد المأثورة األدعية أو الكريم القرآن من اآليات بعض بقراءة
 والصحة الداخلية وزارتي من لجنة بتشكيل هـ2/1/1408 وتاريخ 83/س رقم الكريم

 من لمراقبة واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة مع باالشتراك
 النصوص مع يتفق بما لذلك الالزمة والحدود الضوابط ووضع األمراض بعض معالجة يدعون

 الكريم األمر صدر السامي للمقام عنه وبالعرض بتوصياتها تقريراً اللجنة رفعت وقد الشرعية
 بالشعوذة يعالجون الذين األشخاص منع على بالموافقة هـ10/3/1410 في 207/8 رقم

 بالطب يعالجون الذين لألشخاص بالنسبة أما مطلقاً منعاً ذلك ونحو والطالسم وبالسحر
 وكذا الفصد أو الكي أو المعجنات أو البودرة أو األعشاب باستعمال وذلك الشعبي

 السامي المقام يرى فال المأثورة واألدعية القرآنية اآليات بقراءة يعالجون الذين األشخاص
 نرغب .»اهـ .وإنفاذه الكريم األمر مقتضى اعتماد نأمل .منعهم يستوجب ما هناك أن الكريم

.و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة
1062/ت/13
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 يطلب.و /انتهى .)الشعبي والطب بالرقية العالج مزاولة من السعوديين لغير مطلقاً المنع(...
الوزارة من التعميم
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 20101/ب/7 رقم الخطي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 هـ20/9/1420 في 44287/20 رقم لخطابكم إشارة[ :ونصه هـ15/11/1420 في م ت

 وتاريخ م ش 13527/ب/7/ب/م رقم تعميمنا من لمعاليكم المعطاه للصورة الجوابي
 أمراء والمعالي السمو وأصحاب الملكي السمو ألصحاب أساساً الموجه هـ20/8/1420

 األمر وهيئة العامة والمباحث الشرطة من منطقة كل في لجنة تشكيل بشأن المناطق



 للتحقيق القضاة أحد ومشاركة العام واالدعاء التحقيق وهيئة المنكر عن والنهي بالمعروف
 في القضاة مشاركة بشأن معاليكم أوضحه وما .والشعوذة السحر ألعمال الممارسين مع

 رقم الكريم السامي األمر مع يتعارض التقاضي إلى نتائجها تؤول ما وخاصة اللجان
 وال يسقط اإلدارية اللجان في القضاة اشتراك بأن المتضمن هـ13/5/1410 ش م7/1063

 إلى يؤدي مما فيها رأياً أبدوا أن سبق التي والمنازعات الخصومات في الفصل في يتهم
 لذلك ضرورة نرى فال ذكر ما األمر وطالما .إلخ ... التقاضي أمر وإطالة الخصومات تعقيد
و/ يحفظكم،،، والله .موجبه واعتماد اإلطالع نرغب لذا .أهـ]منتهي الموضوع ويعتبر
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 بيوت مأموري كافة إبالغ منا وطلبت واللقطات السرقات بيع في مالي مندوب حضور(...

 العتماده ذلك إبالغكم جرى المذكور الطلب إجابة على نوافق إنا وحيث بذلك المال
 في التعميم نص وينظر .ر)/هـ25/3/1367 في حرر ذلك طرفكم مال بيت مأمور وإبالغ
.3/617 المال بيوت
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 سرية بطريقة القصاص وأحكام السرقات حد بإقامة المتعلقة المعامالت بعث وجوب(...
 لإلحاطة ذويهم أي المساجين على األنباء تسرب خشية مكشوفة بطريقة بعثها من بدالً

.3/524 المعامالت في التعميم نص ينظر .ن.)"/بموجبه العمل واعتماد
ت/157/2
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 بالوجه فيها لتنظر المحاكم إلى شابهها وما الدخان سرقات قضايا تحال«...
.302/ص الدعوى في التعميم نص وينظر .ك/ .»إلخ...الشرعي
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 الحكم توجه القضية سير من ظهر فإذا تردها التي القضايا في تنظر أن المحاكم من ينبغي(...
 تقرير المحكمة قاضي فعلى القضاء نظام من )22( المادة عليها نصت التي األشياء بأحد
 إلى داعي ال فإنه عنه نوه بما فيها الحكم يتوجه لم إذا أما قضاة ثالثة من نظرها ثم ذلك
 فنأمل .القضايا من كغيرها فيها الحكم القاضي يصدر بل قضاة ثالثة من نظرها بطلب الرفع

.166/ص الحدود في التعميم نص وينظر .و/ .)ذلك اعتماد
ت/150/3
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 القضاة من عدد فيها يوجد التي المحاكم في والرجم والقطع القتل قضايا نظر يكون«...

 وأبها وتبوك وبريدة والدمام واألحساء والطائف والمدينة وجدة ومكة الرياض كمحكمة
 وينظر .و/ .»ونحوها والجوف وعرعر والدوادمي والقنفذة ونجران والباحة وجازان وحائل

.3/347 المحاكم في التعميم نص
ت/54/9
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 لمؤسسة إيراداتها ضمن المحاكم قبل من تودع واللقطات والسرقات المجاهيل تركات«...
.1/655 المال بيوت في التعميم نص وينظر .ش/ .»ميزانية إيرادات وتعتبر وفروعها النقد
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 وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه السامي المقام خطاب من صورة الوزارة تبلغت(
 الجنسية من أشخاص مجموعة اتهام بشأن هـ11/7/1403 في 16505 برقم الداخلية
 الغرض، لهذا المملكة إلى منهم البعض وقدوم الحجاج من والنشل السرقة بتهمة المصرية

 ويطلب .و/ .)شرعاً القضية في للنظر المحكمة إلى إحالتهم السامي األمر به قضي وما
.الوزارة من التعميم
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 ألخذ فوراً فيها للنظر التحقيق جهة من حاالً المحكمة إلى النشل قضايا جميع تحال أن
 تحدث التي القضايا أما حقه في المرتكب الجرم مع يتناسب بما عليه والحكم الجاني إقرار

 من كان وما فيها حكم فرد قاضي اختصاص من فيها كان فيما الحجة ذي شهر أول من
 بالنسبة الحال وكذلك المتبع حسب فيها للنظر المحكمة إلى فتحال قضائية دائرة اختصاص

 للنظر التحقيق جهة من حاالً المحكمة إلى فيها النشل قضايا تحال وجدة المنورة للمدينة
 من مقارها من مقر كل وفي قضية كل في العام المدعي القضايا هذه يصحب أن على فيها
 مع تضبط التي المبالغ مصادرة موضوع ترك -2 .الحج موسم في الحج أعمال إنهاء أجل

 أصحاب حث -3 .بمالبساتها أدرى لكونه القضية حاكم لنظر ذلك عدم من النشالين
 عقوبة من بدالً التعزيرية الجلدات كمضاعفة البدنية العقوبات على بالتركيز القضاة الفضيلة
 في السجين إقامة صفوة من تكدر تطبيقية عقوبات على النص وكذلك طويلة لمدة السجن
 أثناء وفي أمكن إن جنسه بني من الناس من مرأى وعلى فوراً الجلد يكون وأن السجن

 التعميم نص وينظر .و/ .»الحرام الله بيت بحجاج يتربص لمن رادعاً ذلك ليكون المواسم
.3/371 المحاكم في
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 في 1/2345 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا ( :وبعد
 في 421/46 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ24/11/1418
 الصالحيات على بناء العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس فإن :ونصه هـ17/11/1418

 منطقة محاكم رئيس فضيلة كتاب على االطالع جرى القضاء نظام بموجب له المخولة
 الملكي السمو صاحب كتاب ومشفوعه هـ8/1/1418 في 67 رقم المكلف المنورة المدينة

 اإلفادة سموه رغبة بشأن هـ11/4/1417 في 6905/2/2 رقم المنورة المدينة منطقة أمير
 أو الكبرى المحكمة قبل من تنظر وهل النشل يسمى ما قضايا بنظر المختصة المحكمة عن

 من وغيرهم والمعتمرين للحجاج التعرض يسببه لما الموضوع ألهمية ونظراً ، المستعجلة
 إيقاع في ورغبة جيوبهم في لما ونهب أذى من النبوي والحرم المكي الحرم في المصلين

 للمصلين يتعرض من قضايا إحالة يقرر المجلس فإن ذلك يرتكب لمن ورادعة زاجرة عقوبة
 لتنظر الكبرى المحاكم إلى مال من جيوبهم في ما ألخذ النبوي والمسجد المكي الحرم في

 من ويستثنى الظاهرة هذه على القضاء في به الله ينفع الذي الشرعي الحكم وإصدار قضاياهم
 القضايا هذه في النظر فيتولى المنورة والمدينة المكرمة مكة في الحج موسم في كان ما ذلك
 االطالع نرغب .انتهى .سابقاً كان كما العمل بهذا يكلفون الذين القضاة العيد عطلة وقت

.و /انتهى .)موجبه واعتماد
1229/ت/13
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 األعلى القضاء مجلس قرار على المبني هـ17/5/1419 وتاريخ 2764 رقم قرارنا على بناء
 الكبرى المحكمة في ينظر ما أن المتضمن هـ20/4/1419 في 148/47 رقم العامة بهيئته



 عدا ما وأن اعتراف أو ببينة ثبت ما هو النبوي والحرم المكي الحرم في النشل قضايا من
 في الحج موسم في كان ما ذلك من ويستثنى المستعجلة المحكمة اختصاص من فهو ذلك
 يكلفون الذين القضاة العيد عطلة وقت ذلك في النظر فيتولى المنورة والمدينة المكرمة مكة
 والله.)بموجبه العمل واعتماد االطالع نرغب لذا .انتهى.سابقا كان كما العمل بهذا

.و/يحفظكم
2644/ت/13
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21
4

1426
سرقة

 وتاريخ ش16/21540/2 رقم الداخلية وزارة وكيل معالي برقية تلقينا فقد (
 الداخلية وزير مساعد الملكي السمو صاحب برقية إلى فيها المشار ، هـ7/4/1426

 تذمر عن معلومات توفر بشأن ، هـ22/3/1426 وتاريخ 18242/13 رقم األمنية للشؤون
 إليه أشار وما ، والماشية والسيارات للمنازل السرقات كثرة بسبب والمقيمين المواطنين

 العقوبات ضعف أن من ، هـ30/2/1426 وتاريخ 3/1460 رقم كتابه في العام األمن مدير
 عن زاد ما إال السرقات جرائم مرتكبي ) سجن ( توقيف لعدم النفوس ضعاف واستغالل

 جرائم وتزايد انتشار في دور له – الخاص الحق صاحب يتنازل لم إذا – ريال آالف خمسة
 على العقوبة تشديد إمكانية دراسة نحو الالزم اتخاذ معاليه ويطلب . عام بشكل السرقات
 إليكم نرغب لذا . الظاهرة هذه على للقضاء تمهيدا ، األغنام ومنها السرقات مرتكبي
. و/ ) إليه أشير ما ومراعاة االطالع

م/439/3
2/569

10
2

1386
سفور

 الجهات على والمعمم اإلعالم وزارة إلى الموجه السامي الخطاب صورة إلى إشارة( :وبعد
 التعهد أخذ مع والتبرج السفور منع حول هـ28/12/1385 في 26011 برقم الحكومية

 على الرقابة وتدعيم السامية وتقاليدها البالد أنظمة باحترام معه التعاقد يتم شخص كل على
 .ر/ .)إلخ...ومداركهم آفاقهم اتسعت ممن الموثوقين العلم طلبة كبار من بمفتشين الكتب



.1/768 التعزير في التعميم نص وينظر
ت/201/2

2/569
11
11

1391
سفور
 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد

 بصدد الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ20/10/1391 في 21601
 ..إلخ..االحتشام وعدم السفور مثل البالد هذه في تفشت التي المنكرات بعض وجود

.ك/انتهى .)واإلحاطة االطالع ونرغب
ت/208/2

2/569
27
10

1394
سفور

 .)النساء تصوير من التصوير محالت أصحاب بمنع الداخلية وزارة تقوم أن المجلس يوصي«
.91/ص والجوازات الجنسية في التعميم نص وينظر .ق/

ت/89/12
2/569
2
6

1403
سفور

 اإلدارات في سواء بالرجال اختالطها إلى يؤدي الذي بالعمل للمرأة السماح بأن ... «
 غير أمر ونحوها المهن أو الشركات أو الخاصة أو العامة المؤسسات من غيرها أو الحكومية

 وتقاليد عادات مع ويتنافى شرعاً محرم ذلك ألن سعودية غير أو سعودية كانت سواء ممكن
.200/ص الحسبة في التعميم نص وينظر .و/ .»إلخ...البالد هذه

62/ت/8
2/570

15
6



1411
سفور
 ـ 2 في ش 2302/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد( :وبعد

 الفضيلة أصحاب بعض من سموه إلى ترد تزال ال التي البرقيات بشأن هـ3/6/1411
 فيها يطالبن مسيرة من النسوة من مجموعة به قامت لما استنكارهم تتضمن والتي القضاة،
 هذا أن من ذكره لما ذلك عن الرفع عدم سموه ورغبة .السيارة بقيادة للمرأة بالسماح

.و/انتهى .)موجبه واعتماد ولإلحاطة، .حينه في معالجته تمت قد الموضوع
ت/178/3

2/573
13
10

1391
الحديد سكة

 وتاريخ 19522 رقم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب صورة إلينا ورد( :وبعد
 خطابكم رفق ورد ما طيه« :ونصه المواصالت وزير لمعالي أصالً الموجه هـ15/9/1391
 جراء من العالء بلدة بأهالي لحقت التي األضرار بشأن هـ1/9/1391 في 2237 رقم

 ما على اطلعنا وقد .الحجازي الحديدي للخط حرماً البلدة أراضي من %70 تخصيص
 مكتب من مندوباً تضم لجنة تشكيل ترون أنكم من أبديتموه وما ذلك عن أوضحتموه

 الشرعية المحكمة عن ومندوبين وزارتكم عن ومندوباً الداخلية ووزارة المدن تخطيط
 :التالي النحو على اللجنة هذه مهمة تحدد وأن اللجنة مهمة تشملها بلدة كل في والبلدية

 الخط جانبي من كل فى متر مائتي حدود ضمن الواقعة )والمزارع الدور( األمالك حصر -1
 على االطالع -2 .المملكة في الخط بها يمر التي المناطق كافة في الحجازي الحديدي

 .لها صورة إرفاق مع بشأنها اللجنة من الالزمة المالحظات وإعداد وتواريخها التملك وثائق
 تحديد -4 .يجب كما بتعريفها يكفي بما األمالك هذه من لكل شامل وصف إعداد -3

.و/ .)إلخ...المذكور الحديدي الخط وبين منها كل بين التي المسافة
ت/56/12
2/573

24
3

1395
الحديد سكة



 رقم المعظم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب من صورة طيه من نبلغكم( :وبعد
 منا المشكلة اللجنة من المتخذ المحضر صورة ومشفوعه هـ16/2/1395 في )5540(

 الوطني واالقتصاد المالية وزير السمو وصاحب الداخلية وزير الملكي السمو صاحب ومن
 نرغب .الحديد للسكة العامة للمؤسسة التابعة باألراضي المتعلق المواصالت وزير ومعالي
 مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب ونص .و/انتهى .)بموجبه التمشي واعتماد اإلحاطة
 اللجنة من المتخذ المحضر صورة طيه تجدون« :هـ16/2/1395 في 5540 رقم الوزراء

 المالية وزير السمو وصاحب الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من كل من المشكلة
 وزير معالي مذكرة برفق الوارد ومنكم المواصالت وزير ومعالي الوطني واالقتصاد

 العامة للمؤسسة التابعة باألراضي المتعلق هـ22/1/1395 وتاريخ 180 رقم المواصالت
 الداخلية وزارة من كالً زودنا وقد فيه جاء ما على بموافقتنا ونخبركم ..الحديد للسكة
 المحضر صورة مع هذا من بصورة المواصالت ووزارة الوطني واالقتصاد المالية ووزارة
 اللجنة بتوصيات«« :عنه المنوه المحضر ونص .»يلزم ما فأكملوا يخصه ما منهم كل إلنفاذ

 وبعد هـ25/6/1392 وتاريخ 12551 رقم السامي األمر بموجب المشكلة الوزارية
 وتاريخ 12551 رقم السامي المقام بكتاب المشفوعة األوراق على االطالع

.هـ25/6/1392

 يدها وضعت قد كانت الحديد السكة إدارة أن في يتلخص الموضوع أن تبين ألنه ونظراً
 والمرافق والمنشآت الحديدي الخط لمد تلزم التي األراضي على هـ1370 عام إنشائها منذ

 اإلدارة وسعت الرياض، وحتى الدمام من إبتداء الجانبين كال من الخط ولحماية له العائدة
 وبالفعل المذكور اإلجراء لتأييد المالية وزارة وهي الحين ذلك في المختصة المذكورة
 بدوره كتب الذي بالدمام مكتبها رئيس إلى تعليماتها وأصدرت تم ما المالية وزارة اعتمدت

 الدمام بلديتي إبالغ طالباً هـ25/1/1370 وتاريخ 381/5 برقم المنطقة أمير لسمو
 من تبدأ منطقة من -1 :التالي النحو على محددة إليها المشار األراضي بحجز واألحساء

 اثنين مسافة إلى شماالً تتجه ثم وقتئذ الموجودة الدمام محطة في األوسط الخط رأس
 بحيث متر مائتي مسافة إلى شرقاً وتتجه متر مائتي مسافة إلى غرباً تتجه ثم متراً، وسبعين

 الشرقي الجانبين كل من متر مائتا( متر أربعمائة مسافة الخط طول على الحديد لسكة يكون
 على تقع نهاية حتى مستمرة الخط لحماية بها االحتفاظ يجب التي المساحة لتكون )والغربي

 الطريق وهو الساحلي الخط من ابتداء -2 .الرياض في السكة موقف وراء من متر مائتي بعد
 في الرصيف منتهى إلى الفرضة دخول من ابتداء الحماية تكون والدمام الخبر بين يمر الذي
 هذه وتستمر الغربي الجانب من وخمسمائة الشرقي الجانب من متر خمسمائة البحر



 محطة إن -3 .الميناء رأس وراء من متر خمسمائة مسافة البحر داخل في الخط مع المساحة
 مائتي جهة لكل الجانبين على حمايتها تكون أن فينبغي مثلثة تعويجة لها األحساء في القطار

..(الخط مثلث من تبتديء متر

 هـ2/2/1370 وتاريخ 1933 برقم المنطقة إمارة من بذلك الدمام بلدية بُلّغت وقد
 خطوط حماية نظام على بالموافقة 21 رقم الملكي المرسوم صدر هـ3/4/1382 وبتاريخ
 السكة خط مركز من متر مائتي اعتبار على األولى مادته في النص متضمناً الحديدية السكك
 وأنه ـ الحديد السكة أراضي منطقة وتسمى للدولة عاماً ملكاً الجانبين كال على الحديد
 تقتضيه لما وفقاً المناطق بعض في المسافة هذه إنقاص الوزراء مجلس من بقرار يجوز

 والتملكها المنطقة هذه على اليد وضع اليجوز أنه على الثانية المادة وفي العامة المصلحة
 االستعمال وجوه من وجه بأي استعمالها وال بها االنتفاع وال التملك صور من صورة بأية

 أراضي لمنطقة التعرض حالة في أنه الرابعةعلى المادة وفي العارض أو المؤقت أو الدائم
 بموجب للمصلحة يكون الثانية المادة في عليها المنصوص الطرق بإحدى الحديد السكة

 عليها نصت مالية غرامات عن فضالً اإلدارية بالطرق التعرض إزالة العام مديرها يصدره قرار
 بإنشاء الملكي المرسوم صدر هـ1386/المحرم/22 وتاريخ 3/م وبرقم الخامسة المادة

 إليها المشار األراضي جميع ملكية آلت وبمقتضاه الحكومة، حديد لخطوط العامة المؤسسة
 الوزراء مجلس من قرار صدر هـ12/1/1388 وتاريخ 27 وبرقم .المؤسسة إلى آنفاً،

 شرعاً ملكيتها تثبت التي المناطق في الحديدي الخط حرم بإنقاص المواصالت وزير بتفويض
.هـ3/4/1382 وتاريخ 21 رقم الملكي المرسوم لتاريخ سابق بتاريخ للغير

 في الحديدي الخط حرم على تخفيضات عدة المؤسسة أجرت األخير القرار هذا على وبناء
 أصحاب طلب على بناء هـ3/4/1382 تاريخ قبل للغير شرعاً تملكها ثبت التي المواقع
 بمقتضى يكون العام للنفع المال تخصيص ألن ونظراً الخط سالمة تطلبه وحسبما الشأن
 ـ ومتطلباته الواقع األمر بحكم فعالً التخصيص هذا بحصول أو األمر ولي من أوامر نظام
 1370 عام منذ األراضي من الحديد السكة مصلحة احتجزته ما جميع أن يؤكد الذي األمر

 الدولة أمالك عداد في أصبح قد المالية، وزارة تعليمات إلى واستناداً بالفعل هـ1371 ،
 أو استعمالها أو تملكها األفراد على يمتنع بحيث المبدأ ناحية من ـ العام للنفع المخصصة

 ذلك يكون أن إال التصرفات من غيره أو بالبيع فيها التصرف يمتنع كما عليها، اليد وضع
 حديد سكك مؤسسة أن اتضح ألنه ونظراً .األمر ولي من أخرى أوامر أو قانون بمقتضى
 سواء لها العائدة األراضي بكامل شرعىة صكوكاً اآلن حتى تستخرج لم الحكومة

 الحديدية السكك خطوط حماية نظام بمقتضى أم هـ1371 ، هـ1370 عام منذ بالتخصيص



 باتباع اللجنة توصي ذلك أجل فمن .األوضاع واستقرار الخالفات لحسم الزم إجراء وهو
 باعتماد الرياض ومنطقة الشرقية بالمنطقة العدل كتاب إشعار :أوالً :التالية اإلجراءات

 األراضي من اآلن يدها تحت هو لما الحكومة حديد لخطوط العامة المؤسسة ملكية تسجيل
 عنها والمنوه هـ1371 ، هـ1370 عام منذ األصل من الحديد السكة مصلحة احتجزتها التي
 للسكة وليست ، شرعي بوجه فيه الملكية ثبوت سبق ما باستثناء وذلك 2 ، 1 الفقرات في

 السكة خطوط حماية نظام بمقتضى ملكها في أصبح ما اإلثبات وكذلك ..فيه مداعاة
).3( الفقرة في إليه أشير وحسبما الحديدية،

 خصوص في سابقاً إليها المشار الوزراء مجلس قرارات بمقتضى العمل يستمر :ثانيًا
 قبل شرعي بوجه لها الغير تملك يثبت التي الحديدي الخط جانبي على الواقعة األراضي

 فيها الحديد السكة خط حمى وتخفيض هـ3/4/1382 في 21 رقم الملكي المرسوم صدور
 أي المؤسسة تدفع أن دون وذلك الجانبين، من كل على متراً عشرين عن يقل ال أن على

 وكتاب الشرعية المحاكم إلى تعميم توجيه :ثالثًا .الخط لحمى الباقي الجزء عن تعويض
 األراضي من أرض ألي األفراد بملكية جديدة شرعية صكوك أية استخراج بعدم العدل

 السكة مصلحة احتجزتها والتي الحالي الوقت في المؤسسة يد تحت الموجودة المذكورة
 لتاريخ الحقاً بالملكية االدعاء كان إذا هـ1371 ، هـ1370 عام منذ األصل في الحديد

 من العام للنفع مخصصة أصبحت قد األراضي هذه أن على تأسيساً وذلك المذكور االحتجاز
 أو استعمالها أو بها واالنتفاع عليها اليد وضع لألفراد الجائز من يكن ولم الوقت ذلك

 الجارية الدعاوي:رابعا .األراضي هذه على تنصب التي المطالبات جميع رفض مع تملكها
 للحكم طبقاً فيها البت يجري المؤسسة أراضي من أي بشأن الشرعية المحاكم لدى حالياً

 في تتصرف أن المؤسسة إدارة لمجلس:خامسا .خصوصها في يصدر الذي النهائي الشرعي
 رقم بالتعميم أكد .»المؤسسة مصلحة تقتضيه بما للمؤسسة والمملوكة المذكورة األراضي

.و/هـ4/6/1407 في ت/12/91
ت/140/12

2/578
14
7

1398
الحديد سكة



 في 12927 رقم الوزراء مجلس ديوان رئيس معالي خطاب من صورة تلقينا( :وبعد
 القاضي هـ17/5/1398 في 429 رقم الوزراء مجلس قرار به المشفوع هـ2/6/1398

 .الحديدية السكك حرم بتحديد الصادرة الوزراء مجلس قرارات مفهوم تأكيد على بالموافقة
 .)يلزم لمن وإبالغه لالطالع المذكور الوزراء مجلس قرار من صورة لكم نرفق وعليه
 على االطالع بعد« :هـ17/5/1398 في 429 رقم الوزراء مجلس قرار ونص .و/انتهى

 الحديد السكة مؤسسة إدارة مجلس ورئيس المواصالت وزير معالي من المرفوع الخطاب
 المرسوم من األولى المادة من »2« الفقرة أن المتضمن هـ11/5/1398 في 801 رقم

 السكة خط مركز من متر مائتي اعتبار على نصت هـ3/4/1382 وتاريخ )21( رقم الملكي
 كما الحديد السكة أراضي منطقة وتسمى للدولة عاماً ملكاً الجانبين كال على الحديدية
 وزير من اقتراح على بناء الوزراء مجلس من بقرار المذكورة المادة من )7( الفقرة أجازت

 ثم العامة المصلحة تقتضيه لما وفقاً المناطق بعض في المسافة هذه إنقاص المواصالت
 ما إذا الحرم إنقاص المواصالت وزير بتفويض الوزراء مجلس من قرارات ذلك بعد صدرت

 أو إليه المشار المرسوم صدور قبل للغير الحرم في الداخلة األراضي بعض ملكية شرعاً ثبت
 التفويض قرارات صدور على مضى قد أنه وحيث .العامة المصلحة اعتبارات ذلك اقتضى إذا

 الداخلة الملكيات أصحاب لتمكين كافية كانت مدة وهي سنوات خمس من أكثر المذكورة
 مطالباتهم تقديم من بتحديده الملكي المرسوم صدور قبل شرعاً والثابتة الحرم أراضي في

.متراً خمسين عن الجانبين من الحرم مسافة تقل أال المصلحة من ألنه ونظراً .فيها والبت

 ورد بما االلتزام وضرورة إليه المشار المفهوم يؤكد قرار إصدار على الموافقة يرجو فإنه لذا
 شرعاً ثبت ما إذا إنقاصه حق تفويضه مع الحرم مسافة تحديد بخصوص الملكي المرسوم في

 المصلحة العتبارات أو المذكور المرسوم صدور قبل فيه الداخلة األراضي لبعض الغير ملكية
 عدم مع الجانبين كال من متراً خمسين عن الحالتين في الحرم مسافة تقل أال وبشرط العامة
 الخمسين حدود في داخلة وتكون للغير ملكيتها ثبت قد التي األراضي عن تعويضات أية دفع
 القاضي هـ3/4/1382 في 21 رقم الملكي المرسوم على االطالع وبعد .المذكورة متراً

 مجلس قراري على االطالع وبعد .الحديدية السكة خطوط حماية نظام على بالمصادقة
 :يلي ما يقرر .هـ20/12/1393 في 1484 ورقم هـ12/1/1388 وتاريخ 27 رقم الوزراء

 المرسوم في ورد بما االلتزام ضرورة مع أعاله إليها المشار القرارات مفهوم تأكيد -1
 وزير تفويض -2 .الحديدية السكة حرم مسافة تحديد بخصوص أعاله الموضح الملكي

 الداخلة األراضي لبعض الغير ملكية شرعاً ثبت ما إذا الحرم مسافة إنقاص حق المواصالت
 تقل ال أن وبشرط العامة المصلحة العتبارات أو المذكور الملكي المرسوم صدور قبل فيه



 عن تعويضات دفع عدم مع الجانبين كال من متراً خمسين عن الحالين في الحرم مسافة
 .المذكورة متراً الخمسين حدود في داخلة وتكون للغير ملكيتها تثبت قد التي األراضي

.»اهـ
ت/12/75
2/580
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الحديد سكة
 في 495 رقم المواصالت وزير معالي خطاب من صورة هذا طي تجدون( :وبعد
 نرغب .جانب كل من متر بمائتي الحجازي الحديدي الخط حرم بشأن هـ22/3/1404

 في الواقعة األراضي في استحكام حجج صكوك إخراج عدم نحو موجبه واعتماد االطالع
 في عنه المنوه المواصالت وزير معالي خطاب وينظرنص .و/انتهى .)المحدد الخط حرم

.1/292 االستحكام
ت/8/66
2/580
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الحديد سكة

 في د/6/44 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي لتعميم إشارة( :وبعد
 الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب الموجه هـ30/3/1408

 مجلس قرار نسخة برفقه لسموكم أبعث:«المقدمة بعد نصه اآلتي الوطني الحرس ورئيس
 تأكيد -1 :يلي ما يقرر المجلس أن المتضمن هـ18/3/1408 وتاريخ 57 رقم الوزراء
 باعتبار الحديدية السكك حماية نظام من األولى المادة من )أ( الفقرة في ورد بما االلتزام

 وعدم للدولة عاماً ملكاً الجانبين كال على الحديدية السكك خط مركز من متر مائتي
 مربعاً متراً وتسعين وثمانية وستمائة الفين )2م2698( مساحة تخصص -2 .لها التعرض

 على الكريمة الموافقة تمت وحيث .بقيق سجن لمبنى بقيق بمنطقة الحديدية السكة حرم من
 .ك/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .»اهـ .بموجبه الالزم وإكمال االطالع آمل .ذلك
. هـ16/7/1425 في 2491/ت/13 رقم التعميم ينظر
1977/ت/13
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)

 نشير : ونصه هـ20/3/1423 في 93/8 / خ رقم الكريم السامي المقام ب خطا تلقينا لقد
 وتاريخ 22/د/409 رقم األعلى االقتصادي للمجلس العام األمين معالي مذكرة إلى
 في األعلى االقتصادي للمجلس الدائمة اللجنة رأته ما إلى فيها المشار هـ7/11/1422

 الحديدية الخطوط شبكة على الموافقة بشان هـ6/11/1422 وتايخ33/22 رقم توصيتها
 النطاقات بتحديد المعدنية والثروة البترول ووزارة المواصالت وزارة تقوم وأن المقترحة
 رقم معاليه مذكرة إلى نشير كما . ذلك عن والرفع الحديدية السكك لطرق المقترحة

 للمجلس العامة لألمانة ورد أنه إلى فيها المشار هـ15/2/1423 وتاريخ 23/د/42
 هـ1/2/1423 وتاريخ س/1/21 رقم المواصالت وزير معالي كتاب األعلى االقتصادي

 المؤرخ المعدنية والثروة البترول وزير ومعالي معاليه بين المتخذ االجتماع محضر به المرفق
 الوزارتين من المشكل الفريق قبل من المعد الفني التقرير ومشفوعة هـ30/1/1423 في

 ، الحديدية الخطوط وأحرام مسارات تحديد بشأن معادن وشركة الجيولوجية المساحة وهيئة
 واإلحداثيات المعدة للمخططات ساحات من يلزم ما على الخطوط أحرام اشتملت حيث

 للمجلس العام األمين معالي اقترحه ،وما معاليه بكتاب المرفق الفني بالتقرير المبينة
 النطاقات جميع في شرعية صكوك استخراج أو أراض منح عدم من األعلى االقتصادي

 اإلقطاع أو المنح منع على التأكد -1 : يلي ما إليكم نرغب ذلك على ولموافتتنا ، المقترحة
 حسب الحديدية الخطوط لشبكة المخصصة النطاقات في اإلحداث أو التوزيع أو

. المرفق الفني التقرير في الواردة اإلحداثيات

 ضمن الداخلة لألراضي ملكية صكوك إصدار بعدم العدل وكتاب المحاكم على التأكيد -2
 بموجب فيها التصرف يتم لم التي األفراد منح نقل -3 )1( البند في إليها المشار النطاقات
 النطاقات خارج أخرى أراض إلى األمر هذا صدور قبل العدل كتابة من صادرة صكوك
 للدولة ملكا منها األفراد نقل التي البيضاء األراضي وتبقى )1( البند في إليها المشار

 في بما العالقة ذات الجهات مع التنسيق -4 . الحديدية الخطوط شبكة ألغراض وتخصص
 المعدنية والثروة البترول ووزارة والقروية البلدية الشئون ووزارة الداخلية وزارة ذلك



 األمر هذا لتنفيذ والمياه الزراعة ووزارة الوطني واالقتصاد المالية ووزارة المواصالت ووزارة
 من )1( البند في إليها المشار النطاقات لحماية الالزمة اإلجراءات واتخاذ يخصه فيما كل

 هذا صدور بعد إحداث أو توزيع أو إقطاع أو منح حالة كل عن لنا الرفع -5 .عليها التعدي
 .أهـ " ...بموجبه يلزم ما فأكملوا ).1( البند في إليها المشار النطاقات ضمن ألراض األمر

. و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
2308/ت/13
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)

 السامي األمر على المبني هـ1/4/1423 وتاريخ 1977 /ت /13 الرقم ذي لتعميمنا إلحاقاً
 واحرام مسارات بتحديد المتعلق هـ20/3/1423 وتاريخ 93/8/خ الرقم ذي الكريم

 نطاقها ضمن الداخلية لألراضي ملكية صكوك إصدار المحاكم والتأكيد الحديدية الخطوط
 التي الجهة عن االستفهام من الفضيلة أصحاب بعض من الوزارة تلقته ما على وبناءً . الخ ..

 األراضي من قريب أو داخل موقع على استحكام حجة بطلب أحد تقدم حال في لها يكتب
 النقل وزير لمعالي الكتابة جرت فقد وعليه . الخ .. الحديدية الخطوط لشبكة المخصصة

 الرقم ذي معاليه كتاب وتلقينا هـ7/6/1424 والتاريخ 18/33607/24 الرقم ذي بكتابنا
 أي أو المواطنين أحد تقدم حالة في أنه المتضمن هـ20/7/1424 والتاريخ 1/14380

 لمسارات االمخصصة األراضي أو القريبة المواقع على استحكام حجة بطلب أخرى جهة
 الطلب المختصة المحكمة فعلى نطاقها داخل تقع التي االراضي أو الحديدية الخطوط شبكة
 العامة المؤسسة مع التنسيق يتم أن وعلى فروعها في ممثلة الوزارة هذه مخاطبة الطلب ناظرة

 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. الطلب على المحكمة إجابة قبل الحديدية للخطوط
. و / ) موجبه واعتماد

2491/ت/13
1/5
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الحديد سكة
)

 على بالتأكيد القاضي هـ11/4/1408 وتاريخ ت/8/66 الرقم ذي الوزارة لتعميم فإلحاقا
 وعدم للدولة عاماً ملكاً الجانبين كال على الحديدية السكك خط مركز من متر مائتي اعتبار

 وتاريخ 33867/ب/3 الرقم ذي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . له التعرض
 العامة المؤسسة إدارة مجلس ورئيس النقل وزير معالي إلى أصال الموجه ، هـ2/7/1425

 هـ2/8/1423 وتاريخ 30476/ب/3 رقم األمر إلى نشير [ : ونصه ، الحديدية للخطوط
 الوزراء بمجلس الخبراء وهيئة المالية وزارة من لجنة تشكيل على بالموافقة القاضي

 على المؤجرة المؤسسة أراضي جميع أوضاع لدراسة ، الحديدية للخطوط العامة والمؤسسة
 وضع أجل من حكومية مبان أو منشآت عليها المقام وخصوصا ، الحكومية الجهات
 6/2/6961 رقم المالية وزير معالي خطاب إلى نشير كما . لمعالجتها الالزمة الضوابط

 كافة من الموضوع بدراسة قامت إليها المشار اللجنة أن المتضمن ، هـ11/6/1424 وتاريخ
 محضرها في وتوصلت ، الحكومية المنشآت مواقع وخرائط بيانات على واطلعت ، جوانبه
 المادة من ) أ ( الفقرة في ورد بما االلتزام ضرورة.1 : اآلتية التوصيات إلى صورته المرفقة
 وتاريخ 21/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر الحديدية السكة خطوط حماية نظام من األولى

 ملكا الجانبين كال على الحديدية السكك خط مركز من ) متر مائتي ( باعتبار هـ3/4/1382
 عليها والمقام ، فعال المشغولة الحكومية المنشآت أراضي جميع إخراج.2 . للدولة عاما
 على الحكومية الجهات لصالح الحديدية للخطوط العامة المؤسسة تبعية من حكومية مبان

 الجهات تستغلها لم التي الحكومية والمنشآت األراضي إعادة.3 . بالمحضر الموضح النحو
 بين الدمام مدينة في الواقعة البيضاء األراضي إبقاء.4 . المؤسسة إلى المستأجرة الحكومية
.5 . للمؤسسة تابعة والجديدة القديمة المحطتين

 غير المساحات واستغالل األراضي أوضاع لتصحيح الجهود بذل في المؤسسة استمرار
 تقوم أن.6 . هـ24/6/1423 وتاريخ ) 169 ( رقم الوزراء مجلس لقرار وفقا المؤجرة
 البلدية الشؤون وزارة مع بالتنسيق مساحية رفوعات بإعداد والمؤسسة الحكوميِة الجهات
 العدل كتابات مخاطبة ثم ومن ، هـ15/8/1422 وتاريخ 16149 رقم لألمر وفقا والقروية
. المستفيدة الجهة لمصلحة الدولة أمالك باسم لتسجيلها

 المحضر به المرفق هـ1/6/1425 وتاريخ 1/8140 رقم معاليه خطاب إلى أيضا نشير كما
 أنه المتضمن ، معاليه ومن والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب من الموقع



 على المؤجرة المؤسسة بأراضي يتعلق األول ، جانبين للموضوع أن تبين المراجعة بعد
 فيتعلق الثاني الجانب أما ، الذكر سالفة اللجنة بتوصيات معالجته تمت وقد ، حكومية جهات

 المجلس بموافقة معالجته تمت وقد ، حكومية جهات على المؤجرة غير المؤسسة بأراضي
 الئحة باعتماد الحديدية للخطوط العامة المؤسسة إدارة مجلس قيام على األعلى االقتصادي

 ( المادة وتقضي ، المؤسسة إدارة مجلس من اعتمادها تم وقد ، المؤسسة عقارات استثمار
 غير العقارات بيع في الحق – اإلدارة مجلس موافقة بعد – العام للرئيس ( بأنه منها ) 8

 والتعليمات األنظمة وفق الرئيس المؤسسة نشاط في لالستغالل المحتملة غير أو المستغلة
 لدى المؤسسة لصالح خاص حساب في البيع إيرادات وتودع الشأن هذا في الصادرة
 المجلس قرار شملها التي للمشاريع الحكومي المالي الدعم توفير أجل من النقد مؤسسة

 إدارة مجلس بين بالتنسيق وذلك ، هـ23/3/1423 وتاريخ 3/23 رقم األعلى االقتصادي
 أن المؤمل من وأنه المذكورة اللجنة توصيات مناسبة سموه ويرى ) المالية ووزارة المؤسسة

 ، اإليجار أو بالبيع سواء المالية المؤسسة موارد لتعزيز العامة المصلحة اإلجراءات هذه تخدم
 التمويل إلى تحتاج كبيرة حديدية سكك مشاريع تنفيذ على مقبلة المؤسسة وأن سيما ال

 يحقق بما التمويل هذا من مهما جزءا األراضي تلك دخل يسد أن ويمكن ، ضخمة بمبالغ
 بموافقتنا ونخبركم . الحكومي المالي الدعم على اعتمادها من ويخفض ، المؤسسة أهداف

 ما فأكملوا . المالية وزير ومعالي ومعاليكم سموه بموافقة إال البيع يتم ال أن على ذلك على
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم
2769/ت/13
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 السامي األمر على المبني ، هـ1/4/1423 وتاريخ 1977/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 العام األمين معالي مذكرة إلى فيه المشار ، هـ20/3/1423 وتاريخ 93/8/خ رقم الكريم

 بالموافقة المتعلقة هـ7/11/1422 وتاريخ 22/د/409 رقم األعلى االقتصادي للمجلس
 رقم الكريم السامي األمر تلقينا فقد عليه . الخ ... المقترحة الحديدية الخطوط شبكة على

 وتاريخ 93/8/خ رقم السامي األمر إلى نشير [ : ونصه هـ4/10/1426 وتاريخ م/11273
 صكوك إصدار أو اإلحداث أو التوزيع أو اإلقطاع أو المنح بمنع القاضي هـ20/3/1423



 في الوارد التفصيل وفق الحديدية الخطوط لشبكة المخصصة النطاقات جميع في ملكية
. األمر

 ) 26/م/272 ( رقم األعلى االقتصادي للمجلس العام األمين معالي مذكرة إلى نشير كما
 األعلى االقتصادي للمجلس العامة لألمانة ورد أنه إلى فيه المشار هـ14/9/1426 وتاريخ
 3/7538 رقم العامة االستثمارات صندوق إدارة مجلس رئيس المالية وزير معالي كتاب

 رقم الوزراء مجلس قرار من ) ثالثاً ( البند تضمنه ما إلى فيه المشار هـ25/7/1426 وتاريخ
 وصندوق ، النقل وزارة من عمل فريق بتشكيل القاضي هـ4/3/1424 وتاريخ ) 56 (

 التعاقد مهمته تكون ، ) معادن ( السعودية العربية التعدين وشركة ، العامة االستثمارات
 وإلى ، ذلك على واإلشراف ) الجنوب - الشمال ( الحديد لسكة الفنية الدراسات إلجراء

 تحديد تضمن األولى المرحلة عن تقريرا قدم المشروع استشاري أن من معاليه أوضحه ما
 رقم السامي األمر بموجب المحدد الحديدي الخط بمسار المتعلقة الصعوبات من عدد

 اتخذت إليه المشار العمل لفريق الوزارية اللجنة وأن ، هـ20/3/1423 وتاريخ 93/8/خ
 الحديدي الخط مسارات بعض وإضافة تعديل ذلك في بما والمقترحات التوصيات من عددا
 االقتصادي للمجلس العام األمين معالي إليه أشار وما ، بمحضرها المرفقة لإلحداثيات وفقاً

 ) 3/23 ( رقم األعلى االقتصادي المجلس بقرار المشكلة الوزارية اللجنة أن من األعلى
 اللجنة محضر على واطلعت هـ6/9/1426 بتاريخ اجتمعت هـ23/3/1423 وتاريخ

 قبل من المقترحة التعديالت على ووافقت ، أعاله إليه المشار العمل لفريق الوزارية
 في ورد ما تطبيق إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا . الحديدي الخط لمسار االستشاري

 المقترحة الجديدة النطاقات على هـ20/3/1423 وتاريخ 93/8/خ رقم السامي األمر
 المرفق ( التقرير في الواردة لإلحداثيات وفقا ) الجنوب - الشمال ( الحديد سكة لمشروع

 ، يخصه فيما كال لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودنا وقد بذلك والتقيد ، )
. يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... بموجبه يلزم ما فأكملوا

. و / ) المذكور التقرير من نسخة برفقه وتجدون
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 1977/ت/13 رقم وتعميمنا هـ8/11/1426 وتاريخ 2769/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً(
 تلقينا عليه إلخ ... الجنوب – الشمال حديد سكة مشروع بشأن هـ1/4/1423 وتاريخ

 إلى نشير [ : ونصه هـ16/12/1427 وتاريخ خ/س م/9123 رقم الكريم السامي األمر
 هـ4/10/1426 وتاريخ م/11273 ورقم هـ20/3/1423 وتاريخ 93/8/خ رقم أمرينا
 كما ، الشأن هذا في األمران به قضى وما ، الجنوب – الشمال حديد سكة مشروع بشأن
 وتاريخ )27/م/367( رقم األعلى االقتصادي للمجلس العامة األمين معالي مذكرة إلى نشير
 ، المشروع إدارة مجلس رئيس المالية وزير معالي كتاب إلى فيها المشار هـ24/10/1427
 بقرار المكونة الوزارية اللجنة قبل من واعتمادها بحثها المطلوب المقترحات بعض هناك وأن

 بكتاب الموضحة( ، هـ23/3/1423 وتاريخ )3/23( رقم األعلى االقتصادي المجلس
 على واطلعت هـ21/10/1427 بتاريخ اجتمعت الوزارية اللجنة أن معاليه وإيضاح )معاليه
 تعديل على الموافقة ورأت ، له المرافق والتقرير أعاله إليه المشار المالية وزير معالي كتاب
 شرق يكون بحيث المجمعة مدينة إلى الدولي خالد الملك مطار من الحديدي الخط مسار

 الممتلكات عن كافية بمسافة عنه ويبعد المجمعة مدينة إلى الرياض مدينة من السريع الطريق
 واتخاذ ، المرفقة والخريطة اإلحداثيات بحسب وذلك ، العامة الخدمات وشبكات الخاصة
 نرغب ذلك على ولموافقتنا .للمشروع المسار هذا ضمن الواقعة األراضي حجز نحو الالزم
 الخط مسار على هـ20/3/1423 وتاريخ 93/8/خ رقم أمرنا في ورد ما تطبيق إليكم

 زودنا وقد بذلك والتقيد ، المرافقة والخريطة لإلحداثيات وفقاً أعاله إليه المشار الحديدي
 بموجبه يلزم ما فأكملوا ، يخصه فيما كالً لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات

و/ )موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ..]،،..
3038/ت/13
1/5
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1428
الحديد سكة

)

 وتاريخ 2769/ت/13 وتعميمنا هـ8/1/1428 وتاريخ 3033/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 سكة مشروع بشأن هـ1/4/1423وتاريخ 1977/ت/13 رقم وتعميمنا هـ8/11/1426

 وتاريخ س م/258/خ رقم الكريم السامي األمر تلقينا فقد إلخ ... الجنوب – الشمال حديد
 القاضي هـ20/3/1423 وتاريخ 93/8/خ رقم أمرنا إلى نشير [ : ونصه هـ4/1/1428



 النطاقات جميع في ملكية صكوك إصدار أو اإلحداث أو التوزيع أو اإلقطاع أو المنح بمنع
 هـ23/3/1427 وتاريخ س م/2230/خ رقم وأمرنا ، الحديدية الخطوط لشبكة المخصصة

 النطاقات على هـ20/3/1423 وتاريخ 93/8/خ رقم األمر في ورد ما بتطبيق القاضي
.جدة محافظة في الحديد السكة خط مسار لمشروع المقترحة

 )27/د/440( رقم األعلى االقتصادي للمجلس العام األمين معالي مذكرة إلى نشير كما
 إدارة مجلس ورئيس النقل وزير معالي كتاب إلى فيها المشار هـ25/12/1427 وتاريخ

 طلب المتضمن هـ26/2/1427 وتاريخ 1/397 رقم الحديدية للخطوط العامة المؤسسة
 جنوب في الحالية الشبكة يربط الذي البري الجسر لمشروع المعدل المسار على الموافقة
 قبل الشبكة يربط الذي الخط وكذلك ، جدة لمحافظة العمراني النطاق بخارج الرياض
 العوائق من الكثير تجنب من ذلك سيحققه لما الصناعية الجبيل بمدينة الدمام مدينة دخول

 للمتطلبات واالستجابة المشروع تكاليف في تخفيض من عنه سينتج ولما ، والصعوبات
 أن من األعلى االقتصادي للمجلس العام األمين معالي أوضحه وما ، للخط والتشغيلية الفنية

 رقم توصيتها في ورأت ، الموضوع على اطلعت األعلى االقتصادي للمجلس الدائمة اللجنة
 الحديد السكة خط مسار على الموافقة ( : يلي ما هـ24/12/1427 وتاريخ )81/27(

 النطاق بخارج الرياض جنوب في الحالية الشبكة يربط الذي البري الجسر لمشروع المعدل
 لإلحداثيات وفقاً الجبيل – الدمام حديد سكة خط وكذلك ، جدة لمحافظة العمراني

 أمرنا في ورد ما تطبيق إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا والخرائط الجداول في الموضحة
 وفقاً أعاله إليه المشار الحديدي الخط مسار على هـ20/3/1423 وتاريخ 93/8/خ رقم

 أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودنا وقد بذلك والتقيد ، المرافقة والخرائط لإلحداثيات
 إليكم نرغب لذا هـ.أ ..]،،.. بموجبه يلزم ما فأكملوا ، يخصه فيما كل لالعتماد هذا

 المشار الجداول في الموضحة االحداثيات من نسخة برفقه وتجدون موجبه واعتماد اإلطالع
و/ ).يحفظكم والله .بعاليه إليها

م/1074/4
2/583

16
4

1386
سالح



 ومأموري إدارات بعض من إلينا الواردة والعروض االستفسارات كثرة إلى بالنظر( :وبعد
 تلك قبل من عليها يحجز ما كثيراً التي النارية والطلقات األسلحة أنواع بشأن المال بيوت

 محجوزة كانت نارية طلقات بخصوص بالذات المدينة مال بيت إدارة مدير رفعه وما الدوائر
 تداولها بسبب أضرار من يقع وما خطورة من األسلحة انتشار على يترتب لما ونظراً لديه
 السالح من المال بيوت إلى يرد ما قبول واقتراح الداخلية وزير لسمو األمر عرض جرى فقد

 بعرض أنه غير القيمة، من يساويه لما المال بيوت وتعويض العام األمن أسلحة إلى وإضافته
 األسلحة من أن متضمناً هـ17/1/1386 في 1434 برقم الداخلية قبل من الموضوع

 ذات األسلحة أما التركات ألصحاب وتسلم بها للحكومة لزوم ال وهذه والسيوف الخناجر
 نرغب وعليه.إيرادها لجهة القيمة وتسلم تثمنها والوزارة الدفاع لوزارة تسلم فهذه الخطورة

 قبله من وبعثها األسلحة من شيء حجز تم ما إذا ذكر ما باتباع طرفكم مال بيت مدير إبالغ
 السامي األمر من بصورة عمدت قد بأنها علماً بالقيمة ومطالبتها والطيران الدفاع وزارة إلى
 وصدر .ن/انتهى .)بموجبه يلزم من فعمدوا التعميم هذا من بصورة أحيطت كما الذكر مار

.ك/هـ3/6/1406 في 9/106 رقم التعميم بذلك
ت/115/2

2/583
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1389
سالح
 أن بأس ال ولكن سالح الدية ضمن من يكون ال أن أحد على بالدية الحكم حالة في(...

 الديات في التعميم نص وينظر .ر/ )إلخ...ذلك ونحو أغنام أو إبل ضمنها من يكون
.418/ص
ت/54/2
2/583
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1394
سالح

 في 10432 رقم التعميمي الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد
 رقم الخارجية وزارة خطاب تلقينا« :المقدمة بعد النص .هـ17/3/1394
 رقم اإليرانية الخارجية مذكرة صورة ومرفقة هـ20/1/1394 وتاريخ 42/7/3/3177/3



 بصحبة بأنواعها األسلحة دخول منع المتضمنة هـ18/10/1352 وتاريخ 29484/م/11
 أمر ذكر ما على الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب وباطالع إيران إلى القادمين

 تزويد تم وقد للعموم وإبالغه بذلك اإلحاطة فنرغب المختصة، للجهات ذلك يبلغ بأن سموه
 الموظفين كافة وإبالغه اإلحاطة نرغب .»اهـ..الغرض لنفس هذا من بصورة الجهات كافة

.ك/انتهى .)لديكم والمستخدمين
ت/97/12
2/584
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سالح

 في 3/23868 رقم الداخلية وزارة وكيل سعادة تعميم نص -1 :يلي فيما نبلغكم( :وبعد
 الملكي السمو صاحب قرار من صورة طيه من إليكم نبعث« :المقدمة بعد هـ16/5/1403

 لمعالجة جديدة إدارة تشكيل بصدد هـ10/5/1403 وتاريخ ،1402 رقم الداخلية وزير
 معالجة تتولى )المدنية المتفجرات بإدارة( تسمى الخطرة والمواد المدنية المتفجرات قضايا
 وترتبط وتداولها المشعة والمواد األخرى الكيماوية والمواد المدنية المتفجرات قضايا جميع

 االطالع نأمل .معاً والسالمة األمن عن تامة مسئولية مسئولة وتكون العام األمن مدير بسعادة
 1402 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب قرار نص -2 .»اهـ.بمقتضاه واإلحاطة

 في 3/23868 رقم الداخلية وزارة وكيل بتعميم المرفق هـ10/5/1403 تاريخ
 ما على لنا،بناء الممنوحة الصالحيات على بناء الداخلية، وزير إن« :النص .هـ16/5/1403

 وكيل معالي برئاسة وذلك المدنية المتفجرات أوضاع لدراسة المشكلة اللجنة إليه توصلت
 بدراسة انتهت التي الصناعي لألمن العليا الهيئة عام وأمين العام األمن ومدير الداخلية وزارة

 :يلي ما نقرر لذا توصيات، من اللجنة إليه توصلت بما ولقناعتنا .ذلك على المترتبة التفاصيل
 اختصاص بنقل والقاضي هـ19/2/1398 وتاريخ 322 رقم السابق الوزاري القرار إلغاء -1

 -2 .المدني الدفاع مديرية إلى العام األمن مديرية من المدنية المتفجرات قضايا معالجة
 المدنية المتفجرات قضايا جميع معالجة تتولى )المدنية المتفجرات إدارة( تسمى إدارة تشكل

 األمن عن تامة مسئولية مسئولة وتكون وتداولها المشعة والمواد األخرى الكيماوية والمواد
 في لها حددت التي االختصاصات وفق اإلدارة هذه تشكيل يكون أن -3 .معاً والسالمة
 بكتابنا العام لألمن المبلغة و الصناعي لألمن العليا للهيئة العامة األمانة قبل من المعدة الدراسة



 قبل من المعدة الدراسة من تنظيمها في واالستفادة هـ12/4/1401 وتاريخ 41/4689 رقم
.وهوفما باسلر شركة

 اللغة يجيدون الذين األكفاء الجامعيين الضباط من الالزم بالعدد اإلدارة هذه تدعم أن -4
 السامي للمقام ويرفع الالزم التشكيل لهما ويوضع الخبراء من الالزم والعدد اإلنجليزية

 ضمن اإلدارة هذه تكون -5 .لها المطلوبة الوظائف إحداث سرعة على الموافقة بطلب
 اإلدارة هذه تشكيل في يبدأ أن -6 .العام األمن مدير بسعادة وترتبط العام األمن جهاز

 .تاريخه من واحد عام عن التزيد مدة خالل جهازها جميع تستكمل أن وعلى عاجلة بصورة
 الصناعي لألمن العليا للهيئة العامة واألمانة اإلدارة هذه بين دائم تنسيق هناك يكون أن -7

 األمن مدير على -8 .العام الصالح يخدم بما المجال هذا في خبرة من لديها بما لالستفادة
 فيما كل إلنفاذه المعنية الجهات لجميع القرار هذا يبلغ -9 .هذا قرارنا إنفاذ العام

.ك/انتهى .)اإلحاطة نرغب .»اهـ.الموفق والله.يخصه
ت/12/9
2/586
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سالح
 في 68043 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب لتعميم إشارة( :وبعد

 مكتب من إلينا والمحال العام األمن ومدير المناطق ألمراء أصالً الموجه هـ4/12/1405
 دخول منع اعتماد نرغب« :نصه والذي هـ2/1/1406 في ب/2057 برقم الوزير معالي

 نرغب عليه .»اهـ.تحيانتا ولكم )فاصلة( الشرعية المحاكم إلى المتخاصمين مع األسلحة
.ك/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة

90/ت/8
2/586
9
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1411
سالح

 هـ18/6/1410 في م/1299 رقم السامي المقام خطاب من نسخة تلقينا فقد( :وبعد
 برفقه« :يلي ما المقدمة بعد ونصه الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه



 يجب بما اإلفادة طلب بشأن هـ4/2/1410 وتاريخ 568س/16 رقم خطابكم مشفوعات
 ذكرتم بما اإلحاطة جرت وحيث .ترخيص دون البارود مادة باستعمال يقوم من حيال اتخاذه

 هـ10/4/1379 في 6741 رقم األمر أن إلى انتهت الموضوع لدراسة لجنة تشكيل عن
 وأن االختصاص جهات من بإذن إال المتفجرة المواد واستعمال وبيع استيراد بمنع قضى

 إبالغ ورأت للتعزير الموجبة المعاصي باب في تدخل األمر ولي وأوامر تعليمات مخالفة
 فيما العام المدعي وفق إليها تحال التي القضايا في بالنظر المحاكم على بالتعميم العدل وزارة
 بتقرير فيها والبت إذن دون المتفجرات وتصنيع واستعمال وإهداء وشراء وبيع بتهريب يتعلق

 بنظام مادة إلحاق أو ذلك حيال التوجيه وطلبكم...والمالئمة الالزمة التعزيرية العقوبة
 حيث من والذخائر األسلحة حكم في المتفجرة المواد تعتبر أن على تنص والذخائر األسلحة
 المخالف ويعاقب واستعمالها واستيرادها لحيازتهما المنظمة بالقواعد التقيد ضرورة

 اقتراح إليكم نرغب .المخالفة نوع يناسب بما والذخائر األسلحة نظام في المقررة بالعقوبات
 النهائية صيغته في لوضعه النظامية اإلجراءات الستكمال عنه والرفع األمر لهذا الالزم التنظيم

 المحكمة إلى فتحال إليه المشار التنظيم اعتماد قبل النوع هذا من قضايا حدثت وإذا
 واعتماد ، ولإلحاطة .»اهـ.بموجبه الالزم فاكملوا .الالزمة التعزيرية العقوبة لتقرير المختصة

.و .)تعميمه جرى يخصكم فيما موجبه
10/ت/8
2/587
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سالح

 هـ19/12/1411 في 45/85614 رقم الداخلية وزارة وكيل معالي خطاب تلقينا( :وبعد
 إلى ورد ما عن استفسارنا بشأن هـ1/7/1411 في خ/12/1773 رقم لخطابنا الجوابي

 صورة بموجب المكرمة مكة منطقة إمارة وكيل سعادة من الغربية بالمنطقة الوزارة فرع
 منطقة شرطة مدير سعادة إلى أصالً والموجه هـ24/5/1411 في ع/4053/11 رقم خطابه

 في 45/13820 رقم الداخلية وزارة مقام خطاب تلقينا« :السالم بعد ونصه المكرمة مكة
 الشرعية القرارات في يرد وما عنه الرفع يكون أن ينبغي ما المتضمن هـ17/2/1411

 على مشموالً يكون أن وضرورة فيها اإلهمال أو المسروقة أو المفقودة باألسلحة الخاصة
 األحوال بطاقة في الوارد لالسم مطابقاً الشرعي القرار في الوارد االسم يكون أن -1 :اآلتي

 صناعة تحديد -3 .النفوس حفيظة أو المدنية األحوال بطاقة من صورة إرفاق -2 .المدنية



 من المسدس مع المفقودة الطلقات عدد تحديد وكذا التصريح ورقم وعياره ورقمه المسدس
 بموجبه، بالعمل منسوبيكم وإشعار االطالع نأمل ..الشرعي بالقرار وذلك بها المصرح أصل
 معالي خطاب تضمن وحيث .»اهـ.لالعتماد منه بصورة باإلمارة المختصة الجهات زودنا وقد

 المكرمة مكة منطقة إمارة وكيل سعادة خطاب في ورد ما تأييد الداخلية وزارة وكيل
.ك/انتهى .)موجبه واعتماد لإلحاطة تعميمه جرى أعاله، المذكور

2515/ت/13
1/54
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1425
سالح

)

 وتاريخ س18/37707/2 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 ، للسجن الجوال هواتف أجهزة إدخال ظاهرة لتفشي نظراً أنه المتضمنة ، هـ5/7/1425

 الهروب أو باألمن كاإلخالل ، السجناء قبل من سوية غير أمور في ذلك استخدام وإمكانية
 نظام من 29 المادة إلى استناداً أنه سموه وأشار ، جرائم الرتكاب والتنسيق التخطيط أو

 صدرت فقد ، هـ21/6/1398 في 31/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر والتوقيف السجن
 الجوال هواتف إدخال حاول أو أدخل من بحق المادة تلك بتطبيق القاضية سموه توجيهات

 ضمن الهواتف تلك أجزاء إدخال إدراج على التأكيد جرى كما ، السجناء عنابر إلى
 يدرء بما ذلك ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... إليها المشار المادة في المخالفات

. و/ ) الشرعي الوجه وفق المفسدة
2616/ت/13
1/5
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1426
سالح

)

 16/101715 الرقم ذي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 وزارة مع الداخلية بوزارة المختصة الجهات أجرت [ : ونصه ، هـ28/11/1425 والتاريخ



 القضايا في والموقوفين للسجناء المرافقين العسكريين حمل موضوع عن دراسة العدل
 لها مراجعتهم وعند ، الحكومية الدوائر ودخولهم ألسلحتهم والسياسية والحقوقية الجنائية

 حراسة أن إلى وتوصلوا ، الشرعية المحاكم فيها بما ، الرسمية أسلحتهم يحملون وهم
 هي بل ، فقط والقضائية األمنية الدوائر بين فيما نقلهم على تقتصر ال والموقوفين السجناء

 . المختلفة المدنية أو العسكرية الدوائر من طلبهم أو بعثهم يتم حيث ، ذلك من أشمل
 حكمهم في ومن المسلحين العسكريين والحرس للخفراء يسمح.1 : يلي بما وأوصوا

 في أسلحتهم بحمل والجنائية والحقوقية السياسية القضايا في والموقوفين للسجناء المرافقين
 ، كان أياً المختص القضية ناظر مكتب لدى أو ، كانت أياً المختصة الحكومية الدوائر كافة
 أو ، القضية ناظر أو ، الدائرة رئيس يأمر لم ما ، والموقوفين السجناء مرافقتهم حال

 باليقظة والحرس الخفراء على التأكيد مع ، المباشرة مسؤوليتهم وعلى ، ذلك بغير المختص
 بما األمنية النواحي على المحافظة وكذلك ، وذخيرتهم أسلحتهم على والمحافظة والحرص

 إيذاء محاولة أو هروبه دون والحيلولة اآلخرين على الموقوف أو السجين اعتداء عدم يضمن
 في ومن المسلحين العسكريين والحرس الخفراء على التأكيد.2 . له اآلخرين إيذاء أو نفسه

 ترك بعدم والجنائية والحقوقية السياسية القضايا في والموقوفين للسجناء المرافقين حكمهم
 للسجين وتسليم استالم دور هناك يكن لم ما ، األحوال من حال بأي الموقوف أو السجين

 باتاً منعاً يمنع.3 . كان سبب ألي لديها الموقوف أو السجين بإبقاء أمرت التي الجهة من
 عند ذخيرتهم أو بأسلحتهم الحكومية الدوائر إلى حكمهم في ومن العسكريين دخول

. و/ ) اإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... لها الشخصية مراجعتهم
3017/ت/13

1/5
19
11

1427
سالح

 86841 رقم الداخلية بوزارة والمتفجرات األسلحة إدارة مدير سعادة كتاب تلقينا فقد(
 وتاريخ 12/60747/27 رقم لكتابنا فيه والمشار هـ20/10/1427 وتاريخ

 . باألسلحة المتعلقة العدل وكتابات المحاكم من الصادرة الوكاالت بشأن هـ17/9/1427
 بناء يتم وتجديدها األسلحة رخص استالم إجراءات -1 :- يلي ما سعادته كتاب تضمن وقد
 وكالة الى يحتاج وال رسمية جهة من عليه ويصادق , الترخيص صاحب من تفويض على

 للمتوفى المرخصة األسلحة عن اإلبالغ الورثة وكيل على فإن الوفاة حالة في -2 . شرعية



 ويكتفي األسلحة اقتناء أو حمل شروط عليه تنطبق لشخص أو الورثة ألحد عنها التنازل ليتم
 ال -3 . األسلحة تجديد الى اإلشارة دون الورثة لوكيل الممنوحة العامة الشرعية بالوكالة

 والذخائر األسلحة نظام ذلك ويحكم خاصة وكالة بموجب إال السالح ملكية نقل يتم
ك/ ).يحفظكم والله . موجبه ومراعاة واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . التنفيذية والئحته

3167/ت/13
1/5
4
7

1428
سالح

 صاحب برقية على المبني هـ24/10/1427 وتاريخ 2991/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 هـ16/9/1427 وتاريخ ب/42051 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو

 وتاريخ )193( رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن
 تلقينا فقد عليه .إلخ ... والذخائر األسلحة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ24/7/1426

 وتاريخ 53856 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من الخطي البرقي التعميم
 والذخائر األسلحة نظام من والستون الثالثة المادة إلى استناداً [ : ونصه هـ5/6/1428

 إصدار إسناد المتضمنة هـ25/7/1426 وتاريخ 45/م رقم الكريم الملكي بالمرسوم الصادر
 بإقرار هـ19/1/1428 وتاريخ 23 رقم قرارنا صدر /فاصلة/ لنا للنظام التنفيذية الالئحة
 نود التنفيذية والئحته والذخائر األسلحة نظام من نسخة بطيه /فاصلة/ للنظام التنفيذية الالئحة
 والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا أهـ ] تحياتنا ولكم بموجبه للعمل المختصة للجهة إحالته

 والله .المذكورين التنفيذية والالئحة النظام من نسخة برفقه وتجدون .يخصكم فيما بموجبه
و/،،، يحفظكم

ت/43/1
2/591
4
3

1392
جنائية سوابق
 على القضاة بعض الفضيلة أصحاب يصدرها التي األحكام بعض أن الحظنا فقد( :وبعد

 العقوبة تشديد يقتضي سوابق للمتهم كان إذا ما فيها يراعى ال التهم بمختلف المتهمين
 ال إنه وحيث سوابقها وأهمية المنظورة التهمة أهمية حسب على عليهم الرادع الجزاء وفرض



 للمتهم المناسب الجزاء منها وليكون القوة من األحكام لتكون االعتبار بعين ذلك أخذ من بد
 .)الجميع خطى الله سدد مستقبالً ذكر ما مالحظة يقتضي فإنه لذا .للغير والعبرة والعظة
.و/هـ27/7/1393 في ت/171/3 رقم بالتعميم أكد .و /انتهى

156/ت/8
2/591
8
5

1414
جنائية سوابق

)

 في 16/28904 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا
 القضاة الفضيلة أصحاب مالحظة حال في«... ..يرى سموه أن المتضمن هـ10/4/1414
 تحدد أن كافية غير أمامهم قضيته تنظر التي المتهم سوابق عن المقدمة المعلومات أن

 السابقة قضاياه في بحقه الصادرة األحكام أو الحكم من نسخة طلب أو المطلوبة المعلومات
 العام األمن مدير سعادة أبلغنا وقد ذلك توفير لسهولة القضية في العام المدعي من وذلك
 في بذلك العام المدعي تزويد بسرعة المختصة للجهات واإليعاز العتماده هذا من بنسخة

.و /انتهى )موجبه واعتماد لالطالع .اهـ».طلبه حال
ت/8/4
2/606

23
1

400
وشاحنات سيارات

 في 25601/س/3 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب السمو صاحب لتعميم نشير( :وبعد
 ذ/958 رقم خطابه المعدينة والثروة البترول وزير معالي رفع« :ونصه هـ4/12/1399

 وتاريخ 377 رقم الوزراء مجلس قرار إلى فيه مشيراً هـ14/9/1399 وتاريخ
 يقضي نصاً الحكومية الجهات تبرمها التي العقود جميع تتضمن بأن القاضي هـ18/4/1398

 القوائم تتضمنها التي الوطنية المنتجات تشتري بأن معها المتعاقد المؤسسة أو الشركة بالتزام
 التي بتلك شبيهة منتجات الخارج من تستورد وال والكهرباء الصناعة وزارة قبل من المعدة

 هـ21/9/1391 وتاريخ 880 رقم الوزراء مجلس قرار إلى أشار كما القوائم تتضمنها



 العامة المؤسسة من البترولية المواد من حاجتها بتأمين الحكومية األجهزة بقيام القاضي
 وقد .ممكناً ذلك كان كلما المناقصة بقواعد التقيد دون مباشر بشكل والمعادن للبترول

 لها المحددة باألسعار بترومين زيوت استعمال بضرورة الحكومية الجهات تعميد معاليه طلب
 نرغب معاليه أبداه لما ولتأييدنا .الشأن هذا في النافذة الوزارية القرارات مع تمشياً وذلك
 يلزم عليه .»اهـ.لالعتماد هذا من نسخة األخرى الجهات أعطيت وقد ذلك اعتماد إليكم

 كان سواء العدل وزارة لسيارات خالفه زيت أي استعمال عدم ومالحظة قبلكم من اعتماده
.ش/انتهى .)المختصة المحطات بواسطة أو المباشر بالشراء
م/1463/4

2/595
11
6

1385
وشاحنات سيارات

 المراقبة ديوان رئيس نائب سعادة أبداه ما على وبناء العامة المصلحة وراء سعياً( :وبعد
 إرفاق ينبغي فإنه لكم التابعة للسيارات المحروقات سحب أوراق إرفاق طلب حول العامة
 االتفاق من صورة وربط وقيمتها الجوالين مجموع يمثل بيان عمل بعد شهرياً األوراق تلك

 من اعتباراً شهرياً لكم المقرر حدود في وذلك بالصرف تقوم التي المحطة مع المبرم
.ن/انتهى .)هـ1/7/1385

ت/89/4
2/595

16
10

1388
وشاحنات سيارات

 لسيارة إصالح أو أدوات تأمين على الموافقة طلب منكم يردنا ما كثيراً الحظنا( :وبعد
 تسهيالً تأمينها المطلوب القطعة لتلك التقديرية القيمة إلى اإلشارة دون محكمتكم
 القيمة عن اإلفادة ضرورة ينبغي لذا .الطلب إجابة على الموافقة يسبق التي لإلجراءات

 المهندس تقرير به موقعاً تأمينها على الموافقة طلب مع السيارة تتطلبه نوع ألي التقديرية
.ن/انتهى .)بموجبه والتمشي مستقبالً ذلك مالحظة نرغب . بذلك الخاص
ت/110/2

2/595
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1388
وشاحنات سيارات

 لسماحة الموجه التعميمي بالنيابة الداخلية وزير سمو خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد
 األمن مدير سموه إلى رفعه ما على المعطوف هـ15/11/1388 في 1947/7 برقم الرئيس

 مدير إلينا رفع القضاة رئيس سماحة« :النص .هـ7/10/1388 في ع/ر/م/551 برقم العام
 الحكومية اإلدارات بعض بأن هـ7/10/1388 وتاريخ ع/ر/م/551 رقم بخطابه العام األمن
 إلى الدولة من السيارة ملكية بانتقال وتنتهي العلنية بالمزادات المواطنين على السيارات تبيع

 األمر المرور بإدارات ملكيتها نقل في غالباً يتقيد ال األخير ولكن البيع عقد بموجب الفرد
 ملكاً كانت حينما المرور من المصروفة لنمرتها السيارة حصول عدم عليه يترتب الذي

 عدم فيه وهذا آنذاك تحملها ال كانت إذا ولوحات سير رخص استخراج عدم أو للدولة
 رخص تجديد أو الملكية انتقال رسوم دفع من بعضهم وتملص جهة من السيارة هوية معرفة
 المراد البلد في المرور إدارة تزود أن الحاالت هذه مثل في العام األمن مدير ويرى السير

 لكل كاملة مواصفات فيه موضح السيارات هذه بيع كشف من بصورة فيه السيارات بيع
 سير رخصة تحمل كانت إذا وما اللوحة ورقم والمحرك الهيكل نمرة ذلك في بما سيارة

 المشتري يدفع أن الوقت نفس في ويشترط القيمة ومقدار المشتري وعنوان واسم )استمارة(
 مدير ارتآه ما على ولموافقتنا .الشراء تاريخ من أيام عشرة خالل في الملكية نقل رسوم
 .)فيه جاء ما اعتماد ونرغب .»اهـ.تحياتنا ولكم بموجبه بالعمل اإليعاز نأمل العام، األمن
.م/انتهى
ت/80/4
2/596

22
6

1389
وشاحنات سيارات

 في 2184 برقم لنا الموجه القضاة رئيس السماحة صاحب ألمر فتنفيذاً( :وبعد
 1791 برقم لنا الموجه سماحته ألمر والتأكيد منه صورة لفضيلتكم المعطى هـ13/6/1389
 في 10101 رقم السامي التعميم من صورة بموجبه لنا المبلغ هـ21/5/1389 في
 هـ15/5/1389 ـ 14 في 356 برقم الوزراء مجلس قرار على المبني هـ20/5/1389



 الدوام أوقات غير في استعمالها وعدم الدولة سيارات على المحافظة بضرورة القاضي
 مع المهمة تلك في استعمالها النظام يخول رسمية مهمة في إال الدولة لموظفي الرسمي
 تضمنه ما تنفيذ بضرورة سماحته أمر قضى وقد الدوام بعد يحفظها مكان في تقريشها ضرورة
 غير في الحكومية السيارات استعمال جواز عدم -1 :يلي ما على القرار نص وحيث القرار
 -2 .المهمة لتلك استعمالها النظام يخول رسمية مهمة في إال الدولة لموظفي الرسمي الدوام

 في تخرج سيارة لكل بطاقة عمل -3 .الرسمي الدوام انتهاء بعد السيارات تقريش ضرورة
 أو الوزارة لمقر وعودتها السيارة هذه خروج ووقت المهمة تلك بها يوضح رسمية مهمة

 على الرسمي الدوام خارج السيارات بمراقبة بلدة بكل المرور قلم تكليف -4 .المصلحة
 التابعة للوزارة إخباريات إلعطاء الدفاع وزارة سيارات بمراقبة المكلفين المرور جنود غرار

 بالوزارة الخاصة الرسمية النمر استعمال على الموافقة عدم -5 .السيارات تلك لها
 اعتماد االطالع بعد نرجو ولذا .إطالقاً الخاصة الموظفين سيارات على الحكومية والمصالح

 .)القضاة رئيس سماحة ألمر وتنفيذاً العامة للمصلحة تحقيقاً إليه المشار ر القرا عليه نص ما
.م/انتهى
ت/82/4
2/597

23
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1390
وشاحنات سيارات

 بالرياض العامة والعالقات والنجدة المرور قائد سعادة خطاب الرئاسة تلقت فقد( :وبعد
 رقم الداخلية وزير سمو أمر على المبني هـ27/4/1390 في 1886/16 رقم التعميمي
 أن والمتضمن للمرور العام المدير تقرير عليه اشتمل ما على هـ8/10/1388 في 4406/4

 خاصاً متسلسالً ورقماً الخاص اسمها تحمل لوحات بتركيب تقوم الحكومية الدوائر بعض
 سياراتهم على الوزارة لوحات بوضع األفراد بعض يقوم اللوحات هذه ستار وتحت لوزارتها
 من المصروفة اللوحات تركيب ضرورة فيه وأرتأى المشاكل من لكثير مصدراً وتكون
 المرور يقوم سوف بأنه المذكور بخطابه سعادته وأشار .الحكومية السيارات على المرور
 هـ1/6/1390 من اعتباراً هـ23/2/1390 في 2726/2 رقم المذكور السامي األمر بتنفيذ

 االختصاص جهات تعميد سعادته وطلب السامي األمر نص تخالف سيارة كل يوقف وسوف
 تحمل التي الرسمية اللوحات استعمال عدم نأمل الموضوع وألهمية .السامي األمر بمراعاة

 يكتب أن على المرور قلم من المصروفة بالسيارة الخاصة اللوحة وتركيب القضاة رئاسة اسم



 ويوضع لها التابعة الجهة .القضاة رئاسة اسم عليها الكتابة يتم لم التي السيارة جانبي على
 تزود أن على إليه المشار المرور قلم رئيس سعادة ألمر تنفيذا وذلك .اللوحة رقم عليها
 اللوحات توريد سرعة مالحظة مع الخصوص هذا في يتخذ عما بمعلومات القضاة رئاسة

 تنفيذ في التأخير عن هذا بعد مسئولة غير القضاة رئاسة وستكون المستودعات إلى الرسمية
هـ3/11/1388 في ت/95/4 رقم التعميم بذلك صدر .م/انتهى .)إليه المشار األمر
ت/99/2
2/598
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1390
وشاحنات سيارات

 الداخلية وزير سمو نائب الملكي السمو صاحب خطاب نص يلي فيما نبلغكم:(وبعد
 خطاب صدر أن سبق« :المقدمة بعد النص هـ23/7/1390 في 3214/4 رقم التعميمي
 هـ1/10/1389 في 13102 برقم التعميمي بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب

 بأنفسهم ويقودونها أجرة سيارات يمتلكون الموظفين من كثيراً بأن سموه علم إلى نمى بأنه
 هذا أن وبما وبعده الرسمي الدوام أوقات خالل وذلك الكسب لغرض سائقين بواسطة أو

 نظام من )93( والمادة العام الموظفين نظام من )85( المادة مقتضيات مع يتعارض العمل
 سموه رجا وقد .فيه والتمادي ممارسته حال بأي يجوز وال والجنود الصف ضباط خدمة
 لم إذا النظام بموجب وسيجازون بذلك الحكومية والمصالح بالوزارات الموظفين كافة إبالغ
 المشكلة ينه لم هذا ولكن التعميم صدور تاريخ من شهرين مدة خالل العمل هذا عن يكفوا

 زالوا ما الذين الموظفين بعض من تتضجر ففئة الصدد بنفس شكاوي علينا ترد زالت وما
 المهنة بمزاولة لهم السماح تطلب الهيئة خارج موظفي من وفئة المهنة في يضايقونهم

 جديد من سموه رغبة نؤكد فإننا النظامية النظر وجهة بينا أن سبق أنه وبما أبدوها لظروف
 مدنيين من الدولة موظفي لجميع شامل هذا أن إلى نشير أن نحب كما ذلك بمالحظة

 بمقتضى عمالً المهنة يزاولوا أن للموظفين يمكن وال الهيئة خارج فيهم بما وعسكريين
 في 1368 بعدد برقياً المعظم الملك الجاللة صاحب رآه لما واستناداً النظام

 .»الباب هذا وقفل المشكلة هذه على للقضاء كافياً هذا يكون أن ونرجو هـ21/2/1390
.ن/انتهى .)واعتماده بذلك اإلحاطة نرغب
ت/158/2

2/599
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1395
وشاحنات سيارات

 للشئون الدولة وزير الملكي السمو صاحب من الصادر التعميم نص أدناه نبلغكم( :وبعد
 التقيد وجوب إلى النظر نلفت:اوال :النص .هـ29/6/1395 وتاريخ 27058 برقم الداخلية

 هـ6/8/1392 في 25495 برقم عنه المعمم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب بأمر
 لالستعمال مخصصة تكون مركبة هي المرور نظام مفهوم في الخاصة السيارة )1(م :ونصه

 اعتبارياً أو طبيعياً شخصاً مالكها كان سواء أجر بدون األشخاص أو البضائع لنقل الشخصي
 الخاصة السيارة قيادة في يكتفى )2(م .غيره أو )آب بك الونيت( نوع من كانت سواء

 السيارات بقيادة والمؤسسات الشركات لمنسوبي يسمح ذلك على الخاصة السياقة برخصة
 أو سعودياً السائق كان سواء الخاصة السياقة برخصة والمؤسسات الشركات بهذه الخاصة
 إقامة يحمل الذي األجنبي منح ويجوز المرور نظام من )9( بالمادة وعمالً :ثانيًا .أجنبياً
 التعميم وينظر .و/ .»إلخ...النظامية لشروطها مستوفياً كان متى عامة سياقة رخصة نظامية

.126/ص الحج في
ت/5/12
2/600
4
1

1396
وشاحنات سيارات

 في 63 رقم بالنيابة العام الموظفين ديوان رئيس معالي تعميم من صورة برفقه( :وبعد
 في 5/1/992/5748 رقم العام األمن مدير سعادة خطاب على المبني هـ27/11/1395
 في 22058 رقم الداخلية وزير سمو تعميم صدر أنه فيه جاء الذي هـ28/10/1395
 والعمل لالطالع لشغلها المطلوبة والمؤهالت الخاصة السيارات بشأن هـ29/6/1395

 في 63 رقم بالنيابة العام الموظفين ديوان رئيس معالي تعميم ونص .س/انتهى .)بموجبه
 التعميمي لخطابنا إلحاقاً الموقر العدل وزارة وكيل الفضيلة صاحب« :هـ27/11/1395
 من ورغبة السيارات سائقي وظائف مؤهالت تعديل بشأن هـ27/11/1394 في 66 رقم

 والمصالح الوزارات وحاجة يتناسب بما الوظائف هذه شغل تيسير في العام الموظفين ديوان
 في 5/1/992/5748 رقم العام األمن مدير سعادة خطاب على وبناء الحكومية



 في 27058 رقم الداخلية وزير سمو تعميم صدر قد أنه فيه جاء الذي هـ28/10/1395
 كل هي المرور نظام مفهوم في الخاصة السيارة -1 :يلي ما المتضمن هـ29/6/1395

 مالكها كان سواء أجر بدون االشخاص أو البضائع لنقل لالستعمال مخصصة تكون مركبة
 يكتفى -2 .غيره أو )أب بيك( الوانيت نوع من كانت وسواء اعتبارياً أو طبيعياً شخصاً

 الشركات لمنسوبي يسمح ذلك وعلى الخاصة السياقة برخصة الخاصة السيارة قيادة في
 الخاصة السياقة برخصة والمؤسسات الشركات بهذه الخاصة السيارات بقيادة والمؤسسات

 النحو على السيارات سائقي مؤهالت تعديل رأى فقد .أجنبياً أو سعودياً السائق كان سواء
 بعمل القيام على القدرة توفر بها للتعيين يشترط :والثالثون الحادية المرتبة -1 :التالي

 الثانية المرتبة -2 .خصوصي أو عمومي قيادة رخصة على بالحصول ذلك ويثبت الوظيفة
 العمل طبيعة في خبرة مع الوظيفة بعمل القيام على القدرة توفر بها للتعيين يشترط :والثالثون

.سنين أربع عن تقل ال

 مع الوظيفة بعمل القيام على القدرة توفر بها للتعيين يشترط : والثالثون الثالثة المرتبة -3
 في المحددة السنوات مضي يعتبر -4 .سنوات أربع عن تقل ال العمل طبيعة في خبرة

 أن على .المطلوبة الخبرة بمثابة القيادة رخصة على الحصول بعد والثالثة الثانية الفقرتين
 بكيفية منها يتعلق وما المستخدمين الئحة في الواردة واألحكام الشروط بقية تطبيق يراعى
.»بموجبه بالعمل لديكم المختصة الجهة تعميد نأمل .المطلوبة الخبرة ونوعية التعيين

ت/4/12
2/601
7
1

1397
وشاحنات سيارات

 فيما العدل وكتابات للمحاكم المؤمنة العامة السيارات استخدام لوجوب نظراً( :وبعد
 السيارات جوانب على بالكتابة تقضي التعليمات أن وبما الرسمي العمل وهو له خصصت

 للمناطق بالنسبة ومتابعته ذلك إنفاذ عليكم فإن لذا ».لها التابعة والجهة العدل وزارة« بعنوان
.ش/انتهى .)لكم التابعة واإلدارات

ت/104/4
2/601

23
7

1397



وشاحنات سيارات
 في 7440 س2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم الوزارة هذه تلقت( :وبعد
 في س/م/13904/أ/6/ب/م رقم لتعميمنا إلحاقاً« :نصه اآلتي هـ28/6/1397
 وضعها قبل للوزارة التابعة السيارات على الموجودة الكتابات طمس بشأن هـ12/8/1396

 قبل للمشتري السيارة ملكية ومستندات أوراق تسليم عدم طلبنا وحيث العلني بالمزاد للبيع
 فيما استعمالها لعدم ضماناً وذلك لها المميزة الخاصة للصبغة مغاير بصبغ السيارة صبغ تغيير
 في مؤاخذة تعتبر وإال بيعها قبل والكتابة الشعار تزيل أن الرسمية الجهة على وأن باألمن يخل
 صبغة بتغيير بنفسها الحكومية الجهة تقوم أن الضروري من فإنه الموضوع وألهمية .ذلك

 الوزارة هذه تأمل لذا .»اهـ.البيع عملية تتم أن قبل الرسمية لصبغتها مغايرة بصبغة السيارة
.ش/انتهى .)بموجبه والتمشي التعميم بهذا جاء بما التقيد
ت/125/4

2/602
8
9
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 وأصحاب الوزراء المعالي ألصحاب سيارات بتأمين الخاصة التعليمات نصت فقد( :وبعد
 في يماثلهم ومن عشرة الخامسة المرتبة وموظفي الممتازة المرتبة وموظفي الوكالء السعادة
 التعليمات نصت مستمرة، بصفة الخاصة وطلباتهم لتنقالتهم والمخصصة والراتب المرتبة
 إبدال ويتم سنتين مضي بعد إبدالها يتم للوزراء المخصصة السيارات أن على إليها المشار

 تسليم يتم أن على .سنوات ثالث مضي بعد عشرة الخامسة المرتبة موظفي سيارات
 الطلبات في الستعمالها والضيافات القصور إلدارة إليها المشار المدة مضي بعد السيارات
 لطلبات سيارات العدل وزارة لهم تؤمن الذين المحاكم وقضاة رؤساء أن وبما الرسمية،
 بسيارات لديهم الموجودة السيارات تلك إبدال بطلب للوزارة يتقدمون الرسمية المحاكم

 تنظيم إيجاد في العدل وزارة من ورغبة صرفها، سبق التي السيارات صالحية لعدم جديدة
 وزارة فروع وحاجة العامة المصلحة مع يتفق بما واستبدالها السيارات وصرف لتوزيع جديد
 تحديد ضرورة نرى فإننا عليه بناء الوزارة اعتمادات مع يتالءم وما األخرى والمحاكم العدل

 ودون أجلها من المخصصة مهمتها تؤدي للطلبات المصروفة السيارات لبقاء معينة مدة
 يتطلب األمر وهذا العدل وزارة قبل من لها المحددة المدة مضي بعد إال إبدالها إلى اللجوء
 في استعمالها بعدم عليها بالمحافظة وذلك الغرض لهذا المصروفة للسيارات تامة عناية إعطاء



 يتولى مباشرة مسئولية عنها مسئوالً يكون واحد بشخص قيادتها وتحديد له خصصت ما غير
 في وإيداعها الغيار قطع من لها يلزم ما بتأمين والمطالبة لها المحدد الوقت في صيانتها
 ولتؤدي ومتانتها قوتها على لتحافظ الرسمي الدوام انتهاء بعد لتقريشها المخصص المكان
 السيارات الستبدال معينة مدة تحديد رؤي فقد عليه بناء .أجلها من المخصصة المهمة

 ال بحيث األخرى المحاكم وبقية الرئيسية والمحاكم العدل وزارة فروع لطلبات المصروفة
.لها المصروفة للجهة وتسليمها تأمينها تاريخ من سنوات أربع عن تقل

 قبل الرسمية للطلبات المصروفة السيارات بإبدال طلب أي تقديم عدم فيعتمد عليه وبناء
 الالزمة الصيانة وصيانتها السيارات على المحافظة يجب كما إليها، المشار المدة مضي
 .أجله من أوجدت الذي الغرض وفي الرسمي العمل مصلحة تقتضيه ما على استعمالها وقصر

 المبلغ ستوفر العدل وزارة فإن للسيارات إصالح إجراء إلى يدعو ما وجود حالة وفي
 وقد .فالعتماده المطلوبة لإلصالحات الفنية والمبررات األسباب توفر بعد لذلك المطلوب

.و/انتهى .)إنفاذه لمتابعة التعميم هذا من صورة اإلداري التفتيش أعطينا
ت/126/12

2/603
8
9
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 رقم التعميمي الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب أدناه نبلغكم( :وبعد
 من »ب« فقرة »3« المادة نصت« :المقدمة بعد ونصه هـ10/8/1397 في 21/12402
 الملكي بالمرسوم عليه الموافق ومشروعاتها أعمالها وتنفيذ الحكومة مشتروات تأمين نظام
 ومنها أنواعها المختلفة المعدات تأمين يتم :يلي ما على هـ7/4/1397 في 14/م رقم

 الخاص االستعمال وذات والتفريغ والشحن الركوب سيارات ذلك في بما بأنواعها السيارات
 ومعدات الزراعية المعدات مثل والثابتة المتحركة الثقيلة والمعدات النفايات ونقل كالحريق

 واألسالك المياه ومضخات والمحوالت كالمولدات الكهربائية والمعدات والرافعات الطرق
 هذه وكالء ويدعى له المطلوبة بالغرض تفي مقبولة أنواع ثالثة اختيار طريق عن والكوابل
 بالمواصفات إخطارهم بعد منهم كل ليقدم بوكاالتها لهم المرخص السعوديين المعدات
 لما وفقاً األكثر على يوماً وعشرين ـ األقل على أيام ثالثة خالل مفتوحاً عرضاً المحددة

 من الشراء جاز المملكة في رسمي وكيل المعدات لهذه يكن لم فإذا ـ اإلدارية الجهة تحدده



 شركات وكالء بعض شكوى يفيد ما التجارة وزارة من ورد ألنه ونظراً .الصانعة الشركات
 سيارات باستيراد الوكالء غير األشخاص بعض قيام من تضررهم عن بالمملكة السيارات

 المشار المادة تضمنته ما مراعاة وجوب على نؤكد لذا .مختلفين ومصدرين سماسرة بواسطة
 التأمين أو المنافسة طريق عن ذلك كان سواء بأنواعها السيارات شراء ضرورة من إليها

 لنوع بالمملكة رسمي وكيل وجود عدم حالة وفي ـ فقط الرسميين الوكالء من المباشر
 موجبه واعتماد لالطالع .»اهـ.الصانعة الشركات من الشراء يجوز المطلوبة السيارات

.ك/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه
ت/137/7

2/604
12
10
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 وتاريخ 21/14161 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي تعميم تلقينا( :وبعد
 تقصير من العامة المراقبة ديوان أبداه لما نظراً« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ23/9/1397

 الحكومية السيارات بتسجيل المتعلقة واإليضاحات البيانات قيد في الحكومية الجهات بعض
 المختصين تعميد تأمل الوزارة هذه فإن بيعها أو تسليمها عند اختالفاً يحدث الذي األمر

 بتعليمات الملحق 17/2/76 رقم القرار من األولى بالمادة ورد ما مراعاة بضرورة لديكم
 النوع -1 :اآلتي على واإلخراج اإلدخال مذكرات شمول على نصت حيث المستودعات

 نمرة -4 .شغال غير أو شغال الكيلو رقم -3 .مفصالً والمحتويات الحالة -2 .والموديل
 حقل في وذلك .الكفرات نوع -7 .البودي نمرة -6 .الشاسيه نمرة -5 .الماكينة

 أي إلصالح الرجيع السيارات غيار قطع استبدال عدم على نصت :الثانية المادة .المالحظات
 الالزم المحضر ويتخذ تستبدل المستعجلة الضرورة وعند الوزارة موافقه بعد إال سيارة

 إليهما المشار بالمادتين جاء بما االلتزام نحو التنبيه نأمل .للتأييد الوزارة لمقام بالواقع
 اإلدخال وقيد واالستمارة والنمرة اللوحة رقم مثل األخرى اإليضاحات إلى باإلضافة

 السيارات حركة على المطلوبة الرقابة تتحقق حتى المستودعية بالسجالت واإلخراج
 .)حرفياً بموجبه التمشي اعتمدوا لذا .»اهـ.تحياتنا خالص ولكم وبيعها وصرفاً استالماً

.ش/انتهى
ت/74/4
2/605
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 لها التابعة والدوائر الوزارة لسيارات خاص سجل بإعداد العدل وزارة قامت فقد( :وبعد
 ـ التأمين من الغرض -3 .تأمينها تاريخ -2 .وموديلها السيارة نوع -1 :يلي ما يوضح

 من عليها تم ما -4 .آخر غرض أي أو المحكمة لطلبات ـ النظر لهيئات ـ للمراسل
 الرجوع إلى الحاجة دعت إذا المطلوبة المعلومات على للحصول تسهيالً وذلك .إصالحات

 بما بيان إعداد العدل وزارة تأمل إليه المشار السجل في النواقص بعض لوجود ونظراً إليها،
 واقع من بكم المرتبطة الشرعية والدوائر لديكم الموجودة السيارات ونوع عدد -1 :يلي

 السيارات لها المخصصة والمهمة السيارات تأمين تاريخ -2 .لديكم الموجودة السجالت
.ش/انتهى .)الموضوع ألهمية سريعاً اإلجابة تصل أن ونأمل .سائقها اسم إيضاح مع

ت/139/4
2/607
8
8

1401
وشاحنات سيارات

 بإيضاح والخاص هـ22/5/1400 في ت/70/4 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد
 لطلباتهم المخصصة التمييز وقضاة رؤساء الفضيلة أصحاب لسيارات الالزمة اإلجراءات

 السيارات إلبدال بالنسبة -1 :التالية التعليمات اتباع الوزارة ترغب لذلك وتأكيداً
 تأمين على سنتين مضي بعد[ التمييز هيئة وأعضاء رؤساء الفضيلة أصحاب لدى الموجودة
 الذي الشركة قبل من السيارة استالم تاريخ من المدة وتعتبر لديهم الموجودة (*) ]السيارات

 .للمستودع السيارة أدخلت بموجبها التي اإلدخال مذكرة أو رسمي استالم بموجب يُحدد
 المعين للمسئول يترك -3 .استالمها قبل البديلة السيارة شراء على الوزارة موافقة تؤخذ -2

 وتكون تناسبه، التي السيارة نوع اختيار عشرة الخامسة المرتبة على أو ممتازة مرتبة على
 ذو النوع من تكون ال أن بمعنى الدولة موظفي بكبار الالئق النوع من المختارة السيارة
 لتوريد رسمياً المعتمدين الوكالء قبل من التأمين يتم -4 .البكسات أو )اإلسبور( البابين

 ستدفعه لما األقصى الحد -5 .أخرى جهات من صادرة فواتير الوزارة تقبل وال السيارات
 محدداً السعر يكون -6 .ريال ألف وسبعون خمسة هو المؤمنة للسيارة قيمة المالية وزارة



 للشركة أمر السيارة صاحب يعد -7 .المقرر الربح وبحدود الجمركية البطاقة بموجب
 السيارة لتأمين الشركة إبالغ الوزارة من بطلب أو التأمين على الوزارة موافقة بعد الرسمية
 المسئول لها التابع الجهة أو الوزارة لمستودع وتسلم الجديدة السيارة تستلم -8 .المطلوبة

 ثم ومن ونوعها وصالحيتها السيارة لمطابقة الفنيين أحد به ويشترك لها استالم محضر ويعد
 وأرقام االستمارة ورقم وموديلها السيارة رقم بأعاله وتوضح للمستودع توريدها يتم

 .فقط العدل وزارة باسم االستمارة تنظم -9 .بالمذكرة واللوحات االستمارة وتورد الكفرات
 تقبل وال االستيراد لجنة بطاقة وأصل التأمين أمر أصل مع الشركة من مطالبة ترفق -10

.االستمارة وصورة اإلدخال ومذكرات الصورة

 ثم ومن االستمارة مع للمستودع وتورد بمحضر جردها ويتم تسترجع القديمة السيارة -11
 ـ المدينة ـ القصيم ـ الدمام ـ الرياض من كل في فروعها أو والضيافات القصور إلدارة تسليمها

 فتسلم الضيافات قصور إلدارة فروع بها توجد ال التي المناطق أما ، الطائف ـ مكة ـ جدة
 ـ الباحة ـ أبها ـ جيزان ـ نجران ـ الوجه ـ تبوك ـ الجوف ـ القريات : وهي المالية وزارة لفروع
 باستالم مذكرة وستحصل هـ19/11/1397 في 6/1/177 رقم المالية وزارة لتعميم طبقاً

 -12 .األوراق مع ويرفق رسمي محضر أو القديمة بالسيارة الخاصة االستمارة مع السيارة
 اإلجراءات فتتخذ تمييز قضاة مجدداً ترفيعهم يتم لمن جديدة سيارات لشراء بالنسبة

 المختصين إبالغ نرغب -13 .10 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، رقم بالفقرات الموضحة
 أي بأن وإبالغهم بموجبه والعمل ذلك بمضمون المعنية الجهات وجميع بالمستودع لديكم
 فالعتماده ـ ألصحابها المستحقات صرف يؤخر إليها المشار اإلجراءات استكمال في تقصير

 ت/4/83 رقم التعميم حسب سنوات بثالث المدة عدلت (*) .ش/انتهى .)ـ
و/هـ23/4/1406
ت/4/78
2/609

16
4

1406
وشاحنات سيارات

 جميع تحرك على الرقابة إحكام على الوزارة من وحرصاً النظام لمقتضيات إنفاذاً( :وبعد
 ذلك تنفيذ من التأكد مع األمامية األبواب على واضحاً الوزارة شعار كتابة اعتمدوا .سياراتها

 ثم ومن بالشعار مكتوبة حديدية كليشة بعمل ذلك ويكون لديكم الموجودة السيارات على
 علماً .ذلك مخالفة نتيجة السيارة ومستلم المسئول وسيتحمل المطلوب، باللون عليه الرش



.ش/انتهى .)ودمتم بموجبه يلزم ما فأكملوا .منه بصورة الرقابية الجهات زودت أنه
ت/12/20
2/609
1
2

1407
وشاحنات سيارات

...»

 ورخصة بالمملكة النظامية اإلقامة يحمل لمن إال السعودية الشاحنة السيارات قيادة منع -1
 سائق يقودها المنافذ من سعودية شاحنة سيارة أي بخروج السماح عدم -2 .سعودية عمومية

.الوزارة من التعميم ويطلب .مالكها كفالة على سائقها يكن لم ما سعودي غير
ت/12/151
2/609

14
8

1407
وشاحنات سيارات

 أصالً الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة وردنا( :وبعد
 رقم الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب

 طيه الكريم لسموكم أبعث« :المقدمة بعد نصه هذا هـ24/7/1407 في ر/7/10956
 تحديد بشأن الصادر هـ16/7/1407 في 162 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة

 وأبعادها والمقطورات والقاطرات السيارات وأوزان أحمال لتطبيق الالزمة اإلجراءات
 اإلجراءات، هذه تنفيذ متابعة مسئولية عليها تقع التي الجهات تحديد مع نظاماً المقررة
 فأرجو ذلك على الكريمة الموافقة تمت وحيث .بالقرار تفصيالً الموضح النحو على وذلك
 من صورة وبرفقه .»اهـ.تحياتي أطيب سموكم وتقبلوا..بموجبه الالزم بإكمال باألمر التكرم

.ك/انتهى )موجبه واعتماد لالطالع المجلس قرار
ت/8/1
2/610
1
1



1408
وشاحنات سيارات

 الشاحنات بشأن هـ1/2/1407 وتاريخ ت12/20 رقم الوزارة لتعميم إشارة( :وبعد
 رقم الداخلية وزارة وكيل معالي خطاب تلقينا فقد .أجانب يقودها التي السعودية

 اإللحاقي الداخلية وزارة تعميم من نسخة به المرفق هـ22/12/1407 وتاريخ 27/92930
 رقم لتعميمنا إلحاقاً« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ12/11/1407 في 27/84745 رقم
 هـ21/3/1407 ـ 20 في 27/21807 ورقم هـ11/1/1407 في ش112/2 /س27

 مدى حول استفسارات وردتنا »فاصلة« أجانب يقودها التي السعودية الشاحنات بشأن
 نقل على تعمل التي األجنبية األجرة وسيارات السعودية للحافالت أعاله تعميمنا شمول

 غير السعودية الحافالت أن نفيدكم ».فاصلة« .المجاورة والدول المملكة بين الركاب
 فإن األجنبية األجرة لسيارات بالنسبة أما أعاله، لهما المشار التعميمين في جاء بما مشمولة

 فالعمدة اشتبه وما الواضحة نصوصها وفق فيطبق اتفاقيات على بناء للمملكة دخولها كان ما
 بذلك لإلحاطة »فاصلة« المهم هو واألمن األحق والسعودية الوطنية المصلحة فيه ما على

.ك/ .)واإلحاطة االطالع نأمل .»اهـ».فاصلة«
ت/8/9
2/611
9
1

1408
وشاحنات سيارات

 في واالنتقال للنقل الوسيلة وهي الرسمية العهد أهم إحدى السيارات أن المعلوم من( :وبعد
 يجري المنطلق هذا ومن فيه الشك أمر الدائرة لدى وجودها وفائدة وجدوى متعددة مهمات

 بنود وتتحمله العمل مصلحة وتتطلبه الضرورة تستدعيه ما تأمين ميزانية كل خالل من
 لضمان بها والعناية عليها المحافظة على والتعليمات النظم نصت وقد السيارات من الميزانية

 التعليمات ظل وفي هنا ومن التقديري عمرها من ممكنة فترة أطول منها االستفادة حسن
 األساسية البيانات جميع تسجيل يتم :أوالً :يلي ما اتخاذ نرغب واجب هو بما وقياماً القائمة

 لشخص شخص من أو لجهة جهة من عهدتها نقلت أو مسترجعة أو مصروفة سيارة كل عن
 الوزارة جهاز داخل اإلجراء هذا تولت جهة كل في )8( رقم نموذج العهدة بطاقة في آخر

 سيارة أي بيع أو بشراء األمر صدور حالة في :ثانيًا .اختصاصه حسب كل خارجها أو
 الصيانة وإدارة المستودعات إدارة إحاطة يجب بالوزارة المختصين قبل من بذلك والقيام



 الوزارة فروع على :ثالثًا .الالزمةعنها البيانات كامل مع بذلك اآللي والحاسب والخدمات
 أو الشراء عملية إتمام عند اآلن حتى فروع بها يفتتح لم التي المناطق في المحاكم ورئاسات

 إليها المشار الجهات يزودوا أن الوزارة قبل من بذلك تفويضهم حالة في قبلهم من البيع
 يفتح أن ينبغي البطاقات استعمال حالة في :رابعًا .حده على حالة كل عن الالزمة بالبيانات

 على :خامسًا .الحاجة عند إليها للرجوع البطاقات هذه به تحفظ المختصة الجهة لدى ملف
 عن مستوفية ببيانات إليها المشار الجهات وموافاة السيارات بأمور العناية اإلدارين المفتشين
 المفتشين من أيضاً مطلوب هو كما بزيارتها يقومون التي الجهة في الموجودة السيارات
.اإلمكان حسب المركزيين

 فروع بها يفتتح لم التي المناطق في المحاكم ورئاسات وفروعها الوزارة أقسام على :سادسًا
 المنطقة في الموجودة السيارات عدد توضح شهور عشرة كل دورية بيانات رفع اآلن حتى

 وحالة بعهدته هي ومن وتاريخها واالستمارة اللوحة ورقم وموديلها السيارة نوع على مشتملة
 على يجب :سابعًا .بعاليه عنها المنوه الثالث للجهات البيانات هذه وترسل العامة السيارة
 من تامة عناية بها تعتني أن الرسمية للمهمات أو اليومية للطلبات سيارات لديها التي الجهات

 وتفقد لذلك المعتبرة المواعيد في والشحوم بالزيوت وتزويدها عليها والكتابة تقريشها حيث
 يتولى أن يجب :ثامنًا .يذكر لم أو ذكر السيارة على للمحافظة يلزم ما وكل والنظافة المياه
 تحت صيانتها وعن لها يلزم عما مسئوالً ويكون رسمياً له مرخص سائق السيارة قيادة

 الدائرة لصالح الرسمية األغراض على مقصوراً استعمالها ويكون المباشر المسئول إشراف
.ش/انتهى .)فقط أجلها من السيارة صرف تم التي

ت/8/78
2/612
1
5

1408
وشاحنات سيارات

 خطاب على المعطوف هـ8/4/1408 وتاريخ 691 رقم الوزير معالي خطاب وردنا( :وبعد
 نصه اآلتي هـ12/1/1408 وتاريخ ر/383 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي

 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي من إلينا ورد ما على بناء« :المقدمة بعد
 ورئيس الدولة وزير معالي خطاب من نسخة على المعطوف هـ12/1/1408 في ر/383
 الرقابية الختصاصاتها الهيئة ممارسة من انطالقاً أنه إلى فيه المشار والتحقيق الرقابة هيئة



 وعدم الحكومية للسيارات الحكومية والمصالح اإلدارات استخدام حسن من التأكد وبهدف
 بعدم تقضي التي المدنية الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح من )27/12( المادة أحكام مخالفة
 كافة إبالغ نأمل .الشهري االنتقال وبدل الحكومية السيارات استعمال بين الجمع جواز

 وبانتهاء له خصصت ما غير في الحكومية السيارات استخدام بعدم الوزارة وفروع المحاكم
 الدوام انتهاء بعد لهم التابعة اإلدارة في السيارات تلك بتقريش عليهم التأكيد الرسمي الدوام

.ك/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .»اهـ.الرسمي
ت/8/159
2/613

15
8
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 في 1134 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا( :وبعد
 تغيير أو سيارة أي في تعديل أي إجراء ألن نظراً« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ3/8/1408

 المرور نظام من )113( للمادة تنفيذاً وذلك المختصة المرور إلدارة الرجوع يتطلب لونها
 كل وعن بالتسجيل المختصة الدائرة يبلغ أن مسجلة مركبة أي مالك على أن على تنص التي

 رخصة مع المركبة لها يقدم وأن اللون أو الصندوق أو المحرك في مركبته على يطرأ تعديل
 هذه مخالفة وأن..والسجالت الرخصة في الالزمة التصحيحات وإجراء عليها للكشف السير
 في 1873 رقم الوزراء مجلس قرار أن كما .المخالف بحق النظام تطبيق يستوجب المادة

 إصالح ورش أصحاب معاقبة تضمن قد السامي المقام عليه وافق الذي هـ15/10/1394
 إذ ..االختصاص جهات من إذن على الحصول دون هياكلها بإصالح يقومون الذين السيارات

 هام إجراء هو لونها تغيير أو السيارة سمكرة إجراء قبل مسبق تصريح على الحصول أن
 في الحادث آثار إخفاء قبل الحوادث مواقع من الهاربة السيارات ضبط عملية يسهل

 ورش لديها العامة والمؤسسات الحكومية والجهات الوزارات من العديد إن وحيث .السيارة
 الورش هذه عن المسئولين على بالتنبيه نؤكد فإننا ..لذا .سياراتها وإصالح لصيانة خاصة

 لونها، تغيير أو سيارة أي هيكل إصالح قبل المرور من مسبق إذن على الحصول بضرورة
 لتعميد العام األمن مدير سعادة عمدنا وقد هذا للفائدة، وتعميماً للهدف تحقيقاً وذلك
 اإلشراف بخصوص لإلصالح خاصة ورش لديها التي الجهات مع بالتنسيق االختصاص جهات

 نأمل .»اهـ.بشأنها الالزم التخاذ مخالفة أي عن والرفع دقة بكل وتطبيقه هذا تعميمنا على
.و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع



ت/8/58
2/614

27
4
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وشاحنات سيارات

 16 وتاريخ 37/21347 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية إلى إشارة( :وبعد
 ش112/2 /س27 رقم تعميمنا إلى نشير« :المقدمة بعد نصها واآلتي هـ17/3/1409 ـ

 على يكن لم ما الشاحنة قيادة من األجنبي السائق بمنع القاضي هـ11/1/1407 وتاريخ
 النقل مؤسسات أصحاب من عدد إلينا تقدم وحيث نظامية إقامة ويحمل مالكها كفالة

 سائقي تشمل والتي العالقة ذات الجهات بعض من يواجهونه مما تذمرهم مبدين والسفريات
 25 وتاريخ 27/57713 رقم برقيتنا صدرت أن سبق بأنه نفيدكم.التعليمات بتلك حافالتهم

 هي وإنما الحافالت سائقي على تنطبق ال التعليمات تلك أن تضمنت التي هـ26/7/1407 ـ
 نأمل .»اهـ.بموجبه والعمل واإلحاطة االطالع نأمل لذا .فقط الشاحنات بسائقي خاصة

.ك/انتهى.)موجبه واعتماد االطالع
189/ت/16
2/614

28
12
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وشاحنات سيارات

 في 12/7841 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب إلي باإلشارة( :وبعد
 أن المتضمن هـ13/4/1409 في 5189 رقم السامي األمر على المبني هـ24/11/1409

 الجهات ميزانيات في تتوفر ال أنه كما الدوري للفحص خاضعة غير الحكومية السيارات
.ش/انتهى .)بموجبه والعمل ذلك اعتماد نأمل لذا .الغرض لهذا اعتمادات الحكومية

2/ت/8
2/615
6
1
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 المنورة بالمدينة العدل وزارة فرع عام مدير سعادة من الوارد االستفسار على بناء( :وبعد
 طلب والمتضمن األخرى الجهات وبعض هـ7/11/1409 وتاريخ 3402 رقم بالخطاب
 التصوير وآالت السيارات إصالح وأجرة الغيار قطع تأمين بشأن محددة بتعليمات تزويدهم
 فرع لكل التابعة العالقة ذات الجهات على وتعميمها بموجبها للتمشي الكاتبة واآلالت

 تعرض آلة أو سيارة أي إصالح طلب حالة في -1 :التعليمات يلي وفيما المحاكم، ورئاسات
 وقطع إصالح من تحتاجه ما لتقرير مختص مهندس أو الفرع مهندس على اآللة أو السيارة

 الخطأ نسبة لتحديد المرور من تقرير إرفاق من فالبد لحادث السيارة تعرضت إذا أما غيار،
 تسعيرات لجلب متخصصة ورش ثالث على اآللة أو السيارة تعرض -2 .والمتسبب
 التقارير ترفع -3 .المناسب والسعر النوعية جودة مراعاة مع الغيار قطع وكذلك اإلصالح

 أخذ بعد -4 .الغيار قطع وتأمين اإلصالح على الموافقة ألخذ الوزارة لمقام والتسعيرات
 تحديد مالحظة مع )سعراً األقل( المختارة المؤسسة أو الورشة تعميد يتم الوزارة موافقة

 الغيار قطع وتركيب اإلصالح إكمال بعد -5 .التعميد خطاب في التأمين أو اإلصالح فترة
 يعد كما الغيار، قطع وتركيب اإلصالح عملية بإكمال يفيد المهندس من موقع محضر يعد

 الغيار لقطع »3« رقم نموذج استالم محضر يعد -6 .المستبدل بالتالف صغير محضر
 يرفع -7 .التأمين أو اإلصالح عن المسؤلة الجهة من ويعتمد الفني العضو من موقع المؤمنة

 بما التمشي آملين .بالصرف للمطالبة للوزارة والتسعيرات والفواتير والمحاضر التعميد أصل
.م/انتهى .)أعاله ورد

81/ت/8
2/616

16
8
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 الطابع ذات سياراتها بتشغيل تقوم المملكة أنحاء سائر في الحكومية اإلدارات بعض ... «
 المعدة المراكز في للتفتيش السيارات هذه تخضع ال وربما أجانب سائقين قبل من الرسمي

.الوزارة من التعميم ويطلب .و/ .»إلخ...الرسمية الصبغة تحمل كونها الغرض لهذا
121/ت/16
2/616

27
11



1411
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 في ر/7/13075 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب تلقينا فقد( :وبعد
 رقم والتحقيق الرقابة هيئة ورئيس الدولة وزير معالي خطاب على المعطوف هـ5/11/1411

 الرقابية الختصاصاتها الهيئة ممارسة من انطالقاً أنه المتضمن هـ28/5/1411 في خ/242
 مختلف في حكومية إدارة )115( شملت ميدانية بجوالت بالقيام أعضائها بعض كلفت فقد

 هـ1410 لعام عشر الحادي الشهر وحتى السادس الشهر من الفترة خالل المملكة أنحاء
 مخالفتها وعدم الحكومية الجهات تلك في السيارات استخدام حسن من للتأكد وذلك

 أنه على تنص التي المدنية الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح من )27/12( المادة ألحكام
 على يحصل كان إذا الحكومية السيارات استعمال األحوال من حال بأي للموظف اليجوز«

 بالتقرير تفصيالً الموضحة المالحظات عن الجوالت تلك أسفرت وقد »شهري انتقال بدل
 زيارتها تمت التي الحكومية اإلدارات من عدد مخالفة -1 :يلي ما أهمها من والتي المرفق

 الستخدامها سيارات الموظفين بعض تسليم لوحظ حيث )27/12( المادة أحكام لمقتضى
 معهم تبقى بل المرائب إلى السيارات تلك بعودة االلتزام يتم وال الدوام وقت وخارج أثناء
 عملهم طبيعة تستدعي ال لموظفين سيارات تسليم -2 .الشهري النقل لبدل تقاضيهم رغم
 بعض استخدام من لوحظ ما بذلك ويتصل إدارية أو مكتبية وظائف لشغلهم نظراً ذلك

 أو والخاص الرسمي الستعمالهم حكومية سيارات زيارتها تمت التي اإلدارات مديري
 .للنظام ذلك مخالفة رغم المديرين تصرف تحت فعلياً وبقائها لهم تابعين لموظفين تسليمها

 الحركة أقسام ومديري المسئولين كبعض وذلك واحد لموظف سيارة من أكثر تسليم -3
 الدوام نهاية بعد المرائب في السيارات تلك معظم إيقاف عدم الرقابية الجوالت أثبتت وقد
.الخاصة األغراض في استعمالها على يدل بما

 االستالم وتاريخ المستلم اسم فيها يحدد نظامية تسليم أوامر دون السيارات بعض تسليم -4
 لبعض المسلمة السيارات ذلك ومن شفهية بأوامر التسليم يتم إذ التسليم وقت السيارة وحالة

 أن شك وال شفهية بأوامر الموظفين لبقية بتسليمها بدورهم يقومون والذين األقسام مديري
 شيء حصول حالة في خاصة السيارة حيال المسئولية ضياع إلى يؤدي الطريقة بهذه التسليم
 البعض اهتمام عدم وكذا للسيارات ملفات بإعداد اإلدارات بعض اهتمام عدم -5 .للسيارة

 في كبير نقص وجود الجوالت أثبتت إذ المطلوب بالشكل مستنداتها باستكمال اآلخر
 جميع بجمع اإلدارات بعض قيام من لوحظ ما بذلك ويتصل فيها توفرها الالزم المحتويات

 إلى الحاجة حالة في إليها الرجوع عملية اليسهل بما واحد ملف في اإلدارة سيارات أوراق



 عند )االستمارات( بالسيارات الخاصة السير رخص بعض تجديد مراعاة عدم -6 .ذلك
 ما بذلك ويتصل بالسائقين الخاصة القيادة رخص بعض تجديد عدم وكذا سريانها مدة انتهاء
 في استعمالها يسهل الذي األمر السيارات من عدد على الجهة شعار إثبات عدم من لوحظ

 تركوا الذين األشخاص من السيارات بعض عهدة بإنزال االهتمام عدم -7 .الخاصة األغراض
 آخر جانب ومن عليهم كعهدة اثباتها دون ألخرين فتسلم الفصل أو االستقالة بسبب العمل
 سيارات من بعهدتهم ما معهم أخذوا أخرى فروع إلي نقلوا الذين الموظفين بعض أن لوحظ

 بإجازات بالتمتع الموظفين بعض يقوم -8 .الشأن هذا في المتابعة ضعف على يدل مما
 تمتعهم طوال معهم تظل بل جهاتها إلى الحكومية السيارات بإعادة االلتزام دون اعتيادية

 بدل بين جمعهم حيث من للنظام ذلك مخالفة عن فضالً منها االستفادة يعطل بما باإلجازات
 هـ11/2/1400 وتاريخ 203/8 رقم الكريم األمر يقضي وحيث .الحكومية والسيارة النقل

.إلخ...مالحظات من عليه تقف ما الهيئة ترفع بأن

 تلك لتالفي يلزم ما اتخاذ ـ الكريم للتوجيه تنفيذاً ـ الديوان رئيس معالي رغب ذكر ولما
 عليه .إليها المشار المادة به تقضي بما بالتقيد المختصة الجهة على التأكيد مع المالحظات

 بأن للوزارة تابعة سيارات لديهم من جميع تنبيه ومالحظة موجبه، واعتماد اإلحاطة نأمل
 أو الوزارة في لذلك المعد المكان في يومياً الرسمي الدوام نهاية في سيارة كل توقف

 مخالفة، كل عن لنا والرفع دقة بكل ذلك بمراقبة الموظفين أحد ويعمد الفرع، أو الرئاسة
.و/انتهى .)تطبيقه لمتابعة التعميم هذا من بصورة اإلداري التفتيش تزويد تم بأنه علماً

65ت/8
2/619

12
5

1412
وشاحنات سيارات

 من بعدد العدل وكتابات والمحاكم وفروعها الوزارة تزويد العامة المصلحة اقتضت( :وبعد
 هـ21/1/1412 في 531 رقم بقرارنا بالوزارة لجنة الغرض لهذا شكل وقد السيارات،

 جميع على السيارات تعميم تم وقد .العدل وكتابات المحاكم وضع دراسة لها أوكل
 وقد السيارات، من عدد بها خصص إعدادها تم بيانات وفق وذلك العدل وكتابات المحاكم

 ال المثال سبيل على وهي السيارات هذه على تأديتها يمكن التي األعمال تحديد جرى
 في بما النظر وهيئات العدل وكتاب القضاة بأعمال المتعلقة المهمات -1 :يلي ما الحصر



 طبائع وتستدعيه الرسمية األعمال واقع يتطلبه ما وكل الرسمية االجتماعات حضور ذلك
 وخالف والمفتشين والمحاسبين القضاة انتداب -2 .والمالية واإلدارية القضائية األعمال

 المراسل يكون أن شريطة اليومية المراسالت -3 .نقل وسيلة تأمين انتدابه يتطلب ممن ذلك
 للرئاسات التابعة العدل وكتابات المحاكم احتياجات نقل -4 .نظامية قيادة رخصة يحمل

 في أهمية من الوسيلة لهذه ولما .الغرض لهذا الصالح النوع من السيارة كانت إذا والفروع
 ومديري المحاكم رؤساء على فإن واجباً، أمراً عليها المحافظة تجعل الرسمية األعمال تأدية

 - :يلي بما التقيد العدل وزارة منسوبي من وغيرهم العدل وكتاب المحاكم وقضاة الفروع
 إيقاف - .الرسمي الدوام وقت وداخل الرسمية األعمال في إال السيارات هذه استخدام عدم

 تسليم عدم - .الرسمي الدوام وقت انتهاء بعد لإلدارة الرسمي المقر في السيارات جميع
 بين والمهمات األعمال تأدية في التنسيق - .نظامية قيادة رخصة يحمل لمن إال السيارة
 تتعطل ال بحيث تفتيش أو انتداب مهمات من هناك يكون وما والمراسلة، المهمات أعمال

 يجوز وال نطاقها في السيارات استخدام يمكن التي األعمال بعض هذه .الرسمية األعمال
 على وأخيراً أوالً المسئولية وتقع األحوال، من حال بأي الخاصة األعمال في استخدامها

.والتعليمات األنظمة مع تتمشى ال التي التصرفات عن األول المسئول فهو الدائرة، رئيس

 الضوابط بهذه التقيد ومتابعة مراقبة الفروع ومديري المحاكم رؤساء جميع وعلى هذا
 من بحق الالزم اإلجراء اتخاذ وسيتم أعاله، ذكرنا ما تخالف حالة أي عن واإلفادة وتنفيذها
 من موجوداتكم عن اإلفادة سرعة ترغب الوزارة وإن هذا.تعليمات من إليه أشير ما يخالف

 وما لالستخدام منها صالح هو وما وموديالتها وأنواعها بعددها يختص فيما القديمة السيارات
 في النظر يمكن حتى )السيارات لجنة( عنوان تحت الوزارة إلى البيانات هذه ورفع يصلح، ال

 توزيع وإعادة صالح، غير هو ما وبيع صيانة إلى يحتاج ما صيانة حيث من ودراسته ذلك
 وليكن .العام الصالح ويخدم القائمة االحتياجات مع يتالءم بما االقتضاء عند منها الصالح

.و/انتهى .)سريعاً ذلك
67/ت/8
2/620
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 أن وبما لكم التابعة والجهات إلدارتكم السيارات من عدد صرف حالياً يجري حيث( :وبعد
 وأعمال والمراقبة المتابعة إجراءات يسهل مطلوب أمر وحفظها وتبويبها المعلومات تنظيم



 جميع تسليم محاضر من صور فيه يودع لديكم ملف فتح فيعتمد .ذلك وغير الصيانة
 من وصورة الخصوص هذا في وبينكم الوزارة بين فيما الدائرة المكاتبات وصور السيارات
 تحت الملف هذا ويكون الخصوص هذا في يستجد ما كل من وصورة سيارة كل استمارة

 المتعلقة البيانات تسجيل إلى إضافة الحاجة عند إليه للرجوع المستودع عن المسئول عهدة
 بخطاب الملف برقم وموافاتنا التعليمات حسب بذلك الخاصة السجالت في بالسيارات

 محتويات من بصورة المخزون إدارة وتزود بالوزارة »المخزون إدارة« عنوان تحت رسمي
 إليها للرجوع االستمارات من وبصور سيارة أي حول يستجد ما وبكل تنظيمه بعد الملف

.ش/انتهى .)االقتضاء عند
115/ت/8
2/621
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 67/ت/8 ورقم هـ13/5/1412 في 65/ت/8 رقم الوزارة هذه لتعميمي فإلحاقاً( :وبعد
 ورد وحيث .العدل وكتابات للمحاكم حديثاً المؤمنة السيارات بشأن هـ14/5/1412 في

 .الحاضر الوقت في ذلك إمكانية ولعدم السيارات لتلك سائقين لتأمين الطلبات من كثير
 وظائف على مستخدمون فيها يوجد ال التي اإلدارات في السيارات قيادة إسناد فيعتمد
 من يختار خصوم محضري فيها ليس التي اإلدارات وفي الخصوم لمحضري سائقين

.و/انتهى .)إليه وتسند قيادة رخصة يحمل ممن العمال أو المستخدمين
131/ت/16
2/621
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 التابعة واإلدارية القضائية للدوائر التابعة السيارات بعض أن علمنا إلى نمى لقد( :وبعد
 تحمل كتابات وهي جوانبها على المثبتة الكتابات زالت قد والقديمة منها الجديدة للوزارة
 المعنية اإلدارة أو الفرع أو كامالً العدل كتابة أو المحكمة واسم العدل وزارة عنوان

 التي للجهة تسليمها وقت السيارة على المثبتة الكلمات من كلمة كل على المحافظة وألهمية



 أو اإلهمال عن فضالً الكتابة هذه أمر في التهاون باتاً منعاً يمنع فإنه لذا .تستخدمها
 العدل وكتاب القضاة جميع على نؤكد وإذ .قصد بدون أو بتعمد إزالتها في التسبب
 جوانب على الموضحة بالكتابات التامة العناية بوجوب المسئولين وعموم الفروع ومديري

 السيارة على التي الكتابة يتعاهد أن سيارة بعهدته واحد كل على نوجب فإننا .السيارات
 حروفها بعض خفاء أو اندثارها عند الكتابة بتجديد واآلخر الحين بين ويقوم عنها المسئول

 كتب قد يكن لم إذا إلدارته تابعة سيارة أي على بالكتابة والقيام األسباب من سبب ألي
 أن بالجميع ونهيب األمر هذا في التهاون عليه بدا من كاملة المسئولية يتحمل وسوف عليها

 فيه وما بالواجب القيام سبيل في الوزارة مع يتعاونوا وأن بهم الظن حسن مستوى في يكونوا
 والسالم .ويرضاه يحبه لما الجميع الله وفق .األكمل الوجه على األمانة وأداء الذمة براءة

 هذا تضمنه ما إنفاذ متابعة الفروع مدراء على -1 :ملحوظة .وبركاته الله ورحمة عليكم
 -2 .وعناية حزم بكل ذلك في المتساهل عن والرفع الخصوص هذا في سبقه وما التعميم

 هذا عليه نص ما إنفاذ متابعة فروع بها يفتتح لم التي المناطق في المحاكم رؤساء على
 -3 .واهتمام عناية بكل ذلك في المتساهل عن والرفع لهم التابعة للجهات بالنسبة التعميم؛

 للجهات زياراتهم خالل مالحظاتهم عن الرفع اإلداريين والمفتشين القضائيين المفتشين على
.خاصة بمهمة مكلفاً المفتش كان ولو

 الموضوع هذا متابعة الكبرى المحاكم في العامين واألمناء المركزيين المفتشين على -4
.و/انتهى .)االقتضاء عند مخالفة أي عن والرفع

1329/ت/13
1/5
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 بأن القاضي هـ12/20/2/1410رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي تعميم الى إشار(..
 إجراؤه الضرورة تتطلب ما إطار ضمن لها التابعة السيارات بإصالح الحكومية الجهات تلتزم

 لإلصالحات بالنسبة أما للسيارات العادي االستعمال عن ناتجة وتكون وإصالحات صيانة من
 على ذلك في المتسبب حساب على تكون إصالحها تكاليف فإن المرور حوادث عن الناتجة

 الحكومية الجهة تتحمل وال فيها المحددة الخطأ نسب ووفق المرور تقارير تحدده ما ضوء
 بان نصت الوزراء مجلس نظام من )26( المادة ان حيث ذلك عن الناتجة اإلصالح تكاليف
 مجلس من بقرار أو النظام بموجب إال الدولة أموال من مبلغ أي صرف ىيجوز



.و/يحفظكم والله)موجبه ومراعاة االطالع نرغب لذا .انتهى.الوزراء
1350/ت/13
1/5
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)

 في ر/7/260 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد
 المدنية الخدمة مجلس إليه انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ8/1/1420

 حكومية جهة كل تقوم : أوال : يلي بما القاضي هـ18/9/1419 وتاريخ 1/581 رقم بقراره
 لتنظيمها مالئمة تراها التي الضوابط ووضع لها تابعة سيارة كل وأغراض استخدامات بتحديد
 الرقابة هيئة تزويد الجهة وعلى ,نفسها الجهة عمل طبيعة من انطالقا استخدامها وترشيد

 الالزمة الترتيبات بوضع والتحقيق الرقابة هيئة تقوم : ثانيا .التنظيم من بصورة والتحقيق
 جهة كل أقرتها التي للضوابط طبقا لسياراتها الحكومية الجهات استخدام ومتابعة لمراقبة
 شأنه من ما لكل الالزمة الضوابط بوضع الوطني واالقتصاد المالية وزارة تقوم : ثالثا .لنفسها
 لكل المؤمنة السيارات تستلزمه وما حكومية جهة لكل الفعلية للحاجة وفقا السيارات تأمين
 من السيارة أمنت الذي والغرض الجهة أعمال طبيعة حسب وخالفهما ووقود صيانة من جهة
 بحت مالي طابع ذات مسألة الحكومية السيارات على التأمين فكرة أن إلى نظرا : رابعا .أجله
 ,وأمنية عسكرية استخدامات له منها بعضا أن إذ األغراض متعددة الحكومية السيارات وأن

 دراسة بإعداد تقوم أن الوطني واالقتصاد المالية وزارة فعلى مدنية استخدامات لها وأخرى
 والتنظيمية االقتصادية الجدوى معرفة لغرض الحكومية السيارات على التأمين فكرة حول

 رقم التعميم ينظر .و.)/بشأنها تراه ما إلتخاذ المختصة للجهات الدراسة نتيجة وترفع ,لها
هـ12/9/1420 في 1465/ت/13
1444/ت/13
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 في7/2/29815 رقم والوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 لكبار السيارات بتأمين الخاصة الوزارة لتعاميم إلحاقاً " :- ونصه هـ17/7/1420

 وتاريخ 16897/م/11 ورقم هـ15/5/1391 وتاريخ 11/8648 رقم بالدولة المسئولين
 وتاريخ 625/403 ورقم هـ24/1/1401 وتاريخ 234/أ/11 ورقم هـ28/11/1397
 البرقي السامي األمر إلى وإشارة .هـ14/11/1413 وتاريخ 6/153 ورقم هـ7/2/1403

 المادة من )أ( بالفقرة العمل باستمرار القاضي هـ4/5/1420 وتاريخ 6457 /ب/7 رقم
 السيارات تأمين قواعد على المشتملة المدنية الخدمة نظام من التنفيذية اللوائح من 27/89

 قواعد من المستفيد يتحمل أن-1 :- يلي ما يراعى أن على عشرة الخامسة المرتبة لشاغلي
 أن-2 . السيارة وصيانة الوقود تكاليف عشرة الخامسة المرتبة لشاغلي السيارات تأمين
 السيارة تصبح أن على سنوات ثالث من بدالً سنوات أربع السيارة من االستفادة مدة تكون

 على وبناءً . حالياً جار هو كما قيمتها بثلث عليه بيعها من بدالً للمستفيد ملكاً النهاية في
 تأمين باستئناف القاضي هـ9/6/1420 وتاريخ 8672/ب/7 رقم البرقي السامي األمر

 في ومن عشرة الخامسة المرتبة وشاغلي الممتازة المرتبة وموظفي ونوابهم للوزراء سيارات
 وتاريخ 33 رقم الوزراء مجلس قراري صدرو قبل متبع هو ما حسب وذلك حكمهم

 من تختلف السيارات أقيام الن ونظراً هـ10/9/1419 وتاريخ 179 ورقم هـ22/1/1419
 : كالتالي الدولة من المدفوع للمبلغ األعلى الحد يكون أن المناسب من فإنه ألخرى سنة
 الخامسة المرتبة لشاغلي تؤمن التي السيارة قيمة ريال آالف وعشرة مائة )110.000-(1

 تؤمن التي السيارة قيمة ريال ألف وخمسون مائة )150.000-(2 . حكمها في وما عشرة
 السيارة قيمة ريال ألف مائتا )200.000-(3 . حكمها في وما الممتازة المرتبة لشاغلي

. حكمه في وما للوزير تؤمن التي

 رقم الوزارة بتعميمي إليه أشير لما وفقاً المناسبة السيارات من تؤمن التي السيارة تكون وأن
 توجيه نأمل .هـ7/2/1403 وتاريخ 625/403 ورقم هـ24/1/1401 وتاريخ 11/234

 من تحتسب سوف السيارة استعمال مدة بأن العلم مع موجبه باعتماد لديكم المختصة الجهة
 أعاله المذكور هـ9/6/1420 وتاريخ 8672/ب/7 رقم البرقي السامي األمر صدور تاريخ

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ )) التاريخ هذا بعد السيارة لتأمين الفعلي التاريخ أو
هـ13/6/1421 في 1579/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / ) . موجبه

1466/ت/13
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 7/492/5 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد(
 إلزام نحو مناسبا نراه ما اتخاذ سموه طلب المتضمن صورته المرفق هـ27/8/1420 في

 الوقت في ذلك كان سواء السيارة قيادة أثناء األمان حزام ]ربط[ باستخدام الوزارة منسوبي
 لذا الخاصة بسيارته أو للقطاع تابعة بسيارة كان وسواء بعده أو الرسمي للدوام المحدد
.و)/موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب

1465/ت/13
1/54
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 معالي تعميم على المبني هـ8/2/1420 في 1350/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 الموافقة المتضمن هـ8/1/1420 في د/7/260 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس

 هـ18/5/1419 في 1/581 رقم بقراره المدنية الخدمة مجلس إليه انتهى ما على الكريمة
 الرقابة هيئة وتزويد استخداماتها وترشيد الحكومية السيارات استخدامات بتحديد القاضي

 من أكثر مضى وحيث . لسياراتها الحكومية الجهات ومتابعة التنظيم من بصورة والتحقيق
 الجهات من ومتابعته الموضوع وألهمية بالمطلوب، الوزارة تزويد دون شهور ثمانية

 فترة في المرفق النموذج وفق المطلوبة بالمعلومات الوزارة تزويد على التأكيد نود المسؤولة
 المحروقات صرف قبل المعلومات هذه جمع وعليكم . القادم شوال شهر نهاية تتجاوز ال

.ك / ) . السيارات لهذه المخصصة
1579/ت/13
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وشاحنات سيارات

 السيارات تأمين قواعد المتضمن هـ5/8/1420في 1444/ت/13رقم الوزارة لتعميم الحاقاً
 واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب فقدتلقينا وعليه( .الخ....بالدولة المسئولين لكبار

 الخاصة الوزارة لتعاميم إلحاقا" :ونصه هـ29/5/1421 في 7/2/26000 رقم الوطني



 ورقم ,هـ15/5/1391 وتاريخ 11/8648 رقم بالدولة المسئولين لكبار السيارات بتأمين
 ورقم ,هـ7/2/1403 وتاريخ 625/403 ورقم ,هـ24/1/1401 وتاريخ 234/أ/11
 وتاريخ 7/2/29815 برقم المبلغ 176 رقم والتعميم ,هـ14/11/1413 وتاريخ 6/153

 هـ17/4/1421 وتاريخ 4728/ب/7 رقم السامي األمر إلى وإشارة هـ17/7/1420
 ومن للوزراء المؤمنة السيارات من االستفادة مدة تكون ـ 1 : يلي ما على بالموافقة القاضي

 تصبح سنوات أربع حكمهم في ومن الممتازة المرتبة وشاغلي الوزراء ونواب مرتبتهم في
 لنظام التنفيذية الالئحة من )األولى( الفقرة وتعديل للمستفيد ملكا المدة نهاية بعد السيارة
 أما ,ذلك يتضمن بما أعاله إليها المشار الممتازة المرتبة وموظفي الوزراء ونواب الوزراء
 رقم السامي باألمر الصادرة التعليمات بشأنهم فتسري عشر الخامسة المرتبة لشاغلي بالنسبة
 وهو هـ9/6/1420 من اعتبارا الترتيب هذا يسري ـ 2 .هـ4/5/1420 وتاريخ 6457

 للمسؤولين السيارات تأمين استئناف على بالموافقة 8672 رقم السامي األمر صدور تاريخ
 أمنت التي السيارات أما ,التاريخ هذا بعد كان إذا السيارة لتأمين الفعلي التاريخ أو الدولة في
 في السيارة تأمين يتم ـ3 .تأمينها تاريخ من لها المدة احتساب فيبدأ هـ9/6/1420 قبل

 قبل من يدفع ذلك عن زاد وما الوطني واالقتصاد المالية وزارة قبل من المحدد المبلغ حدود
 أو الوطني واالقتصاد المالية وزارة من سواء الدولة قبل من دفعه يجوز وال شخصيا المستفيد

 نرغب لذا .اهـ"موجبه باعتماد لديكم المختصة الجهة توجيه نأمل .المعنية الوزارة من
.و/هـ17/3/1422 في 1750/ت/13 رقم التعميم ينظر .و)/موجبه واعتماد االطالع

.و/هـ19/12/1424 في 2366/ت/13 رقم التعميم ينظر
1584/ت/13
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 الشرعية الدوائر بعض لدى قديمه موديالت ذات مستهلكة أو تالفة سيارات لوجود نظراً
 ( لديكم الموجودة القديمة السيارات حصر وسرعة االطالع إليكم نرغب لذا . لكم التابعة
 بعهدته هي ومن استخدامها وغرض الراهنة حالتها عن تقرير إرفاق مع )دون فما 90 موديل
. م / )يلزم ما فأكملوا .بالوزارة المخزون مراقبة إدارة إلى ذلك وبعث

1619/ت/13
1/54
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 رقم الوزراء مجلس ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 إلية انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ2/8/1421 في ر/7/14777

 :أوالً :يلي ما المتضمن هـ17/7/1421 وتاريخ/1/711 رقم بقراره المدنية الخدمة مجلس
 رواتب سلم في فوق فما ))الخامسة(( المرتبة يشغل ممن السعودي للموظف يسمح

 ,المستخدم ( وكذلك األخرى الوظيفية الساللم في المرتبة هذه يعادل ما أو العام الموظفين
 عام كل في ))يوماً ثالثين(( تتجاوز ال مدة عمله عن بالتغيب )األجور بند على والمعين
 شركات إحدى لدى الحج موسم خالل للعمل المبارك األضحى عيد إجازة إلى إضافة وذلك

 أن على ونهايتها المدة تلك بدء مواعيد الحج وزارة وتحديد ))فنياً أو سائقاً(( الحجاج نقل
 :ثانياً .القرار بهذا الواردة للضوابط وفقاً وذلك القعدة ذي شهر من الخامس قبل تبدأ ال

 ذلك عن تقرير ورفع هـ1422 حج موسم نهاية في التجربة هذه بتقييم الحج وزارة تقوم
 التعميم ينظر . و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .هـ ا.المدنية الخدمة لمجلس

 في 1746/ت/13 رقم التعميم ينظر هـ22/9/1421 في 1635/ت/13 رقم
. هـ12/8/1427 في 2946/ت/13 رقم التعميم ينظر هـ11/3/1422
1629/ت/13
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)

 في 1/1988 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد
 األمنية التوعوية الحملة انطلقت هـ4/6/1421 بتاريخ أنه المتضمنة هـ26/8/1421

 – ستبدأ هـ1/9/1421 بتاريخ وأنه .مرحلتين وعلى المملكة مناطق عموم في والمرورية
 سيتم كما ,صارم بشكل التعليمات تطبيق مرحلة ستكون والتي الثالثة المرحلة -الله بمشيئة
 تكن لم كلياً مختلفة وبصورة األنظمة وفق والمرور السير لقواعد المخالفين كل معاقبة
 على وحثهم بذلك لدينا العاملين على التأكيد سموه وطلب إلخ ... قبل ذي من معتادة

 هذه في تطبيقه سيتم بما وابالغهم الشأن هذا في المرور وإجهزة األمن أجهزة مع التعاون



 / )ذلك في والمرور األمن أجهزة مع والتعاون االطالع إليكم نرغب لذا .واالهتمام المرحلة
هـ5/2/1422 وتاريخ 1724/ت/13 رقم التعميم ينظر . و

1635/ت/13
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)

 تعميم على المبني هـ22/8/1421 وتاريخ 1619/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 رفي /7/14777 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب

 من دون فما الخامسة المرتبة يشغل ممن السعودي للموظف السماح بشأن هـ2/8/1421
 وكذلك ,األخرى الوظيفية الساللم في المرتبة هذه يعادل ما أو العام الموظفين رواتب سلم

 كل في "يوماً ثالثين " التتجاوز مدة عمله عن بالتغيب األجور بند على والمعين المستخدم
 إحدى لدى الحج موسم خالل للعمل المبارك األضحى عيد إجازة إلى إضافة وذلك عام

 معالي خطاب من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ))...أوفنياً سائقاً (( الحجاج نقل شركات
 طلب لنموذج نسخة ومشفوعه هـ8/9/1421 في ح ب/2410/421 رقم الحج وزير

 موسم في الحجاج نقل شركات لدى بالعمل للراغبين ذلك عن اإلعالم معاليه ورغب .العمل
 قبلهم من بعثه يتم أن على لدينا المختصة الجهة من المطلوب واستكمال هـ1421 عام

 الحكومية والجهات الحجاج نقل شركات بين التنسيق ليتسنى للسيارات العامة للنقابة
 ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .إلخ ... ذلك في المساهمة في منسوبيها بعض الراغب

. و /
1669/ت/13
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 وتاريخ ن/7/916/5 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 السيارات وكذلك الحكومية السيارات بيع لعملية المنظم صورته المرفق هـ3/11/1421

 تعميم يطلب .و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .المرور إدارات لدى المحجوزة



الوزارة من سموه
1746/ت/13
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)

 صاحب تعميم على المبني هـ22/8/1421 في 1619/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 هـ2/8/1421 في ر/7/14777 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو
 رواتب سلم من دون فما الخامسة المرتبة يشغل ممن السعودي للموظف السماح بشأن

 المستخدم وكذلك األخرى الوظيفية الساللم في المرتبة هذه يعادل ما أو العام الموظفين
 إضافة وذلك عام كل في يوماً 30 تتجاوز ال مدة عمله عن بالتغيب األجور بند على والمعين

 الحجاج نقل شركات إحدى لدى الحج موسم خالل للعمل المبارك األضحى عيد إجازة إلى
 رقم الحج وزير معالي برقية من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ .. فنياً أو سائقا
 معاليه ورغب . العمل طلب لنموذج نسخة ومشفوعها هـ15/2/1422 في ب/304/422

 هـ1422 عام موسم في الحجاج نقل شركات لدى بالعمل للراغبين ذلك عن اإلعالم
 العامة للنقابة قبلهم من بعثه يتم أن على لدينا المختصة الجهة من المطلوب واستكمال
 في منسوبيها بعض الراغب الحكومية والجهات الحجاج نقل شركات بين التنسيق للسيارات
. و /يحفظكم والله ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا . الخ ... ذلك في المساهمة

1750/ت/13
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)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ25/2/1422 في ر/3395

 الخامسة المرتبة شاغلي إعفاء :أوال : يلي بما القاضي هـ20/2/1422 وتاريخ 56 رقم



 األمر صدور قبل لهم المؤمنة الحكومية السيارات تملك قيمة دفع من يماثلهم ومن عشرة
 تكون أن ـ 1 : يلي لما وفقا وذلك هـ4/5/1420 وتاريخ 6457/ب/7 رقم البرقي السامي
 ,المدنية الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح من )27/9( المادة بموجب للمسؤول مؤمنة السيارة

 أو المصلحة أو الجهاز لرئيس الحكومية الجهة من المؤمنة السيارات ذلك يشمل وال
 .خاصة بتجهيزات بتزويدها الحكومية الجهة قامت التي أو ,الخارج في الدبلوماسية البعثات

 المدة تحتسب أن ـ 3 .له السيارة تأمين على أألقل على سنوات أربع مدة تمضي أن ـ 2
 الجهات على التأكيد :ثانيا .البديلة السيارة تسلم تاريخ حتى السيارة تأمين تاريخ من ابتداء

 عشرة الخامسة المرتبة موظفي سيارات وصيانة محروقات على الصرف بوقف الحكومية
 دون وذلك هـ4/5/1420 وتاريخ 6457/ب/7 رقم السامي األمر صدور قبل لهم المؤمنة
 ينظر .و/يحفظكم والله)موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ.فيه ورد بما اإلخالل
.و/هـ19/12/1424 في 2366/ت/13 رقم التعميم

1774/ت/13
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)

 في 1619/ت/13 ورقم هـ11/3/1422في 1746/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقا
 من دون فما الخامسة المرتبة يشغل ممن السعودي للموظف السماح بشأن هـ22/8/1421
 ال مدة عمله عن بالتغيب األجور بند على والمعين المستخدم وكذلك الموظفين رواتب سلم

 وزير معالي برقية من نسخة تلقينا فقد وعليه .الخ ... الحج موسم خالل يوما ثالثين تتجاوز
 يتم بان معاليه رغبة المتضمنة هـ17/4/1422-16 في ح/ب/944/422 رقم بالنيابة الحج

 5435035 : تلفون ( المكرمة بمكة الرئيسي بالمقر للسيارات العامة النقابة مع التنسيق
 االستمارات بشأن المكلف النقابة رئيس مساعد خليفة سمير / األستاذ ) 50 تحويله

 والله ) بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . العمل راغبي من تقديمها المطلوب
. و /يحفظكم

1790/ت/13
1/54
1
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 العلماء كبار هيئة ورئيس السعودية العربية للملكة العام المفتي سماحة خطاب تلقينا لقد
 مجلس أن المتضمن هـ17/5/1422 في 2/س/56 رقم واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة

 في المتسبب توريث حكم موضوع بحث والخمسين الخامسة دورته في العلماء كبار هيئة
 نحو مرئيات من والقضاة المحاكم لدى ما معرفة ورغب السيارات حوادث في مورثه موت
 في تسبب ممن أحد يورّث وهل ؟ ذلك في تواجههم إشكاالت هناك وهل ؟ المسألة هذه

 . الخ ... ؟ الميراث من الجميع حرمان على العمل أن أم ؟ تفريطه عدم ثبت إذا مورثه موت
 التعميم ينظر .يحفظكم والله )الخصوص بهذا لديكم بما اإلفادة وسرعة االطالع نرغب لذا
. هـ14/8/1422 في 1847/ت/13 رقم
1823/ت/13
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)

 السيارات بإعفاء القاضي هـ7/8/1421 في م/3/1061 رقم السامي األمر إلى إشارة
 ورد وحيث .إلخ..مرة ألول التسجيل برسوم واإلكتفاء السنوي التجديد رسوم من الحكومية

 في ح/7/101/5 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة للوزارة
 إدارة لكل مستقل آلي حاسب رقم على الحصول ضرورة المتضمن هـ17/1/1422

 محاكم رئاسة أو فرع بكل الخاصة اآللي الحاسب ارقام برفقه تجدون وعليه .إلخ..وفرع
 االستمارات تجديد ويكون السابق بالوزارة الخاص الحاسب رقم من بدال الرقم هذا ويكون
 لالطالع .المرفق اآللي الحاسب رقم طريق عن إليه المشار السامي األمر في جاء ما حسب

الوزارة من اآللي الحاسب أرقام تطلب .ك)/بموجبه العمل واعتماد
1847/ت/13
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وشاحنات سيارات
 سماحة خطاب على المبني هـ1/6/1422 في 1790/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(

 العلمية البحوث وإدارة العلماء كبار هيئة ورئيس السعودية العربية للمملكة العام المفتي
 في والقضاة المحاكم لدى ما معرفة المتضمن هـ17/5/1422 في 2/س/56 رقم واإلفتاء

 بعض لتأخر ونظراً . الخ.. السيارات حوادث في مورثه موت في المتسبب توريث مسألة
 موافاة وسرعة االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك عن اإلجابة في القضاة الفضيلة أصحاب
.و / )بالمطلوب الوزارة

1908/ت/13
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 وتاريخ 11/15 رقم المدنية الخدمة وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 1/711رقم المدنية الخدمة مجلس قرار إلى أشير (( :ونصه هـ13/11/1422
 موسم خالل أعمالهم عن بالتغيب الوظيفية الفئات لبعض بالسماح القاضي هـ17/7/1421

 وزير معالي تعاميم على وعطفاً . ) وفنين سائقين( الحجاج نقل شركات أحد لدى الحج
 وتاريخ ح/ب/944/422 ورقم ، هـ15/2/1422 وتاريخ ح/ب/403/422 رقم الحج
 وكذلك هـ28/9/1422 وتاريخ ح/ب/2582/422 ورقم ، هـ16-17/4/1422

 بعض تقديم المدنية الخدمة وزارة وتود . هـ27/7/1422 في المؤرخ تقريرلجنةالسعودة
-1 : القرار من الهدف : أوالً : التالي النحو على وذلك القرار هذا حول اإليضاحات

 خالل للعمل أعمالهم عن بالتغيب به المشمولة الوظيفية للفئات تسمح نظامية قاعدة تأسيس
 المساهمة وسائل من كوسيلة )وفنين سائقين( الحجاج نقل شركات أحدى لدى الحج موسم

 اإليجابي المردود-2 . كالحج الهامة المجاالت في خصوصاً الموسمية الوظائف سعودة في
 الله بيت حجاج خدمة في المواطنين مساهمة نتيجة والمواطن الوطن على سيعود الذي

 الخامسة المرتبة يشغلون الذين الموظفون-1 : به المشمولة الوظيفية الفئات : ثانياً . الحرام
 الوظيفية الساللم في المرتبة هذه يعادل ما أو العام الموظفين رواتب سلم في دون فما

 بها المسموح الغياب مدة :ثالثا . األجور بند على المعينون-3 . المستخدمون-2 . األخرى
 مدة بدء : رابعاً .المبارك األضحى عيد إجازة إلى إضافة عام كل في يوماً ثالثين تتجاوز ال :



 أن على ونهايتها المدة تلك بدء مواعيد الحج وزارة تحدد : ونهايتها بها المسموح الغياب
 : المشارك في توافرها المطلوب الضوابط : خامساً . القعدة ذي شهر من الخامس قبل تبدأ
. الحج وزارة تحدده ما حسب فنياً أو سائقاً للعمل المطلوبة الشروط توفر-1

 السماح على للسيارات العامة النقابة من طلب على بناء لها التابع الحكومية الجهة موافقة-2
 الالزمة المدة خالل الشهري النقل وبدل كامالً راتبه صرف استمرار مع عمله عن بالتغيب له

 كلها كانت سواء المبارك األضحى عيد إجازة إلى إضافة يوماً ثالثين تتجاوز أال على لذلك
 رصيد على ذلك يؤثر أن دون بعدها أو المبارك األضحى عيد إجازة قبل منها جزء أو

 المشارك أداء عن المستفيدة النقل شركة من تقرير إعداد-3 . اإلجازات من الموظف
 جهة إلى إرساله ثم التقرير اعتماد للسيارات العامة النقابة وتتولى عمله في انتظامه وحسن

 التعاون معاليه ويرغب .أهـ ...)) عام كل من صفر شهر نهاية أقصاها مدة في المشار عمل
 يشملهم الذين منسوبيكم وحث االطالع إليكم نرغب لذا . القرار هذا تضمنه ما تفعيل في

 رقم التعميم ينظر . و / ) المجال بهذا العمل في المشاركة على بعالية إليه المشار القرار
هـ14/8/1423 في 2045/ت/13
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 المدخلة البيانات مع لتطبيقها لها التابعة السيارات بيانات بتجديد حالياً الوزارة القيام نظراً
 المحروقات كميات ومراجعة للمرور العامة اإلدارة من وردت والتي الحاسوب في

 مع المخصصة الكمية زيادة لبحث تمهيداً استخدامها نوعية حسب سيارة لكل المخصصة
 كامل توفر وألهمية . ) هـ1424/1425 ( القادمة المالية السنة بداية في المالية وزارة

 نأمل بدقة حصرها من الوزارة يمكن بما الوقت هذا في السيارات جميع عن المعلومات
 من صورة إرفاق مع المرفقة السيارات بيانات استمارة تعبئة خالل من بالمطلوب تزويدنا
 منها العاملة السيارات أنواع جميع البيان يشتمل أن على – وجدت إن – السيارة استمارة

.ك / ) تاريخه من شهر خالل بالوزارة المخزون مراقبة إدارة إلى االستمارة وتبعث والمتعطلة
2321/ت/13
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 تعميم على المبني هـ22/8/1421 وتاريخ 1619 /ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 في ر /7/14777 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب

 من دون فما الخامسة المرتبة بشغل ممن السعودي للموظف السماح بشأن هـ2/8/1421
 وكذلك ، األخرى الوظيفية الساللم في المرتبة هذه يعادل ما أو العام الموظفين رواتب سلم

 كل في ))يوماً ثالثين(( التتجاوز مدة عمله عن بالتغيب األجور بند على والمعين المستخدم
 إحدى لدى الحج موسم خالل للعمل المبارك األضحى عيد إجازة إلى إضافة وذلك عام

 معالي خطاب من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ .. ))فنياً أو سائقاً (( الحجاج نقل شركات
 طلب لنموذج نسخة ومشفوعة هـ18/8/1424 -17 في 1844 رقم بالنيابة الحج وزير

 موسم في الحجاج نقل شركات لدى بالعمل للراغبين ذلك عن اإلعالم معاليه ورغب . العمل
 قبلهم من بعثه يتم أن على لدينا المختصة الجهة من المطلوب واستكمال هـ1424 عام

 الحكومية والجهات الحجاج نقل شركات بين التنسيق ليتسنى للسيارات العامة للنقابة
 من نسخة برفقه تجدون عليه . الخ ... ذلك في المساهمة في منسوبيها بعض الراغب
. و / ) موجبه وإبالغ لالطالع العمل طلب نموذج

2366/ت/13
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 تأمين قواعد بشأن هـ5/8/1421 وتاريخ 1444/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 رقم المالية وزير معالي خطاب تلقينا فقد عليه .إلخ..بالدولة المسئولين لكبار السيارات

 بتأمين الخاصة الوزارة بتعاميم إلحاقاً" :ونصه هـ20/11/1424 وتاريخ 1/67971
 ورقم ,هـ15/5/1391 وتاريخ 11/8648 رقم بالدولة المسؤولين لكبار السيارات

 ,هـ24/1/1401 وتاريخ 234/أ/11 ورقم ,هـ28/11/1397 وتاريخ 16897/م/11
 .هـ14/11/1413 وتاريخ 6/153 ورقم ,هـ7/2/1403 وتاريخ 625/403 ورقم



 القاضي هـ4/5/1420 وتاريخ 6457/ب/7 رقم البرقي السامي األمر إلى واستناداً
 المدنية الخدمة نظام من التنفيذية اللوائح من )27/9( المادة من )أ( بالفقرة العمل باستمرار
 ما يراعى أن على عشرة الخامسة المرتبة لشاغلي السيارات تأمينات قواعد على المشتملة

 عشرة الخامسة المرتبة لشاغلي السيارات تأمين قواعد من المستفيد يتحمل أن ـ 1 :يلي
 بدالً سنوات أربع السيارة من االستفادة مدة تكون أن ـ 2 . السيارة وصيانة الوقود تكاليف

 بيعها من بدالً منها للمستفيد ملكاً المدة نهاية في السيارة تصبح أن على سنوات ثالث من
 وتاريخ 7/2/29815 رقم الوزارة بتعميم وإلحاقاً . حالياً جار هو كما قيمتها بثلث عليه
 على طرأ ما إلى ونظراً . تأمينها يتم التي السيارات أقيام تحديد المتضمن هـ17/7/1420

 تلك في النظر إعادة يتطلب مما الماضية القليلة السنوات في ارتفاع من السيارات أسعار
 المسؤولين لكبار تؤمن التي للسيارة كقيمة المدفوع للمبلغ األعلى الحد فإن لذا . األسعار

 ـ 1 : التالي النحو على هـ1424/1425 المالية السنة من اعتباراً ستكون الدولة في
 الخامسة المرتبة لشاغل تؤمن التي السيارة قيمة ريال ألف وخمسون مائة )150,000(

 لشاغل تؤمن التي السيارة قيمة ريال ألف مائتا )200,000( ـ 2 .حكمه في ومن عشرة
 السيارة قيمة ريال ألف وخمسون مائتان )250,000( ـ 3 . حكمه في ومن الممتازة المرتبة

. حكمه في ومن للوزير تؤمن التي

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"موجبه باعتماد لديكم المختصة الجهة توجيه نأمل
.و)/موجبه

2419/ت/13
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 /ت /13 ورقم ,هـ5/8/1420 وتاريخ 1444/ت/13 رقم الوزارة لتعاميم إلحاقاً (
 /ت /13 ورقم ,هـ17/3/1422 في 1750 ت /13 ورقم ,هـ13/6/1421 في 1579
 .إلخ ..بالدولة المسؤولين لكبار السيارات تأمين قواعد بشأن هـ19/12/1424 في 2366

 البرقي الوزراء رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه
 ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ26/2/1425 وتاريخ 10503 /ب /7 رقم

 بما القاضي هـ18/11/1424 وتاريخ 1/935 رقم بقراره المدنية الخدمة مجلس اتخذه
 معه فتستمر )جامعة وكيل( بأعمال التدريس هيئة عضو تكليف فترة انتهت إذا :أوالً :يلي



 /7 رقم السامي األمر في المحددة سنوات أربع إلكمال المتبقية المدة له المؤمنة السيارة
 هذه انتهاء حتى عنه النقل بدل صرف يوقف أن على هـ4/5/1420 وتاريخ 6457 /ب

 الخامسة( المرتبة يشغل ممن سيارة له أمنت الذي الموظف خدمة انتهت إذا :ثانياً .المدة
 فيهم بمن -األخرى الرواتب ساللم في يعادلها ما أو العام الموظفين رواتب سلم في )عشرة

 )التقاعد أو العمل عن الصحي العجز أو الوفاة ( بسبب – الجامعة وكيل بأعمال يكلف من
 االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ . سنوات األربع مدة إكمال اشتراط دون له ملكيتها فتنقل

. و/ ) موجبه واعتماد
2423/ت/13
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 الكتابات طمس بشأن هـ23/7/1397 في ت /104/4 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ.. للبيع وضعها قبل للوزارة التابعة السيارات على الموجودة

-7 وتاريخ ش 16/13722/2 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم
 والحذر الحيطة وتتطلب البالد بها تمر التي الراهنة للظروف نظراً " :ونصه 8/3/1425

 رقم نائبنا الملكي السمو صاحب بتعميم تتقيد لم واألمنية الحكومية الجهات بعض ولكون
 أقسام في المختصة الجهة على بالتأكيد القاضي هـ 20/3/1405 في 1427/ س16

 وشعارها الجهات اسم بإزالة المهام تلك في المسؤولين واألشخاص والمزايدات المناقصات
 يترتب عما مسؤول فهو ذلك في يتساهل شخص كل وأن العهد أو السيارة بيع قبل تماماً

 عن والتنازل سيارة أي بيع وعدم بذلك بااللتزام التأكيد نرغب لذا )فاصله( .إلخ ..إهماله عن
 اللون حيث من لها التابعة بالجهات يتعلق ما كل إزالة بعد إال للمشتري تسليمها أو ملكيتها

. و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ " شابهه وما الشعار أو
2464/ت/13
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 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية نسخة تلقينا فقد
 برقم الوزراء مجلس قرار من نسخة بها المرفق ، هـ 19/4/1425 وتاريخ 19933/ب/7

 الجهات حاجات تأمين يكون : أوال ( : يلي بما القاضي ، هـ 5/4/1425 وتاريخ 111
 تلك جميع بين المنافسة طريق عن المنتجة الشركات من التشحيم زيوت من الحكومية
 القرار هذا من ) أوال ( البند في إليها المشار الشركات مع للتعاقد يشترط : ثانيا . الشركات
 السعوديين نسبة تكون أن ، الحكومية للجهات التشحيم زيوت يؤمنون الذين والمقاولين

 وتاريخ 50 رقم الوزراء مجلس قرار به قضى لما وفقا والمقاولين الشركات لدى
 القرار هذا من ) ثانيا ( البند في إليها المشار النسبة من التحقق يتم : ثالثا . هـ21/4/1415

 مجلس قرار إللغاء النظامية اإلجراءات اتخاذ : رابعا . العمل وزارة تصدرها شهادة بموجب
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ) الخ ... هـ1/8/1402 وتاريخ 145 رقم الوزراء
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه

2472/ت/13
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 [ : ونصه ، هـ8/5/1425 وتاريخ 8/2/29715 برقم المالية وزير معالي تعميم تلقينا فقد
 ورقم ، هـ6/4/1421 وتاريخ 1/692 رقم المدنية الخدمة مجلس قراري إلى إشارة

 والتحقيق الرقابة هيئة من لجنة تشكيل بشأن الصادرين ، هـ18/9/1419 وتاريخ 1/581
 واستخدام تأمين ضوابط لوضع ، الوزارة وهذه العامة اإلدارة ومعهد العامة المراقبة وديوان

 االستبانة طيه لكم نرفق ، الشأن بهذا مرئياتكم استطالع في ورغبة . الحكومية السيارات
 المرتبطة الجهات على بتعميمها التوجيه آمل . الغرض لهذا اللجنة قبل من إعدادها تم التي
 إليكم نرغب لذا . أهـ ] .. الوزارة هذه إلى إعادتها ثم ومن وموضوعية بدقة الستكمالها بكم

 ورئاسات الوزارة فروع وعلى ، المرفقة االستبانة بنود من يخصكم ما وإكمال االطالع
 تخضع التي الجهات في السيارات لجميع شاملة تكون وأن ، المرفقة االستبانة تعبئة المحاكم



 الخدمات إدارة ( الوزارة إلى إعادتها ثم ، واستالمها االستبانات جميع ومتابعة ، إلشرافهم
. الوزارة من االستبانة تطلب . و/ ) تاريخه من شهر خالل ) العامة
2478/ت/13
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 أي بيع بعدم القاضي ، هـ20/3/1425 وتاريخ 2423/ت/13 الرقم ذي لتعميمنا فإلحاقاً
 التابعة بالجهات يتعلق ما كل إزالة بعد إال للمشتري تسليمها أو ملكيتها عن والتنازل سيارة

 السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الشعار أو اللون حيث من لها
 تقوم ال الحكومية والمصالح الوزارات بعض أن لوحظ أنه المتضمن ، الداخلية وزير الملكي
 نظام من ) 116 ( المادة لنص مخالف ذلك وأن ، سياراتها بيع عند المرور إدارة بإبالغ
 إدارة إخطار سياراتها إحدى بيع ترغب التي الحكومية الجهة على [ بأن تنص التي ، المرور
 اإلجراءات التخاذ الحكومية باللوحات مرفقة السير رخصة إليها ترسل وأن ، بذلك المرور
 الحكومية الجهات بعض هناك أن كما . ] المقررة الرسوم دفع بعد الملكية لنقل الالزمة

 األلوان إزالة قبل للمشتري المباعة السيارة بتسليم وتقوم ، لها التابعة السيارات ببيع تقوم
 أمنية محاذير ذلك وفي ، باسمه ملكيتها نقل قبل وذلك ، الحكومية بالجهة الخاص والشعار

 لكم التابعة الجهات وإبالغ االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الراهن الوقت في خصوصاً
 بيع قبل بالوزارة الخاصة واأللوان واألرقام الشعارات كافة إزالة ضرورة على والتأكيد ،

. و/ ) باسمه ملكيتها نقل بعد إال للمشتري تسليمها وعدم ، لكم التابعة السيارات
2489/ت/13
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 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من الصادر البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد (
 اللجنة إليه توصلت ما على الموافقة المتضمن ، هـ22/6/1425 وتاريخ 29/57841

 وذلك ، السعودية الصناعية التجارية والغرفة العدل ووزارة الداخلية وزارة من المشكلة



 بموجبه والتمشي ذلك اعتماد سموه وطلب ، المركبات قيادة تفويض تنظيم إيجاد لدراسة
 نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ...
. الوزارة من اللجنة توصيات تطلب . و/ ) أعاله عنها المنوّه اللجنة توصيات من
2552/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد (
 والتحقيق الرقابة هيئة رئيس معالي كتاب به المرفق ، هـ10/3/1423 بتاريخ 6482/ب/7

 لمتابعة رقابية بجوالت قامت الهيئة أن المتضمن هـ28/2/1423 وتاريخ خ/46 برقم
 عدم أهمها ومن المالحظات بعض ذلك خالل من وتبين ، الحكومية السيارات استخدام

 أي تتخذ لم سنتين من ألكثر متعطلة سيارات ووجود ، سياراتها على الجهة شعار وجود
 في إجراء أي يتخذ ولم حوادث عليها وقعت سيارات وجود إلى إضافة ، حيالها إجراءات

 سيارات لهم مسلمة ألشخاص الشهري النقل بدل صرف إلى إضافة ، بذلك المتسبب حق
 تسجيل عدم وكذا ، ثبوتها أوراق على يحتوي سيارة لكل ملف وضع وعدم ، دائمة بصفة

 بعد لها المخصصة المواقف في سياراتها إيقاف وعدم ، الجهة لدى السيارات جميع وحصر
 إليكم نرغب لذا . سيارة من ألكثر السائقين بعض استالم عن فضالً ، الرسمي الدوام نهاية

. و/ )إليها المشار الملحوظات هذه لتالفي الالزم واتخاذ االطالع
2611/ت/13
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 السامي األمر إلى فيه المشار ، هـ13/6/1421 وتاريخ 1579/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقا
 االستفادة مدة تكون أن على بالموافقة القاضي ، هـ17/4/1421 وتاريخ 4728/ب/7 رقم
 ومن الممتازة المرتبة وشاغلي الوزراء ونواب مرتبتهم في ومن للوزراء المؤمنة السيارات من



 فقد عليه . الخ ... للمستفيد ملكا المدة نهاية بعد السيارة تصبح سنوات أربع حكمهم في
 المتضمن ، هـ2/3/1426 وتاريخ ب/8203 برقم البرقي السامي التعميم من نسخة تلقينا

 وتاريخ 1/1026 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه
 الخدمة مجلس قرار من ) ثانياً ( الفقرة تطبيق : أوالً : يلي بما القاضي ، هـ24/1/1426

 أصحاب لتنقالت المؤمنة السيارات على ، هـ18/1/1424 وتاريخ 1/935 رقم المدنية
 الرواتب ساللم في يعادلها وما الممتازة المرتبة وشاغلي الوزراء ونواب الوزراء المعالي
 وزير مرتبة يشغل لمن السيارة أمنت إذا : ثانياً . التمييز قضاة الفضيلة أصحاب مثل األخرى

 جهة إلى وانتقل ، عشرة الخامسة المرتبة يشغل من أو يعادلها ما أو الممتازة المرتبة أو
 ، غيرها في أو بها يعمل التي جهته في سواء أخرى مرتبة إلى رقي أو ، أخرى حكومية
 الفقرة وفق خدمته انتهاء أو ، له ملكيتها لنقل الالزمة المدة إكمال حتى معه السيارة فتستمر
. و/ ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . السابقة
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)

 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو لصاحب البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ29/3/1426 وتاريخ ب/12139 برقم الوزراء

 يلي بما القاضي ، هـ16/2/1426 وتاريخ 1/1039 رقم المدنية الخدمة مجلس قرار على
 ) 1000 ( مقداره نقل بدل ) عشرة الخامسة ( المرتبة على يعيّن لمن يُصرف : أوالً :

 أال على ، له السيارة تأمين تاريخ وحتى ، المرتبة هذه على تعيينه تاريخ من شهرياً ريال ألف
 األربع فترة احتساب بداية تاريخ يكون : ثانياً . تعيينه تاريخ من أشهر ستة الفترة تتجاوز
 من ، هـ4/5/1420 وتاريخ 6457/ب/7 رقم السامي األمر في عليها المنصوص سنوات

 فترة احتساب تاريخ فإن سنوات األربع مدة انتهت إذا أما ، التعيين قرار صدور تاريخ
 السيارة ملكية نقل تاريخ يكون أن على ، لتأمينها الفعلي التاريخ من يكون البديلة السيارة
 تاريخ من القرار هذا يطبّق : ثالثاً . البديلة السيارة تأمين تاريخ مع متزامن له مدتها المنتهية

 الئحة ( مشروع إلى القاعدة هذه وتُضاف ، الوزراء مجلس رئاسة ديوان قبل من تبليغه
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... إقرارها بعد ) المالية والمزايا الحقوق



 ) بعاليه إليه المشار المدنية الخدمة مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه
. الوزارة من المرفقات تطلب . و/
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 الفروع في األداء مستوى برفع تُعنى التي الوزارة لهذه العامة األهداف من فانطالقاً
 التطلعات وفق دورها وتفعيل ، لها التابعة واإلدارات الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات

 ومدراء الفروع لمدراء الرابع اللقاء نتائج من الوزارة وكيل فضيلة عرضه ما على وبناءً ،
 شهر من 15-14 يومي بالرياض الوزارة ديوان في المنعقد ، المحاكم رئاسات في اإلدارات

 مدراء منح : الصالحيات : أوالً :- التالية التوصيات والمتضمن ، هـ1425 لعام القعدة ذي
 ، إضافية صالحيات الفروع بعمل القائمة المحاكم رئاسات في المحاكم ورؤساء الفروع

 الحسم إجراء عدم على التأكيد .1 : والمتابعة الرقابة : ثانياً . مستقل قرار بذلك نظم وقد
 قبل من سابقاً يتم لم الحسم أن من التأكد بعد إال والتحقيق الرقابة هيئة طريق عن الوارد

 والطريقة وتوحيدها الدوام بيانات نماذج بدراسة للمتابعة العامة اإلدارة تكليف .2 . الوزارة
 بإعداد اآللي للحاسب العامة اإلدارة تكليف .3 . الموظفين تأخّر ساعات لحسم النظامية
 المحاكم ورئاسات الفروع على التأكيد .4 . بالحسميّات خاص اآللي الحاسب في برنامج
 المالحظات تالفي على والعمل ، لديها المركزي المفتش قبل من السيارات على بالرقابة
 على يحتوي سيارة لكل خاص ملف بإيجاد وذلك ، والتحقيق الرقابة هيئة من الواردة
 أقسام دعم .5 . الصيانة وبطاقة ومهماتها السيارات حركة بطاقة وتفعيل ، الثبوتية األوراق
 والمفاجئة المتكررة الزيارات في دورهم لتفعيل األكفاء بالموظفين الفروع في المتابعة

 إلى المسيّرات إعادة سرعة على العمل .1 : المالية الشؤون : ثالثاً . لهم التابعة لإلدارات
 أقرب أيهما للفرع وصولها تاريخ من شهر بمضي أو الصرف بعد ، بالوزارة المالية اإلدارة

 .2 . النظام حسب األمانات حساب في يصرف لم ما إليداع وذلك ، الشيك يصرف لم ولو
 النظامية مسوغاتها استكمال من والتأكد ، المختصين قبل من الصرف معامالت دراسة أهمية

.3 . المعامالت لتأخر تالفياً للوزارة رفعها قبل



 ورئاسات الفروع وعلى ، لالستثمار الراجحي شركة مع الموقعة االتفاقية بنود تفعيل
 من والعشرين الرابع اليوم في شهري كشف على الحصول الفروع بعمل القائمة المحاكم

 الشركة فتبلغ تصرف ولم مدتها انتهت شيكات وجود تبين وإذا ، للمطابقة وذلك شهر كل
 توجيه .4 . )األمانات( حساب في إليداعها المالية اإلدارة إلى مبالغها وتعاد صرفها بإيقاف

 البريدية المراسالت بترشيد المحاكم ورئاسات الفروع لدى اإلدارية باالتصاالت المختصين
 فروع تكليف .1 : وصيانتها السيارات : رابعاً . الضرورية العمل متطلبات حدود في

 م1991 موديل قبل ما - السيارات بحصر الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الوزارة
 ، استخداماتها وإيضاح الفنية حالتها إيضاح بعد بالوزارة المخزون مراقبة إلدارة ورفعها -

 بمشاركة الوزارة من عمل فريق تكوين .2 . استبدالها أو بيعها إمكانية في للنظر وذلك
 نظام في اآللي الحاسب في المدخلة السيارات بيانات تحديث لمتابعة الفروع مدراء

 عليها يطرأ ما كل وتسجيل أشهر ستة أقصاها مدة خالل المخزون ومراقبة المستودعات
 إصالح على اإلشراف شاغلها ويتولى ، ) سيارات ميكانيكي ( وظيفة إيجاد .3 . الحقاً

 وظيفة توجد لم وإذا ، عنها دورية تقارير وإعداد الورش لدى صيانتها ومتابعة السيارات
 ببطاقة العمل على التأكيد .4 . األجور بند على مناسبة وظيفة تخصيص يتم فإنه رسمية
 إصالح عقود إبرام إمكانية دراسة .5 . بأول أوالً بياناتها وتدوين بالسيارات الخاصة الصيانة

 مدراء مع وبالتنسيق ، بالوزارة الخدمات إدارة قبل من وذلك ، الخاصة الورش مع السيارات
.1 : والمباني اآلالت صيانة : خامساً . الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع

 الصيانة مؤسسات أداء على الرقابي بدورها المحاكم ورئاسات الفروع قيام على التأكيد
 مستوى عن دورية تقارير رفع مع المسؤولية بهذه لديهم المختص القسم وتكليف ، المتعاقدة

 محاكم ورئاسة فرع كل في ) باآلالت متخصص فني ( إيجاد على والعمل للوزارة األداء
 العاملة القوى دراسة تظهره ما حسب األجور بند وظائف من الغرض لهذا وظائف وتخصيص

 لألنظمة وفقاً شهر كل في بالصيانة المتعهدين مستحقات صرف على التأكيد .2 .
 تعميمه سبق ما وفق الصرف تعوق مالحظة بأي بالوزارة الخدمات إدارة وإشعار ، والتعليمات

 على والتركيز األداء في المقصرة المؤسسات مع الالزمة التعليمات مقتضى تطبيق .3 .
 أو المحاكم من األداء شهادة وصول تأخر حال في الوزارة لفرع .4 . األولى األشهر الستة

 خدمات من المباشر المستفيد مع بالتنسيق الشهادة إلعداد يراه من تكليف العدل كتابات
 للحاسب العامة اإلدارة تتولى .1 : اآللي الحاسب أجهزة تأمين : سادساً . الصيانة مؤسسات

 مع بالتشاور وذلك التطبيقية لألنظمة المخصصة األجهزة من االحتياجات تحديد اآللي
 االستغناء يتم التي لألنظمة المخصصة األجهزة من االستفادة .2 . المحاكم ورئاسات الفروع



 خزنة بتهيئة الفرع يقوم أن .3 . إليها الحاجة عند نسخ أجهزة إلى بتحويلها وذلك عنها
 في اآللي الحاسب ببيانات الخاصة االحتياطية النسخ لحفظ وذلك ، آمن مكان في خاصة

 العامة اإلدارة تكليف .1 : التنظيمية المواضيع : سابعاً . بالمنطقة العدل وكتابات المحاكم
 االختيار يتم التي العناصر تتضمن المثالي الموظف الختيار استمارة بإعداد اإلداري للتطوير
 العتمادها تمهيداً مرئياتهم ألخذ المحاكم ورؤساء الفروع مدراء إلى وترسل ، بموجبها
.2 .لذلك المناسبة اآللية ووضع

 الفروع مدراء مع للتنسيق الموظفين شؤون وإدارة الميزانية إدارة من عمل فريق إيجاد
 مدراء إلى باإلضافة الفروع في القياديين من العاملة القوى مراجعة حول المحاكم ورؤساء

 تفتقد التي للجهات إدارات مدراء إيجاد وضرورة العدل وكتابات المحاكم في اإلدارات
 اإلشراف يتولى الفروع في خاص قسم إنشاء بدراسة اآللي الحاسب إدارة تقوم .3 . ذلك
 احتياج ببحث اإلداري للتطوير العامة اإلدارة تقوم .4 . بالمنطقة اآللي الحاسب مشاريع على

 أن على التأكيد .5 . المناسبة الدورات واقتراح والمالية اإلدارية التدريب لبرامج الفروع
 في بذلك الخاص البرنامج خالل من التعليمات حسب للموظفين العمل بطاقات منح يكون

 . المحاكم بفتح يتعلق فيما المنطقة مجلس مع التنسيق ضرورة .6 . اآللي الحاسب
.و/ ) . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ذكر ما على ولموافقتنا
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 ، هـ25/6/1426 وتاريخ ب م/8395 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 رقم برقيتكم على اطلعنا [ : ونصه ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجه

 وتاريخ م/4/212 األمر إلى فيها المشار هـ10/2/1426 وتاريخ 17/11669
 وقائدها السيارة مالك بين التضامن مفهوم بشأن العدل وزير لمعالي الموجه هـ26/4/1417
 ( المادة في الوارد منه يقع الذي الحادث في المادية المسؤولية في بالقيادة له المرخص غير

 هـ3/1/1417 بتاريخ المنعقدة جلسته في الوزراء مجلس رآه وما ، المرور نظام من ) 196
 قواعد بوضع ومعالجته الداخلية وزارة مع لدراسته العدل وزارة إلى الموضوع إحالة من

 وتاريخ 42389 رقم بخطابه العدل وزير معالي به أفاد وما ، الحاالت هذه لمثل مناسبة



 وما ، نسخته المرفقة المحضر تضمنه لما وفقاً الالزم إكمال جرى أنه من هـ1/7/1418
 فيما توصيات من المحضر تضمنه ما تؤيد الداخلية وزارة أن من برقيتكم في أوضحتموه

 المادة بشأنها فتطبق المرورية المخالفات على المترتبة الجزاءات أما الخاصة بالحقوق يتعلق
 ما مراعاة مع المحضر ذلك تضمنه ما على بموافقتنا ونخبركم . المرور نظام من ) 196 (

 مقتضى بشأنها يطبق بأن المرورية المخالفات على المترتبة الجزاءات بخصوص إليه أشرتم
 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. المرور نظام من ) 196 ( المادة

. و / ) المذكور المحضر من نسخة برفقه وتجدون . يخصكم فيما بموجبه واعتماد
2774/ت/13
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 رقم بالنيابة والحسابات المالية للشؤون المالية وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد
 وتاريخ 20460/26 رقم كتابنا إلى فيه المشار ، هـ21/4/1426 وتاريخ 8/2/27710

 فيها بما العُهد أصناف إصالح في الشروع عدم سعادته طلب المتضمن ، هـ22/3/1426
 والوقوف المالية وزارة إلى الرجوع بعد إال أقيامها تحصيل أو للتلف تعرّضها عند السيارات

 المستودعات وإجراءات قواعد من ) 30 ( المادة من ثانياً البند وإعمال ، مرئياتها على
 العهد أصناف عن لنا والرفع بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الحكومية

 وزارة مع التنسيق الوزارة لتتولى إصالحها قبل وغيره للتلف نتيجة إصالح إلى تحتاج التي
. و / ) الخصوص بهذا المالية
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)

 صاحب تعميم على المبني هـ22/8/1421 وتاريخ 1619 /ت /13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 هـ2/8/1421 وتاريخ ر/7/14777 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو



 رواتب سلم من دون فما الخامسة المرتبة يشغل ممن السعودي للموظف بالسماح القاضي ،
 المستخدم وكذلك ، األخرى الوظيفية الساللم في المرتبة هذه يعادل ما أو العام الموظفين
 ، عام كل في )ً يوما ثالثين ( تتجاوز ال مدة عمله عن بالتغيب األجور بند على والمعين
 شركات إحدى لدى الحج موسم خالل للعمل المبارك األضحى عيد إجازة إلى إضافة وذلك

 على ونهايتها المدة تلك بدء مواعيد الحج وزارة وتحدد ، ) فنياً أو سائقاً ( الحجاج نقل
 الحج وزير معالي برقية تلقينا فقد عليه . الخ ... القعدة ذي شهر من الخامس قبل تبدأ ال أن

 طلب استمارة ( من نسخة بها المرفق - ، هـ22/7/1427 وتاريخ ب/692227 رقم
 – ) الحجاج نقل شركات لدى دون وما الخامسة للمرتبة الدولة وموظفي للمواطنين العمل

 موسم في الحجاج نقل شركات لدى بالعمل للراغبين ذلك عن اإلعالم معاليه رغبة المتضمنة
 نسخة المرفق معاليه برقية تضمنته ما وفق للسيارات العامة بالنقابة باالتصال هـ1427 عام
.و ) يلزم لمن وإبالغه االطالع إليكم نرغب لذا . منها
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)

 باالستالم المتعلقة البيانات من صور بإرسال تقوم أنها الوزارة فروع بعض على لوحظ فقد
 ، بذلك المتعلقة المحاضر إلى إضافة الوزارة، إلى الخلف الموظف إلى السلف الموظف من
 . الخ ... واألختام واألثاث والمعامالت والسجالت الضبوط تسليم من ذلك يشمله وما

 األصول وحفظ إليها المشار اإلجراءات إنهاء واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا وعليه
 إلى ذلك من نسخة إرسال إلى الحاجة دون المتبعة والتعليمات األنظمة وفق بها المتعلقة
 تكون أن على . ) والسيارات والسجالت الضبوط ( واستالم بتسليم يتعلق بما إال الوزارة

 الفروع بعمل القائمين المحاكم ورؤساء الفروع مدراء إشراف تحت المذكورة اإلجراءات
ك)./المحاكم ورئاسات الفروع في المركزيين المفتشين أو
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 , 16230/28 رقم البنود متابعة لجنة محضر من الثالثة الفقرة في ورد ما على فبناء

 . التمييز قضاة الفضيلة أصحاب لسيارات المحروقات من المخصص دراسة إعادة المتضمنة
 لتر )1000( يعادل التمييز قضاة الفضيلة أصحاب سيارات استهالك متوسط أن أتضح وأنه
 الفضيلة أصحاب لسيارات اللترات من المخصص رفع رأت اللجنة وأن . تقريباً الشهر في

 فإننا ولموافقتنا . الشهر في لتر )700( بدالً الشهر في لتر )1000( ليصبح التمييز قضاة
و ./ يحفظكم والله .. يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
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)

 وزير معالي برقية على المبني هـ12/8/1427 وتاريخ 2946/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 بالراغبين الخاصة االستمارة به المرفق هـ22/7/1427 وتاريخ ب/692227 رقم الحج

 برقية تلقينا فقد عليه .إلخ ... هـ1427 عام موسم في الحجاج نقل شركات لدى بالعمل
 من نسخة بها المرفق - هـ9/8/1428 وتاريخ ب/692813 رقم الحج وزير معالي

 نقل شركات لدى دون وما الخامسة للمرتبة الدولة وموظفي للمواطنين العمل طلب استمارة(
 نقل شركات لدى بالعمل للراغبين ذلك عن اإلعالم معاليه رغبة المتضمنة – )الحجاج
 برقية تضمنته ما وفق للسيارات العامة بالنقابة باالتصال هـ1428 عام موسم في الحجاج

و/ )يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه االطالع إليكم نرغب لذا . منها نسخة المرفق معاليه
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 صاحب كتاب على المبني هـ23/10/1412 وتاريخ 122/ت/8 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 للحاالت المحدد ، هـ9/10/1412 وتاريخ ب/15614 رقم الداخلية وزير الملكي السمو

 ... السيارات في التصرف من تخولهم السعوديين لغير وكاالت إصدار خاللها من يمكن التي
 184/9421رقم المالية وزير معالي كتاب من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ

 لنا عرض الجمارك عام مدير معالي بأن معاليكم إفادة أود[ :- ونصه هـ7/11/1428وتاريخ
 سعوديين أشخاص بقيادة سعودية غير لوحات تحمل التي السيارات كثرة من لوحظ ما بشأن

 السيارات دخول منع تقتضي الجمركية المنافذ لدى بها المعمول التعليمات بأن وموضحاً
 مالكها إقامة إثبات أو صاحبها بقيادة تكن لم ما "السعودية غير" خليجية لوحات تحمل التي
 بالجمارك المختصة الجهة قبل من الموضوع بدراسة وأنه .. السيارة بها المسجلة الدولة في

 الخصوص بهذا المتبعة األنظمة تطبيق لتفادي يسعون الخليجيون السيارات مالكي أن تبين
 العدل كتابات من شرعية وكاالت استصدار خالل من المملكة داخل السيارات وبقاء

 .إلخ .. والترسيم بالبيع بها والتصرف السيارة قيادة السعودي المواطن تخول بالمملكة
 داخل طويلة فترات السيارات بقاء جراء نظامية مخالفات من ذلك على يترتب قد لما ونظراً

 عدم حول الرأي معاليكم تشاركونني فقد لذا .. ملكياتها ونقل أوضاعها تسوية دون المملكة
 عبارة للسعوديين الخليجيين المواطنين من بالمركبات المتعلقة الشرعية الوكاالت تضمين

 معاليه إليه اشار ما ولوجاهة .أهـ ]األمر لزم إذا القيادة على قصرها يتم وأن والتصرف البيع
و/ ).موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا . العامة المصلحة تقتضيه ولما
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 وتاريخ 2552/ت/13 ورقم هـ4/5/1426 وتاريخ 2650/ت/13 رقم للتعاميم إلحاقاً
 على بالتأكيد قضت التي هـ21/6/1425 وتاريخ 2472/ت/13 ورقم هـ25/12/1425

 هيئة من الواردة المالحظات تالفي على والعمل , السيارات على بالرقابة المختصة الجهات
 برقية تلقينا فقد عليه . سيارة لكل خاص ملف وإيجاد , بذلك يتعلق فيما والتحقيق الرقابة

 وتاريخ ب/26561 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب
 الرقابة هيئة رئيس معالي خطاب من نسخة طيه لكم نبعث [ : ونصها هـ14/6/1428



 الخدمة مجلس قرار إلى فيه المشار هـ18/5/1428 وتاريخ 1ع/5798 رقم والتحقيق
 هيئة تقوم بأن )ثانياً( فقرته في القاضي هـ18/9/1419 وتاريخ )1/581( رقم المدنية
 الحكومية الجهات استخدام ومتابعة لمراقبة الالزمة الترتيبات بوضع والتحقيق الرقابة

 قامت الهيئة أن من معاليه أوضحه وما . لنفسها جهة كل أقرتها التي للضوابط طبقاً لسياراتها
 وذلك العدل وزارة بينها من الحكومية الجهات من عدد على ميدانية بجوالت ذلك على بناء

 ،.. إليه المشار القرار تنفيذ لمتابعة هـ30/12/1427 حتى هـ1/1/1423 من الفترة خالل
 ، لها التابعة السيارات على الجهة شعار وجود عدم منها المالحظات من عدد وجود تبين وقد

 وجود وعدم ، بها الخاصة الثبوتية األوراق على يحتوي سيارة لكل خاص ملف وجود وعدم
 لم صالحة غير سيارات وجود جانب إلى ، استخدامها فيه يوضح السيارات لحركة سجل
 وإجراءات قواعد من )21.20.19( للمواد بالمخالفة حيالها النظامية اإلجراءات تتخذ

 بصفة سيارات لهم مسلمة ألشخاص الشهري النقل بدل صرف مع ، الحكومية المستودعات
 الالئحة من )27/12( للمادة بالمخالفة الرسمي الدوام نهاية بعد بإيقافها يقومون ال دائمة

 المعنية الجهات بإبالغ قامت الهيئة أن إلى معاليه مشيراً ،.. المدنية الخدمة لنظام التنفيذية
 التوجيه على وبناء . منه نسخة المرفق البيان في تفصيالً الموضحة بالمالحظات حينه في

.. الكريم

 ، الهيئة إليها أشارت التي المالحظات تالفي على بالعمل المختصة الجهة على التأكيد نأمل
 نرغب لذا .أهـ ] تحياتنا وتقبلوا .. الخصوص بهذا الصادرة بالتعليمات التقيد يكفل وبما

 اإلجراءات سالمة يضمن بما الشأن بهذا الصادرة والتعليمات باألنظمة والتقيد االطالع إليكم
و/ ).والتحقيق الرقابة هيئة جوالت نتائج في إليها المشار المالحظات وتالفي
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 وتاريخ 2552/ت/13 ورقم هـ4/5/1426 وتاريخ 2650/ت/13 رقم للتعاميم إلحاقاً
 على بالتأكيد قضت التي هـ21/6/1425 وتاريخ 2472/ت/13 ورقم هـ25/12/1425

 هيئة من الواردة المالحظات تالفي على والعمل , السيارات على بالرقابة المختصة الجهات



 برقية تلقينا فقد عليه . سيارة لكل خاص ملف وإيجاد , بذلك يتعلق فيما والتحقيق الرقابة
 وتاريخ ب/26561 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب

 الرقابة هيئة رئيس معالي خطاب من نسخة طيه لكم نبعث [ : ونصها هـ14/6/1428
 الخدمة مجلس قرار إلى فيه المشار هـ18/5/1428 وتاريخ 1ع/5798 رقم والتحقيق

 هيئة تقوم بأن )ثانياً( فقرته في القاضي هـ18/9/1419 وتاريخ )1/581( رقم المدنية
 الحكومية الجهات استخدام ومتابعة لمراقبة الالزمة الترتيبات بوضع والتحقيق الرقابة

 قامت الهيئة أن من معاليه أوضحه وما . لنفسها جهة كل أقرتها التي للضوابط طبقاً لسياراتها
 وذلك العدل وزارة بينها من الحكومية الجهات من عدد على ميدانية بجوالت ذلك على بناء

 ،.. إليه المشار القرار تنفيذ لمتابعة هـ30/12/1427 حتى هـ1/1/1423 من الفترة خالل
 ، لها التابعة السيارات على الجهة شعار وجود عدم منها المالحظات من عدد وجود تبين وقد

 وجود وعدم ، بها الخاصة الثبوتية األوراق على يحتوي سيارة لكل خاص ملف وجود وعدم
 لم صالحة غير سيارات وجود جانب إلى ، استخدامها فيه يوضح السيارات لحركة سجل
 وإجراءات قواعد من )21.20.19( للمواد بالمخالفة حيالها النظامية اإلجراءات تتخذ

 بصفة سيارات لهم مسلمة ألشخاص الشهري النقل بدل صرف مع ، الحكومية المستودعات
 الالئحة من )27/12( للمادة بالمخالفة الرسمي الدوام نهاية بعد بإيقافها يقومون ال دائمة

 المعنية الجهات بإبالغ قامت الهيئة أن إلى معاليه مشيراً ،.. المدنية الخدمة لنظام التنفيذية
 التوجيه على وبناء . منه نسخة المرفق البيان في تفصيالً الموضحة بالمالحظات حينه في

.. الكريم

 ، الهيئة إليها أشارت التي المالحظات تالفي على بالعمل المختصة الجهة على التأكيد نأمل
 نرغب لذا .أهـ ] تحياتنا وتقبلوا .. الخصوص بهذا الصادرة بالتعليمات التقيد يكفل وبما

 اإلجراءات سالمة يضمن بما الشأن بهذا الصادرة والتعليمات باألنظمة والتقيد االطالع إليكم
و/ )يحفظكم والله .والتحقيق الرقابة هيئة جوالت نتائج في إليها المشار المالحظات وتالفي
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 :[ونصه هـ23/2/1429 وتاريخ 8/2/14484 رقم المالية وزير معالي تعميم تلقينا فقد
 قيام على الموافقة بشأن هـ23/4/1424 وتاريخ )103( رقم الوزراء مجلس قرار إلى إشارة
 إلنتاج إستمرارها إلى باإلضافة وتسويقه )91أوكتين( بنزين بإنتاج السعودية أرامكو شركة
 بالسعر هـ11/12/1427 بتاريخ المنتجين طرح تم وحيث وتسويقه )95 أوكتين( البنزين
 للبنزين لتر لكل هللة )45(و )95ممتاز( للبنزين لتر لكل هللة )60( البالغ الجديد

 رقم المعدنية والثروة البترول وزير معالي خطاب تلقت الوزارة أن نفيدكم . )91ممتاز(
 األخيرة اآلونة في السعودية أرامكو شركة قيام المتضمن هـ6/1/1429 وتاريخ ع/76

 العمالء أن الدراسة تلك وأظهرت )91( ممتاز الجديد المنتج بيع عمليات ودراسة بمسح
 كما بهم الخاصة المركبات ويناسب لديهم مقبول سعره ألن المنتج هذا يفضلون المملكة في

 للسيارات سواء )95( ممتاز تستخدم تزال ال الحكومية والمؤسسات الجهات غالبية أن تبين
 وهو الهدف مع يتماشى ال الذي األمر )91( البنزين تستخدم وال المستأجرة أو المملوكة

 من %85 حوالي أن وحيث , المملكة في السيارات لمعظم أفضل اقتصادي خيار توفير
 اإلدارات كافة توجيه نأمل لذا . )91( ممتاز بنزين على تعمل المملكة في العاملة السيارات

 المركبات في )91( ممتاز البنزين استخدام على بالحرص لكم التابعة والفروع والقطاعات
 هذا طرح وراء من الهدف وتحقيق السعر فارق من لإلستفادة المنتج هذا على تعمل التي

 زيارة يمكن عليه تعمل التي والسيارات المنتج هذا عن أخرى تفاصيل ولمعرفة , المنتج
 المراقبين كافة إبالغ تم وقد , www.9195.com.sa به الخاص االلكتروني الموقع
 إليكم نرغب لذا . أهـ .] الصرف عند أو العقود ترسية عند ذلك تطبيق بمتابعة الماليين
و / )يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع
2562/3
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شركات

...)

 القيمين تعيين في أو الشرعية الحدود توقيع في إليها يرجع التي المختصة الجهات كافة على
 في أو عزلهم أو الغائبين عن الوكالء تعيين في أو عنهم الحجز رفع في أو عليهم للمحجوز

 أحكام إصدار أو عزلهم أو لها المصفين تعيين أو بطالنها أو الشركات حل أحكام إصدار
 أو التفليسة قفل أحكام أو الديون دفع عن التوقف وقت تعيين أو إلغائه أو اإلفالس بإشهار



 أو اإلفالس من الوافي الصلح في الصادرة األوامر أو االعتبار إعادة أحكام أو فتحها إعادة
 بصورة المختصة التجاري السجل مكاتب تخطر أن الشركة أو التاجر أموال على بالحجز

 ينظر . ن/ .)إلخ...الشئون هذه من شأن أي في تصدرها التي واألوامر األحكام من كاملة
.1/465 التجاري السجل أنظمة في التعميم نص
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شركات

 خطاب ومرفقه هـ15/1/1383 في 136 رقم القضاة رئيس سماحة خطاب وردنا( :وبعد
 صورة ومشفوعاته هـ9/1/1383 في 697 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس

 من صورة الزكاة،وكذلك بشأن هـ29/12/1382 في 645 رقم الوزراء مجلس قرار من
 نسخة لكم نرفق لذا.ذلك على بالتصديق هـ5/1/1383 في 61 برقم الصادر المرسوم صيغة

 في 61 رقم المرسوم في ورد ومما . ن/انتهى .) بموجبها والعمل االطالع نأمل ذكر مما
 وغيرها المساهمة الشركات جميع من كاملة الزكاة تجبى«... :نصه ما هـ5/1/1383

.501/ص الزكاة في النص ينظر .».إلخ...للزكاة يخضعون ممن واألفراد
م/846/3
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شركات

 هـ2/3/1386 في 519 برقم الوزراء مجلس رئيس نائب سمو من خطاب وردنا فقد( :وبعد
 وتاريخ ع/م/54 برقم بالنيابة والصناعة التجارة وزير معالي رفع« : نصه وهذا
 بعض تستغرق العدل كتاب لدى الشركات عقود تسجيل إجراءات أن هـ19/2/1386

 أرجاء جميع في العدل كتاب حث وألتمس الشركات إنشاء من يؤخر الذي األمر الوقت
 من إليهم يتقدم مما عليها يطرأ قد وما الشركات عقود تسجيل سرعة على المملكة

 إنجاز اعتمدوا ذلك على وبناء .».اهـ.ودمتم الطلب إجابة في إليكم فنرغب . المواطنين
 .)والنظامية الشرعية اإلجراءات استكملت متى تأخيرها وعدم لديكم الشركات عقود تسجيل

. ن/انتهى



م/910/3
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شركات

 موافقتنا بخصوص هـ14/8/1386 في م/1990/3 برقم منا الصادر للتعميم إلحاقاً( :وبعد
 الشركات عقود لتثبيت العدل لكتاب مباشرة والصناعة التجارة وزارة تكتب أن على

 مذكرة والصناعة التجارة وزير معالي من تلقينا وحيث.ذلك في يلزم ما وإكمال المختلفة
 أصحاب من شكاوي عدة ورود إلى فيها يشير هـ18/3/1387 في 48/9/32240 برقم

 كتاب بعض وأن العدل كتاب بعض لدى كثيراً تتأخر العقود تثبيت إجراءات بأن المصالح
 ما تنفيذ في التجارة وزارة مع التعاون منكم نرغب لذا . الشركات عقود إثبات يرفض العدل
.ن/انتهى .) الشأن بهذا به بلغتم وما النظام مع تمشياً يمكن ما بقدر إليه أشير
ت/15/3
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شركات

 وتاريخ س/26 برقم المالية وزير سمو خطاب من صورة طيه من لكم نرفق( :وبعد
 بالمحافظة الكفيلة التصرفات لمباشرة إدارة مجلس إيجاد بشأن الصادر هـ20/1/1389
 . م/انتهى .)واإلحاطة لالطالع .الدن بن محمد/الشيخ المرحوم وتركة مؤسسة كيان على
 أمر يلي فيما نبلغكم : التحية بعد القضاة رئيس فضيلة« :عنه المنوه المالية وزير خطاب نص

 إشارة( : ونصه هـ11/1/1389 وتاريخ 7/7/1/9 برقم إلينا الموجه المعظم الملك جاللة
 مؤقت مجلس بتعيين أمرنا على المشتمل هـ7/6/1387 وتاريخ 10980 رقم لخطابنا

 مؤسسة ذلك في بما ـ الله رحمه ـ الدن بن محمد/الشيخ تركة على والمحافظة لإلشراف
 المذكورة واألموال المؤسسة وإدارة وتنظيم وضبط والمنقولة الثابتة األخرى أمواله وجميع

.والغير الورثة حقوق يحفظ الذي النحو على

 لمباشرة إدارة مجلس وجود من والغير الورثة ومصلحة العامة المصلحة تقتضيه لما ونظراً
 متكاملة وحدة باعتبارها التركة وكيان المؤسسة كيان على بالمحافظة الكفيلة التصرفات



 ألية نشاطها مباشرة في المؤسسة تعرض عدم لضمان المقترحة الترتيبات في يبت حتى وذلك
 على تؤثر ال التي الحدود في األموال من لهم تسليمه يمكن ما الورثة تسليم ومع معوقات
 رقم كتابكم في عرضتموه ما على وبناء الغير بحق تضر أو التزاماتها تنفيذ على مقدرتها

 إدارة مجلس يشكل :أوالً : آت هو بما أمرنا فقد هـ17/12/1388 وتاريخ س/444
 -3 عضواً قزاز صالح/الشيخ -2 رئيساً السعد الله عبد/الشيخ -1 : من مكون
 بن سالم/الشيخ -5 عضواً باحارث محمد/الشيخ -4 عضواً رحيمي نور محمد/الشيخ
 بالعمش عبدالله سالم/الشيخ -7 عضواً سعيد بن عبدالله/الشيخ -6 عضواً الدن بن محمد
 وإدارة وتنظيم ضبط -1 : التالية بالصالحيات إليه المشار المجلس إلى يعهد :ثانيًا عضواً

 مصالحها على والمحافظة حقوقها واستحصال التزاماتها وتنفيذ عنها العقود وإبرام المؤسسة
 حساباتها وتنظيم وضبط وإدارتها والمنقولة منها الثابتة التركة أعيان على اإلشراف وكذلك

 أوسع كله ذلك في للمجلس يكون أن على عليها والمحافظة غلتها وتحصيل واستثمارها
 على الصالحيات تلك لمباشرة الالزمة والتصرفات اإلجراءات جميع اتخاذ في السلطات

 كوحدة التركة مع عليها والمحافظة نشاطها مزاولة في المؤسسة استمرار يكفل الذي النحو
 التركة أموال من لهم تسليمه يمكن ما الورثة بتسليم الكفيلة اإلجراءات اتخاذ -2 . متكاملة
 طبقاً وذلك سنوياً الصافية المؤسسة أرباح ومن واألسهم واألراضي المباني وغلة السائلة
 المالي المركز على تؤثر أو التركة أعيان بوضع تضر ال التي الحدود وفي الشرعية لألنصبة

. الغير بحقوق تضر أو التزاماتها تنفيذ على مقدرتها من تحد أو للمؤسسة

 من يراه ما مباشرة في عنه منتدباً عضواً أعضائه بين من اإلدارة مجلس يعين :ثالثًا
 العضو صالحيات يباشر كما الصالحيات من ذلك عدا ما المجلس رئيس ويباشر الصالحيات

 يمثل :رابعًا . منه بدالً آخر عضواً المجلس يعين حتى منصبه شغور أو غيابه عند المنتدب
 مدعى أم مدعية كانت سواء المحاكم أمام المؤسسة فيها بما التركة اإلدارة مجلس رئيس
 . صالحياته مباشرة في غيابه عند عنه ينوب من أعضائه بين من المجلس رئيس ويعين.عليها

 من أو الرئيس من دعوة على بناء وذلك الحاجة دعت كلما اإلدارة مجلس يجتمع :خامسًا
 آخر ً عضوا عنه ينيب أن للعضو ويجوز أعضائه من اثنين أو المنتدب العضو أو عنه ينوب

 عن عضو ينوب أن يجوز وال القرارات إصدار عند التصويت وفي االجتماعات حضور في
 من أربعة حضره إذا إال اإلدارة مجلس اجتماع يصح ال :سادسًا . واحد عضو من أكثر

 مقرراته المجلس ويصدر عنه ينوب من أو المجلس رئيس فيهم بما األقل على أعضائه
 :سابعًا . االجتماع في والممثلين الحاضرين عدد كان أياً األقل على أعضاء أربعة بموافقة

 لضمان المقترحة الترتيبات ودراسة ببحث المتعلقة الخطوات جميع اتخاذ المجلس يتولى



 إليها يتوصل التي التوصيات وتعرض نشاطها مباشرة في معوقات ألية المؤسسة تعرض عدم
 الدن بن محمد/الشيخ ورثة من القصر على األوصياء يباشر :ثامنًا . علينا الخصوص هذا في

 وذلك المذكورين القصر أموال من اإلدارة مجلس طريق عن إليهم يؤدى ما على وصايتهم
 اعتباراً األمر بهذا يعمل :تاسعًا . المذكور المجلس من تدخل ودون الشرعي الحكم وفق
 رقم كتابنا ضمن والصادر السابق أمرنا هذا ويلغي آخر أمر صدور حين إلى تاريخه من

 والجهات الدوائر جميع إلى األمر هذا يبلغ :عاشرًا . هـ7/6/1387 وتاريخ 10980
.».مقتضاه وتنفيذ اإلحاطة نأمل .مقتضاه لتنفيذ يلزم لمن وإبالغه به للعمل الحكومية

ت/114/2
2/629

13
9

1389
شركات

 الموجه الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل سعادة خطاب نص يلي فيما تجدون( :وبعد
 : المقدمة بعد النص وهاهو هـ23/8/1389 في 1642/4/2رقم ينبع مالية لمدير أصالً

 طرفكم عدل كاتب قيام بشأن هـ21/5/1389 في 426/40 رقم خطابكم إلى باإلشارة«
 رسوم بدفع تجارية شراكة عقد معاملة إجراء يرغب الذي /...........السيد بمطالبة

 مائه ـ 125 ـ مبلغ التسجيل شهادة وقيمة ـ ريال 500 ـ خمسمائة قدره مبلغ التسجيل
 استناداً وذلك المبلغين إليداع المثبت باإليصال وتزويده المالية إلى رياالً وعشرون وخمسة

 هـ29/5/1389 في 10197/4/2 الوزارة هذه من الصادر التعميمي الوزاري األمر إلى
 عليه يقيد الذي الباب وإيضاح عدم أو قبلكم من الرسوم تلك استالم عن اإلفادة وطلبكم
 في 144 رقم العالي باألمر عليه الموافق الشركات تسجيل نظام بأن نفيدكم .إيرادات

 قيامهم مقابل العدل كتاب طريق عن الرسوم تلك استيفاء على نص الذي هـ14/1/1367
 تجارية وزارة أنشأت أن بعد الغياً النظام هذا بقيد وأغراضها ومقرها الشركة اسم بتسجيل
 رخص وإصدار والصناعية التجارية المحالت وكافة الشركات تسجيل صالحية ومنحت
 والمادة )5( المادة بموجب واألفراد للشركات أنواعها بكافة والصناعة التجارة مزاولة

 الشركات نظام بعده صدر والذي هـ6/4/1374 في 66 رقم الوزراء مجلس قرار من )13(
 المادة ونصت هـ22/3/1385 في 6/م رقم الملكي المرسوم بموجب هـ1385 عام في
 في توزع يومية جريدة في عقدها من ملخصاً ينشروا أن الشركة مديري على منه )21(

 الشركات سجل في الشركة قيد المذكور الميعاد في يطلبوا وأن للشركة الرئيسي المركز



 ألحكام وفقاً التجاري السجل في الشركة وقيد التجارة لوزارة التابع الشركات بمصلحة
 العدل كتاب قبل من الرسوم لتحصيل موجب ال فإنه وبذلك . التجاري السجل نظام

 عقود شأن ذلك في شأنه الشركة عقد توثيق في تنحصر العدل كتاب مهمة وأصبحت
.واعتماده فيه جاء بما اإلحاطة ونرغب .».اهـ.ودمتم.األخرى والعقود المبايعات

. م/انتهى )
ت/82/2
2/631

11
5

1394
شركات

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد
 والمتضمن الداخلية وزير لسمو أصالً الموجه التعميمي هـ9/4/1394 في ف/10151/3

 بتوفير مستقبالً الحكومة قيام بشأن هـ2/4/1394 في 508 رقم الوزراء مجلس لقرار
 االدخارية المقدرة ذوي أو المحدود الدخل ذوي المواطنين من كبير قطاع حصول إمكانية

 ومما . ك/انتهى .) اإلحاطة نرغب . المساهمة الشركات في االستثمار فرص على المحدودة
 في ف/10151/3 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب في ورد

 في مناسباً ذلك رأت متى الحكومة تشترك -1 : مايلي يقرر« : نصه ما هـ9/4/1394
 االستثمارات صندوق إدارة مجلس ويقرر المستقبل في تؤسس التي المساهمة الشركات

 تساهم التي الشركات بدء بعد -2 . فيها تشترك التي النسب ومقدار الحكومة اشتراك العامة
 أسهمها ببيع الحكومة تقوم مجزية أرباح على فعالً األسهم وحصول إدراج في الحكومة فيها
 الدخل ذوي السعوديين للمواطنين ميسرة وبطريقة االسمية بقيمتها منها جزء أو كلها

 تصدر التي واإلجراءات للقواعد وفقاً وذلك المحدودة االدخارية المقدرة ذوي أو المحدود
.1/221 االستثمار في النص ينظر .».إلخ... الوزراء مجلس من الئحة بها

ت/158/2
2/631

25
7

1395
شركات

 من المناسب العدد استقدام السارية للتعليمات طبقاً الحجاج نقل لشركات يمكن«...



 األقل على بشهر الموسم بدء قبل للبالد يحضروا أن على الحج لموسم المهرة السائقين
 الحج في التعميم نص ينظر . و/ .»فيها السير على ولتدريبهم العمل أماكن على للتعرف

.126/ص
ت/14/12
2/632

12
1

1396
شركات

...)

 فإنه الشركاء قبل من وموقعة صور عدة على مطبوعة كانت إذا الشركات لعقود بالنسبة
 في واإلشارة عليها والشهود الشركاء تواقيع وأخذ الضبط في خالصتها بتسجيل يكتفى

 الجميع من موقعة االتفاقية هذه من نسخة الشركاء من كل بيد أن إلى المضبوطة الخالصة
 بإدارته خالصتها تسجيل يفيد بما المذكورة النسخ من كل على العدل كاتب يشرح أن بعد

 والختم وتوقيعه وختمه اسمه ويضع عام لإلقرارات رقم الجلد من وصحيفة وتاريخ بعدد
 ينظر .و.)/تاريخه من واالعتماد اإلحاطة ونرغب .العقد من بنسخة ويحتفظ للدائرة الرسمي

.3/263 العدل كتاب في التعميم نص
ت/219/12

2/632
29
12

1396
شركات

 للزكاة الخاضعين من التجارة وعروض النقد في الواجبة الشرعية الزكاة نصف تجبى ... «
 الزكاة فتجبى المساهمة الشركات عدا ما لمستحقيه بمعرفتهم اآلخر النصف اخراج وعليهم
 هجريةأو1395سنة آخر في المنتهية المالية السنة من اعتباراً ذلك ويسري كاملة

.505/ص الزكاة في التعميم نص ينظر . و.»/إلخ... األحوال حسب ميالدية1975سنة
ت/31/12
2/632
1
3



1397
شركات

 أو الشركة فرع اختصاصها نطاق في يقع التي المحكمة إلى الدعوى رفع للمدعي يجوز(...
 أعماله عن ناشئاً أو بالفرع متعلقاً الخصومة موضوع يكون أن شريطة المؤسسة أو الجمعية

.308/ص الدعوى في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...دائرته في وقعت حوادث عن أو
ت/107/12

2/633
10
6

1398
شركات

 رئيس أو المسئول الوزير من بإذن رسمية لجهات إال معلومات أي إعطاء عدم بشأن(
الوزارة من التعميم يطلب . و.)/ المصلحة

ت/141/12
2/633

14
7

1398
شركات

 عموم على فورية تفتيشية بجوالت بالقيام المناطق عموم في العمل مكاتب تكليف بشأن(
 استقدامها كيفية عن معه يحقق تعمل امرأة لديه يوجد ومن الخاصة والمؤسسات الشركات

الوزارة من التعميم يطلب . و.)/عمل رخصة لديها وهل
ت/13/5
2/633

27
1

1399
شركات

...»

 تسليم يمكن :لها التابعين األجانب العمال مخلفات تسليمها الشركات لطلب بالنسبة
 في التركة حفظ يتعذر أن -1 : التالية بالشروط وذلك بعمالها الخاصة المخلفات الشركات
 بعقود ومرتبطة كبيرة الشركات هذه تكون أن -2 . المال بيت بمأمور الخاص المستودع



 -4 . المخلفات هذه لحفظ اآلمن المكان الشركة تؤمن أن -3 . الحكومة مع األجل طويلة
 جرد يتم أن على عهدته في األشياء وتبقى المال بيت مأمور مع المكان مفتاح يبقى أن

 نص ينظر .و.»/إلخ... الشركة ومندوب والشرطة المال بيت مأمور بحضور التركة وتحريز
.1/714 التركات في التعميم

ت/74/12
2/633

29
5

1400
شركات

 إلقامة أو الخام المواد الستغالل تحتاجها التي األراضي من الصناعية المؤسسات تمكن«...
 الوطنية الصناعات وتشجيع حماية ونظام التعدين لنظام طبقاً اإليجار طريق عن منشآتها

.3/515 والجبال المعادن في التعميم نص ينظر . و.»/إلخ...
ت/12/12
2/634

18
1

1401
شركات

 قبل الشركاء نفوس حفائظ أرقام مراجعة في الدقة بمراعاة العدل كتاب على التنبيه«...
 والجوازات الجنسية في التعميم نص ينظر . و.»/إلخ...لديهم الشركات عقود إثبات

.101/ص
ت/78/12
2/634

15
5

1401
شركات

 لصاحب أصالً الموجه التعميمي السامي المقام خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد
 4/9951 برقم الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو

 في التصرف بعدم لها التابعين والمقاولين الحكومية الجهات إبالغ حول هـ2/5/1401 في
 االطالع نرغب . الملك صاحب من سابقة ومعرفة مسبق نظامي إذن بدون الغير أمالك



. ش/انتهى .) واإلحاطة
ت/195/12

2/634
24
11

1401
شركات

 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد
 الحرس ورئيس الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه
 رقم الوزراء مجلس قرار من صورة ومشفوعهما هـ5/11/1401 في 2470 رقم الوطني
 في 448 رقم الوزراء مجلس قرار في النظر إعادة بشأن هـ18/10/1401 في 210
 بحظر القاضي هـ17/6/1396 في 1034 رقم المجلس بقرار المعدل هـ14/3/1396

 اإلحاطة نرغب . والمكاتب السكن لغرض الرئيسية المدن داخل للمباني الشركات استئجار
 مجلس إن« : هـ18/10/1401 في 210 رقم الوزراء مجلس قرار نص . ش/انتهى .)

 في 4534/س/2 رقم لهذا المرافق الداخلية وزير سمو خطاب على االطالع بعد الوزراء
 الشركات استئجار بحظر الصادر القرار في النظر إعادة سموه طلب بشأن هـ16/4/1400

 لمواجهة للشركات بتأجيرها لالنتفاع المباني أصحاب أمام الفرصة إليجاد المدن في للمباني
 وارتفاع السكن أزمة وهي السابقة مبرراته زالت قد القرار وألن الباهظة البناء تكاليف
 وبعد الموضوع هذا لدراسة المشكلة الوزارية اللجنة محضر على االطالع وبعد .األجور

 وتاريخ 1034 ورقم هـ14/3/1396 في 448 رقم الوزراء مجلس قراري على االطالع
 مجلس قرار من األولى المادة من الخامسة الفقرة تلغى :أوالً : يلي ما يقرر هـ17/6/1396

 وتاريخ 1034 رقم الوزراء مجلس بقرار المعدلة هـ14/3/1396 وتاريخ 448 رقم الوزراء
 لغرض المدن داخل في مبان باستئجار الشركات على الحظر المتضمنه هـ17/6/1396

 مرافق إنشاء فصاعداً اآلن من األجنبية الشركات على يحظر :ثانيًا . والمكاتب السكن
 وموظفيها عمالها لسكن المدن عن البعيدة األماكن أو العمل مواقع في إال بها خاصة سكنية
 على يحظر :ثالثًا . الداخلية وزير من بقرار المدن عن البعيدة األماكن وتحدد العزاب

 في العاملين غير من أفراد أو أخرى شركات إلى تأجيرها سكنية مرافق تملك التي الشركات
. نفسها الشركة



 أن للعائالت مساكن وتضم المدن خارج مرافق تملك التي األجنبية الشركات على :رابعًا
 هذا صدور تاريخ من سنتين خالل المرافق هذه في العائالت إسكان عن تتوقف
 من كل بالغرامة يعاقب :خامسًا . المدن داخل سكنية وحدات منها بدالً وتستأجر.القرار

 المرة في للمخالفة )100.000( ريال ألف مائة - :التالي النحو على القرار هذا يخالف
 ريال مليون - . الثانية المرة في للمخالفة )200.000( ريال ألف مائتا - .األولى

.». الداخلية وزير سمو الغرامات هذه ويطبق .الثالثة المرة في للمخالفة )1000.000(
ت/19/12
2/636

17
2

1402
شركات

 هـ6/2/1402 في 5841 رقم التعميمي الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا( :وبعد
 العدل وزارة وكيل من ورد ما على بناء« : المقدمة بعد ونصه األجانب ترحيل نفقات بشأن

 بيت مأمور أن المتضمن هـ8/11/1401 في ح/3190/9 برقم واإلدارية المالية للشئون
 بصرف المال بيت مأمور إلى بطلب تتقدم والمؤسسات الشركات بعض بأن ذكر عنيزه مال
 مأمور لدى وجدت إذا ديته من أو مخلفاته من بالده إلى األجنبي المتوفى جثمان نقل نفقة
 بخطابه أوصى العمل لشئون االجتماعية والشئون العمل وزارة وكيل إن وحيث المال، بيت
 صاحب بإلزام تقضي العمل نظام من )85( المادة بأن هـ4/1/1402 وتاريخ 6/3/1 رقم

 ألحد العقد انتهاء حالة في منه استقدم الذي البلد إلى العامل إعادة بمصروفات العمل
 أداء عن كلياً العامل عجز األسباب هذه بين ومن النظام من )82( بالمادة الواردة األسباب

 إلى المتوفى ترحيل نفقات تحمل والمؤسسات الشركات على فإن لذا . وفاته أو عمله
 يخصكم فيما موجبه واعتماد واإلحاطة لالطالع .».اهـ.بموجبه والعمل االطالع نأمل.بالده

. ش/انتهى .)
ت/90/7
2/636

24
6

1402
شركات



 رقم بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من صورة طيه من لكم نرفق( :وبعد
 والشركات المؤسسات على التأكيد طلب والمتضمن هـ12/5/1402 وتاريخ 3/1827

 بأنظمة التزامها بوجوب مستقبالً معها التعاقد سيتم التي وكذا حالياً الوزارة مع المتعاقدة
 استشغال يجوز ال وبأنه العمال وبصدد بصددهما الصادرة والتعليمات والعمل اإلقامة

 من معها المتعاقدين المقاولين أو المؤسسات أو األخرى الشركات لدى بكفالتها القادمين
 انتقال أو إعارة تجاه النظامية اإلجراءات اتخاذ يتم أن بعد إال وبالعكس خالفهم أو الباطن
 التي العقود في سموه إليه أشار ما وتضمين واإلحاطة االطالع يرجى . األنظمة وفق هؤالء
. ش/انتهى .)ودمتم.والمتعهدين المقاولين مع الوزارة تبرمها

ت/64/12
2/637
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 هـ10/4/1403 في وص/م/347 رقم والكهرباء الصناعة وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد
 وتاريخ 6/م رقم الكريم الملكي المرسوم بأن اإلحاطة أرجو« : المقدمة بعد نصه هذا
 الموحدة السعودية الشركة بإنشاء الترخيص على بالموافقة القاضي هـ16/3/1401

 والمشاريع االمتياز ذات الكهرباء شركات جميع دمج وعلى الغربية المنطقة في للكهرباء
 قد المذكورة الشركة في الغربية المنطقة في القائمة التعاونية للجمعيات التابعة الكهربائية

 من تشكل والذي الشركة لهذه اإلدارة مجلس أعضاء بتعيين المختصة الوزارية اللجنة خول
 للكهرباء العامة المؤسسة محافظ طيبه عبدالله محمود/المهندس برئاسة أعضاء خمسة

 -3 أخضر محمد فاروق/الدكتور -2 القصيبي محمد خالد/األستاذ -1 :من كل وعضوية
 ألن ونظراً رضا على عبدالله محمد فهد/األستاذ -4 الطاسان عبدالرحمن عبدالله/المهندس

 من فنرجو رأسمالها من جزءاً تمثل الموحدة الشركة في المدمجة الشركة موجودات قيمة
 المذكور اإلدارة مجلس قرارات باعتماد الغربية بالمنطقة العدل كتاب بتعميد التكرم معاليكم

 التابعة الكهربائية والمشاريع للشركات العائدة والعقار األراضي ملكيات بنقل يتعلق فيما
 الشركة اسم إلى وتحويلها الغربية كهرباء في جميعها أدمجت التي التعاونية للجمعيات
 واعتماد بذلك اإلحاطة فنرغب .».اهـ.الغربية المنطقة في للكهرباء الموحدة السعودية

. و/انتهى .)موجبه
ت/134/12



2/638
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شركات

 في 12/2384 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد
 الصناعة وزارة من معلومات الوزارة هذه تلقت« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ13/7/1403

 المؤسسة -1 : هي المصانع وهذه الفعلي اإلنتاج الوطنية المصانع بعض ببدء تفيد والكهرباء
 المنورة المدينة:ومقرها) التمور لتصنيع وشريكه حالبة شركة( التمور لتصنيع األهلية

 الرياض ومقره االتوبيسات لتجميع الجميح مصنع -2 .466:ب.ص المدينة:وعنوانها
 التسوير شبك إلنتاج والتجارة للصناعة العربية الشركة -3 .132:ب.ص الرياض:وعنوانه

 -4 .10596:ب.ص الرياض:وعنوانها الرياض ومقرها الحواجز وسلك الشائكة واألسالك
 جدة ومقرها البوليسوريا بمادة العازلة الحوائط إلنتاج ـ سميث جي ايلون ـ الهويش شركة

 النظافة ومهمات اليد عربات إلنتاج الربيعان مصنع -5 .11181:ب.ص جدة:وعنوانها
 لصناعة السعودية الشركة -6 1375:ب.ص الرياض:وعنوانها الرياض ومقرها البيئة وصحة
 المصانع إن وحيث .8755:ب.ص جدة :وعنوانها جدة ومقرها الضغط وأجهزة الفريون

 باألوامر الصادرة الوطنية للصناعة والتشجيع الحماية قرارات جميعاً عليها تنطبق المذكورة
 كافة احتياجات لتلبية الالزمة اإلمكانيات ولديها الوزراء مجلس بقرارات أو السامية الملكية
 نأمل لذا .ممكنة فرصة أفضل وإعطائها الوطنية الصناعات دعم وألهمية الحكومية الدوائر
 والشركات المقاولين وكذلك ذلك بمالحظة بكم المرتبطة والفروع األجهزة كافة إبالغ

 الوطنية والشركات المصانع لمنتجات األولوية وإعطاء معكم العاملة واالستشارية الهندسية
 وتسد المنشود الغرض تحقق المصانع هذه منتجات كانت متى مثيالتها تأمين وعدم

 .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.الوطنية للصناعات دعمكم سلفاً شاكرين.الحاجة
. و/انتهى
ت/166/12

2/639
7
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شركات



 العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه السامي المقام تعميم يلي فيما ترون( :وبعد
 النص هـ4/9/1403 في 20891 رقم الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب

 مع التعاقد عند الحكومية الجهات بعض قيام من الحظناه ما على بناء : المقدمة بعد
 بحث إسناد واالتفاقيات العقود تلك تضمين الدراسات بعض إلجراء والمكاتب الشركات

 المختصة الجهة ألن صحيح غير إجراء وذلك والمكاتب الشركات تلك إلى الملكية أمور
 التي المتخصصة القضائية اللجان أو الشرعية المحاكم هي فيها والبت الملكية أمور ببحث
 بعض إلجراء المكاتب أو الشركات مع التعاقد عند إليكم نرغب لذا . لذلك تشكل

 هذا مثل االتفاقيات أو العقود تضمين وعدم إليها الملكية أمور بحث إسناد عدم الدراسات
 أمرنا من بنسخة الحكومية الدوائر جميع زودنا وقد به والتقيد مستقبالً ذلك ومالحظة النص
 اإلحاطة نرغب الوزير معالي توجيه على وبناء .».اهـ.بموجبه يلزم ما فأكملوا.لالعتماد هذا

.ك/انتهى .)بذلك
ت/177/12

2/640
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 رقم المعظم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد
 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو صاحب :النص هـ9/9/1403 في 1261
 أو األشخاص بعض قيام من الحظناه ما على بناء التحية بعد الوطني الحرس ورئيس الوزراء

 مخططات مثل تنفذها التي أو لها العائدة المشاريع بعض بتسمية وغيرها الخاصة المؤسسات
 الربح منها يقصد التي الخاصة المشاريع من غيرها أو السكنية المجمعات أو األراضي
 بهدف ذلك ونحو باسمنا التسمية مثل المسئولين كبار بأسماء أو حكومية بأسماء والتجارة
 نخبركم . حكومي المشروع بأن للمواطنين يوحي قد هذا إن وحيث.لها والترويج الدعاية

 هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودنا وقد المقام هذا من بإذن إال ممنوع هذا بأن
 .».اهـ.بموجبه يلزم ما فأكملوا المقام هذا من إذن به يصدر ما إال ذلك ومالحظة لالعتماد

. و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب
ت/12/161
2/640
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 لمعالي المعطى الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم نص يلي فيما إليكم( :وبعد
 لتعميمنا إلحاقا« : المقدمة بعد هـ10/6/1404 في د/ض/1854 برقم منه نسخة الوزير

 المقام بموافقة صدر ما على المبني )صورته المرفق(هـ3/8/1403 في 311/36692 رقم
 جاء ما على منه صورة المرفق هـ16/6/1402 وتاريخ 1334/8 رقم الكريم السامي
 منا رغبة أنه المتضمن هـ3/6/1402 في 8328/س/31 رقم الكريم السامي للمقام بخطابنا

 من العالمية المستويات يماثل بما والبنوك للمؤسسات األمنية الخدمات بمستوى االرتقاء في
 السلطات إشراف تحت أمنية مؤسسة في ذلك وحصر وتخطيط وتدريب إعداد

 بعض قبل من خطأ فسر قد الكريم السامي األمر أن أخيراً لنا تبين حيث.إلخ...المختصة
 بإلزام يقضي بعاليه إليه المشار السامي األمر بأن وغيرها الشرطة ومديريات اإلمارات
 من لمرافقها الخاصة الحراسة تأمين باعتماد وغيرها والبنوك التجارية والمؤسسات الشركات

 ومديرية للوزارة الرجوع دون )كاسيال شركة( الدين سراج كمال/متقاعد اللواء مؤسسة قبل
 :أوالً : يلي ما للجميع نوضح لهذا . لهم الكريم السامي األمر وإيضاح لتفسير العام األمن

 أو المؤسسات أو للشركات الخاصة الحراسة تأمين بأن لديكم المختصة الجهات إبالغ نود
 تراها جهة أي من الخاصة الحراسة تأمين في الحرية لها متروك غيرها أو التجارية البنوك

 بقرارنا جاء بما التقيد شريطة المؤسسة تلك من الحراسة بتأمين ملزمة وليست
 صورة المرفق هـ9/6/1399 في 21549 رقم بتعميمنا المبلغ هـ9/6/1399في1217رقم

 لها إليه المشار قرارنا في ذكرها الوارد الجهات من جهة أي أن :ثانيًا . الجهات لكافة منهما
 مرافقها حراسة لتأمين معهم التعاقد يرغبون الذين األشخاص أو الطريقة اختيار في الحق

. بذاتها معينة مؤسسة من بتأمينها مطلقا ملزمين وليسوا

 كحراس للعمل تراه من مع بالتعاقد الحق الذكر آنف بقرارنا إليها المشار للجهات :ثالثًا
 فال المجال هذا في السعودي العنصر على الحصول تعذر حالة وفي السعوديين من لديها
 وبموجب فقط مسئوليتها وتحت لديها للعمل المملكة خارج من بالعمالة االستعانة من مانع

 الصادرة والتعليمات واألنظمة االستقدام شروط ووفق إليه المشار قرارنا في الواردة الشروط
 التعيين استغالل آنفاً إليها المشار الجهات لتلك وليس الداخلية وزارة قبل من الشأن هذا في
 ذلك يخالف ومن سواه أو التخصص لهذا الغير لدى للعمل الحراس لهؤالء االستقدام أو

 نرغب ذكر ولما :رابعًا . والتعليمات األنظمة في عليها المنصوص الرادعة للعقوبة سيتعرض
 والهيئات والشركات والمصالح والبنوك التجارية للمؤسسات ذلك يلزمهم لمن إبالغه



 الداخلية وزارة وكيل على :خامسًا .إليه المشار قرارنا في ذكرهم ورد ممن.إلخ...األخرى
 العليا الهيئة عام وأمين للدراسات مكتبنا ومدير العامة المباحث ومدير العام األمن ومدير
 هذا إلنفاذ قبلهم من يلزم من على هذا أمرنا وتعميم ذلك إنفاذ وغيرهم الصناعي لألمن

 ألهمية إيضاحه يلزم فيما إليها الرجوع مع المستقبل في عليها يسار قاعدة واعتباره التوضيح
 توجيه وحسب .».اهـ.األمور هذه مثل في المرجع هي العام األمن مديرية بأن علماً.ذلك

.ش/انتهى .)اإلحاطة نرغب معاليه
ت/1/24
2/642
3
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شركات

 في 5767/404 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا:(وبعد
 وتاريخ 124 رقم الوزراء مجلس قرار تطبيق ضوابط بشأن هـ9/11/1404

 بعض من استفسارات عدة الوزارة لهذه ورد« : المقدمة بعد نصه واآلتي هـ29/5/1403
 124 رقم الوزراء مجلس قرار تضمنه ما بشأن والمؤسسات والشركات الحكومية األجهزة
 تحديد ولغرض المحلي المقاوالت نظام بتشجيع متعلقة قواعد من هـ29/5/1403 وتاريخ
 وكالء السعادة أصحاب من لجنة عقد إلى الوزارة دعت فقد االستفسارات هذه عن اإلجابة

 واالقتصاد والمالية والكهرباء، والصناعة، والمواصالت، والتجارة، التخطيط، :وزارات
 ووافقت لذلك المناسبة الضوابط وضع تم ذلك أساس وعلى العامة، المراقبة وديوان الوطني،

 تطبيق يشمل -1 : القرار تطبيق نطاق :أوالً : كاآلتي وهي إليها المشار الجهات عليها
 عام بشكل اإلنشاءات عقود مثل تنفيذية أعماالً تتطلب التي العامة األشغال عقود القرار

 من )أوالً( الفقرة في المذكورين السعوديين بالمقاولين يقصد -2 .والتشغيل الصيانة وعقود
 من%)30( نسبة عن يقل ال ما بواسطتهم ينفذ أن األجنبي المقاول على يجب والذي القرار
 السعودية العربية المملكة في المسجلة الشركات أو األفراد المقاولين بهم يقصد أعمال

 النسبة -3 . التصنيف وسجل التجارية السجالت بموجب لسعوديين بالكامل والمملوكة
 توريد شكل على أو تنفيذية أعمال شكل على تكون القرار من )أوالً( الفقرة في المقصودة
 من %)30( عن تقل ال نسبة يشكل ذلك كان إذا المشروع تنفيذ في تدخل مواد وتركيب

 المقاولون :ثانيًا .سعوديين مقاولين عدة على النسبة تلك تجزئة يجوز -4 .العقد قيمة
 من %)30( بنسبة يعهدوا بأن يلتزمون الذين بالمقاولين يقصد-أ :القرار بتطبيق المعنيون



 . األجنبية الصفة ذات الشركات أو األفراد المقاولين -1 :سعوديين مقاولين إلى العقد قيمة
 رأس استثمار نظام على بناء تراخيص بموجب المملكة في القائمة المختلطة الشركات -2

. األجنبي المال

 . معينة مشاريع تنفيذ بغرض وأجانب سعوديين بين تكوينها يتم التي الشركات تضامن -3
 )وثالثاً ثانياً( الفقرتين في عليها المنصوص االلتزامات عليهم تقع الذين بالمقاولين يقصد-ب
 الوكالء من العقد تنفيذ في تدخل التي واآلالت المعدات شراء توجبان واللتان القرار من

 واإلعاشة األراضي وشراء والتأجير والتأمين النقل خدمات على الحصول وكذلك السعوديين
 كانوا سواء المقاولين جميع بهم يقصد محلية سعودية مؤسسات من البنكية والخدمات

 تضمن أن -1 :القرار تطبيق على تساعد التي اإلجراءات :ثالثًأ . سعوديين غير أم سعوديين
 باألجهزة الفنية الجهة قبل من إعدادها يتم والتي المنافسة لوثائق المكونة العامة الشروط
 تضمن والتصاميم الشروط إعداد بغرض معه التعاقد يتم الذي االستشاري قبل من أو اإلدارية

 -2 . بالكامل فيه الواردة والنصوص القرار إلى اإلشارة وواضح محدد بشكل الوثائق هذه
 القرار من األول للبند تطبيقه عند عليه بأن األجنبي المقاول مع المتعاقدة الجهة تشترط

 مع تعاقده عند أو عرضه مع يقدم أن العقد قيمة من%)30(عن اليقل ما بتنفيذ والمتعلق
 التجاري السجل مثل السعودي بالمقاول الخاصة النظامية الوثائق كافة السعودي المقاول
 أن -3 .إلخ...التصنيف شهادة التجارية الغرفة إلى االنتساب شهادة والدخل الزكاة شهادة

 المقاول قدم إذا إال المنفذة لألعمال األول المستخلص أو المقدمة الدفعة صرف يتم ال
 أو سعودي مقاول مع بالتعاقد بقيامه وذلك.القرار من )أوالً( للفقرة تطبيقه يثبت ما األجنبي

 ذلك يتم أن ويمكن عقده، قيمة من %)30( عن تقل ال نسبة لتنفيذ سعوديين مقاولين عدة
 بشكل النسبة تلك لتنفيذ سعوديين مقاولين مع تدريجياً تعاقده يتم بحيث جزئي بشكل
 الجهة على فيجب للمشروع النهائية المراحل إلى ذلك إرجاء في رغبته حالة وفي جزئي،

 أن إلى العادية األحوال في %)50( لنسبة للمقاول يدفع ما تجاوز عدم الصرف تتولى التي
. لاللتزام تطبيقه يثبت

 نصاً المشاريع تنفيذ على باإلشراف للقيام االستشاريين مع تبرم التي العقود تضمن أن -4
 يتولى أن -5 . بالقرار ورد لما وتطبيقه المقاول مراعاة من التأكد عليهم يوجب مماثالً
 سعوديين مقاولين بواسطة تنفيذها يتم التي األعمال متابعة المشاريع تنفيذ على اإلشراف جهاز

 يشير وأن لهم تابع وبجهاز بواسطتهم فعالً تنفيذها يتم إليهم الموكلة األعمال أن من للتثبت
 على اإلشراف تقارير تتضمن بحيث الحكومية الجهة إلى يقدمها التي تقاريره في ذلك إلى

 صحة من للتأكد المشرف اتبعها التي والوثائق والوسائل المقاول بها قام التي األعمال



 من فإن المشرفين لتقارير محددة نماذج تستخدم الحكومية الجهة كانت ذلك،وإذا
 الجهات إبالغ نأمل لذا . ذلك توضح حقوالً أو حقالً لتتضمن النماذج هذه تغيير الضروري
 اإلدارات أو المشاريع وإدارات المناقصات لجان ذلك في بما لديكم المختصة واألقسام
 معهم التعاقد سيتم الذين أو معهم المتعاقد واالستشاريين القانونيين والمستشارين الهندسية

 إعداد عند االعتبار في به الواردة والترتيبات الضوابط أخذ لمالحظة التعميم هذا من بصورة
 المنشودة األهداف تتحقق حتى تنفيذها متابعة وعند الحكومية المشاريع ومواصفات شروط

. و/انتهى .)بموجبه والعمل لالطالع .».اهـ. القرار من
ت/12/74
2/645
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 الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه التعميمي السامي األمر نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد
 في م/7/651 رقم الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي

 واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب على اطلعنا« : المقدمة بعد النص هـ3/4/1405
 مواد مصانع تواجهه ما إلى فيه المشار هـ28/11/1404 وتاريخ 6168/404 رقم الوطني

 منتجاتها شراء على الحكومية األجهزة إقبال لعدم نتيجة صعوبات من المملكة في البناء
 لتشجيع الحكومية الجهات توجيه معاليه معه يرجو الذي األمر متوقعاً كان الذي بالشكل
 يسمح بشكل المواصفات وإعداد للمناقصات ودعوتها الوطنية المصانع هذه مع التعامل
 وتاريخ 6525/404 رقم معاليه خطاب على اطلعنا كما . منتجاتها بقبول

 في صعوبات من الوطنية الدواجن مزارع تعانيه ما إلى اإلشارة المتضمن هـ23/12/1404
 الوزارة أن وإلى المواد هذه من المستورد منافسة بسبب والبيض الدجاج من منتجاتها تسويق

 االستهالك من%97 نسبة غطت قد المزارع تلك أن فتبين واالستهالك اإلنتاج راجعت قد
 عن%8 بنسبة انتاجها يزيد أن المتوقع من وأن.هـ1403 لعام المائدة بيض من المحلي

 االستهالك من%48 نسبة الدجاج من انتاجها غطى بينما هـ1404 عام في االستهالك
 عام في%55 إلى النسبة هذه تصل أن فيه يتوقع الذي الوقت في هـ1403 لعام المحلي
 اإلعاشة تقديم متعهدي إللزام الحكومية الجهات إلى األمر صدور معاليه واقتراح هـ1404
 على التأكيد إليكم ونرغب . المحلي اإلنتاج من والدجاج البيض مادتي من احتياجاتهم بتأمين
 تتعامل التي الشركات إلزام مع الوطني اإلنتاج من احتياجاتها بتأمين الحكومية األجهزة جميع



 إعداد يتم أن على الشأن هذا في الصادرة والتعليمات األنظمة به تقضي لما وفقاً بذلك معها
 كانت متى الوطنية والمزارع المصانع منتجات بقبول يسمح بشكل المشاريع مواصفات

 في للدخول والمزارع المصانع هذه تدعى وأن أجله من التأمين تم الذي للغرض محققة
.».اهـ.بموجبه يلزم ما فأكملوا العامة المنافسات

. ش/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب الوزير معالي توجيه وحسب
ت/4/140
2/647
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 هـ28/6/1405 في 881 رقم المواصالت وزير معالي تعميم من صورة لكم نرفق( :وبعد
 هـ19/5/1405 وتاريخ 1148 برقم الصادر الكريم السامي لألمر تنفيذاً« : نصه اآلتي

 واألجهزة الوزارات مع المتعاقدين المقاولين مطالبة تقضي العامة المصلحة أن المتضمن
 السفن بواسطة العقود لتلك الالزمة والمعدات المواد من بحراً ينقل ما كل بنقل الحكومية
 الحكومية والمصالح الوزارات كافة تزود وأن ممكناً ذلك كان كلما السعودية والبواخر

 بالشركات بيان -1 : يلي ما طيه لكم نرفق والبواخر السفن تلك بقائمة العامة والمؤسسات
 والسفن).بالمائة مائة( بالكامل السعودي المال رأس ذات السعودية المالحية والمؤسسات

 المالحية والمؤسسات بالشركات بيان -2 . لها والعائدة السعودي العلم ترفع التي
 العائدة السعودي العلم ترفع التي والسفن فيها السعودي المال رأس ونسبة المختلطة

 .)وإنفاذه بموجبه والتقيد إليه المشار بالتعميم جاء ما على االطالع نأمل لذا .».اهـ.لها
الوزارة من القائمة تطلب . ش/انتهى
ت/12/170
2/647
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 في 6/601/85 رقم الرياض أرامكو شئون مدير سعادة لخطاب إشارة( :وبعد
 الشركة قروض تسجيل مهمة تسهيل طلبه بشأن العدل وزير لمعالي الموجه هـ2/7/1405

 الشركة معاملة من مانع ال بأنه نفيدكم . بصكوكهم واالحتفاظ دورهم ورهن لموظفيها



 التنمية صندوق به يعامل بما التوثيق في ورهوناتهم لموظفيها قروضها إجراءات في المذكورة
. ك/انتهى .)للمواطنين قروضه في العقارية

ت/7/173
2/648
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 في 17/2550 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي لخطاب إشارة( :وبعد
 ألكبر الفرصة إتاحة بوجوب القاضية السامية التعاميم إلى إشارة« : نصه اآلتي هـ2/9/1405

 لتوفر عليهم األعمال بعض وقصر الحكومية المشاريع لتنفيذ السعوديين المقاولين من عدد
 التي الملك جاللة حكومة سياسة لتحقيق استهدافاً لذلك الالزمة واإلمكانيات الخبرات

 . المزايا بهذه السعوديين المقاولين كافة تمتع يكفل بما القواعد هذه لتطبيق جاهدة تسعى
 الحصول من تمكينهم هو السعوديين المقاولين وتشجيع دعم لتحقيق عامل أهم إن وحيث

 بتسهيل وذلك ممكن عدد ألكبر مفتوحاً المجال يكون وأن الحكومية المشاريع على
 بعض أن الوزارة الحظت وحيث . الحكومية بالعقود الخاصة والمواصفات الشروط وتبسيط
 ومن وأعمالها بمشاريعها الخاصة والمواصفات الشروط إعداد عند تبالغ الحكومية الجهات

 إلى وال عالية خبرات إلى تحتاج ال وأعمال لمشاريع عالية تصنيف درجات تحديد ذلك
 التقديرية باألقيام تسترشد ال اإلدارية الجهات بعض أن لوحظ كما .مرتفعة تصنيف درجات

 والفعلية التقديرية القيمة من أعلى تصنيف درجات وتطلب تنفيذها السابق للمشاريع
 من السعوديين المقاولين من العديد حرمان إلى أدى قد األسلوب هذا إن وحيث.للمشروع

 الوقت في معينة فئات على التعامل قصر عنه ونتج الحكومية واألعمال للمشاريع التقدم
 تلك تنفيذ على والخبرة المقدرة لديها تكونت المقاولين من كبيرة أعداد فيه تتوفر الذي

 على الحصول من اإلدارية الجهات حرمان إلى أيضاً أدى قد األسلوب هذا أن األعمال،كما
. منافسة أسعار

 بأن لكم التابعة واألقسام والفروع اإلدارات توجيه الوزارة هذه ترغب ماتقدم على وبناء
 قدر مبسطة تكون أن المنافسة عن واإلعالن والمواصفات الشروط إعداد عند تالحظ

 في مصنفاً المقاول يكون بأن باالشتراط االكتفاء مع المشروع يتطلبه ما تتجاوز وال اإلمكان
 التصنيف درجة تحديد يترك وأن معينة لدرجة تحديد دون المطلوبة األعمال ومستوى نوع



 ضمن الواحد للمشروع عرضه سعر أن المتقدم يالحظ بحيث المقاول عرض بقيمة مرتبطاً
 الشروط بشراء للمنافسة التقدم في الراغبين لكافة ويسمح تصنيفه لدرجة المالية الحدود

. ش/انتهى .)موجبه العتماد .».اهـ.والمواصفات
ت/7/176
2/649
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 في 17/2386 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي تعميم إلى إشارة( :وبعد
 وتاريخ 199 رقم الوزراء مجلس قرار على بناء« : نصه واآلتي هـ11/8/1405
 تضمين العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات على بأن القاضي هـ6/8/1404

 والمواد الركاب من العقد بتنفيذ ويتعلق جواً ينقل ما كل بنقل المتعاقد يلزم نصاً عقودها
 وزير يضع وأن السعودية العربية الجوية للخطوط العامة المؤسسة طريق عن ذلك وغير

 هذا لتنفيذ الالزمة واإلجراءات القواعد الوطني واالقتصاد المالية ووزير والطيران الدفاع
 من على توقع التي والغرامات عليها يطبق التي والحاالت العقود تحديد ذلك في بما القرار
 الوطني واالقتصاد المالية ووزارة والطيران الدفاع وزارة من كل بين االتفاق تم فقد.يخالفه

 باستخدام يقضي نصاً الحكومية العقود تضمين -أ : التالية واإلجراءات القواعد على
 يدخل وما موظفيه تنقالت كافة في بواسطتها أو السعودية العربية الجوية للخطوط المقاول

 باستخدام الباطن من معه يتعاقد ومن المقاول يلزم( :التالي للنص وفقاً العقد تنفيذ في
 في يدخل وما وعماله موظفيه تنقالت كافة في بواسطتها أو السعودية العربية الجوية الخطوط

 العربية الجوية الخطوط بتزويد الحكومية الجهات تلتزم -ب .).جواً ينقل مما العقد تنفيذ
 االتصال السعودية للخطوط ويمكن تبرمها التي العقود عن األساسية بالمعلومات السعودية

 بها تشعر ال قد والتي الديوان بها يزود التي العقود على للتعرف العامة المراقبة بديوان
 لغرامة يخضع )أ( بالفقرة ورد ما بتطبيق المقاول التزام عدم حالة في -ج .السعودية الخطوط

 تكرار حالة وفي السعودية العربية الخطوط على النقل أجرة تكاليف من %15 بنسبة جزائية
 الغرامات هذه وتورد النقل أجرة تكاليف من %20 لتصبح السابقة النسبة تزاد المخالفة
.هـ1/7/1405 من اعتباراً القواعد هذه أحكام تسري -د .المالية وزارة لحساب



 التزامهم من والتأكد المقاولين مع المبرمة العقود تنفيذ متابعة عند ذلك مالحظة نأمل لذا
. ش/انتهى .)موجبه العتماد . بذلك

ت/7/177
2/650
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 في 10071/ب/3 رقم الموقر الوزراء مجلس رئيس تعميم إلى إشارة( :وبعد
 هـ10/2/1401 وتاريخ 2601/و/3 رقم ألمرنا نشير« : نصه اآلتي هـ25/8/1405

 المقاولين على والمتوسطة الصغيرة والمباني العادية والجسور الطرق مقاوالت بقصر القاضي
 القاضي هـ18/10/1401 وتاريخ 23401/و/3 رقم وأمرنا غيرهم، دون فقط السعوديين

 أعمال مثل اإلنشائية غير المقاوالت وقصر لتنفيذها لهم الفرصة إلتاحة الجهد أقصى ببذل
 على ذلك شابه وما الخام المواد وتوريد والنقل والنظافة والتشغيل والصيانة اإلعاشة

 وحيث . ذلك لتأدية الالزمة الخبرة لديهم منهم كبير عدد يتوفر حيث السعوديين المقاولين
 إليهما المشار أمرينا لتطبيق متابعتها خالل من الوطني واالقتصاد المالية وزارة الحظت
 أن عليها تعرض التي للعقود مراجعتها خالل ومن الشأن بهذا الصادرة األوامر من وغيرهما

 به تقضي لما بالمخالفة أجانب لمقاولين إسنادها يتم الحجم ومتوسطة صغيرة أعماالً هناك
 وذلك المملكة تشهده الذي االقتصادي االزدهار دعم لضرورة ونظراً . والتعليمات األوامر
 : يلي ما اعتماد إليكم نرغب لذا محليين مقاولين بواسطة تنفذ التي األعمال من بالمزيد

 إليهما المشار أمرانا تضمنه بما االلتزام بضرورة لديكم المختصة الجهات على التأكيد :أوالً
 والتجارة الوطني واالقتصاد المالية وزارتي قبل من دائمة لجنة تشكيل :ثانيًا . تعليمات من

 العتماد .».اهـ. السعوديين المقاولين تشجيع قواعد تنفيذ لمتابعة العامة المراقبة وديوان
.ش/انتهى .)موجبه

ت/12/26
2/651
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 األجانب المتعهدين أو المقاولين أو األجنبية الشركات مع تبرم التي العقود تضمين عدم(...



 . ك/ .)إلخ...عنهم أدائها أو الضرائب من موظفيهم دخول أو أرباحهم بإعفاء نصاً ونحوهم
.1/140 األجانب في التعميم نص ينظر

ت/7/46
2/651
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 5366 برقم »سابك« األساسية للصناعات السعودية الشركة خطاب إلى باإلشارة( :وبعد
 هـ25/3/1405 بتاريخ م/7/507 رقم السامي األمر على المبني هـ20/2/1406 وتاريخ
 تزويد اعتمدوا عليه . السعودية الصلب منتجات من الحكومية المشاريع بتزويد القاضي

 أن على ودرفلة الحديد من »سابك« منتجات بشراء وإلزامهم »سابك« بشهادات المقاولين
 رقم التعميم يراجع . ش/انتهى .)المستخلصات صرف عند المرفقة الشهادات تعبئة يشترط

الشركات في و/هـ8/9/1423 في 2078/ت/13
ت/12/68
2/652
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 توثيق طلب في أرامكو شركة يمثل الذي الشخص عن االستفسارات بعض لورود ونظراً(...
 في العام مديرها هو يمثلها الذي بأن نفيدكم .ذلك على والتوقيع الرهن وفك الرهونات

. ك.)/إلخ...منطقته في الشركة مكتب كمدير نائبه أو المملكة أنحاء
ت/7/71
2/652
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 بتاريخ 124 رقم الوزراء مجلس لقرار التطبيقية الضوابط من صورة طيه لكم نرفق( :وبعد
 الرد على يشتمل والذي المحلي المقاوالت نظام بتشجيع المتعلقة والقواعد هـ29/5/1403



 الوزارة مع المتعاقدة الجهات لكافة لتبليغه القرار هذا تخص التي االستفسارات على
 بما والتمشي األعمال بعض لتنفيذ معكم المتعاقدة االستشارية والمكاتب الهندسية واألقسام

. ش/انتهى .)فيه ورد
ت/12/79
2/652
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 4806/405 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد
 التي القوائم مراجعة في تبين التحية بعد العدل وزير معالي« : النص .هـ20/1/1405 في

 والمشاريع األعمال بعض لتنفيذ لها المرخص األجنبية الشركات عن التجارة وزارة تصدرها
 بالمملكة بالعمل مؤقت ترخيص على حصلت قد األجنبية الشركات بعض أن المملكة في
 أو األجنبية الشركات بعض من الباطن من أعمال على الشركات تلك حصول على بناء

 الترخيص تمنح ال التجارة وزارة أن تبين التجارة وزارة مع الموضوع دراسة ولدى .الوطنية
 من مسبقة موافقة على الشركة هذه حصول بعد إال الباطن من المتعاقدة األجنبية للشركة

 أرقام السامية األوامر أن وبما . الرئيسي المقاول مع المتعاقدة المختصة الحكومية الجهة
 وتاريخ 23401/و/3 هـ،10/2/1401 وتاريخ 2601/و/3

 االزدهار دعم إلى ترمي هـ25/8/1405 وتاريخ 10071/ب/،3هـ18/10/1401
 المقاولين بواسطة األعمال من المزيد بتنفيذ وذلك المملكة تشهده الذي االقتصادي
 . لتنفيذه الخبرة لديهم يتوفر ما لتنفيذ لهؤالء الفرصة إلتاحة الجهود أقصى وبذل السعوديين

 دراسة تتولى التي المختصة اللجان أو واإلدارات الفروع إبالغ ترجو الوزارة هذه فإن لذلك
 بمالحظة األعمال بعض لتنفيذ مقاولين مع الباطن من بالتعاقد لهم للترخيص المقاولين طلبات

 من المقاوالت إحالة إمكانية في الرئيسي المقاول مع والبحث السامية األوامر هذه تضمنته ما
 .».اهـ.تحياتنا ولكم. العمل ألداء والمعرفة الخبرة لديهم تتوفر سعوديين لمقاولين الباطن
. و/انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نرغب

ت/12/137
2/653
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 : نصه وهذا هـ18/8/1392 في 207 رقم العليا القضائية الهيئة قرار نبلغكم( :وبعد
 معالي خطاب على العدل بوزارة العليا القضائية الهيئة اطلعت فقد :وبعد ..وحده لله الحمد«

 جدة عدل كاتب من الواردة األوراق به المشفوع هـ4/6/1392 في 511 رقم العدل وزير
 صدور قبل إنشاؤها جرى التي الشركات عقود بصدد هـ24/5/1392 في 762/1 برقم

 حاجة دون تعديلها إجراء بطلب الشركاء ويتقدم العدل كتابة في تسجيلها يجر ولم النظام
 الوزير معالي ويرغب. ذلك في الرأي إبداء المذكور العدل كاتب وطلب األصل إثبات إلى

 وزارة فرع مدير خطاب في جاء حسبما المعاملة وتتلخص . يلزم ما وتقرير الموضوع دراسة
 جدة عدل كاتب إلى الموجه هـ15/5/1392 في 396 رقم بالنيابة بجدة والصناعة التجارة

 طلبوا سابقاً )التجارية العقيل شركة( وشركاه بادويس الله عبد سعيد/شركة أعضاء أن في
 تنظيمه تم األولى الشركة عقد وأن وشركاه بادويس الله عبد سعيد/شركة إلى اسمها تعديل
 غير كانت األولى الشركة فإن ولهذا الشركات نظام صدور قبل أي هـ18/7/1378 بتاريخ
 على ينبغي وأنه النظام صدور قبل تأسست قد لكونها العدل كاتب أمام عقدها بإثبات ملزمة
 إلى حاجة بدون العدل كاتب أمام التعديالت من عليها يطرأ ما إثبات وأمثالها الشركة هذه

 ذكر لما القضائية الهيئة وبدراسة .إلخ...النظام صدور على السابق عقودها أصل إثبات
 األولى الشركة عقد على االطالع بعد إال المذكور التعديل تسجيل يمكن ال بأنه قررت

 أن القضائية الهيئة وترى لمجهول تعديالً يكون ال حتى ذلك بعد التعديل يسجل ثم ورصده
 وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصلى.محله في ذلك جدةعن عدل كاتب توقف
. ك/انتهى .)بموجبه والعمل لالطالع .».اهـ.وسلم
ت/12/213
2/654

21
11

1406
شركات

 : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ2/4/1406 في م/4/561 رقم السامي األمر إلى إشارة( :وبعد
 هـ16/4/1405 في 5/1100 رقم خطابه الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي لنا رفع«

 بأن القاضي هـ23/11/1404 في 371 رقم الوزراء مجلس قرار إلى اإلشارة المتضمن
 اإلسمنت شركة من لكل الخاصة االمتياز صكوك بإعداد المعدنية والثروة البترول وزارة تقوم



 بحيث المحدودة اإلسمنت وشركة األهلية الجبس وشركة الشرقية بالمنطقة السعودية
 ونظراً.السابق االمتياز محل يحل االمتياز هذا أن على صراحة النص منها صك كل يتضمن

 اتخاذ في الوزارة بدأت فقد االمتياز مدة تنتهي أن بعد للدولة تعود المواقع هذه أن إلى
 اسم تحت الدولة أمالك بمصلحة خاصة سجالت في الصكوك هذه لتسجيل الالزمة الترتيبات
 رسمية صكوك في العقود هذه توثيق األمر يتطلب وحيث الشركات امتياز عقود سجالت
 حتي المناطق هذه ومواقع حدة على امتياز منطقة كل ومساحة وأطوال حدود فيها موضح
 عليها صكوك إخراج أو التعديات من المواقع هذه مراقبة في الشركات مع التعاون يمكن
 الموضح االمتياز مواقع على شرعية صكوك إخراج على الموافقة معاليه وطلب الغير، باسم

 وذلك المساهمة والشركات الدولة بين التي االمتياز عقود في ومواقعها ومساحتها حدودها
 مذكرة على االطالع وبعد . المساهمة الشركات عموم مع الموقعة االمتياز عقود لجميع
 فيها ترى والتي الموضوع بشأن هـ8/8/1405 في 91 رقم الوزراء بمجلس الخبراء شعبة

 يلزم ما فأكملوا ذلك على بموافقتنا نخبركم .معاليه طلب على الموافقة الشعبة
. و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.بموجبه

ت/12/214
2/655

22
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1406
شركات

 في ش/1266/8 رقم االجتماعية والشئون العمل وزير معالي خطاب وردنا( :وبعد
 تواجه التعاونية الجمعيات بأن اإلحاطة أود« : المقدمة بعد نصه وهذا هـ4/8/1406

 بالبيع سواء إليها تؤول التي األراضي إفراغ بخصوص العدل كتاب بعض لدى بالغة صعوبات
 أرض إفراغ رفض المويه قاضي فضيلة أن الصعوبات هذه أمثلة ومن خالفه أو بالمنح أو

 بالجمعية المساهمين جميع قام إذا إال بدغيجه األغراض متعددة التعاونية الجمعية اشترتها
 في بما الجمعية باسم الصك إلفراغ الالزمة اإلجراءات اتخاذ في اإلداري المجلس بتوكيل

 . اإلدارة مجلس تفويض على الورثة وموافقة المساهمين من توفي ممن الورثة حصر ذلك
 الصادر التعاون نظام بموجب وتشهر وتسجل تؤسس التعاونية الجمعيات إن وحيث

 الرابعة بالخاصية صراحة به ورد والذي هـ25/6/1382 وتاريخ 26 رقم الملكي بالمرسوم
 لتشجيع المختصة الوزارات أمام واسعاً المجال النظام ترك كما( :به التفسيرية المذكرة من

 بالمادة التعاون بنظام ورد ولقد .)الجمعيات لهذه االمتيازات بعض كمنح البناءة الحركة هذه



 واإلشهار التسجيل عمليتي إتمام بمجرد االعتبارية الشخصية الجمعية تكتسب( ):3( رقم
 اإلدارة مجلس رئيس يملك( ):14( رقم بالمادة ورد كما .)النظام هذا في عليها المنصوص

 وتخضع .)القضاء أمام يمثلها وكذلك الجمعية عن التوقيع حق بذلك يفوضه من أو
 والتحقق الجمعيات أعمال فحص الرقابة هذه وتتناول الوزارة هذه لرقابة التعاونية الجمعيات

 من والتأكد اإلدارة مجالس انتخاب فيها بما والتعليمات واللوائح لألنظمة مطابقتها من
. و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع فنرغب .».اهـ.نظاميتها

ت/12/10
2/656

16
1

1407
شركات

...»

 شركة يمثل أنه يدعي شخص من توكيل بتسجيل يقوموا ال وأن ذلك على العدل كتاب تنبيه
 أمام تمثيلها مخول أنه والتأكد الشركة تلك نظام على االطالع بعد إال ونحوهما بنكاً أو

 في البت لتأخير تالفياً أولى فهو التجارية المنازعات حسم كهيئات ونحوه القضاء
.3/768 الوكالة في التعميم نص ينظر . و.»/القضايا

ت/12/37
2/656

29
2

1407
شركات

 الله دين في محرم ألي الدعاية بعدم المملكة في العاملة والشركات الجامعات إبالغ«...
 االجتماعية التأمينات في التعميم نص ينظر . ك.»/إلخ ...الحياة على التأمين وخاصة

1/686.
ت/12/62
2/656
8
4

1407



شركات
 برقم لنا الموجه بالنيابه األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد
 في خـ/3/646 رقم الوزير معالي خطاب على المعطوف هـ17/3/1407 في 323/1
 وزير معالي من إلينا الواردة األوراق برفقه إليكم نبعث« : المقدمة بعد هـ30/2/1407

 لألعمال العربية الشركة تأسيس بعقد والمتعلقة هـ30/2/1407 في خـ/3/646 برقم العدل
 كاتب فضيلة على أشكل وقد العربية الجزيرة صوت شركة وعقد المحدودة والفنية التجارية

 إلى بعضها إلى يشار والتي العقود هذه مثل تسجيل بجدة التجارة وزارة بفرع المنتدب العدل
 مثل في التوجيه وتطلبون والسينمائي التلفزيوني واإلنتاج والدعاية اإلعالن أغراضها من أن

 ممنوع بعضها أعماالً تنتج شركة توثيق عدم فضيلته على أن نفيدكم . ماثلها وما الحالة هذه
 شك إذا شركة عقد إبرام العدل لكاتب يجوز فال أشبهها وما الحفالت وأفالم كالغناء شرعاً

 واعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.عليكم والسالم.ستزاوله ما حقيقة يعرف حتى عملها في
. ك/انتهى .)موجبه

ت/8/175
2/657
9

11
1407
شركات

 األمنية واحتياجاتها مشاكلها بعرض العامة والمؤسسات المعنية الجهات كافة تقوم أن يجب(
الوزارة من التعميم يطلب . ك.)/معها موحدة خطة ووضع لدراستها الداخلية وزارة على

ت/8/194
2/657

17
12

1407
شركات

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس لمعالي التعميمي الخطاب من نسخة تلقينا( :وبعد
 ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب الموجه هـ3/11/1407 وتاريخ ر/15662

 الكريم لسموكم أبعث« : المقدمة بعد ونصه الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس
 هـ13/9/1407 وتاريخ 225 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة :أوالً : يلي ما طيه

 وبالنسبة لنظامها وفقاً عامة مؤسسة كل إدارة مجلس أعضاء تعيين يكون بأن القاضي



 األجهزة فتسمي وظائفهم بحكم يعينون الذين العامة المؤسسات إدارة مجالس ألعضاء
 بين من العامة المؤسسة إدارة مجلس في يمثلها من مؤسسة كل بنظام المحدد الحكومية
 ذلك ويتم معينة وظائف بمسميات التقيد دون عشرة الثانية عن مرتبته تقل أال على موظفيها

 وتكون.األحوال حسب العضوية مدة انتهاء عند أو القرار هذا صدور تاريخ من سنة خالل
 لمدة غيرهم أو الحكومية األجهزة ممثلي من سواء العامة المؤسسات إدارة مجالس عضوية
 المدير أو كالمحافظ المؤسسات هذه في التنفيذيين المسئولين عدا فيما فقط سنوات ثالث
 هـ19/10/1407 وتاريخ 54/م رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة :ثانيًا . العام

 نأمل .».اهـ.ذلك ضوء على الالزم بإكمال التكرم وأرجو . ذلك على بالمصادقة القاضي
. ك/انتهى .) موجبه واعتماد االطالع

ت/8/96
2/658
1
6

1408
شركات

 وتاريخ ر/ح/257 رقم واإلسكان األشغال وزير الملكي السمو صاحب لتعميم إشارة( :وبعد
 اعتماد هـ1/2/1406 من ابتداء تم ألنه نظراً« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ28/4/1408

 حمايتها بقصد األمنية الحكومة بمطابع مطبوعة للمقاولين تصنيف شهادات نماذج استخدام
 السعوديين بالمقاولين الخاصة المرفقة )1( رقم للعينة مطابقة وهي االستخدام سوء من

 من ابتداء تقرر فقد لذا سعوديين، الغير بالمقاولين الخاصة المرفقة )2( رقم والعينة
 )3( رقم العينة القديم النموذج حسب التصنيف شهادات استخدام إلغاء هـ1/9/1408

 جميع تعميد نأمل عليه . السعوديين لغير المرفقة )4( رقم والعينة للسعوديين المرفقة
 تصنيف شهادة بأي االعتداد أو قبول بعدم بكم والمرتبطة لكم التابعة واإلدارات الجهات

 عليهم والتأكيد هـ1/9/1408 تاريخ من ابتداء الجديد النموذج حسب تكون ال للمقاولين
 المقاولين تصنيف الئحة من الثامنة الفقرة نصت -1 : يلي بما التقيد مراعاة مع بذلك

 قرارات صدور بعد( :على هـ1/7/1393 وتاريخ 820 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة
 الحكومية األعمال مناقصات في ـ أجنبي أو سعودي ـ مقاول أي بدخول يسمح ال التصنيف

 أن الحكومة مشتريات تأمين نظام من )أ/3( المادة تضمنت -2 .).إلخ...مصنفاً كان إذا إال
 السامي األمر قضى -3 . لها العمل المطلوب الفئة في رسمياً مصنفاً المقاول يكون

 بعدم المختصين على التأكيد( : يلي بما هـ26/2/1405 وتاريخ م/3/276 رقم التعميمي



 الجهات من المقرر التصنيف حسب مؤهالته تتفق لمن إال المنافسة في الدخول قبول
 هـ19/7/1405 وتاريخ م/1709 رقم التعميمي السامي األمر قضى -4 .).إلخ...المختصة

 ممن عطاءاتها تقبل التي والمؤسسات الشركات تكون أن(... :يلي بما منه الثالثة الفقرة في
 قبول عدم المعنية الجهات وعلى النظام حسب ومالياً فنياً ومؤهلة الكافية الخبرة فيها تتوفر

.). المختصة الجهات قبل من المقرر التصنيف مع مؤهالته تتفق ممن إال عطاء أي

 وتاريخ 17/2550 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي تعميم في جاء -5
 ومستوى نوع في مصنفاً المقاول يكون بأن االكتفاء مع(... : يلي ما هـ2/9/1405

 بقيمة مرتبطاً التصنيف درجة تحديد يترك وأن معينة لدرجة تحديد دون المطلوبة األعمال
 المالية الحدود ضمن الواحد للمشروع عرضه سعر أن المتقدم يالحظ بحيث المقاول عرض
 الشروط بشراء للمنافسة التقدم في الراغبين لكافة ويسمح تصنيفه لدرجة

. ك/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .».اهـ.والمواصفات
ت/8/178
2/660

16
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شركات

 وتاريخ 17/180 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد
 136 رقم الوزراء مجلس قرار إلى إشارة« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ26/8/1408

 المرفقة للصيغة وفقاً العامة األشغال عقد على بالموافقة الصادر هـ13/6/1408 وتاريخ
 العمل لصاحب فيها يجوز التي الحاالت العقد من )53( رقم المادة حددت وحيث . بالقرار
 على مبنياً ذلك يكون بأن )ثانياً( فقرتها في واشترطت المقاول من المشروع بسحب القيام

 المناقصات ولجان المشاريع أجهزة إبالغ نأمل لذا . العروض فحص لجنة من توصية
 من العمل لسحب تدعو التي الظروف توفر حالة في بأنه معكم العاملة االستشارية والشركات

 ثم شامل تقرير إعداد التنفيذ على المشرفة الجهة من يطلب أن يقتضي األمر فأم المقاول
 التي التوصية وإعداد الخصوص بهذا أعد الذي التقرير لبحث العروض فحص لجنة دعوة
 حجزه أو الضمان مصادرة ضرورة ومدى وظروفه المشروع معالجة كيفية تشمل أن يجب

 اللجنة تراعي بحيث ومعدات مواد من الموقع في للمقاول موجوداً يكون وما منه جزء أو
 وما بالتنفيذ الخاصة والمالبسات الظروف كافة للسحب تدعو التي لالسباب دراستها عند

 واعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.تحياتنا ولكم.الطرفين بحق آثار من عليه يترتب أن يمكن



. و/انتهى .) موجبه
ت/8/179
2/660

16
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شركات

 في 3/2/66 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد
 رقم الملكي المرسوم على بناء بأنه اإلفادة نود« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ23/8/1408

 وتاريخ 245 رقم الوزراء مجلس قرار على المبني هـ3/11/1407 وتاريخ 59/م
 شركة ـ لالستثمار المصرفية الراجحي شركة بتأسيس الترخيص بشأن هـ26/10/1407

 المتضمن هـ6/7/1408 وتاريخ 3/1698 رقم الوزاري القرار صدر فقد ـ سعودية مساهمة
 واللوائح للنظم وفقاً واالستثمارية المصرفية لألعمال المذكورة الشركة مزاولة على الموافقة
 396 رقم بخطابها السعودي العربي النقد مؤسسة توصية على بناء المملكة في بها المعمول
 مساهمة شركة لالستثمار المصرفية الراجحي شركة إن وحيث . هـ3/7/1408 وتاريخ
 مراكزها عبر هـ1/8/1408 تاريخ من اعتباراً أعاله عنه المنوه النشاط تزاول بدأت سعودية

 بأن بكم المرتبطة والفروع لديكم المختصة الجهات إبالغ فنأمل . وفروعها اإلقليمية
 بقية مثل المصرفي النشاط أوجه من إليه تحتاج فيما المذكورة الشركة مع التعامل بإمكانها
. و/انتهى .)واإلحاطة االطالع نأمل .».اهـ. الوطنية البنوك

86/ت/8
2/661
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شركات

 أصالً الموجه هـ4/6/1409 في 440/8 رقم السامي المقام خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد
 في 791/8 رقم لألمر نشير« : المقدمة بعد نصه اآلتي التجارة وزير لمعالي

 ذات شركة إلى الدن بن محمد مؤسسة تحويل على الموافقة المتضمن هـ10/5/1405
 الدن بن محمد مؤسسة التجارية وسمتها ) الدن بن محمد شركة( باسم محدودة مسئولية

 نصيبه بمقدار مالها رأس في حصة وارث لكل يكون بحيث الورثة كافة الشركة تضم أن على



 وتكوين الشركات نظام من )157( المادة حكم من استثناء وذلك المؤسسة في الشرعي
 في الخبرة ذوي الكبار الدن بن محمد أبناء من عشر ثالثة يضم الشركة لهذه إدارة مجلس

 صالح بن ومحمد رحيمي نور بن ومحمد سعيد بن عبدالله/من كل وتكليف المؤسسة إدارة
 وقبول محدودة مسئولية ذات شركة إلى المذكورة المؤسسة تحويل إجراءات بإنهاء باحارث

 هذه على اإلشراف لمجلس أعضاء وتعيينهم العدل وكتابة التجارة وزارة لدى توقيعاتهم
.الشركة

 تمثل الذين الورثة غالبية عن وبالوكالة نفسه عن باألصالة الدن بن محمد بكر/راجعنا وحيث
 تاريخه حتى شركة إلى المؤسسة تحويل يتم لم بأنه مفيداً التركة إجمالي من %95 حصتهم
 المؤسسة في ممثلة التركة جميع كون إلى باإلضافة والتقييم الجرد إجراءات بسبب

 تكليف على الموافقة ويطلب الدن بن محمد باسم مسجلة تزال ال والمعدات والعقارات
 إجراءات بإنهاء إليه المشار األمر في المذكورين المؤسسة على اإلشراف مجلس أعضاء
 شركة إلى وغيرها والمعدات العقارات فيها بما كاملة كوحدة الدن بن محمد تركة تحويل
 في األداء وحسن العمل سير تضمن التي الالزمة والقوانين اللوائح ووضع الدن بن محمد

 مجلس أو اإلدارة مجلس اختصاصات من األمور هذه تكون حيث إليها الموكلة المشاريع
 والمحاكم التجارة وزارة لدى توقيعاتهم وقبول إليه المشار باألمر نصاً المعينين اإلشراف
 حسب وارث كل حصة بتعيين المذكورين قيام مع ذلك يخص فيما العدل وكتاب الشرعية

 مجلس فألعضاء الشركة في الدخول الورثة من يرغب ال ومن التركة في الشرعي نصيبه
 . لهم وتسليمها تصفيتها مع بأنصبتهم والبت الفصل في بالقيام الصالحيات أوسع اإلشراف

 منه بنسخة العدل وزارة زودنا وقد بموجبه يلزم ما إكمال إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا
 1721/ت/13 رقم التعميم ينظر . و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .».اهـ.لالعتماد

.و/هـ29/1/1422 في
87/ت/8
2/662

17
6

1409
شركات

 في ت/8/59 ورقم هـ29/11/1408 في ت/8/216 رقم الوزارية للتعاميم إلحاقاً( :وبعد
 لبحث المشكلة اللجنة توصيات بشأن هـ23/3/1408 في ت/8/43 ورقم هـ7/4/1408



 منطقة أمير سمو تعميم وردنا . والمقاولين المواطنين بين تحدث قد التي المشاكل موضوع
 من نسخة تلقينا« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ7/6/1409 في 2/10/33682 رقم الرياض
 نصه هذا هـ18/5/1409 في 17/39324 رقم التعميمي الداخلية وزير نائب سمو خطاب

 الحاصلة الخالفات دراسة بشأن هـ24/1/1407 في 6431 رقم الوزارة لخطاب إلحاقاً :
 اللجنة محضر من صورة والمرفق وسالمتها المباني في يتعلق فيما والمقاولين المواطنين بين

 واإلسكان العامة واألشغال والقروية البلدية والشئون العدل ووزارة الوزارة هذه من المشكلة
 الخاصة الحقوق إلدارة يتقدم أن الشاكي على بأن اللجنة فيه انتهت والذي التجارة ووزارة

 كامل فني تقرير إحضار المدعي من يطلب الصلح يتم لم فإن الموضوع بمعالجة تقوم التي
 الدولة قبل من له مرخص معتمد مهندس أي أو الهندسية المكاتب أحد قبل من حسابه على
 رأت إذا التي المحلية للمحاكم تحال التقرير هذا على بناء الموضوع إنهاء يتم لم فإن

 من مهندسين ثالثة من مكونة فنية بلجنة يستعان فإنه آخر فني برأي االستعانة ضرورة
 االستعانة ويمكن هندسية إدارات فيها الموجودة الحكومية اإلدارات ومن الخبرة أصحاب

 على الالزم التخاذ إمارة لكل المحضر صورة مع خطابنا من صورة والمعطى الغرض بهذا
.ضوئه

 و ومشفوعاته هـ23/2/1409 في خ/3/465 رقم العدل وزير معالي خطاب وردنا وحيث
 رقم قراره أصدر العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس إلى الموضوع بإحالة أنه المتضمن

 الحرمين خادم حكومة سياسة ألن نظراً أنه المتضمن هـ5/11/1408 في 195/34
 تحقيق إلى تهدف والتي اإلسالمية الشريعة ضوء على البالد هذه في التقاضي إجراء الشريفين

 المحاكم إلى التقاضي طلب تلبية وتيسير طريق بأقرب أهلها إلى الحقوق بإيصال العدل
 أمر وأن الحقوق بأرباب اإلضرار وعن األعمال مجريات في التطويل عن واالبتعاد الشرعية

 اللجنة رأي على المبني التعميم تنفيذ إن وحيث ذلك على ونافذاً جارياً مازال الناس
 المذكور التعميم على الموافقة عدم يرى المجلس فإن المطالب هذه على يؤثر المذكورة
 هذه مثل وإحالة االطالع نأمل العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرره ما على ولموافقتنا

 في المتمثلة المصلحة من ذلك في لما المتبعة اإلجراءات مع تمشياً المحاكم إلى القضايا
 وقد وسريعة سليمة بطريقة النزاع حسم مع بهم اإلضرار وعدم ألصحابها الحقوق حفظ

 والقروية البلدية والشئون والعدل العامة واإلسكان األشغال ووزارة اإلمارات جميع أعطينا
 واعتماد االطالع نأمل الوزير معالي توجيه وحسب .».اهـ.الالزم التخاذ منه صورة والتجارة

. ك/انتهى .)موجبه
187/ت/8



2/664
26
12

1409
شركات

 الموجه هـ25/11/1409 في م/2191 رقم التعميمي السامي المقام خطاب تلقينا( :وبعد
 الدفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو صاحب إلى أصالً

 والمؤسسات الشركات بعض أن الحظنا« : المقدمة بعد نصه اآلتي العام والمفتش والطيران
 من بدالً الميالدي للتاريخ وفقاً العمل إلى مؤخراً اتجهت قد األجهزة من وغيرها والبنوك
 ويجب البالد هذه عليه تسير الذي التاريخ هو الهجري التاريخ ألن ونظراً . الهجري التاريخ

 الجهات على التأكيد إليكم نرغب .بموجبه العمل والخاصة الحكومية األجهزة جميع على
 تدوين من مانع ال أنه على أعمالها جميع في الهجري التاريخ واعتماد ذلك بمراعاة المختصة

 بموجبه يلزم ما فأكملوا والمراسالت المكاتبات في الهجري التاريخ مع الميالدي التاريخ
 والشئون والعمل والقروية البلدية والشئون الوطني واالقتصاد المالية وزارات وعلى

 والبلديات السعودي العربي النقد مؤسسة إبالغ والكهرباء والصناعة والتجارة االجتماعية
 وغيرهاـ والصناعية التجارية والمحالت الخاصة والمؤسسات والمصانع والشركات والبنوك

 .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .».اهـ.دقة بكل موجبه وإنفاذ ذلك باعتماد ـ يخصه فيما كل
 رقم بالتعميم أكد .ك/هـ9/6/1406 في ت/12/112 رقم تعميم بذلك صدر وقد . و/انتهى
هـ16/10/1422 في 1879/ت/13
159/ت/8
2/665

20
10

1410
شركات

 اآلتي هـ12/10/1410 في 15943 رقم البرقي التعميمي السامي األمر نسخة تلقينا( :وبعد
 التأكيدي هـ29/2/1408 في م/360 رقم التعميمي ألمرنا نشير« : المقدمة بعد نصه

 وما بها التقيد المعنية الجهات جميع من رغبنا التي القواعد بعض المتضمنة التعميمية ألوامرنا
 المستمر التنفيذ ذات الخدمات عمليات جميع طرح عند والتعليمات األنظمة عليه تنص

 حالة في وأنه عامة، منافسات في ذلك شابه وما واإلعاشة والنظافة والصيانة كالتشغيل



 انتهائها بعد تمديدها أو العقود تجديد على الموافقة تتم فلن منها قاعدة بأية اإلخالل
 من تم ما إلى نشير كما . ذلك على المترتبة األضرار جميع عن المتسبب مساءلة وستجرى
 فيها ورد بما التقيد بضرورة وتوجيهنا الوزراء مجلس جلسة في التعاميم تلك حول مناقشات

 مدة كانت وإذا العقد من األخيرة السنة بداية قبل العمليات تلك طرح ضرورة وخصوصاً
 من والتأكد العقد من األولى الستة األشهر في المنافسة في العملية طرح فيجب سنة العقد
 أو شركات مع أو بمفردها سواء المنافسات في تشترك التي األجنبية الشركات نوعية

 عدم مع محايدة عالمية جهات عنها وتسأل وأعمالها خبرتها تعرف حتى سعودية مؤسسات
 فتح بعد للمنافسة تقدمت التي المؤسسات أو الشركات من أي بين اتحاد أو اتفاق أي قبول

 ما وألهمية بعده وليس المنافسة في الدخول قبل لتم حقيقياً االتحاد كان لو إذ المظاريف
 نأمل .».اهـ.بموجبه والعمل بذلك التقيد الحكومية األجهزة جميع من نرغب. إليه أشير

. و/انتهى .)دقة بكل موجبه تنفيذ واعتماد اإلحاطة
106/ت/8
2/665

21
10

1411
شركات

...»

 عاملة أيدي كفالتهم تحت الذين وأفراد ومؤسسات شركات من األعمال أصحاب كافة على
 يسلم من وتمكين اإلسالم في لترغيبهم الممكنة الوسائل بكل العمل بوجوب مسلمة غير

 يخالف ومن عليهم التضييق وعدم المسلمين بإخوانهم أسوة اإلسالم شعائر إقامة من منهم
 في الرادع الجزاء لتقرير الشرعي القضاء إلى يحال تابعيهم أو األعمال أصحاب من ذلك
.3/571 اإلسالمي الدين معتنقي في التعميم نص ينظر . ك.»/إلخ...حقه

32/ت/8
2/666

22
2

1412
شركات



 المتضمن هـ16/4/1411 في 899/11 رقم التجارة وزير معالي خطاب إلى فإشارة( :وبعد
 الجهات من بقرار إما المؤسسات أو الشركات بعض بتصفية قيامهم أثناء للمصفين يحصل أنه

 الشرعية الدوائر بعض أن بينها من صعوبات عدة الشركاء جمعية من بقرار أو المختصة
 والعقارات األراضي في التصرف يمكنهم حتى شريك كل من شرعي توكيل بتقديم تطالبهم

 على المستند التجارة وزارة من عليه المصادق التصفية بقرار تكتفي وال الشركة تملكها التي
 التصفية فترة طيلة المعنوية بالشخصية تحتفظ الشركة أن معاليه إليه أشار وما الشركة، نظام

 النظامي الممثل يعتبر المصفي أن مقدمتها في األهمية بالغة نتائج ذلك على ويترتب»216م«
 سلطته حدود في أموالها في ويتصرف بحقوقها ويطالب التقاضي في عنها ينوب للشركة

 العدل كتاب على التعميم معاليه ويرى . شريك كل موافقة على الحصول إلى الحاجة دون
 بتعيينه الصادر القرار شهر بعد للشركة النظامي الممثل هو المصفي بأن الشرعية والجهات

 قدم إذا أنه فرأت الموضوع هذا لدراسة لجنة تشكيل جرى وعليه .إلخ..سلطاته وبيان
 بالمرسوم الصادر الشركات لنظام وفقاً أو الشركة عقد ألحكام وفقاً تعيينه وثيقة المصفي
 هـ12/2/1387 في 5/م رقم بالمرسومين المعدل هـ22/3/1385 في 6/م رقم الملكي

 دون المصفي مع التعاون الشرعية الدوائر على يتعين فإنه هـ28/6/1402 في 23/م ورقم
 واعتماد لإلحاطة تعميمه جرى اللجنة رأته ما ولوجاهة .شريك كل من توكيل أخذ إلى حاجة
. و/انتهى .)موجبه

114/ت/8
2/667

18
9

1412
شركات

 رقم بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد( :وبعد
 نائب الملكي السمو صاحب خطاب إلى نشير« : ونصه هـ27/8/1412 في 53/60666
 أن من سموه ارتأه ما المتضمن هـ22/6/1412 في 2/10/5658 رقم الرياض منطقة أمير

 والمنشآت واألفراد والمؤسسات والشركات الحكومية المصالح من تتطلب العامة المصلحة
 ـ واإلقامة الجواز ـ لمكفوليهم الرسمية الوثائق من بصورة االحتفاظ ضرورة والصغيرة الكبيرة
 الجهات إبالغ نأمل سموه ارتأه ما ولوجاهة . الحاجة عند إليها للرجوع لهم شمسية وصورة

. و/انتهى .)تعميمه جرى موجبه واعتماد لإلحاطة .».اهـ.بذلك المسئولة
61/ت/8



2/667
20
5

1413
شركات

 الموجه هـ1/5/1413 في 6171 رقم البرقي السامي المقام تعميم من نسخة تلقينا( :وبعد
 الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو صاحب إلى أصله

 هـ،4/10/1404 وتاريخ م/3139رقم التعميمية األوامر إلى نشير« :يلي ما ونصه الوطني
 ورقم هـ،29/4/1405 وتاريخ م/892 ورقم هـ،26/2/1405 وتاريخ م/276 ورقم

 13272 ورقم هـ،29/2/1408 وتاريخ م/360 ورقم هـ،19/7/1405 وتاريخ م/1709
 تنظيم بشأن الصادرة هـ3/10/1410 وتاريخ 15943 ورقم هـ،11/9/1409 وتاريخ

 العامة األمانة خطاب إلى نشير كما .إلخ.. الحكومية المناقصات في التعاقد إجراءات
 جلسة خالل به وجهنا ما إلى فيه المشار هـ3/4/1413 وتاريخ 770 رقم الوزراء لمجلس
 يرفع )1 : أنه من المناقصات موضوع حول هـ2/4/1413 بتاريخ المنعقدة الوزراء مجلس
 أقل أنها ويتبين المظاريف فتح بعد معين بعمل القيام من ما شركة استبعاد بطلب أحياناً

 الشركة تأهيل في النظر يجب لذا .المطلوب بالعمل للقيام مؤهلة غير أنها بحجة العطاءات
 فتح بعد أحياناً يحدث )2 .القبول بعد استبعادها وعدم المناقصة في للدخول قبولها قبل

 )3 .العطاء هذا مثل قبول عدم يجب لذا ».ثان« بعطاء الشركات إحدى تتقدم أن المظاريف
 تقريباً، ريال مليون األلفين مبالغها تتجاوز كبيرة مشاريع لديها سعودية شركات هناك

 الكبيرة الشركات تلك ألن األعمال على الحصول تستطيع ال أخرى سعودية وشركات
 أن وإمكانية األمر هذا في النظر يجب لذا .أسعارها برخص المشاريع تلك على تنافسها
 الفرصة إلتاحة أعمال من لديها بما كبيرة بمبالغ مشاريع لديها التي الكبيرة الشركات تكتفي

.لها أعمال على للحصول األخرى السعودية للشركات

 الحكومية الجهة على فإن حكومية، جهة لدى مستمرة أعمال تنفيذ على التعاقد عند )4
 المناقصة طرح ثم التجربة، أثناء استجد ما ضوء على الدراسات وإعداد مالحظاتها تدوين

 الستكمال وقت هناك يكون حتى األقل على بسنة بالعمل القائمة الشركة عقد انتهاء قبل
 تكون بحيث وأجهزتها أمورها إعداد العطاء عليها يرسى التي الشركة تستطيع وحتى األمر

 عند الشركات بعض اتفاق عن قيل فيما النظر )5 .المحدد الوقت في العمل لبدء مستعدة
 العطاء تقديم عند الشركات بعض تتوحد أن من مانع ال أنه على الحكومية للمناقصات التقدم



 ذلك وألهمية .معينة شركة لصالح بعطاءاتها الشركات من مجموعة تتقدم أن يمنع وإنما
 الحكومية الجهات كافة زودت وقد يلزم، ما فأكملوا .بموجبه والعمل مراعاته إليكم نرغب
.و /انتهى )موجبه واعتماد االطالع نأمل .اهـ.».للالعتماد هذا أمرنا من بنسخة

803/ت/13
2/669

24
5

1416
شركات

 على مالكه يجبر التي العامة للمصلحة يعتبر ال الشركات لصالح يُنزع الذي العقار «...
.3/112 الملكية ونزع العقار في التعميم نص ينظر .و.»/ رضيه بما ال له، يقدر بما اإلفراغ

896/ت/13
2/669

20
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1417
شركات

 صورة على المبني هـ10/7/1400 في ت/92/12 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد
 مجلس قراري إلى فيه المشار هـ20/6/1400 في 15351 رقم السامي المقام خطاب
 بإلزام القاضيين هـ21/2/1398 في 266 ورقم هـ،17/2/1397 في 233 رقم الوزراء

 الحكومية الجهات مع مراسالتها في العربية اللغة باستعمال األجنبية والشركات المؤسسات
 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..

 التي والمؤسسات الشركات بإلزام سموه رغبة المتضمن هـ2/1/1417 وتاريخ 12/571
 وسياراتها معداتها جميع على ذلك وتكتب العربية اللغة تستعمل بأن الوزارة مع عالقة لها

.و /انتهى )موجبه واعتماد لالطالع .لغتها إلى باإلضافة ومبانيها
1054/ت/13
2/669

23
4

1418
شركات



 القاضي هـ26/3/1418 في 4363/ب/4 رقم البرقي الكريم السامي األمر تلقينا( :وبعد
 لدى لموظفيها السعودية أرامكو شركة من الصادرة المنح إفراغ يكون أن على الموافقة

 بالمنح لإلقرار العدل كتابة إلى عنها مندوب ببعث الشركة يمثل من وتكليف العدل كتابة
 لالطالع .إلخ..الشركة موظفي على تسهيالً والزراعة البلدية طريق عن الصادرة بالمنح أسوة

.و /انتهى )موجبه واعتماد
1094/ت/13
2/670
1
8

1418
شركات

 في ر/5/8330 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد
 هـ20/1/1418 في 16 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ21/6/1418

 العربية الخليج لدول التعاون لمجلس األعلى المجلس قرار تطبيق على بالموافقة المتخذ
 المجلس دول مواطني لتملك الموحدة القواعد بشأن عشرة الخامسة دورته في الصادر
 وتجدون .اهـ.بالقرار المرفقة بالصيغة وتداولها األعضاء بالدول المساهمة شركات ألسهم
 من القرار يطلب .و /انتهى .)بموجبه واإلحاطة لالطالع .إليه المشار القرار من نسخة برفقه

الوزارة
1342/ت/13
1/5

22
1

1420
شركات

 االتصاالت شركة إدارة مجلس ورئيس والهاتف والبريد البرق وزير معالي خطاب تلقينا لقد(
 بدأت االتصاالت شركة أن والمتضمن هـ20/12/1419 في 764/99 رقم السعودية

 منظورة دعاوى ويوجد بالكامل للدولة مملوكة شركة وهي هـ6/1/1419 من اعتباراً عملها
 إحضار الشركة ممثلي من طلبو المحاكم قضاة وأن الشركة ضد الشرعية المحاكم أمام

 مناطقة بمختلف الشرعية للمحاكم اإليعاز معاليه وطلب .ذلك متابعة تخولهم شرعية وكالة
 وأن ذكر ما الحال وحيث .الشركة ممثلي من المقدم التفويض خطاب قبول باعتماد المملكة

 المقدم التفويض خطاب قبول يعتمد لذا بالكامل للدولة مملوكة السعودية االتصاالت شركة



 رقم التعميم ينظر .و)/فيها طرفاً الشركة تكون دعوى أي في الشركة ممثلي من
هـ27/3/1422 في 1751/ت/13 ورقم هـ26/2/1422 في 1741/ت/13
1361/ت/13
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 في 222/205/268/3061 رقم بالنيابة التجارة وزير معالي خطاب على بناء
 ال السعودية العربية إميانتيت ونظام الشركات نظام أحكام أن المتضمن هـ23/8/1419

 السعوديين لموظفيها أراض وشراء مساكن لبناء قروض بمنح الشركة قيام دون تحول
 ولكن..الجهد من المزيد وبذل العمل في االستمرار على تشجعهم التي المزايا من باعتبارها

 العرض يتعين التي للمساهمين العامة الجمعية اختصاصات في يدخل القروض هذه منح تقرير
 خطاب تضمنه وما .إلخ..بذلك منها قرار الستصدار الشركة إدارة مجلس قبل من عليها
 رقم السعودية العربية إميانتيت لشركة التنفيذي والرئيس المنتدب العضو سعادة

 في عقدت للمساهمين العامة الجمعية أن هـ29/1/1420 في 170/99/ت/م/ج
 االطالع وبعد .إلخ..للموظفين قروض لمنح صندوق إنشاء على ووافقت هـ18/1/1420
 خطاب وعلى الخصوص هذا في هـ18/1/1420 في 53 رقم الجمعية اجتماع محضر على

 رقم السعودية العربية إميانتيت لشركة التنفيذي والرئيس المنتدب العضو سعادة
 منح على وافق الشركة إدارة مجلس أن المتضمن هـ8/6/1419 وتاريخ 871/98/ت/م/ج

 الموافقة وطلب فوائد دون فقط السعوديين للموظفين أراض وشراء مساكن لبناء قروض
 في األراضي صكوك برهن بالتأشير جدة ـ الرياض ـ الدمام من كل في العدل كتاب تعميد على
 إليكم نرغب لذا .السداد حال في الرهن وفك السعوديين للموظفين القروض منح حال

.و/ )موجبه واعتماد االطالع
1387/ت/13
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 في ر/4000 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد:(وبعد
 الوزراء مجلس إليه انتهى ما على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ27/3/1420

 الحكومية الجهات على : أوال : يلي بما القاضي هـ14/3/1420 وتاريخ 54 رقم بقراره
 أو الدولية المنظمات أو الحكومات مع تتعاقد التي حكمها ومافي العامة والمؤسسات

 األخذ..االستشارات أو ,الخبراء تقديم أو ,التدريب أو ,عنها نيابة باإلدارة للقيام الشركات
 أعمال لطبيعة مالئمة مدتها تمدد أو توقع التي العقود ضمن تدريب خطة وضع ـ 1 : يلي بما

 وعدد ,التدريب مجاالت تحديد الخطة تتضمن وأن ,السعودية الكوادر لتدريب العقود تلك
 باختصاصات اإلخالل عدم مع وذلك ,بالعمل إلحاقهم وطريقة ,تدريبهم المطلوب األشخاص

 ترغب التي الحكومية الجهات إعطاء ـ 2 .المدنية الخدمة موظفي وابتعاث تدريب لجنة
 األخرى الدول مع المشتركة اللجان خالل من ـ والمستشارين الخبراء خدمات من االستفادة

 عند ـ 3 .أدائهم وتقويم ,عليهم واإلشراف اختيارهم في فعاال دورا ـ الدولية والمنظمات
 والمعاهد الجامعات في البحث أولوية فتعطى االستشارات أو للخبرات الحاجة ظهور

 للتدريب المخصصة المالية التكلفة تفصيل ـ 4 .المملكة في العلمية والمراكز المتخصصة
 ظهور عند التجربة ذات الجهات خبرات من االستفادة ـ 5 .واالتفاقيات العقود في والخبراء
.اتفاقية أو عقد لتوقيع الحاجة

 سنوية تقارير بإعداد حكمها في وما العامة والمؤسسات الحكومية الجهات تقوم : ثانيا
 مع االتفاقيات تنفيذ أو والمؤسسات الشركات مع العقود تنفيذ خالل به تقوم ما تتضمن

 ,عنها نيابة باإلدارة للقيام أو االستشارات أو الخبراء لتقديم الدولية المنظمات أو الحكومات
 الخصوص وجه على تقرير كل يشتمل أن على المشتركة اللجان خبراء أعمال تقويم وكذلك
 ذلك في بما المتعاقدة للجهة تقديمها تم التي األعمال من االستفادة مدى ـ 1 : يلي ما تحديد

 صرفها تم التي والمبالغ ,السعوديين غير محل وإحاللهم السعوديين من تدريبهم تم من عدد
 ومقدار تأهيلها ومستوى األعمال هذه في المشاركة المتخصصة الكوادر ـ 2 .ذلك أجل من
 .العامة الوظائف في السعوديين غير توظيف الئحة حسب يدفع بما ذلك ومقارنة تتقاضاه ما

 المدنية الخدمة وزارة فيها تشترك الوطني واالقتصاد المالية وزارة من لجنة تشكيل : ثالثا
 ودراستها "ثانيا" البند في المذكورة التقارير لتلقي العامة المراقبة وديوان ,التخطيط ووزارة

 ما لتطبيق تقويم إعداد نفاذه من السادسة السنة خالل في وعليها ,القرار هذا أحكام ضوء في
 حول مقترحات من تراه ما مع الوزراء مجلس إلى ورفعه أعاله "ثانيا"و "أوال" البندين في ورد
 مستقبال االستعانة لكيفية العام اإلطار تحدد التي القواعد الخبراء هيئة تعد : رابعا .ذلك

 حقوق وحفظ تنفيذها حسن يكفل بما واالتفاقيات العقود طريق عن االستشارات أو بالخبراء



 والعمل االطالع نرغب لذا .هـ.ا.القواعد تلك على واالتفاقيات العقود وتصاغ ,الدولة
.و)/بموجبه
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 رقم الشركات لشؤون المعدنية والثروة البترول وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا لقد( :وبعد
 المحدودة موبيل السعودية أرامكو مصفاة شركة قيام حول هـ26/3/1420 في 448/2

 األرض رهن يتم أن على السعوديين لموظفيها المساكن تمليك برامج بتنفيذ ]سامرف[
 الشركة بأن سعادته أفاد وقد .إلخ..القرض سداد الموظف يكمل حتى الشركة باسم والمبنى
 واألجنبي بالمملكة وممتلكاتها أصولها وكل السعودية العربية بالمملكة مسجلة سعودية
 السعودي اآلخر الشريك إذن بدون فيه يتصرف ولن بمفرده العقار يتملك ولن شريك
 العقار رهن من الشركة وتهدف األجنبي الشريك باسم وليس الشركة باسم سيسجل والرهن

 ال البترول وزارة وأن .بالعقار المتاجرة الغرض وليس المستفيد قبل من الوفاء ضمان إلى
 إليكم نرغب ذكر ما والحال لذا .إلخ..الشركة لمصلحة الصكوك رهن من يمنع ما ترى

.و.)/المذكورة الشركة طلب حيال الالزم وإكمال االطالع
1459/ت/13
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 وتاريخ 222/205/51/2515 رقم التجارة وزير معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد
 في المنعقدة المتحدة بندة العزيزية لشركة العامة الجمعية أن المتضمن هـ30/7/1420
 العامة الجمعية وافقت كما ,صافوال شركة في الشركة اندماج على وافقت هـ10/9/1419
 النظام وتعديل االندماج ذلك على هـ11/9/1419 في المنعقدة صافوال لشركة العادية غير

 الرسمية الجريدة في الجمعيتين قرارات نشر وتم ,االندماج مع يتفق بما للشركة األساسي
 لطلب وتحقيقا .إلخ..لالندماج الالزمة النظامية اإلجراءات جميع واستكمال "القرى أم"

 العدل كتابات وخاصة بالوزارة المختصة الجهات توجيه معاليه طلب المذكورة الشركة



 االندماج بعد اسمها وتعديل صافوال شركة في المتحدة بنده العزيزية شركة اندماج العتماد
 وصكوك ومشاركاتها مساهماتها جميع انتقال وبالتالي "المتحدة العزيزية صافوال" ليصبح

 رقم التعميم ينظر .و)/المتحدة العزيزية صافوال شركة إلى لها المملوكة العقارات
هـ23/11/1420 في 1499/ت/13
1482/ت/13
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 السامي األمر على المبني هـ18/3/1419 في 1172/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 حسب عملها في أرامكو تستمر بأن القاضي هـ20/2/1419 في 2511/ب/ن1 رقم البرقي
 أو التوظيف أما ، الحرائق أو المرضى كإسعاف الطوارئ أو اإلنسانية لألعمال بالنسبة المعتاد

 امتياز شركات من غيرها أو أرامكو بشركة االتصال يكون فال مالية صفة لها التي األعمال
 نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ ... المعدنية والثروة البترول وزير معالي طريق عن إال البترول

 والثروة البترول وزير لمعالي أصالً والموجه التعميمي البرقي الكريم السامي األمر من
 أرامكو شركة على بالتأكيد القاضي هـ23/9/1420 وتاريخ15195/ب/خ برقم المعدنية

 على الطلبات هذه لمثل االستجابة بعدم األخرى البترول شركات من وغيرها السعودية
 حالة أي عن لنا والرفع والتعليمات األنظمة به تقضي بما والتقيد كان كائن أي من اإلطالق

 االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ . يلزم ما فأكملوا . يجب ما التخاذ األوامر لهذه تجاوز فيها
. و / )موجبه واعتماد

1499/ت/13
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 اندماج المتضمن هـ22/8/1420 في 1459/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا( :وبعد
 العزيزية صافوال" ليصبح االندماج بعد اسمها وتعديل صافوال في المتحدة بندة العزيزية شركة

 222/205/3430 رقم بالنيابة التجارة وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه .إلخ"..المتحدة



 شركة إدارة مجلس رئيس خطاب تلقت التجارة وزارة أن المتضمن هـ10/11/1420 في
 المتحدة العزيزية صافوال لشركة العادية غير العامة الجمعية أن المتضمن صافوال مجموعة
 العزيزية صافوال شركة من الشركة اسم تعديل على وافقت هـ13/9/1420 في المنعقدة
 وزارة مقام من الشركة إدارة مجلس رئيس ويرجو .صافوال مجموعة شركة إلى المتحدة

 شركة" إلى "المتحدة العزيزية صافوال شركة" اسم تعديل العتماد العدل كتابات توجيه العدل
 المختصة الجهات توجيه معاليه طلب المذكورة الشركة لطلب وتحقيقا ".صافوال مجموعة
 مسجل هو ما وجميع العقارات وصكوك والمشاركات المساهمات جميع انتقال العتماد

 ".الدامجة" صافوال شركة ـ 2 ".المندمجة" المتحدة بنده العزيزية شركة ـ 1 : التالية باألسماء
 اسم" صافوال مجموعة شركة إلى ".االندماج بعد االسم" المتحدة العزيزية صافوال شركة ـ 3

.و)/موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا ".التعديل بعد الشركة
1534/ت/13
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 هـ11/2/1421 وتاريخ 712/2 رقم بالنيابة المظالم ديوان رئيس معالي خطاب تلقينا لقد
 دهلوي ابراهيم محمد من المقامة هـ1414 لعام ق /1516/2 رقم القضية إلى فيه المشار
 المؤرخ التحكيم هيئة قرار بها والصادر دهلوي جميل أمين محمد /ضد وأخيه

 شركة شركاء من شريك ألي السماح عدم قررت اللجنة أن المتضمن هـ3/12/1419
 )4031000132(رقم التجاري السجل ذات ادارتها مجلس رئيس أو مدير أو الدهلوي
 أعطى ولو حتى اإلدارية التصرفات وجميع الملكية نقل أو أواإلفراغ التصرف أو بالسحب

 في الخطية الشركاء جميع موافقة بعد إال الصالحية هذه وتعديالته التأسيس عقد
 مع هـ1419 لعام135 رقم بقرارها عشرة الحادية التجارية الدائرة من والمؤيد .....الشركة
 الخطية الشركاء جميع موافقة عبارة باستبعاد التحكم هيئة قرار منطوق في التعديل

 المختصة الجهات تعميد معاليه وطلب .إلخ ...الخطية المدعيين موافقة بعبارة واستبدالها
 وبرفقه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .بموجبه والعمل القرار هذا باعتماد طرفنا
. الوزارة من المرفقات تطلب . و / ) . إليه المشار القرار من نسخة

1562/ت/13
1/54
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-4335-6رقم الوسطى بالمنطقة السعودية أرمكو شؤون مدير سعادة خطاب تلقينا لقد(
 الموضحة الموظفين بتوكيل قام الشركة رئيس بأن المتضمن هـ15/4/1421 في 2000

 السعودية أرمكو قبل من معتمدين كأشخاص المرفق البيان في تواقيعهم ونماذج أسماؤهم
 بالمملكة العدل لكتاب اإليعاز سعادته وطلب .إلخ ...الشركة الصالح الرهن وفك لقبول

 رقم التعميم على وبناء ذكر ما والحال لذا .إلخ... األشخاص هؤالء تواقيع باعتماد
 نرغب هـ2/4/1406 في ت/12/68 رقم والتعميم ,هـ13/9/1405 في ت/12/170

 والمخولين المرفق البيان في عنهم المنوه األشخاص تواقيع قبول واعتماد االطالع إليكم
 ) . المذكورة الشركة لصالح الرهن وفك بقبول بالتوقيع صورها المرفق الوكاالت بموجب

. و /
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 الشركات عقود إثبات بشأن هـ25/12/1390 في ت/173/2 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 نظام من العاشرة المادة عليه نصت حسبما العدل كتاب أمام تعديالت من عليها يطرأ وما

 بالمرسوم نصها والمعدل هـ22/3/1385 في 6/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر الشركات
 عقد يثبت المحاصة شركة باستثناء" :نصها وأصبح هـ30/7/1412 في 22/م رقم الملكي
 فقد وعليه ".إلخ..الغير مواجة في نافذ غير العقد كان وإال العدل كاتب أمام بالكتابة الشركة

 رأه ما بإنفاذ القاضي هـ2/6/1421 وتاريخ 6519/ب/7 رقم البرقي السامي األمر تلقينا
 التعديالت بإثبات عدل كاتب يقوم أن على هي كما العاشرة المادة إبقاء من الوزراء مجلس

 اشتراط على الشركة عقد في نص الذين الشركاء بحضور الشركة عقد على تطرأ التي
 نرغب لذا .الشركة عقد يشترطها التي بالنسبة عدل كاتب أمام يوكلونه من أو موافقتهم

.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم
1609/ت/13
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 القاضي هـ4/2/1421 في 1746/ب/7 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 الوزراء بمجلس اللجنة إليه انتهت ما على الموافقة من الوزراء مجلس رآه ما بإنفاذ

 .إلخ...العائلية والشركات المؤسسات الستمرار اإلرشادي الدليل على الموافقة المتضمنة
 واعتماد االطالع إليكم ونرغب اإلرشادي والدليل السامي األمر من نسخة لكم ونشفع
. و / )موجبه

1620/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 قرارمجلس على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ2/8/1421 في ر/7/14772

 ممثلي اختيار يتم -1 :يلي بما القاضي هـ19/7/1421 وتاريخ 179 رقم الموقر الوزراء
 أي )جزئياً أو كلياً( أسهمها يملك التي الشركات أو العامة المعنوية األشخاص أو الدولة
 اللجان عضوية في للمشاركة أو إضافية بأعمال للقيام الشركات إدارات مجالس في منهما

 التنسيق وبعد الموضوع أهمية حسب الشركات هذه إدارات مجالس من بقرارات الفرعية
 من ألمثاله مساوية مالية مكافأة للممثل يصرف -2 .وجهته اختياره يتم الذي الممثل بين

 عضوية في مشاركته أو اإلضافية باألعمال قيامه نظير مباشرة الشركة قبل من األعضاء
 األشخاص أو الدولة تحمل عدم -3 الشركة إدارة مجلس يقرره ما حسب الفرعية اللجان

 بدالت أي – منهما أي )جزئياً أو كلياً( أسهمها يملك التي – الشركات أو العامة المعنوية
 أو اإلضافية باألعمال قيامهم نتيجة لممثليه تعويضات أي أو ,المدنية الخدمة نظام بموجب

 لذا .اهـ. الشركات تلك قبل من لهم يصرف بما إكتفاءً الفرعية اللجان عضوية في المشاركة
. و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

1721/ت/13
1/5



29
1

1422
شركات

 في 10/2 برقم التجارة وزير لمعالي أصال الموجه الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد(
 وتاريخ خ/م/672 رقم الكتاب من نسخة هذا مع إليكم نبعث" :ونصه هـ2/1/1422

 الدن بن شركة على والرقابة اإلشراف مجلس أعضاء من المرفوع هـ17/11/1421
 عضوية إلى عبدالغفار محمود ومنصور الشاوي محمد بن حمد من كل ضم طلبهم المتضمن

 الجهات لدى بالتوقيع الخمسة األعضاء بين من اثنين وتفويض والرقابة اإلشراف مجلس
 ونخبركم .الله شاء إن والفائدة بالنفع تعود التي الشركة بأمور يتعلق فيما والخاصة الرسمية

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ.بموجبه يلزم ما فأكملوا.ذلك من المانع بأنه
.و/يحفظكم والله)موجبه

1751/ت/13
1/5

27
3

1422
شركات

 في 1342/ت/13 ورقم هـ26/2/1422 في 1741/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(
 وإفراغ المتابعة إليهم الموكل المالية وزارة مندوبي مهمة تسهيل بشأن هـ22/1/1420

 خطاب تلقينا فقد وعليه .إلخ..السعودية االتصاالت شركة إلى الدولة ملكية من العقارات
 ممثلي أن المتضمن هـ3/3/1422 في 122 رقم بالنيابة والهاتف والبريد البرق وزير معالي

 تحديد العدل وكتابات المحاكم بعض طلب في تمثلت الصعوبات بعض واجهوا الشركة
 واالقتصاد المالية وزير معالي أن من الرغم على بالصك وإيضاحها نقلها يتم أرض كل قيمة

 بالصكوك المشمولة العقارات أن بإيضاح الملكية إفراغ عند يكتفى بأن أوضح قد الوطني
 خطابات تقبل لم المحاكم بعض أن كما .الشركة رأسمال في الدولة حصة من جزءا تمثل

 التأكيد معاليه وطلب .يصلها لم إليه المشار التعميم أن بحجة الشركة ممثلي من التفويض
 االتصاالت شركة ممثلي مهمة بتسهيل المملكة مناطق بكافة العدل وكتابات المحاكم على

 خطابات قبول على والتأكيد الراهنة بحالها الصكوك إفراغ إجراءات إنهاء وسرعة السعودية
 بإدراج األراضي بأقيام يتعلق فيما االكتفاء وكذلك الشركة ممثلي من المقدمة التفويض

 االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ..الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي بخطاب الواردة العبارة



 من المقدمة التفويض خطابات وقبول الوطني واالقتصاد المالية وزارة مندوبي مهمة وتسهيل
.و/يحفظكم والله)الشركة ممثلي

1840/ت/13
1/54

12
8

1422
شركات

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ1/8/1422 في ر/14183

 الحوافز في األولوية إعطاء : أوالً :- يلي بما القاضي هـ7/7/1422 وتاريخ 197 رقم
 وشركاته الخاص القطاع لمنشآت الحكومية والمشاريع المزايدات و المناقصات وفي

 وتأهيلهم وتدريبهم السعوديين لتوظيف المقررة السعودة سياسات بتنفيذ تقوم التي ومؤسساته
 ثانياً . وأعمالها مشروعاتها وتنفيذ الحكومة مشتريات تأمين نظام مع يتعارض ال بما وذلك ،

 العمل ومجاالت قطاعات على تشرف التي الحكومية العامة والمؤسسات الجهات إلزام
 تنفيذ على بالعمل جزئياً أو كلياً منهما ألي المملوكة والشركات الدولة في االقتصادى
 جوانب من تراه ما تضمين و ، وتأهيلهم وتدريبهم السعوديين لتوظيف المقررة السياسات

 ذكر مما من نسخة برفقه تجدون لذا . اهـ )) السنوية تقاريرها في الصدد هذا في سلبية
. الوزارة من المرفقات تطلب .و / .) موجبه واعتماد لالطالع

1879/ت/13
1/5

16
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1422
شركات

)

 السامى األمر على المبنى هـ28/7/1403 في ت137/12 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 كافة في الهجري التاريخ باستعمال بالتقيد القاضي هـ12/7/1403 وتاريخ 6571/هـ/7رقم

 في 187/ت/8 رقم والتعميم .إلخ..للدولة الرسمي التاريخ باعتباره الرسمية اإلجراءات



 القاضي هـ25/11/1409 في م/2191 رقم السامي األمر على المبني هـ26/12/1409
 مانع ال أنه على أعمالها جميع في الهجري التاريخ باعتماد المختصة الجهات على بالتأكيد

 فقد وعليه .إلخ..والمراسالت المكاتبات في الهجري التاريخ مع الميالدي التاريخ تدوين من
 هـ25/9/1422 وتاريخ 19227/ب/3 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا

 الميالدي التاريخ استخدام من الوطني واالقتصاد المالية وزارة رأته ما على بالموافقة القاضي
 بالتاريخ يوافقه ما إلى العقود هذه في يشار أن على فقط والصيانة التشغيل عقود في

 في 2077/ت/13 رقم بالتعميم أكد .و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الهجري
.و/هـ8/9/1423

1893/ت/13
1/5
9

11
1422
شركات

 المحاكم رئاسات أو الفروع أو الوزارة من سواء التعميدات بعض صدور الحظنا لقد(
 مسجلة ليست المؤسسات هذه وأن المشتريات بعض لتأمين التجارية المؤسسات ألصحاب

 من األولى المادة من )ج( بالفقرة ورد ما على يتعارض ذلك إن وحيث االختصاص جهة لدى
 المرخص والمؤسسات األفراد مع ذلك في التعامل يتم أن من المشتريات تأمين نظام
 وسوف ذلك في والتعليمات األنظمة به تقضي ما واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ..لها

.ك)/ذلك مسئولية تجاري سجل لديها ليس لمؤسسة تعميد إصدار في المتسبب يتحمل
1995/ت/13
1/5

17
5

1423
شركات

)

 من الشرعية الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه
 فيما الخبرات وتبادل للتباحث قطاعاتها اختالف على الوزارة منسوبي بين لقاءات عقد خالل
 واألنظمة ,الشرعية األصول مقتضى ضوء في اإلنجاز وسرعة واتقانه العمل سير حول بينهم

 في والثانية األولى العدل كتابات لرؤساء الرابع الملتقى عقد جرى فقد ,المرعية والتعليمات



 كتابة اختصاص ـ 1 : التالية التوصيات اللقاء هذا عن وانبثق هـ19/1/1423ـ17 الفترة
 التراضي وقسمة العقارات في المشاعة اإلرثية الحصص عن التنازل بتوثيق األولى العدل
 ويصدر عوض بغير أو بعوض ذلك أكان وسواء خارجها أم المكانية الوالية داخل سواء
 للتهميش مصدره إلى يبعثه ثم الملكية صك على أجراه بما ويهمش بذلك صكا العدل كاتب
 العقار برهن المتعلقة الحجزية الكفالة بإقرار األولى العدل كتابة اختصاص ـ 2 .سجله على
 وعدم األحوال ببطاقة االكتفاء إيجابيات في النظر بعد ـ 3 .لها المكانية الوالية حدود في

 في 150/ت/8 رقم بالتعاميم استثنيت التي الوكاالت في معرفين إلى الحاجة
 1218/ت/13 ورقم ,هـ25/10/1418 وتاريخ 1124/ت/13 ورقم ,هـ20/4/1414

 المدنية األحوال ببطاقة االكتفاء يشمل أن المجتمعون أوصى فقد هـ23/6/1419 وتاريخ
 الجهات أمام الترافع ووكاالت البيوع كوكاالت الوكاالت كافة معرفين إلى الحاجة وعدم

 ما الوكاالت من وغيرها الحكومية الجهات ومراجعة واالستالم القبض ووكاالت القضائية
 الصياغة في ماثله ما أو الوزارة قبل من المطبوع النموذج في المعدة العامة الوكاالت عدا
 في المدنية األحوال ببطاقة واالكتفاء المعرفين عن االستغناء وكذلك .معرفين من بد فال

 العقارات عن الدولة وتنازل ,الملكيات ونزع ,الجنسية عن والتنازل ,األسماء تغيير أقارير
 الحال اقتضى إذا العدل لكاتب ويحق .واألطوال الحدود تعديل أو الدولة أمالك لمصلحة

.بعاليه ذكر فيما معرفين طلب

 المرسوم صدر والتي بعده أو هـ1/2/1395 تاريخ قبل البلدية باعتها التي األراضي ـ 4
 للمقام والقروية البلدية الشؤون وزارة من الرفع بعد إال البيع أوامر تنفيذ بعدم الملكي
 السامي المقام قبل من بيعها إجازة بعد إال توثيقها إمكانية بعدم أصحابها فيفهم ,السامي
 أراد إذا ـ 5 .االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة المحكمة إلى التقدم أو الكريم
 وأطواله المتبقي الجزء وكذلك المفرغ الجزء تحديد فعليه صك من جزء إفراغ العدل كاتب

 إلى الكتابة العدل كاتب فعلى المتبقي يحدد ولم منها أجزاء أفرغ التي الصكوك أما ومساحته
 الحاجة دون تصدر الزراعية الكفاالت وثائق ـ 6 .المتبقية األجزاء لتحديد المختصة الجهة

 ـ 7 .المنطقة إلمارة اإلداري النطاق حدود ذلك يتعدى أال على المكانية بالوالية ربطها إلى
 التأسيس لعقد الموثق العدل كاتب يتولى الشركات عقود في الواردة التملك صكوك

 رسميا بعثه فيتم خارجها كان وما لعمله المكانية الوالية حدود في صكوكها على التهميش
 داخل من الصادرة بالعقار المتعلقة الوكاالت ـ 8 .سجله وعلى عليه للتهميش جهته إلى

 ,ومصدرها وتاريخها الحفيظة ورقم المدني السجل رقم بين فيها يجمع خارجها أو المملكة
 أوصى الوكالة بفسخ يتعلق فيما ـ 9 .فقط المدني السجل برقم فيكتفى ذلك عدا وما



 معه وليس فسخها في الموكل ورغب خاصة الوكالة كانت إذا : أوال : يلي بما المجتمعون
 النموذج حسب الوكالة بفسخ إقرار أخذ فيتم يده في هي ممن إحضارها وتعذر أصلها

 إذا ـ أ : ثانيا .اإللغاء هذا من بنسخة العالقة ذات الجهة وتزود األصل له يسلم به المعمول
 كاتب فعلى الفسخ بطلب أصدرتها التي الجهة إلى بأصلها الموكل وتقدم عامة الوكالة كانت
 وسجلها الوكالة أصل على والتهميش الفسخ أصل وإعطاؤه الفسخ على إقراره أخذ العدل
.بذلك

 إقراره فيؤخذ معه وأصلها الوكالة أصدرت التي الجهة غير إلى الموكل تقدم حال في ـ ب
 الجهة إلى الملغى األصل بعث يتم ثم لديه صدر بما الوكالة أصل على ويهمش الفسخ على
 من الوكالة فسخ بطلب الموكل تقدم إذا ـ جـ .بذلك سجلها على للتهميش أصدرتها التي

 بالفسخ إقرار فيؤخذ الوكيل من إحضارها لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة
 أصلها على التهميش رغب وإذا .باإللغاء سجلها على ويهمش له ويسلم صك بذلك ويصدر
 الموكل تقدم إذا ـ د .الوكالة تسليم الوكيل رفض حال في األمنية الجهة بمراجعة فيفهم
 ذكر ما فيتخذ ذلك لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة غير من الوكالة فسخ بطلب

 سجلها على للتهميش فسخ من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "ج" الفقرة في
 إقراره فيؤخذ الوكالة منها صدرت التي الجهة إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ هـ .بذلك
 أصل على ويهمش موكله إلى بتسليمه يقوم لكي له ويسلم صك بذلك ويصدر بالعزل
 منها صدرت التي الجهة غير إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ و .بذلك وسجلها الوكالة
 الوكيل عزل من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "هـ" فقره في ذكر ما فيتخذ الوكالة
 التي الخيرية الجمعيات إلى ترد التي الهبات توثيق مناسبة ـ 10 .سجلها على للتهميش لنفسه

 الجهة موافقة فالبدمن البيع أو الشراء ألغراض اإلفراغ أما ,بنشاطها ترخيصا تحمل ال
 أن وكالة بطلب شخص له يتقدم عندما العدل كاتب على ـ 11 .بنشاطها باإلذن المختصة

 في ذلك على والنص تخصيصا أو تعميما فيه التوكيل يرغب فيما حاجته تحديد منه يطلب
.مخصوص ألمر حكومية إدارة مراجعة الوكالة لهذه الباعث كان إذا سيما ال الوكالة

 يتعين فإنه التوكيل في الوكيل ورغب التوكيل حق للوكيل أن فيها ينص التي الوكاالت ـ 12
 كانت وإذا ,العقار ببيع خاصة أو عامة كانت إذا وسجلها األصلية الوكالة على الشرح
 رسمية بمذكرة وترسل عليها الشرح بعد منها صورة فتؤخذ أخرى جهة من خارجة الوكالة

 عند العائلة دفتر أصل إحضار تعذر إذا ـ 13 .بذلك سجلها على للتهميش صدورها جهة إلى
 التملك صك أن حال وفي .لها المدني السجل من نسخةمصدقة فيطلب المرأة هوية إثبات

 من فيطلب الراهن الوقت في تحملها التي غير هوية وتاريخ رقم يحمل بالمرأة الخاص



 التي والهوية الصك في المدونة الهوية بين فيها الربط يتم بذلك مشهد المدنية األحوال
 بشأن السابق األولى العدل كتابات رؤساء ملتقى عن صدر ما على التوكيد ـ 14 .تحملها
 عن فيها اإلحالة تتم التي العدل كتابات عدا ما اإلحالة ورقة على العدل كتابة رئيس توقيع
 العدل كاتب خروج على التعليمات تنص التي االقتضاء وكاالت ـ 15 .اآللي الحاسب طريق

 .إقراره بعد به للعمل العدل كتابات وتبلغ الوزارة تحدده ترتيب ضمن تتم مقرها في إلجرائها
 دون ما حسب" :بعبارة يكتفى مشموله جميع بانتقال الصك ظهر على الشرح حال في ـ 16
 مكتمل الصك يكون أن شريطة الضبط في والمساحة واألطوال الحدود ذكر عند "الصك في

 الجهة من معتمد مخطط وفق العقار يكون أن بينها من والتي والنظامية الشرعية اإلجراءات
 واعتماد االطالع نرغب ذلك على ولموافقتنا العامة المصلحة مقتضى على وبناء .المختصة

.و)/بموجبها العمل
2004/ت/13
1/5
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1423
شركات

)

 هـ27/3/1423 وتاريخ ع/400 رقم المعدنية والثروة البترول وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 الدولة تملكها مساهمة شركة وهي ]معادن[ السعودية العربية التعدين شركة أن المتضمن
 بموجب السعوديين للموظفين المساكن لتملك برنامجا إدارتها مجلس أقر قد بالكامل
 حفظا الشركة لمصلحة العقار برهن العدل لكتابات اإليعاز معاليه ورغب ,قروض

 طلب على المعدنية والثروة البترول وزير معالي وتأييد إليه أشير ما على وبناء .إلخ..لحقوقها
.و)/بموجبه الالزم وإكمال االطالع إليكم نرغب المذكور الشركة

2047/ت/13
1/54
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شركات
 األشخاص اعتماد بشأن هـ21/5/1421 وتاريخ 1562/ ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً

 خطاب الوزارة تلقت فقد وعليه . الخ ... السعودية أرامكو شركة لصالح بالتوقيع المخولين



 في 2002-8913-6 رقم الوسطى بالمنطقة السعودية أرامكو شئون مدير سعادة
 الموضحة الموظفين بتوكيل قام الشركة لرئيس األعلى النائب بأن المتضمن هـ6/8/1423

 السعودية أرامكو قبل من معتمدين كأشخاص المرفق البيان في تواقيعهم ونماذج أسمائهم
 التوثيق طلبات جميع على والتوقيع واألراضي بالبيوت المتعلقة اإلجراءات كافة إلنهاء

 باعتماد بالمملكة العدل لكتاب اإليعاز سعادته وطلب الخ ... الشركة لصالح وفكها والرهن
 ت /12/170 رقم التعميم على وبناء ذكر ما والحال لذا . الخ ... األشخاص هؤالء تواقيع

 االطالع إليكم نرغب هـ2/4/1406 في ت /12/68 رقم والتعميم هـ13/9/1405 في
 الوكاالت بموجب والمخولين المرفق البيان في عنهم المنوه األشخاص تواقيع قبول واعتماد
. و / ) المذكورة الشركة لصالح الرهن وفك بقبول بالتوقيع صورها المرفق

2078/ت/13
1/5
8
9

1423
شركات

)

 بشراء المقاولين إلزام بشأن هـ6/3/1406 وتاريخ ت7/46 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 رقم التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..الحديد من )سابك( منتجات

 العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ13/8/1423 وتاريخ 32387/ب/7
 وزير معالي خطاب على اطلعنا" :ونصه الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب
 أمرنا إلى فيه المشار هـ25/4/1423 وتاريخ 5/2/5589 رقم الوطني واالقتصاد المالية

 والمصالح الوزارات جميع بإلزام القاضي هـ25/3/1405 وتاريخ م/7/507 رقم التعميمي
 الشركة منتجات من التسليح حديد من احتياجاتها بتأمين العامة والمؤسسات الحكومية
 ، بذلك الجهات هذه مع المتعاملين المقاولين وإلزام )سابك( األساسية للصناعات السعودية

 ولم )سابك( شركة تأسيس عند صدر قد كان ـ الذكر سالف ـ أمرنا أن من معاليه أوضحه وما
 من )سابك( منتجات حماية بهدف وذلك التسليح لحديد أخرى وطنية مصانع هناك يكن

 االقتصادية الظروف لتغير ونظراً ..ناشئة صناعة آنذاك كانت التي التسليح حديد
 القياسية للمواصفات مطابق إنتاجها الحاضر الوقت في أخرى مصانع ووجود ,واالستثمارية

 في الدولة سياسة مع وتمشياً ,المنتجين بين العدالة وتحقيق المنافسة وألهمية ,السعودية
 المصانع من أي مع التعامل حرية المقاولين إعطاء يقترح معاليه فإن االستثمارات تشجيع



 أو مصنع من بالشراء إلزامهم دون السعودية للمواصفات مطابق هذه إنتاج أن طالما الوطنية
 وتاريخ م/565 رقم الخطية التجارة وزير معالي برقيتي على اطلعنا كما .محددة مصانع

 وتاريخ 445 رقم الخطية بالنيابة والكهرباء الصناعة وزير ومعالي هـ5/6/1423
 الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي القتراح معاليهما تأييد المتضمنتين هـ15/6/1423

 وزير معالي وأيده الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي رآه ما على ولموافقتنا .الذكر سالف
 الالزم إكمال إليكم نرغب..الصدد هذا في بالنيابة والكهرباء الصناعة وزير ومعالي ,التجارة
.إلخ..بموجبه

.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
2104/ت/13
1/5

26
10

1423
شركات

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد(
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ4/10/1423 وتاريخ ر/5328
 القضايا إحالة على بالموافقة القاضي هـ6/9/1423 وتاريخ 221 رقم الموقر الوزراء
 ديوان إلى عليها أو السعودية أرامكو شركة من تقام التي بالتبعية والتجارية المحضة التجارية
 دون وذلك أحكامه على والتصديق التحكيم وثائق اعتماد ذلك في بما لنظرها المظالم
 نرغب لذا .اهـ.والقرارات واألوامر األنظمة بموجب المشكلة اللجان باختصاصات اإلخالل

.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم
2190/ت/13
1/5

25
2

1424
شركات

)

 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ7/2/1424 وتاريخ 5899/ب/7 رقم



 تتولى-1 :- يلي بما القاضي هـ28/1/1424 وتاريخ )24( رقم الموقر الوزراء مجلس
 المؤسسة ونفذتها أنشأتها التي المشاريع أراضي عن التعويض للكهرباء السعودية الشركة

 إذا عنها تعويضات من به يُطالب قد ما ودفع ، للشركة وسلمتها ) سابقاً( للكهرباء العامة
 التي العقارات أما ، ذلك تؤكد شرعية صكوك بموجب خاصة ملكية مملوك العقار أن ثبت

 صكوكاً والتعليمات لألنظمة وفقاً المختصة الجهة فتستخرج خاصة ملكية لها تثبت لم
 الوزير بين عليها يتفق مالية ترتيبات وفق منها إليه تحتاج ما استخدام من الشركة تمكن عليها

 أي إليها يحتاج التي العقارات على اإلجراء هذا ويطبق ، والكهرباء الصناعة ووزير المختص
-2 . األنظمة به تقضي بما إخالل دون وذلك ، الشركات تديرها التي العامة المرافق من

 تحتاج التي العقارات على اإلحداث أو ، التوزيع أو ، اإلقطاع أو ، المنح منع على التأكيد
 المرافق أحد إدارة تتولى التي الشركات أو الحكومية األجهزة – مستقبالً أو حالياً – إليها

 المياه وشبكات كالكهرباء ، شبكاتها بها تمر أو ، منشآتها أو مشروعاتها إلقامة العامة
 التنسيق ويتم ، ونحوها العامة والطرق الحديدية والخطوط الصحي والصرف والغاز والهاتف

 في الواقعة – األفراد منح تنقل-3 . العالقة ذات الحكومية الجهات بين الشأن هذا في
 أو المحاكم من صكوك عليها يصدر لم والتي أعاله )2( الفقرة في إليها المشار العقارات
 نرغب لذا . العقارات تلك خارج أخرى مواقع إلى – القرار هذا صدور قبل العدل كتابات

.و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم
2229/ت/13
1/54

17
4

1424
شركات

)

 / ح ع ع رقم بالنيابة والحكومية العامة العالقات دائرة مدير سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد
 العربية المملكة بين ما المبرمة االمتياز إتفاقية أن المتضمن هـ23/3/1424 في 663

 فبراير من والعشرين السابع في انتهت قد كانت المحدودة العربية الزيت وشركة السعودية
 لشركة ممنوحة كانت التي واالمتيازات الحقوق كافة انتقال ذلك بموجب وتم م2000
 تلقائي بشكل المحدودة العربية الزيت لشركة ممنوحة كانت التي واالمتيازات العربية الزيت
 الشركة لموظفي الصكوك وفك رهن ذلك في بما المحدودة الخليج ألعمال أرامكو لشركة

 الزيت شركة باسم المرهونة الصكوك من عدد لوجود ونظراً . الشروط عليهم تنطبق ممن



 بعض إنهاء إلى الشركة اضطرت بالمملكة العدل كتابات مختلف لدى المحدودة العربية
 كافة انتقال باعتماد يلزم من على األمر سعادته رغب وقد األمر بهذا المعلقة اإلدارية األمور

 المحدودة الخليج ألعمال أرامكو لشركة أعاله ذكر بما المتعلقة واالمتيازات الحقوق
 االطالع إليكم نرغب ذكر ما والحال لذا . الخصوص بهذا الشركة تعامالت وتسهيل
 شركة من الرهن نقل من أعاله ذكر مما بشيء أرامكو شركة تقدم حال في موجبه واعتماد
.و / ) فكه أو أرامكو شركة إلى العربية الزيت

2431/ت/13
1/54

30
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1425
شركات

)

 مالحق توثيق عن العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض توقف من لوحظ ما على بناء
 وهي التجارة وزارة من تعد والتي الشركات تأسيس عقود بعض على تطرأ التي التعديالت

 جميع حضور يتم حتى للقطعية ومكتسبة المظالم ديوان من صادرة وقرارات أحكام على مبنية
 وما االختصاص جهات من يصدر ما وألهمية .التعديل ملحق على للتوقيع العقد أطراف
 من إليكم يرد ما توثيق واعتماد االطالع نرغب لذا .أضرار من نفاذه تأخير على يترتب
 ديوان من صادر حكم على مبنية كانت إذا فروعها أحد أو التجارة وزارة من تعديل مالحق
 لديكم والسجالت التأسيس عقد على والتهميش للقطعية مكتسب فروعه أحد أو المظالم

. و/ ) ذلك على األطراف لتوقيع الحاجة دون الحكم هذا تضمنه بما التعديلية والمالحق
2459/ت/13
1/5

25
5

1425
شركات

 برقم الداخلية للتجارة والصناعة التجارة وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد (
 برقم العدل وزارة وكيل فضيلة لكتاب الجوابي هـ 22/2/1425 وتاريخ 222/529/9

 التجارة بوزارة العمل عليه يجري ما أن المتضمن ، هـ 14/2/1425 وتاريخ 3473/25
 بعدد تكون ما وغالبا ، الشركة تأسيس عقد في النسخ عدد تحديد هو ، وفروعها والصناعة



 والصناعة التجارة وزارة فإن النسخ عدد زيادة في الشركاء رغبة حالة في أنه إال ، الشركاء
 على والموافقة ، االطالع إليكم نرغب فإننا لذا . الخ ... لذلك الحاجة دعت إذا تمانع ال

 ودعت الشركاء رغب إذا ، الشركاء عدد عن الزائدة التأسيس بعقود الخاصة النسخ تصديق
. و/ ) لذلك الحاجة

2464/ت/13
1/5

25
5

1425
شركات

)

 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية نسخة تلقينا فقد
 برقم الوزراء مجلس قرار من نسخة بها المرفق ، هـ 19/4/1425 وتاريخ 19933/ب/7

 الجهات حاجات تأمين يكون : أوال ( : يلي بما القاضي ، هـ 5/4/1425 وتاريخ 111
 تلك جميع بين المنافسة طريق عن المنتجة الشركات من التشحيم زيوت من الحكومية
 القرار هذا من ) أوال ( البند في إليها المشار الشركات مع للتعاقد يشترط : ثانيا . الشركات
 السعوديين نسبة تكون أن ، الحكومية للجهات التشحيم زيوت يؤمنون الذين والمقاولين

 وتاريخ 50 رقم الوزراء مجلس قرار به قضى لما وفقا والمقاولين الشركات لدى
 القرار هذا من ) ثانيا ( البند في إليها المشار النسبة من التحقق يتم : ثالثا . هـ21/4/1415

 مجلس قرار إللغاء النظامية اإلجراءات اتخاذ : رابعا . العمل وزارة تصدرها شهادة بموجب
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ) الخ ... هـ1/8/1402 وتاريخ 145 رقم الوزراء
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه

2492/ت/13
1/5

16
7

1425
شركات

)



 السامي األمر على المبني هـ8/9/1423 وتاريخ 2077/ت/13 الرقم ذي لتعميمنا فإلحاقا
 باعتماد القاضي ، هـ24/8/1423 وتاريخ 34662/ب/3 الرقم ذي البرقي التعميمي

 الميالدي التاريخ واستخدام ، والخاصة الحكومية األجهزة في به والعمل الهجري التاريخ
 . الخ ... االستشارية الخدمات وعقود الفنية المساندة عقود في الهجري بالتاريخ يوافقه وما

 وتاريخ 33551/ب/7 الرقم ذي البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه
 بأن تقضي التي للحكم األساسي النظام من الثانية المادة إلى نشير [ : ونصه هـ1/7/1425

 وتاريخ 16571/هـ/7 رقم األمرين إلى نشير كما ... الهجري التقويم هو الدولة تقويم
 باستعمال بالتقيد القاضيين ، هـ25/11/1409 وتاريخ م/2191 ورقم ، هـ12/7/1403

 في أنه على ، للدولة الرسمي التاريخ باعتباره الرسمية اإلجراءات كافة في الهجري التاريخ
 ثم للدولة الرسمي التاريخ فيكتب ، الميالدي التاريخ إلى فيها اإلشارة تستدعي التي الحاالت

 الحكومية الجهات بعض أن لوحظ وحيث ... الميالدي التاريخ من يوافقه ما إلى يشار
 من كثيرا ألن ، الميالدي بالتاريخ تعامالتهم يؤرخون الخاص القطاع مؤسسات وبعض

 المختصة الجهات على التأكيد إليكم نرغب . خارجية أطراف مع تتم التجارية تعامالتهم
 في الهجري التاريخ باستعمال والتقيد أعاله إليهما المشار األمران به قضى ما وفق بالعمل
 التاريخ فيكتب الميالدي التاريخ تدوين تتطلب التي الحاالت في أنه على ، أعمالها جميع

 رقم األمران به قضى ما مراعاة مع ، الميالدي التاريخ من يوافقه ما إلى يشار ثم الهجري
 ورقم ، والتشغيل الصيانة عقود بشأن الصادر ، هـ25/9/1422 وتاريخ 19227/ب/3
 وعقود الفنية المساندة عقود بشأن الصادر ، هـ26/8/1423-25 وتاريخ 34662/ب/3

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ . ] بموجبه يلزم ما فأكملوا . االستشارية الخدمات
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه

2571/ت/13
1/5

18
1

1426
شركات

)

 312 برقم الطائف بمحافظة الثانية العدل كتابة رئيس فضيلة من الوارد االستفسار على فبناء
 الشركة عقد على التعديل توثيق إمكانية عن االستفسار المتضمن ، هـ10/5/1425 وتاريخ
 شريكه أموال وإدارة الصالحيات كامل ذلك في وله أجنبي شريك الشركة مدير ليصبح



 1/21/م برقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ معالي من كل كتابي تلقينا فقد . السعودي
 برقم الداخلية للتجارة والصناعة التجارة وزارة وكيل سعادة و ، هـ3/1/1426 وتاريخ

 كون حالة في.1 : يلي ما والمتضمنان ، هـ6/7/1425 وتاريخ 11115/222/196/10
 ومستثمرين سعوديون شركاء وتضم ، األجنبي االستثمار لنظام وفق لها مرخص الشركة
 . صالحيات من الشركاء بقية يخوله ما وفق الشركة إدارة األجنبي للشريك فيجوز ، أجانب

 صالحيات أي منحه أو إدارتها لألجنبي يجوز فال ، بالكامل سعودية الشركة كون حالة في.2
 االطالع إليكم نرغب لذا . لألجنبي السعودي توكيل بحظر القاضية األوامر مع تمشيا ،

. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد
2576/ت/13
1/5

24
1

1426
شركات

 ، هـ12/1/1426 وتاريخ ب م/533 برقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد (
 أو التكرير مصافي إلقامة المخصصة األراضي صكوك جميع إفراغ على الموافقة المتضمن

 وتسجيلها ) السعودية أرامكو ( العربية الزيت شركة باسم البترولية المنتجات توزيع مرافق
 في ) بترومين ( مبنى مساحة تسجل أن على ، الصكوك تلك أصول وتسليمها مباشرة
 رقم بالصك المشمول ) 2م 4.910 /78 ( مساحتها أرض على الواقع ، جدة محافظة

 لألمر وفقاً ، المعدنية والثروة البترول وزارة لصالح ، هـ19/10/1386 وتاريخ 361/2
 لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ5/6/1423 وتاريخ 325/2 رقم
. و/ ) يلزم
2597/ت/13
1/5
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1426
شركات

)

 الموجه ، هـ3/2/1426 وتاريخ ب م/1574 برقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 خطابكم تضمنه ما على اطلعنا [ : ونصه ، المعدنية والثروة البترول وزير معالي إلى أصال



 بتوسعة ترغب السعودية أرامكو شركة أن من ، هـ13/11/1425 وتاريخ ع/1525 رقم
 شمال العمق منطقة في ، غرب / شرق األنابيب خط على الواقعة ) 10 ( رقم الضخ محطة

 الرسم على األخضر باللون المعلمة المنطقة حجز التوسعة هذه أعمال وتتطلب ، الذهب مهد
 الموافقة وطلبكم . ) 2م 161.403 ( مساحتها البالغة ) 276 – س إي ر ( رقم المرفق

 ملكية مواطن أي ادعى وإذا ، السعودية أرامكو شركة لصالح إليه المشار الموقع حجز على
 المعمول لإلجراءات وفقا األمر بتسوية ستقوم الشركة فإن يدعيه ما صحة وثبت منه جزء أي
 المتبع حسب ذلك من مانع ال بأنه ونخبركم . الشرقية المنطقة في لمحجوزاتها بالنسبة بها

 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... والتعليمات األنظمة به تقضي لما وفقا
. و/ ) يخصكم فيما
2624/ت/13
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)

 ذات الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 ، المالية وزير معالي إلى أصالً الموجهة ، هـ21/3/1426 والتاريخ ب/11069 الرقم

 والتاريخ ) 47 ( الرقم ذي الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .1 : يأتي ما بها والمرفق
 ( دورته في الصادر التعاون لمجلس األعلى المجلس قرار بشأن المتخذ ، هـ25/2/1426

 مجال في المجلس دول مواطني بين التامة المساواة بتطبيق الخاص ، ) والعشرين الثالثة
 ) 48 ( الرقم ذي الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .2 . األهلية القطاعات في العمل

 في الصادر التعاون لمجلس األعلى المجلس قرار بشأن المتخذ ، هـ25/2/1426 والتاريخ
 في المجلس دول مواطني بين التامة المساواة بتطبيق الخاص ، ) والعشرين الثالثة ( دورته
 ( الرقم ذي الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .3 . والتقاعد االجتماعي التأمين مجال

 التعاون لمجلس األعلى المجلس قرار بشأن المتخذ ، هـ25/2/1426 والتاريخ ) 49
 دول مواطني بين التامة المساواة بتطبيق الخاص ، ) والعشرين الثالثة ( دورته في الصادر

 أنه سموه برقية تضمنت وقد . الشركات وتأسيس وتداولها األسهم تملك مجال في المجلس
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . القرارات هذه على الكريمة الموافقة تمت

 الوزراء مجلس قرارات ومن ، سموه برقية من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه



 تطلب . و/ ) الخصوص بهذا الموقر الوزراء مجلس ورأي بعاليه إليها المشار الموقر
. الوزارة من المرفقات

2667/ت/13
1/54

26
5

1426
شركات

)

 فضيلة كتاب على المبني ، هـ19/6/1423 وتاريخ 2015/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 بعدم القاضي ، هـ25/5/1423 وتاريخ 30110/23 رقم بالرياض العامة المحكمة رئيس
 يكن لم ما الراجحي العزيز عبد بن صالح / الشيخ ممتلكات في تصرف أو توقيع أي قبول

 وتاريخ 286/24 رقم الشرعي الصك به صدر الذي - الوصاية مجلس من صادراً
 أ/ش/278 رقم قرارها بموجب التمييز محكمة من عليه والمصادق ، هـ29/12/1422

 إذن من بدّ فال العقارات وشراء لبيع وبالنسبة ، يفوضه من أو - هـ25/4/1423 وتاريخ
 788 رقم سدير حوطة محكمة قاضي فضيلة كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... المحكمة

 ( رقم الشركاء قرار توثيق عن فضيلته رجوع المتضمن ، هـ14/10/1424 وتاريخ
 وشركاه الراجحي العزيز عبد بن صالح بشركة الخاص ، هـ6/1/1424 وتاريخ ) 3/2003

 286/24 رقم بالرياض العامة المحكمة من الصادر الوصاية صك مع لتعارضه المحدودة
 على بناء منه صدر توثيق أو تصديق أي عن رجع فضيلته وأن ، هـ29/12/1422 وتاريخ

 457 – 456 – 455 – 452 [ األرقام ذات الوكاالت وإلغاء ، المذكور الشركاء قرار
 ، الراجحي صالح بن يوسف / باسم الصادرة ] 463 – 462 – 461 – 459 –

 صالح بن الله عبد / باسم الصادرة ] 466 – 465 – 464 [ األرقام ذات والوكاالت
 من والصادرة ، المذكور الشركاء قرار على المبنية الوكاالت إلغاء وكذلك . الراجحي

 ، الشيخ آل الله عبد بن محمد / الشيخ بالرياض الثانية العدل كتابة في العدل كاتب فضيلة
 ، فضيلته من الصادر هـ13/9/1425 وتاريخ 130231 رقم الوكاالت فسخ صك بموجب
 – 45655 – 41463 – 29586 – 29572 - 25411 [ هي الوكاالت وأرقام

45667 – 53123 – 53137 – 115559 – 118923 – 124065 – 
. و / ) إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . ] 129616 – 124079

2681/ت/13



1/5
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1426
شركات

)

 تأسيس عقود تعدي مالحق توثيق حول الوزارة إلى الوارد االستفسارات إلى فإشارة
 دراسة وبعد . الخ ... الشركة مقر نقل تتضمن التي التعديل مالحق وخاصة ، الشركات
 مالحق توثيق يتم -1 : يلي بما أوصت فقد ، بالوزارة المختصة الجهة قبل من الموضوع

 التي العدل كتابة قبل من ذلك يكون أن اشتراط غير من الشركات تأسيس عقود تعديل
 التنفيذية الالئحة من 31 المادة في ورد ما مراعاة -2 . الشركة تأسيس عقد بتوثيق قامت

 كانت إذا العقود في الواردة العقارات صكوك على التهميش بشأن العدل كتاب الختصاص
 بالكتابة التعديل للملحق الموثقة الجهة تقوم -3 . المكانية الوالية حدود خارج العقارات

 على ولموافقتنا . سجله على بذلك للتهميش األساس الشركة تأسيس عقد بتوثيق قام من إلى
.و ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب فإننا ، ذكر ما

2864/ت/13
1/5
5
4

1427
شركات

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد (
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ21/3/1427 وتاريخ ر/12694

 الصينية بالشركات االستعانة بشأن الصادر ، هـ19/3/1427 وتاريخ ) 62 ( رقم الوزراء
 الوارد للترتيب وفقاً وذلك ، الميزانية وفائض الميزانية في المعتمدة المشروعات تنفيذ في
 الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون .االطالع إليكم نرغب لذا . القرار هذا في

.و ) المذكور
2889/ت/13
1/5

28
5



1427
شركات

)

 وتاريخ 529/ت/8 ورقم ، هـ16/11/1399 وتاريخ ت/156/12 رقم لتعاميمنا فإلحاقاً
 ، هـ26/10/1399 وتاريخ 23308 رقم السامي األمر على المبنية ، هـ21/10/1410

 عن التنازل أو التصرف حق يخوّله عاماً توكيالً لألجنبي السعودي توكيل بحظر القاضي
 مجال هناك يكون ال بحيث معين شيء في التوكيل يحدد أن ويجب ، وااللتزامات الحقوق
. الخ ... األجنبي الوكيل قبل من استعماله إلساءة

 المتضمن ، هـ6/3/1427 وتاريخ 1/2363 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد عليه
 يتعلق لما الالزمة الضوابط وضع هـ26/10/1399 وتاريخ 23308 رقم السامي األمر أنّ

 وتاريخ 17/10702 رقم المالية وزارة كتاب وأنّ ، لألجنبي السعودي بتوكيل
 باعتبارها التملك حق عامة مساهمة شركات تعتبر التي للبنوك أجاز ، هـ16/6/1398

 غير تملك نظام في عليها المنصوص الجهات من إذن لصدور الحاجة دون سعودية شركات
 وتاريخ ت/156/12 رقم العدل وزارة تعميم مضمون وأنّ ، للعقار السعوديين

 السعودي توكيل حظر هو أعاله إليه المشار السامي األمر على المبني ، هـ16/11/1399
 التوكيل يكون أن جواز هو لذلك المخالفة مفهوم فإن ثمّ ومن ، عاماً توكيالً لألجنبي
 فإن وبالتالي ، معين شيء في التوكيل يُحدّد بأن أيضا التعميم إليه أشار ما وهو ، خاصاً
 أو البنوك يمثل الذي األجنبي المنتدب العضو على ينطبق ال التعميم في الوارد الحظر

 بأن علماً ، ومحدد معين شيء في توكيل ألنه العقارات في والشراء البيع في الشركات
 تمثيل في صالحياته يستمد ) البنك في األول التنفيذي المسؤول وهو ( المنتدب العضو
 إلدارة كاملة سلطة يملك بدوره الذي البنك إدارة مجلس من العقارات وشراء بيع في البنك
 بها القيام خوّل التي والتصرفات األعمال بكافة والقيام شؤونه على واإلشراف البنك أعمال

 مجلس عضو إلى سلطاته من أي تفويض وللمجلس ، األساسي ونظامه تأسيسه عقد بموجب
 العقارات شراء ذلك ومن ، فيه المسؤولين من أي أو آخر عضو أي أو المنتدب اإلدارة
 واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . بذلك المتعلقة األنظمة مراعاة بعد ورهنها وبيعها

.و ) موجبه ومراعاة
2999/ت/13
1/5

11
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1427
شركات

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 الشؤون وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجهة هـ24/10/1427 وتاريخ ر/47682

 الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما والمتضمنة والقروية البلدية
 الترخيص على الموافقة -1 : يلي بما القاضي هـ22/10/1427 وتاريخ )241(رقم

 األساس لنظامها طبقاً )العمراني والتطوير للتنمية جدة شركة( باسم مساهمة شركة بتأسيس
 ملكية نزع – منه يصدر بقرار – والقروية البلدية الشؤون لوزير -2 .بالقرار المرفق

 وفقاً وذلك ، العامة للمنفعة تحقيقاً المذكورة الشركة إليها تحتاج التي العقارات
 وتاريخ )65/م( رقم الملكي المرسوم من )ثالثاً( البند في الواردة واألحكام لإلجراءات

 لذا .إلخ ... المذكورة الشركة بتأسيس الترخيص على بالمصادقة الصادر هـ23/10/1427
 مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب

و/ ).بعاليه إليهما المشار الكريم الملكي والمرسوم ، الوزراء
3103/ت/13
1/5

25
4

1428
شركات

 هـ15/3/1428 وتاريخ 8/2/21576 رقم المالية وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا فقد
 ورقم هـ15/8/1408 وتاريخ 17/163 رقم الوزارة هذه تعميمي إلى إشارة [ :ونصه
 العامة األشغال لعقود المنفذين المقاولين إلزام بشأن هـ17/12/1408 وتاريخ 12/234

 الوطنية الشركة باعتبارها فقط التعاوني للتأمين الوطنية الشركة من تأمين بوليصة بتقديم
 مجلس قرارات صدرت وحيث .المملكة في التأمين أعمال بمزاولة لها المرخص الوحيدة
 )60/م( رقم الملكي بالمرسوم عليه المصادق هـ16/9/1427 وتاريخ )233( رقم الوزراء
 للتأمين مساهمة شركة عشرة ثالث بتأسيس الترخيص على بالموافقة هـ18/9/1427 وتاريخ

 هـ20/11/1427 وتاريخ )262( ورقم المذكور بالقرار أسماؤها الموضحة التعاوني
 بالموافقة القاضي هـ22/11/1427 وتاريخ )70/م( رقم الملكي بالمرسوم عليه المصادق



 وتاريخ )63( ورقم )للتكافل األهلي شركة( باسم مساهمة شركة بتأسيس الترخيص على
 هـ16/2/1428 وتاريخ )11/م( رقم الملكي بالمرسوم عليه المصادق هـ15/2/1428

 للتأمين الصقر شركة( باسم مساهمة شركة بتأسيس الترخيص على الموافقة القاضي
 من والصادرة المقاولين من المقدمة التأمين بوالص قبول باإلمكان فإن لذلك ).التعاوني

 تأسيسها اكتمل والتي أعاله إليها المشار الوزراء مجلس بقرارات الواردة الشركات
 وأي التعاوني للتأمين الوطنية الشركة إلى إضافة المملكة في العمل بمزاولة لها والترخيص

 إليكم نرغب لذا هـ .أ ] مستقبالً الوزراء مجلس من موافقة لها ستصدر أخرى شركة
و /،،، يحفظكم والله .موجبه واعتماد اإلطالع

3204/ت/13
1/5
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شركات

)

 مجلس قرار على المبني ، هـ5/4/1427 وتاريخ 2864/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 في الصينية بالشركات االستعانة بشأن الصادر ، هـ19/3/1427 وتاريخ )62( رقم الوزراء

 في الوارد للترتيب وفقاً وذلك ، الميزانية وفائض الميزانية في المعتمدة المشروعات تنفيذ
 رقم البرقي التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ... القرار هذا

 )62( رقم الوزراء مجلس قرار إلى نشير [ :ونصه هـ17/7/1428 وتاريخ ب م/6379
 وزارة قيام على بالموافقة )أوالً( البند من )1( الفقرة في القاضي هـ19/3/1427 وتاريخ

 الصيني الجانب مع تفاهم مذكرة بإبرام الخارجية وزارة مع بالتنسيق والقروية البلدية الشؤون
 وفقاً الميزانية وفائض الميزانية في المعتمدة المشاريع تنفيذ في الصينية بالشركات لالستعانة
 بتلك االستعانة حكومية جهة ألي بأن )ثانياً( البند في قضى كما ، القرار في الوارد للتفصيل

 البند في ورد لما وفقاً الميزانية وفائض الميزانية في المعتمدة مشاريعها لتنفيذ الشركات
 بشأن هـ25/5/1427 وتاريخ ب م/3938 رقم األمر إلى نشير كما .القرار هذا من )أوالً(

 مذكرة لعقد الخارجية وزارة مع التنسيق على الموافقة االجتماعية الشؤون وزير معالي طلب
 سكنية وحدات تنفيذ منافسة في للدخول لها الفرصة إلتاحة الصينية الشركات مع تفاهم
 البلدية الشؤون وزارة مع بالتنسيق االجتماعية الشؤون وزارة تقوم بأن والقاضي .. تنموية

 كما .والقروية البلدية الشؤون وزارة تفاهم مذكرة غرار على التفاهم مذكرة إلبرام والقروية



 هـ4/7/1428 وتاريخ 45864 رقم والقروية البلدية الشؤون وزارة كتاب إلى أيضاً نشير
 لالستعانة هـ8/6/1428 بتاريخ الصينية التجارة وزارة مع تفاهم مذكرة أبرمت أنها المتضمن

 ، العربية( باللغات منها نسخة والمرفقة ، المعتمدة المشاريع تنفيذ في الصينية بالشركات
).والصينية ، واإلنجليزية

 استناداً الحكومية والمصالح الوزارات جميع على المذكرة هذه تعميم مناسبة الوزارة وترى
 قبل من المذكرة بهذه يكتفى وأن ، إليه المشار الوزراء مجلس قرار من )ثانياً( البند إلى

 الصينية الحكومة مع مشابهة مذكرات توقيع إلى الحاجة دون الحكومية والمصالح الوزارات
 الجانب مع يخصها فيما االتفاقية إلنفاذ الالزم إكمال الحكومية الجهات تتولى أن على

 إليكم نرغب لذا .أهـ ] بموجبه يلزم ما إكمال إليكم نرغب .. ذلك على ولموافقتنا .الصيني
 .المذكورة التفاهم مذكرة من نسخة برفقه وتجدون .يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع

و/ )يحفظكم والله
3280/ت/13
1/5
2
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1428
شركات

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد(
 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة به المرفق ، هـ19/11/1428 وتاريخ ر/50689

 مجلس قرار من )9 ,2 ,1( الفقرات بتعديل القاضي هـ16/11/1428 وتاريخ )344(
 حيث . القرار في الموضح النحو على لتكون هـ13/8/1404 وتاريخ )202( رقم الوزراء

 لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على الكريمة الموافقة تمت
و/ )يحفظكم والله . المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . يلزم
3270/ت/13
1/5
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شركات
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 وتاريخ ع/1607 رقم المعدنية الثروة البترول وزير معالي من الخطية البرقية تلقينا فقد
 المصاحب غير الغاز عن التنقيب اتفاقية ألحكام وفقاً أنه المتضمنة ، هـ2/5/1428

 العربية لوكويل وشركة السعودية العربية المملكة حكومة بين المبرمة وإنتاجه وتطويره
 الشركة يلزم ال فإنه "المحدودة للطاقة لوكسار" إيه بي دي المحدودة للطاقة السعودية
 لها الممنوحة الرخصة عدا أخرى رخصة أي أو تجاري سجل على الحصول المذكورة
 وتاريخ 9/م رقم الملكي بالمرسوم عليها المصادق المذكورة االتفاقية بموجب

 مطالبتها دون المذكورة الشركة معامالت قبول اعتماد معاليه ويطلب .هـ2/3/1425
 دون المذكورة الشركة معامالت قبول واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .التجاري بالسجل
و/ ).التجاري بالسجل مطالبتها

3312/ت/13
1/5
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1429
شركات

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد(
 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة بها المرفق ، هـ14/1/1429 وتاريخ ب/1989

 الراجحي مؤسسة ضد المالية المطالبات شأن في الصادر هـ12/1/1429 وتاريخ ) 4 (
 يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . )المنقضية( للصيرفة التجارية
 والله . المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه

و/ ).يحفظكم
3333/ت/13
1/5
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شركات

)

 الزيت شركة معاملة المتضمن هـ17/6/1418 وتاريخ 1072/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 شركة موظفوا به يعامل ما وفق التوثيق في ورهوناتهم لموظفيها قروضها إجراءات في العربية
 دائرة مدير سعادة كتاب تلقينا فقد عليه . الخ .. لموظفيها قروضها في السعودية ارامكو



 139/2008/ح ع ع رقم المشتركة الخفجي بعمليات باإلنابة والحكومية العامة العالقات
 بالتوقيع المخولون الشركة موظفي توقيعات اعتماد طلب المتضمن هـ11/2/1429 وتاريخ

 احمد بن فيصل /األستاذ -1 :-وهم المذكور البرنامج في وفكه الرهن في الشركة عن نيابة
 أقسام إداري( الرويلي شامان بن صالح /األستاذ -2 ).الموظفين عالقات دائرة مدير( اليامي

 لذا . )التعويضات مشرف( السعيد عبدالله بن سليمان /األستاذ -3 . )والفوائد الرواتب
 نماذج من صورة برفقه وتجدون .يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

و/ ).يحفظكم والله. العتمادها التوقيعات
ت/60/12
2/673
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1395
شروط

 الخامسة دورتها في العلماء كبار هيئة من الصادر القرار صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد
 العقود في اشتراطه يجرى الذي الجزائي الشرط أن المتضمن هـ21/8/1394 في 25برقم

 يعتبر له الموجب بااللتزام اإلخالل في عذر هناك يكن لم ما به األخذ يجب معتبر صحيح
 مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب رفق إلينا والوارد .إلخ...مسقطاً العذر فيكون شرعاً

 األمر إنفاذ نرغب . بهذا صورته المرفق هـ20/2/1395 في 5793 رقم المعظم الوزراء
 كبار هيئة قرار نص . و/انتهى .)إليه المشار الهيئة قرار بمقتضى التمشي نحو الكريم السامي
 نبي ال من على والسالم والصالة وحده لله الحمد« هـ21/8/1394 في 25 رقم العلماء

 هيئة لمجلس الرابعة الدورة في تقرر ما على فبناء :وبعد ..وصحبه آله وعلى محمد بعده
 موضوع دراسة في الرغبة من هـ14/11/1393و 28/10 بين فيما المنعقدة العلماء كبار

 فيما المنعقدة الخامسة دورتها في الهيئة أعمال جدول في إدراجه جرى فقد الجزائي الشرط
 بعد الدورة هذه في الموضوع دراسة جرت ثم .الطائف مدينة في هـ22/8/1394و 5 بين

 وبعد واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة قبل من ذلك في المعد البحث على االطالع
 الجزائي الشرط عليها يقاس أن يمكن التي المسائل واستعراض والمناقشة الرأي مداولة

 آمنوا الذين أيها يا{ :تعالى قوله وتأمل عليه واإليراد المسائل تلك على قياسه توجيه ومناقشة
 شروطهم على المسلمون( :قوله من )وسلم عليه الله صلى( عنه روي وما }..بالعقود أوفوا

 عند الحقوق مقاطع( : ـ عنه الله رضي ـ عمر ولقول ) حالالً حرم أو حراماً أحل شرطاً إال
 يحرم ال وأنه الصحة الشروط في األصل أن من الصحيح القول على واالعتماد .)الشروط



 أهل ذكره ما واستعراض . قياساً أو نصاً وإبطاله تحريمه على الشرع دل ما إال ويعطل منها
 : أنواع ثالثة إلى الصحيحة وتقسيم وفاسدة صحيحة إلى العقود في الشروط تقسيم من العلم

.الثمن وحلول التقابض كاشتراط العقد يقتضيه شرط :أحدها

 أو به الكفيل أو الرهن أو كالتأجيل الثمن في صفة كاشتراط العقد مصلحة من شرط :الثاني
 العقد مقتضى من وليس معلومة منفعة فيه شرط :الثالث .بكراً األمة ككون الثمن في صفة
 إلى الفاسدة وتقسيم .شهراً الدار سكنى البائع كاشتراط لمقتضاه منافياً وال مصلحته من وال

 أو إجارة أو كبيع آخر عقداً الطرف على العقد طرفي أحد اشتراط :أحدها : أنواع ثالثة
 أو خسارةعليه أال المبيع في يشترط كأن العقد مقتضى ينافي ما اشتراط :الثاني . ذلك نحو
.يعتق وال يهب أو يبيع أال

 عليها الجزائي الشرط وبتطبيق فالن جاء إن بعتك كقوله العقد به يتعلق الذي الشرط :الثالث
 وقته في العقد إلكمال حافز هو إذا العقد مصلحة من تعتبر التي الشروط من أنه وظهور
 قال رجالً أن سيرين ابن عن بسنده صحيحه في البخاري رواه بما واالستئناس له المحدد

 فقال يخرج فلم درهم مائة فلك وكذا كذا يوم معك أرحل لم فإن ركابك أدخل لكريه
 رجالً أن سيرين ابن عن أيوب وقال عليه فهو مكره غير طائعاً نفسه على شرط من شريح

 شريح فقال يجئ فلم بيع وبينك بيني فليس األربعاء آتك لم إن :وقال طعاماً باع
 حيث بااللتزام اإلخالل مقابلة في فهو ذلك عن وفضالً عليه فقضى أخلفت أنت:للمشتري

 سد الجزائي الشرط بتصحيح القول وفي المنافع وتفويت الضرورة مظنة به اإلخالل إن
 بالعهود الوفاء على الحفز أسباب من وسبب الله عباد بحقوق والتالعب الفوضى ألبواب
 المجلس فإن كله لذلك }بالعقود أوفوا أمنوا الذين أيها يا{ :تعالى لقوله تحقيقاً والعقود

 يجب معتبر صحيح شرط العقود في اشتراطه يجري الذي الجزائي الشرط أن باإلجماع يقرر
 العقد فيكون شرعاً يعتبر له الموجب بااللتزام اإلخالل في عذر هناك يكن لم ما به األخذ

 التهديد به يراد بحيث عرفاً كثيراً الجزائي الشرط كان وإذا يزول، حتى لوجوبه مسقطاً
 العدل إلى ذلك في الرجوع فيجب الشرعية القواعد مقتضى عن بعيداً ويكون المالي

 عند ذلك تقدير يرجع أو مضرة من لحق أو منفعة من فات ما حسب على واإلنصاف
 حكمتم وإذا:تعالى بقوله عمالً والنظر الخبرة أهل طريق عن الشرعي الحاكم إلى االختالف

 اعدلوا تعدلوا أال على قوم شنآن يجرمنكم وال{ :سبحانه وقوله بالعدل تحكموا أن الناس بين
 التوفيق وبالله ). ضرار وال ضرر ال( ):وسلم عليه الله صلى( وبقوله }للتقوى أقرب هو

.وسلم وصحبه آله وعلى محمد على الله وصلى
ت/12/146
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شروط

 بالنيابة الفنية للشئون والقروية البلدية الشئون وزارة وكيل تعميم من صورة لكم نبعث( :وبعد
 2620/ب/4 رقم الكريم السامي المقام برقية على المبني هـ19/4/1406 في س/29 رقم

 .المملكة مدن بعض في الحاصلة الغذائي التسمم بحاالت والخاصة هـ26/6/1406 بتاريخ
 والمطابخ المطاعم في توافرها الواجب الصحية الشروط من نسخة لكم نرفق عليه بناء

.الوزارة من الشروط نسخة تطلب . ك/انتهى .)لمنسوبيكم إبالغها نأمل .والكافتيريات
110/ت/8
2/675

29
7

1409
شروط

 في ت/12/45 ورقم هـ8/3/1406 في ت/12/48 رقم الوزاريين للتعميمين إلحاقا( :وبعد
 مجلس دول لمواطني العقار تملك لتنظيم التنفيذية القواعد باعتماد القاضيين هـ5/3/1406

 األولى عدل كتابة رئيس بين الدائرة المخابرة إلى وإشارة . العربي الخليج لدول التعاون
 نظام في ذكرت التي الشروط كتابة يستلزم األمر كان إذا ما حول الوزارة وهذه بالرياض

 المركزية اإلدارة بموافقة يكتفى أم اإلفراغ صك في التعاون مجلس دول ألبناء العقار تملك
 من معتمدة الشروط هذه أن دام ما بأنه ونشعركم .إلخ...المشتري تفهم بدورها التي

 يخصه فيما كل لقيام العدل كتابات ومنها العالقة ذات للجهات بلغت وقد العليا الجهات
 وتنفيذاً.األمر من بينة على ليكون الشروط بهذه علم على التملك طالب يكون أن بد ال فإنه

 إلى اإلشارة ثم ومن اإلفراغ إجراء عند التملك طالب على الشروط هذه قراءة ينبغي لذلك
 تم بأنه المركزية اإلدارة إفادة ثم.فقط الضبط دفتر على بذلك توقيعه وأخذ هذا تم أنه

 نظام حسب المركزية اإلدارة لدى ذلك تسجيل ليتم وتاريخ رقم الصك بموجب اإلفراغ
. و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .التملك
ت/161/12

2/679
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شفعة

 القاضي ومشفوعاته هـ15/7/1396 في 17080 رقم السامي المقام خطاب وردنا( :وبعد
 الحمد« : يلي ما نصه الذي هـ13/4/1396 وتاريخ 44 رقم العلماء كبار هيئة قرار بتعميم

 ما على فبناء :وبعد..وصحبه آله وعلى محمد بعده النبي من على والسالم والصالة وحده لله
 النصف في الطائف مدينة في المنعقدة العلماء كبار هيئة لمجلس السابعة الدورة في تقرر

 جدول في الخاصة بالمرافق الشفعة مسألة إدراج من هـ1395 عام شعبان شهر من األول
 المنعقدة الثامنة المجلس دورة في المذكورة المسألة دراسة جرى فقد الثامنة الدورة أعمال

 فيما الشفعة مسألة دراسة جرى كما الرياض مدينة في اآلخر ربيع شهر من األول النصف في
 الدائمة اللجنة قبل من ذلك في المعد البحث على االطالع وبعد . العقار من قسمته تمكن ال

 النظر وجهات وتبادل األعضاء من والمناقشة الرأي تداول وبعد ، واإلفتاء العلمية للبحوث
 والطريق كالبئر الخاصة المرافق في بالشركة تثبت الشفعة أن باألكثرية المجلس قرر

 والحانوت كالبيت العقار من قسمته تمكن ال فيما الشفعة تثبت كما.ونحوها والمسيل
 دفع وهو بالشفعة األخذ مناط تحت ذلك ولدخول ذلك في األدلة لعموم ونحوهما الصغيرين

 الشفعة مشروعية في الشرعية النصوص وألن المبيع حق وفي المبيع في الشريك عن الضرر
 النبي أن ـ عنهما الله رضي ـ عباس ابن إلى بإسناده الترمذي رواه ما ذلك ومن ذلك تتناول

 الطحاوي رواية وفي.».شيء كل في والشفعة شفيع الشريك« :قال )وسلم عليه الله صلى(
 قضى )وسلم عليه الله صلى( النبي أن« ـ عنهما الله رضي ـ الله عبد بن جابر إلى بإسناده
 أحمد اإلمام روى ولما.برواته بأس ال جابر حديث الحافظ قال».شيء كل في بالشفعة
 الله صلى( الله رسول قال:قال ـ عنهما الله رضي ـ الله عبد بن جابر إلى بإسنادهم واألربعة

 ». واحداً طريقهما كان إذا غائباً كان وإن بها ينتظر جاره بشفعة أحق الجار« ):وسلم عليه
.ثقات ورجاله البلوغ في قال

 عبد بن جابر إلى بإسنادهم سننهما في والترمذي داود وأبو صحيحه في البخاري روى ولما
 لم ما كل في بالشفعة )وسلم عليه الله صلى( الله رسول قضى:«قال ـ عنهما الله رضي ـ الله

 ابن ذكره ما بذلك االستدالل ووجه ».شفعة فال الطرق وصرفت الحدود وقعت فإذا يقسم
 ما خاص مرفق في غيره مع المشترك الجار أن:الموقعين إعالم كتابه في الله رحمه ـ القيم
 المرافق من ذلك نحو أو مسيل أو شرب في يشتركا أن أو واحداً طريقهما يكون أن مثل

 كان وإذا ملكه حقوق بعض في لجاره شريك هو بل كلية مقاسمة مقاسماً يعتبر ال الخاصة



 وقوع إذ منتف وبعضها حاصل بعضها بل واقعة كلها الحدود تكن لم واحداً طريقهما
 على الله وصلى التوفيق وبالله .الطرق تصريف يتضمن أن يستلزم وجه كل من الحدود
 .)موجبه واعتماد االطالع فنأمل .».اهـ.العلماء كبار هيئة .وسلم وصحبه آله وعلى محمد
. و/انتهى
153
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شهادة

 تحضر بأن يكتفي بينة إلى تحتاج قضية في ينظر عندما القضاة من كثيراً أن بلغنا فقد( :وبعد
 ليكتب نظره في المعتبرين الكتاب أحد ولدى البلد في عنده المقيمين من كانت ولو البينة

 يستنيبه عندما القضاة بعض أن بلغنا كما العتمادها، القاضي على الورقة تعرض ثم شهادتهم
 الكتاب أحد بأمر المستناب القاضي يكتفي عمله مقر عن لبعدها بينة سماع في آخر قاض

.فقط الكاتب عدالة هو يكتب ثم بكتابتها

 حكمه القاضي إلى المعتبرين الكتاب أحد كتاب ومثله القاضي إلى القاضي كتاب أن ومعلوم
 يجوز فيما بها يحكم ال أنه العلماء جمهور عن والمعروف الشهادة على الشهادة كحكم
 تحديد في اختالف على سفر أو مرض أو لموت األصل شهادة تعذر عند إال فيه بها الحكم
 في ومثله المغني في عنهم ذلك نقل كما غيره، أو سلطان من خوف أو حبس أو مسافته
 شهادة تتعذر أن أحدها الشهادة على الشهادة قبول شروط في قال حيث الكبير، الشرح
 وأبو مالك قال وبهذا غيره أو سلطان من خوف أو حبس أو مرض أو غيبة أو لموت األصل
 شهادة لسماع المشترطة الغيبة أن القاضي فذكر هذا، ثبت إذا قال أن إلى والشافعي حنيفة
 أبو قاله وهذا يومه من يرجع ثم يشهد أن يمكنه ال بموضع األصل شاهد يكون أن الفرع
 السفر، هذا بمثل المطالبة عليه تشق الشاهد ألن الشافعي أصحاب من حامد وأبو يوسف

 شهادته سماع تعذر الحضور يكلف لم وإذا}شهيد وال كاتب يضار وال{ :تعالى الله قال وقد
 حنيفة أبي قول وهو القصر مسافة تعتبر الخطاب أبو وقال الفرع شهادة سماع إلى فاحتيج

 حكم في ذلك دون ما ال أصله على كل القصر مسافة في اختالفهم مع الطبري الطيب وأبي
 تقي الشيخ وعند اإلنصاف في وقال انتهى القصر مسافة بخالف وغيره الترخص في الحاضر

 أن ـ الله رحمه ـ الشيخ ومراد انتهى، كخبره يوم من وأقل المذهب من خرجته وقال الدين
 التي المسافة كانت ولو إليه المكتوب به ليحكم عنده ثبت فيما القاضي إلى القاضي كتاب



 أن لنا ظهر فيما واألقرب » « به حكم فيما هذه والحالة خبره يقبل كما يوم من أقل بينهما
 ذلك من أقل أو قصر مسافة البلد عن غائباً األصل شاهد كان إذا إال تقبل ال الفرع شهادة

.عليه ضرراً بالحضور تكليفه في كان إذا

 في عنده المقيمين األصل شهود شهادة سماع القاضي على يتعين فإنه تقدم ما على وبناء
 تقدم لما إثباتها في الكتاب أحد استنابة له يسوغ وال بنفسه المقيمين حكم في ومن البلد
 إذا مثل يحصل ال ما القاضي لدى شهادته أداء في وتثبته الشاهد تحفظ من يحصل وألنه
 استنابته جواز حال في البينة سماع في المستناب القاضي وأما الكتبة هؤالء أحد عند أداها

 توجب الوسائط كثرة وألن تقدم لما بنفسه البينة سماع عليه يتعين بأن أولى فإنه ذلك في
 .)بموجبه للعمل بهذا وإلحاطتكم .الخطأ تطرق احتماالت لكثرة الشهادة في وضعفاً وهناً
. ر/انتهى

4006/2
2/684
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شهادة
 رقم سموه بمذكرة الوزراء مجلس رئيس سمو من إلينا الواردة المعاملة إلى نشير( :وبعد

 الداخلية وزارة من المرفوعة األوراق طيه تجدون« : ونصها هـ10/6/1380 في 13738
 االستدعاءات كاتب /...............بقضية المتعلقة هـ2/4/1380 في 2431 برقم

 التي الوثائق على المذيل وتوقيعه خطه بجده الكبرى المحكمة لدى أنكر الذي والوثائق
 وبين بينه الجارية الدعوى في النظر أثناء المذكورة المحكمة لدى /...........أبرزها
 رقم بجده المحكمة رئيس خطاب على المشتملة إنكاره عن رجوعه ثم /.............خصمه
 في المذيل وتوقيعه يده لخط المذكور ......إنكار أن المتضمن هـ3/2/1380 في 535

 :تعالى قوله في به الله أمر لما ومنافياً للحقائق وتضليالً تدليساً يعتبر يده بخط الوثائق
 من بمنعه والحكم }.الله علمه كما يكتب أن كاتب يأب وال بالعدل كاتب بينكم وليكتب{

 المحاكم على للتعميم سماحتكم على موضوعه وعرض واإلقرارات الوثائق كتابة مهنة تعاطى
 مجلس رئيس .الزماً ترونه ما وإجراء االطالع نرغب عدالته لسقوط شهادته قبول بعدم

. ن/انتهى .)بموجبه والتعميم ذلك العتماد .».اهـ.بأمره.الوزراء
2568/3

2/685
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شهادة

 أداء بخصوص هـ14/6/1382 في 23923 برقم الصحة وزارة من خطاباً تلقينا( :وبعد
 ألعمالهم تعطيل من ذلك على يترتب وما المحاكم أمام والممرضين األطباء من الشهادات

 نظركم نلفت فإنا العامة المصلحة تقتضيه لما ونظراً .إلخ...والمستوصفات المستشفيات في
 عند ممكن وقت بأسرع مهمتهم وتسهيل الرسمي وضعهم بمراعاة عليكم ونؤكد لذلك

. ن/انتهى .)بالجمهور المتعلقة أعمالهم تتعطل لئال بالمحكمة االتصال
2572/3

2/685
10
8

1382
شهادة
 بسماع المحاكم إبالغ طلب حول الرسمية الجهات بعض من تلقيناه ما على بناء( :وبعد

 تعديل أو جرح وسماع والعمال العمل مكتب قبل من إليها يحالون الذين الشهود شهادة
 هذه مثل سماع يسوغ ال بأنه ذلك على أجبنا فقد.العمال بحقوق يتعلق فيما الشهود

 نعمد أن شرعاً لنا يجوز وال الشرعية المحاكم من يصدر ال عليها المترتب ألن الشهادات
 بهذا بمقتضاه والعمل العتماده بذلك وإلحاطتكم .إلخ...الشهادات هذه مثل بسماع القضاة

. ن/انتهى .) بذلك إشعاركم رأينا الخصوص
ح/3558/2

2/685
13
9

1383
شهادة
 وينص هـ23/8/1383 في 1/4/4/3740 برقم المعارف وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد
 تقديمه المالية للمكافأة المغترب الطالب أحقية ضمن من الوزارة تشترط« : يلي ما على

 أن المرجو أهله إقامة مقر في مرحلته في مدرسة وجود وعدم غربته يثبت شرعياً صكاً
 لئال الشهود وعدالة صحة من الصكوك هذه أمثال إخراج عند القضاة الفضيلة أصحاب يتأكد



 يكفل ما إيجاد على حريصون فضيلتكم أن ويقيناً حرجة مواقف في الوزارة هذه تقع
 الوزير معالي ذكره ما أن شك ال .».إلخ...وعنايتهم القضاة بحرص ثقتنا مع العامة المصلحة

. ن/انتهى .)الحقيقة لمعرفة التام واالستقصاء الشهود حالة عن التثبت فيجب صحيح
1253/3

2/686
6
5

1386
شهادة

 بعض طلب وجاهة إلثبات المحاكم إلى يحضرون الذين الشهود بعض أن لوحظ( :وبعد
 يعرفون ال محجبات على يشهدون االجتماعي الضمان مصلحة من لالنتفاع المتقدمين

 لمن أو أمه أو لزوجته منهم الشاهد يشهد وقد واالجتماعية المادية حالتهن وال شخصياتهن
 كسب إال له هم وال له أمانة ال من يسلكها قد التي األساليب من ذلك وغير شرعاً يعوله

 من والتأكد ذكرنا ما مراعاة يجب فإنه الموضوع ألهمية ونظراً .طريق أي من المادة
. ن/انتهى .)وأحقيته الطلب وجاهة من والتحقق له والمشهود الشاهد شخصية

ت/43/2
2/686

23
3

1391
شهادة

 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب من نسخة طيه من تجدون( :وبعد
 المتضمن هـ2/3/1391 في 4821 برقم العام الموظفين ديوان رئيس لمعالي أصالً الموجه

 الذين الموظفين شهادة بقبول هـ25/2/1391 وتاريخ 184 رقم الوزراء مجلس لقرار
 عدم أو سجالت وجود عدم حالة في وذلك عمله أثناء الدائرة نفس في الموظف زاملوا
 ك/انتهى .)واإلحاطة االطالع ونرغب .المسئولية في يلونهم الذين أو رؤسائه من أحد وجود

 :هـ2/3/1391 في 4821 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب نص .
 بشهادات الخاصة األوراق طيه التحية بعد العام الموظفين ديوان رئيس المعالي صاحب«

 قرر الموقر الوزراء مجلس إن وحيث له، المعاصرين زمالئه من للموظف تعطى التي الخدمة
 على اطالعه بعد الوزراء مجلس إن : يلي ما هـ25/2/1391 وتاريخ 184 رقم بقراره



 في 12389 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الواردة لهذا المرافقة المعاملة
 التي الخدمة شهادات موضوع دراسة العام الموظفين ديوان طلب بشأن هـ15/6/1389

 وآخر العام الموظفين ديوان من مندوب باشتراك له المعاصرين الزمالء من للموظف تعطى
 والشروط المعاصرين شهادات موضوع بها تعالج قواعد لوضع التقاعد معاشات مصلحة من

 من المتخذ هـ23/4/1390 في 195 رقم المحضر على اطالعه وبعد . توفرها الواجب
 العام الموظفين ديوان من كل ومندوبي الوزراء مجلس مستشاري من المكونة اللجنة

 لجنة توصية على اطالعه وبعد ، بهذا والمرفق الموضوع في التقاعد معاشات ومصلحة
 شهادة تقبل :أوالً : يلي ما على الموافقة : يقرر :هـ18/12/1390 في 93 رقم األنظمة

 وجود عدم حالة في وذلك عمله أثناء الدائرة نفس في الموظف زاملوا الذين الموظفين
 تلك تحال :ثانيًا . المسئولية في يلونهم الذين أو رؤسائه من أحد وجود عدم أو سجالت
 هـ25/1/1382 في 59 رقم الوزراء مجلس قرار بموجب المؤلفة اللجنة إلى الشهادة
.مالحظاتها وإبداء لدراستها

 :رابعًا . عليها الوزراء مجلس رئيس بموافقة السابق البند في المذكورة اللجنة توصية تعتمد
 لهم خدمة وجود بعدم قراراً وقدموا بالخدمة بيانات لهم أعدت أن سبق الذين الموظفون

 بموجب أو بالسجالت معتمدة تكن لم ما اإلقرار تضمنه لما المخالفة خدماتهم تقبل ال سابقة
 نظام حقه في يطبق صحتها عدم ويظهر الشهادة يوقع الذي الشخص :خامسًا . رسمية أوامر

 له صرف ما استرداد إلى باالضافة الشهادة له المعطاة للموظف بالنسبة األمر وكذلك التزوير
 إكمال فأرجو .تقرر ما على موالي جاللة ووافق . حرر ذكر ولما.النظامي الطريق بغير

.».الالزم
ت/125/12

2/688
10
7

1394
شهادة

 بإذنكم إال شهادة أو إنهاء أي ضبط إجراء بعدم لديكم الضبط كتاب على التنبيه(...
.1/438 والسجل الضبط أنظمة في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...وحضوركم

ت/163/2
2/688

12



8
1395
شهادة
 يعود أمر الممنوعة المواد حوزته وفي المتهم على القبض محاضر شهود إحضار إن«...

 أن إال طلبه إجابة عن مندوحة فال حضورهم القاضي طلب فإذا القضية تأخر إلى تقديره
 ما هناك فليس والدوريات الخفارة نظام في خلل عليه ترتب إذا القضية محاضر شهود إحضار

 اثنين عن يقل ال منهم عدد بإحضار االكتفاء أو أكثر أو دفعتين على إحضارهم من يمنع
 برقم تعميم بذلك صدر كما .3/446 المستعجالت في التعميم نص ينظر . س.»/إلخ...
.و/هـ13/3/1416 في 767/ت/13
ت/20/3
2/688

17
2

1399
شهادة

 التوقيع أن يخفى وال المقرين أو العدل كاتب سواء للمعنيين تواقيع عدم وجود كثرة(...
 التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...الشهود أو العدل كاتب أو له المقر أو للمقر سواء جداً مهم
.3/269 العدل كتاب في
ت/50/12
2/689

28
4

1400
شهادة

...)

 بعبارة تكتفي وإنما اإلنهائية القضايا معظم في حرفياً الشهادة تكتب ال المحاكم بعض أن
 من»42«المادة عليه نصت كما مخالفة هذا وفي بسواء سواء المنهي به أنهى ما طبق فشهد
 الدعوى في التعميم نص ينظر . و/ .)إلخ... الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم

.311/ص
ت/12/84
2/689



24
4

1406
شهادة
 مدير خطاب على المعطوف هـ8/2/1406 في م/12/562 رقم خطابنا إلى إشارة( :وبعد
 خطاب ومشفوعه هـ27/11/1405 في 3717 رقم الرياض بمنطقة العدل وزارة فرع

 شهادة قبول عن استفساره بشأن هـ27/10/1405 في 280 رقم ضرماء عدل كاتب فضيلة
 االنشغال له يسوغ ال الدوام وقت في الموظف أن نفيدكم .إلخ...للمراجعين إدارته موظفي

. ك/انتهى .) لمنسوبيكم وبلغوه ذلك فاعتمدوا الوظيفي الواجب أداء خارج هو بما
ت/8/48
2/689

25
3

1408
شهادة

 مناقشة الرعاية يستحق ممن والعجز واليتم الترمل على الشهادة سماع حال في يجب(...
 مع يتفق ما إال منكم يصدر ال بأن الكفيلة اإلجراءات واتخاذ شهاداتهم في الشهود هؤالء
.3/27 االجتماعي الضمان في التعميم نص ينظر .و.)/الواقع

ت/12/23
2/689

25
2

1410
شهادة

 على وأنه للموكل بمعرفتهم الشهود من التثبت غائب شخص عن وكالة إصدار عند ينبغي(...
 الوكالة في التعميم نص ينظر . ك.)/الوكالة صك في ذلك على وينص وكالته حال الحياة قيد
3/771.

3079/ت/13
1/5

12
3

1428



شهادة
)

 وتاريخ 101/9/2376 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 فيها حضر قضيةٍ في بالتحقيق المكلفة اللجنة تقرير من نسخة ومشفوعه هـ8/1/1428

 اللجنة تقرير تضمن حيث ، أدائها قبل وانصرفوا المحكمة في بشهادتهم لإلدالء األمن رجال
 اإلدالء من األمن رجال بتمكين القضاة الفضيلة أصحاب على بالتأكيد التوصية إليها المشار

 وتسهيالً ، بأعمال الرتباطهم وذلك ، منفردين أو مجتمعين حضورهم عند بشهادتهم
 ورد بما المحاكم مخاطبة سموه ويرغب ، عملهم واجبات من واجب ألداء لهم ومساعدة

 ، الشرعية المرافعات نظام من )119( المادة في ورد ما على وبناءً .التوصية هذه في
 عند األمن رجال مهمة تسهيل إليكم نرغب الجزائية اإلجراءات نظام من )169( والمادة

 األنظمة به تقضي لما وفقاً ، إليهم الموكلة باألعمال تتعلق شهادة ألداء حضورهم
و -،،، يحفظكم والله .والتعليمات

ت/142/3
2/693

25
10

1390
الصبرة

 رقم والشرقية الوسطى بالمنطقة األوقاف عام مدير فضيلة خطاب الوزارة لهذه ورد( :وبعد
 اآلونة في الحظت واألوقاف الحج وزارة أن المتضمن هـ27/7/1390 في 7460/2
 يتصرفون المناطق بعض في والقضاة المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب من بعضاً أن األخيرة

 األوقاف نظارة مسئولية وأن نظارة ووثائق شرعية صكوكاً ويصدرون األوقاف شئون في
 بموجب واألوقاف الحج لوزارة عائدة مصالحها ورعاية شئونها على واإلشراف ورعايتها
 فيها العدل وكتاب وقضاتها المحاكم جميع إشعار في ورغب . السامية والتعليمات األوامر

 الحج وزارة إشعار بعد إال نوعها كان أياً عليها نظارة منح أو باألوقاف التصرف بعدم
 أن وحيث .إلخ...االختصاص جهة باعتبارها مسبقاً الموضوع في رأيها وأخذ واألوقاف

 م/1203/3 ورقم هـ9/8/1382 في 2569 برقم عممت أن سبق ذاك آن القضاة رئاسة
 األوقاف عقارات استبدال أو تحكير أو مبايعة أي إجراء عدم حول هـ4/5/1386 في

 عممت وأيضاً ذلك، على موافقتها وصدور واألوقاف الحج وزارة مراجعة بعد إال الخيرية



 بالمرسوم المصدق األعلى األوقاف مجلس نظام باعتماد هـ24/10/1389 في 2490 برقم
 عدم مالحظة و دقة بكل فيها جاء ما اعتماد فينبغي هـ8/7/1386 في 35/م رقم الملكي

 في رأيها وأخذ واألوقاف الحج وزارة إشعار بعد إال الخيرية األوقاف على ناظر أي إقامة
. و/انتهى .)مسبقاً الموضوع

ت/210/12
2/693
7

11
1395
الصبرة

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة هذا طي من نبلغكم( :وبعد
 في ف/28360/3 برقم الوطني واالقتصاد المالية للشئون الدولة وزير لمعالي الموجه

 اشتراط دون والمحكرة الموقوفة األراضي على للبناء اإلقراض جواز بشأن هـ29/9/1395
 . و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نرغب .إلخ...رهنها وإجراء األرض ملكية صك تقديم
 .3/732 الوقف في عنه المنوه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب نص ينظر
 البيوت بعض في الموجودة والحكورات بالصبر والمتعلقة الدائرة األوراق إلى إشارة( :وبعد

 في 4/628 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة بخطاب والمنتهية
 في 112 رقم األعلى القضاء بمجلس الدائمة الهيئة قرار ومشفوعه هـ25/4/1398
 صبرة كل أن الدائمة بهيئته المنعقد األعلى القضاء مجلس يرى« :المتضمن هـ20/4/1398

 جهل التي األموال شأن وشأنها وقفاً ليست أنها فاألصل وقف أنها يعلم ولم صاحبها مجهول
 كافة ذكر بعد النقد مؤسسة أودعها استلمها إذا المال بيت أن ذلك في والمتبع أصحابها

 يلزم وما.إلخ...صبرة أو عقار قيمة هي وهل عنه، عوض هي وما األموال تلك عن المعلومات
 األوقاف إلدارة تسلم فإنها أصحابها يعرف لم أوقافاً كانت إذا أما اإليضاحات من

. ش/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع أرجو .».اهـ.كالمتبع
ت/12/110
2/694

22
6

1404
الصبرة



 الحج وزير لمعالي أصالً الموجه السامي المقام خطاب من صورة طيه من نبلغكم( :وبعد
 صورة ومرفقها هـ20/5/1404 في م/4/1604 برقم منه صورة الوزارة ولهذه واألوقاف

 المحكرة األوقاف موضوع في الصادر هـ6/11/1402 في 96 رقم العلماء كبار هيئة قرار
 الوزير معالي توجيه وحسب .الحاضر الوقت في العقارات وقيم تتناسب ال قليلة بحكورات

 م/4/1604 رقم السامي المقام خطاب نص . ك/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نرغب
 خطابيكم إلى نشير : التحية بعد واألوقاف الحج وزير المعالي صاحب« :هـ20/5/1404في
 بشأن هـ19/4/1404 في 2631/404 ورقم هـ13/3/1403 في 1607/403 رقم

 العام الرئيس سماحة خطاب تضمنه ما على االطالع وبعد.الغير على المحكرة األراضي
 هـ19/11/1402 في 2055/2 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات
 في 96 رقم العلماء كبار هيئة مجلس قرار على المشتملة ومشفوعاته نسخته لكم المرفق

 مسائل تكون أن باألكثرية يرى العلماء كبار هيئة مجلس أن المتضمن هـ6/11/1402
 لها التعرض يجوز ال وأنه الشرعية المحاكم اختصاص من المحكرة وغير المحكرة األوقاف

 الله عبد/الشيخ المجلس عضو نظر وجهة على االطالع وبعد الشرعية الصكوك بمقتضى إال
 وتاريخ 35/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر األعلى األوقاف مجلس نظام وعلى منيع بن

 األعلى األوقاف مجلس باختصاص النظام من الثالثة المادة قضت وحيث هـ18/7/1386
 واستغاللها بإدارتها المتعلقة القواعد ووضع بالمملكة الخيرية األوقاف جميع على باإلشراف
 الشرع وأحكام الواقفين بشروط اإلخالل عدم مع كله وذلك وصرفها غالتها وتحصيل
 ذلك في بما األوقاف أعيان لتأجير الواجبة القواعد وضع ذلك سبيل في وله الحنيف

 تعليمات وأية العامة المصلحة ومقتضيات الحنيف الشرع أحكام تراعى أن على الحكورات
. العقار أجور خصوص في الدولة تصدرها

 وتاريخ 96 رقم المرفق بقراره العلماء كبار هيئة مجلس قرره ما إنفاذ إليكم نرغب لذا
 من بنسخة العدل وزارة زودنا وقد إليه المشار النظام به يقضي بما عمالً هـ19/11/1402
.».بموجبه يلزم ما فأكملوا لالعتماد هذا أمرنا
ت/12/190
2/695

22
10

1406
الصبرة

 المساحة وال الرقبة ملكية أساس بالصك يذكر لم والتي والمغارسة الصبرة صكوك«...



 من بد وال الملكية إلثبات كافية غير أنها فمعلوم اإلدارية اإلجراءات وتنقصها واألطوال
 ألن نظراً ولكن والنظامية، الشرعية لإلجراءات مستوف الرقبة ملكية يثبت صك إحضار
 م/1258 رقم واألمر وقائمة قديمة أمالك على إال تكون ال األعم األغلب في الصبرة صكوك

 قبل إحياؤها الثابت القديمة األمالك على العادية الوثائق بقبول صريح هـ26/4/1404 في
 ومنح قديمة وثائق بمثابة الصكوك تلك اعتبار يمكن فإنه البور األراضي توزيع نظام صدور
 المشار األمر من الثانية الفقرة في عليها المنصوص لإلجراءات وفقاً عليها قروض

.752/ص الصكوك في التعميم نص ينظر . ك.»/إلخ...إليه
228/1

2/699
19
1

1380
ومجالت صحف

 : نصه ما هـ11/1/1380 في 171 برقم القضاة رئيس سماحة مقام من وردنا( :وبعد
 هـ8/1/1380 في س/46 برقم السامي المقام من الصادر التعميم صورة طيه من نبلغكم«

 من كل بمنع القاضي هـ24/12/1379 في 262 رقم الوزراء مجلس قرار صورة ومشفوعه
 المحلية النشرات أو الصحف في الحكومة إلى اللوم أو النقد يوجه أن من عامة وظيفة يشغل

 ذكر ما فاعتمدوا .».به للعمل يلزم لمن وإبالغه واعتماده ذلك على فلالطالع .الخارجية أو
. ن/انتهى .)يلزم ومن محكمتكم لموظفي وأبلغوه أعاله
503/2
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1383
ومجالت صحف

 مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة من إلينا الواردة التعميمة المذكرة طيه لكم نبعث( :وبعد
 في 24 رقم الوزراء مجلس قرار المتضمن هـ9/1/1382 في 696 رقم الوزراء

 من الدولة موظفي ومنع بالوزارات العالقات وإدارات المجالت إلغاء بشأن هـ7/1/1382
. ن/انتهى .)واالعتماد لالطالع .الصحف في الكتابة
م/886/2

2/699
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1386
ومجالت صحف

 اإلعالم وزير لمعالي أصالً والموجه التعميمي السامي المقام خطاب نص نبلغكم( :وبعد
 الدولة موظفي على بالتعميم والقاضي هـ7/3/1386 في 5551 برقم منه نسخة لنا المعطى

 لم ما الصحفية واألخبار بالتصريحات واإلدالء التحقيقات إلجراء بالصحفيين االتصال بعدم
 رقم خطابكم إلى باإلشارة« : اآلتي وهو .فيه مأذونين أو الحق هذا يملكون يكونوا

 والطيران الدفاع وزير لسمو الموجه السامي األمر بشأن هـ15/6/1385 في 49/ج/ب/م
 /.......مع التحقيق إلجراء المشكلة اللجنة قررته ما إنفاذ على بالموافقة والقاضي

 325 العدد في المنشور الصحفي التحقيق بشأن ....... /المدني الطيران بمديرية والمهندس
 موظفيها على بالتعميم الحكومية والمصالح الوزارات كافة إبالغ ورغبتكم عكاظ، جريدة من

 لم ما الصحفية واألخبار بالتصريحات واإلدالء التحقيقات إلجراء بالصحفيين االتصال بعدم
 كافة زودت وقد ذكر ما على بموافقتنا نفيدكم .فيه مأذونين أو الحق هذا يملكون يكونوا

 اإلحاطة فاعتمدوا موجبه وإنفاذ لالطالع هذا من بصورة الحكومية والمصالح الوزارات
 جاء بما بالتقيد موظفيكم على والتنبيه موجبه اعتماد منكم فنرغب .».اهـ.واعتماده بذلك

.و/هـ6/3/1423 في 1956/ت/13 رقم التعميم ينظر . ن/انتهى .)فيه
د/1951/2
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ومجالت صحف

 الجهات ميزانيات مشروعات عن بأخبار الصحف وتزويد بتصريحات اإلدالء حظر بشأن(
الوزارة من التعميم يطلب . ن.)/الحكومية

ت/149/12
2/700
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1395
ومجالت صحف



 رقم المتحدة العربية اإلمارات بدولة العدل وزير المعالي صاحب خطاب تلقينا( :وبعد
 والقضاء الفقه رجال اشتراك معاليه رغبة المتضمن هـ2/5/1395 في 3/5/1/1651

 بدولة العدل وزارة ترعاها التي العدالة مجلة تحرير في اإلسهام في السعودية العربية بالمملكة
 والدراسات الفقهي التراث إحياء على الجهود تتضافر لكي المتحدة العربية اإلمارات
 المؤدية األسباب من يكون أن ونرجو الطيب االتجاه هذا لمعاليه نقدر ونحن .إلخ...الشرعية

 صلى( رسوله وسنة الله كتاب تحكيم على واإلسالمية العربية البالد في التشريع وحدة إلى
 مهمتها أداء على يعينها بما المجلة تزويد في اإلسهام منكم نرغب فإننا لذا ).وسلم عليه الله

. و/انتهى .)ويرضاه يحبه لما الجميع يوفق أن سبحانه الله سائلين
ت/12/12
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12
1

1404
ومجالت صحف

 27863/هـ/7 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة تلقينا( :وبعد
 الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب الموجه هـ4/12/1403 في

 القاضي هـ14/11/1403 وتاريخ 258 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة وبرفقه
 مجلس وعضو الدولة وزير معالي برئاسة المشكلة اللجنة محضر في ورد ما على بالموافقة
 الخبراء شعبة رئيس معالي من كل وعضوية الملحم اللطيف عبد محمد/الدكتور الوزراء
 اإلدارة معهد عام مدير ومعالي المساعد الوزراء لمجلس العام األمين ومعالي الوزراء بمجلس

 في للنظر اإلعالم وزارة وكيل وسعادة الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل وسعادة العامة
 بالصيغة وذلك المالئمة المقترحات ووضع األنظمة بطبع الخاص الحالي الوضع مراجعة

 ونرغب . ـ الله حفظه ـ الملك جاللة بموافقة ذلك والمتوج إليه المشار بالقرار المرافقة
 رقم السامي األمر على بناء« :إليه المشار المحضر نص . و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع

 المالية وزير معالي خطاب إلى باإلشارة أنه المتضمن هـ3/8/1399 وتاريخ 17906/ى/7
 والتأخير الصعوبات بعض بصدد هـ9/7/1399 وتاريخ 2944/99 رقم الوطني واالقتصاد

 تصلها التي األنظمة من نسخ بإرسال الوزارة تقوم حيث األنظمة ونشر طباعة تصادف التي
 الوزارة واقتراح يرغب من على وبيعها توزيعها ثم ومن طباعتها لتتولى الحكومة مطبعة إلى

 رئيس معالي من كل وعضوية الملحم محمد/الدكتور الدولة وزير معالي برئاسة لجنة تشكيل
 اإلدارة معهد عام مدير وسعادة المساعد الوزراء لمجلس العام األمين ومعالي الخبراء شعبة



 وذلك اإلعالم وزارة وكيل وسعادة الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل وسعادة العامة
 ذلك على وللموافقة.مقترحات من يرونه ما ووضع الحالي الوضع ودراسة بمراجعة ليقوموا
.بموجبه الالزم يكمل

 اللجنة اجتماع هـ23/3/1400 األحد ويوم هـ10/2/1400 السبت يوم في تم فقد وعليه
 ما على االتفاق تم جوانبه مختلف من ومناقشته الموضوع كامل استعراض وبعد المذكورة

 القرى أم جريدة في اآلتية المواد نشر وجوب -1 : يلي بما المجتمعون يوصي: أوالً : يلي
 معاهدات أو أنظمة من برفقها يصدر وما الملكية المراسيم -ب . الملكية االستقباالت -أ :

 قاعدة وضع تقرر التي الوزراء مجلس قرارات -د . الملكية األوامر _ج . امتياز عقود أو
 لم ما عامة قاعدة وضع تقرر التي السامية األوامر-هـ . سرية أنها على فيها ينص ما عدا عامة
 ما عدا عامة قاعدة وضع تقرر التي اإلداري لإلصالح العليا اللجنة قرارات -و . سرية تكن
 ما عدا عامة قاعدة وضع تقرر التي الخدمة مجلس قرارات -ز . سرية أنها على فيها ينص
 التعميمات وكذا لألنظمة تنفيذاً تصدر التي والقرارات اللوائح -ح . سرية أنها على ينص

 ذوات واألجهزة المستقلة والمصالح الوزارات من الصادرة التنظيمية الصفة ذات والقرارات
 -ط .المتخصصة والمجالس والبلديات العامة المؤسسات مثل العامة المعنوية الشخصية

 السامي المقام من بأمر ويجوز العرف أو األنظمة بموجب نشرها يجري التي األخرى المواد
 المتبع باألسلوب النشر بمواد القرى أم جريدة إمداد يتم -2 . سبق لما جديدة مواد إضافة
 إرسال الوزراء مجلس رئاسة ديوان على -أ : يلي ما مراعاة مع فيها ينشر ما نشر في عادة

 مجلس وقرارات الوزراء مجلس وقرارات السامية واألوامر الملكية واألوامر المراسيم
 وزارة إلى وغيرها واللوائح واألنظمة المعاهدات مثل بها المرفقة والوثائق المدنية الخدمة
 واألجهزة الحكومية والمصالح الوزارات على -ب . القرى أم جريدة في لنشرها اإلعالم
 لإلصالح العليا اللجنة وسكرتارية المتخصصة والمجالس العامة المعنوية الشخصية ذوات

 اإلعالم وزارة إلى األولى للمادة وفقاً نشره يجب مما عنها يصدر ما جميع إرسال اإلداري
. القرى أم جريدة في لنشره

 بالخاتم تختم وأن واضح بشكل مطبوعة للجريدة المرسلة النصوص صور تكون أن ويجب
 النصوص وصول من تتأكد أن ذكرها السابق الجهات على -ج . المختصة للجهة الرسمي

 خطأ وجود الحظت وإذا األخطاء من خالية المناسب الوقت في ونشرها القرى أم جريدة إلى
 الذي للترتيب وفقاً تأخير دون التصحيح لنشر بالجريدة االتصال فعليها المنشور النص في

 صفة له ما كل استخالص -أ : يلي بما تقوم أن الخبراء شعبة على -3 . اإلعالم وزارة تضعه
 بين الربط مع وموضوعياً شكلياً وتصنيفه وتبويبه القرى أم جريدة في نشر مما تنظيمية



 تصدر )السعودية األنظمة( اسم تحمل نشرة في لنشره وذلك ببعض بعضها المتعلق الوثائق
 الشعبة إشراف تحت طباعتها الحكومة مطبعة وتتولى الشعبة تحدده لما وفقاً دورياً

 الجهات مع التنسيق بعد وذلك المهمة بهذه القيام سبيل في تراه بمن تستعين أن وللشعبة.
 للطباعة وتهيئته السعودية األنظمة نشرة في نشره يتم نظام كل استخراج -ب . العالقة ذات
 يصدر وما تعديل من النظام على يجري ما متابعة -ج . النظام اسم يحمل مستقل مطبوع في

 أو األنظمة من الملغاه المواد نشر مراعاة مع النظام مع وطبعها نشرها يتم لوائح من له تنفيذاً
 األنظمة طباعة الحكومة مطبعة تتولى -4 . إلغائها تاريخ إلى واإلشارة الهامش في اللوائح
 بهذه للقيام تراه بمن تستعين أن وللشعبة بالنظام العالقة ذات والجهة الشعبة إشراف تحت

 أشهر ستة بعد القرار بهذا يعمل -5 . العالقة ذات الجهات مع التنسيق بعد وذلك المهمة
 والديوان اإلعالم ووزارة الوطني واالقتصاد المالية وزارة من كل بين االتفاق ويتم تاريخه من

 القيام من القرى أم جريدة لتمكين الالزمة اإلمكانيات توفير على المدنية للخدمة العام
. المذكورة أشهر الستة مدة خالل القرار هذا في إليها الموكولة بالمهمة

 الصادر الوزراء مجلس نظام من )24( المادة في ورد ما على المجتمعون يؤكد :ثانياً
 في المراسيم جميع نشر يجب أنه من هـ22/10/1377 وتاريخ 38 رقم الملكي بالمرسوم
 وأن .مدة على فيها نص إذا إال نشرها تاريخ من المفعول نافذة وتكون الرسمية الجريدة

 لما بالنسبة: ثالثاً . الرسمية الجريدة في نشره يجب ما لكل عامة قاعدة الحكم هذا يكون
 يمثلون مختصين من لجنة تشكيل -1 : يلي بما المجتمعون يوصي الماضي في صدر

 )3 . الوزراء لمجلس العامة األمانة )2 . الوزراء مجلس رئاسة ديوان )1 : التالية الجهات
 هذه تقوم -2 . بالنظام العالقة ذات الجهات )5 . العامة اإلدارة معهد )4 . الخبراء شعبة

 نظام لكل ملف وفتح المملكة في صدرت التي األنظمة كافة حصر -أ : يلي بما اللجنة
 ملكية وأوامر مراسيم من نظام بكل العالقة ذات الوثائق مختلف تجميع -ب . اسمه يحمل
 مجلس أو الوكالء مجلس أو الوزراء مجلس من كانت سواء وقرارات سامية وأوامر

 تلك وضم وزارياً قراراً كان أو أخرى جهة أي أو المدنية الخدمة مجلس أو الشورى
 وأولويات الخبراء شعبة ترسمه برنامج وفق بذلك اللجنة وتقوم. النظام ملف إلى الوثائق

 وإذا نظام كل مجموعة استكمال سبيل في اللجنة قبل من الجهد أقصى بذل -ج . تحددها
 للجنة قدم بأنه الملف صاحبة الجهة مندوب إفادة يتضمن محضر بتدوين تقوم بذلك اقتنعت
 إفادة يتضمن كما .البحث محل بالنظام تتعلق ملفات من يتبعها التي الجهة لدى ما جميع
 يتعلق ما كل هو منها استخرجته ما وأن الملفات تحويه ما كل على اطلعت قد بأنها اللجنة



 مع المحضر يسلم ذلك بعد ثم. ذلك صحة عن مسئولة اللجنة وتكون محتوياتها من بالنظام
. الخبراء شعبة إلى مرفقاته

 ذات والجهة الوزراء لمجلس العامة واألمانة الوزراء مجلس رئاسة ديوان من كل يقوم -3
 وإدارة الشورى مجلس مثل نظامية وثائق لديها تتوفر التي األخرى والجهات بالنظام العالقة

 من وغيره نظام بكل الخاص الملف بوضع الوطني واالقتصاد المالية بوزارة المحفوظات
 من فيها لما األصل طبق صور الستخراج اللجنة تصرف تحت بالنظام العالقة ذات الملفات

 مسئولية مع عنها مندوب عهدة في السابقة الجهات من كل ملفات وتكون. نظامية وثائق
 إعداد -أ : يلي بما الخبراء شعبة تقوم -4 . سرية أوراق من الملفات هذه تحويه عما اللجنة

 فإن ما نظام مجموعة في نقصاً الشعبة الحظت وإذا للطبع فنياً إعداداً نظام كل مجموعة
 القيام سبيل في تراه بمن تستعين أن وللشعبة النقص لسد الزماً تراه بما اللجنة تكلف أن لها

 نظام كل مجموعة إرسال -ب . العالقة ذات الجهات مع التنسيق بعد وذلك المهمة بهذه
 -5 .إشرافها وتحت الشعبة تحدده الذي للشكل وفقاً طباعتها لتتولى الحكومة مطبعة إلى

 هذا في ورد ما اعتماد بعد تصدر التي لألنظمة بالنسبة اإلجراءات بهذه العمل يستمر
 عدد وتحديد الطبع إجراءات تتم :رابعاً ).أوالً( البند في ورد ما تنفيذ يتم حتى المحضر

 واالقتصاد المالية ووزارة الخبراء شعبة بين باالتفاق والتوزيع البيع وعملية والسعر النسخ
 التي الترتيبات الخبراء شعبة تضع :خامساً . مستقبالً يصدر ما طباعة ذلك ويشمل الوطني

 مطبعة( الوطني واالقتصاد المالية وزارة مع بالتنسيق وذلك األنظمة طباعة إلعادة تتبع
.).الحكومة
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 برقم منه صورة الوزارة لهذه المعطى الداخلية وزارة تعميم نص يلي فيما ترون( :وبعد
 سماحة خطاب الوزارة هذه تلقت« : المقدمة بعد هـ29/7/1404 في 26/42584

 وتاريخ و/1226/9 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس
 بالداخل الدعوة عام مدير لفضيلته رفعه ما على المعطوف ومشفوعاته هـ29/6/1404

 المحلية الصحف بشأن هـ26/5/1404 في و/1031/9 برقم ةالعربية الجزير ودول



 إهانتها فيه مما للحاجات ولفائف للطعام سفراً معلوماتها قراءة من الفراغ بعد واتخاذها
 قرآنية آيات على تشتمل وهي النفايات أماكن في بها يرمى وأخيراً أمرها من والتقليل

 يعظم ومن ذلك{ :يقول تعالى والله .عظيمة أحكام بها باالستهانة يتعلق نبوية وأحاديث
 من فإنها الله شعائر يعظم ومن ذلك{ :وجل عز ويقول }ربه عند له خير فهو الله حرمات

 الحكومية والمصالح اإلمارات على ذلك تعميم فضيلته رغب وحيث }.القلوب تقوى
 وزير نائب الملكي السمو صاحب توجيهات صدرت فقد بالمعروف األمر هيئات ومراكز
 لمن اإليعاز االطالع بعد نأمل لذا .).مانع ال( :نصه بما فضيلته خطاب على شرحاً الداخلية

 .)منسوبيكم وإبالغه بذلك اإلحاطة نرغب .».اهـ.يخصه فيما كل سموه أمر بإنفاذ يلزم
.ك/هـ22/6/1406في ت/12/120 رقم التعميم بذلك صدر .ك/انتهى
ت/12/181
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 في 914/1 رقم العامة المراقبة ديوان رئيس معالي تعميم نص يلي فيما إليكم( :وبعد
 ـ 8 بتاريخ 154 رقم الوزراء مجلس قرار يقضي« : المقدمة بعد هـ22/9/1404
 مقابل مجاناً المحلية الصحف في الحكومية اإلعالنات نشر يكون بأن هـ9/9/1389

 رقم الكريم السامي األمر يقضي الصحف،كما لهذه الدولة تقدمها التي السنوية اإلعانات
 في الحكومية واألعمال المشاريع تنفيذ عن اإلعالن يتم بأن هـ23/2/1404 بتاريخ م/452

 من العامة المراقبة ديوان لمسه لما ونظراً . المملكة مناطق بمختلف اليومية الصحف كل
 اليومية الصحف جميع في الحكومية واألعمال المشاريع تنفيذ عن اإلعالن بنشر التقيد أهمية
 ضرورة على الديوان يؤكد لذلك اإلعالنات هذه لنشر المحددة المواعيد وفي مقابل بدون

 إلى العامة والمؤسسات الحكومية الجهات توجهها التي الخطابات من بصورة موافاته
 إتمام متابعة من الديوان لتمكين وذلك فيها الحكومية اإلعالنات نشر بطلب اليومية الصحف

 .».اهـ.لذلك اليومية الصحف استجابة مدى وتقويم تأخير وبدون مجاناً اإلعالنات هذه نشر
. ش/انتهى .)اإلحاطة نرغب

ت/7/78
2/708

29



4
1405
ومجالت صحف

 بتاريخ 1558/405 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي برقية إلى باإلشارة( :وبعد
 هـ3/10/1404 وتاريخ 10085 رقم البرقي السامي األمر على المبنية هـ17/4/1405

 عن الحكومية اإلعالنات موضوع لبحث لجنة بتشكيل اإلعالم ووزارة المالية لوزارة الموجه
 التوجيه حسب الموضوع بحث تم وحيث. المحلية الصحف إلى ترسل التي المنافسات

 المنافسات عن اإلعالن مرات عدد تخفيض إليها المشار البرقية في جاء وحيث.السامي
. ش/انتهى .)بموجبه والتمشي لإلحاطة .سابقاً المقررة مرات سبع من بدالً فقط لمرتين

ت/12/186
2/708

13
10

1405
ومجالت صحف

 القرارين على المبني هـ4/8/1405 في ع/ص/385 رقم الوزير معالي ألمر إشارة( :وبعد
 بإسناد القاضيين هـ8/5/1402 في 2688 ورقم هـ11/2/1396 في 636 رقم الوزاريين
 آنف معاليه أمر والمتضمن السرية والشئون الخاص معاليه لمكتب والنشر اإلعالمية النواحي

 وفروع وقطاعات أقسام كافة وإبالغ إليها المشار القرارات تقتضيه حسبما األمر إبقاء الذكر
 عن ومعلومات أخبار من للنشر يرفع أن يستحق بما لمعاليه الخاص المكتب بموافاة الوزارة
. ش/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة ونرغب .نشاطهم

ت/12/12
2/709

18
1

1406
ومجالت صحف

 إلى نظامي ترخيص بدون تصدر التي والدوريات والمجالت النشرات كافة ايقاف بشأن(
الوزارة من التعميم يطلب . ش.)/عدمه من إصدارها جدوى في البت حين

ت/8/163
2/709



22
8

1408
ومجالت صحف

 في االشتراك تخفيض تقرر فقد اإلنفاق ترشيد من العامة المصلحة تقتضيه لما نظراً( :وبعد
 التخفيض وهذا الصحفية للمؤسسات المبلغة الوزير معالي موافقة على بناء وذلك الصحف
 في موضح هو كما جهة لكل المخصص يكون بحيث هـ1/8/1408 من اعتباراً سيكون

. ك/انتهى .)بمقتضاه للعمل لكم التابعة للجهات وإبالغه اإلحاطة فنأمل .المرفق البيان
ت/8/31
2/709
8
3

1409
ومجالت صحف

 لبيع مقراً منها بالقرب أو الحكومية المباني بعض مداخل يتخذون الذين األشخاص بشأن(...
الوزارة من التعميم يطلب . ش.)/والمجالت الصحف

1295/ت/13
1/53

23
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1419
ومجالت صحف

 إنشاء المتضمن هـ22/9/1419 في 4608 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه(
 نرغب لذا.)لها المنظمة الالئحة على الموافقة مع ]العدل مجلة[ باسم العدل لوزارة مجلة

.ك/يحفظكم والله بذلك واالحاطة االطالع
1807/ت/13
1/5

14
6

1422
ومجالت صحف

)



 رقم السامي األمر على المبني هـ29/3/1386 في م886/2 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 بالصحفيين االتصال بعدم الدولة موظفي على بالتعميم والقاضي هـ7/3/1386 في 5551
 الحق هذا يملكون يكونوا مالم الصحفية واألخبار بالتصريحات واإلدالء التحقيقات إلجراء

 تخص ونشاطات أخبار عرض كثرة األخيرة اآلونة في لوحظ وحيث . الخ .. فيه مأذونيين أو
 ذلك في ولما ، وقتها غير في مواضيع عن التحدث تم كما الدقة تنقصها فيه مأذونين الوزارة

 في يوجد إنه وحيث . وتوجهها الوزارة لنهج مخالفة فيها أن كما منها فائدة ال إثارة من
 ما خصوصا موضوعات من يستجد ما عرض ينبغي لذا ، الشأن بهذا مختصة إدارة الوزارة
 الهاتف على الصحف على عرضها قبل والنشر اإلعالم إدارة على وإجراءاته بالعمل يتعلق
. هـ6/3/1423 في 1956/ت/13 التعميم ينظر .يحفظكم والله )4082472رقم
1956/ت/13
1/5
6
3

1423
ومجالت صحف

 في م886/2 ورقم ,هـ14/6/1422 في 1807/ت/13 رقم الوزارة لتعاميم إلحاقا(
 بالتصريحات واإلدالء التحقيقات إلجراء بالصحفيين االتصال بعدم القاضية هـ29/3/1386

 والنشر اإلعالم إدارة على موضوعات من يستجد ما عرض ينبغي وأنه الصحفية واألخبار
 والتمشي االطالع إليكم نرغب سبق لما وتأكيدا .إلخ..الصحف على عرضها قبل بالوزارة

 يخص فيما والمقرؤة والمسموعة المرئية اإلعالم لوسائل التحدث وعدم التعليمات بهذه
 على والحصول بالوزارة والنشر اإلعالم إدارة على العرض قبل لها التابعة والدوائر الوزارة

.و)/بذلك مسبق إذن
2076/ت/13
1/54
8
9

1423
ومجالت صحف

)

 هـ2/8/1423 وتاريخ م/583 رقم التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه



 هـ2/11/1415 وتاريخ 16559 رقم التعميميين لآلمرين نشير (( :- ونصه الوطني الحرس
 على مسؤول أي قبل من التوقيع أو الموافقة عدم بشأن هـ4/9/1416 في 13536 ورقم

 مسبق تفويض المسؤول لدى يكن لم ما اجتماع أو مؤتمر أي في معنوي أو مادي التزام أي
 التي االقتصادية واألوضاع ، العالم بها يمر التي الحالية للظروف ونظراً . ذلك يخوله

 على نوعه كان أيا التزام أي ترتيب وألن ، المملكة ومنها للبترول المنتجة الدول لها تتعرض
 من الموضوع يدرس أن بعد الشأن بهذا الخاصة النظامية األداة بموجب إال يكون ال الدولة

 أو سياسية التزامات الدولة على ترتب قد بتصاريح اإلدالء وألن ، المختصة الجهات قبل
 ومسئوليها الدولة يعرض ربما معين موقف تبنى تعنى أو غيرها أو بترولية أو اقتصادية أو أمنية

 أو التزام أي على الموافقة أو اإلعالن أو التصريح وألن ، ذلك عن غنى في ونحن ، للحرج
 مع تتفق ال أبعاداً يأخذ قد فيه واضح تفويض وصدور الموضوع دراسة قبل موقف أي تبني

 اآلخرين قبل ومن اإلعالم أجهزة قبل من مختلفة تفسيرات ويعطي والتزاماتها الدولة مواقف
 لحدوث وتالفياً وغيرها األسباب ولهذه ، المعروفة واتجاهاتها الدولة سياسة مع تتفق ال

 على التأكيد إليكم نرغب ، والتعليمات األنظمة مقتضى مع وتمشياً ، مقبولة غير فعل ردود
 التزام أي الدولة على يرتب موقف أي تبني عدم -1 :- باآلتي والمسؤولين األمراء جميع
 إذا -2 . ذلك يخوله مسبق تقويض المسؤول أو األمير لدى يكن لم ما معنوي أو مادي
 ما على التحفظ فيجب ، نوع أي من التزام تبني يرتب بموقف المسؤول أو األمير ووجه
. حياله موقف وتحديد بحثه ليتم بشأنه الرأي وإبداء ذلك عن والرفع قرأة أو سمعه

 من التزام ترتيب أو معين موقف تبني منه يفهم تصريح بأي اإلعالم لوسائل اإلدالء عدم -3
 ما وإيضاح ذلك عن الرفع فعليه بتصريح اإلدالء يستلزم ما ثمة كان وإن الدولة على نوع أي

 يلزم ما فأكملوا . بشأنه قرار واتخاذ الموضوع دراسة لتيم ومرئياته بالتفصيل يقال سوف
. و / ) . وموجبة واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ أ ..)) بموجبه

2176/ت/13
1/5

20
1

1424
ومجالت صحف

 انعقاد ولقرب جهود من الوزارة تبذله ما وإبراز الوعي نشر في اإلعالم دور ألهمية نظراً (
 عبر المجتمع لدى الندوة هذه وأهداف مضامين لتبيان والحاجة الكبرى العدلية النظم ندوة

 لهذه اإلعالمية الحملة فعاليات إلنجاح مشاركتكم ولضرورة المختلفة اإلعالم وسائل



 مادة من لديكم يتوفر بما والنشر اإلعالم إدارة تزويد إليكم نرغب لذا . المهمة المناسبة
. و/ ) المتعددة اإلعالم وسائل عبر وبثه صحفياً إعداده لتيم الموضوع هذا حول إعالمية

2399/ت/13
1/54

13
2

1425
ومجالت صحف

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد (
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ26/1/1425 في ر /5728
 األنظمة عملية إجراءات بتنظيم القاضي هـ17/1/1425 وتاريخ )16( رقم الموقر الوزراء

 لالطالع أعاله إليهما المشار والتعميم القرار من نسخة وبرفقه .إلخ ..الرسمية الجريدة في
. هـ12/6/1426 في 2677/ت/13 رقم التعميم انظر . و/ ) موجبه واعتماد

2475/ت/13
1/5

23
6

1425
ومجالت صحف

)

 برقم الوزارة وكيل فضيلة وتعميم ، هـ 23/11/1412 وتاريخ 2211 رقم لقرارنا إلحاقا
 وتاريخ 1457/ت/13 رقم والتعميم ، هـ 22/12/1417 وتاريخ 1002/ت/13
 ، المحاكم ورئاسات الفروع مدراء صالحيات تحديد المتضمنة ، هـ 21/8/1420

 المطبوعات في ينشر ما كل رصد ألهمية ونظرا . الخ ... بذلك المتعلقة والتوصيات
 إليكم نرغب فإننا . ونحوها قضايا من العدل وكتابات بالمحاكم يتعلق ما حول الصحفية
 التابعة الجهات يخص فيما الصحفية المطبوعات في ينشر ما كل رصد واعتماد االطالع
 والنشر اإلعالم إدارة وتزويد ، – بحسبها منطقة كل – العدل وكتابات محاكم من للوزارة
 والنشر اإلعالم إدارة قبل من الالزم إكمال بموجبه ليتم ، ذلك حول كامل بتقرير بالوزارة
. و/ ) بالوزارة

2523/ت/13
1/5



2
9

1425
ومجالت صحف

)

 المحاكم نظر بشأن ، هـ17/3/1424 وتاريخ 2207/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 مع يتعارض ال بما مقيّد ذلك وأن ، والمجالت الصحف في ينشر بما تتعلق التي للشكاوى

 الدعاوى نظر في الوالئي لالختصاص المقررة الجزائية واإلجراءات المرافعات نظامي مواد
 وتاريخ 1713/1 برقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ...
 في ينشر بما تتعلق بشكاوى المحاكم إلى األشخاص بعض بتقدم المتعلق ، هـ2/7/1425

 جرى وأنه ... القضاة قبل من الشكاوى هذه مثل واستقبال المحلية والمجالت الصحف
 ، والخمسين التاسعة دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على الموضوع عرض
 : يلي ما المجلس رأى وقد ، هـ18/6/1425 بتاريخ 290/59 رقم القرار بذلك وصدر
 شريعة أو والسنة للقرآن تنقص أو اإلسالمية األخالق أو العقيدة على تعدٍّ من كان ما : أوالً

 سجن أو جلد من شرعياً عقاباً يستدعي مما ونحوه بقذف أحد على اعتداء أو اإلسالم
 القضاء عن ذلك وصرف ، الجزئية أو العامة المحاكم أعمال من فهذا ، التعدي نوع حسب

 عقوبات أن إذ المسلم المجتمع تالحم على خطيرة عواقب وله شرعاً يسوغ ال أمر الشرعي
 القضاء إلى فيها النظر يكون أن يتعين الطويل السجن أو الجلد أو القتل إلى تؤول قد هامة
 كان ما : ثانياً . محارمه وانتهك الله حدود تعدى من على الشرعية األحكام إصدار فيه الذي

 آخر من ادعائها أو وسلبها ألحد فكرة على اعتداء أو نشر حقوق من صحفيّة مخالفات من
 نظام في الخاص وضعه له فذاك ، الفنية أو اإلدارية المخالفات من ذلك وأمثال لغيره وهي

 للمحاكم يسوغ ال : ثالثاً . بعقاب شرعي حكم إصدار يقتضي ال ذلك أن إذ ، المطبوعات
 جريمة بسبب والعقيدة واألخالق القيم على أثر ذات قضايا لها قدّم إذا الجزئية أو العامة

. و/ ) فيها النظر لتتولى نظامية أخرى جهة إلى المحاكم تحيلها أن شرعياً عقاباً تستدعي
2584/ت/13
1/5
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1426
ومجالت صحف

)



 في 2207/ت/13 رقم وتعميمنا هـ2/9/1425 في 2523/ت/13 رقم تعميمنا إلى إشارة
 رقم وتعميمنا هـ5/9/1423 في 2071/ت/13 رقم وتعميمنا هـ17/3/1424
 ينشر بما تتعلق التي الشكاوى في المحاكم نظر بشأن هـ21/10/1421 في 1648/ت/13
 ب م/1700 رقم البرقي السامي األمر تلقينا فقد عليه . الخ... والمجالت الصحف في

 واإلعالم الثقافة وزير معالي برقية على اطلعنا((....نصه ما المتضمن هـ5/2/1426 وتاريخ
 بعض تطالب الزالت المحاكم أن والمتضمنة هـ2/2/1426 وتاريخ ص ب/155 رقم

 أمثلة من أورده وما ، كتاباتهم بعض على لمحاكمتهم للمحاكم بالحضور والصحفيين الكتاب
 ، القضايا هذه مثل معالجة يكفل والنشر المطبوعات نظام أن معاليه ورأي ، ذلك على

 وكيل برئاسة تكون بحيث الحالية المخالفات لجنة تشكيل بإعادة الوزارة تقوم وسوف
 ، العدل وزارة من شرعي مندوب وعضوية ، ينيبه من أو اإلعالمية للشؤون الوزارة

 واآلخر ، قانوني ومستشار ، والصناعة التجارة ووزارة ، الداخلية وزارة من ومتخصصين
 بمجريات يفيد تراه من استدعاء اللجنة لهذه ويترك واإلعالم الثقافة وزارة منسوبي من شرعي

 كافة تحال وأن ، ذلك على بموافقتنا نخبركم .... الخ ... المعنية القضية في التحقيق
 في إليها المشار القضايا وكذلك ، الخصوص بهذا المحاكم في المرفوعة الحالية القضايا

 واإلعالم الثقافة وزارة إلى هـ2/2/1426 في ب/155 رقم واإلعالم الثقافة وزير برقية
 فأكملوا . النظام ألحكام وفقاً بها العمل يجب عامة قاعدة ذلك واعتماد االختصاص حسب

. و/ ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ ))،،، .بموجبه يلزم ما
2586/ت/13
1/5
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1426
ومجالت صحف

)

 السامي األمر على المبني هـ12/2/1426 في 2584/ت/13 الرقم ذي تعميمنا إلى إشارة
 الحالية القضايا إحالة المتضمن هـ5/2/1426 وتاريخ ب م/1700 الرقم ذي البرقي الكريم

 المشار القضايا وكذلك , والمجالت الصحف في ينشر ما بخصوص المحاكم إلى المرفوعة
 الثقافة وزارة إلى هـ2/2/1426 وتاريخ ب/155 رقم واإلعالم الثقافة وزير برقية في إليها

 ألحكام وفقاً بها العمل يجب عامة قاعدة ذلك واعتماد ، االختصاص حسب واإلعالم
 وتاريخ ب م/1910 الرقم ذي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا وحيث .الخ ....النظام



 كافة بأن قضت التي الشرعية القاعدة على تأسيساً (( : نصه ما المتضمن هـ9/2/1426
 صدرت إليها المشار األحكام ،ولكون األمر ولي من تستمد القضاء والية فيها بما الواليات
 أيها يا " سبحانه الحق لقول ،وبالمخالفة العمل أهل عليها أجمع التي القاعدة لهذه بالمخالفة

 عليه الله صلى نبينا ولقول ، " منكم األمر وأولي الرسول وأطيعوا الله أطيعوا آمنوا الذين
 ، أطاعني فقد األمير يطع ومن الله عصى فقد عصاني ومن الله أطاع فقد أطاعني من " وسلم
 والتعليمات لألوامر بالمخالفة األحكام تلك صدرت وحيث ", عصاني فقد األمير عصى ومن

 اإلسالم فقهاء أجمع وحيث ، والنظامية الشرعية واليتها خارج هو فيما لذلك تبعاً ودخلت ،
 استمرار أن وبما ، آثاره عليه تترتب وال ، باطل فحكمه وُلي ما غير في قضى من أن على
 السلطة على افتياتاً يعتبر عليها الوالية لشرط افتقادها من بالرغم القضايا لهذه المحاكم نظر

 نرضى وال ، أبداً نقبله ال األمر هذا أن وبما ، والطاعة السمع واجب عن وخروجاً
. مستقبالً تكراره يمنع بما مادته حسم واجبنا ومن ، عليه . بالسكوت

 غير من لصدوره الغياً صدر ما واعتبار الخصوص هذا في حكم أي إنفاذ عدم إليكم نرغب
 األعلى القضاء مجلس وعلى ، الوالية بشروط إلخالله صدوره جهة إلى ورده ، صفة ذي

 ما فأكملوا ، القضائية واليته حدود تجاوز من كل حيال النظام أحكام وفق يلزم ما اتخاذ
بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ..))،،.. بموجبه يلزم
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 2207/ت/13 رقم وتعميمنا ، هـ2/9/1425 في 2523/ت/13 رقم تعميمنا إلى إشارة
 رقم وتعميمنا ، هـ5/9/1423 في 2071/ت/13 وتعميمنارقم ، هـ17/3/1424 في
 بما تتعلق التي الشكاوى في المحاكم نظر بشأن ، هـ21/10/1421 في 1648/ت/13

 في ب م/1700 رقم البرقي السامي األمر تلقينا فقد عليه .والمجالت الصحف في ينشر
 وتاريخ ص ب/2754 برقم معاليكما برقية على اطلعنا [ : يلي ما ونصه ، هـ5/2/1426

 ينشر بما تتعلق التي للشكاوى الشرعية المحاكم نظر بشأن ومشفوعها ، هـ28/10/1425
 المطبوعات نظام من ) 37 ( المادة في ورد ما مع ذلك وتعارض ، والمجالت الصحف في



 الموضوع لدراسة الوزارتين من لجنة تشكيل تم أنه من معاليكما أوضحه وما ، والنشر
 والنشر المطبوعات نظام من ) 37 ( المادة في جاء ما على سامبالتأكيد أمر بإصدار أوصت
 رقم األعلى القضاء مجلس بقرار يتعلق ما وأما ، االختصاص لتنازع وقطعا لإلجراء توحيدا
 في ينشر بما تتعلق التي الشكاوى في المحاكم نظر بشأن ، هـ18/6/1425 في 290/59

 الملكي بالمرسوم الصادر والنشر المطبوعات نظام مع يتعارض ذلك فإن والمجالت الصحف
 لما معاليكما وتأييد ، ذلك على التأكيد اللجنة وترى ، هـ3/9/1421 وتاريخ 32/م رقم
. التوجيه وطلبكما ، المحضر في ورد

 ، هـ2/2/1426 وتاريخ ص ب/155 رقم واإلعالم الثقافة وزير معالي برقية على اطلعنا كما
 المحاكم إلى بالحضور والصحفيين الكتاب بعض تطالب زالت ال المحاكم أن المتضمنة

 نظام أن معاليه ورأى ، ذلك على أمثلة من أورده وما ، كتاباتهم بعض على لمحاكمتهم
 تشكيل بإعادة الوزارة تقوم وسوف ، القضايا هذه مثل معالجة يكفل والنشر المطبوعات

 ، ينيبه من أو ، اإلعالمية للشؤون الوزارة وكيل برئاسة تكون بحيث الحالية المخالفات لجنة
 التجارة ووزارة ، الداخلية وزارة من ومتخصصين ، العدل وزارة من شرعي مندوب وعضوية
 ويترك ، واإلعالم الثقافة وزارة منسوبي من شرعي واآلخر ، قانوني ومستشار ، والصناعة

 إلى نشير كما . المعنية القضية في التحقيق بمجريات يفيد تراه من استدعاء اللجنة لهذه
 وتاريخ 40756ش1/1/م/1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقيتي

 لفضيلة الموجهتين ، هـ4/12/1424 وتاريخ 14113ب1/1م/1 ورقم ، هـ22/8/1423
 على التأكيد والمتضمنتين ، منها نسخة لمعاليكما والمعطاة األعلى القضاء مجلس رئيس
 الصحف في ينشر بما تتعلق شكاوى من يردهم ما بإحالة الشرعية المحاكم رؤساء

 على اطالعنا وبعد ، االختصاص بحكم فيها للنظر واإلعالم الثقافة لوزارة المحلية والمجالت
 رآه ما على التأكيد فيه ترى الذي ، هـ4/2/1426 في 283 رقم العليا اللجنة محضر

 القضايا كافة تحال وأن ، ذلك على بموافقتنا نخبركم . إليه المشار المحضر في معاليكما
 وزير برقية في إليها المشار القضايا وكذلك ، الخصوص بهذا المحاكم في المرفوعة الحالية
 حسب واإلعالم الثقافة وزارة إلى ، هـ2/2/1426 وتاريخ ب/155 رقم واإلعالم الثقافة

 يلزم ما فأكملوا . النظام ألحكام وفقا بها العمل يجب عامة قاعدة ذلك واعتماد االختصاص
.و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب . أهـ ] . بموجبه
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 السامي األمر على والمبني هـ12/2/1426 في 2584/ت/13 الرقم ذي تعميمنا إلى إشارة
 األمر إلى نشير " نصه والذي هـ9/2/1426 وتاريخ ب م/1910 الرقم ذي البرقي الكريم
 اللجنة ارتأته ما على بالموافقة القاضي هـ5/2/1426 وتاريخ ب م/1700 رقم السامي
 المؤيدة واإلعالم الثقافة ووزير العدل وزير معالي مرئيات على التأكيد بشأن العليا الوزارية

 المتعلقة للقضايا المحاكم نظر موضوع لدراسة الوزارتين من المشكلة اللجنة إليه انتهت لما
 السابعة المادة في جاء ما على التأكيد رأت والتي ، والمجالت الصحف في ينشر بما

 وتاريخ 32 / م رقم الملكي بالمرسوم الصادر والنشر المطبوعات نظام من والثالثين
 بقرار تشكل بلجنة منوط المذكورة المخالفات في النظر أن على تنص التي . هـ3/9/1421

 المرفوعة الحالية القضايا كافة إحالة من السامي األمر به قضى وما واإلعالم الثقافة وزير من
 واإلعالم الثقافة وزير برقية في إليها المشار القضايا وكذلك ، الخصوص بهذا المحاكم إلى
 ، االختصاص حسب واإلعالم الثقافة وزارة إلى هـ2/2/1426 وتاريخ ب/155 رقم

 سموكم برقيتي إلى ونشير . النظام ألحكام وفقاً بها العمل يجب عامة قاعدة ذلك واعتماد
 وتاريخ14113ب1/1م/1 رقم و. هـ22/8/1423 وتاريخ 40756 ش1/1/م/1 رقم
 وزير لمعالي والمعطاة األعلى القضاء مجلس رئيس لفضيلة الموجهتين هـ4/12/1424

 الشرعية المحاكم رؤساء على التأكيد والمتضمنتين منها نسخة واإلعالم الثقافة وزير العدل
 الثقافة بوزارة المحلية والمجالت الصحف في ينشر بما تتعلق شكاوى من يردها ما بإحالة

 رقم ببرقيتها الداخلية وزارة رفعته ما إلى نشير كما . االختصاص بحكم فيها للنظر واإلعالم
. هـ24/1/1426 وتاريخ 7507

 ناصر بن عبدالله المواطن بحق بالرياض الجزئية المحكمة من الصادر الجنائي الحكم بشأن
 أشارت وما ، الرياض جريدة في نشر مقال خالل من األشخاص بأحد بالتشهير لقيامه الفرج

 لجنة اختصاص من القضايا هذه في النظر بأن أفاد واإلعالم الثقافة وزير أن من الوزارة إليه
 حكم صدور من متظلما المزيني قبالن حمزة / المواطن لنا رفع وحيث . بالوزارة المخالفات

 القضية في وسجنه بجلده يقضي هـ9/2/1426 بتاريخ بالرياض الجزئية المحكمة من قضائي
 إلى مشيرا الوطن جريدة في كتبه مقال بخصوص البراك صالح بن عبدالله من ضده المرفوعة

 لم القاضي أن إال إليه المشار وبأمرنا والنشر المطبوعات نظام به قضي بما القاضي أحاط أنه
 عنها المنوه اإلعالم وزير برقية في أشير وحيث . القضية في حكمه وأصدر ، لذلك يلتفت



 جميعاً بإحالتها أمرنا وقضى ، الصلة ذات القضايا من عدد مشمول في المذكور قضية إلى
. االختصاص حسب واإلعالم الثقافة وزارة إلى

 تستمد القضاء والية فيها بما الواليات كافة بأن قضت التي الشرعية القاعدة على وتأسيسا
 أجمع التي القاعدة لهذه بالمخالفة صدرت إليها المشار األحكام ولكون ، األمر ولي من

 وأطيعوا الله أطيعوا آمنو الذين أيها يا " : سبحانه الحق لقول وبالمخالفة ، العلم أهل عليها
 الله أطاع فقد أطاعني من " وسلم عليه الله صلى نبينا ولقول :" منكم األمر وأولي الرسول

 " عصاني فقد األمير عصى ومن ، أطاعني فقد األمير يطع ومن ، الله عصى فقد عصاني ومن
 هو فيما لذلك تبعاً ودخلت ، والتعليمات لألوامر بالمخالفة األحكام تلك صدرت وحيث
 ما غير في قضى من أن على اإلسالم فقهاء أجمع وحيث ، والنظامية الشرعية واليتها خارج

 القضايا لهذه المحاكم نظر استمرار أن وبما ، آثاره عليه تترتب وال ، باطل فحكمه ولي
 السمع واجب عن وخروجا السلطة على افتياتا يعتبر عليها الوالية لشرط افتقدها من بالرغم

 حسم واجبنا ومن ، عليه السكوت نرضى وال ، أبداً نقبله ال األمر هذا أن وبما ، الطاعة و
 الخصوص هذا في حكم أي إنفاذ عدم إليكم نرغب . مستقبالً تكراره يمنع بما مادته

 بشروط إلخالله صدوره جهة إلى ورده ، صفة ذي غير من لصدوره الغياً صدر ما واعتباره
 تجاوز من كل حيال النظام أحكام وفق يلزم ما اتخاذ األعلى القضاء مجلس وعلى الوالية
 والعمل اإلطالع إليكم نرغب .أهـ )) . بموجبه يلزم ما فأكملوا ، القضائية واليته حدود

 هـ22/8/1423 وتاريخ 40756 ش1/1/م/1 رقم سموكم برقيتي إلى ونشير. و/ ) بموجبه
 مجلس رئيس لفضيلة الموجهتين هـ4/12/1424 وتاريخ14113ب1/1م/1 رقم و.

 والمتضمنتين منها نسخة واإلعالم الثقافة وزير العدل وزير لمعالي والمعطاة األعلى القضاء
 في ينشر بما تتعلق شكاوى من يردها ما بإحالة الشرعية المحاكم رؤساء على التأكيد

 كما . االختصاص بحكم فيها للنظر واإلعالم الثقافة بوزارة المحلية والمجالت الصحف
. هـ24/1/1426 وتاريخ 7507 رقم ببرقيتها الداخلية وزارة رفعته ما إلى نشير

 ناصر بن عبدالله المواطن بحق بالرياض الجزئية المحكمة من الصادر الجنائي الحكم بشأن
 أشارت وما ، الرياض جريدة في نشر مقال خالل من األشخاص بأحد بالتشهير لقيامه الفرج

 لجنة اختصاص من القضايا هذه في النظر بأن أفاد واإلعالم الثقافة وزير أن من الوزارة إليه
 حكم صدور من متظلما المزيني قبالن حمزة / المواطن لنا رفع وحيث . بالوزارة المخالفات

 القضية في وسجنه بجلده يقضي هـ9/2/1426 بتاريخ بالرياض الجزئية المحكمة من قضائي
 إلى مشيرا الوطن جريدة في كتبه مقال بخصوص البراك صالح بن عبدالله من ضده المرفوعة

 لم القاضي أن إال إليه المشار وبأمرنا والنشر المطبوعات نظام به قضي بما القاضي أحاط أنه



 عنها المنوه اإلعالم وزير برقية في أشير وحيث . القضية في حكمه وأصدر ، لذلك يلتفت
 جميعاً بإحالتها أمرنا وقضى ، الصلة ذات القضايا من عدد مشمول في المذكور قضية إلى
. االختصاص حسب واإلعالم الثقافة وزارة إلى

 تستمد القضاء والية فيها بما الواليات كافة بأن قضت التي الشرعية القاعدة على وتأسيسا
 أجمع التي القاعدة لهذه بالمخالفة صدرت إليها المشار األحكام ولكون ، األمر ولي من

 وأطيعوا الله أطيعوا آمنو الذين أيها يا " : سبحانه الحق لقول وبالمخالفة ، العلم أهل عليها
 الله أطاع فقد أطاعني من " وسلم عليه الله صلى نبينا ولقول :" منكم األمر وأولي الرسول

 " عصاني فقد األمير عصى ومن ، أطاعني فقد األمير يطع ومن ، الله عصى فقد عصاني ومن
 هو فيما لذلك تبعاً ودخلت ، والتعليمات لألوامر بالمخالفة األحكام تلك صدرت وحيث
 ما غير في قضى من أن على اإلسالم فقهاء أجمع وحيث ، والنظامية الشرعية واليتها خارج

 القضايا لهذه المحاكم نظر استمرار أن وبما ، آثاره عليه تترتب وال ، باطل فحكمه ولي
 السمع واجب عن وخروجا السلطة على افتياتا يعتبر عليها الوالية لشرط افتقدها من بالرغم

 حسم واجبنا ومن ، عليه السكوت نرضى وال ، أبداً نقبله ال األمر هذا أن وبما ، الطاعة و
 الخصوص هذا في حكم أي إنفاذ عدم إليكم نرغب . مستقبالً تكراره يمنع بما مادته

 بشروط إلخالله صدوره جهة إلى ورده ، صفة ذي غير من لصدوره الغياً صدر ما واعتباره
 تجاوز من كا حيال النظام أحكام وفق يلزم ما اتخاذ األعلى القضاء مجلس وعلى الوالية
 والعمل اإلطالع إليكم نرغب .أهـ )) . بموجبه يلزم ما فأكملوا ، القضائية واليته حدود
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 الفروع في األداء مستوى برفع تُعنى التي الوزارة لهذه العامة األهداف من فانطالقاً
 التطلعات وفق دورها وتفعيل ، لها التابعة واإلدارات الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات

 ومدراء الفروع لمدراء الرابع اللقاء نتائج من الوزارة وكيل فضيلة عرضه ما على وبناءً ،
 شهر من 15-14 يومي بالرياض الوزارة ديوان في المنعقد ، المحاكم رئاسات في اإلدارات

 مدراء منح : الصالحيات : أوالً :- التالية التوصيات والمتضمن ، هـ1425 لعام القعدة ذي



 ، إضافية صالحيات الفروع بعمل القائمة المحاكم رئاسات في المحاكم ورؤساء الفروع
 الحسم إجراء عدم على التأكيد .1 : والمتابعة الرقابة : ثانياً . مستقل قرار بذلك نظم وقد

 قبل من سابقاً يتم لم الحسم أن من التأكد بعد إال والتحقيق الرقابة هيئة طريق عن الوارد
 والطريقة وتوحيدها الدوام بيانات نماذج بدراسة للمتابعة العامة اإلدارة تكليف .2 . الوزارة
 بإعداد اآللي للحاسب العامة اإلدارة تكليف .3 . الموظفين تأخّر ساعات لحسم النظامية
 المحاكم ورئاسات الفروع على التأكيد .4 . بالحسميّات خاص اآللي الحاسب في برنامج
 المالحظات تالفي على والعمل ، لديها المركزي المفتش قبل من السيارات على بالرقابة
 على يحتوي سيارة لكل خاص ملف بإيجاد وذلك ، والتحقيق الرقابة هيئة من الواردة
 أقسام دعم .5 . الصيانة وبطاقة ومهماتها السيارات حركة بطاقة وتفعيل ، الثبوتية األوراق
 والمفاجئة المتكررة الزيارات في دورهم لتفعيل األكفاء بالموظفين الفروع في المتابعة

 إلى المسيّرات إعادة سرعة على العمل .1 : المالية الشؤون : ثالثاً . لهم التابعة لإلدارات
 أقرب أيهما للفرع وصولها تاريخ من شهر بمضي أو الصرف بعد ، بالوزارة المالية اإلدارة

 .2 . النظام حسب األمانات حساب في يصرف لم ما إليداع وذلك ، الشيك يصرف لم ولو
 النظامية مسوغاتها استكمال من والتأكد ، المختصين قبل من الصرف معامالت دراسة أهمية

.3 . المعامالت لتأخر تالفياً للوزارة رفعها قبل

 ورئاسات الفروع وعلى ، لالستثمار الراجحي شركة مع الموقعة االتفاقية بنود تفعيل
 من والعشرين الرابع اليوم في شهري كشف على الحصول الفروع بعمل القائمة المحاكم

 الشركة فتبلغ تصرف ولم مدتها انتهت شيكات وجود تبين وإذا ، للمطابقة وذلك شهر كل
 توجيه .4 . )األمانات( حساب في إليداعها المالية اإلدارة إلى مبالغها وتعاد صرفها بإيقاف

 البريدية المراسالت بترشيد المحاكم ورئاسات الفروع لدى اإلدارية باالتصاالت المختصين
 فروع تكليف .1 : وصيانتها السيارات : رابعاً . الضرورية العمل متطلبات حدود في

 م1991 موديل قبل ما - السيارات بحصر الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الوزارة
 ، استخداماتها وإيضاح الفنية حالتها إيضاح بعد بالوزارة المخزون مراقبة إلدارة ورفعها -

 بمشاركة الوزارة من عمل فريق تكوين .2 . استبدالها أو بيعها إمكانية في للنظر وذلك
 نظام في اآللي الحاسب في المدخلة السيارات بيانات تحديث لمتابعة الفروع مدراء

 عليها يطرأ ما كل وتسجيل أشهر ستة أقصاها مدة خالل المخزون ومراقبة المستودعات
 إصالح على اإلشراف شاغلها ويتولى ، ) سيارات ميكانيكي ( وظيفة إيجاد .3 . الحقاً

 وظيفة توجد لم وإذا ، عنها دورية تقارير وإعداد الورش لدى صيانتها ومتابعة السيارات
 ببطاقة العمل على التأكيد .4 . األجور بند على مناسبة وظيفة تخصيص يتم فإنه رسمية



 إصالح عقود إبرام إمكانية دراسة .5 . بأول أوالً بياناتها وتدوين بالسيارات الخاصة الصيانة
 مدراء مع وبالتنسيق ، بالوزارة الخدمات إدارة قبل من وذلك ، الخاصة الورش مع السيارات

.1 : والمباني اآلالت صيانة : خامساً . الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع

 الصيانة مؤسسات أداء على الرقابي بدورها المحاكم ورئاسات الفروع قيام على التأكيد
 مستوى عن دورية تقارير رفع مع المسؤولية بهذه لديهم المختص القسم وتكليف ، المتعاقدة

 محاكم ورئاسة فرع كل في ) باآلالت متخصص فني ( إيجاد على والعمل للوزارة األداء
 العاملة القوى دراسة تظهره ما حسب األجور بند وظائف من الغرض لهذا وظائف وتخصيص

 لألنظمة وفقاً شهر كل في بالصيانة المتعهدين مستحقات صرف على التأكيد .2 .
 تعميمه سبق ما وفق الصرف تعوق مالحظة بأي بالوزارة الخدمات إدارة وإشعار ، والتعليمات

 على والتركيز األداء في المقصرة المؤسسات مع الالزمة التعليمات مقتضى تطبيق .3 .
 أو المحاكم من األداء شهادة وصول تأخر حال في الوزارة لفرع .4 . األولى األشهر الستة

 خدمات من المباشر المستفيد مع بالتنسيق الشهادة إلعداد يراه من تكليف العدل كتابات
 للحاسب العامة اإلدارة تتولى .1 : اآللي الحاسب أجهزة تأمين : سادساً . الصيانة مؤسسات

 مع بالتشاور وذلك التطبيقية لألنظمة المخصصة األجهزة من االحتياجات تحديد اآللي
 االستغناء يتم التي لألنظمة المخصصة األجهزة من االستفادة .2 . المحاكم ورئاسات الفروع

 خزنة بتهيئة الفرع يقوم أن .3 . إليها الحاجة عند نسخ أجهزة إلى بتحويلها وذلك عنها
 في اآللي الحاسب ببيانات الخاصة االحتياطية النسخ لحفظ وذلك ، آمن مكان في خاصة

 العامة اإلدارة تكليف .1 : التنظيمية المواضيع : سابعاً . بالمنطقة العدل وكتابات المحاكم
 االختيار يتم التي العناصر تتضمن المثالي الموظف الختيار استمارة بإعداد اإلداري للتطوير
 العتمادها تمهيداً مرئياتهم ألخذ المحاكم ورؤساء الفروع مدراء إلى وترسل ، بموجبها
.2 .لذلك المناسبة اآللية ووضع

 الفروع مدراء مع للتنسيق الموظفين شؤون وإدارة الميزانية إدارة من عمل فريق إيجاد
 مدراء إلى باإلضافة الفروع في القياديين من العاملة القوى مراجعة حول المحاكم ورؤساء

 تفتقد التي للجهات إدارات مدراء إيجاد وضرورة العدل وكتابات المحاكم في اإلدارات
 اإلشراف يتولى الفروع في خاص قسم إنشاء بدراسة اآللي الحاسب إدارة تقوم .3 . ذلك
 احتياج ببحث اإلداري للتطوير العامة اإلدارة تقوم .4 . بالمنطقة اآللي الحاسب مشاريع على

 أن على التأكيد .5 . المناسبة الدورات واقتراح والمالية اإلدارية التدريب لبرامج الفروع
 في بذلك الخاص البرنامج خالل من التعليمات حسب للموظفين العمل بطاقات منح يكون

 . المحاكم بفتح يتعلق فيما المنطقة مجلس مع التنسيق ضرورة .6 . اآللي الحاسب



.و/ ) . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ذكر ما على ولموافقتنا
2677/ت/13
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1426
ومجالت صحف

 مجلس قرار على المبني ، هـ13/2/1425 وتاريخ 2399/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 في األنظمة نشر عملية إجراءات بتنظيم القاضي ، هـ17/1/1425 وتاريخ 16 رقم الوزراء
 قبل من – الوزارة يخص فيما – الموضوع دارسة تمت فقد عليه . الخ ... الرسمية الجريدة

 الجهة هي بالوزارة التعاميم على اإلشراف لجنة تكون أن-1 : اآلتي ورأت ، المختصة الجهة
 بالوزارة التعامي شعبة تكون أن-2 . الوزارة عن يصدر مما للنشر قابالً يكون ما تحدد التي
 المواد من وغيرها لألنظمة تنفيذاً الوزارة عن يصدر ما بنشر يتعلق ما تتولى التي الجهة هي

 المشار الوزارة مجلس قرار حسب والتعليمات األنظمة بموجب نشرها يتعين التي األخرى
 نشر ذلك ومن ، للبحوث العامة اإلدارة اختصاص من هو ما 2 الفقرة من يستثنى-3 . إليها

 موجبه والعمل االطالع إليكم نرغب فإننا ، ذكر ما على ولموافقتنا . القضائية األحكام
.و ) يلزم لمن وإبالغه

2730/ت/13
1/54
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1426
ومجالت صحف

 وتاريخ ب م/10245 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 ما أو والمجالت الصحف في يكتب مما كثيرا أنّ الحظنا لقد [ : ونصه ، هـ17/8/1426

 خدمات من تقدمه وما الحكومية الجهات بعض عن األخرى اإلعالم وسائل في ينشر
 إلى منها البعض ويميل الطرح في العلمية والمنهجية والموضوعية الدقة إلى يفتقر للمواطنين

 الجهة تتأخر وقد ، األصلية مصادرها من الصحيحة المعلومات من التحقق وعدم التعميم
 إليكم نرغب . سلبية آثار من لذلك ولما . الحقيقة وإيضاح ذلك على الرد في المعنية
 من اإلعالم وسائل في ينشر ما على بالرد يخصه فيما كل المعنية الجهات على التأكيد

 نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا ... الحقائق إليضاح وقته في غيره أو مغالطات



. و / ) بموجبه والعمل االطالع إليكم
2773/ت/13
1/54
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1426
ومجالت صحف

 وتاريخ 83455/26 رقم اآللي للحاسب العامة اإلدارة عام مدير سعادة كتاب تلقينا فقد
 اإلعالم إدارة من الكوادر بعض تدريب من اإلدارة انتهاء المتضمن ، هـ14/10/1426

 الوزارة موقع في ونشرها ، العقاري والمؤشر اإلعالنات ونشر األخبار صياغة على والنشر
 ما كل وإحالة االطالع إليكم نرغب فإننا لذا . الخ ... ) االنترنت ( العالمية الشبكة على

 واألخبار كاإلعالنات ) االنترنت ( العالمية الشبكة على الوزارة موقع في النشر يتطلب
 العامة اإلدارة من بدالً والنشر لإلعالم العامة اإلدارة إلى - االختصاص حسب - ونحوها

. و / ) اآللي للحاسب
2797/ت/13
1/54
4

12
1426
ومجالت صحف

)

 مجلس قرار على المبني ، هـ13/2/1425 وتاريخ 2399/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 األنظمة نشر عملية إجراءات بتنظيم القاضي ، هـ17/1/1425 وتاريخ ) 16 ( رقم الوزراء

 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... الرسمية الجريدة في
 ( رقم الوزراء مجلس قرار إلى نشير [ : ونصه ، هـ29/11/1526 وتاريخ ب م/12612

 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان بخطاب المبلغ - هـ17/1/1425 وتاريخ ) 16
 في األنظمة نشر عملية إجراءات بتنظيم والقاضي - هـ26/1/1425 وتاريخ ر/5728
 الجهات على التأكيد ونرغب . القرار هذا في الواردة للصيغة وفقاً الرسمية الجريدة

 الرسمية الجريدة في األنظمة ذلك ومن نشره النظام يستلزم ما ونشر بذلك بالتقيد المختصة
 إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. ذلك تأخير وعدم ، حينه في ) القرى أم (

.و / ) يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع



3231/ت/13
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1428
ومجالت صحف

)

 السامي األمر على المبني هـ15/10/1420 وتاريخ 1477/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 على بالتأكيد القاضي هـ2/10/1420 وتاريخ 15550/ب/خ رقم البرقي التعميمي الكريم
 عدم على نص الذي هـ5/3/1403 وتاريخ 50 رقم الوزراء مجلس قرار به قضى بما التقيد

 عليه .إلخ ... الحكومية األجهزة بعض تنشرها التي التعزية إعالنات قيمة الدولة خزانة تحميل
 وتاريخ ب م/7822 رقم البرقي التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 رقم الخطية الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية على اطلعنا [ :ونصه هـ6/9/1428
 وتاريخ 626/ب/م األمر إلى فيها المشار هـ13/2/1426-12 وتاريخ 9375/ش1/1م/1

 الثقافة الداخلية،( وزارات من لجنة تشكيل على بالموافقة القاضي هـ10/10/1425
 الفت بشكل والمجالت الصحف في النشر ظاهرة منع إمكانية لدراسة )المالية واإلعالم،

 التفقدية بزياراتهم والترحيب المسؤولين لبعض والتهاني األشخاص، بعض وفاة في للتعازي
 من الموضوع ودرست اجتمعت المذكورة اللجنة أن من سموه أوضحه وما .المملكة لمناطق

 أنه :أوالً :- التالية التوصيات تضمن محضراً ذلك بشأن واتخذت وأبعاده جوانبه كافة
 إيقاف ظل في التجارية اإلعالنات من النمط هذا نشر من والمجالت الصحف منع يصعب
 الصحف هذه نقل تسهيالت إيقاف وكذلك ، لها تقدمه الدولة كانت الذي المالي الدعم

 المادية اإلعالنات إيقاف إلى الدولة توجّه إطار في السعودية الخطوط خالل من والمجالت
 نفقاتها تغطية في مهم مالي كمصدر اإلعالن إلى المؤسسات هذه وحاجة .. عامة بصفة

 في الربح إلى تهدف مؤسسات باعتبارها المادي الكسب وتحقيق عملها استمرار واحتياجات
.تكوينها أساس

 القيام يمكن ما فإن اإلعالنات هذه نشر من والمجالت الصحف منع تعذر ضوء في أنه :ثانياً
 على بناءً أحياناً فيه والمبالغ للنظر الالفت بالشكل اإلعالنات تلك نشر سلبيات لتالفي به

 والمجالت الصحف قبل من مراعاتها ينبغي التي الضوابط من عدد وضع هو المعلنين رغبات
 على التعميم-1 :اآلتي النحو على وذلك الظاهرة هذه من الحد في تسهم أن يؤمل والتي



 زيارات وأن سيما ال اإلعالنات من فيه المبالغ النمط هذا استخدام بعدم الحكومية الجهات
 تلك منسوبي على والتأكيد ... مسؤوليات من بهم مناط هو ما إطار في تأتي المسؤولين

 عدم وكذلك اإلعالنات هذه تقوم أن والمؤسسات الشركات من الطلب بعدم الجهات
 الصحف على التأكيد-2 .مالية أعباء عليها يترتب إعالنات بأي المواطنين تكليف

 الذي المعلن لقب صحة من التأكد خاصة إعالنات تلقيها عند عليها ينبغي بأنه والمجالت
 المناطق إمارات طريق عن وذلك أسرة عميد أو ، شمل شيخ أو قبيلة شيخ أنه يذكر

 والتهاني بالتعازي يتعلق ما خاصة اإلعالن مضمون في المبالغة عدم ومراعاة والمحافظات
 ووحدته الوطن أمن يمس أو العقدية بالجوانب يخل ما اإلعالن في يكون ال وأن والترحيب

 السمو وصاحب صورنا على والترحيب التهاني إعالنات في االقتصار-3 .كانت صورة بأي
 العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي

 وزير بمرتبة عامة وظائف يشغلون الذين األمراء السمو وأصحاب الملكي السمو وأصحاب
 .ذلك حيال التوجيه سموه وطلب .معلنين أو لمسؤولين سواء صورة أي إقحام وعدم

 صياغة تكون أن على ، بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب .. التوصيات هذه على ولموافقتنا
 إعالنات في االقتصار( التالي بالنص الذكر سالفة التوصيات من )ثانياً( البند من )3( الفقرة
 وزير بمرتبة وظائف يشغلون الذي واألمراء العهد ولي وسمو صورنا على والترحيب التهاني

.أ ] معلنين أو لمسؤولين سواء أخرى صور أي إقحام وعدم الممتازة المرتبة أو

و/ )يحفظكم والله .موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ
ت/21/12
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1397
الصداق

 مأذوني على والتأكيد المهور غالء ومحاربة عضلهن من الفتيات أمور وأولياء اآلباء منع(
 إليضاح المستمرة التوعية وبث الخصوص بهذا الصادرة التعليمات حسب التمشي األنكحة
 من عليه يترتب وما العضل وحرمة عنها الناتجة واألضرار ومفاسدها المهور غالء مشكلة

 الفتاة ولي من الشرعي غير واإلجبار الشغار نكاح محاربة مع السوي الطريق عن انحراف
 الطمع إال لهم هم ال الذين األولياء بعض يفعله كما رأيها أخذ عدم أو تريده ال شخص على

 تحمد ال ما عنها ينتج منسجمة غير ومعاشرة محقق طالق من عنه ينتج وما والجشع
الوزارة من التعميم يطلب . و.)/عقباه



94/ت/8
2/713
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1412
الصداق

 بمدينة المنعقدة العشرين دورته في العلماء كبار هيئة مجلس أصدر وأن سبق حيث( :وبعد
 بعض اتفاق بشأن هـ6/11/1402 في 94 رقم القرار هـ25/10/1402 بتاريخ الطائف
 عليه تتراضى ما على الموافقة -أ : يلي ما فيه وجاء بينهم فيما المهور تحديد على القبائل

 ال بأن القبيلة تلك لحال مناسباً عليه تتفق ما يكون أن على المهور تحديد في قبيلة كل
 ما يعتبر -ب . القبيلة تلك أفراد على سارياً عليه االتفاق تم ما يكون وأن مغاالة فيه يكون

 يزوج أن تراضوا ممن أراد فمن القبيلة لتلك بالنسبة للمهر أعلى حداً قبيلة كل عليه تراضى
 تراضى الذي الحد عن زاد من -ج .عليه يشكر بل ذلك فله برضاها هذا من بأقل موليته
 رأى فإن ذلك على حملته التي الدواعي في جهته في القاضي فضيلة نظر قبيلته مع عليه

 .ذلك في نظره يقتضيه ما على بناء بردها ألزمه ردها رأى وإن أمضاها الزيادة إمضاء
. و/انتهى .)تعميمه جرى موجبه واعتماد ولإلحاطة

356
2/717
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1350
الصكوك

 التصديق لشرح فضاء بظهرها نجد ال محكمتكم من تصدر التي الصكوك بعض فإن( :وبعد
 الالزم الفضاء وترك ذلك مالحظة فصاعداً اآلن من يقتضي بأنه نفيدكم وعليه .فيه النقض أو

 صورة ربط يقتضي أنه كما قبلنا من فيه يلزم ما لشرح محكمتكم من يصدر صك كل بظهر
 ذلك بموجب العمل وإجراء اللزوم لمحل رفعه حين تدقيقه المراد بإعالمها قضية كل ضبط
 رقم التعميم بذلك صدر . ر/انتهى .)هـ25/4/1350 في تحريره صار أجله ومن دوماً

ك/هـ15/5/1409 في ت/8/68
1922

2/717
15
5



1358
الصكوك

 التي الصكوك نحو العالية المراجع وبين بيننا مخابرة جرت قد -أ : يأتي بما فنفيدكم( :وبعد
 من قرار صدر قد -ب .بالخارج السعودية العربية المملكة ومفوضي قناصل من تصدر

 عليه الموافقة وحصلت هـ8/2/1358 في 30 برقم المذكور الموضوع في الشورى مجلس
 خطاب في السنية اإلرادة وصدرت هـ21/2/1358 في 17 برقم الوكالء مجلس قبل من

 من ذلك وتبلغنا ذلك على بالموافقة هـ28/4/1358 وتاريخ 63/1/3 رقم السياسية الشعبة
 القرار في جاء ما ترون -ج . هـ11/5/1358 في 5764 برقم الفخيمة النيابة مقام

 وزارة تقوم أن :أوالً : أدناه موضحاً المذكورة الصكوك بموضوع يختص مما المذكور
 واألوامر والتعليمات األنظمة جميع السنية حكومتنا ومعتمديات قناصل بإبالغ الخارجية
 واإلقرارات الصكوك جميع في التباعها السعودية العربية المملكة في العدل بكتاب الخاصة

 ما كل اعتبار الشرعية والمحاكم القضاة رئاسة تبلغ أن :ثانيًا .لديهم تنظم التي ذلك إلى وما
 والوكاالت والعقود الصكوك من بالخارج السعودية والمعتمديات االقنصليات تصدره

 عليه نص ما مقتضى على تنظمت قد دامت ما بموجبها والعمل ذلك ونحو والمشارطات
 نفس والمعتمديات القنصليات في العمل بهذا القائم المأمور في وتوفرت العدل كتاب نظام

 وزارة من ومصدقة السعودية العربية بالمملكة العدل كاتب في توفرها المطلوب الشروط
 السنية حكومتنا معتمدي أو قناصل من الصادرة الصكوك بإحدى ظهر إذا :ثالثًا . الخارجية

 أن الشرعية المحاكم فعلى العدل كتاب نظام به قضى ما مقتضى على ينظم لم أو نقصاً به أن
 بموجبه والعمل المرفوق الصك اعتبار يجري أن :رابعًا . نواقصه واستكمال تصحيحه تطلب
 الصكوك في توفرها الواجب للشروط وحيازته لرسميته وذلك السعودية المحاكم لدى

 اختصاصات فيه تحدد عام نظام مشروع بوضع الخارجية وزارة تقوم أن :خامسًا . الرسمية
.الخارج في الملك جاللة حكومة قنصليات

 السنية حكومتنا ومفوضو قناصل يصدرها التي الصكوك بحق بعاليه جاء ما اعتماد يقتضي -د
 التعميم بذلك صدر . ر/انتهى .)هـ15/5/1358 في تحرر ولذا .أعاله موضح هو ما طبق
.و/هـ10/10/1412 في 119/ت/8 رقم
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الصكوك
 السادة شيخ سجالت خصوص في العالية المراجع وبين بيننا مخابرة حصلت فقد( :وبعد
 1221 برقم خطاباً المعظم الملك جاللة نائب لسمو أخيراً ورفعنا عليها يعثر لم التي بمكة

 بأيدي التي صكوكه فجميع السادة شيخ سجالت على يعثر لم إذا بأنه هـ2/4/1358 في
 من فتلقينا الشرعي بالوجه ثبت إذا إال معتبرة غير تكون سجالتها على يعثر لم والتي الناس
 السنية اإلرادة صدرت أنه هـ28/6/1358 في 7542 برقم المعظم الملك جاللة نائب سمو

 مع إليه أشرنا ما على بالموافقة هـ8/6/1358 في 32/1/17رقم العالي الديوان خطاب في
 كانت إذا المذكورة الصكوك على القضاة رئاسة ذكرته ما يسري :أوالً : يأتي ما إضافة
 في صكوكاً أصدر السادة شيخ كان إذا أما :ثانيًا . حكومتنا لزمان سابق زمن في صادرة

 التي الصكوك تعتبر وال حكومة ضمن كحكومة عمله يكون ألنه جائز غير فهذا حكومتنا زمن
 . حكومتنا في االختصاص جهات لدى الشرعي بالوجه إثباتها أعيد إذا إال إصدارها يكون

. ر/انتهى .)إلنفاذه بذلك لكم فإبالغاً
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 . ك.)/إلخ...الخصمين أحد بطلب إال االلتفات عدم بدعوى صكاً المحكمة تصدر ال(...
.291/ص الدعوى في التعميم نص ينظر
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 صكاً إعطاءه الكتب ........... السيد المستدعي طلب حول مخابرة جرت فإنه( :وبعد
 معامالت على بالوكالة عنه وأمضى عليه تزور بأنه عليه ........... دعوى إلى االلتفات بعدم
 الصادر القرار على المستدعي واستناد األولى المستعجلة قاضي قرره حسبما ......... وقف

 الفخيمة النيابة مقام من تلقينا وحيث.هـ25/11/1355 في 346 رقم الشورى مجلس من
 هـ10/1/1359 في 1 رقم الشورى مجلس قرار صورة هـ4/9/1359ـ3 في 10922 برقم



 قرار مواد نص نبلغكم فإنا.موجبه باعتماد المذكور المقام وأمرنا الموضوع في المتخذ
 الدعوى لخطورة بالنسبة وجيه المستدعي طلب أن :أوالً : وهو 1 رقم المذكور المجلس

 يدفع بما التمسك في الحق كل الحوادث هذه في وألمثاله له أن الشك و صحتها عدم وتبين
 صكاً المحكمة تصدر أال على نص القرار ذلك من الثاني البند أن :ثانيًا . السمعة سوء عنهم

 في المطلق النص هذا أن إلى ونظراً :ثالثًا . الخصمين أحد بطلب إال االلتفات عدم بدعوى
 .شك بال ضمنها من المستعجلة والمحاكم الشرعية المحاكم كافة وفي وسواها الحقوق

 في المطلوب الصك إعطاء في حكمها إلى االستناد اإلمكان في المجلس يرى لذلك :رابعًا
 بذلك المجلس قرار يعتبر وأن النظام في زيادة إلى حاجة دون أمثالها وفي القضية هذه

 العمل ويجري كلها الشرعية المحاكم إلى ويعمم المطلق النص لذلك وتوضيحاً تفسيراً
 / في تحرر بذلك دائرتكم موظفي وإشعار المذكور األمر موجب فالعتماد . بمقتضاه

. ر/انتهى .)هـ1359/
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 ألجل عليه الصادر الحكم شخصاً أسلمت الكبرى مكة محكمة أن حدث فإنه( :وبعد
 الحكم أسلم أنه أفاد ثم لالعتراض القانونية المدة أثناء في إليها وتقديمه عليه االعتراض

 في المذكور الصك على يعثر ولم ذلك المقيد وأنكر المذكورة المحكمة لمقيد واالعتراض
 تعطي ال أنها المحاكم في الجاري العمل أن وبما . المذكورة للمحكمة الرسمية القيود

 عليها تقدمها التي االعتراضية واللوائح األحكام تقديمهم حين المصالح ألصحاب مستنداً
 تسليمهم في المذكورة المعامالت أصحاب به يتمسك ما فيها ليس الطريقة هذه إن وحيث
 تسليم من بد ال بأنه محكمتكم موظفي عموم إشعار يقتضى للمحكمة واالعتراضات األعاليم
 فيه ومبين المستلم من موقع عليها يعترضون التي الصكوك تقديمهم حين لألشخاص مستند

 مع مقامه يقوم من أو الدائرة رئيس من ذلك على ومصدق االستالم وتاريخ الالزم اإليضاح
 عليه المحكمة إلى الصك إعادته حين أنه عليه المحكوم بإفهام التبليغ سند نفس على الشرح

 تحت ذلك عليه محكوم كل يفهم وأن منه الصك بتسليم المحكمة من سنداً يأخذ أن
. ر/انتهى .)هـ26/11/1359 في حرر .توقيعه
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 المحاكم مفتش إلى هـ24/3/1366 في 1619 رقم بخطابنا أحلنا كنا فقد( :وبعد
 والسجالت القديمة الصكوك عن استفساره حول ينبع قاضي من إلينا الواردتين المكاتبتين

 إفادته وطلب مشرف الغني عبد بختم ومختومة داغستاني بكر وأبي الهرساني زمن الصادرة
 وقد ؟ ال أم هذه والحالة الحاجة عند إليها يستند والسجالت الصكوك هذه كانت إذا عما
 الصكوك اعتبار نحو اتخاذه يجب ما وبيان ذلك حصول كيفية عن بالتحقيق المفتش أمرنا

 في نظائرها تبتدىء تاريخ أي ومن إليها المشار القديمة السجالت عن واإلفادة المذكورة
 في 83 رقم بخطابه المعاملة لنا ورفع الالزم المفتش أجرى وقد .الكبرى المحكمة

 هـ29/4/1366 في 2797 رقم بخطابنا السامي المقام إلى ذلك ورفعنا هـ27/3/1366
 هرساني أحمد/للشيخ صكوك فيها التي السجالت جلب :أوالً : يأتي ما به ارتأينا الذي

 على إلبطالها دفعاً حاكمها من لختمها ينبع من إلينا مشرف الغني عبد/الشيخ بختم ومختومة
 ويتثبت سجله في ختمه يراد صك كل وتسجيل رقم به يوضح كشفاً ينبع محكمة تعمل أن

 هرساني أحمد/الشيخ توقيع تحت بضبطه المذكور الحكم وجود عن بالذات الحالي القاضي
 بتوقيع موقعاً ووجده صك كل ضبط على اطلع قد بأنه المذكور الكشف ويذيل
 . ثانياً كشفاً به يرفع منه موقعاً يكن لم مسجالً شيئاً وجد وإن المذكور أحمد/الشيخ
 وهي مشرف الغني عبد/الشيخ السابق القاضي سجلها التي الصكوك سجالت حصر :ثانيًا

 صدور تثبت بينات وإحضار وإشعارهم أصحابها وإحضار داغستاني بكر أبي من صادرة
 صك كل على ويشرح الحالي القاضي لدى ذلك إثبات ويجرى المذكور حاكمه من الحكم
 فهو اآلن موجوداً العهد ذلك في الكاتب كان وإذا التسجيل ليعتبر المذكور بالثبوت وسجله

 سجلها وعلى عليها ويشرح الغية الصكوك تلك تصبح بينة يحضروا لم وإذا الشهود أحد
.كافية مدة ألصحابها يضرب أن على بذلك

 المبتدئة لألعوام ينبع قاضي وضحها التي األتراك زمن الصادرة الصكوك سجالت أن :ثالثًا
 هي هـ1318 عام نهاية إلى هـ1316 عام ومن هـ1309 عام والمنتهية هـ1307 عام من

 على جارياً كان العهد ذلك ونظام معتبرة وهي الكبرى بالمحكمة نظائرها لوجود معتبرة
 في معاملة أو صك بتسجيل يأمر أن للقاضي ليس بأنه للمحاكم التعميم يجرى :رابعًا . ذلك



 في أحكام منه صدرت قاض توفي وإذا بذلك له يسمح وال منه صادرة تكن لم السجل
 يتحقق أن بعد يسجلها أن وله تسجيلها له يسوغ ال تسجل ولم صكوك نظمت أو ضبوطها

 لم أو المتوفى القاضي من الحكم بوقوع تشهد ببينة أو المتحاكمين بإقرار الحكم صحة لديه
 المسئوليات تركيز نظام من»95« المادة بذلك نصت حسبما ذلك وقوع الخصمان ينكر
 محل إلى نقلوا أو فصلوا الذين القضاة أما .ذلك بمالحظة بالمحاكم المسجلين على وينبه
 فهؤالء تسجل ولم القضاء توليهم حين منهم صدرت أحكام لهم وكانت أحياء وكانوا آخر

 تحرر أن بعد األحكام تلك فيها صدرت التي األعوام سجالت في أحكامهم تسجيل يسوغ
 يشعر عليها صادق وإذا حاكمها على وتعرضها حرفياً القضية ضبط صورة المحكمة
 كان الذي بختمه عليه الختم يجرى ذلك على اطالعه وبعد إليه وبعثه الصك بتنظيم المحكمة

 وبإذنه المذكور الصك تسجيل خلفه من ويطلب الجهة تلك في القضاء توليه زمن به يختم
 ثم عامه سجل في المذكور الصك وتسجيل ذلك اعتماد الحالي القاضي وعلى تسجيله في

 وإلى ذلك في جرت التي المخابرات إلى ويشير المذكور الصك سجل على الشرح يجري
 من السجل ختم أمكن وإذا الصك سجل في بختمه ذلك على يختم ثم وتواريخها أرقامها
 العبارة كتابة إلى حاجة وال منه فيختم البلدة لتلك سفره تيسر أو البلد في لوجوده حاكمه

. المذكورة

 على المعطوف هـ26/8/1366 في 8719 رقم الكريم األمر السامي المقام من تبلغنا وقد
 ودرسه ذلك على اطالعه المتضمن هـ21/7/1366 في 205 رقم الشورى مجلس قرار
 ودرس المحاكم ومفتش مكة عدل كاتب القضاة رئاسة مندوب بحضور األنظمة لجنة لدى

 بصدد إليه المشار المحاكم مفتش تقرير على المعطوفة الرئاسة من المرفوعة الالئحة
 الموافقة -1 : يأتي ما على األنظمة لجنة واتفاق قضاتها من تختم لم التي الصكوك سجالت

 ما عدا تفصيل من فيها ورد ما مع هـ29/4/1366 في 2797 رقم القضاة رئاسة الئحة على
 بينات إحضار عن أربابها يعجز التي الصكوك اعتبار عدم بصدد الثانية المادة ذيل في جاء

 ...سجلها ذيل في بإلغائها يشرح وأن الحكم إليه المعزو حاكمها من الحكم بصدور تشهد
 صرف قد من واستثارة ناحية من التطبيق عدم من فيه ما فيه الشق هذا أن اللجنة ورأت.إلخ

 بينة من إليه طلب ما إثبات في ثانية مرة المحاكم بإشغال الدعاوى هذه مثل عن نظره
 ضمين الشرعية المرافعات ونظام ذلك في رغب إذا جديدة دعوى يقيم أن به واألجدر
 هي الئحتها في القضاة رئاسة طلبتها التي اإلجراءات أن -2 .جديد من طلبه بتحقيق

 االختصاص جهات وعلى جديدة إضافة أو بتعديل القائم النظام تمس ال داخلية إجراءات
 ذكر ما عرض ولدى .الخاصة وجهته كل القضاة رئاسة من تعميمها بعد مقتضاها على السير



 الموافقة -أ : يأتي ما باألكثرية المذكور المجلس قرر الشورى بمجلس البحث بساط على
 المندوبين وموافقة بحضور المتخذ الذكر سالف بقرارها األنظمة لجنة ارتأته ما على

 رغب إذا المرافعة أو اإلثبات قيد موقوفة األحكام هذه أمثال تظل أن على المذكورين
. القضية سجل في ذلك نص ويذكر جديدة دعوى إقامة في صاحبها

 هـ1309 عام إلى هـ1307 عام من األتراك عهد في الصادرة القديمة الصكوك سجالت -ب
 القضاة رئاسة قبل من هيئة تشكل أن يجب هـ1318 عام نهاية إلى هـ1316 عام ومن

 الشرعية المحكمة في وقع بما أسوة للرئاسة وتقديمها بها خاصة جداول وعمل لحصرها
 بعدم عزله يجري قاض كل يكلف أن المجلس يرى المناسبة وبهذه -ج . بمكة الكبرى
 منه الصادرة األحكام وصكوك والسجالت القضايا ضبوط يتفقد حتى عمله مقر مغادرة

 حقوق على ومحافظة األصولية إلجراءاتها استكماالً وذلك توقيعه بجانب بختمه وختمها
 النظامية األصول به تقضي لما تطبيقاً بذلك الشرعية المحاكم جميع على ويعمم المتحاكمين

 وأمرنا ذلك على هـ26/8/1366 في 8719 رقم بأمره السامي المقام وافق وحيث .
 »ج« الفقرة إنفاذ مالحظة مع بمقتضاه والسير اعتماده فيقتضي ذلك إبالغكم جرى باعتماده

. ر/انتهى .)هـ22/3/1367 في حرر.أعاله عنها المنوه
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 وال لها دخل ال جمل وتكرار حشو على محتوية صكوكاً المحاكم تصدر ما فكثيراً( :وبعد
 القلم من تحال وال ضبطها من تنظم ال أنها تواريخها من أيضاً لوحظ ومما الحكم في تأثير
 الجهات من جهة لكل المحددة المدة ضمن في المسجل من تعاد وال المسجل إلى

 إلى المبلغ الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم نظام من »42« المادة وأن المذكورة
 الصكوك تنظيم كيفية حيث من اتباعه قسم كل على يجب ما أوضحت حينه في محكمتكم

 في وللمسجل للمسجل إيداعه في وللقلم تنظيمه في الضبط لكاتب المحدودة والمدد
 حاوياً مختصراً إعالماً المحكمة تصدر الحكم بعد:«لفظه بما صرحت حيث تسجيله
 وتحليف وتزكيتها بلفظها الشهود وشهادة الصحيح والدفع والجواب الدعوى لخالصة
 في تأثير وال لها دخل ال والتي المكررة والجمل الحشو حذف مع الحكم وأسباب األيمان
 من وتوقيعه وتبييضه الصك تلخيص في الضبط لكاتب خمسة منها أيام عشرة أثناء في الحكم



 في وهذا وإيابه ذهابه في للقلم ويوم ومقابلته تسجيله في للمسجل أيام وأربعة حاكمه
 عليكم يجب فإنه .».أيام أربعة المدة فتكون المختصرة الصكوك وأما الطويلة الصكوك

 واألوامر التعليمات واتباع عليه نصت ما كل من المذكورة المادة بموجب والتمشي التقيد
.ر/انتهى .)إليكم الصادرة
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 الصك صلب في الخاص رأيه إبداء على القضايا بعض في القضاة بعض درج فقد( :وبعد
 الذي فإن الخصمان فيه يختصم فيما المبطل من المحق بيان هو القضاء من المقصود أن وبما
 اقتراح أو رأي القاضي لدى كان وإذا الشرعي بالوجه المنظورة القضية في البت هو ينبغي

 في إذ مستقل كتاب في لمرجعه فيه الكتابة فتكون المبطل من المحق بيان عن خارج أمر في
 يبقى حيث الحكم تنفيذ في وقت النزاع لطول مدعاة الصك صلب في االقتراح إثبات

 .)مستقبالً ذلك فالحظوا .وعسى لعل بين ويبقى عليه الحكم بتنفيذ جازم غير عليه المحكوم
. ر/انتهى
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 جهة إلى واالستالم التسليم مضمناً الصك يعاد إنفاذه وتم الشرعي الحكم صدر ما إذا ...
 لدى لحفظه وتعيده وظهره الصك سجل على ذلك ضوء على بالتهميش لتقوم صدوره
.1/627 المال بيوت في التعميم نص ينظر .ن.)/إلخ... المأمور
م/2578/3
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الصكوك
 وتاريخ 1100 رقم بالرياض التمييز هيئة رئيس فضيلة خطاب في جاء( :وبعد
 يقوم القضايا من شيء في مطوالً الحكم إصدار عند القضاة بعض أن هـ24/10/1385

 بورقة وصلها الحكم حيثيات إلنهاء يكف ولم فيه الحكم كتب الذي الصك ورقة بتوصيل
 الوصل موضع كختم موصول أنه على يدل ما يذكر ال أنه غير الصكوك أوراق من أخرى
 تداول أثناء الشك حصول إلى يدعو هذا ان وحيث .هو وختمه الرسمي المحكمة بختم

 مخالف وهو بالصكوك الحاصل التوصيل بهذا والجهات المكاتب من كثير في المعاملة
 إزالة بموجبه والتمشي ذلك مالحظة فاعتمدوا إليه أشار ما ولوجاهة .إلخ...للتعليمات

. ن/انتهى .)لالشتباه
م/1607/3

2/726
20
6

1386
الصكوك

 وضع دون الصكوك على بالتوقيع يكتفون العدل وكتاب القضاة بعض أن لوحظ لقد( :وبعد
 في الشك يوجب مما الحاالت كل في ينضبط ال قد التوقيع أن إلى وبالنظر.الذاتية أختامهم
 كي منكم الصادرة الصكوك على التوقيع بجانب الذاتي الختم وضع اعتمدوا لذا .صحته
 في ت/117/2 رقم التعميم بذلك صدر . ن/انتهى .)معاً والختم التوقيع صحة لدينا يتحقق

.و/هـ5/9/1390
م/1958/3

2/727
9
8

1386
الصكوك

 تصدر التي الصكوك من صوراً إعطاءها البلديات شئون وكالة طلب على بناء( :وبعد
 الدولة أمالك باسم وتسجل الحكومية للمصالح الوكالة هذه تمنحها التي البيضاء باألراضي

 من مانع فال األخرى واجباته وبين الموظف بين يحول ما الصور هذه نسخ في إن وحيث
 ألصولها مطابقتها من التأكد بعد الصكوك لهذه تؤخذ التي الفوتغرافية الصور على التصديق

. ن/انتهى .)الغرض لهذا المخرجة الصور بعدد سجالتها على والتهميش



م/2627/3
2/727

18
11

1386
الصكوك

 في 1075 برقم الشرقية والمنطقة بنجد التمييز هيئة رئيس إلينا رفع( :وبعد
 الصك تعديل يجري قد التمييز هيئة عليهم تالحظ حينما القضاة بعض أن هـ17/10/1386

 حصول أن إلى وبالنظر.إلخ... التمييز هيئة قرار إلى يشيرون ال أنهم إال المالحظة بموجب
 إن ألنه والواقع للحقيقة أيضاً ومخالف المبلغة للتعليمات مخالف فضيلته إليه أشار ما مثل

 من متأخراً التعديل تاريخ جعل وإن صحيح غير فهذا الصك تاريخ هو التعديل تاريخ جعل
 جميع على يجب فإنه لذا .بالقاضي الظن إساءة يسبب قد فهذا أسبابه تذكر ولم الصك تاريخ

 الطارىء التعديل هذا بأن التصريح التمييز هيئة أحكامهم صكوك على تالحظ الذين القضاة
. ر/انتهى .)التمييز هيئة وبين بينهم المفاهمة من حصل ما بسبب هو أخيراً الصك على

م/1677/3
2/727

11
7

1387
الصكوك

 في 726/2 رقم خطابه البلديات لشئون الداخلية وزارة وكيل سعادة لنا كتب فقد( :وبعد
 في أرض قطعة /........للشيخ سلمت أن سبق العاصمة أمانة أن المتضمن هـ27/2/1387
 المشار الحي تخطيط عند مكة عدل كاتب من شرعي صك إخراج وتم بمكة، العزيزية حي
 فكتبت ورقمها، ومقاساتها األرض حدود تعدلت بجدة المدن تخطيط مكتب قبل من إليه

 لديه بأن فأجابها الجديد التنظيم مع ليوافق الصك تعديل منه تطلب مكة عدل لكاتب األمانة
 ليست الحالة هذه أن الوكيل سعادة وقال موافقتنا، بعد إال صك أي تعديل بعدم تقضي أوامر
 التعميم في ورغب.المملكة من أخرى بلديات في مثيالت لها يوجد بل العاصمة بأمانة خاصة
 الصكوك لتتفق الحالة هذه مثل في الصكوك لتعديل باالستجابة والمحاكم العدل كتاب على
 إجراء العامة المصلحة اقتضت متى بأنه نشعركم وعليه . للمدينة التنظيمي المخطط مع

 األرض بعض حدود تغيير عليه وترتب بذلك األمور والة أمر وصدر ونحوها للشوارع تعديل
 من مانع فال شرعية بطريقة شيء أرضه من اقتطع من تعويض وتم زيادتها أو نقصها بسبب



.ر/ .)ذلك ضوء على الصك في التعديل إجراء
ت/52/3
2/728

16
4

1390

الصكوك
 وبرفقه هـ24/7/1389 في 6004 رقم أبها محكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا( :وبعد

 من كثيراً أن المتضمن هـ17/7/1389 في 1960 رقم مشيط خميس قاضي فضيلة مذكرة
 مصوري إلى به يذهب عليه ليعترض الشرعية المحكمة من صكاً يتسلم عندما الناس

 له آخر لشخص صورة منه يعطي وقد منها بشيء يحتفظ صور عدة منه فيأخذ المستندات
 من يصدق لم الحكم يكون وقد التنفيذ دوائر لدى به المراجعة في فيأخذ بالدعوى عالقة
 لذا .وأضرار مفاسد ذلك على يترتب وقد عنه الرجوع أوجب ما عليه طرأ أو التمييز هيئة

 المحكمة من مصدقة تكن لم ما الفوتغرافية الصور على االعتماد عدم ينبغي فإنه هذه والحالة
 على مطابقتها إجراء الصورة تصديق قبل المحكمة وعلى األصل منها صدر التي الشرعية
. ن/انتهى .)سجلها

ت/69/2
2/729

18
5

1390
الصكوك

 عقارات ببيع األشخاص بعض إقرارات يرصدون العدل كتاب بعض أن المالحظة من( :وبعد
 تكون أن والمفروض شرعية دائرة العدل كتابة إن وحيث . شرعي بمستند ملكيتها تثبت لم

 تصرف أي في عليها لالستناد وصالحة الشرعية لإلجراءات مستوفية منها الصادرة الصكوك
 ملكية من بالتثبت بواجباته تقوم التي والمحاكم العدل كتاب تقيد الضروري من فإن شرعي

. ن/انتهى .)إقراره رصد قبل شرعي بصك العقار في المتصرف
ت/117/2

2/729
5
9



1390
الصكوك

 االطالع ولدى عليها التصديق منا ويطلب القضاة بعض من صكوك تردنا ما كثيراً( :وبعد
 تركيز نظام إن وحيث .الصك ذلك منه الصادر القاضي بختم مختومة غير بأنها يتضح عليها

 من المخرجة الصور وعلى الصكوك كافة على التصديق من البد أنه على ينص المسئوليات
 جميع في ذلك مالحظة منكم فنرغب .الرسمي المحكمة وختم القاضي بختم السجل

.و/انتهى .)منكم الصادرة الصكوك
ت/133/3

2/729
7

10
1390

الصكوك

 عليها بالختم القاضي يكتفي بل موقعة ليست صكوك الوزارة هذه إلى يرد ما فكثيراً( :وبعد
 الصكوك على ختمه بجانب المبصر القاضي يوقع أن ينبغي بأنه ونشعركم .مبصر وهو بختمه

. ك/انتهى .)منه تصدر التي
ت/140

2/729
18
10

1390
الصكوك

 مختصراً يكون بعضها أن المحاكم بعض من الصادرة الصكوك على الحظنا فقد( :وبعد
 تدعو ال الذي الحشو من بكثير مطول اآلخر البعض أن كما.بالمقصود مخالً اختصاراً
 كتابة عند يراعون ال المحاكم كتبة من كثيراً أن كما.الصك في وجوده إلى الضرورة
 مما الخط حسن أو اإلمالئية القواعد أو العربية اللغة قواعد المذكرات تحرير أو الصكوك

 تدعو ربما بعضها أن سيما ال والمذكرات الصكوك تلك إلى االنتقادات توجيه عليه يترتب
 تركيز من »116« المادة إن وحيث . السعودية العربية المملكة خارج إلى نقله إلى الحاجة

 العربية القواعد طبق الصك تنظيم يكون بأن يجب أنه على تنص الشرعي القضاء مسئوليات
 . ذلك شاكل وما والحك المسح من خالياً الصك يكون وأن مخل غير اختصاراً مختصراً
 عليكم والمذكرات الصكوك مسودات عرض بضرورة لديكم المسئولين تعميد منكم فنرغب



 بعد إال التبييض يتم ال وأن كتاب رئيس بها يوجد كان إذا المحكمة كتاب رئيس على أو
 في ت/12/65 رقم بالتعميم أكد . و/انتهى .)بالموافقة ذلك على التأشير

.و/هـ11/1/1418 في 1015/ت/13 ورقم .ك/هـ14/4/1404
ت/153/3

2/730
14
11

1390
الصكوك

 ومستوفية الشرعية األصول مع متمشية تكون أن وهي الصكوك تلك إجراءات مالحظة(...
 المالحظة حالة وفي واإلمالئية العربية والقواعد الخط حسن فيها ومراعاً النظامية إلجراءاتها

 بعد ثم عليه لوحظ ما إلصالح منها صدر التي الجهة إلى تصديقه قبل يعاد الصك على
 التعميم نص ينظر . و.)/السعودية الخارجية وزارة من بتصديقه ليقوم لصاحبه يسلم التصديق

.ق/هـ9/2/1399 في ت/16/1 رقم التعميم بذلك صدر .1/746 التصديقات في
ب/94/2
2/730

21
5

1391
الصكوك

 في 130142/2050/4 رقم الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا( :وبعد
 هـ4/4/1391 في 7753 رقم الكريم السامي األمر من صورة ومشفوعه هـ4/5/1391

 130101 رقم خطابكم إلى باإلشارة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب« : نصه وهذا
 العزيز عبد بن سعود بن محمد/األمير سمو من تلقيتموه ما على عطفاً هـ18/3/1391 في

 يفرغوا ال بأن العدل وكتاب الشرعية للمحاكم اإليعاز في وإخوانه رغبته أبدى والذي
 إال وأسرته عوائلهم لغير العزيز عبد بن سعود/المرحوم من صادرة للبيع أوامر أو صكوكاً

 التوقيع صحة لمعرفة العامة المحاكم لدى بهم المعترف والمهور التواقيع خبراء جلب بعد
 ذكر لما وتأييدكم إمضائها من بالرغم مزورة أوامر هناك بأن لديهم ثبت حيث والمهر

. ك/انتهى .)واالعتماد اإلحاطة ونرغب .».اهـ.الالزم فأكملوا ذلك على بموافقتنا نخبركم
ت/118/3

2/731



15
7

1391
الصكوك

 الشرطة بواسطة استالمها جرى التي بالمبالغ االستالمات إقرار على التصديق من مانع ال(...
 على فيشرح بها محكوماً كان إذا أما شرعية، صكوك بموجب بها محكوماً يكن لم إذا

 بصكوك يكون أن بد فال الوكاالت أما سجالتها، هوامش على ذلك إلثبات الصكوك نفس
.1/749 التصديقات في التعميم نص ينظر .و.)/ ذلك العتماد شرعية

ت/31/3
2/731

16
2

1392
الصكوك

 في خـ/343 رقم الزراعي للبنك العام المدير سعادة خطاب الوزارة هذه تلقت( :وبعد
 المزارعين إلى المقدمة البنك ديون بعض كانت لما« :نصه ما فيه جاء الذي هـ21/1/1392
 قرار في الواردة للشروط مستوفية غير ملكية بصكوك موثقة المملكة مناطق مختلف في

 143 رقم القضاة لرئاسة العليا الهيئة وقرار هـ8/6/1390 في 569 رقم الوزراء مجلس
 نصت ما بتنفيذ التقيد بشأن الشرعية المحاكم سائر على المعمم هـ10/9/1390 وتاريخ

 وتاريخ 109 رقم الشرعية بالدوائر اإلدارية األعمال تنظيم نظام من )85( المادة عليه
 كامل مستوفية بصكوك الصكوك هذه الستبدال ساعياً البنك وكان . هـ24/1/1372

 استبقائها في هي القديمة الصكوك هذه الستبدال السليمة الطريقة وكانت المطلوبة الشروط
 وأن للضياع تعريضها يجوز ال الدين إجراءات في أساسية وثيقة أنها اعتبار مع البنك لدى

 حال تلغى التي القديمة محل تحل للشروط مستوفية جديدة صكوك إبراز المدينين من يطلب
 القضاة الفضيلة أصحاب على التعميم نرجو جئنا لذلك ...المحاكم قبل من الجديدة إنجاز
 للمزارعين جديدة صكوك بإعطاء التبديل هذا إجراءات لتسجيل المناسبة اإلجراءات باتخاذ

 االستمارات حسب الخصوص بهذا السعودي العربي الزراعي البنك من بكتب المزودين
 سعادة إليه أشار بما والعمل بموجبه بالتعميم معاليه أمر الوزير لمعالي وبالعرض .المرفقة
.ك/انتهي .)الزراعي للبنك العام المدير
ت/141/1

2/732



8
7

1393
الصكوك

 المتهم إدانة على فيه ينص بحيث والقرارات الصكوك في بالحكم التصريح يجب ... (
 لمجريات وفقاً براءته وإعالن اإلدانة عدم أو معينة سجن بمدة عليه والحكم
.247/ص الحكم في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...القضية

ت/68/4
2/732

14
4

1394
الصكوك

 الحكومة بمطابع االتصال بعد وذلك الممتاز من ورق بتأمين العدل وزارة قامت فقد( :وبعد
 من نوع طباعة وتم الممتاز الورق بصناعة المتخصصة العالمية الشركات وبعض بالرياض
 بكلمة كتبت معينة عالمة الصكوك لتلك ووضع إليه المشار الورق من الشرعية الصكوك

 ومن.العادي الورق ذات األخرى الصكوك باقي عن لتمييزه الصك أرضية على العدل وزارة
 كالممتلكات طويلة مدة البقاء يتطلب ما باستعمال قصد الصكوك من النوع هذا أن المعلوم

 االحتفاظ يستلزم التي واإلنهائية والجنائية الحقوقية والقضايا العامة والعقارات الثابتة
 العادية للقضايا بالنسبة الصكوك تلك استعمال يستبعد أن على جداً طويلة مدداً بمستنداتها
 غير األمور من النوع لهذا يستعمل أن على يماثلها، ما أو البسيطة المبايعات أو كالوكاالت

 الصكوك على المحافظة على العمل مع ذلك مالحظة فنأمل .العادية الصكوك جداً المهمة
 ت/3/12 رقم التعميم بذلك صدر . م/انتهى .)له خصصت فيما إال استعمالها وعدم الممتازة

. و/هـ20/10/1410 في 157/ت/8 ورقم .ش/هـ6/1/1397 في
ت/98/12
2/733

28
5

1394
الصكوك



 يطبق لم التي االستحكام حجج صكوك حول استفسارات الوزارة لهذه يرد ما كثيراً( :وبعد
 إنه وحيث الشرعية، الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »86ـ85« المادتين مقتضى فيها
 هـ21/1/1392 في خـ/343 برقم خطاب الزراعي البنك عام مدير سعادة من ورد أن سبق
 بصكوك »85« المادة تستوف لم التي الصكوك باستبدال المحاكم على التعميم فيه طلب

 أن حصل أنه إال هـ26/2/1392 في ت/31/3 برقم التعميم جرى فقد .لذلك مستوفية
 المعاملة وبإحالة إليهما المشار المادتان فيها تطبق لم استحكام حجج لها بأمالك طرق مرت

 في 131 رقم قرارها أصدرت القضائية الهيئة إلى الصكوك تلك على المشتملة
 لالعتماد تكفي ال الحجج هذه أن ترى القضائية الهيئة أن« : فيه جاء الذي هـ8/5/1392

 مشتمالتها من انتزع ما إفراغ في عليها لالستناد صالحة غير وأنها الملكية ثبوت في عليها
 رقم التعميمين مقتضى مراعاة مع 86ـ85 المادتين مقتضى تستكمل حتى العام الطريق لصالح

 رئاسة من الصادرين هـ7/11/1390 في 130/2 ورقم هـ16/7/1390 في ت/92/2
 ثم أيديهم من الصكوك واستعادة بذلك المذكورين إفهام الهيئة ترى كما سابقاً القضاة

 انتهت ما نتيجة صك بكل يلحق انتهائها وعند حدة على منها معاملة كل إجراءات استكمال
 صك نحو هـ18/7/1393 في 185 رقم قرارها أيضاً القضائية الهيئة أصدرت كما .».إليه
 قاضي إلى والصك المعاملة إعادة القرار هذا في ورأت 86ـ85 المادتان فيه تطبق لم

 اإلجراءات وإلحاق بهما ألحق وما المذكورتين المادتين مقتضى الستكمال المحكمة
 ال بأنه ونفيدكم . إلغائه إلى الحاجة دون سجله هامش وعلى االساسي بالصك المطلوبة
 قررته وما هـ26/2/1392 في ت/31/3 رقم إليه المشار التعميم في جاء ما بين تعارض
 تستوف لم التي الصكوك استكمال هو المقصود ألن أعاله إليهما المشار بقراريها الهيئة

 أو جديدة بصكوك وإبدالها القديمة الصكوك بسحب ذلك كان وسواء النظامية إلجراءاتها
.الصكوك تلك ذيل في اإلجراءات تلك بإلحاق

 في وأسرع الصكوك إلغاء من أيسر هي األخيرة الطريقة أن القضائية الهيئة رأت وحيث
. و/انتهى .)بموجبه والتمشي االطالع فنأمل . الهيئة قررته ما اعتماد من مانع فال اإلنجاز
ت/225/2

2/734
18
11

1394
الصكوك

 في ب/417 رقم السعودي التسليف بنك عام مدير سعادة خطاب تلقينا( :وبعد



 عليكم السالم العدل وزارة وكيل الفضيلة صاحب« : نصه يلي وفيما هـ28/10/1394
 السعودي التسليف بنك أجلها من يقرض التي األغراض من فإن :وبعد..وبركاته الله ورحمة
 طالب قيام ضرورة على اإلقراض الئحة نصت وقد المساكن إنشاء على والمساعدة الترميم
 تنظيم من 86ـ85 المادتين ألحكام مستوف شرعي صك بتقديم الترميم لغرض القرض

 بعض كانت ولما رهنه، أو إنشاؤه أو ترميمه المراد للمنزل ملكيته يثبت اإلدارية األعمال
 فإنه المستفيد الشخص نفوس حفيظة وتاريخ رقم من خالية أصحابها يقدمها التي الصكوك

 من أكثر وجود الحتمال يقدمها التي الوثائق على الصك مطابقة من التأكد البنك على يصعب
 التكرم نأمل وعليه .نفوسهم حفائظ إلى الرجوع بينهما للتفريق ويلزم واحد باسم شخص
 نفوس حفيظة وتاريخ رقم كتابة بضرورة المملكة في العدل وكتاب المحاكم على بالتعميم

 تعاونكم لفضيلتكم ومقدراً شاكراً . التعميم من بصورة تزويدنا أرجو كما الصك طالب
 رقم بالتعميم أكد . ك/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.العامة المصلحة لتحقيق
.ك/هـ22/11/1395 في ت/216/12
ت/76
2/735

15
4

1395
الصكوك

 هـ23/4/1390 في ت/55/2 رقم القضاة رئيس نائب تعميم بموجب تبلغتم أن سبق( :وبعد
 بتملك صك أي اصدار بعدم هـ6/4/1390 في 6701 رقم السامي المقام أمر تضمنه ما

 تنظيم نظام من 86و 85 المادتين في عليها المنصوص اإلجراءات اتباع بعد اال األراضي
 وحيث .أشخاص بين نزاعًا القضية منشأ كان ولو الشرعية الدوائر في االدارية األعمال

 السامي األمر تضمنه بما يتقيدوا لم القضاة بعض أن الينا ترد التي المعامالت بعض من اتضح
 بثبوت صك يخرج ال وأن السامي المقام أمر في جاء بما التقيد عليكم نؤكد فإننا إليه ألمشار
 85 المادتين وتطبيق االستحكام نظام إجراء بعد إال المتنازعين الطرفين ألحد أرض أي ملكية

 المبلغ التعميم بموجب بهما ألحق وما الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من 86و
 في 569 رقم الوزراء مجلس قرار على المبني هـ16/7/1390 في ت/92/2 برقم لكم

 في ت/96/2 رقم والتعميم هـ7/11/1389 في ت/135/2 رقم والتعميم هـ8/6/1390
 المادتين تطبيق دون النزاع فصل في اإلسراع ضرورة الحال استدعى وإذا هـ24/5/1391

 التملك إلثبات يكفي ال الحكم هذا أن على الحكم صك في ينص أن من فالبد إليهما المشار



. و/انتهى .)إفراغ أي في عليه يستند وال االستحكام حجة مقام يقوم وال
ت/14/12
2/736

12
1

1396
الصكوك

 تغيرت أو ذلك عن ضاق فإذا بالشروحات سجله وهامش الملكية صك امتالء لغاية ... (
 رأى أو متمزقاً أو بالياً الصك كان أو الصك في مما جزءاً كان أو حدوده أو المبيع صفة

 ما فيه يتبع ثم جديد صك له يخرج فحينئذ جديد صك إخراج في المصلحة أن العدل كاتب
 و.)/إلخ...آنفاً المذكور والتهميش بالضبط االكتفاء حيث من األولى الملكية صك في اتبع

.3/263 العدل كتاب في التعميم نص ينظر .
ت/36/12
2/736

24
2

1396
الصكوك

 في 199 رقم الشرقية والمنطقة بنجد التمييز هيئة رئيس فضيلة خطاب أدناه نبلغكم( :وبعد
 المحاكم بعض من التمييز هيئة إلى يرد ما فكثيراً« :المقدمة بعد ونصه هـ20/1/1396

 في يوضح ولم صكوك عدة على وتشتمل دوسية في ربطها إلى وتحتاج مرتبة غير قضايا
 يكتب أن دون بالمهر بالتوقيع يكتفي القضاة وبعض تمييزه المطلوب الصك القاضي مذكرة
 المحاكم على التعميم والمطلوب المعاملة انجاز ويعوق يربك مما العمل وهذا واضحاً االسم

 رقم وبيان القاضي ختم على زيادة واضحاً والمذكرات الصك في االسم كتابة بمراعاة
 المختص الموظف على التأكيد يجب كما المذكرة، في تمييزه المطلوب الصك وتاريخ
 يريد لمن وتسهيالً أوراقها على حفظاً كالمتبع ملف في وربطها المعاملة أوراق بتنظيم

 والعمل اإلحاطة فينبغي العمل إنجاز في فضيلته إليه أشار ما ألهمية ونظراً .».اهـ.دراستها
. س/انتهى .)بموجبه
ت/123/12

2/736
6



9
1397

الصكوك

 ز/و/4377 رقم والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد
 هـ20/7/1397 في 561 رقم برقيته العاصمة أمين لنا رفع« : نصه هذا هـ2/8/1397 في

 على صكوك بإخراج يقومون زالوا ال المكرمة بمكة والقضاة المحكمة رئيس أن المتضمنة
 رقم بخطابه مكة عدل كاتب أبلغ أن سبق المحكمة رئيس أن من بالرغم بيضاء أراضٍ
 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو صاحب بأمر هـ23/5/1397 في 233/4

 البيع طريق عن ذلك كان سواء البيضاء األراضي على صك أي اخراج بعدم القاضي الوزراء
 من غيرها أو زبيدة عين طريق عن أو العاصمة أمانة قبل من البيع طريق عن أو األفراد من

 بملكية شرعياً صكاً يحمالن المصلحة أو األرض صاحب يكن لم ما الحكومية المصالح
 تتنافى التصرفات هذه مثل إن وحيث . السامي المقام موافقة استصدار بعد إال األرض تلك
 سموه أمر ومع هـ30/5/1397 بتاريخ الملكي الديوان عن الصادر البيان تضمنه ما مع

 على التأكيد معاليكم من نأمل .لها حصر ال مشاكل من ستوجده ما مع بعاليه إليه المشار
 بما التقيد باعتماد العدل وكتاب المحاكم رؤساء وكافة المكرمة بمكة المحكمة رئيس
.و/انتهى .)بموجبه التمشي واعتماد االطالع نرغب .».اهـ.ذكر
ت/41/12
2/737

23
2

1398
الصكوك

 صكوكها تنظم لم منتهية قضايا لديهم وتكون إجازات يطلبون القضاة بعض أن بلغنا( :وبعد
 ويضر المنتهية الصكوك تسليم يعطل مما الصكوك تنظيم قبل بإجازاتهم ويتمتعون

 القضايا وإنهاء المنتهية القضايا صكوك جميع تنظيم بضرورة عليكم نؤكد لذا .بالمراجعين
. و/انتهى .)العادية باإلجازة التمتع قبل االنتهاء وشك على التي

ت/179/12
2/737

22
9



1398
الصكوك

 هـ7/7/1398 في 670 رقم الكبير السيل محكمة قاضي فضيلة خطاب إلى إشارة( :وبعد
 سجل سريان مدى عن استفسار يردها عندما العدل وإدارات المحاكم أن مالحظته المتضمن
 هو كما بالصك مرفقة رسمية مذكرة بموجب باإلجابة والدقة التحري بعد تقوم الصكوك
 يكتفي ال البعض أن إال الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من »190« المادة مقتضى

 المادة نهاية في ورد وحيث .إلخ...الصك نفس على اإلجابة بتدوين يطالب بل بالمذكرة
 السجالت في والتحري البحث الصك منها الصادر الدائرة وعلى:«نصه ما إليها المشار

 حاله على يبقى الصك مفعول أن لها ظهر فإذا عميقاً دقيقاً بحثاً الصك عن والقيودات
 أمر الوزير معالي وباطالع .».اهـ.بالصك مصحوبة رسمية بمذكرة بذلك العدل كاتب أفادت

 االكتفاء من المذكورة المادة في ورد بما التقيد واعتماد االطالع فنأمل إليه أشير بما بالتعميم
 لشكل توحيداً الصكوك على بالشرح المطالبة وعدم بالصك المصحوبة الرسمية بالمذكرة

.ع/انتهى .)العمل
ت/188/12

2/738
18
10

1398
الصكوك

 في 22032 برقم المظالم ديوان رئيس لمعالي الموجه السامي المقام لخطاب إشارة( :وبعد
 وضع بضرورة االختصاص جهات إلبالغ منه صورة الوزارة لهذه المعطى هـ22/9/1398
 بالنسبة موجبه واعتماد االطالع نرغب .إلخ...يصدر صك كل في والقطعة المخطط رقم

. ع/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه المخططات ذات األراضي لصكوك
ت/124/12

2/738
25
7

1399
الصكوك

 الخيرية األوقاف أعيان صكوك بأصل وتزويدهم األوقاف إدارات مع المحاكم تعاون ... (
 تتنازل أو المحسنون بها يتبرع التي األراضي صكوك أصل وكذا المحاكم في الموجودة



 ينظر . ق/انتهى .) عليها مساجد إنشاء لغرض واألوقاف الحج وزارة لصالح البلديات عنها
.3/415 المساجد في التعميم نص
ت/15/5
2/739
2
3

1400
الصكوك

 العدل وكتابات المحاكم من الصادرة الشرعية للصكوك الكبيرة لألهمية نظراً( :وبعد
 سواء المختصة للجهات تبرز الصكوك هذه أن كما إليها، يرجع دائمة وثائق باعتبارها
 وخط جميل بشكل إخراجها إلى العمل يتطلب مما رسمية وثائق بصفتها الخارج أو بالداخل
 هذا حول عممت وأن سبق الوزارة إن وحيث . واإلمالئية النحوية األخطاء من خال واضح

 في 153/3 ورقم هـ2/8/1382 في 2449/3 رقم التعميم بموجب الموضوع
 في العاملين مستوى رفع على تعمل زالت وال عملت الوزارة أن كما هـ14/11/1390

 مستوى رفع بهدف المتخصصة التدريبية الدورات عقد طريق عن العدل وكتابات المحاكم
 المحاكم بتدعيم المختصة الجهات مع بالتنسيق تقوم كما ، الدوائر هذه في العاملين كفاءة

 الصكوك تخريج مستوى من الرفع بهدف وذلك النساخ من كاف بعدد العدل وكتابات
 إسناد -1 : التالية الخطوات اتباع على نأمل الهدف لهذا وتحقيقاً المالئم بالشكل الشرعية

 الخطوط حسان موظفين إلى العدل وكتابات المحاكم في الشرعية الصكوك تخريج مهمة
 لخارج سترسل التي الشرعية الصكوك تخريج على العمل -2 .اإلمالئية بالقواعد ملمين

 نساخ بها يوجد التي العدل وكتابات المحاكم في وذلك الكاتبة اآللة على بالنسخ المملكة
. و/انتهى .)تحقيقه على والعمل ذلك العتماد . ذلك أمكن ما

ت/52/11
2/739

28
4

1400
الصكوك

 تنظيم من »86 ـ 85« المادتين أحكام تنفيذ على يدل ما إلى بالصك يشار أن ضرورة ... (
 االستحكام في التعميم نص ينظر . ق.)/إلخ... الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال

1/264.



ت/98/5
2/740

24
7

1400
الصكوك

 سابقاً األولى الرياض عدل كاتب عن الصادرة للصكوك اإلفراغ بعدم التقيد ضرورة(
الوزارة من التعميم يطلب .و.)/السدالن صالح بن محمد/الشيخ
ت/109/12

2/740
10
8

1400
الصكوك

 في 1738/3 رقم بالنيابه والقروية البلدية الشئون وزير سمو خطاب تلقينا( :وبعد
 رئيس نائب فضيلة خطاب صدر أن سبق حيث« : نصه ما فيه جاء الذي هـ5/7/1400

 رقم بالتعميم الوزارة هذه من والمعمم هـ21/2/1390 وتاريخ 362/1 رقم القضاة
 بتمييز الخاصة التعليمات من )5( المادة بأن قضى والذي هـ5/4/1390 في 1201/4
 له يسلم عليه المحكوم قناعة عدم حالة وفي بالحكم الخصمين بإفهام نصت قد األحكام
 اطالع بعد نأمل لذا . الحكم على االعتراضية الئحته لتقديم أيام عشرة ويمهل الصك

 من بنسخة البلديات وتزويد بذلك المحاكم على بالتأكيد يلزم من إلى اإليعاز معاليكم
 االعتراضية الالئحة إعداد إلمكان البلديات قبل من عليها والمعارض منها الصادرة الصكوك

 فعليكم سموه إليه أشار ما ولوجاهة .».اهـ.العام الصالح خدمة فيه لما تعاونكم شاكرين.عليها
. و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه اعتماده

ت/118/1
2/740
7
9

1400
الصكوك

 بالمتر أطوال ذرعة إجراء من البد ألطوالها الذرعة تحمل ال التي القديمة الصكوك -2 «...



 أطواله وضع المراد العقار ومعالم الجوار صكوك من الشرعي الحاكم يتأكد أن مراعاة مع
 البد ونحوه المعماري كالذراع المتر بغير األطوال تحمل التي القديمة الصكوك -3 .بالمتر

 المقاييس في التعميم نص ينظر .و.»/إلخ...المتر القياس إلى أطوالها تحويل إجراء من
.3/579 واألطوال

ت/136/1
2/741
4

11
1400

الصكوك

 على المحال كابلي علي محمد/الشيخ مدركة قاضي حق في المتخذ للتحقيق فنتيجة( :وبعد
 ال وهي وخارجها مدركة قضاء والية داخل عقار تملك صكوك من أصدره وما حاالً التقاعد

 هـ8/3/1396 في ت/58/12 رقم الوزارية التعاميم على وبناء . المتبعة واألصول تتفق
 رقم السامي واألمر هـ21/12/1395 في 34895 رقم السامي األمر على المعطوف

 ورقم هـ3/2/1396 في ت/31/12 رقم التأكيدي والتعميم هـ9/2/1396 في 3685
 يقع الذي للعقار صكوك إخراج من المنع المتضمنة هـ10/11/1397 في ت/149/3
 في ت/23/1 رقم الوزاري التعميم على وبناء.واختصاصه القاضي والية خارج

 كاتب أو القاضي والية خارج يقع عقار أي إفراغ أو تسجيل عدم المتضمن هـ18/3/1400
 مدركة قضاء والية خارج لعقار تملك صك أي أن -1 : يلي بما نعمدكم فإنا ...العدل
 في مستنداً يكون إفراغ صك أي أو كابلي علي محمد/الشيخ السابق قاضيها من صادر

 يجوز ال مدركة قضاء والية خارج عقار ألي المذكور القاضي من صادر صك على األصل
 إرساله لديها أبرز التي الجهة على ويتعين شرح بأي سجله على التهميش وال بحال إفراغه

 قضاء والية داخل لعقار تملك صك أي أن -2 . المتبع حسب يلزم ما اتخاذ ليجري إلينا
 القاضي من إفراغه يجوز ال كابلي علي محمد/الشيخ السابق قاضيها من صادر مدركة

 وبعد والنظامية الشرعية المتبعة لألصول إجراءاته مطابقة من التأكد بعد إال بمدركة المختص
 يجرى إجراءاته استيفاء عدم أو ألصله مطابقته عدم حال وفي وضبطه سجله على الوقوف

 .)تحرر ولالعتماد.يلزم بما التوجيه ثم ومن المختصة الجهة من دراسته لتجري إلينا رفعه
. و/انتهى
ت/81/12
2/742



19
5

1401
الصكوك

 عدل كتابة من صادر صك أي إفراغ بعدم والمحاكم العدل كتاب جميع على التأكيد بشأن(
الوزارة من التعميم يطلب . ش.)/سجله عن االستفسار بعد إال الرياض

ت/10/12
2/742

23
1

1403
الصكوك

 التأكيد المتضمن هـ8/11/1401 في ت/188/1 برقم لكم المبلغ لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد
 خارج يقع عقار ألي استحكام حجة أية إخراج عدم من وعناية دقة بكل بااللتزام عليكم

 إليهم ورد إذا العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب على وأنه المكاني المحكمة اختصاص
 كابلي علي محمد/الشيخ السابق مدركة قاضي وهم القضاة أحد من خارجة استحكام صكوك
 اتخاذ عدم واليته خارج عقار على غيرهم أو شافي بن محمد/الشيخ السابق ميسان وقاضي

 بما بشأنه التعميد ليجري للوزارة رفعه ويجري ونحوه إفراغ من عليها شرعي إجراء أي
 بإخراج قاموا أنهم لنا تبين الذين القضاة بين من إن وحيث سبق لما وتأكيداً .إلخ...يجب

 سابقاً الجموم قاضي إليهما المشار القاضيين إلى إضافة واليتهم خارج استحكام صكوك
 حجج بشأن فضيلته من الصادرة الصكوك مالحظة نرغب..الجاسر العزيز عبد/الشيخ

 ونحوه إفراغ من عليها شرعي إجراء أي اتخاذ وعدم الجموم بمحكمة كان حينما االستحكام
 رقم التعميم بذلك صدر . و/انتهى .) بشأنها يجب بما التعميد ليجري للوزارة وترفع
.و/هـ23/10/1401 في ت/181/3
ت/29/2
2/743
6
3

1403
الصكوك



 في ت/188/1 ورقم هـ4/11/1400في ت/136/1رقم لتعاميمنا فإلحاقاً( :وبعد
 سابقاً مدركة قاضي صكوك بشأن هـ23/1/1403 في ت/10/12 ورقم هـ8/11/1401

 سابقاً الجموم وقاضي شافي بن محمد/الشيخ سابقاً ميسان وقاضي كابلي محمد/الشيخ
 صار التي الحيثيات على وبناء .جاسر بن العزيز عبد/الشيخ المضيق لمحكمة حالياً والمنقول

 بشأن الوزارية والتعاميم السامية واألوامر العليا القضائية الهيئة قرار عليها التعاميم هذه بناء
 تسجيل أي إجراء وعدم المكاني االختصاص خارج يقع عقار ألي استحكام أية إخراج عدم

 العدل كاتب أو المختص القاضي والية خارج العقار ذلك يقع عقار أية على يرد إفراغ أو
 فإنا اتخاذه يلزم وما التعاميم هذه ينظم موحد تعميم إصدار في ورغبة ولألهمية المختص

 قاضي من الصادرة الصكوك على مقتضاها ينسحب المذكورة التعاميم أن : يلي ما نبلغكم
.1/279 االستحكام في التعميم نص ينظر .و.)/إلخ...العديني الله عبد/الشيخ سابقاً خليص

ت/43/12
2/743

27
3

1403
الصكوك

 وبناء اإلفراغات تنظيم بشأن هـ12/1/1396 في ت/14/12 رقم لتعميمنا فإلحاقاً( :وبعد
 المشفوع هـ26/2/1403 في 357 رقم بخطابه الوزارة وكيل فضيلة علينا عرضه ما على

 صك أن وهو« : يلي ما والمتضمن واإلداري القضائي التفتيش من المؤلفة اللجنة تقرير به
 فإنه المختص العدل كاتب لدى الملك كامل إفراغ أريد ما متى المحكمة من الصادر التملك

 الملك لكامل لديه إفراغ بأول العدل كاتب يخرج أن كالمتبع سجله على الكشف بعد يتعين
 استحكام حجة أصله على بموجبه يشرح ثم ومن لديه ضبطه واقع من مسجالً شرعياً صكاً

 صك على تكون بعد لملكيته انتقاالت من يرد فما وعليه المختصة المحكمة من الصادرة
 هذه سوى وما .».اهـ. االنتقاالت تتابعت مهما وهكذا العدل كاتب لدى وسجله اإلفراغ
 ولموافقتنا ذكر ما ولوجاهة .إليه المشار السابق تعميمنا مقتضى على العمل فيستمر الحالة
. و/انتهى .)موجبه اعتمدوا عليه
ت/53/12
2/744
4
4

1403



الصكوك
...)

 يسوغ وال سجله وعلى منه المفرغ الصك على الشروحات بإثبات وعناية دقة بكل االلتزام
 والسجل الضبط أنظمة في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...منهما أي على الشرح إغفال بحال

1/446.
ت/69/1
2/744
6
5

1403
الصكوك

 القائم العدل كاتب على فإن ذرعة أو حد بشأن اإلفراغ صك في قلمي خطأ وقع إذا(...
 ذلك سبب عن وينوه منه المفرغ أصله مع ليتفق منه صدر ما يعدل أن العمل رأس على

 المقاييس في التعميم نص ينظر . و./إلخ...وسجله وضبطه الصك هامش في التعديل
.3/582 واألطوال

ت/113/12
2/744
7
7

1403
الصكوك

 في د/ب/68 رقم بخطابه بالوزارة البحوث إدارة مدير فضيلة علينا عرض( :وبعد
 كثرة -1 : يلي ما إليه يرد ما بين من الحظ قد بإدارته التصديق قسم بأن هـ6/6/1403

 كثرة -2 . بتعديلها منهم صدرت من قيام وعدم الصكوك في واإلمالئية النحوية األخطاء
 .هـ1/11/1390 في ت/147/3 رقم التعميم بذلك مخالفين العادية األوراق على التصديق

 عدم -4 . الصكوك في أسماؤهم ترد من إقامات أو نفوس حفائظ أرقام كتابة عدم -3
 -5 . األسطر بين كلمات إضافة أو بشطب الصك في تعديله يجري ما على الختم وضع
 االنتباه نرغب .متالعب ألي مجاالً يترك مما موضوعه إمالء من االنتهاء بعد الصك قفل عدم
 في ت/153/3 برقم الصادر الوزير معالي تعميم مع تمشياً دقة بكل ومالحظته ذلك إلى
ش/انتهى .)هـ14/11/1390

ت/136/12



2/745
27
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1403
الصكوك

 محمد/العدل كاتب من صادر صك عرض حالة في منسوبيكم على دقة بكل التأكيد بشأن(
 لفحص المشكلة للجنة لبعثه العدل لوزارة رفعه يتم أن عليه مبني أو المذكور السدالن صالح

الوزارة من التعميم يطلب . و.)/المذكور من الصادرة الصكوك
ت/167/12

2/745
7

10
1403

الصكوك

 في 1142/2 رقم بخطابه الغربية بالمنطقة التمييز هيئة رئيس فضيلة لنا كتب( :وبعد
 القضاة بعض من الصادرة الوزارة من للهيئة المحالة الصكوك صور حول هـ22/6/1403

 على أحيلوا قد مصدريها بعض إن حيث والبطالن الصحة حيث من فيها للنظر العدل وكتاب
 بأصولها الصكوك هذه أصحاب مطالبة عند وأنه النظر يلفت ما على تشتمل وألنها التقاعد
 جهات لدى بها واالحتجاج إلبرازها الفرص توقع يعني مما بفقدها منهم كثير يتعلل

 الهيئة الحظته وما .بها االحتجاج إضعاف أو إبطالها وقت على فترة مضي بعد االختصاص
 ما على واالطالع الصكوك سجالت إلى الرجوع في العدل وكتاب القضاة بعض تساهل من

 وأن عليها المعروضة الصكوك من كثير على منها مالحظة موضع هو مما شروحات من عليها
 أو لفقدها أصولها على بها التظهير يتيسر ال نقض قرارات بشأنها الصادرة الصكوك هذه

 الجهة في مسجلة كانت إن وسجالتها ضبوطها على بها يظهر وإنما أصحابها قبل من إخفائها
 التقيد بضرورة عليكم نؤكد فإننا الهيئة إليه أشارت ما وألهمية . منها صدورها المنسوب
 القضاء مسئوليات تركيز نظام من »190«المادة ومنها الصدد هذا في واألنظمة بالتعليمات

. و/انتهى .)الشرعي
ت/9/1
2/746
6
1



1404
الصكوك

...)

 من صادراً يكون الليث قضاء والية خارج عقار تملك صك أي أن -1 : يلي ما يعتمد
 صك على األصل في مستنداً يكون إفراغ صك أي أو الغامدي ناصر/الشيخ السابق قاضيها
 وال بحال إفراغه يجوز ال الليث قضاء والية خارج عقار ألي المذكور القاضي من صادر

 اتخاذ ليجري إلينا إرساله لديها أبرز التي الجهة على ويتعين شرح بأي سجله على التهميش
 من صادر الليث قضاء والية داخل لعقار تملك صك أي أن -2 . المتبع حسب يلزم ما

 أي اتخاذ وال الليث عدل كتابة من إفراغه يجوز ال الغامدي ناصر/الشيخ السابق قاضيها
 وبعد والتعليمات الشرعية لألصول مطابقته من التأكد بعد إال المحكمة من عليه إجراء

 رفعه يجري المطابقة عدم حال وفي بتطابقها والشرح ومعاملته وضبطه سجله على الوقوف
 التعميم نص ينظر . و)/إلخ... بالالزم التوجيه ثم ومن المختصة الجهة من دراسته لتجري إلينا
.1/286 االستحكام في
ت/12/32
2/746

29
2

1404
الصكوك

 في 81/3 رقم الغربية بالمنطقة التمييز هيئة رئيس فضيلة خطاب إلى نشير( :وبعد
 وهي صكوكاً يصدرون القضاة من مجموعة أن الهيئة مالحظة المتضمن هـ16/1/1404

 وتسجيل والساعة باليوم ذلك وتاريخ الجلسات افتتاح على كالنص الضبط محله بكالم مليئة
 ال الضبط في لما وافية خالصة الصكوك تكون أن ينبغي فإنه لذا .إلخ...اإلدارية الخطابات

 األعمال تنظيم من »42« المادة ومنها تعليمات من تبلغتموه ما مع تمشياً له صورة تكون أن
 إعالماً المحكمة تصدر الحكم بعد« :منها المقصود نص اآلتي الشرعية الدوائر في اإلدارية

 بلفظها الشهود وشهادة الصحيح والدفع والجواب الدعوى لخالصة حاوياً مختصراً
 دخل ال والتي المكررة والجمل الحشو حذف مع الحكم وأسباب األيمان وتحليف وتزكيتها

 القضاء مسئوليات تركيز نظام من »116« المادة وكذلك .».اهـ.الحكم في تأثير وال لها
 على وعرضه المعاملة انتهاء بعد الضبط من الصك تنظيم في اإلسراع« : نصها اآلتي الشرعي
 القواعد طبق الصك تنظيم يكون أن على الكتاب رئيس بواسطة السجل إلى إلحالته الحاكم



 شاكل وما والحك المسح من خالياً الصك يكون وأن مخل غير اختصاراً مختصراً العربية
. و/انتهى .)بموجبه والعمل لالطالع .».اهـ.ذلك
ت/12/39
2/747
3
3

1404
الصكوك

 منطقة أمارة وكيل لسعادة الموجه الداخلية وزارة وكيل معالي خطاب صورة تلقينا( :وبعد
 وفق المعسرين السجناء عن التسديد بشأن هـ4/2/1404 وتاريخ 6496 برقم القريات
 ش/2/ 18/2894 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم تضمنها التي الشروط

 معاليه وطلب الشروط، عليهم انطبقت ممن كثير عن التسديد تم وقد هـ8/9/1402 في
 سددت قد الثابتة المبالغ بأن عليها التهميش بعد الحكم صكوك مع االستالم سندات إعادة

 واالقتصاد المالية لوزارة بعثها ليتم ـ الله حفظه ـ عبدالعزيز بن فهد الملك جاللة مكرمة من
 معاليه وطلب الحاجة، عند إليها للرجوع المختصة اإلمارة لدى األوراق بقية وحفظ الوطني
 بذلك المكلف المندوب مهمة بتسهيل المحاكم وقضاة رؤساء الفضيلة أصحاب إبالغ

 و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة فنرغب.تهميشها بعد عليها يعقب التي الصكوك وتسليمه
.ك/هـ10/3/1404 في ت/12/46 رقم التعميم بذلك صدر .

ت/12/68
2/748

18
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1404
الصكوك

 هـ17/3/1404 في 191 رقم بخطابه الوزارة وكيل فضيلة علينا عرضه ما على بناء( :وبعد
 العدل كتابات بعض على مالحظته المتضمن اإلداري التفتيش رئيس فضيلة تقرير على عطفاً

 أصحابها بيد السجل إلى تبعث نحوه أو باالفراغ عليها التهميش يجري التي الصكوك بأن
 منه تستخرج وقد مفتوحاً الصك سجل ويبقي السجل الي تصل ال وربما شروحاتها لنقل

 عليكم نؤكد ذلك على يترتب لما وتفادياً .شيء عليه يطرأ لم كأن بها ويعمل صورة
 وتسليمها التوديع دفتر في رسمياً السجل إلى عليها الشرح بعد الصكوك إحالة بضرورة

 يلزم لمن وبلغوا ذلك فاعتمدوا.سجالتها في شروحاتها نقل لضمان طريقه من ألصحابها



. و/انتهى .)بموجبه للعمل
ت/12/76
2/748

22
4

1404
الصكوك

 في 459/1 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب وردنا( :وبعد
 وهذا هـ11/4/1404 في 66 رقم األعلى القضاء مجلس قرار به مشفوع هـ15/4/1404
 القضاء مجلس فإن :وبعد بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده لله الحمد« : نصه

 له الممنوحة الصالحية على بناء والعشرين السادسة دورته في العامة بهيئته المنعقد األعلى
 الغربية بالمنطقة التمييز هيئة رئيس فضيلة خطابي على االطالع وبعد القضاء نظام بموجب

 تمييز هيئة لدى والمتضمنين هـ23/1/1404في 130/3ورقم هـ16/1/1404في82/3رقم
 وخليص وميسان لمدركة السابقين القضاة من الصادرة الصكوك مئات الغربية المنطقة
 ونظراً الصكوك تلك حيال المجلس من قرار إصدار فضيلته ويطلب والجموم والليث
 أي أن -1 :يلي ما يقرر المجلس فإن بشأنه تقعيد وضع وضرورة الموضوع هذا ألهمية
 اعتبار ال الغياً يعتبر القضائية واليته خارج القاضي أخرجه أو سجل وال ضبط له ليس صك

 عليه االستناد يسوغ فال التعليمات أو الشرعي الوجه مقتضى يخالف صك أي أن -2 . له
 محكمة على -3 . والتعليمات الشرعي الوجه حسب إجراءه يستكمل حتى أونحوه بإفراغ
 .اهـ.التوفيق وبالله. الفقرتين في ذكر مما يردها صك أي نحو يلزم ما تقرير المختصة التمييز

. ك/انتهى .)بموجبه والعمل لالطالع
ت/3/80
2/749
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1404
الصكوك

 هـ11/4/1404 في 67 برقم قراراً أصدر قد األعلى القضاء مجلس بأن نشعركم( :وبعد
 السديس سليمان بن الله عبد/الشيخ سابقاً الحنابج قاضي أصدرها التي الصكوك بشأن

 في السديس سليمان بن الله عبد/الشيخ أصدرها التي الصكوك جميع -1 : يلي ما يتضمن



 أو الشرعي الوجه مقتضى إخراجها في خالف أو لها ضبوط وال الحنابج بمحكمة واليته
 -2 . والرهون اإلفراغ في اعتمادها يجوز وال عليها االستناد يصح ال واليته خارج كانت

 تطبيق ينقصه وإنما الشرعي المقتضى يخالف لم الصكوك هذه من صكاً يحمل من كل
 شرعاً تملكه يثبت بما لها للتقدم الحنابج محكمة مراجعة محتواه تملك فلمدعي التعليمات

 المادتين بموجب التعليمات عليه نصت ما تطبيق المحكمة وعلى الشرعية التملك بطرق
 أوامر أو تعليمات من بهما ألحق وما الشرعية الدوائر في اإلدارية التعليمات من »86ـ85«

. و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة فنرغب .»اهـ.الموضوع هذا في سامية
ت/12/30
2/749
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1405
الصكوك

 في م/4/2855 رقم السامي المقام خطاب من إلينا الواردة الصورة إلى نشير( :وبعد
 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ5/9/1404

 في 2931/س/16 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب على المبني الوزراء
 وزير الملكي السمو لصاحب كتب وقد الرماية، على التدريب ميادين بشأن هـ6/7/1404

 مواقع عن لإلفادة هـ23/12/1404 في خـ/12/4435 رقم الوزير معالي بخطاب الداخلية
 الحقوق لشئون المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب فتلقينا الميادين تلك وجهات
 المقرر الميادين يوضح بيان به المشفوع هـ20/1/1405 في 16/298/س رقم الجوابي

 هذا بطي تجدون .عليها صكوك اخراج المطلوب ميداناً وستون اثنان »62« وعددها بقاؤها
 حسبما يخصكم فيما يلزم ما وإكمال االطالع نرغب الوزير معالي توجيه وحسب منه نسخة
الوزارة من البيان يطلب . ك/انتهى .)تعليمات من لديكم

ت/12/80
2/750
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1405
الصكوك

 في 81/5 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي تعميم من صورة تلقينا( :وبعد
 على المبني القروية والمجمعات والبلديات والمديريات لألمانات الموجه هـ11/4/1405



 إلحاقاً« : المقدمة بعد نصه يلي وفيما هـ17/3/1405 في ع ص/131 رقم لمعاليه خطابنا
 معالي خطاب به المبلغ هـ15/4/1391 وتاريخ ر/1475/4 رقم بالتعميم لكم سبق لما

 باعتماد والقاضي العدل لكتاب الموجه هـ18/2/1391 وتاريخ ت/24/3 رقم العدل وزير
 المختصة الجهات من مخططها على التصديق بعد إال للسكن مقسمة أرض ألي اإلفراغ عدم

 المتضمن هـ17/3/1405 في ع/ص/131 رقم العدل وزير معالي خطاب تلقينا لقد .
 مخططاً جعله في يرغب عقاري ملك صاحب لها يتقدم التي البلدية على بأن:(معاليه مرئيات

 محكمة من منها الصادر القضائية الجهة إلى الصك بعث البلدية على أن وبلكات مربعات إلى
 لمعرفة عليها بني التي أصوله ولتتبع مفعوله سريان لمعرفة سجله على للكشف عدل كتابة أو

 بسالمة القضائية الجهة تفيد وعندما والتعليمات الشرعي للوجه واستكمالها سالمتها مدى
 وحيث . مايلزم نحوه لتجري الوزارة إلى فيرفع وإال المتبع حسب تخطيطه الزم يجرى ذلك

 بها يتقدم التي التملك صكوك بعث اعتمدوا لذا المواطنين حقوق يحفظ اإلجراء هذا إن
 ـ الصك منها صدر التي الجهة إلى أراضيهم تخطيط في يرغبون الذين األراضي أصحاب

 والتأكد عليها بني التي أصوله وتتبع سجله على للكشف ـ الشرعية المحكمة أو عدل كاتب
 من عنه الرفع أو الصك سالمة عن بإفادتكم المعنية الجهة تقوم ثم ومن مفعوله سريان من

 اعتماد أو تخطيط عدم ومراعاة موجبه إلنفاذ.نحوه الالزم إلجراء مرجعها إلى قبلها
 منها صدر التي الجهة إلى الصك بعث بعد إال للمواطنين المملوكة األراضي مخططات

.».اهـ.تحياتنا ولكم.مفعوله وسريان بسالمتها وإفادتها

 سريان مدى معرفة من بد فال ذلك من شيء طلب يرد وعندما موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب
 لوحظ ما وإذا األخيرة الدرجة حتى عليها استند التي أصوله مجريات وسالمة الصك مفعول

 هذا تعميمنا من صورة القضائي التفتيش أعطينا وقد إلينا فابعثوه مستوف غير صك على
.و/انتهى .)التعليمات حسب هذا من يرد ما الزم إكمال العتماد

ت/12/105
2/751

27
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الصكوك

 ممن توقع لم أنها عليها لوحظ الصكوك بعض على أجريت تهميشات على لوحظ لقد( :وبعد
 نظام من »188« المادة أوجبته لما مخالف ذلك إن وحيث.اسمه يذكر ولم التهميش أجرى
 وتوقيعكم اسمكم ذكر بضرورة عليكم نؤكد فإننا وألهميته الشرعي القضاء مسئوليات تركيز



 أجرى من معرفة منه ليتضح مستقبالً وسجالتها الصكوك على تهميشات من تجرونه ما على
 رقم التعميم بذلك صدر أن سبق . و/انتهى .)واهتمام دقة بكل ذلك فالحظوا التهميش

. ك/هـ21/2/1403 في ت/19/12
ت/12/165
2/752
7
9

1405
الصكوك

 ورثة بعض ويكون إخراجها قبل أصحابها يتوفى التي السامية المنح صكوك أن -1 (...
 من أنصبتهم حسب أجانب و سعوديين الورثة باسم تسجل أجانب وبعضهم سعوديين المتوفى
 باسم تسجل ال الصكوك تلك أن -2 .ديونه وسداد المتوفى تركة تصفية بعد وذلك الميراث
 نص ينظر . و.)/إلخ...ورثته إلى تركته وآلت بالحياة صلته انقطعت قد ألنه المتوفى المورث
.1/720التركات في التعميم

ت/12/158
2/752
5
8

1406
الصكوك

 لكي الصك في بموجبه التعديل يتم أن الحفيظة في رسمي تعديل إجراء حالة في(... :وبعد
 الجهة قبل من تعديل من فيها حصل ما ضوء على المعدلة النفوس حفيظة واقع مع يتفق

.107/ص والجوازات الجنسية في التعميم نص ينظر . ك.)/المختصة
ت/12/166
2/752

21
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الصكوك

 من الطلب عند الضبط من له صورة إخراج قبل البد العقاري الصك فقد مدعي أن بشأن(...
 في التعميم نص ينظر . ك.)/إلخ...شهر لمدة المحلية الصحف إحدى وفي المحلي اإلعالن
.317/ص الدعوى



ت/12/190
2/752

22
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1406
الصكوك

 هـ20/8/1406 في م/4/1492 رقم السامي المقام من وردنا ما نص نبلغكم( :وبعد
 المطلوب الملكية إثبات وثائق بشأن الوطني واالقتصاد المالية وزير لمعالي أصالً الموجه
 على اطلعنا« : المقدمة بعد نصه واآلتي الزراعي البنك قرض على الحصول أجل من تقديمها
 رقم األمر إلى اإلشارة المتضمن هـ21/8/1405 في 3212/405 رقم خطابكم

 لدى التي الوثائق قبول فترة تمديد على بالموافقة القاضي هـ16/4/1404 في م/4/1258
 هـ30/4/1405 بتاريخ تنتهي سنة لمدة الزراعي البنك من قروض على للحصول المواطنين

 صاحب لدى يكن لم ما البيضاء األراضي على الزراعية القروض منح باتاً منعاً يمنع وبعدها
 لكم كتب قد البنك وأن والنظامية الشرعية اإلجراءات لكافة مستوفية استحكام حجة األرض
 مؤقتة وثائق أو مستوفاة صكوكاً أصحابها يملك ال التي الحاالت بعض حيال التوجيه طالباً

 الذكر آنف بخطابكم أوردتم وقد هـ6/7/1388 تاريخ قبل إحياؤها ثابت قديمة أمالك من
 هـ15/3/1406 في م/448 رقم األمر صدر وحيث.حيالها التوجيه وتلتمسون لبعضها أمثلة
 نرغب .هـ30/4/1405 في العاديةالمنتهية الوثائق قبول فترة تمديد على الموافقة بعدم
 إقطاع أوتحديد هجرة بتحديد العدل كاتب من الصادرة الصكوك -1 : اآلتي اعتماد إليكم
 صكوك الصكوك هذه من وأفرغت الزراعية أو السكنية األراضي الصك في تحصر ولم قديم

 صدر أن سبق ألنه الزراعي البنك قروض على الحصول في بها يعتد ال الهبة أو بالبيع أخرى
 بها يقصد ال للهجر القديمة اإلقطاعات بأن القاضي هـ19/5/1401 في 11571 رقم األمر

 أما أخرى على قبيلة نزول ومنع واالستيطان بالسكن السماح بها يقصد وإنما التمليك
 الشرعية لإلجراءات مستوفية استحكام حجة بموجب إال تعتبر فال الخاصة الملكيات
. والنظامية

 في بها يعتد ال منها المفرغة والصكوك والمساحة األطوال تنقصها التي الصكوك -2
 العدل وزير تعميم به يقضي لما وفقاً والمساحة األطوال بعدتثبيت إال القروض على الحصول

 المادتان تقتضيه ما اتخاذ من البد بأنه القاضي هـ6/10/1403 في ت/165/3 رقم
 يقتضيه وما تعليمات من لحقهما وما الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من 86و85



 التملك صكوك في والمساحة األطوال إلثبات المختصة المحكمة قبل من الشرعي الوجه
 صلحاً تتضمن التي الصكوك أو والمخارجة المخالصة صكوك -3 . أصالً منها الخالية
 فال لذا.االستحكام حجة مقام تقوم ال أنها فمعلوم لآلخر عليها المتنازع األرض بيع إلى انتهى
 العليا القضائية الهيئة قررته لما وفقاً التملك إثبات في تكفي ال ألنها اإلقراض في بها يعتد

 تعميم في جاء ولما هـ18/7/1393 في 185 ورقم هـ8/5/1392 في 131رقم بقراريها
 العدل كاتب من الصادرة الصكوك -4 . هـ15/4/1395 في ت/76 رقم العدل وزير

 حجة أنه العدل كاتب يشر لم محكمة من صادر بصك موصوفة أرض من جزء بإفراغ
 األساس معرفة من البد عدل كاتب من صادر آخر صك من غ المفر الصك أو استحكام

 الشرعية اإلجراءات لكافة مستوفية استحكام حجة على مبنية كانت فإن عليه بنيت الذي
 لألنظمة وفقاً صادر منح أمر على بناء العدل كتابة من إفراغ صك على بناء أو والنظامية

 ذلك بيان يتم أن على بموجبها اإلقراض من مانع فال معتبر آخر صك على بناء أو والتعليمات
. للصك المصدرة المحكمة أو العدل كتابة قبل من

 المساحة وال الرقبة ملكية أساس بالصك يذكر لم والتي والمغارسة الصبرة صكوك -5
 من والبد الملكية إلثبات كافية غير أنها فمعلوم اإلدارية اإلجراءات وتنقصها واألطوال

 ألن نظراً ولكن والنظامية الشرعية ت لإلجراءا مستوف الرقبه ملكية يثبت صك إحضار
 م/1258 رقم واألمر وقائمة قديمة أمالك على إال تكون ال األعم األغلب في الصبرة صكوك

 قبل إحياؤها الثابت القديمة األمالك على العادية الوثائق بقبول صريح هـ26/4/1404 في
 ومنح قديمة وثائق بمثابة الصكوك تلك اعتبار يمكن فإنه البور األراضي توزيع نظام صدور

 -6 .إليه المشار األمر من الثانية الفقرة في عليها المنصوص لإلجراءات وفقاً عليها وقروض
 يطلب فهذه اإلدارية اإلجراءات وتنقصها فقط الشهود شهادة على المبنية القديمة الصكوك

 قرار لمقتضى وفقاً وذلك ونظامية شرعية إجراءات من ينقصها ما استكمال أصحابها من
 جهات من الصادرة الوثائق -7 . هـ18/7/1393 في 185 رقم العليا القضائية الهيئة

 وفقاً صادرة كانت إن بها يعتد الوثائق فهذه والمياه الزراعة وزارة فيها مشتركة رسمية
. والتعليمات لألنظمة

 لألمالك بالنسبة إال تقبل وال هـ1/5/1405 من اعتباراً قبولها انتهى التي المؤقتة الوثائق -8
 مستقلة ورقة في لألرض تحديد المزارع ويقدم هـ6/7/1388 قبل إحياؤها الثابت القديمة

 تصديق على القاضي وصدق المنطقة أمير من مصدقة هـ29/7/1387 في صادرة الوثيقة عن
 قبول بعدم وواضح صريح فاألمر الزمن بفعل اختلفت الحدود مسميات كانت وإن األمير

 المختصة المحكمة من والموثقة البلدة أمير من والمصدقة شاهدين من الموقعة العادية الوثائق



 قبل الزراعي البنك تكليف مع هـ6/7/1388 قبل إحياؤها الثابت القديمة األمالك على إال
 إقراض المراد الملك على للوقوف قبله من موثوق سعودي مندوب ببعث القرض صرف
 فيه يوضح منه محيا هو لما كروكي وعمل وتاريخه اإلحياء ثبوت من للتحقق صاحبه

 الحالة تلك غير في أما البور األراضي على ذلك بعد تعد يحصل ال حتى والمساحة األطوال
 الشرعية اإلجراءات لكافة مستوفية استحكام حجة إحضار من بد وال العادية الوثائق تقبل فال

 المزارعين بعض من المرفوعة والبرقيات االستدعاءات من عدداً برفقه وتجدون . والنظامية
. ك/انتهى .)بموجبه والتمشي لالطالع .».اهـ.بموجبه يلزم ما فأكملوا الموضوع بشأن
ت/12/213
2/756
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 : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ2/4/1406 في م/4/561 رقم السامي األمر إلى إشارة( :وبعد
 هـ16/4/1405 في 5/1100 رقم خطابه الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي لنا رفع«

 بأن القاضي هـ23/11/1404 في 371 رقم الوزراء مجلس قرار إلى اإلشارة المتضمن
 اإلسمنت شركة من لكل الخاصة االمتياز صكوك بإعداد المعدنية والثروة البترول وزارة تقوم

 بحيث المحدودة اإلسمنت وشركة األهلية الجبس وشركة الشرقية بالمنطقة السعودية
 ونظراً السابق االمتياز محل يحل االمتياز هذا أن على صراحة النص منها صك كل يتضمن

 اتخاذ في الوزارة بدأت فقد االمتياز مدة تنتهي أن بعد للدولة تعود المواقع هذه أن إلى
 اسم تحت الدولة أمالك بمصلحة خاصة سجالت في الصكوك هذه لتسجيل الالزمة الترتيبات
 رسمية صكوك في العقود هذه توثيق األمر يتطلب وحيث الشركات امتياز عقود سجالت
 حتى المناطق هذه ومواقع حدة على امتياز منطقة كل ومساحة وأطوال حدود فيها موضح
 عليها صكوك إخراج أو التعديات من المواقع هذه مراقبة في الشركات مع التعاون يمكن
 الموضح االمتياز مواقع على شرعية صكوك إخراج على الموافقة معاليه وطلب الغير باسم

 وذلك المساهمة والشركات الدولة بين التي االمتياز عقود في ومواقعها ومساحتها حدودها
 مذكرة على االطالع وبعد . المساهمة الشركات عموم مع الموقعة االمتياز عقود لجميع
 فيها ترى والتي الموضوع بشأن هـ8/8/1405 في 91 رقم الوزراء بمجلس الخبراء شعبة

 يلزم ما فأكملوا ذلك على بموافقتنا نخبركم . معاليه طلب على الموافقة الشعبة
. و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.بموجبه



ت/12/16
2/757
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 ينظر . ق.)/إلخ... الرسمية والوثائق الصكوك كتابة في المعتمد السائل الحبر استخدام(...
.1/451 والسجل الضبط أنظمة في التعميم نص
ت/12/25
2/757
9
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الصكوك

 والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب سمو خطاب وردنا( :وبعد
 بأنه نعلمكم« : المقدمة بعد ونصه هـ2/1/1407 في 1/1/4/7/52/3 رقم العام والمفتش

 أراضٍ وشرورة ونجران مشيط وخميس جيزان من كل في والطيران الدفاع لوزارة يوجد
 الكتابة دون اإلفراغ صكوك إخراج في مستمرون المناطق هذه في العدل وكتاب واسعة
 الموجه هـ4/3/1401 وتاريخ 4609 رقم السامي األمر بذلك اقتضى كما العسكرية للقيادة

 قيادة ألقرب الكتابة بعد إال تملك صكوك إخراج بعدم المحاكم بإبالغ والقاضي لمعاليكم
 جيزان عدل كاتب فضيلة كتاب من لمعاليكم ويتضح عدمها من المعارضة إلبداء عسكرية

 إصرارهم صورته والمرفق الجنوبية المنطقة لقائد والموجه هـ14/10/1406 في 566 رقم
 التصرف هذا إن وحيث . العسكرية للقيادة الكتابة دون اإلفراغ صكوك إخراج على

 ال للجميع بإبالغها معاليكم تفضل والتي السامي المقام من صدرت التي للتعليمات المعاكس
 المناطق في العدل كتاب على التأكيد معاليكم من نأمل لذا الكريم التوجيه مع يتمشى

 من المعارضة إلبداء المنطقة لقيادة الكتابة بعد إال اإلفراغ صكوك إخراج بعدم المذكورة
 فنأمل .».اهـ.والسالم وإشعارنا التعديات من العسكرية الممتلكات على حفاظاً عدمها

. و/انتهى .)إليه أشير ما واعتماد االطالع
ت/8/200
2/758
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الصكوك

 التوثيق العدل كتاب بعض إجراء بسبب والمرافعات الخصومات بعض لوجود فنظراً( :وبعد
 بينما ثمنها كامل استوفى قد أنه العدل كاتب لدى البائع يقرر التي األمالك لبعض واإلفراغ

 فيها ويتم بعضه أو الثمن تأجيل مثل بشروط مربوطة الناس من كثير بين مبايعات هناك
 له يمكن وال التنمية صندوق من االقتراض في المشتري رغبة بسبب الحقيقة بخالف اإلفراغ

 هذا عن نتج وقد الثمن كامل دفع على القدرة لديه وليس بصك لألرض بامتالكه إال ذلك
 الخالف وبقي أحدهما أو الطرفان توفى وربما وخالفات حقوق وضياع خصومات اإلجراء

 المتبقي حقهم عن للورثة حرمان وفيه الظاهر على جرياً التوثيق بصك يحكم وقد الورثة بين
 الناس ويلزم عليها يستند العدل كتاب وتوثيق صكوك وأن ذكر لما ونظراً المشتري، لدى
 يترتب والواقع الحقيقة بخالف الصكوك هذه كتابة وأن وتوثيقات مبايعات من تضمنته بما

 التوثيق في دون ما يكون بأن التنبه عليكم فإن . خصومات ونشأة حقوق ضياع عليه
 .)والمنازعات للخصومات وإبعاداً الناس ألموال حفظاً الحقيقة وعين الواقع هو والصكوك

. و/انتهى
ت/8/37
2/758

16
3

1408
الصكوك

 لصالح إفراغه يتم لما األولوية إعطاء على المملكة مدن جميع في العدل كتاب حث«...
 ينظر . و.»/إلخ...وقت أسرع في الوزارة لمندوبي اإلفراغ صكوك وتسليم الدولة أمالك
.1/393 الدولة أمالك في التعميم نص

ت/8/221
2/758
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 قرار على المعطوف هـ22/4/1404 في ت/12/76 رقم الوزاري للتعميم إشارة( :وبعد
 القضاة من الصادرة الصكوك بشأن هـ11/4/1404 في 66 رقم األعلى القضاء مجلس

 األعلى القضاء مجلس قرار نص نبلغكم .والجموم والليث وخليص وميسان لمدركة السابقين
 األعلى القضاء مجلس رئيس معالي بخطاب والمشفوع هـ5/11/1408 في 185/34 رقم

 بالمنطقة التمييز هيئة رئيس لفضيلة أصالً الموجه هـ7/11/1408 في 1147/1 رقم بالنيابة
 رسول على والصالة الحمدلله« : القرار نص وهذا منه نسخة الوزارة لهذه والمعطى الغربية

 المنعقدة الرابعةوالثالثين دورته في اطلع العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس فإن :وبعد الله
 رئيس فضيلة بخطاب للمجلس المحالة المعاملة على هـ20/10/1408 في الرياض مدينة في

 الحقوقية الدائرة قرار ومشفوعه هـ5/2/1407 في س/4 برقم الغربية بالمنطقة التمييز هيئة
 صكاً وثالثين بخمسة المتعلقة المعاملة على هـ5/2/1407 في م/1 رقم بالتمييز األولى
 في سجل له ليس وبعضها الراجحي محمد/سابقاً جده بمحكمة القاضي إلى صدورها نسب

 هذا دراسة وبعد .إلخ...أصحابها يد من المذكورة الصكوك أصول إحضار وطلبها المحكمة
 هـ11/4/1404 في 66 رقم القضاء مجلس قرار إلى والرجوع جوانبه جميع من الموضوع

 المذكور 66 رقم األعلى القضاء مجلس قرار على التأكيد -1 : مايلي يقرر المجلس فإن
 احضار إلى يفتقر ال المذكورة الصكوك تدقيق أن -2 . بموجبه والعمل الثالث بفقراته
 على صورها لمطابقة منها صدورها المنسوب الجهة مخابرة التمييز محكمة فعلى أصولها
 حسب المعاملة على الالزم القرار فيتخذ ضبط وال سجل لها يوجد لم فإن وتصديقها سجلها
. ك/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل . 66 رقم القرار من الثالثة الفقرة

182/ت/8
2/759

25
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1409
الصكوك

 في 8138 رقم بالرياض التمييز هيئة رئيس فضيلة خطاب على بناء( :وبعد
 ورقم مصدر ذكر عدم متعددة قضايا في التمييز هيئة مالحظة المتضمن هـ11/11/1409

 القضاة بعض ويكتفي الخصومة صك في والوالية الوكاالت وكذا اإلرث حصر صك وتاريخ
 إلى ونظراً القضاة بعض يستجيب ال التمييز من ذلك وبمالحظة الضبط صورة في ذلك بذكر

 الصكوك وتاريخ ورقم مصدر إيضاح فاعتمدوا . منه البد شيء الصك في ذلك ذكر أن
. و/انتهى .)القضية بإنهاء الصادر الصك في عليها المستند



ت/8/33
2/760
8
3

1410
الصكوك

 معامالت إنجاز في جهود من العدل كتابات به تقوم ما نقدر الذي الوقت ففي( :وبعد
 بعض العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض على الحظنا فقد التوثيقات وأرباب المراجعين
 -1 : منها االختصاص ذات األقارير من ونحوها وكاالت أو إفراغات توثيق في التجاوزات

 »86 ـ 85« المادتين مقتضى تستكمل لم صكوك إفراغ -2 . لها أساس ال صكوك إفراغ
 غير وكاالت توثيق -4 . وخصومة صلح صكوك إفراغ -3 . تعليمات من لحقهما وما

 األعمال سير وحفظ العامة المصلحة مراعاة واجب من انطالقاً وأنه . وهكذا... مستوفية
 من الصكوك هذه إبطال نحو الالزم اتخاذ صار فقد والتعليمات الشرعي المقتضى حسب

 جهة من وتحويل إداري عمل إلى وإحالة فصل من الالزمة العقوبة وتوقيع التمييز محكمتي
 وتطبيق الدقة مراعاة على العمل منكم نرغب بذلك نحيطكم إذ وإنا .وهكذا... أخرى إلى

 إلينا فابعثوه لمقتضاه مستكمل غير عليه العثور يتم صك وأي والتعليمات الشرعي الوجه
. و/انتهى .)نحوه الالزم ترتيب ليجري

88/ت/8
2/761

27
5

1410
الصكوك

 الجهات بعض من إليها يرد عما العدل وكتابات المحاكم بعض استفسارات إلى إشارة( :وبعد
 لما ونظراً.إلغائها أو الصكوك بعض على التحفظ بشأن والتحقيق الرقابة وهيئة كالبلديات

 مخالفتها يظهر لم ما فيها الطعن وتجنب الصكوك احترام من والتعليمات األنظمة به تقضي
 مسئوليات تركيز نظام من »198«و »118« المادتين في ورد ما مفهوم ذلك ومن للشرع
 الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »93« المادة عليه نصت وما الشرعي القضاء
 يثير االختصاص جهات من ومؤيد مقنع مبرر وجود دون الصكوك على التحفظ إن وحيث

 طلب أي لقاء اإللغاء أو بالتحفظ صك أي سجل على الشرح عدم عليكم فإن لذا . التساؤل
. و/انتهى .) شرعي حاكم من ذلك يكون أن أو الوزارة من بإذن إال يردكم



96/ت/12
2/761

16
6

1410
الصكوك

 في ف و/3094/4 رقم التعميمي والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد
 هـ18/3/1410 في خـ/12/726 رقم الوزارة هذه خطاب على المعطوف هـ19/5/1410

 إشارة« : المقدمة بعد نصه واآلتي الصكوك على أختام بوضع البلديات بعض قيام بصدد
 حول الوزارة مالحظة بشأن هـ18/3/1410 في خـ/12/726 رقم العدل وزارة لخطاب

 مشمولها على فسوحات إخراج عند التملك صكوك على أختامها بوضع البلديات بعض قيام
 ال شرعية ومستندات مهمة وثائق وهي وحصانتها قيمتها لها التملك صكوك أن والمتضمن

 من عليها الشرح وأن أصدرتها التي الجهات من إال ختم أو شرح أي عليها يظهر أن يصح
 نرغب.بموجبها يتعلق ما غير في لها استعمال الفسح إصدار عند ختم بوضع البلديات قبل

 تنظيم وعليكم التملك صكوك على خالفه أو أختام وضع عدم ومالحظة االطالع إليكم
 .».اهـ.للغرض ومحققة مناسبة ترونها التي وبالطريقة بكم الخاصة األوراق في أعمالكم
 بعد الصكوك على األختام من شيء بوضع البلديات قامت أن حصل لو فيما وإفادتنا لإلحاطة

. و/انتهى .)التعميم هذا تاريخ
123/ت/8
2/762
9
8

1410
الصكوك

 التي الصكوك بشأن هـ22/4/1404 وتاريخ ت12/76 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد
 خطاب تلقينا فقد . القضائية واليتهم خارج القضاة أخرجها أو سجالت وال لها ضبوط ال

 ومشفوعه هـ23/7/1410 وتاريخ 818/1 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس معالي
 ما ونصه هـ15/7/1410 وتاريخ 243/35 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار
 القضاء مجلس فإن : وبعد بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده لله الحمد« : يلي

 على االطالع وبعد القضاء نظام بموجب له المخولة الصالحية على بناء العامة بهيئته األعلى
 خـ/3/1428 رقم العدل وزير معالي بكتابي األعلى القضاء لمجلس الواردتين المعاملتين



 محكمة استفسار بشأن هـ24/6/1410 وتاريخ خـ/3/1461 ورقم هـ19/6/1410 وتاريخ
 القضاء مجلس قرار ذلك يشمل لم حيث وضبطه سجله على يعثر لم الذي الصك عن التمييز
 أي أن( :األولى فقرته في المتضمن هـ11/4/1404 وتاريخ 66 رقم العامة بهيئته األعلى
 اعتبار ال الغياً يعتبر القضائية واليته خارج القاضي أخرجه أو سجل وال ضبط له ليس صك

 التمييز في المختصة الدائرة على الصكوك هذه عرض من:(منه ثالثاً الفقرة في جاء وما .).له
 تمييز بمحكمة األولى الحقوقية الدائرة أعضاء الفضيلة أصحاب ذكره وما.).يلزم ما لتقرير

 الذي الصك وبين سجل وال ضبط له ليس الذي الصك بين واضح الفرق أن الغربية المنطقة
 قضاة ويطلب فيه صدر الذي التاريخ في المحكمة وجود مع وضبطه سجله على يعثر لم

 فإن ذكر ما على وبناء . الخصوص بهذا يتخذ ما إلى التوجيه الغربية بالمنطقة التمييز
 فقدت التي الصكوك تدقيق التمييز بمحكمة المختصة الدائرة على أن :يقرر المجلس
. و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ.مايلزم وتقرير أحدها أو وضبوطها سجالتها

160/ت/12
2/763

27
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1410
الصكوك

 أن المتضمن هـ16/6/1410 في 96/ت/12 رقم الوزارة هذه لتعميم إلحاقاً( :وبعد
 يظهر أن يصح ال شرعية ومستندات مهمة وثائق وهي وحصانتها قيمتها لها التملك صكوك

 مدير سعادة تعميم نسخة تلقينا فقد . أصدرتها التي الجهات من إال ختم أو شرح أي عليها
 بصدد هـ21/9/1410 في 32262 رقم الصندوق فروع على العقارية التنمية صندوق عام
 رقم العدل وزارة وكيل سعادة لخطاب إشارة« : يلي ما المقدمة بعد ونصه الموضوع هذا
 فروع بعض قيام مالحظة بخصوص ومشفوعاته هـ20/8/1410 وتاريخ 1حـ/12/2119

 أن ينبغي ال وأنه الملكية صكوك على تعليقات أو أختام بوضع الصندوق مع المتعاونة البنوك
 . ألهميتها نظراً العدل وكتابات المحاكم وهي المختصة الجهة قبل من إال شيء عليها يدون

 نأمل .».اهـ.الملكية صكوك على الكتابة أو األختام وضع عدم واعتماد اإلحاطة نود لذا
 معه المتعاونة البنوك أو الصندوق فروع من فرع أي قام وأن حصل لو فيما وإفادتنا اإلحاطة
. ك/انتهى .) التعميم هذا تاريخ بعد الصكوك على األختام من شيء بوضع

131/ت/8
2/763



27
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الصكوك

 قرار على المبني هـ22/4/1404 في ت/12/76 رقم الوزارة هذه لتعميم فإلحاقاً( :وبعد
 ال التي الصكوك بشأن هـ11/4/1404 في 66 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس
 رئيس معالي خطاب تلقينا ..القضائية واليته خارج القاضي أخرجها أو سجل وال لها ضبط

 مجلس قرار ومشفوعه هـ26/11/1411 في 1/1039 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس
 : يلي ما القرار ونص هـ15/11/1411 في 325/37 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء

 األعلى القضاء مجلس فإن :وبعد بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده لله الحمد«
 المعاملة على االطالع وبعد القضاء نظام بموجب له المخولة الصالحية على بناء العامة بهيئته

 بخصوص هـ19/7/1411 في خـ/3/1908 رقم بالنيابة العدل وزير معالي بخطاب الواردة
 سابقاً صبحا محكمة لقاضي المنسوب هـ5/11/1397 في 17 رقم االستحكام صك

 كما المحكمة تلك في سجل وال ضبط على له يعثر لم صك وهو المطرودي صالح/الشيخ
 .......... /يدعى لشخص ملكيته آخر لصك يعود الصك على الموضوع والتاريخ الرقم أن

 يقارب ما مساحتها الهميج في زراعية ألرض ......... /المواطن تملك الصك ويتضمن
 وزير معالي بخطاب بالرياض التمييز هيئة إلى الموضوع أحيل وقد كيلومتر وعشرين ثمانية
 نحوه الالزم وإجراء وتدقيقه الصك لدراسة هـ4/8/1409 في م/3/196 رقم العدل

 التمييز محكمة وترى المعاملة أوراق مع الصك أصل وجود لعدم ذلك عن الهيئة فاعتذرت
 صاحبه لدى صورة من أكثر وجود الحتمال شيئاً يفيد ال الصك صورة إلغاء أن بالرياض
 فيمكن الصك أصل على عثر ما ومتى الصك صورة بإلغاء يزول لن المحذور فإن وبالتالي
.اهـ.نحوه الالزم وإجراء دراسته

 قرره أن سبق ما على االطالع وبعد بها المرفقة التمييز محكمة وقرارات المعاملة وبدراسة
 يقرر المجلس فإن هـ11/4/1404 في 66 رقم بقراره العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس

 وال له ضبط ال وهو عنه البحث رغم أصله على يعثر لم لصك صورة أي أن -1 : يلي ما
 للتعميم المختصة للجهة ذلك يبلغ -2 .التمييز على لعرضه حاجة وال له اعتبار فال سجل

 .)تعميمه جرى بموجبه والعمل ولإلحاطة .».اهـ.األمر يعنيها التي الجهات على بموجبه
.و/انتهى

2/ت/8



2/765
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1412
الصكوك

 وأحياناً الصكوك من لجملة العدل كتابات أو المحاكم بعض قبل من إفراغات تجرى( :وبعد
 تلك بحفظ المفرغة الجهات بعض وتقوم منها أفرغ بما الصكوك تلك محتوى ينتهي

 يسببه وما تملكه أصول من العقار صاحب يد تفريغ من ذلك على يترتب لما ونظراً.األصول
 اعتماد نرغب .لها ضرورة ال محفوظات بأعباء باإلفراغ قامت التي الجهات تكليف من

 وإن جديدة بصكوك محتواها انتهى ولو حتى ألصحابها منها المفرغ الصكوك جميع تسليم
 .)ذلك من مصدقة بصورة فيكتفى اإلفراغ جهة في ذلك من شيء إبقاء يستدعي ما وجد
.و/انتهى

12/ت/3
2/765

18
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الصكوك

 الفضيلة أصحاب أختام في التصرف يختص ما بدراسة المتعلقة المعاملة إلى نشير:(وبعد
 مجلس على ذلك عرض جرى بأنه ونفيدكم .التقاعد على يحالون أو يتوفون الذين القضاة
 أصحاب على للتأكيد الوزارة هذه إلى األوراق إعادة ورأى العامة بهيئته األعلى القضاء
 االعتماد وعدم القاضي ختم بجانب الرسمي الختم وضع من البد بأنه المحاكم قضاة الفضيلة

 جرى لذا . القاضي ختم إلى باإلضافة للمحكمة الرسمي الختم يحمل ال صك أي على
. و/انتهى .)واالعتماد لإلحاطة بذلك التعميم

42ت/8
2/766

27
3

1412
الصكوك



 في 12424/ت/29 رقم الداخلية وزارة وكيل معالي تعميم من نسخة برفقه( :وبعد
 لسمو الموجه هـ12/1/1412 في خ/12/157 رقم خطابنا على المبني هـ18/2/1412

 التصوير محالت في االستمارات مغلفي بعض على الوزارة هذه مالحظة بشأن الداخلية وزير
 يراد عندما المغلف الصك إلى كتابة أي إضافة معها يمتنع ثابتة بأغلفة الصكوك يغلفون الذين
. و/انتهى .)واإلحاطة لالطالع .إلخ ... استبداله يحتم مما ذلك
54/ت/14
2/766

19
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الصكوك

 الصكوك بعض من باإلفراغ العدل وكتابات المحاكم بعض قيام من الحظناه لما نظراً( :وبعد
 المادة في ورد لما صريحة مخالفة يعتبر ذلك إن وحيث . سجالتها على الكشف قبل

 أنه :«على تنص التي الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من السادس الباب من »190«
 أحد أو المتعاقدين من المبرزة والمستندات الصكوك من التثبت العدل كاتب على يجب

 يوجب ما عليها يطرأ ولم إليها لالستناد صالحة كونها من اإلقرار في إليها المستند الطرفين
 وإذا التزوير شبهة من خالية كونها من والتحقق.ذلك وغير كوقف انتقال من مفعولها إلغاء
 يوجب ما له يظهر ولم دائرته غير من صادراً عليه االستناد والمراد لديه المبرز الصك كان

 منها الصادر الدائرة إلى رسمية مذكرة مع به يبعث أن فعليه تزوير من المذكور الصك خدش
 يوجب ما عليه طرأ أو مفعوله سارياً الصك كان إذا عما منها لالستفسار المذكور الصك
 الصك عن والقيود السجالت في والتحري البحث الصك منها الصادرة الدائرة وعلى بطالنه
 بذلك العدل كاتب أفادت حاله على يبقى الصك مفعول أن لها ظهر فإذا عميقاً دقيقاً بحثاً

 هذا إصدار جرى الوزير معالي توجيه على وبناء .».اهـ.بالصك مصحوبة رسمية بمذكرة
 بما بالتقيد طرفكم العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب على والتأكيد لإلحاطة التعميم
. ك/انتهى .) إليها المشار المادة عليه نصت

102/ت/8
2/767
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الصكوك
)

 المجمع أو البلدية بتزويد العدل وكتابات المحاكم على بالتعميم العدل وزارة تقوم ...
 الخليجي التعاون مجلس دول مواطني أي تملك صك من مصدقة بصورة المعني القروي
 بالتعميم أكد . و.)/إلخ...للمتابعة مباشرة اإلفراغ بعد السعودية العربية المملكة في للعقار

.3/128 األجنبي عقار في التعميم نص ينظر هـ27/3/1422 في 1752/ت/13 رقم
119/ت/8
2/767

10
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1412
الصكوك

 والمعتمديات القنصليات تصدره ما كل اعتبار الشرعية والمحاكم القضاة رئاسة تبلغ أن ... (
 والعمل ذلك ونحو والمشارطات والوكاالت والعقود الصكوك من بالخارج السعودية
 في وتوفرت العدل كتاب نظام عليه نص ما مقتضى على تنظمت قد دامت ما بموجبها
 في توفرها المطلوب الشروط نفس والمعتمديات القنصليات في العمل بهذا القائم المأمور
 نص ينظر . و.)/إلخ... الخارجية وزارة من ومصدقة السعودية العربية بالمملكة العدل كتاب

.3/776 الوكالة في التعميم
130/ت/12
2/767
9

11
1412

الصكوك
 أو مشمولها انتقال بشأن وسجالتها الصكوك على المتخذة اإلجراءات ألهمية ونظراً(...
 المادة مقتضى تطبيق يلزم فإنه الدائرة برئيس منوطة اإلجراءات هذه مسئولية وكون منه جزء

 وسجله الصك على الشرح بتوقيع وذلك الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من »188«
 رئيس قبل من السجل على الشرح نقل تم بأنه الصك على التوقيع وكذلك مشموله بانتقال
 . و/ .)شروحات من يحرر ما على الذاتي والختم الرسمي الختم وضع مع والمسجل اإلدارة

.1/456والسجل الضبط أنظمة في التعميم نص ينظر
2/ت/3
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الصكوك

 القضاء مجلس عضو الغنيم مبارك بن غنيم /الشيخ فضيلة من مالحظة إلينا وردت فقد( :وبعد
 من تصدر التي الصكوك بعض أن تضمن هـ21/11/1412 وتاريخ بدون رقم بخطابه األعلى

 للمادة مخالف هذا وأن لألكثرية، المخالف القاضي نظر وجهة فيها يدون باألغلبية المحاكم
 على بالرد األكثرية نظر ووجهة المخالف القاضي رأي بأن تقضي التي القضاء نظام من 34

 »نظر وجهة له« بعبارة الصك في يكتفى أن فضيلته ورأى الضبط، سجل في تدون مخالفته
 ومحاولة اآلخر الطرف من وتمسك بلبلة من الصك في المخالف نظر وجهة كتابة تحدثه لما

 من 34 المادة عليه نصت بما االكتفاء يعتمد فضيلته مالحظة ولوجاهة .الحكم في للطعن
.و /انتهى .)القضاء نظام
169/ت/12
2/768
8
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الصكوك

 هـ1/3/1414 في 3/1928 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب وردنا( :وبعد
 صندوق إلى يتقدم أنه والمتضمن هـ23/2/1414 في 3/1728 رقم لسابقه اإللحاقي

 في سكنية وحدات تملكوا الذين المواطنين من كثير واآلخر الحين بين العقارية التنمية
 ويرغبون واحدة دفعة القيمة تسديد في رغبتهم مبدين طوابق من المكونة اإلسكان مشاريع
 عبارة هي الوحدات تلك بعض أن معاليه يشير كما بها، التصرف من ليتمكنوا لهم اإلفراغ

 تلك لوحدات تملك صكوك تنظيم معاليه ورغبة .إلخ.. »فلل« مستقلة سكنية وحدات عن
 كتاب من الصندوق يطلب عندما المواطنين من تملكها في يرغب لمن واإلفراغ المشاريع

 الشرعية اإلفراغ جوانب استكملت إذا معاليه رغبة حسب اإلفراغ فالعتماد .ذلك العدل
.و /انتهى .)والنظامية

355/ت/8
2/769
2
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الصكوك
 في 49750 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد
 صكوك من نسخة إرفاق على بالعمل المحاكم إبالغ سموه رغبة المتضمن هـ20/6/1415

 الحكم صدور بعد التنفيذية للجهات إعادتها عند الخاصة الحقوق في الصادرة األحكام
.و /انتهى .)واالعتماد لالطالع .الالزم اتخاذ الجهات لتلك ليتسنى

596/ت/8
2/769
1
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الصكوك
 وأنه بمبالغ أحكام صكوك صدور من المحاكم بعض من الوزارة تلقته ما على بناء( :وبعد

 باالستالم اإلقرار ألخذ العدل لكاتب تحال مقتضاها إلنفاذ المختصة للجهات بإحالتها
 في لجنة قبل من الموضوع بحث جرى فقد وعليه .إلخ..بذلك الحكم صك على والتهميش

 يتولون الذين هم القضاة أن المحاكم أغلب في الجاري العمل أن إلى توصلت الوزارة
 نظام من )63( المادة مقتضى على بناء المبالغ باستالم منهم الصادرة الصكوك على التهميش

 على وبناء .هـ4/7/1407 في ت/12/60 رقم والتعميم الشرعي القضاء مسئوليات تركيز
 التهميش القضاة الفضيلة أصحاب من نرغب ذلك على ولموافقتنا لالزدواجية، ومنعاً ذكر ما

 بعد به المحكوم المبلغ باستالم سلفهم من أو منهم الصادرة وسجالتها األحكام صكوك على
 في يردهم ما إحالة العدل كتاب الفضيلة أصحاب على وأن بذلك، له المحكوم اعتراف أخذ
.و /انتهى .)االختصاص وفق الالزم إجراء لتتولى الصك منها الصادر المحكمة إلى ذلك
814/ت/13
2/769
7
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1416
الصكوك

 هـ10/5/1416 في 1/825 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد
 إكمال يطلبون أشخاص إليه تقدم أنه المتضمن خف محكمة قاضي فضيلة استفسار حول



 من صادرة كانت خف محكمة والية في أمالك على صكوكهم على الشرعية اإلجراءات
 عرضه جرى الموضوع أن معاليه خطاب تضمن وقد خف، محكمة فتح قبل أخرى محاكم

 القرار وصدر واألربعين الثانية دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على
 الوالية صاحبة المحكمة تقوم -1 : يلي ما المتضمن هـ10/4/1416 في 313/42رقم

 لها تقدم التي للصكوك شرعاً إكماله يلزم ما بإكمال العقار اختصاصها نطاق في التي األخيرة
 كل على القاضي يجريه ما يرفع -2 .االستحكام بحجج المتعلقة التعليمات تطبيق مراعاة مع

 .لتدقيقه التمييز لهيئة نحوها أو البلديات على الحكم تضمن أو القناعة به تحصل لم إذا صك
 أصدرت التي المحكمة إلى التمييز من وصدق الصك على أجراه ما القاضي يبعث صدق وإذا

.و /انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .اهـ.به ألحق بما وضبطه سجله على للتهميش الصك
1037/ت/13
2/770
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الصكوك

 وتحقيق األداء مستوى برفع تعنى والتي الوزارة لهذه العامة األهداف من انطالقاً( :وبعد
 فيما الرأي وتبادل للتباحث لمنسوبيها الفرصة وإتاحة الشرعية الدوائر في اإلنجاز سرعة
 خالل المملكة في المحاكم لرؤساء ندوة عقد ـ الله بحمد ـ تم فقد لذا العمل، مصلحة يخدم
 على دراستها وبعد التوصيات من عدد أعمالها عن وانبثق هـ9/11/1417 ـ 6 من الفترة
 القضاء مجلس على عرضه األمر يتطلب ما منها ظهر .السامية والتعليمات األنظمة ضوء

 التوجيه ويتم الوزارة بصالحيات يختص ما ومنها السامي للمقام لرفعه تمهيداً األعلى
 إنجاز في القضاة بين التعاون -1 : التالية التوصيات وهي قبلنا من بموجبه والعمل باعتماده

 .بذلك رسمي تكليف إلى حاجة وال األسبوع نهاية عطلة في المختصة الجهات من يرد ما
 العيدين إجازة خالل بالعمل المستعجلة والمحكمة العامة المحكمة قضاة بين التناوب -2

 طلبات إحالة -3 .المستعجلة أو الكبرى المحكمة في سواء مكتبه في المناوب عمل ويكون
 مع الحجة طلب إجراءات كامل في النظر يتولى وهو مباشرة القاضي إلى االستحكام حجج
 مكتب إلى الجنائية القضايا إحالة -4 . اإلثبات في النظر قبل اإلعالن يكون أن مراعاة

 إليه المحالة القاضي فضيلة ويتولى سريتها على المحافظة مع أخرى معاملة كأي القاضي
 اإلرث لحصر نماذج بإعداد الوزارة قيام مناسبة -5 .القضايا هذه في النظر لجنة رئاسة

 مع ذلك أراد لمن التملك صكوك على اإلنشاء إثبات -6 .االستحكام وحجج والوالية



 الحالية الصكوك استبدال على العمل -7 .بناء رخصة لديه ليس لمن للبلدية الكتابة مراعاة
 العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء .الصفحات من عدد على يحتوي واحد بصك

 رؤساء الفضيلة أصحاب عموم من نرغب أعاله عنها المنوه التوصيات هذه على ولموافقتنا
 رقم التعميم ينظر .و /انتهى .)تاريخه من اعتباراً بموجبها العمل اعتماد والقضاة المحاكم

.و/هـ29/12/1421 في 1700/ت/13
1087/ت/13
2/771
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الصكوك

 هـ9/7/1418 في 1/1381 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد
 هـ18/6/1418 في 326/45 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه
 على خشية للمعترض تمييزه المراد الصك من موثقة صورة إعطاء من مانع ال أنه« :المتضمن

 واعتماد لالطالع .اهـ».األصل عن الغرض تؤدي الموثقة والصورة والضياع التلف من األصل
.و /انتهى .)موجبه

1153/ت/13
1/5
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الصكوك

 بإكمال القاضي هـ27/10/1418 في 15965/ب/4 رقم البرقي السامي األمر لقدتلقينا(
 في 114/5 رقم بالقرار الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرره ما بموجب الالزم

 سماع عدم المجلس يرى ـ : يلي بما والثالثة الثانية الفقرتين في القاضي هـ19/1/1418
 الجهات اختصاص من العامة الدعوى ألن األراضي في أخرى ضد قبيلة بين العامة الدعاوى
 إصدار لمسوغات مستكمل صك معه كان من ـ .الخاصة الملكية دعوى تسمع وإنما الرسمية

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ..معه ما سالمة فاألصل إحياؤه سبق موضع على
.و)/يحفظكم والله موجبه

1241/ت/13
1/54
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الصكوك
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 على أن " هـ21/12/1405 في 1950/8 رقم الكريم السامي األمر به قضى ما على فبناءاً
 لمنظمة والقرارات والتعليمات باألنظمة بالتقيد العدل كتابات على التأكيد العدل وزارة
 االفراغات ضبط على المباشر باإلشراف وإلزامهم اإلقرارات وضبط الصكوك إخراج لعملية

 من الكريم السامي المقام من يصدر لما ونظراً " والتعليمات لألنظمة مطابقتها من والتأكد
 والقروية البلدية الشئون لوزارة موجهة صريحة منح أو الدولة ألمالك تابعة أراض منح

 على جار الرئاسية العدل كتابات في المنح هذه توثيق في العمل أن وحيث كبيرة لمساحات
 المحافظة من ذلك في لما. ضبطها جهة توحيد في ورغبة العدل كتاب عموم على توزيعها

 لذا . الحاجة عند إليها الرجوع وسهولة انجازها وسرعة توثيقها ودقة سيرها مجريات على
 من يردهم ما توثيق تولي اعتماد األولى العدل كتابات رؤساء الفضيلة اصحاب من نرغب
 من غيرهم إلى ذلك إحالة عدم . الدولة ألمالك تابعة أراض أو صريحة لمنح سامية أوامر
 و /يحفظكم والله ) هـ19/12/1397 في ت/63/12 رقم بالتعميم التقيد مع العدل كتاب

.
1308/ت/13
1/54
7

11
1419

الصكوك
)

 واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 وكتابات المحاكم على التعميم معاليه رغبة المتضمن هـ1/7/1419في س5/3/125رقم

 منها نسخاً يُسلَّمون وإنما للواقفين العامة الخيرية األوقاف صكوك تسليم بعدم العدل
 صكوك كانت سواء المملكة مناطق في فروعها أو اإلسالمية الشئون لوزارة أصولها وتسلم
 نظام عليه ينطبق ال بما الوزارة وإشعار عليها المهمش األصلية العقارات صكوك أم وقفية

 .الخ ... بها الخاصة السجالت في وتسجيلها تدوينها يتم حتى العامة الخيرية األوقاف



 هـ19/1/1393 في 80 رقم الوزراء مجلس بقرار عولج قد الموضوع هذا إن وحيث
 المؤكد هـ15/7/1393 في ت/157/3 رقم بالتعميم العدل وكتابات للمحاكم المبلغ

 القضاة الفضيلة أصحاب من نرغب لذا هـ25/7/1399 في ت/124/12 رقم بالتعميم
. و /يحفظكم والله ) التعليمات هذه به تقضي بما التمشي العدل وكتاب

1321/ت/13
1/5
4
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الصكوك
 والحقه هـ19/10/1418 في 71416 رقم والمياه الزراعة وزير معالي خطاب إلى إشارة(

 على صكوك إصدار معاليه طلب والمتضمن هـ20/8/1419 في 551313 الرقم ذي
 ويجعل عليها االعتداء من يحد ذلك إن حيث والمياه الزراعة لوزارة التابعة المياه مشاريع
 إصدار في وأن الموضوع هذا بدراسة إنه وحيث .إلخ.. عنها للدفاع أقوى موقع في الوزارة

 في 680 رقم الوزراء مجلس قرار على االطالع وبعد لها حماية العامة للمرافق الصكوك
 طلب حال في عنها المنوه الصكوك إصدار واعتماد االطالع نرغب لذا .هـ25/11/1380

 من خال وأنه وأطواله وحدوده الموقع يوضح كروكي رسم وارفاق ذلك الزراعة وزارة
 لديكم يمثلها من وحضور الزراعة وزارة إلشراف الخاضعة البور األراضي من وهو الشوائب

 .)الزراعةوالمياه وزارة لصالح الدولة أمالك باسم الصك تسجيل يكون أن على بذلك لإلقرار
.و/يحفظكم والله
1406/ت/13
1/5
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الصكوك

 رقم الشركات لشؤون المعدنية والثروة البترول وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا لقد( :وبعد
 المحدودة موبيل السعودية أرامكو مصفاة شركة قيام حول هـ26/3/1420 في 448/2

 األرض رهن يتم أن على السعوديين لموظفيها المساكن تمليك برامج بتنفيذ ]سامرف[
 الشركة بأن سعادته أفاد وقد .إلخ..القرض سداد الموظف يكمل حتى الشركة باسم والمبنى
 واألجنبي بالمملكة وممتلكاتها أصولها وكل السعودية العربية بالمملكة مسجلة سعودية



 السعودي اآلخر الشريك إذن بدون فيه يتصرف ولن بمفرده العقار يتملك ولن شريك
 العقار رهن من الشركة وتهدف األجنبي الشريك باسم وليس الشركة باسم سيسجل والرهن

 ال البترول وزارة وأن .بالعقار المتاجرة الغرض وليس المستفيد قبل من الوفاء ضمان إلى
 إليكم نرغب ذكر ما والحال لذا .إلخ..الشركة لمصلحة الصكوك رهن من يمنع ما ترى

.و.)/المذكورة الشركة طلب حيال الالزم وإكمال االطالع
1422/ت/13
1/5
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الصكوك

 في 1/1167 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد
 وتاريخ 235/49 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار به المرفق هـ27/5/1420
 وأريد بلد من أكثر في كانت إذا الموروثة العقار قسمة موضوع بشأن هـ29/4/1420

 العقارات جميع قسمة يتم أنه أو البلد ذلك محكمة في بلد كل عقارات تقسم فهل تقسيمها
 كان إذا واحد لشخص المتجاورة العقارات صكوك موضوع وكذلك واحد؟ بلد محكمة في

 في تضم فهل ضمها وأريد العدل كتابة من صادرا اآلخر والبعض المحكمة من صادراً بعضها
 .إلخ..للتمييز؟ ذلك يخضع هل ذلك تم وإذا الصكوك؟ آخر في تضم أو مستقل صك

 الورثة فيه الذي البلد في العقارات قسمة تكون ـ 1 : يلي ما المجلس قرر فقد ذلك وبدراسة
 أراد إذا ـ 2 .ذلك على اتفقوا إن المملكة مدن إحدى في الدائمة إقامتهم مقر هو كان إذا

 واليته خارج وهي قسمتها يراد التي العقارات عن شيء معرفة القسمة يتولى الذي القاضي
 في الذي القاضي يكاتب فإنه ذلك غير أو موقعها أو حدودها أو قيمتها كمعرفة القضائية

 يطلبه بما بكتاب القضية ناظر القاضي إفادة المستخلف القاضي وعلى العقار فيه الذي البلد
 واحد لشخص والمملوكة المتجاورة العقارات ـ 3 .والتعليمات الشرعية األصول حسب منه
 صادرة وبعضها المحكمة من صادرة صكوكها بعض وكانت واحد صك في ضمها أريد إذا
 ولم لذلك الحاجة ودعت شوارع بينها يفصل لم إذا ضمها من مانع ال فإنه العدل كتابة من

 الضم وتتولى ذلك في المختصة الجهة رأي وأخذ التعليمات مخالفة الضم هذا على يترتب
 تظهير من تم بما سجالتها على للتهميش الصكوك منها صدرت التي الجهات وتبلغ المحكمة

 ما وفق التمييز إلى المحكمة تجريه ما فيرفع قصار أو بوقف يتعلق ذلك كان إذا ـ 4 .عليها
 االطالع نرغب لذا .اهـ "به للعمل المختصة للجهات ذلك يبلغ ـ 5 .التعليمات به تقضي



.و.)/بموجبه والعمل
1427/ت/13
1/5
7
7

1420
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 في 1/6263 رقم بالنيابة الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد
 كانت بعض مع بعضها دمج أو البنوك بعض لسعودة نتيجة أنه المتضمن هـ23/6/1420

 أو رهون فك أو منها أو لصالحها عقارات ملكيات بنقل تتعلق البنوك لتلك صعوبات تحصل
 البنك في المتحد السعودي البنك اندماج تم أن بعد الصعوبات تلك ولتالفي .ذلك غير

 البنك طلب تؤيد الوزارة هذه فإن األمريكي السعودي البنك اسم تحت األمريكي السعودي
 المتحد السعودي البنك من لكل خلفا األمريكي السعودي البنك باعتبار[ االمريكي السعودي

 بتعديل العقارات صكوك لتهميش الحاجة وعدم التصرفات كافة في السعودي القاهرة وبنك
 قبل األمريكي السعودي البنك إلى السعودي القاهرة بنك أو المتحد السعودي البنك اسم
 مناطق في المعنية والمحاكم العدل كتابات جميع إبالغ معاليه ويرى ]آخر طرف إلى بيعها

.و)/واالعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .بذلك المملكة
1428/ت/13
1/54
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 الموروثة العقارات قسمة حول استشكال من المحاكم بعض من الوزارة تلقته ما على فبناءً
 المتجاورة العقارات صكوك موضوع وكذلك قسمتها وأريد بلد من أكثر في كانت إذا

 رئيس معالي إلى ذلك بإحالة إنه وحيث . الخ ... ضمها وأريد واحد لشخص والمملوكة
 رقم والحقه هـ27/4/1417 في 18/1/407 رقم بخطابنا األعلى القضاء مجلس

 هـ27/5/1420 في 1/1167 رقم معاليه خطاب وردنا هـ1/2/1420 في 18/57089
 هـ29/4/1420 في 235/49 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه



 فإن العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء . الرأي وتداول ذلك بدراسة أنه المتضمن
 هو كان إذا الورثة فيه الذي البلد في العقارات قسمة تكون -1 :- يلي ما يقرر المجلس

 الذي القاضي أراد إذا -2 . ذلك على اتفقوا إن المملكة مدن إحدى في الدائمة إقامتهم مقر
 كمعرفة القضائية واليته خارج وهي قسمتها يراد التي العقارات عن شيء معرفة القسمة يتولى
 العقار فيه الذي البلد في الذي القاضي يكاتب فإنه ذلك غير أو موقعها أو حدودها أو قيمتها
 األصول حسب منه يطلبه بما بكتاب القضية ناظر القاضي إفادة المستخلف القاضي وعلى

 في ضمها أريد إذا واحد لشخص والمملوكة المتجاورة العقارات -3 . والتعليمات الشرعية
 فإنه العدل كتابة من صادرة وبعضها المحكمة من صادرة صكوكها بعض وكانت واحد صك

 الضم هذا على يترتب ولم لذلك الحاجة ودعت شوارع بينها يفصل لم إذا ضمها من مانع ال
 الجهات وتبلغ المحكمة الضم وتتولى ذلك في المختصة الجهة رأي وأخذ التعليمات مخالفة

 كان إن -4 . عليها تظهير من تم بما سجالتها على للتهميش الصكوك منها صدرت التي
 التعليمات به تقضي ما وفق التمييز إلى المحكمة تجريه ما فيرفع قصار أو بوقف يتعلق ذلك

. و / )موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .
1437/ت/13
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 عقد وثيقة بشأن هـ10/10/1417 في 970/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا( :وبعد
 أجريت التي الدراسة إليه انتهت لما ونظرا .إلخ..أجنبيا أحدهما أو طرفاه يكون الذي النكاح

 إخراج عن الناجمة السلبيات بعض ولتفادي 15/م الرقم ذات النكاح عقد وثيقة على
 ضبط دفتر وتأمين طباعة تم وحيث .المفتوحة الصكوك في لألجانب النكاح عقد صكوك

 طرفاه يكون الذي النكاح لعقد ووثيقة أجنبيا أحدهما أو طرفاه يكون الذي النكاح لعقد
 الضبط دفتر اعتماد ـ 1 : يلي ما إليكم نرغب العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء أجنبيين
 عقد وثيقة وكذلك ,أجنبيا أحدهما أو طرفاه يكون الذي للعقد األنكحة بعقود الخاص
 رقم الوزارة تعميم من الثانية بالفقرة العمل ايقاف ـ 2 .أجنبيين طرفاه يكون الذي النكاح

 التي األنكحة عقود تنظيم يتم أن" : على تنص التي هـ10/10/1417 في 970/ت/13
.و)/يلزم ما فأكملوا ."إلخ...المفتوحة الصكوك في أجنبيين طرفاها يكون
1481/ت/13
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 اإلنجاز وسرعة األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه( :وبعد
 بالمملكة األولى العدل كتابات لرؤساء الثاني الملتقى عقد جرى فقد ,الشرعية الدوائر في

 اللقاء هذا عن وانبثق هـ7/8/1420ـ6 من الفترة خالل الوزارة جهاز في السعودية العربية
 إلى الحاجة عدم مع ,تسجيلها دون المنح أقارير بضبط االكتفاء ـ 1 : التالية التوصيات

 الممنوح ومصادقة المنح ضبط على البلدية مندوب بتوقيع االكتفاء ـ 2 .ذلك على اإلشهاد
 في ت/118/12 رقم بالتعميم عمال المنح من سواها دون الصريحة المنح في
 نقل المراد الصك عن االستفسار بها يتم التي الطريقة توحيد على العمل ـ 3 .هـ8/9/1402

 يعد نموذج وفق الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من ]190[ المادة على بناء مشموله
 خارج من صادرة وهي العدل كتابة إلى ترد التي الصكوك ـ 4 .الغرض لهذا الوزارة قبل من

 عدم على والتأكيد .المتبع حسب للوزارة عنه العرض فيتم المنع بعد منها كان ما الوالية
 ,رسمية بصفة جهته إلى بعثه يتم بل مناولة الصك سجل سريان عن االستفسار خطاب تسليم

 مجموع فيها ليس التي الصكوك ـ 5 .اإلفراغ بطلب المتقدم شخصية يثبت ما أخذ مع
 لجميع مستوفية صكوك على ومبنية ,العدل كتابة من صادرة وهي أطوال أو مساحة

 في المساحة ومجموع األطوال إضافة العدل كاتب على فإن ,والنظامية الشرعية اإلجراءات
 مشمول مع يتفق مساحي قرار وإعداد ,للبلدية الكتابة بعد العدل كتابة من الصادر الصك
 ,ذكر ما خالف أو زيادة ذلك عن ينتج كان فإذا زيادة ذلك عن ينتج ال أن شريطة ,الصك
 ـ 6 .هـ3/12/1419 في 1318/ت/13 رقم التعميم على بناء المحكمة إلى فمرده

 عمال المشاع العقار من الميراث حصة عن التنازل بتوثيق األولى العدل كتابة اختصاص
 عقود توثيق اختصاص نقل ـ 7 .هـ25/10/1418 في 1124/ت/13 رقم بالتعميم

.الثانية العدل كتابة إلى الشركات

 صادرا يكن لم ما ,الثانية العدل كتابة إلى المبلغ باستالم اإلقرار توثيق اختصاص نقل ـ 8
 ـ 9 .بذلك وسجله ضبطه على التهميش المحكمة اختصاص فمن بحكم كان فإذا ,بحكم

 والتوقيع لإلحاالت مكتب بإيجاد العدل كتابات رئاسات داخل اإلداري العمل توحيد ضرورة
 للصكوك صور من تطلبه فيما المحاكم مع التعاون ـ 10 .الدائرة رئيس قبل من اإلحالة على



 لتقدير ذلك فيخضع األخرى الحكومية الجهات من يرد ما أما ,العدل كتابات من الصادرة
 28/12 في ت/12/200 رقم بالتعميم العمل تأكيد ـ 11 .التعليمات وحسب الدائرة رئيس

 رهن المتبايعان وطلب منه جزء أو كله مؤجال الثمن كان إذا أنه تضمن الذي هـ1407/
 على يهمش التسديد تم وإذا ,المؤجل الثمن إلثبات طلبهما فيجاب المتبقي الثمن في العقار
 وإذا .فقط ضبطه على فيهمش األيدي تناقلته قد الصك كان وإن ,بذلك وضبطه الصك
 للحصول الثانية العدل كتابة بمراجعة يفهم باالستالم البائع إقرار أخذ في المشتري رغب
 بطاقته بموجب الراهن بإقرار بالرهن اإلقرار حالة في االكتفاء ـ 12 .الثمن باستالم إقرار على

 .الحكومية بالصناديق الخاصة الرهون في وذلك إشهاد أو معرفين إلى الحاجة دون ,الرسمية
 قطعة أي إفراغ عند الجميع أكد ,القطع مئات على تحتوي التي الكبيرة المخططات ـ 13
 من أكثر إفراغ يتكرر لئال بذلك سجله هامش وعلى الصك على الشرح ضرورة على منها
 الصكوك في بالزيادة واألطوال الحدود في التعديل من يطلب ما توثيق في النظر ـ 14 .مرة

 معارضة وعدم التعديل على البلدية موافقة شريطة خاصة مخططات على بناءاً الصادرة
 أصحاب ويفهم ذلك إجراء عن يتوقف االعتراض حالة وفي ,ذلك على المخطط صاحب
 أشهر بثالثة مجددا المعين العدل كاتب تدريب مدة تحديد ـ 15 .المحكمة بمراجعة العالقة

 مدة يمضي أن ـ ب .رئاسية عدل كتابة في التدريب يكون أن ـ أ : التالية الخطوات وفق
.الثانية العدل كتابة في واحدا وشهرا ,األولى في شهرين

 رئيس يعد التدريبية الفترة نهاية عند ـ د .فيها تعيينه تم التي الجهة غير في التدريب يكون ـ ج
 على العمل ـ 16 ].العدل وكتابات كتاب لجنة[ للوزارة يرفع المتدرب عن تقريرا الدائرة
 معمول هو ما على بناء الرئاسية العدل وكتابات األولى العدل كتابات في السجالت مركزية

 من المنبثق هـ21/8/1406 في ت/12/166 رقم التعميم على بناء الرئاسية المحاكم في به
 تقتضيه ما على وبناء ذلك على ولموافقتنا .بالمملكة المحاكم لرؤساء األولى الندوة توصيات
.و)/بموجبه العمل واعتماد االطالع إليكم نرغب العامة المصلحة

1515/ت/13
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 في 1/2489 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد
 وتاريخ 405/50 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ28/11/1420



 ما على المصادقة المستعجلة المحاكم رؤساء جميع على أن المتضمن هـ24/11/1420
 العمل واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ.وقرارات صكوك من لديهم القضاة من يصدر

.و)/بموجبه
1575/ت/13
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 السادسة فقرته في المتضمن هـ16/3/1418 في 1037/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 رئيس معالي خطاب تلقينا فقد وعليه .إلخ..ذلك أراد لمن التملك صكوك على اإلنشاء إثبات

 بهيئته المجلس قرار ومشفوعه هـ21/5/1421 في 1/1157 رقم األعلى القضاء مجلس
 األعلى القضاء مجلس فإن" :المقدمة بعد ونصه هـ15/5/1421 في 125/51 رقم العامة
 كتاب على االطالع وبعد القضاء نظام بموجب له المخولة الصالحيات على بناء العامة بهيئته
 كتابة رئيس كتاب على المبني هـ12/2/1421 وتاريخ 3079/21 رقم العدل وزير معالي
 كتاب على المعطوف هـ12/1/1421 وتاريخ 85/2 رقم المكرمة بمكة األولى العدل
 كتاب صورة ومشفوعه هـ30/12/1420 في 5719/2 رقم مكة محاكم رئيس فضيلة

 مكة محاكم رئيس لفضيلة الموجه هـ26/12/1420 وتاريخ 1/2643 رقم المجلس
 ويكتفى إثبات إلى يحتاج ال البناء أن يرى العامة بهيئته المجلس أن المتضمن المكرمة
 ويشير للقرار تابع الهواء ألن ثابت األصل أن دام ما والمشتري البائع الطرفين من به باإلقرار

 على المقامة المباني إثبات يرغبون المواطنين من العديد يراجعه بأنه العدل كتابة رئيس
 على فقط اإلنشاء إثبات وإنما والشراء البيع يرغبون ال وهم يملكونها التي األراضي

 الحاجة عدم من رآه أن سبق ما على يؤكد المجلس فإن الموضوع هذا وبدراسة .صكوكهم
 المبلغة التعليمات مع يتفق ما هو وهذا للقرار تابع الهواء ألن البناء بإثبات صك إصدار إلى

 رقم التعميم ينظر .و)/موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ"العدل وكتابات للمحاكم
هـ29/12/1421 في 1700/ت/13
1586/ت/13
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 سرعة وتحقيق األداء مستوى برفع تعنى والتي الوزارة لهذه العامة األهداف من انطالقاً
 في المحاكم لرؤساء الثالثة الندوة عقد ـ الله بحمد ـ تم فقد الشرعية الدوائر في اإلنجاز
 فيما الرأي وتبادل للتباحث لهم الفرصة التاحة هـ26/3/1421ـ23من الفترة خالل المملكة

 ضوء على دراستها وبعد . التوصيات من عدد أعمالها عن انبثق وقد . العمل مصلحة يخدم
 األعلى القضاء مجلس على عرضه األمر يتطلب ما منها ظهر السامية والتعليمات األنظمة
 باعتماده التوجيه ويتم الوزارة بصالحيات يختص ما ومنها السامي للمقام لرفعه تمهيداً
 وفق الصكوك اختصار على التأكيد)1( :التالية التوصيات وهي قبلنا من بموجبه والعمل
 تركيز من )116( والمادة ، الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من )42( المادة

 للتمييز الخاضعة غير القضايا صكوك اختصار على والعمل الشرعي القضاء مسئوليات
 الحكم ونص اإلثبات محل أو النزاع وموضوع القضية أطراف أسماء ذكر على باالقتصار

 العمل رأس على قاض فيها اليوجد التي اإلفرادية المحكمة في اإلدارة مدير يمنح )2( .فقط
 اإلداري الجهاز على واإلشراف والمالية اإلدارية األمور في وفروعها الوزارة مخاطبة صالحية

 فعليه المحكمة هذه قبل من الرسمية الجهات مخاطبة إلى األمر احتاج وإذا المحكمة في
 القضايا إليها تحال محكمة أقرب قاضي او ـ وجد إن ـ المنتدب القاضي مع التنسيق

 في األول للكاتب الصالحية فتمنح للمحكمة إدارة مدير وجود عدم حالة وفي ، المستعجلة
( .المحكمة

 ترقيم وجوب المتضمن هـ21/5/1403 والتاريخ ت/80/12 الرقم ذي بالتعميم التقيد )3
 اليتناهي ما إلى )1(الرقم من يبداً واحداً تسلسلياً رقمها تحمل بحيث محكمة كل سجالت

 وإلغاء جديد برقم يبدأ وال وقف حيث من الرقم فيستمر الالحق الهجري العام دخل وإذا
 والذي بالمحاكم يختص فيما هـ22/5/1403والتاريخ ت/12م81الرقم ذي بالتعميم العمل
 ترقيم يتم بأن محكمة كل في للضبوط بالنسبة العمل ويكون أيضاً الضبوط في ذلك أوجب
 العام دخل إذا به خاصاً تسلسلياً رقماً يحمل بحيث حده على قضائي مكتب كل ضبوط

 العام أول من التوصية بهذه العمل وبدأ وقف حيث من الرقم يستمر الالحق الجديد الهجري
 والحرص والسجالت الضبوط بتوزيع االهتمام على المجتمعون ويؤكد هـ1422 الهجري

 بعض في الجاري العمل إبقاء )4( .القضائية المكاتب على عهدة الضبوط تسليم على



 جانب إلى به خاص قضائي مكتب كل في داخلي وصادر وجودوارد بخصوص المحاكم
 ت/42/12 الرقم ذي التعميم وإلغاء المحكمة في العام والصادر الوارد

 الخصوم محضري دور تفعيل )5( .العمل هذا مه يتعارض الذي هـ16/3/1394والتاريخ
 تنظيم من )9ـ8ـ7ـ3ـ2( إعماالًللمواد المحكمة في الخصوم محضري وظائف على يعمل ممن

 القيام تتولى محكمة كل في إدارة إيجاد خالل من الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال
 الجهاز أهمية على التأكيد مع لذلك يعد تنظيم وفق الجلسات مواعيد عليهم المدعى بإبالغ
 تسجيل إلى التحتاج التي القضايا )6( .الخصوم إحضار في ودورة المحكمة في األمني
 الرقم بجانب )ض( حرف إضافة مع الضبط رقم القرا أو الصك على يوضع التعليمات حسب
( .المسجلة الصكوك وبين بينها للتمييز

 طلبات تقديم من المحاكم لرؤساء الثانية الندوة في به التوصية سبقت ما على التأكيد )7
 كامل في للنظر القضائية المكاتب إلى وإحالتها المحكمة رئيس على االستحكام حجج

 على نائبه او القاضي وقوف يكون بأن المجتمعون أوصى كما ، الحجة طلب إجراءات
 ، الوزارة من يعد موحد نموذج عبر الحكومية الجهات مخاطبة تتم وأن األعالن قبل الموقع
 أي اتخاذ وعدم فضاء أرض عنه المنهى الموقع أن إتضح إذا فيما بالتعليمات التقيد وأيضاً
 المرجع طريق عن السامي للمقام عنه الرفع بعد إال اإلنهاء حيال ونحوه إعالن من إجراء
 بالتقيد القضاة على التأكيد )8( .بذلك اإلذن وورود الطلب حيال القاضي نظر بوجهة مذيالً

 لم ولو لها المحدد الوقت في جلسة كل ضبط بخصوص الصادرة والتعاميم بالتعليمات
 موعد بتحديد والتقيد المتخلف حضور عدم إلى االشارة مع أحداهما أو الخصمان يحضر

 بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار بذلك صدر لقد.[الضبط في ذلك وتسجيل القادمة الجلسة
 هـ7/6/1421 في 1577/ت/13 برقم المعمم هـ15/5/1421في 130/51رقم العامة
 المختصة الجهات من المتعمدة األهلية المساحية بالمكاتب االستعانة )9( ].موجبه فيرعى

 .والمكاتب الوزارة من موحدة عقود وفق االستحكام لحجج المساحي الرفع إعداد في
 مع التنسيق يتولة الرئاسية المحاكم من محكمة كل في للترجمة مكتب إنشاء )10(

 ما على وبناء .وعدالته المترجم أهلية من التحقق بعد بالساعة األجر نظام على المترجمين
 عموم من نرغب أعاله عنها المنوه التوصيات هذه على ولموافقتنا العامة المصلحة تقتضيه

 .و)/يحفظكم،،، والله . بموجبها العمل اعتماد والقضاة المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب
هـ4/6/1425 في 2467/ت/13 رقم التعميم ينظر
1610/ت/13
1/54
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 فقرته في المتضمن هـ19/10/1420 في 1481/ت/13 رقم الوزارة تعميم على بناء فإنه
 بناء مشموله نقل المراد الصك عن االستفسار بها يتم التي الطريقة توحيد على العمل :"الثالثة
 قبل من يعد نموذج وفق الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من )190( المادة على

 خاص نموذج وإعداد بدراسة بالوزارة المختصة الجهة قامت .إلخ"..الغرض لهذا الوزارة
 نشفع .ذلك على ولموافقتنا .مشموله نقل في عليه االعتماد المراد الصك عن باالستفسار

 )يحفظكم والله .بموجبه العمل واعتماد لديكم لتصويره إليه المشار النموذج من نسخة لكم
هـ22/5/1422 في 1789/ت/13 رقم التعميم ينظر . و /

1653/ت/13
1/54
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 99/ع/166 رقم الكبير سعود بن عبدالرحمن األمير السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 الكبير سعود بنت الجوهرة /األميرة أخته لحالة نظراً أنه المتضمن هـ19/10/1421 وتاريخ
 عليها الوصاية سموه تولى فقد لمصالحها ورعايتها بشؤونها القيام تستدعي التي الصحية
 رغب وقد . هـ10/2/1421 في 3/1 برقم بالرياض الكبرى المحكمة من الصك بموجب

 األخت األميرة باسم وكالة أية قبول أو صك أي إفراغ بعدم العدل كتاب على التعميم سموه
. و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب ذكر ما على وبناء .إلخ ...الجوهرة

1700/ت/13
1/5

29
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 القضاء مجللس قرار على المبني هـ7/6/1421وتاريخ 1575/ت/13رقم للتعميم الحاقاً
 اثبات إلى يحتاج ال البناء بأن القاضي هـ15/5/1421في 125/51 رقم العامة بهيئته األعلى
 رئيس معالي خطاب فقدتلقينا وعليه( الخ..والمشترى البائع الطرفين من به باالقرار ويكفى
 القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ18/12/1421 في 1/2650 رقم األعلى القضاء مجلس
 ال أنه يرى المجلس أن المتضمن هـ1/11/1421 في 293/52 رقم العامة بهيئته األعلى

 ذلك في المالك رغب إن متعددة وشقق أدوار من المكونة المباني في البناء إثبات من مانع
 لذا .هـ15/5/1421 في 125/51 رقم األعلى القضاء مجلس قرار تضمنه مما استثناءا
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

1702/ت/13
1/5
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 أصال الموجه هـ13/12/1421 في م/1379/خ رقم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد(
 التي باألراضي كشفا طيه تجدون" :التحية بعد ونصه والقروية البلدية الشئون وزير لمعالي
 باستخراج النادي ويطالب ,المملكة أنحاء مختلف في بالرياض الفروسية نادي يملكها
 ملكية إفراغ إليكم ونرغب .مخاطبات من بشأنها دار وما ,مواقع تسعة وهي لها صكوك

 التي األراضي لكل قاعدة ذلك واعتبار ,بالرياض الفروسية نادي باسم المذكورة األراضي
 تم وقد ,بموجبه يلزم ما فأكملوا .إشكاالت أو منازعات عليها تكن لم ما ,النادي تخص
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"لالعتماد هذا أمرنا من نسخة العدل وزير معالي تزويد
هـ9/9/1422 في 1861/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/يحفظكم والله)موجبه

1780/ت/13
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 الكريم السامي األمر على المبني هـ3/6/1419وتاريخ 1210/ت/13رقم للتعميم إلحاقاً
 األرقام ذات المواقع حجز على بالموافقة القاضي هـ16/5/1419 في 6721/ب/4 رقم



 .الخ..بالتعميم المرفق البيان في رسوماتها وأرقام أسماؤهما والموضحة ]36،37،38،39[
 هـ24/4/1422في ع/569رقم المعدنية والثرة البتروك وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه

 داخل ألراض صكوك إصدار بعدم للوزارة التابعة الجهات على التأكيد معاليه طلب المتضمن
 وأن إليه أشير لما نظراً .الخ..الوزارة لهذه المسبقة الموافقة بعد إال الكهف محجوزات
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا بعاليه إليه المشار بالبيان مشمولة الكهف محجوزات

الوزارة من التعميم يطلب يحفظكم،،، والله . موجبه
1800/ت/13
1/54
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 لمعالي أصالً الموجه هـ17/3/1422 في م/288 رقم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 هـ25/7/1403 في 17668 رقم األمر إلى نشير (( : ونصه والقروية البلدية الشئون وزير
 أو إنشاء من بالمقابر يتعلق ما بأن القاضي وصيانتها وتسويرها المقابر على المحافظة بشأن

 االعتداءات من المقابر على والمحافظة الموتى ودفن المغاسل إنشاء أو تنظيف أو تسوير
 حرمة على بالمحافظة يتعلق أما . والقروية البلدية الشئون وزارة اختصاص من ونحوها
 من فهو بذلك األذن أو نقل أو بنبش الدفن بعد لها التعرض وعدم المقابر وحرمة الموتى

 رقم خطابكم مشفوعات لكم ونعيد . واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة اختصاص
 أرضاً يملك بأنه ناصر آل مشهور بن ناصر ذكره ما بشأن هـ26/6/1421 في ع/30731

 لجنة قبل من حدة على حالة كل تدرس أن وترون العمل عن فأوقف بها قبور وجود وتبين
 المختصة والبلدية المنكر عن والنهي بالمعروف األمر وهيئة والمحافظة المحكمة من تشكل
 واإلفتاء والعلمية للبحوث الدائمة اللجنة إلى محضرها ورفع التقريبي وعددها القبور لتحديد

 في للنظر المحكمة إلى القضية إحالة أو ، العامة المقابر إلى القبور بنقل السماح في للنظر
 للملكة العام المفتى سماحة أوضح وحيث . أصحابها وتعويض األراضي تلك ملكية صكوك
 رقم بخطابه واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء كبار هيئة ورئيس السعودية العربية

 صكوكاً أصحابها ويحمل مملوكة أراض وجود موضوع أن هـ26/4/1420 في 2232/2
 الحادية الدورة في العلماء كبار هيئة مجلس قبل من درس قد فيها قبور وجود تبين شرعية

 في بالنظر المختصة الجهة أن األكثرية المجلس رأى والمناقشة المداولة وبعد والخمسين
 من إال تنقض ال المحاكم من تصدر التي الصكوك ألن ، الشرعية المحاكم هي المسألة هذه



 مع العلماء كبار هيئة مجلس رآه ما على العمل بأن نخبركم . أصدرتها التي الجهات قبل
. فيه للنظر المختصة المحكمة إلى المذكور ناصر موضوع إحالة

 )) . بموجبه يلزم ما فأكملوا . لالعتماد األمر هذا من بنسخ المعنية الجهات تزويد تم وقد
. و / ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ

1861/ت/13
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 التي األراضي ملكية إفراغ بشأن هـ3/1/1422 في 1702/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا (
 في م/801/خ رقم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..الفروسية نادي يملكها

 أمرنا إلى نشير" :ونصه والقروية البلدية الشؤون وزير لمعالي أصال الموجه هـ12/8/1422
 نادي يملكها التي األراضي بإفراغ القاضي هـ13/12/1422 وتاريخ م/1379/خ رقم

 ,بالرياض الفروسية نادي باسم مواقع )9( وعددها المملكة أنحاء مختلف في الفروسية
 أو منازعات عليها تكن لم ما ,النادي تخص التي األراضي لكل قاعدة ذلك واعتبار

 باسم حاال الفروسية لصالح البلدية تخصصها التي األراضي إفراغ إليكم ونرغب .إشكاالت
 ذلك واعتبار ,مستقلة معنوية شخصية من النادي به يتمتع لما نظرا بالرياض الفروسية نادي
 هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودنا وقد ,النادي تخص التي األراضي لكل قاعدة

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"بموجبه يلزم ما فأكملوا ,يخصه فيما كال لالعتماد
.و)/موجبه

1995/ت/13
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 من الشرعية الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه
 فيما الخبرات وتبادل للتباحث قطاعاتها اختالف على الوزارة منسوبي بين لقاءات عقد خالل



 واألنظمة ,الشرعية األصول مقتضى ضوء في اإلنجاز وسرعة واتقانه العمل سير حول بينهم
 في والثانية األولى العدل كتابات لرؤساء الرابع الملتقى عقد جرى فقد ,المرعية والتعليمات

 كتابة اختصاص ـ 1 : التالية التوصيات اللقاء هذا عن وانبثق هـ19/1/1423ـ17 الفترة
 التراضي وقسمة العقارات في المشاعة اإلرثية الحصص عن التنازل بتوثيق األولى العدل
 ويصدر عوض بغير أو بعوض ذلك أكان وسواء خارجها أم المكانية الوالية داخل سواء
 للتهميش مصدره إلى يبعثه ثم الملكية صك على أجراه بما ويهمش بذلك صكا العدل كاتب
 العقار برهن المتعلقة الحجزية الكفالة بإقرار األولى العدل كتابة اختصاص ـ 2 .سجله على
 وعدم األحوال ببطاقة االكتفاء إيجابيات في النظر بعد ـ 3 .لها المكانية الوالية حدود في

 في 150/ت/8 رقم بالتعاميم استثنيت التي الوكاالت في معرفين إلى الحاجة
 1218/ت/13 ورقم ,هـ25/10/1418 وتاريخ 1124/ت/13 ورقم ,هـ20/4/1414

 المدنية األحوال ببطاقة االكتفاء يشمل أن المجتمعون أوصى فقد هـ23/6/1419 وتاريخ
 الجهات أمام الترافع ووكاالت البيوع كوكاالت الوكاالت كافة معرفين إلى الحاجة وعدم

 ما الوكاالت من وغيرها الحكومية الجهات ومراجعة واالستالم القبض ووكاالت القضائية
 الصياغة في ماثله ما أو الوزارة قبل من المطبوع النموذج في المعدة العامة الوكاالت عدا
 في المدنية األحوال ببطاقة واالكتفاء المعرفين عن االستغناء وكذلك .معرفين من بد فال

 العقارات عن الدولة وتنازل ,الملكيات ونزع ,الجنسية عن والتنازل ,األسماء تغيير أقارير
 الحال اقتضى إذا العدل لكاتب ويحق .واألطوال الحدود تعديل أو الدولة أمالك لمصلحة

.بعاليه ذكر فيما معرفين طلب

 المرسوم صدر والتي بعده أو هـ1/2/1395 تاريخ قبل البلدية باعتها التي األراضي ـ 4
 للمقام والقروية البلدية الشؤون وزارة من الرفع بعد إال البيع أوامر تنفيذ بعدم الملكي
 السامي المقام قبل من بيعها إجازة بعد إال توثيقها إمكانية بعدم أصحابها فيفهم ,السامي
 أراد إذا ـ 5 .االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة المحكمة إلى التقدم أو الكريم
 وأطواله المتبقي الجزء وكذلك المفرغ الجزء تحديد فعليه صك من جزء إفراغ العدل كاتب

 إلى الكتابة العدل كاتب فعلى المتبقي يحدد ولم منها أجزاء أفرغ التي الصكوك أما ومساحته
 الحاجة دون تصدر الزراعية الكفاالت وثائق ـ 6 .المتبقية األجزاء لتحديد المختصة الجهة

 ـ 7 .المنطقة إلمارة اإلداري النطاق حدود ذلك يتعدى أال على المكانية بالوالية ربطها إلى
 التأسيس لعقد الموثق العدل كاتب يتولى الشركات عقود في الواردة التملك صكوك

 رسميا بعثه فيتم خارجها كان وما لعمله المكانية الوالية حدود في صكوكها على التهميش
 داخل من الصادرة بالعقار المتعلقة الوكاالت ـ 8 .سجله وعلى عليه للتهميش جهته إلى



 ,ومصدرها وتاريخها الحفيظة ورقم المدني السجل رقم بين فيها يجمع خارجها أو المملكة
 أوصى الوكالة بفسخ يتعلق فيما ـ 9 .فقط المدني السجل برقم فيكتفى ذلك عدا وما

 معه وليس فسخها في الموكل ورغب خاصة الوكالة كانت إذا : أوال : يلي بما المجتمعون
 النموذج حسب الوكالة بفسخ إقرار أخذ فيتم يده في هي ممن إحضارها وتعذر أصلها

 إذا ـ أ : ثانيا .اإللغاء هذا من بنسخة العالقة ذات الجهة وتزود األصل له يسلم به المعمول
 كاتب فعلى الفسخ بطلب أصدرتها التي الجهة إلى بأصلها الموكل وتقدم عامة الوكالة كانت
 وسجلها الوكالة أصل على والتهميش الفسخ أصل وإعطاؤه الفسخ على إقراره أخذ العدل
.بذلك

 إقراره فيؤخذ معه وأصلها الوكالة أصدرت التي الجهة غير إلى الموكل تقدم حال في ـ ب
 الجهة إلى الملغى األصل بعث يتم ثم لديه صدر بما الوكالة أصل على ويهمش الفسخ على
 من الوكالة فسخ بطلب الموكل تقدم إذا ـ جـ .بذلك سجلها على للتهميش أصدرتها التي

 بالفسخ إقرار فيؤخذ الوكيل من إحضارها لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة
 أصلها على التهميش رغب وإذا .باإللغاء سجلها على ويهمش له ويسلم صك بذلك ويصدر
 الموكل تقدم إذا ـ د .الوكالة تسليم الوكيل رفض حال في األمنية الجهة بمراجعة فيفهم
 ذكر ما فيتخذ ذلك لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة غير من الوكالة فسخ بطلب

 سجلها على للتهميش فسخ من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "ج" الفقرة في
 إقراره فيؤخذ الوكالة منها صدرت التي الجهة إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ هـ .بذلك
 أصل على ويهمش موكله إلى بتسليمه يقوم لكي له ويسلم صك بذلك ويصدر بالعزل
 منها صدرت التي الجهة غير إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ و .بذلك وسجلها الوكالة
 الوكيل عزل من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "هـ" فقره في ذكر ما فيتخذ الوكالة
 التي الخيرية الجمعيات إلى ترد التي الهبات توثيق مناسبة ـ 10 .سجلها على للتهميش لنفسه

 الجهة موافقة فالبدمن البيع أو الشراء ألغراض اإلفراغ أما ,بنشاطها ترخيصا تحمل ال
 أن وكالة بطلب شخص له يتقدم عندما العدل كاتب على ـ 11 .بنشاطها باإلذن المختصة

 في ذلك على والنص تخصيصا أو تعميما فيه التوكيل يرغب فيما حاجته تحديد منه يطلب
.مخصوص ألمر حكومية إدارة مراجعة الوكالة لهذه الباعث كان إذا سيما ال الوكالة

 يتعين فإنه التوكيل في الوكيل ورغب التوكيل حق للوكيل أن فيها ينص التي الوكاالت ـ 12
 كانت وإذا ,العقار ببيع خاصة أو عامة كانت إذا وسجلها األصلية الوكالة على الشرح
 رسمية بمذكرة وترسل عليها الشرح بعد منها صورة فتؤخذ أخرى جهة من خارجة الوكالة

 عند العائلة دفتر أصل إحضار تعذر إذا ـ 13 .بذلك سجلها على للتهميش صدورها جهة إلى



 التملك صك أن حال وفي .لها المدني السجل من نسخةمصدقة فيطلب المرأة هوية إثبات
 من فيطلب الراهن الوقت في تحملها التي غير هوية وتاريخ رقم يحمل بالمرأة الخاص

 التي والهوية الصك في المدونة الهوية بين فيها الربط يتم بذلك مشهد المدنية األحوال
 بشأن السابق األولى العدل كتابات رؤساء ملتقى عن صدر ما على التوكيد ـ 14 .تحملها
 عن فيها اإلحالة تتم التي العدل كتابات عدا ما اإلحالة ورقة على العدل كتابة رئيس توقيع
 العدل كاتب خروج على التعليمات تنص التي االقتضاء وكاالت ـ 15 .اآللي الحاسب طريق

 .إقراره بعد به للعمل العدل كتابات وتبلغ الوزارة تحدده ترتيب ضمن تتم مقرها في إلجرائها
 دون ما حسب" :بعبارة يكتفى مشموله جميع بانتقال الصك ظهر على الشرح حال في ـ 16
 مكتمل الصك يكون أن شريطة الضبط في والمساحة واألطوال الحدود ذكر عند "الصك في

 الجهة من معتمد مخطط وفق العقار يكون أن بينها من والتي والنظامية الشرعية اإلجراءات
 واعتماد االطالع نرغب ذلك على ولموافقتنا العامة المصلحة مقتضى على وبناء .المختصة

.و)/بموجبها العمل
2006/ت/13
1/54

10
6

1423
الصكوك

)

 م /435 / خ رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب إلى نشير
 بشأن هـ17/3/1423 وتاريخ 42215/22 رقم لخطابنا الجوابي هـ12/5/1423 وتاريخ

 وتاريخ 47 رقم الصك من اإلفراغ بالطائف األولى العدل بكتابة العدلِ كتاب استشكال
 به قضت ما بشأنه يطبق ولم المحدودات من متفرق لعدد وقفيه صك لكونه هـ1/3/1421

 رقم بالتعميم عمالً منه اإلفراغ يسوغ ال وأنه اإلدارية األعمال تنظيم من 86-85 المادتان
 أوكاتب قاض من موثق ألي يسوغ ال أنه المتضمن هـ12/3/1403 وتاريخ ت/38/12

 أنواع من ذلك نحو أو وصية أو قسمة أو هبة أو بيع من إقرار أي توثيق يجري أن عدل
 لما مستوف شرعي تملك صك على يستند العقار ذلك كان إذا إال عقار أي على التصرفات

 شرعية جهة أي فعلى القاعدة لهذه مخالفاً وقع وما غير ال ذلك صك عن تفرع ما أو ذكر
 على بناء أيضا منه اإلفراغ يسوغ فال إليه المشار الصلك عن يتفرع ما وأما اعتماده عدم
 أي أن المتضمن هـ11/4/1404 وتاريخ 66 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار



 نحوه أو بإفراغ عليه االستناد يسوغ فال التعليمات أو الشرعية الوجه مقتضى يخالف صك
 الصك من اإلفراغ إيقاف مناسبة من إرتأيناه وما الشرعي الوجه حسب إجراءه يستكمل حتى

 القضاء مجلس قرار على بناء إجراءاتها تستكمل حتى منه المتفرعة الصكوك ومن إليه المشار
 الصك من المتبقي عن استحكام حجة بطلب الوقف ناظر يتقدم بأن وذلك عنه المنوه األعلى
 من شي بيده من وعلى وثيقة فيعتبر عنه تفرع مما أفرغ ما أما يشغله مما الخالي إليه المشار

 سموه أمر قضى وحيث .هـ إ بيده ما على استحكام حجة بطلب للمحكمة التقدم ذلك
 هذا معالجة في بها العمل يجري عامة قاعدة مرئياتنا في جاء ما باعتبار أعاله إليه المشار

 العدل وكتابات المحاكم كافة على ذلك وتعميم المماثلة الحاالت من وغيره الموضوع
. منه المقصود هـ .إ حرفياً فيه جاء بم والتقييد به للتمشي

.و / .) والتوفيق اإلعانة للجميع راجين موجبه وإعتماد اإلحاطة اإلطالع بعد نأمل لذا
2031/ت/13
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 في 2/1200 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب من نسخة تلقينا لقد(
 438/2 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار من نسخة هومشفوعه25/6/1423
 في ينص وأن للمساجد صكوك من يصدر لما الوقفية ذكر المتضمن هـ25/6/1423 في

 وهي واألوقاف اإلسالمية الشئون لوزارة يتبعها وما المساجد صكوك تسليم على الصك
 انظر .و)/موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .إلخ..يتبعها وما المساجد على النظارة صاحبة
. هـ17/3/1427 في 2853/ت/13 رقم التعميم

2088/ت/13
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 في خ/26571 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد(
 في األولى العدل كتابة لدى االختصاص جهة تكليف سموه طلب المتضمن هـ12/9/1423
 من الصادرة الصكوك كل من بصور سموه بتزويد والشرقية والغربية الوسطى المنطقة من كل



 .. والبيع بالشراء – الله رحمه – عبدالعزيز بن سلمان بن فهد األمير الملكي السمو صاحب
. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ
2093/ت/13
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 هـ28/8/1423 في 122/11027 الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد(
 عقود إبرام صالحية العقارية التنمية صندوق ومكاتب فروع مدراء تفويض تم أنه المتضمن
 العقارات رهن توثيق فيها بما لذلك الالزمة اإلجراءات كافة إنهاء بعد المواطنين مع القروض

 ومكاتب فروع مدراء توقيع بقبول العدل وكتاب المحاكم رؤساء إبالغ معاليه وطلب .
 وافق التي األراضي صكوك على الرهن توثيق طلب خطابات على العقارية التنمية صندوق

 و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. لبنائها أصحابها منح على الصندوق
.
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 الصك فقد يدعي من بشأن هـ21/8/1406 في ت 12/166 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 إحدى وفي المحلي اإلعالن من الطلب عند الضبط من له صورة إخراج قبل بد ال العقاري
 هـ17/5/1416 في 786 /ت /13 رقم والتعميم . الخ .. شهر لمدة المحلية الصحف
 طلب عن اإلعالن عند العدل وكتابه المحكمة تقوم أن(( : الثالثة فقرته في المتضمن
 هذا من بنسخة الوطني واالقتصاد المالية وزارة بإبالغ عقار على مفقود بدل صك استخراج
 لذا ضوابط ووضع مفقود بدل صكوك إخراج وألهمية سبق لما وتأكيداً . الخ .. اإلعالن
 فيها ينص بوكالة وكيله أو شخصياً الصك صاحب حضور-1 :- اآلتي اعتماد نرغب

 العقار موقع فيها ويعين موكله عن نيابة مفقود بدك صك إخراج في الحق للوكيل بأن صراحة
 ويحفظ الوارد قسم في يقيد باستدعاء الطلب صاحب يتقدم-2 . بعقار يتعلق الصك كان إن



 وأنه الصك سجل سريان من يتأكد-3 ] المفقود بدك طلبات [ مسمى تحت خاص ملف في
 ) البنوك مراقبة إدارة ( النقد مؤسسة مخاطبة يتم-4 . اإلدارة في وموجود المفعول ساري
 من بنسخة ويحتفظ المعني البلد في االنتشار واسعة الجرائد أحد في يعلن-5 . بذلك

 الخطوات جميع واكتمال الجريدة في اإلعالن على شهر مضي بعد-6 الطلب مع الجريدة
. و/ ) بموجبه يلزم ما فأكملوا بذلك سجله على ويشرح المفقود بدل صك يخرج السابقة
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 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ7/2/1424 وتاريخ 5899/ب/7 رقم

 تتولى-1 :- يلي بما القاضي هـ28/1/1424 وتاريخ )24( رقم الموقر الوزراء مجلس
 المؤسسة ونفذتها أنشأتها التي المشاريع أراضي عن التعويض للكهرباء السعودية الشركة

 إذا عنها تعويضات من به يُطالب قد ما ودفع ، للشركة وسلمتها ) سابقاً( للكهرباء العامة
 التي العقارات أما ، ذلك تؤكد شرعية صكوك بموجب خاصة ملكية مملوك العقار أن ثبت

 صكوكاً والتعليمات لألنظمة وفقاً المختصة الجهة فتستخرج خاصة ملكية لها تثبت لم
 الوزير بين عليها يتفق مالية ترتيبات وفق منها إليه تحتاج ما استخدام من الشركة تمكن عليها

 أي إليها يحتاج التي العقارات على اإلجراء هذا ويطبق ، والكهرباء الصناعة ووزير المختص
-2 . األنظمة به تقضي بما إخالل دون وذلك ، الشركات تديرها التي العامة المرافق من

 تحتاج التي العقارات على اإلحداث أو ، التوزيع أو ، اإلقطاع أو ، المنح منع على التأكيد
 المرافق أحد إدارة تتولى التي الشركات أو الحكومية األجهزة – مستقبالً أو حالياً – إليها

 المياه وشبكات كالكهرباء ، شبكاتها بها تمر أو ، منشآتها أو مشروعاتها إلقامة العامة
 التنسيق ويتم ، ونحوها العامة والطرق الحديدية والخطوط الصحي والصرف والغاز والهاتف

 في الواقعة – األفراد منح تنقل-3 . العالقة ذات الحكومية الجهات بين الشأن هذا في
 أو المحاكم من صكوك عليها يصدر لم والتي أعاله )2( الفقرة في إليها المشار العقارات
 نرغب لذا . العقارات تلك خارج أخرى مواقع إلى – القرار هذا صدور قبل العدل كتابات

.و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ15/5/1424 وتاريخ ر/228

 إيصال ضوابط على بالموافقة القاضي هـ7/5/1424 وتاريخ )115( رقم الموقر الوزراء
 الصيغة بحسب وذلك عليها شرعية صكوك أصحابها لدى ليس التي المنازل إلى الخدمات

 من نسخة برفقه وتجدون موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... بالقرار المرفقة
. و/ ) إليه المشار الوزراء مجلس قرار
2277/ت/13
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 هـ29/1/1424 وتاريخ 4453/ب/4 الرقم ذي البرقي الكريم السامي األمر تلقينا لقد
 وتاريخ 97/24/15/99/101645/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية على اطلعنا[ :ونصه

 وتاريخ ع/297 رقم المعدنية والثروة البترول وزير معالي برقية وعلى هـ6/8/1423
 التي الثالثة المحورية للمشاريع التحضيرية المرحلة اتفاقات إلى فيها المشار هـ9/3/1423

 الطبيعي الغاز مبادرة بشأن هـ11/3/1422 يوم العالمية البترول شركات مع المملكة وقعتها
 حقوقاً الشركات إعطاء الدولة تزمع التي للمناطق السطحية الحقوق تأمين في رغبة وأنه ،

 قبل المشاكل ولتالفي ، والتعديات المضاربات من األراضي تلك ولحماية ، عليها منفردة
 تراخيص أو حجج أو صكوك إصدار عدم المعدنية والثروة البترول وزارة تطلب ، وقوعها
 الثالثة المحورية للمشاريع المخصصة المناطق في أرض أية على ذلك شابه ما أو زراعية

 والثروة البترول وزارة موافقة على الحصول قبل نسختها المرفقة الخريطة على الموضحة



 وتاريخ 4/406 رقم البرقي األمر بشأنه صدر أن سبق بما أسوة وذلك المعدنية
 اتخاذ إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا .ذلك الخارجية وزير سمو ويؤيد هـ11/1/1410

 نرغب لذا .اهـ ].بموجبه يلزم ما فأكملوا .الخريطة في المذكورة التحديدات حسب الالزم
 تبين مصغرة خرائط لثالث صور برفقه وتجدون يخصكم فيما ذلك ومراعاة االطالع إليكم
 :1 : مقاس جغرافية لخريطة أخرى وصورة إليها المشار الثالثة المحورية المشاريع مناطق
 البترول وزير معالي بخطاب والواردة الثالثة المحورية المشاريع مناطق تبين 4و000و000

.و)/ يحفظكم والله .هـ22/4/1424 وتاريخ ع/571 رقم البرقي المعدنية والثروة
2285/ت/13
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 المتضمن هـ14/6/1424 وتاريخ 49999 الرقم ذي الزراعة وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 لألسباب المحاكم من الصادرة الزراعية األراضي صكوك في اإلحداثيات تدوين معاليه رغبة
 يتم خاللها من والتي ) GPS ( المواقع إحداثيات أجهزة وجود ومنها معاليه إليها أشار التي

 على اإلحداثيات تسجيل من أيضاً ذلك في ولما األراضي إحداثيات أرقام تسجيل
 ومعرفة الحكومية الجهات قبل من المواقع على االستدالل تسهيل من والصكوك المخططات

 الحجج لواقع تحريف من يحصل قد ما ومنع بدقة االستحكام حجج عليها األراضي حدود
 إليكم نرغب العامة المصلحة تقتضيه على وبناءً معاليه إليه أشار ما وألهمية . الخ ...

 ذلك ورود حال في الزراعية األراضي صكوك في اإلحداثيات أقام تسجيل واعتماد االطالع
.و / )المختصة الجهة من
2324/ت/13
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 للبنك رسمياً بالكتابة القاضي هـ18/5/1411 وتاريخ 57/ت/8 رقم للتعميم إلحاقاً(
 إنه وحيث.إلخ..اإلفراغ إجراء قبل للغير مزرعته ملكية نقل يرغب شخص كل عن الزراعي
 االكتفاء حول هـ21/12/1423 في 12/78276/23 برقم الزراعة وزير لمعالي بالكتابة



 مرهونة ملكيتها نقل المراد الزراعية األراضي صكوك كانت إذا فيما الزراعي للبنك بالكتابة
 وتاريخ 18793 الرقم ذي معاليه خطاب ورد وحيث .إلخ..فقط الزراعي للبنك

 إفراغ قبل الزراعي للبنك الكتابة ضرورة ترى الزراعة وزارة أن المتضمن هـ28/2/1424
 يكون أن يحتمل القرض ألن يرهن لم أو للبنك مرهوناً الصك كان سواء زراعية أرض أي

 صدور قبل تمليك أو توزيع قرار بموجب أو الزراعي البنك من اقتراض وثيقة بموجب أخذ
 إليكم نرغب معاليه إليه أشار ما وألهمية ذكر ما الحال وحيث .إلخ..األرض على الصك

.و)/بعاليه إليه المشار التعميم به قضى بما منسوببيكم على والتوكيد االطالع
2401/ت/13
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 في 14936/25/1 رقم بالرياض العامة المحكمة رئيس فضيلة خطاب وردنا لقد
 صالح بن إبراهيم /الشيخ بالمحكمة القاضي فضيلة خطاب على المعطوف هـ6/1/1425

 /باسم تملك صكوك وجود عن اإلفادة فضيلته طلب المتضمن 14936/25 رقم الخضيري
 الرياض داخل ]1-9230-9985-1[ رقم مدني سجل عطية أبو عطية محمد بن خالد

 يوجد عما بالرياض العامة المحكمة رئيس فضيلة وإفادة االطالع إليكم نرغب لذا .وخارجها
. و/ ) المذكور خالد باسم صكوك من لديكم

2425/ت/13
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 1271 /ت /13 ورقم هـ7/7/1420 في 1427/ت /13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً (
 خطاب تلقينا فقد وعليه .إلخ .. األمريكي السعودي البنك دمج بشأن هـ8/9/1419 في

 هـ7/3/1425 وتاريخ م أ م /ظ م رقم السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ معالي
 األمريكي السعودي البنك ( المالية سامبا مجموعة خطاب تلقت المؤسسة بأن المتضمن

 بعد بأنه ومفاده م17/4/2004 الموافق هـ27/2/1425 وتاريخ 390/4/4 رقم )سابقاً



 بعض تصادفهم بدأت ) المالية سامبا مجموعة( إلى األمريكي السعودي البنك مسمى تغيير
 وعندما األمريكي السعودي البنك باسم المسجلة الصكوك بإفراغ يقوموا عندما العقبات
 .إلخ)...المالية سامبا مجموعة( الجديد باسمه األمريكي السعودي البنك بمستحقات يطالبون
 هو )المالية سامبا مجموعة أن يفيد بما والمحاكم العدل كتابات كافة مخاطبة معاليه ورغب
 السعودي القاهرة بنك من لكل الخلف هي وأنها ) األمريكي السعودي للبنك( الجديد االسم

 وبالتالي بينهم تم الذي الدمج بموجب األمريكي السعودي والبنك التجاري السعودي والبنك
 االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ.مستحقات من لهم بما المطالبة في الحق للمجموعة فإن

. و/ ) ذلك ومالحظة
2434/ت/13
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 المواطنين بعض تقدم حول العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض استشكال على بناءً فإنه
 لجنة تشكيل تم فقد الموقوف أو الملغي للصك مفقود بدل صك صورة استخراج بطلب

 :يلي بما اللجنة وأوصت والتعليمات األنظمة به تقضي ما ضوء وعلى الموضوع لدراسة
 . شرعي بأمر إال موقوف أو ملغي تملك صك ألي خطية نسخة أي استخراج عدم :أوالً
 من صورة بطلب الشأن صاحب تقدم إذا :ثانياً .رسمية بصفة الطالبة للجهة بعثه يتم أن على

 سبب بوجاهة العدل كتابة أو بالمحكمة المسؤول واقتنع الموقوف أو الملغي صكه سجل
 في شرعية صفة له كان إذا صكه لسجل فوتوغرافية صورة إعطائه من مانع فال الطلب
 الشرح ويجرى رسمية بصفة يبعث أن على ذلك طلبت إذا الحكومية الجهات وكذا .الطلب

 وبناء ذلك على ولموافقتنا .كالمتبع ذلك يفيد بما منه صور المستخرج الصك سجل على
. و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب العامة المصلحة تقتضيه ما على
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 ونصه هـ 19/3/1425 وتاريخ 934/1/5 برقم والتعليم التربية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 القاضي هـ 29/10/1423 وتاريخ 42030/ب/3 رقم الكريم السامي األمر إلى إشارة [ :

 وزارة تحتاجها التي الخاص للقطاع المملوكة التعليمية المرافق أراضي تملك على بالموافقة
 المرافق مالك بعض معرفة لتعذر ونظرا . عليها مدارس مشاريع إلقامة والتعليم التربية

 بالبيع آلخر شخص من ملكيتها انتقال الستمرار ، ذلك حيال معهم للتفاوض التعليمية
 ما بتملك الوزارة عمل لمهمة وتسهيال ، المذكور الكريم التوجيه لمقتضى وتنفيذا . والشراء
 المحاكم جميع إلى بالتوجيه والتكرم معاليكم اطالع آمل لذا . تعليمية مرافق من تحتاجه

 المرافق صكوك من بصور والتعليم التربية وزارة تزويد حيال بالمملكة العدل وكتابات
 واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ذلك على ولموافقتنا . ] ... لديها تفرغ التي التعليمية

 الخاصة الصكوك بصور - بحسبها جهة كل – بالمملكة التعليم إدارات وتزويد ، موجبه
. و/ ) مستقبال قبلكم من إفراغها يتم التي ، التعليمية بالمرافق
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 قرار اعتماد المتضمن ، هـ 28/4/1425 وتاريخ 2444/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقا
 القاضي ، هـ 5/4/1425 وتاريخ 1261 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب
 برقية تلقينا إننا وحيث . والمحلية الفرعية اللجان اختصاص وإيضاح محلية لجان بتشكيل

 وتاريخ هـ ج س 379 برقم المدنية لألحوال المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة
 للشؤون العدل وزارة وكيل فضيلة إلى الموجهة الصورة إلى فيها المشار ، هـ 10/5/1425

 9 /2316/ش أ برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب مستشار معالي برقية من القضائية
 لألحوال المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة برقية تضمنت وقد ، هـ22/2/1412 وتاريخ
 الميالد مكان إلثبات صكوك إصدار بعدم العدل وكتابات المحاكم على التعميم طلب المدنية
 نرغب فإننا لذا . الخ ... سنوات الخمس ذات ومرافقيهم والعمل التنقل بطاقات لحملة



 وذلك ، أعاله المذكورة الميالد وتاريخ مكان إثبات صكوك إصدار وعدم االطالع إليكم
. و/ ) المدنية األحوال نظام من ] 83 ، 82 [ المادتين على بناء
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 هـ2/7/1425 وتاريخ 1/1711 برقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا فقد (
 ، هـ18/6/1425 وتاريخ 288 برقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار به المرفق

 التوصيات على والخمسين التاسعة دورته في العامة بهيئته المجلس اطالع جرى أنه المتضمن
 الفقرة في جاء ما على الموافقة المجلس ورأى ، المحاكم لرؤساء الرابعة الندوة من المنبثقة
 في يدون بما والرشد البلوغ إثبات في االكتفاء [ : يلي كما وهي التوصيات من األولى
 صك إخراج إلى الحاجة دون ، بموجبه الورثة وحصر الوالية صك على والتهميش ، الضبط
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... ] نزاع فيه كان لما إال الصك إصدار وعدم ، بذلك

 األعلى القضاء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد
. الوزارة من القرار يطلب . و/ ) أعاله عنه المنوه العامة بهيئته
2576/ت/13
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 ، هـ12/1/1426 وتاريخ ب م/533 برقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 أو التكرير مصافي إلقامة المخصصة األراضي صكوك جميع إفراغ على الموافقة المتضمن

 وتسجيلها ) السعودية أرامكو ( العربية الزيت شركة باسم البترولية المنتجات توزيع مرافق
 في ) بترومين ( مبنى مساحة تسجل أن على ، الصكوك تلك أصول وتسليمها مباشرة
 رقم بالصك المشمول ) 2م 4.910 /78 ( مساحتها أرض على الواقع ، جدة محافظة

 لألمر وفقاً ، المعدنية والثروة البترول وزارة لصالح ، هـ19/10/1386 وتاريخ 361/2
 لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ5/6/1423 وتاريخ 325/2 رقم



. و/ ) يلزم
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 ، هـ13/2/1426 وتاريخ 1/1668 برقم بالنيابة المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد (
 أن المتضمن ، هـ18/10/1425 وتاريخ 17/70584/25 برقم كتابنا إلى فيه المشار
 فتح طلب بقبول المحلية البنوك تعميد مناسبة يرون المنورة بالمدينة العامة المحكمة قضاة

 ، الصك في ذلك على ينص لم وإن حتى ، القصر على الوصي أو الوقف ناظر من الحسابات
 وعلى واألوصياء األوقاف نظار على تخفيف من ذلك في ولما ، واليته مقتضى هو هذا ألن

 إلى كتبت السعودي العربي النقد مؤسسة أن معاليه كتاب تضمن وقد . الخ ... المحاكم
 باعتماد ، هـ6/2/1426 وتاريخ 72 / ت أ م برقم تعميمها بموجب المحلية البنوك جميع
 ، البنكية الحسابات فتح على فيه منصوصا يكون أن اشتراط دون فقط النظارة صك قبول
 البنكية الحسابات بفتح للناظر موافقتها على ينص المحكمة من صك إحضار طلب ودون

 ) والتعليمات الشرعي الوجه وفق موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا الخ ... للوقف
. و/
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 ، والصناعة التجارة وزير معالي إلى أصالً الموجه ، هـ2/9/1426 وتاريخ ر/35269
 وتاريخ ) 220 ( رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن

 ، العقارية المساهمات بطرح المتعلقة الضوابط على بالموافقة القاضي ، هـ22/8/1426
 . موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . القرار هذا في الواردة للصيغة وفقا وذلك

. و/ ) إليه الوزراالمشار مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون
2835/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ6/1/1427 وتاريخ ر/858

 لمجلس العام األمين معالي بكتاب المرفق ، هـ30/12/1426 وتاريخ ) 313 ( رقم الوزراء
 ( المالية وزارة على التأكيد -1 : يلي بما القاضي ، هـ1/1/1427 وتاريخ 2 رقم الوزراء
 مما مماثلة ووثائق وصكوك شهادات من الالزمة النماذج بطباعة ) الحكومة مطابع مصلحة

 الجهات تلك تنسق أن بعد بها الحكومية الجهات وتزويد ، أمنية طبيعة ذات أنها على يتفق
 تأمينها على للعمل النماذج هذه من احتياجاتها لتحديد اإليرادات لشؤون الوزارة وكالة مع
 المعلومات توفير -أ : يلي بما المعنية الحكومية الجهات قيام -2 . ممكن وقت أقرب في

 الفحص اختصاصه موظف ألي تسمح بطريقة ، ) اإلنترنت ( العالمية الشبكة على المطلوبة
 سالمة من للتأكد ، األخرى الجهات لدى الالزمة المعلومات على باالطالع ، والتدقيق

 والعالمات األوراق استخدام -ب . عمله بسبب له المقدمة والصكوك والوثائق المستندات
 .للتزوير عرضة تكون ما عادة التي والوثائق والصكوك الشهادات إصدار عند المناسبة األمنية

 الطرق لكشف متخصصة دورات عقد على العمل -أ : يلي بما الداخلية وزارة قيام -3
 المتخذة اإلجراءات تقويم إعادة -ب . التزوير جرائم ارتكاب في إليها يُلجأ التي واألساليب
 – ج . تطويرها على والعمل ، كفايتها من والتحقق ، سنوات ثالث كل التزوير لمكافحة
 . المتبعة النظامية اإلجراءات حسب ورفعه ، الجديد التزوير نظام مشروع إنهاء في اإلسراع

 وتاريخ 2 رقم بكتابه أوضح قد الوزراء لمجلس العام األمين معالي أنّ إلى سموه أشار وقد
 الشؤون وزارة تكون بأن وجه الموقر الوزراء مجلس بأن الذكر سالف هـ1/1/1427

 قرار من ) 2 ( الفقرة في إليها المشار المعنية الحكومية الجهات ضمن والقروية البلدية
. المذكور الوزراء مجلس

 قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا
.و ) المذكور الوزراء مجلس
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1/5
19
11

1427
الصكوك

 نشير [ ونصه هـ5/11/1427 وتاريخ س م/7892/خ رقم الكريم السامي األمر تلقينا فقد(
 رقم الملكي بالمرسوم الصادر ، الشرعية المرافعات نظام من )255 ، 254( المادتين على

 ، 27 ، 26 ، 17 ، 16 ، 15 ، 11 ، 9 ( المواد وإلى ، هـ20/5/1421 وتاريخ )21/م(
 العدل كتاب الختصاص التنفيذية الالئحة من )52 ، 37 ، 36 ، 34 ، 30 ، 29 ، 28

 من )93( المادة على بناء ، هـ17/5/1425 وتاريخ )3740( رقم الوزاري بالقرار الصادرة
 مجلس وقرار ، هـ14/7/1395 وتاريخ )64/م( رقم الملكي بالمرسوم الصادر القضاء نظام

 يردنا ما لكثرة ونظراً .هـ16/3/1425 وتاريخ )199/58( رقم العامة بهيئته األعلى القضاء
 المحاكم من الصادرة الصكوك بعض بشأن األفراد أو الجهات من سواء ، شكاوى من

 للمصلحة ورعاية ، والتعليمات لألوامر الصريحة بالمخالفة ، العدل وكتابات ، الشرعية
 الجهات وأشغلت ، التعقيدات من كثيراً سببت التي المتكررة التجاوزات من وحداً ، العامة

 تسوية أجل من المواطنين ومتاعب ، المحاكم أعباء من وزادت ، ومكاتباتها بتبعاتها الرسمية
.إشكاالتها ومعالجة أوضاعها

 بوجوب العدل وكتابات المحاكم في منسوبيكم جميع على الشديد التأكيد إليكم نرغب لذا
 البلديات سؤال ذلك في بما ، لها الحرفي والتطبيق ، والتعليمات األوامر به تقضي بما العمل

 كل وسيكون ، إجابتها تلقي قبل إجراء أي اتخاذ وعدم ، استحكام حجة أي إخراج قبل
 المسؤولية طائلة تحت نظامية غير إجراءات من يتخذه عما كاملة مسؤولية مسؤوالً موظف

 األوامر يخالف بما مرجعه بتوجيه االعتذار أحد أي من يقبل ولن ، والوظيفية الشخصية
 لديها ما وفق العدل وكتابات المحاكم استطالعات على اإلجابة البلديات وعلى ، والتعليمات

 التعديات من العام المال ويحفظ ، الذمة ويبرؤ المصلحة يحقق وبما ، وتعليمات أوامر من
 وعلى ، المالحظة محل الصكوك أو العادية والمبايعات بالوثائق التملك بادعاءات المتكررة
 كل في الذمة وإبراء ، والنظامي الشرعي المقتضى وإعمال ، والحذر الدقة توخي الجميع
 وتطبيقه واعتماده اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ..]،،.. بموجبه يلزم ما فأكملوا ، إجراء
 الرابع الباب في التنفيذية والئحته الشرعية المرافعات بنظام وردكم ما جميع وتطبيق حرفياً
 بهذا وتعليمات سامية أوامر من به تبلغتم ما وكذلك ، )االستحكام( الثاني الفصل عشر

 1927/ت/13 ورقم هـ20/11/1422 في 1896/ت/13 رقم التعاميم ومنها الخصوص



 في 2532/ت/13 ورقم هـ25/5/1425 في 2460/ت/13 ورقم هـ13/1/1423 في
 سيكون ذلك يخالف من وكل هـ8/9/1426 في 2733/ت/13 ورقم هـ18/10/1425

و/ ).،،، يحفظكم والله .إجراء من يتخذه عما كاملة مسؤولية مسؤوالً
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 العدل كتاب الختصاص التنفيذية الالئحة من )30( و )29( رقم المادتين إلى إشارة
 قبل من تعديالت من الصكوك على يطرأ ما حيال اتخاذها الواجب اإلجراءات المتضمنة
 كتابات بعض من االختصاص في تدافع من وجد لما ونظراً ، العدل كتاب الفضيلة أصحاب

 تقتضيه ما على وبناء العدل كتاب الفضيلة أصحاب من بذلك يقوم من تحديد في العدل
 من صادر صك على تطرأ التي التعديالت.1 : يلي ما اعتماد إليكم نرغب العمل مصلحة
 .ذلك نحو أو مجازاً كونه حال بعمله يقوم من إلى أو إليه تحال العمل رأس على عدل كاتب

 تقسيم وله العمل رأس على ليس عدل كاتب من صادر صك على تطرأ التي التعديالت.2
 .ذلك نحو أو مجازاً كونه حال في بعمله يقوم من وعلى التقسيم هذا يشغل من على تحال

 تقسيم وله العمل راس على ليس عدل كاتب من صادر صك على تطرأ التي التعديالت.3
 العدل كتاب الفضيلة أصحاب بين بالتساوي تحال آخر عدل كاتب التقسيم هذا يشغل ولم
 رأس على ليس عدل كاتب من صادر صك على تطرأ التي التعديالت.4 .العدل كتابة في

 كتابة في العدل كتاب الفضيلة أصحاب بين بالتساوي تحال تقسيم الصك يحمل وال العمل
و/ )يحفظكم،،، والله .العدل
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 السامي األمر على المبني ، هـ19/11/1427 وتاريخ 3014/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 بما العمل على بالتأكيد القاضي , هـ5/11/1427 وتاريخ س م/7892/خ رقم الكريم
 سؤال ذلك في بما , االستحكام وحجج باألراضي الخاصة والتعليمات األوامر به تقضي

 رقم البرقي السامي األمر تلقينا فقد عليه . الخ .. استحكام حجة أي إخراج قبل البلديات
 رقم خطابكم مشفوعات لكم نبعث :[ ونصه هـ28/9/1428 وتاريخ ب م/8688

 في س م/7892/خ رقم األمر إلى فيه المشار هـ29/2/1428 في 18/1483/28
 لوزارة والمعطى األعلى القضاء مجلس رئيس ولفضيلة لمعاليكم الموجه هـ5/11/1427

 في منسوبيكم جميع على الشديد بالتأكيد القاضي ,منه نسخة والقروية البلدية الشؤون
 الحرفي والتطبيق والتعليمات األوامر به تقضي بما العمل بوجوب العدل وكتابات المحاكم

 تلقي قبل إجراء أي اتخاذ وعدم استحكام حجة أي إخراج قبل البلديات سؤال ذلك بما لها
 نظامية غير إجراءات من يتخذه عما كاملة مسؤولية مسؤوالً موظف كل وسيكون ,إجابتها
 مرجعه بتوجيه االعتذار احد أي من يقبل ولن , والوظيفية الشخصية المسؤولية طائلة تحت

 وكتابات المحاكم استطالعات على اإلجابة البلديات وعلى , والتعليمات األوامر يخالف بما
 المال ويحفظ , الذمة ويبرئ المصلحة يحقق وبما , وتعليمات أوامر من مالديها وفق العدل
 محل الصكوك أو العادية والمبايعات بالوثائق التملك بادعاءات المتكررة التعديات من العام

 , والنظامي الشرعي المقتضى وإعمال , والحذر الدقة توخي الجميع وعلى , المالحظة
. إجراء كل في الذمة وإبراء

 يوما ستون مضى إذا أنه المتضمنة الشرعية المرافعات نظام من )256(المادة إلى وإشارتكم
 عليه نصت حسبما النشر أو المختصة الرسمية الجهات إبالغ من اإلجراءين آخر على

 مانع ثمة يكن لم إذا االستحكام إجراء إكمال فيجب معارضة دون )255, 254( المادتان
 إحدى تجب لم إذا أنه المتضمنة ,النظام الئحة من )256/1( الفقرة والى , نظامي أو شرعي

 فعلى تبلغها من التحقق مع المادة هذه في المحددة المدة في عدمها أو بالمعارضة الجهات
 . التوجيه وطلبكم . التمييز محكمة إلى يقرره ما ورفع االستحكام إجراء إكمال القاضي
 الواردة )259( إلى )251( من بالمواد منظم االستحكام حجج إخراج موضوع إن وحيث

 , التنفيذية والئحته الشرعية المرافعات نظام من عشر الرابع الباب من الثاني الفصل في
 المذكور النظام من )255 , 254( المادتين إلى فيه أشير قد إليه المشار األمر إن وحيث
 والرفع الحجج إخراج قبل الجهات وسؤال الصحف في االستحكام عن اإلعالن بشان
 بوجوب الذكر سالف األمر وقضى , فضاء أرض على االستحكام كان إذا السامي للمقام
 البلديات سؤال ذلك في بما لها الحرفي والتطبيق , والتعليمات األوامر به تقضي بما العمل



 على باإلجابة البلديات على التأكيد تضمن كما , إجابتها وورود الحجة إخراج قبل
 يشير ما يتضمن ولم , وتعليمات أوامر من مالديها وفق العدل وكتابات المحاكم استطالعات

. الخصوص بهذا جديدة أحكام ترتيب إلى

 على التأكيد هو إليه المشار األمر مقتضى بأن المعنية الجهات على التأكيد إليكم نرغب
 سؤال ذلك ومن االستحكام حجج بإخراج يتعلق فيما والتعليمات األنظمة به تقضي بما التقيد

 على وأن , الشرعية المرافعات نظام بموجب المحددة المدة خالل إجاباتها وورود البلديات
 اإلجراءات واتخاذ , وتعليمات أوامر من مالديها وفق بذلك التقيد والبلديات المحاكم
 تتجاوز أال ينبغي والتي النظام حددها التي المدة خالل اإلجابات وورود بالسؤال الكفيلة
 البلدية الشؤون وزارة تزويد تم وقد . البلدية فيها بما للجهات الكتابة تاريخ من يوماً الستين

 بموجبه يلزم ما فأكملوا . بذلك المعنية الجهات على للتأكيد األمر هذا من بنسخة والقروية
و/ )يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ]

م/635/2
2/775
3
3

1386
بالوزارة المسئولين صالحيات

 قيام بشأن التعميمي الوطني واالقتصاد المالية وزير سمو خطاب من نسخة تبلغنا( :وبعد
 للمرسوم تنفيذاً أنه نفيدكم« : نصها وهذا واإلدارة للتنظيم المركزية اإلدارة بتأسيس الوزارة
 للتنظيم المركزية اإلدارة بتأسيس الوزارة هذه قامت هـ17/9/1384 في 19 رقم الملكي
 أجهزة في اإلداري العمل وأساليب أنظمة وتحسين تطوير على العمل لغرض وذلك واإلدارة

 صعوبات من يواجهونه ما جميع في الحكوميين اإلداريين مساعدة وكذلك المختلفة الدولة
 : يلي بما الجديدة اإلدارة هذه وصالحيات أعمال وتتلخص . واإلدارة التنظيم مجاالت في

 فعاليتها وزيادة تطويرها بقصد الحكومة أجهزة في العمل أساليب وتحليل دراسة :أوالً
 في المكتبية العمليات وتبسيط تحليل على العمل :ثانيًا . أفضل بخدمات القيام من لتمكينها
 النماذج وتوحيد الحديثة والمعدات األجهزة واستعمال المختلفة الحكومية اإلدارات

 اإلصالح برنامج في يعملون الذين فورد مؤسسة خبراء مع التعاون :ثالثًا ".المستعملة
 يرتبط ما جميع في المشورة تقديم :رابعًا .وتنفيذه البرنامج بتنظيم يتعلق فيما اإلداري
 .اإلدارية واألساليب والتوظيف التنظيم مجاالت في أعمال من المختلفة اإلدارية باألجهزة



 معه تعاونكم نأمل وعليه . اإلدارة لهذه منتدباً مديرا السديري تركي/األستاذ عين وقد
 لهذه الالزمة والتسهيالت المساعدات جميع بتقديم لكم التابعة اإلدارات جميع إلى واإليعاز
 منكم فنرغب .».اهـ.الموفق والله.لها المرجوة لألهداف وبلوغها أعمالها سير لضمان اإلدارة

 .)مهمتها أداء من المذكورة اإلدارة تمكين شأنه من ما كل وإتاحة اعتماده االطالع بعد
. ن/انتهى
ت/112/2

2/776
19
8

1390
بالوزارة المسئولين صالحيات

 بعون« : يلي ما نصه الذي هـ13/8/1390 في 1/126 رقم الملكي األمر صدر لقد( :وبعد
 العربية المملكة ملك نائب سعود آل العزيز عبد بن خالد نحن الملك جاللة باسم تعالى الله

 وبعد هـ،21/7/1390 وتاريخ 104/أ رقم الملكي األمر على االطالع بعد السعودية
 1/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر القضاء كادر نظام من عشر الخامسة المادة على االطالع
 وتاريخ 105/أ رقم الملكي األمر على االطالع وبعد هـ،12/1/1387 وتاريخ

 القضاة لرئيس المحددة الصالحية العدل وزير يباشر : آت هو بما أمرنا هـ21/7/1390
 . هذا أمرنا تنفيذ الوزراء مجلس رئيس نائب على . األعلى القضاء لمجلس رئيساً ويكون
. و/انتهى .)واعتماده اإلحاطة فنرغب

ت/42/2
2/776

22
3

1391
بالوزارة المسئولين صالحيات

 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد
 هـ2/3/1391 وتاريخ 4822 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه

 الوزير تفويض حول هـ25/2/1391 وتاريخ 176 رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن
 ديوان رئيس سعادة خطاب نص . ك/انتهى .)واإلحاطة االطالع نرغب .صالحياته لبعض
 السمو صاحب« : هـ2/3/1391 وتاريخ 4822 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة



 وتاريخ 176 رقم بقراره الموقر الوزراء مجلس قرر لقد : التحية بعد الداخلية وزير الملكي
 بعد الوزراء مجلس إن : يلي ما صالحياته لبعض الوزير تفويض حول هـ25/2/1391

 وعلى المستخدمين نظام من )64( والمادة العام الموظفين نظام من )76( المادة على اطالعه
 اقتراح على وبناء هـ،18/2/1391 وتاريخ 168 رقم الوزراء مجلس قرار من ثامناً المادة
 يكون -1 : يأتي لما وفقاً التفويض أحكام على الموافقة يقرر : العام الموظفين ديوان رئيس
 فيما المستخدمين ونظام العام الموظفين بنظام الواردة الصالحيات من للوزير ما الوزير لنائب

 صالحياته بعض تفويض للوزير يجوز -2 . صالحيات من به االحتفاظ الوزير يقرر ما عدا
 حاجة تقتضيه ما بقدر التنفيذية ولوائحهما المستخدمين ونظام العام الموظفين نظام بموجب

 بقرار التفويض يتم -3 . المفوض للشخص الوظيفي المركز مع يتناسب لما ووفقاً العمل
 ومدة وظيفته ومسمى المفوض الموظف واسم المفوضة الصالحيات يتضمن مكتوب
 الموظف يتمتع ال آخر موظف بأعمال بالقيام موظف تكليف حالة في -4 . التفويض
 قرار في ذلك على نص إذا إال الوظيفة يشغل كان لمن المفوضة بالصالحيات المكلف
 الوزير بموافقة إال غيره يفوض أن الصالحيات له فوضت لمن يجوز ال -5 . التكليف
 -أ : اآلتية الحاالت في التفويض ينتهي -7 . المسئولية من يغني ال التفويض -6 . المختص

 قرار إلغاء -ج . التفويض تم أجله من الذي الغرض انتهاء -ب . التفويض مدة انتهاء
. الصالحيات إليه فوضت من وظيفة شغور -د . التفويض

 ولما . السابق التفويض منه صدر من غير آخر وزير تعيين تاريخ من أشهر ثالثة مضي -هـ
.».يلزم ما إكمال فأرجو تقرر ما على موالي جاللة ووافق .حرر ذكر

ت/112/12
2/778

20
6

1398
بالوزارة المسئولين صالحيات

 3574/4/1 رقم التعميمي والتأديب التحقيق هيئة رئيس معالي خطاب صورة تلقينا( :وبعد
 وتاريخ 1264 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار صدر :المقدمة بعد ونصه هـ6/6/1398 في
 تتعرض التي المستأجرة أو الحكومية الدور إخالء على بالموافقة القاضي هـ11/11/1397

 من مكونة لجنة ذلك بعد تقوم أن على المختص الوزير من بقرار وذلك فوراً السقوط لخطر
 الهيئة الحظت وحيث . الدار إخالء مبررات من بالتحقيق العامة المراقبة وديوان الهيئة هذه

 يتعارض الذي األمر الوزير سلطة من أدنى سلطات من القرارات تلك بعض صدور والديوان



 ألهمية نظراً ـ وحده المختص بالوزير أناط والذي إليه المشار الوزراء مجلس قرار مع
 أقل هم لمن التفويض حق إعطاء إلى اإلشارة دون القرارات تلك مثل إصدار ـ الموضوع

 لمثل اإلخالء قرارات من بصورة العامة المراقبة وديوان بموافاتنا اإليعاز نأمل لذا .صالحية
 لكم شاكرين .إليه المشار الوزراء لقرارمجلس تنفيذاً المختص الوزير من معتمدة الدور تلك

.ش/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد لالطالع.".اهـ.العامة المصلحة فيه لما تعاونكم
ت/16/1
2/778
9
2

1399
بالوزارة المسئولين صالحيات

 لوحظ« : نصه اآلتي هـ14/11/1390 في ت/153/3 رقم الوزاري التعميم نبلغكم( :وبعد
 من الصادرة الصكوك على التصديق سبيل في المتاعب يتجشمون الناس من كثيراً أن

 بالرياض العدل وزارة من المملكة خارج إلى بعثها يراد التي العدل كتاب من أو المحاكم
 ختم على التصديق عليكم فإن لذلك.لها داعي ال طائلة نفقات ذلك سبيل في ويتحملون

 ذلك من شيء على التصديق منكم يطلب حينما لكم التابعين العدل وكتاب القضاة وتوقيع
 مع ذلك في العدل وزارة إلى الرجوع دون السعودية الخارجية وزارة من لتصديقها توطئة

 ومستوفية الشرعية األصول مع متمشية تكون أن وهي الصكوك تلك إجراءات مالحظة
 المالحظة حالة وفي واإلمالئية العربية والقواعد الخط حسن فيها ومراعاً النظامية إلجراءاتها

 بعد ثم عليه لوحظ ما إلصالح منها صدر التي الجهة إلى تصديقه قبل يعاد الصك على
. ق/انتهى .)السعودية الخارجية وزارة من بتصديقه ليقوم لصاحبه يسلم التصديق

ت/37/12
2/779

15
3

1399
بالوزارة المسئولين صالحيات

 المركزي المفتش بتكليف رغبتهم تتضمن الفروع مديري من خطابات يردنا ما كثيراً( :وبعد
 الوزارة موافقة أخذ ويرغبون.فيها التحقيق ضرورة يرون التي المواضيع بعض في بالتحقيق

 الفرع مدير قبل من المركزي المفتش تكليف من مانع ال بأنه نفيدكم .إلخ...ذلك في
 ما فيه فيتبع انتداب إلى يحتاج كان ما أما انتداب إلى تحتاج ال التي المواضيع في بالتحقيق



. ش/انتهى .)لإلحاطة.الفروع مديري صالحيات به تقضي
ت/44/12
2/779

20
3

1399
بالوزارة المسئولين صالحيات

 وكتاب للمحاكم توقيعه تحت تعاميم يصدر المركزيين المفتشين بعض بأن علمنا( :وبعد
 بها التي الجهات في الوزارة فروع بمديري المركزيين المفتشين لربط ونظراً مباشرة العدل
 بأعمال يتصل ما بشأن العدل وكتاب للمحاكم المفتش كتابات تكون أن ينبغي فإنه فروع

. ش/انتهى .)ذلك فاعتمدوا .به يرتبط الذي الفرع مدير طريق عن التفتيش
ت/60/5
2/780

12
4

1399

بالوزارة المسئولين صالحيات
 وتاريخ 21/5278 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي تعميم على فبناء( :وبعد
 على التوقيع اإلداريين والمسؤولين المصالح رؤساء تفويض ضوابط بشأن هـ23/3/1399

 عند : للتفويض بالنسبة :أوالً : يلي ما نبلغكم تحقيقها وكيفية واإلخراج االستالم مذكرات
 الجمع يجوز ال أنه مراعاة عليكم واإلخراج االستالم مذكرات على التوقيع تفويض إجراء

 كالمستودعات المالية الوظائف من أي مسئوليات وبين باالعتماد المفوض صالحية بين
 بالنسبة :ثانيًا . السليمة الداخلية المراقبة لمقتضيات تلبية المالية واإلدارة والمشتريات

 شاغالً يكون أن بالتوقيع يفوض فيمن يشترط : المفوض في المطلوب الوظيفي للمستوى
 هذه التنظيمي بهيكلها يتوافر التي الفرعية المصالح في أدنى كحد التاسعة بالمرتبة لوظيفة
 فينحصر المراتب هذه مثل فيها يتواجد ال التي للمصالح بالنسبة أما . يعلوها وما المرتبة
. ش/انتهى .)مرتبته كانت أياً الفرع رئيس على التوقيع

ت/76/12
2/780
1
6



1400
بالوزارة المسئولين صالحيات

 الفروع من فرع كل وأن المملكة مناطق بعض في العدل لوزارة فروع لوجود نظراً( :وبعد
 وحيث لمنطقته، التابعة الدوائر جميع به وربطت جهته في وإدارية مالية صالحيات خول قد
 للمفتش ينبغي فال منطقته في للوزارة ممثل والفرع للوزارة تابع المركزي المفتش إن

 أن منكم نرغب لذلك .الفرع طريق عن إال المختصة والجهات المحاكم مكاتبة المركزي
 التنظيم لسالمة حفظاً بجهتكم الموجود الفرع مدير توقيع تحت الرسمية مكاتباتكم تكون

. ش/انتهى .) اإلداري
ت/12/46
2/781
6
3

1405
بالوزارة المسئولين صالحيات

 الدوام بيانات في المركزيين المفتشين توقيع حيال مكاتبات من دار ما على بناء( :وبعد
 المفتشين على -1 : اآلتي تقرر فقد العمل مصلحة تقتضيه ما على وبناء وانصرافاً حضوراً
 مراقبة أن باعتبار الفرع بموظفي أسوة الدوام بيانات في التوقيع الوزارة فروع في العاملين
 المحاكم في العاملين المفتشين على -2 . الفرع مدير إلشراف تخضع الدوام بيانات

 أسوة الدوام بيانات في التوقيع إدارة مدير أو للمحكمة عام أمين بها يوجد التي الرئاسية
 مدير أو العام األمين مسئولية من عليها واإلشراف الدوام بيانات مراقبة أن باعتبار بموظفيها

 بقفل يومياً القيام المحكمة في العامل المركزي المفتش فعلى ذلك عدا ما -3 . اإلدارة
 . المحاكم رئيس إشراف تحت وانصرافاً حضوراً ـ المحكمة ـ عمله مقر في الدوام بيانات

 إلى الدوام بيانات مراقبة يكل أن األسباب من سبب ألي المحاكم رئيس رأى إذا -4
 القيام المركزي المفتش فعلى الموظفين وغياب حضور بمتابعة ويكلفه المركزي المفتش

. ش/انتهى .) بذلك العمل نرغب . وحزم دقة بكل بذلك
ت/1/81
2/781

30
4

1405
بالوزارة المسئولين صالحيات



 فيما المباشر مرجعه يتخطى العدل وزارة منسوبي من المسئولين بعض أن لوحظ لقد( :وبعد
 تكون وأن اإلداري التسلسل بمراعاة تقضي التعليمات إن وحيث بشأنه يراجع أو يرفعه

 في داخل هو ما إنهاء ليتولى المباشر المرجع بواسطة والمراجعات والعروض المكاتبات
 وعدم النظام احترام اعتمدوا لذا .المختصة الجهة إلى ذلك عن خرج ما ويرفع اختصاصه

 هذا في والتعليمات النظم به تقضي بما والتقيد األسباب كانت مهما المباشر المرجع تخطي
. و/انتهى .)الخصوص

ت/13/138
2/782

19
7

1405
بالوزارة المسئولين صالحيات

)

 أصحاب بعض من الموجهة المخابرات يستقبلون الوزارة فروع مديري بعض أن لوحظ فقد
 القضائية بالشئون والمتعلقة األخرى الحكومية الدوائر من أو العدل وكتاب القضاة الفضيلة

 بموجب لكم المبلغة الوزارة فروع صالحيات ألن ونظراً .إلخ...واإلثبات والدعاوى
 المالية األمور في الفروع صالحيات حصرت قد الشأن هذا في الصادرة والتعاميم القرارات
 بالشئون المتعلقة المخابرات استقبال من الفروع مديري بعض به يقوم ما فإن فقط واإلدارية
 .) تكراره وعدم مستقبالً ذلك مالحظة فعليكم اختصاصهم نطاق عن خارجة القضائية

. ك/انتهى
ت/1/43
2/782
4
3

1406
بالوزارة المسئولين صالحيات

 إلى وبعثها المكاتبات بعض في والبت اإلجابة يتولى األقسام رؤساء بعض أن لوحظ( :وبعد
 أخذ ودون باسمه المكاتبة وردت من اطالع دون توقيعه تحت منها ترد التي الجهات
 إصدار وعدم التعليمات به تقضي بما التقيد بوجوب نبلغكم وعليه . ذلك في توجيهاته

 العام المدير أو الوزارة وكالء أحد توقيع أو توقيعنا تحت إال عدمها أو بالموافقة المعامالت
 أعطينا وقد دقة بكل موجبه فالعتماد .يخصه فيما كل الصالحية هذه مثل يمنح من أو



 .) مستقبالً تحدث مخالفة أي عن لنا والرفع للمتابعة األمر هذا من صورة اإلداري التفتيش
. و/انتهى
ت/12/58
2/782

15
3

1406
بالوزارة المسئولين صالحيات

 هـ20/2/1406 وتاريخ ع/ص/105 رقم العدل وزير معالي قرار يلي فيما نبلغكم( :وبعد
 جاللة خطاب مقتضيات وعلى له، الممنوحة الصالحيات على بناء العدل وزير أن :ونصه
 والذي هـ21/12/1405 في 1950/18 رقم ـ الله حفظه ـ الوزراء مجلس رئيس الملك

 قضائيين مفتشين قبل من العدل كتاب أعمال على التفتيش يجرى بأن منه )1( الفقرة في جاء
 السامي األمر موجب إجراء العدل وزارة وكيل فضيلة على :أوالً : يلي ما يعتمد لذا

 انتدب إذا اإلداري أو القضائي المفتش على :ثانيًا . االنتدابات بند وضع مراعاة مع المذكور
 المهمة فترة في أمكنه ما العدل كتابة أعمال على التفتيش عدل كتابة فيها بلدة في لمهمة

 موجبه اعتماد المعنية الجهات على :ثالثًا .كالمتبع إليه يتوصل بما تقرير وتقديم األساسية
. ك/انتهى .)بموجبه واالعتماد لإلحاطة .».اهـ.يخصه فيما كل
ت/8/158
2/783

15
8

1408
بالوزارة المسئولين صالحيات

 خطاب على والمبني هـ18/7/1407 وتاريخ ت/12/131 رقم للتعميم إلحاقاً( :وبعد
 في م/992 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب

 هـ5/8/1408 في م/7/1491 رقم سموه خطاب للوزارة ورد فقد هـ19/6/1407
 الدفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه

 بعد ونصه.إليه أشير لما والمؤكد منه نسخة الوزارة لهذه المعطى العام والمفتش والطيران
 وتاريخ 8356رقم ـ الله حفظه ـ الشريفين الحرمين خادم توجيه إلى نشير« : المقدمة

 ضرورة بشأن هـ19/6/1407 وتاريخ م/992 رقم بأمرنا تعميماً المبلغ هـ18/6/1407



 ونرغب.التلفزيونية المقابالت أثناء وفي الرسمية المناسبات في للمشالح المسئولين ارتداء
 بموجبه يلزم ما فأكملوا .دقة بكل به والتقيد ذلك بمراعاة المسؤولين على التأكيد إليكم
 المقابالت إجراء عند ذلك لمالحظة هذا أمرنا من بنسخة اإلعالم وزير معالي زود وقد

 االطالع نامل .».اهـ.إليه أشير ما تخالف لمسؤول صورة أي عرض أو نشر وعدم التلفزيونية
.ك/انتهى .)موجبه واعتماد

1021/ت/13
2/784

21
1

1418
بالوزارة المسئولين صالحيات

 للوزارة فروع فيها يوجد ال التي الجهات في المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب تفويض(...
 أو بإجازة العدل كاتب تغيب حال العدل كتابة بأعمال بالقيام البلدة قاضي تكليف صالحية

 بعملهم بالقيام القضاة تكليف فيتم الفروع من إجازاتهم تصدر الذين العدل كتاب أما .مرض
.و /انتهى .)بموجبه والعمل لإلحاطة .الوزارة قبل من
1246/ت/13
1/5
9
8

1419
بالوزارة المسئولين صالحيات

)

 منح المتضمن هـ28/7/1419 وتاريخ 3892 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 المدة ومرافقيهم النظر هيئات رؤساء انتداب صالحية المحاكم ورؤساء الفروع مديري
 للمياه وتجديدها العقود توقيع وصالحية يوما ستون وقدرها لالنتداب نظاما المقررة

 ..الواحدة المرة في أيام ثالثة عن تزيد ال لمدة اإلحصاء باحث انتداب وكذلك والكهرباء
 إجازاتهم إدارته موظفي منح صالحية عدل وكتابة محكمة كل رئيس فضيلة تفويض وكذلك

 رقم التعميم انظر .ك)/يحفظكم والله بموجبه والعمل االطالع نأمل لذا .إلخ...االضطرارية
. هـ7/5/1426 في 2652/ت/13
1457/ت/13
1/54
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1420
بالوزارة المسئولين صالحيات

)

 ، الشرعية الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى والتي للوزارة العامة األهداف مع تمشياً فإنه
 المحاكم رئاسات في اإلدارات ومديري الفروع لمديري الثالث اللقاء عقد جرى فقد

 ربيع لشهر 6-4 الفترة في بالمنطقة الوزارة فرع برعاية المكرمة مكة منطقة في المنعقد
 الدورات عقد على العمل -1 : يلي بما التوصية اللقاء هذا عن وانبثق هـ1420 لعام الثاني

 جانب في قدراتهم مستوى من للرفع الفروع في اإلداريين للمفتشين الالزمة والندوات
 لشئون العام البرنامج في الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع ربط -2 . المتابعة

 العمل يتم -3 .الوزارة قبل من التنفيذية اإلجراءات اتخاذ يتم أن على الوزارة في الموظفين
 لسرعة تحقيقاً وذلك الفاكس طريق عن الوزارة مع اإلركاب أوامر قيمة على باالرتباط
 تؤلف الفرع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع لدى صيانة وحدة أيجاد -4 . اإلنجاز

 بتخصيص العمل مع العقد نصوص حسب المقاول يؤمنهم الذين والمشرفين الفنيين من
 طريق عن تزويدهما يتم وجوده عدم حالة وفي المحاكم ورئاسة الفرع في صيانة مشرف
 من تعد لها متابعة بطاقة وضع خالل من المكتبية واألجهزة اآلالت صيانة متابعة -5 . الوزارة
 . فقط الفروع في السيارات لصيانة متخصصة ورش وتجهيز إنشاء على العمل -6 . الوزارة

 البيانات رفع متابعة مسئولية الفرع بعمل القائمة المحاكم ورئاسة الوزارة فرع يتولى -7
 -8 . ذلك في العدل وكتابات المحاكم مع والتنسيق المحددة المدة في للوزارة اإلحصائية

 للعمل الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع قبل من الموظف غياب متابعة يتم
 -أ :التالية الخطوات وفق هـ2/8/1418 وتاريخ 1/510 رقم المدنية الخدمة مجلس بقرار
. بحقه الصادرة الحسم قرارات حسب خاصة بطاقة في الموظف غياب رصد

 وإبالغ الموظف مع المباشر التحقيق يتم متفرقة يوماً عشر خمسة الغياب مدة بلغت إذا-ب
 يوماً ثالثين الغياب مدة بلغت إذا -ج عنه المنوه المدنية الخدمة مجلس قرار الموظف

 الفروع على -9 . النظام مقتضى لتطبيق للوزارة الرفع يتم بعاليه أشير ما استيفاء وبعد متفرقة
 من بصورة الوزارة جهاز في المتابعة إدارة تزويد الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات

 – 10 الموظف حق في النظام تطبيق تم أنه من التأكد المتابعة إدارة وعلى الحسم قرار
 فرع مدير فضيلة من المقدمة العمل ورقة في إليها المشار األهداف تحقيق على العمل



 يحقق بما به المرتبطة والجهات الفرع داخل العاملة القوى توعية حول عسير بمنطقة الوزارة
 سنوية خطة رفع-11 . الشرعية الدوائر لمنسوبي والمالي اإلداري األداء مستوى رفع

 العامة الوزارة خطة في لمراعاتها وذلك المالية السنة خالل إنجازها يراد التي لألعمال
 وتبادل التعاون مبدأ لتعزيز بينهم فيما الفروع مديري بين زيارات تنظيم -12 . وميزانيتها
 وجه الوزير لمعالي ذلك عن بالعرض إنه وحيث . الوزارة قبل من يعد برنامج وفق الخبرات

 ك / ) . بموجبه العمل واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا ذلك على بالموافقة – الله حفظة –
.

1468/ت/13
1/5
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1420
بالوزارة المسئولين صالحيات

 القاضي هـ28/8/1420 وتاريخ 4403 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه( :وبعد
 ,العدل كاتب إجازة مدة العدل كاتب فضيلة بأعمال القيام المحكمة قاضي فضيلة بمنح
 من الموظفين نقل صالحية الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الوزارة فروع ومنح

 ومنح ,إشرافه منطقة نطاق في كل والمستخدمين والعمال والمؤقتين دون فما الثامنة المرتبة
 في يوما ثالثين إلى اإلداريين المفتشيين انتداب صالحية أيضا المحاكم ورئاسات الفروع

.ك)/بموجبه العمل واعتماد لإلطالع .المالية السنة
1469/ت/13
1/5

12
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1420
بالوزارة المسئولين صالحيات

 القاضي هـ28/8/1420 وتاريخ 4404 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه( :وبعد
 الخاص هـ23/11/1412 وتاريخ 2211 رقم القرار من عشر الثانية الفقرة بتعديل

 حسم إجراء أي إتخاذ عدم ومراعاة بموجبه والعمل لالطالع .إلخ..الفروع مدراء بصالحيات
 ومعرفة متابعته المعنية الجهة لتتولى ذلك عن للوزارة والرفع الغياب بسبب العدل كاتب على

.ك)/ذلك في المناسب القرار وإصدار أسبابه
1695/ت/13



1/54
26
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1421
بالوزارة المسئولين صالحيات

 الخاصة هـ1412 لعام 2215 ورقم ,2211 برقم الصادرين القرارين في جاء ما إلى إشارة
 الصالحيات بعض فروع فيها ليس التي الجهات في المحاكم ورئاسات الفروع مدراء بمنح
 والسجالت الوزارة في القضاة ملفات وتزويد العادية اإلجازة بعد بالمباشرة التأشير ومنها

 أصول إرسال عدم فيعتمد -أمكن ما -اإلدارية اإلجراءات اختصار في ورغبة .منها بصورة
 الوقت في العودة حال في وذلك اإلجازة من العودة بعد للقضاة المباشرة إثبات صور أو

 ورئاسات الفروع لدى ملفاتهم في أصولها بحفظ واالكتفاء اإلجازة انتهاء بعد المحدد
. و / )الحاجة عند إليها للرجوع فروع فيها ليس التي الجهات في المحاكم

1707/ت/13
1/54

10
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1422
بالوزارة المسئولين صالحيات

 دورية تقارير تعد أن من الوظيفي األداء تقويم الئحة من 36/1 المادة عليه نصت ما على بناء
 الخ ... الخدمة سنوات من سنة كل عن وذلك دون فما 13 المرتبة من الموظفين جميع عن

 الوظيفي األداء تقويم بإعداد يقومون ال اإلدارات رؤساء من كثيراً أن لوحظ وحيث
 تقييم إعداد من الهدف أن وحيث . النقل أو الترقية لغرض منهم طلبها بعد إال لمرؤسيهم

 فيه والقوة الضعف مواطن ومعرفة نفسه تطوير على تحفيزه هو الموظف عن الوظيفي األداء
 الفعلي الواقع يعكس دقيقاً تقييماً الموظف بتقييم إال يتأتى ال وهذا األحسن إلى لتطويرها
 في لمنسوبيكم الوظيفي األداء تقاويم إعداد إليكم نرغب ذكرلذا ما الحال وحيث . للموظف

 صالحيات لديها التي المحاكم ورئاسات الفروع إلى وبعثها عام كل من محرم شهر غرة
 وعلى ] الموظفين لشئون العامة اإلدارة [ للوزارة بعثها ثم ومن صالحياتها من هو ما العتماد
 رقم التعميم انظر . و / ) . اهتمام بكل ذلك متابعة اعتماد المحاكم ورئاسات الفروع

. هـ15/4/1427 في 2866/ت/13
2475/ت/13
1/5
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1425
بالوزارة المسئولين صالحيات

 برقم الوزارة وكيل فضيلة وتعميم ، هـ 23/11/1412 وتاريخ 2211 رقم لقرارنا إلحاقا (
 وتاريخ 1457/ت/13 رقم والتعميم ، هـ 22/12/1417 وتاريخ 1002/ت/13
 ، المحاكم ورئاسات الفروع مدراء صالحيات تحديد المتضمنة ، هـ 21/8/1420

 المطبوعات في ينشر ما كل رصد ألهمية ونظرا . الخ ... بذلك المتعلقة والتوصيات
 إليكم نرغب فإننا . ونحوها قضايا من العدل وكتابات بالمحاكم يتعلق ما حول الصحفية
 التابعة الجهات يخص فيما الصحفية المطبوعات في ينشر ما كل رصد واعتماد االطالع
 والنشر اإلعالم إدارة وتزويد ، – بحسبها منطقة كل – العدل وكتابات محاكم من للوزارة
 والنشر اإلعالم إدارة قبل من الالزم إكمال بموجبه ليتم ، ذلك حول كامل بتقرير بالوزارة
. و/ ) بالوزارة

2568/ت/13
1/5
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1426
بالوزارة المسئولين صالحيات

)

 إلى فيه المشار ، هـ12/1/1426 وتاريخ 364 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 وتاريخ ر/3354 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب

 تضمن وقد ، هـ17/6/1423 وتاريخ 162 برقم الوزراء مجلس وقرار ، هـ24/6/1423
 هذه ترتبط وأن ، ) األحكام نشر تدوين إدارة ( بمسمى بالوزارة إدارة إنشاء معاليه قرار

 العامة اإلدارة تقوم وأن ، القضائية للشؤون الوزارة وكيل بفضيلة مباشرا ارتباطا اإلدارة
 اإلدارة لهذه واالختصاصات والمهام والوظيفي التنظيمي الهيكل بإعداد اإلداري للتطوير

. الوزارة من المرفقات تطلب . ك/ ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ...
2602/ت/13
1/5
4
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1426
بالوزارة المسئولين صالحيات

)

 مصادقة إلى فيه المشار ، هـ11/7/1421 وتاريخ 1590/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 عليه . الخ ... الخاص القطاع لتنمية اإلسالمية المؤسسة تأسيس اتفاقية على السامي المقام

 فيه المشار ، هـ12/2/1426 وتاريخ 1/1597 برقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 هـ10/2/1426 وتاريخ 26/11048 برقم للتنمية اإلسالمي البنك رئيس معالي كتاب إلى

 ) 20 ( المادة ذلك ومن ، المؤسسة إنشاء التفاقية العامة النصوص على بناء أنه المتضمن ،
 لمجلس السلطات هذه تفويض وتخولها السلطات كل للمؤسسة العمومية الجمعية تمنح التي

 النظام من ) 8 ( المادة لنص وطبقا ، المادة ذات في حصرا ذكره تم ما باستثناء اإلدارة
 اإلدارة لمجلس الصالحيات كافة العمومية الجمعية بموجبها تفوض التي للمؤسسة الداخلي

 ، العمومية الجمعية على إليها المشار المادة بموجب صالحيات من قصره تم ما عدا فيما
 وفي ، اإلدارة مجلس بصالحيات المتعلقة التأسيس اتفاقية من ) 24 ( المادة إلى وبالنظر
 وتملك العقارات إفراغ بموضوع يتعلق فيما المؤسسة يمثل من يحدد خاص نص غياب

 ، الشأن هذا في االختصاص صاحب هو رئيسه في ممثال اإلدارة مجلس فإن ، لها المؤسسة
 إعالم معاليه طلب وقد . بذلك للقيام غيره أو للمؤسسة العام المدير يفوّض أن ويمكنه

 البنك رئيس علي محمد أحمد / الدكتور معالي بأن بالمملكة العدل وكتابات المحاكم
 ، الخاص القطاع لتنمية اإلسالمية المؤسسة إدارة مجلس رئيس وبصفته ، للتنمية اإلسالمي

 . بذلك للقيام يراه من تفويض له ويجوز ، العقارات وإفراغ تملك في المؤسسة يمثل من هو
. و/ ) إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب

2650/ت/13
1/54
4
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1426
بالوزارة المسئولين صالحيات

 الفروع في األداء مستوى برفع تُعنى التي الوزارة لهذه العامة األهداف من فانطالقاً
 التطلعات وفق دورها وتفعيل ، لها التابعة واإلدارات الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات

 ومدراء الفروع لمدراء الرابع اللقاء نتائج من الوزارة وكيل فضيلة عرضه ما على وبناءً ،
 شهر من 15-14 يومي بالرياض الوزارة ديوان في المنعقد ، المحاكم رئاسات في اإلدارات



 مدراء منح : الصالحيات : أوالً :- التالية التوصيات والمتضمن ، هـ1425 لعام القعدة ذي
 ، إضافية صالحيات الفروع بعمل القائمة المحاكم رئاسات في المحاكم ورؤساء الفروع

 الحسم إجراء عدم على التأكيد .1 : والمتابعة الرقابة : ثانياً . مستقل قرار بذلك نظم وقد
 قبل من سابقاً يتم لم الحسم أن من التأكد بعد إال والتحقيق الرقابة هيئة طريق عن الوارد

 والطريقة وتوحيدها الدوام بيانات نماذج بدراسة للمتابعة العامة اإلدارة تكليف .2 . الوزارة
 بإعداد اآللي للحاسب العامة اإلدارة تكليف .3 . الموظفين تأخّر ساعات لحسم النظامية
 المحاكم ورئاسات الفروع على التأكيد .4 . بالحسميّات خاص اآللي الحاسب في برنامج
 المالحظات تالفي على والعمل ، لديها المركزي المفتش قبل من السيارات على بالرقابة
 على يحتوي سيارة لكل خاص ملف بإيجاد وذلك ، والتحقيق الرقابة هيئة من الواردة
 أقسام دعم .5 . الصيانة وبطاقة ومهماتها السيارات حركة بطاقة وتفعيل ، الثبوتية األوراق
 والمفاجئة المتكررة الزيارات في دورهم لتفعيل األكفاء بالموظفين الفروع في المتابعة

 إلى المسيّرات إعادة سرعة على العمل .1 : المالية الشؤون : ثالثاً . لهم التابعة لإلدارات
 أقرب أيهما للفرع وصولها تاريخ من شهر بمضي أو الصرف بعد ، بالوزارة المالية اإلدارة

 .2 . النظام حسب األمانات حساب في يصرف لم ما إليداع وذلك ، الشيك يصرف لم ولو
 النظامية مسوغاتها استكمال من والتأكد ، المختصين قبل من الصرف معامالت دراسة أهمية

.3 . المعامالت لتأخر تالفياً للوزارة رفعها قبل

 ورئاسات الفروع وعلى ، لالستثمار الراجحي شركة مع الموقعة االتفاقية بنود تفعيل
 من والعشرين الرابع اليوم في شهري كشف على الحصول الفروع بعمل القائمة المحاكم

 الشركة فتبلغ تصرف ولم مدتها انتهت شيكات وجود تبين وإذا ، للمطابقة وذلك شهر كل
 توجيه .4 . )األمانات( حساب في إليداعها المالية اإلدارة إلى مبالغها وتعاد صرفها بإيقاف

 البريدية المراسالت بترشيد المحاكم ورئاسات الفروع لدى اإلدارية باالتصاالت المختصين
 فروع تكليف .1 : وصيانتها السيارات : رابعاً . الضرورية العمل متطلبات حدود في

 م1991 موديل قبل ما - السيارات بحصر الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الوزارة
 ، استخداماتها وإيضاح الفنية حالتها إيضاح بعد بالوزارة المخزون مراقبة إلدارة ورفعها -

 بمشاركة الوزارة من عمل فريق تكوين .2 . استبدالها أو بيعها إمكانية في للنظر وذلك
 نظام في اآللي الحاسب في المدخلة السيارات بيانات تحديث لمتابعة الفروع مدراء

 عليها يطرأ ما كل وتسجيل أشهر ستة أقصاها مدة خالل المخزون ومراقبة المستودعات
 إصالح على اإلشراف شاغلها ويتولى ، ) سيارات ميكانيكي ( وظيفة إيجاد .3 . الحقاً

 وظيفة توجد لم وإذا ، عنها دورية تقارير وإعداد الورش لدى صيانتها ومتابعة السيارات



 ببطاقة العمل على التأكيد .4 . األجور بند على مناسبة وظيفة تخصيص يتم فإنه رسمية
 إصالح عقود إبرام إمكانية دراسة .5 . بأول أوالً بياناتها وتدوين بالسيارات الخاصة الصيانة

 مدراء مع وبالتنسيق ، بالوزارة الخدمات إدارة قبل من وذلك ، الخاصة الورش مع السيارات
.1 : والمباني اآلالت صيانة : خامساً . الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع

 الصيانة مؤسسات أداء على الرقابي بدورها المحاكم ورئاسات الفروع قيام على التأكيد
 مستوى عن دورية تقارير رفع مع المسؤولية بهذه لديهم المختص القسم وتكليف ، المتعاقدة

 محاكم ورئاسة فرع كل في ) باآلالت متخصص فني ( إيجاد على والعمل للوزارة األداء
 العاملة القوى دراسة تظهره ما حسب األجور بند وظائف من الغرض لهذا وظائف وتخصيص

 لألنظمة وفقاً شهر كل في بالصيانة المتعهدين مستحقات صرف على التأكيد .2 .
 تعميمه سبق ما وفق الصرف تعوق مالحظة بأي بالوزارة الخدمات إدارة وإشعار ، والتعليمات

 على والتركيز األداء في المقصرة المؤسسات مع الالزمة التعليمات مقتضى تطبيق .3 .
 أو المحاكم من األداء شهادة وصول تأخر حال في الوزارة لفرع .4 . األولى األشهر الستة

 خدمات من المباشر المستفيد مع بالتنسيق الشهادة إلعداد يراه من تكليف العدل كتابات
 للحاسب العامة اإلدارة تتولى .1 : اآللي الحاسب أجهزة تأمين : سادساً . الصيانة مؤسسات

 مع بالتشاور وذلك التطبيقية لألنظمة المخصصة األجهزة من االحتياجات تحديد اآللي
 االستغناء يتم التي لألنظمة المخصصة األجهزة من االستفادة .2 . المحاكم ورئاسات الفروع

 خزنة بتهيئة الفرع يقوم أن .3 . إليها الحاجة عند نسخ أجهزة إلى بتحويلها وذلك عنها
 في اآللي الحاسب ببيانات الخاصة االحتياطية النسخ لحفظ وذلك ، آمن مكان في خاصة

 العامة اإلدارة تكليف .1 : التنظيمية المواضيع : سابعاً . بالمنطقة العدل وكتابات المحاكم
 االختيار يتم التي العناصر تتضمن المثالي الموظف الختيار استمارة بإعداد اإلداري للتطوير
 العتمادها تمهيداً مرئياتهم ألخذ المحاكم ورؤساء الفروع مدراء إلى وترسل ، بموجبها
.2 .لذلك المناسبة اآللية ووضع

 الفروع مدراء مع للتنسيق الموظفين شؤون وإدارة الميزانية إدارة من عمل فريق إيجاد
 مدراء إلى باإلضافة الفروع في القياديين من العاملة القوى مراجعة حول المحاكم ورؤساء

 تفتقد التي للجهات إدارات مدراء إيجاد وضرورة العدل وكتابات المحاكم في اإلدارات
 اإلشراف يتولى الفروع في خاص قسم إنشاء بدراسة اآللي الحاسب إدارة تقوم .3 . ذلك
 احتياج ببحث اإلداري للتطوير العامة اإلدارة تقوم .4 . بالمنطقة اآللي الحاسب مشاريع على

 أن على التأكيد .5 . المناسبة الدورات واقتراح والمالية اإلدارية التدريب لبرامج الفروع
 في بذلك الخاص البرنامج خالل من التعليمات حسب للموظفين العمل بطاقات منح يكون



 . المحاكم بفتح يتعلق فيما المنطقة مجلس مع التنسيق ضرورة .6 . اآللي الحاسب
.و)/ . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ذكر ما على ولموافقتنا

2652/ت/13
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 وزير معالي قرار على المبني ، هـ9/8/1419 وتاريخ1246/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 ورئاسات الفروع مديري بمنح القاضي ، هـ28/7/1419 وتاريخ )3892( رقم العدل

 قرار من نسخة برفقه تجدون عليه . الخ ... والمالية اإلدارية الصالحيات بعض المحاكم
 فروع مدراء تفويض المتضمن ، هـ27/4/1426 وتاريخ 3490 رقم العدل وزير معالي

 ، الفروع لمدراء الثالث اللقاء توصيات على بناء إضافية صالحيات المحاكم ورئاسات
 لذا . الخ .. هـ1425 الهجري للعام القعدة ذي شهر في ، بالرياض الوزارة جهاز في المنعقد
.ك ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب

2661/ت/13
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)

 معالي قرار على المبني ، هـ22/12/1417 وتاريخ 1003/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 من 20 المادة نص بتعديل القاضي ، هـ20/12/1417 وتاريخ 5709 رقم العدل وزير

 وزير معالي قرار من نسخة برفقه تجدون عليه . الخ ... هـ1412 لعام 2211 رقم القرار
 رقم معاليه قرار من ثانياً المادة بتعديل القاضي ، هـ5/5/1426 وتاريخ 3846 رقم العدل

 مدراء يمنح [ : يلي كما التعديل بعد المادة نص ليصبح ، هـ20/12/1417 وتاريخ 5709
 للموظفين التعريف بطاقات إصدار صالحية الفروع بعمل القائمة المحاكم ورؤساء الفروع

 أو الرسميين الموظفين ( من البطاقة لتلك الممنوح الموظف يكون أن : اآلتية الشروط وفق
 أن . ) التجربة سنة أثناء الموظفين وكذلك الشهرية األجور بند على العاملين أو المستخدمين

 : التالي النحو على البطاقة مدة تكون أن . دون فما العاشرة المرتبة على الموظف يكون



 سنة بنهاية فتنتهي التجربة سنة أثناء الموظف أما ، سنتان وللمستخدم سنوات أربع للموظف
.ك / ) . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... ] التجربة
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 معالي قرار على المبني ، هـ25/4/1425 وتاريخ 2439/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 المطبوعات لجنة تأليف بإعادة القاضي ، هـ11/4/1425 وتاريخ 2512 رقم العدل وزير

 وتاريخ 4751 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه تجدون عليه . الخ ... واألختام
 اإلدارة تتولى وأن ، واألختام المطبوعات لجنة تشكيل بإعادة القاضي ، هـ29/5/1426

 أعمالها لمتابعة اإلدارة من لها سكرتير تسمية ويتم ، اللجنة سكرتارية اإلداري للتطوير العامة
. و / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... لها يلزم وما
2689/ت/13
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 ، هـ21/6/1426 وتاريخ 5453 رقم العدل وزارة وكيل فضيلة قرار من نسخة برفقه
 باإلضافة الصالحيات بعض اآللي للحاسب العامة اإلدارة عام مدير سعادة بتفويض القاضي

 بعمله تتعلق أبحاث أو دراسات أو مهام من منه يطلب وما ، وظيفته وواجبات مهام إلى
.و / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ...
2709/ت/13
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)



 وتاريخ ) 3490 ( رقم العدل وزير معالي قرار من ) أوالً ( من ) 1 ( الفقرة على فبناء
 منح بشأن ، هـ7/5/1426 وتاريخ 2652/ت/13 رقم بتعميمنا المبلغ ، هـ27/1/1426

 اإلجازات منح صالحية فروع بها يوجد ال التي المناطق في المحاكم ورؤساء الفروع مدراء
 أصحاب باستثناء ، حكمهم في ومن دون فما الثامنة المرتبة شاغلي للموظفين االستثنائية

 ما مجموع يزيد وأالّ ، السنة في ) شهرين ( يتجاوز ال أقصى بحد ، العدل كتاب الفضيلة
 اإلجراءات الموظفين شؤون إدارة وتحدد ، ) أشهر ستة ( عن سنوات الثالث في يمنح

 اإلجراءات االستثنائية اإلجازة منح في يُراعى أن إليكم نرغب فإننا وعليه . لذلك الالزمة
 الجهة اقتناع بعد - جائزاً أمراً يعتبر االستثنائية اإلجازة منح أنّ : أوالً : التالية والضوابط

 حقاً وليست اإلجازات الئحة من ) 20 ( المادة بموجب - اإلجازة هذه الموظف بمنح
 إجازات لوجود دراسية ألغراض االستثنائية اإلجازة منح عدم مالحظة مع ، للموظف الزماً
 عليها بالموافقة القرار صدور قبل االستثنائية باإلجازة التمتع عدم : ثانياً . بالدراسة خاصة

 رفع يتم : ثالثاً . إليه المشار اإلجازة قرار نموذج وبرفقه ، اآللي الحاسب في وتسجيله
 ومبررات أسباب به ويوضح ، الفرع مدير أو المحاكم لرئيس الموظف عمل جهة من الطلب
 لصاحب ويعرض ، االختصاص جهة قبل من الطلب ويدرس ، االستثنائية اإلجازة طلب

 أنّ من التأكد .1 : التالي اتخاذ بعد وذلك ، ) المرفق النموذج ( حسب للتوجيه الصالحية
 من ذلك من التأكد ويتم ، الممنوحة الصالحية ضمن تدخل المطلوبة االستثنائية اإلجازة مدة

 اإلدارة إلى الكتابة خالل من أو اآللي الحاسب أو المحاكم رئاسة أو الفرع سجالت واقع
.2 . بالوزارة الموظفين لشؤون العامة

 العامل أو المستخدم أو الموظف لدى العادية اإلجازات من رصيد وجود عدم من التأكد
 الحاسب في المسجلة اإلجازات عن باالستعالم وذلك ، االستثنائية اإلجازة يطلب الذي
 وجود عدم حال في - باإلجازات الخاصة اليدوية السجالت إلى بالرجوع أو ، لديكم اآللي

 لشؤون العامة اإلدارة إلى بالرجوع أو ، - المحاكم رئاسة أو الفرع لدى آلي حاسب
 رصيده من اإلجازة منحه فيتم ، العادية اإلجازات من رصيد للموظف وجد فإن ، الموظفين

 المدة لتغطية كافية العادية اإلجازة تكن لم فإذا ، االستحقاق حسب العادية اإلجازات من
 المستخدم أو الموظف مُنح حال في : رابعاً . استثنائية كإجازة المدة بقية مُنح ، المطلوبة

 في اإلشارة يتم فإنه ، التجربة سنة في زال وال ، استثنائية إجازة حديثاً المعيّن العامل أو
 ( المدنية الخدمة وزارة تزود : خامساً . اإلجازة مدة بقدر التجربة سنة تمديد إلى القرار
 الموظف وملف بالوزارة الموظفين لشؤون العامة باإلدارة الترقيات وشعبة ) المعلومات مركز

 المتبعة اإلجراءات حسب االستثنائية اإلجازة قرار أصل يحال : سادساً . القرار من بصورة ،



 . الوثائق مركز إلى يحال ثم ، بموجبه للتسجيل بالوزارة الموظفين لشؤون العامة اإلدارة إلى
 بعودة يؤشر : ثامناً . الموظفين معاملة األمر هذا في والعمال المستخدمون يعامل : سابعاً

. و / .) مباشرته عند استثنائية إجازة المجُاز
2773/ت/13
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 وتاريخ 83455/26 رقم اآللي للحاسب العامة اإلدارة عام مدير سعادة كتاب تلقينا فقد
 اإلعالم إدارة من الكوادر بعض تدريب من اإلدارة انتهاء المتضمن ، هـ14/10/1426

 الوزارة موقع في ونشرها ، العقاري والمؤشر اإلعالنات ونشر األخبار صياغة على والنشر
 ما كل وإحالة االطالع إليكم نرغب فإننا لذا . الخ ... ) االنترنت ( العالمية الشبكة على

 واألخبار كاإلعالنات ) االنترنت ( العالمية الشبكة على الوزارة موقع في النشر يتطلب
 العامة اإلدارة من بدالً والنشر لإلعالم العامة اإلدارة إلى - االختصاص حسب - ونحوها

. و / ) اآللي للحاسب
3161/ت/13
1/5
2
7

1428
بالوزارة المسئولين صالحيات

 والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب قرار من نسخة تلقينا فقد
 وأعضاء رؤساء مهام تحديد المتضمن ، هـ24/5/1428وتاريخ ز ص/35737رقم

 في المناطق أمناء والسعادة والمعالي السمو أصحاب وصالحيات ، ومهامهم البلدية المجالس
 الشئون وزارة وكالء والسعادة المعالي أصحاب وصالحيات ، والمالية اإلدارية الشئون
 على العام المشرف سعادة وصالحيات ، والمالية اإلدارية الشئون في والقروية البلدية

 المجالس شئون عام مدير وسعادة والقروية البلدية الشئون بوزارة والمالية اإلدارية الشئون
 اإلدارية الشئون في القانونية اإلدارة عام مدير سعادة و المتابعة عام مدير وسعادة ، البلدية

 والله . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .والقروية البلدية الشئون بوزارة والمالية
و/ يحفظكم،،،
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 القاضي هـ1428 لعام )82( رقم المظالم ديون رئيس معالي قرار من نسخة تلقينا فقد
 اإلدارية الشؤون عام مدير سعادة إلى نظاماً لمعاليه المخولة الصالحيات بعض بتفويض
 رئيس معالي قرار من نسخة تلقينا كما إلخ ... الصولي محمد بن عبدالعزيز /األستاذ والمالية
 معاليه مكتب عام مدير سعادة بتفويض القاضي هـ1428 لعام )81( رقم المظالم ديوان

 والمسؤوليات بالمهام للقيام الالزمة الصالحيات بمباشرة المفلح محمد بن سعود /األستاذ
 .واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب لذا إلخ ... بالمكتب وانتظامه العمل سير حسن تكفل التي

و /،،، يحفظكم والله.المذكورة القرارات من نسخة برفقه وتجدون
3174/ت/13
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 القاضي هـ1428 لعام )79( رقم المظالم ديون رئيس معالي قرار من نسخة تلقينا فقد
 العيسى عبدالكريم بن محمد.د الشيخ معالي إلى لمعاليه المخولة الصالحيات بعض بتفويض

 رقم المظالم ديوان رئيس معالي قرار من نسخة تلقينا كما إلخ ... المظالم ديوان رئيس نائب
 بمنطقة المظالم ديوان فروع رؤساء الفضيلة أصحاب بتفويض القاضي هـ1428 لعام )80(

 الصالحيات بمباشرة والجوف والرياض المنورة والمدينة وعسير والشرقية المكرمة مكة
 لذا إلخ ... بالفرع وانتظامه العمل حسن تكفل التي والمسؤوليات بالمهام للقيام الالزمة
 والله .المذكورة القرارات من نسخة برفقه وتجدون .واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب

و /،،، يحفظكم
3378/ت/13
1/5
7
5



1429
بالوزارة المسئولين صالحيات

)

 ثانياً المادة بتعديل القاضي هـ22/5/1426 وتاريخ 2661/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 شروط تحديد المتضمن هـ20/12/1417 وتاريخ 5709 رقم العدل وزير معالي قرار من

 تجدون عليه إلخ ... الفروع ومدراء المحاكم رؤساء من للموظفين التعريف بطاقات إصدار
 نص تعديل المتضمن هـ28/4/1429 وتاريخ 6585 رقم العدل وزير معالي قرار برفقه
 يلي كما التعديل بعد نصها ليصبح هـ5/5/1426 وتاريخ 3846 رقم القرار من أوالً المادة

 صالحية فروع بها تفتح لم التي الجهات في المحاكم ورؤساء الفروع مدراء يمنح : أوالً :
 القضاة ذلك من ويستثنى )المراتب بجميع الموظفين لجميع ( التعريف بطاقات إصدار

 الموظف يكون أن -1 :- التالية الشروط وفق البطاقات تلك وتمنح العدل وكتاب ورؤساء
 األجور بند على العاملين أو المستخدمين أو الرسميين الموظفين( من البطاقة لتلك الممنوح
 : التالي النحو على البطاقة مدة تكون أن -2 ).التجربة سنة أثناء الموظفين وكذلك الشهرية

 بطاقته فتنتهي التجربة سنة أثناء الموظف أما( ، سنتان وللمستخدم سنوات أربع للموظف
 من نسخة برفقه وتجدون .موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا ).التجربة سنة بنهاية
ك/ )يحفظكم والله .المذكور العدل وزير معالي قرار
ت/78/3
2/787

28
4

1394
الصلح

 لصاحب يحتاط أن عليه فينبغي القضية حاكم قبل من الطرفين بين التوفيق كان إذا أنه(...
 معين موعد في أو حاالً عليه المتفق المبلغ دفع مثالً عليه المدعى على يشترط بأن الحق
 بين االتفاق كان إذا وأما حقه، بكامل المطالبة الحق لصاحب يكون ذلك يفعل لم إذا وأنه

 دخل وال حقه يضمن بما لنفسه يحتاط الذي هو الحق فصاحب القاضي وساطة بغير الطرفين
 الهيئة رأته ما على ولموافقتنا .شرعي محظور عليه اتفقا فيما يكن لم ما ذلك في للقاضي
 األروش في التعميم نص ينظر . و.)/ بموجبه التقيد يعتمد المذكور قرارها في العليا القضائية

1/218.
ت/92/12



2/787
24
5

1398
الصلح

 هـ7/3/1398 في 71 رقم األعلى القضاء لمجلس الدائمة الهيئة قرار أدناه نبلغكم( :وبعد
 وصحبه آله وعلى محمد بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده لله الحمد« : ونصه
 رفق إليه الواردة األوراق على الدائمة بهيئته المنعقد األعلى القضاء مجلس اطلع فقد :وبعد

 فضيلة كتاب على المعطوف هـ26/2/1398 في خ591/3 رقم العدل وزير معالي كتاب
 منطقة شرطة مدير لفضيلته مارفعه بشأن هـ27/11/1397 في 13805 عسير محاكم رئيس
 الصلح نماذج على القضاة تصديق رغبته حول هـ13/11/1397 في 1373 برقم عسير
 وقطع النزاعات إنهاء في ورغبة الشرطة، في الصلح قسم وينظمها المتنازعين بين تجري التي
 أوراق على التصديق موافقة مدى عن عسير محاكم رئيس فضيلة ويسأل الخصومات دابر

 لكون العدل كتاب قبل من أو القضاة قبل من التصديق يكون وهل لألنظمة الصلح نماذج
 وبتأمل .بالنتيجة معاليه وإفادة الموضوع هذا دراسة الوزير معالي فرغب.األقارير من الصلح

 الكتاب جوازه على دل جائزاً حالالً يحرم وال حراماً يحل ال الذي الصلح ولكون تقدم ما
 الموافقة من مانعاً يرى ال الدائمة بهيئته المنعقد األعلى القضاء مجلس فإن واإلجماع والسنة

 توقيع عليه ويؤخذ الضبوط في يرصد وأن القضاة لدى يكون أن ينبغي ولكن عليه
 ذلك ألن اختصاصها من هو ما محكمة كل إلى يحال وأن نزاع بعد نشأ لكونه المتصالحين

 حصول لصعوبة الخصومات بقطع وأحرى المسلمين حقوق لحفظ وأضمن للعمل أضبط
 للقاضي يتبين أو الصلح هذا ينافي ما للقاضي يظهر لم ما الصلح رصده بعد أحد من اإلنكار

 موجبه واعتماد لالطالع .».اهـ.لغيرهما حق أو دعوى فيه ما على تصالحا المتصالحين أن
. و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه

ت/68/12
2/788

14
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1402
الصلح



 لعموم الموجه الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب تعميم نص يلي فيما ترون( :وبعد
 تلقينا« : المقدمة بعد هـ2/4/1402 في 19047 برقم منه صورة الوزير ولمعالي اإلمارات

 فيه أشار والذي هـ17/3/1402 في 11/17290 رقم والمياه الزراعة وزير معالي خطاب
 األراضي وقضايا المنازعات إلنهاء وزارات عدة من بمندوبين تشكل التي اللجان أن إلى

 أمورها أغلب في وتميل الحاضرة أو البادية من جماعات أو أفراد بها يقوم التي واإلحداثات
 بينهم فيما تقسيمها أو العامة للمصلحة النزاع مثار األراضي بإبقاء إما بينهما صلح عقد إلى

 الثابتة األصلية الحدود وذكر المساحة بتحديد اللجنة تقوم ال الصلح على االتفاق حالة وفي
 يؤدي مما مساحية بمخططات ذلك ورفع ـ وجدت إن ـ اإلحياءات وتوضيح أبعادها وأطوال

 أخرى لجنة تشكيل إلى يضطر مما التنفيذ أو التطبيق عند جديد من المنازعات عودة إلى
 المعنية الجهة وحث بموجبه التقيد فنرغب معاليه أبداه ما ولوجاهة.بدقة األمور هذه لتحديد
 من بصورة والمياه الزراعة وزير معالي زودنا فقد والوقت للجهد وتوفيراً به بالعمل لديكم
 طلبها حالة في اللجان مع بالتعاون بالمناطق والمياه الزراعة مديريات إلبالغ هذا تعميمنا

 اإلحاطة نرغب الوزير معالي توجيه وحسب .».اهـ.تحياتنا ولكم.الغرض لهذا مساحين
 في ت/50/12 رقم التعميم بذلك صدر أن سبق . ق/انتهى .)موجبه واعتماد

.و/هـ7/4/1402
2592/ت/13
1/5

26
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1426
الصلح

 القاضي ، هـ11/2/1426 وتاريخ 1179 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (
 العامة المحكمة األولى المرحلة وتشمل ، مراحل على المحاكم في الصلح أقسام بإنشاء

 والمدينة بالرياض الجزئية والمحكمة ، الخرج وبمحافظة أبها وبمحافظة جدة بمحافظة
 األخرى المحاكم في األقسام تلك إنشاء في التدرج يتم أن على ، جدة وبمحافظة المنورة
 االطالع إليكم نرغب لذا .الخ... الغرض لهذا الوزارة مع التنسيق وبعد ، الحاجة حسب

. ك/ ) واإلحاطة
2607/ت/13
1/5
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1426
الصلح

)

 معالي قرار إلى فيه المشار ، هـ26/2/1426 وتاريخ 2592/ت/13 برقم لتعميمنا فإلحاقا
 في الصلح أقسام بإنشاء القاضي ، هـ11/2/1426 وتاريخ 1179 رقم العدل وزير

 أبها محافظة بعاليه إليه المشار تعميمنا في ورد وحيث . الخ ... مراحل على المحاكم
 ومدينة الرياض ومدينة أبها مدينة والصحيح ، المنورة المدينة ومحافظة الرياض ومحافظة

. ك/ ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . المنورة المدينة
م/2104/3

2/793
5
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1384
الصيام

 برقم المفتي سماحة من الصادرة الشرعية الفتوى من صورة طيه من لكم نبعث( :وبعد
 والعمل لالطالع .اإلذاعة خبر على والفطر الصيام حكم حول هـ8/8/1384 في 2030/1
 إبراهيم بن محمد من« :هـ8/8/1384 في 2030/1 رقم الفتوى نص . ن/انتهى .) بموجبه

 وتكرر االستفتاءات كثرت فقد :وبعد .. وبركاته الله ورحمة عليكم السالم فضيلة إلى
 بلغنا هذا وبعد فتاوى عدة بذلك وأصدرنا اإلذاعة خبر على والفطر الصيام حكم عن السؤال

 المسألة هذه حكم عن للجميع التعميم فرأينا شيئاً الفتاوى تلك من يتبلغ لم الناس بعض أن
 إعالن السعودية اإلذاعة خبر من تحقق إذا مقامه يقوم من أو للقاضي يجوز( :فنقول الهامة
 إذا بمقتضاه العمل الناس ويأمر شرعاً ذلك ثبوت يقرر أن رسمياً خروجه أو الشهر دخول
 لإلذاعة وتمييز يذاع فيما فهم له ممن عدل ثقة بخبر عنده ثبت أو الراديو من بنفسه سمعه

 الشهادة باب من وليس والرواية الخبر باب من ذلك ألن بواحد ويكتفى غيرها من السعودية
 من استشارته بعد بذلك يقوم المنصوب فاألمير مقامه يقوم من وال قاض البلد في يكن لم فإن
 القرى كبعض أمير وال قاض فيها يوجد ال التي المحالت وأما البلد أهل أعيان من به يثق

 من ذكر ما تيقن إذا لإلنسان فيجوز ذلك ونحو برية في أو نائي قصر في هم ومن الصغار
 يعمل أن له جاز بخبره ووثق وغيرهم رفقته من صدقه ومن تيقنه ما بموجب يعمل أن اإلذاعة

 وجود مع أما ذلك، ثبوت يتيقن حتى قوله يقبل أن يلزمه فال يصدقه لم ومن خبره بموجب
 بمجرد الشهر بدخول إشعاراً بالرصاص الرمي يطلق يفتات أن ألحد يجوز فال القاضي



 اإلنسان فهم يخطىء وقد الناس بين الفوضى يسبب مما ذلك ألن اإلذاعة من الخبر سماعه
 ما مع مفاسد عدة فيه وهذا ذلك غير أو السعودية اإلذاعة غير سمعها التي اإلذاعة تكون أو
.».حرر فإلشعاركم المسئولين على االفتيات من فيه

ت/151/12
2/794

26
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1398
الصيام
...»

 ومعلوم الله حرم ما على لهم إعانة ألنه مطلقاً يجوز فال رمضان نهار في لهم الطعام تقديم
 رمضان صيام أن ريب وال وفروعها الشريعة بأصول مخاطبون الكفار أن المطهر الشرع من
 اإلسالم في الدخول وهو شرطه تحقيق مع ذلك فعل عليهم الواجب وأن اإلسالم أركان من
 على خدمتهم له يجوز ال كما عليهم الله أوجب ما ترك على يعينهم أن للمسلم يجوز فال

 في التعميم نص ينظر . و.»/إلخ...ونحوه لهم الطعام كتقديم وإهانة للمسلم إذالل فيه وجه
.187/ص الحسبة

ب/8/543
2/794

27
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1404
الصيام
 هـ26/8/1404 وتاريخ ب/ص/355 رقم البرقي العدل وزير معالي خطاب وردنا( :وبعد
 الداخلية وزير من برقي تعميم صورة نص يلي فيما نبلغكم« : المقدمة بعد نصه يلي وفيما
 المقام رغبة والمتضمنه اإلمارات لعموم الموجهة هـ25/8/1404 في 4563/ب/1 رقم

 لهم المشهود من مجموعة بتكليف لها التابعة والمراكز اإلمارات جميع إبالغ الكريم السامي
 هالل رؤية لتحري جامعها إمام أو البلدة قاضي ضمنهم من يكون والصدق النظر بحدة

 قريب وقت في جهات عدة من معلومات ورود ليمكن الحجة وذي وشوال رمضان األشهر
 التأكيد نود ).فاصله.(المناسب الوقت في المرجوه النتيجة وتعطى عدمه من الهالل رؤية عن

 السامية للرغبة إنفاذاً األشهر لهذه الهالل رؤية بتحري لكم التابعة الجهات جميع على
 الشهود وتلقي الهالل رؤية تحري على الناس وحث الجوامع وأئمة القضاة مع والتعاون



 إمارة على مستديمة قاعدة هذه وتكون الرؤية حال في شهادتهم إلثبات القضاة إلى وبعثهم
 المحاكم على التعميم إليكم نرغب .اهـ.أوقاتها في ومتابعتها بها التذكير تتولى أن المنطقة
 والسالم عنها واإلبالغ الرؤية عن بالتحري إليها المشار المعنية الجهات مع بالتعاون
. ش/انتهى .)موجبه إلنفاذ منطقتكم قضاة لجميع مقتضاه إبالغ اعتمدوا عليه .».اهـ.عليكم

2490/ت/13
1/5

16
7

1425
الصيام

)

 10/م/115856 رقم والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد
 عام من رجب لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ9/6/1425 وتاريخ
 التقرير من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... هـ1425
. الوزارة من النسخة تطلب . و/ ) أعاله عنه المنوّه

2501/ت/13
1/5
1
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1425
الصيام

 رقم والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد (
 لشهر الهالل بوضع المتعلق التقرير به المرفق ، هـ16/7/1425 وتاريخ 10/م/116720

 نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الخ ... هـ1425 عام من شعبان
. الوزارة من النسخة تطلب . و/ ) أعاله عنه المنوّه التقرير من

6878/4
2/799
9

10
1380
األمنية واالحتياطات الصيانة



 برقم الوزراء مجلس رئاسة من الصادر التعميم من نسخة هذا بطي إليكم نبعث( :وبعد
 في 448 برقم الصادر الوزراء مجلس قرار نص المتضمن هـ14/9/1380 في 19469

 الحكومية المصالح قبل من المشغولة الدولة ممتلكات بصيانة التأكيد حول هـ8/9/1380
 .)واعتماده االطالع نرغب .الممتلكات تلك من تشغله ما بأجور مطالبتها عدم مقابل
. ن/انتهى

م/2018/4
2/799

16
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1386
األمنية واالحتياطات الصيانة

 لسمو أصالً الموجه التعميمي الوزراء مجلس رئيس نائب سمو خطاب إلى إشارة( :وبعد
 وزير إلينا رفع« : نصه اآلتي هـ15/5/1386 في 1701 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير

 السالمة وسائل بشأن المرفقة األوراق هـ28/4/1386 وتاريخ 861 رقم بخطابه الداخلية
 وضع الوسائل تلك مقدمة وفي حكومية ودوائر وزارة كل في توافرها المطلوب الحريق من

 لتسهيل ـ البودرة ـ بذلك الخاص والمسحوق ـ الكربون أكسيد ثاني ـ الحريق اسطوانات
 السالل من مجموعة وضع مع وقوعه عند خطره استفحال قبل بدايته في الحريق مقاومة
 عليها)حريق(كلمة وكتابة األحمر باللون وطالئها الناعم بالرمل ملئها بعد ـ السطول ـ الحديد

 في األولية اإلسعافات وضع من الشرقية بالمنطقة الصناعي المدني الدفاع ضابط اقترحه وما
 الحكومية والسيارات والمستودعات السيارات صيانة وورش الحكومية الدوائر عموم

 على ولموافقتنا هـ4/2/1386 وتاريخه 790 رقم الشرقية المنطقة إمارة بخطاب المرفوع
 جميع في أعاله الموضحة توافرها المطلوب الحريق من السالمة وسائل جميع تواجد تعميم

 مكاتب ذلك في بما وأقسامها وفروعها الحكومية والدوائر وأقسامها وفروعها الوزارات
 هذا من صورة الحكومية والدوائر الوزارات جميع أعطينا وقد ذلك إنفاذ نرغب.الوزراء
 فيما احتياجكم بمقدار وإفادتنا لكم التابعة للجهات وتعميمه لالطالع .».اهـ. بموجبه للعمل
 رقم التعميم ينظر . هـ8/3/1409 في ت/8/32 رقم التعميم ينظر . ن/انتهى .)ذكر
. هـ11/1/1423 في 1925/ت/13

ت/145/12
2/800
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1401
األمنية واالحتياطات الصيانة

 هـ26/7/1401 في 2644/5 رقم العامة المراقبة ديوان تعميم نص يلي فيما ترون( :وبعد
 تغفل العامة والمؤسسات الحكومية الجهات بعض أن الديوان الحظ« : المقدمة بعد ونصه
 الحريق مثل للدولة مالية خسارة وقوعها على يترتب حوادث من لديها يقع بما الديوان إحاطة

 بوجوب تقضي الديوان نظام من عشرة السابعة المادة كانت ولما . شابهه وما ـ الله قدر ال ـ
 الميزانيات ذات األخرى واإلدارات العامة والمؤسسات الحكومية واألجهزة الوزارات قيام

 تترتب أن شأنه من حادث وقوع أو مالية مخالفة ألية اكتشافها فور الديوان بإحاطة المستقلة
 لذا . إجراءات من الجهة تتخذ أن يجب بما إخالل دون وذلك للدولة مالية خسارة عليه
 فور علماً الديوان وإحاطة إليها المشار المادة حكم بتنفيذ التقيد مراعاة إلى التوجيه نأمل
. ش/انتهى .)اإلحاطة نرغب .».اهـ. الحوادث هذه مثل وقع
ت/16/62
2/800

22
3

1406
األمنية واالحتياطات الصيانة

 شهادات نموذج به والمرفق هـ8/5/1405 وتاريخ ت/16/84 رقم لتعميمنا إلحاقا( :وبعد
 نسبة الشهادة في حدد وحيث العدل وكتابات المحاكم في والنظافة الصيانة أعمال إتمام
 حددت وقد والنظافة الصيانة ألعمال المنفذة المؤسسات مع الموقع العقد لبنود مئوية

 المخصص البند ألن ونظراً . تنفيذها المقاول من المطلوبة األعمال والمواصفات الشروط
 بعض أن وبما العقد قيمة مجمل من %»30« المائة في ثالثين نسبة له حدد قد للصيانة
 وصيانة إصالح إلى يحتاج خلل أي يحدث أن دون شهر يمر وقد يومية غير الصيانة أعمال

 ذلك أخذ إليكم نرغب لذا .غيرها أو السباكة أو الكهربائية باألعمال المتعلقة األعمال مثل
 ما حصول عدم نتيجة الوزارة مع المقاول يضار ال بحيث الشهادات تحرير عند االعتبار في

 حدوث على بناء الحسم فيكون هذا وعلى العقد مدة فترات بعض خالل صيانة إلى يحتاج
 ما الشهادة عنها المحرر المدة خالل يحدث لم إذا أما.المطلوبة الصيانة أداء في تقصير
 النسبة كامل ويعطى كامالً يعتبر الصيانة مقابل المقاول فاستحقاق صيانة إلى يحتاج

 الصيانة مقاولي أعمال ومتابعة الشهادات تحرير في الدقة بتحري عليكم ونؤكد المستحقة



 أخرى جهة من المقاول مضارة وعدم جهة من الوزارة مصلحة يضمن بما بطرفكم والنظافة
. و/انتهى .)

ت/16/116
2/801

13
6

1406
األمنية واالحتياطات الصيانة

 مع المتعاقدة المؤسسات مستحقات صرف طلب تأخر األخيرة اآلونة في لوحظ( :وبعد
 إلى ذلك سبب ويعزى المملكة وبأنحاء للوزارة التابعة الشرعية المباني وصيانة لنظافة الوزارة
 تأخر عدم اعتمدوا عليه .منتظمة شهرية بصفة للمؤسسات الشهادات إصدار في التأخر
 إرباك من عليه يترتب وما االستحقاق صرف تأخر في ذلك يتسبب حيث الشهادات صرف

. ش/انتهى .)موجبه العتماد .الصرف تكرار وخشية المحاسبة ألعمال
ت/16/145
2/801

22
7

1406
األمنية واالحتياطات الصيانة

 اإلنشائية األعمال بعض بتعديل تقوم المحاكم ورئاسات الفروع بعض أن لوحظ( :وبعد
 تشكل أعمال من ذلك عن يتسبب لما ونظراً الوزارة لهذه والتابعة للدولة المملوكة بالمباني
 أية إجراء بعدم لديكم المسئولين جميع على التنبيه نأمل لذا .المباني سالمة على خطورة

 .)التعديالت هذه على المسبقة الموافقة ألخذ الوزارة إلى الرجوع بعد إال بالمباني تعديالت
. ش/انتهى
ت/16/224
2/802

26
12

1406
األمنية واالحتياطات الصيانة

 فروع منح المتضمن هـ28/11/1406 في 4529 رقم الوزير معالي قرار على بناء( :وبعد



 عمليات طرح صالحية فروع بها يوجد ال التي المناطق في المحاكم ورئاسات الوزارة
 المحلية الصحف في اإلعالن طريق عن وذلك عامة منافسة في طريقهم عن والصيانة النظافة

 البيان من ونسخة العقد من ونسخة والمواصفات الشروط من نسخة برفقه تجدون لذا .
. ك/انتهى .)بموجبه والتمشي لالطالع . والنظافة الصيانة يوضح الذي
ت/16/111
2/802

23
6

1407
األمنية واالحتياطات الصيانة

 بعملية القائمة للمؤسسات شهرياً تعطى التي األداء لشهادة نموذج برفقه تجدون( :وبعد
 ال وسوف تاريخه من اعتباراً السابقة الشهادة نموذج وإلغاء بموجبها للعمل والنظافة الصيانة

 النموذج بموجب إال والنظافة الصيانة بعملية القائمة المؤسسات استحقاق صرف يتم
 من األداء شهادة نموذج يطلب . ك/انتهى .)لكم التابعة للمحاكم وإبالغه العتماده .الجديد
الوزارة

ت/8/175
2/802
9

11
1407
األمنية واالحتياطات الصيانة

 . ك.)/معها والتنسيق الداخلية وزارة إلى الرجوع دون أمنية واجبات أو مهام بأي القيام عدم(
الوزارة من التعميم يطلب

ت/8/16
2/802

26
1

1408
األمنية واالحتياطات الصيانة

 أقسام في أنواعها بجميع التصوير آالت أعطال كثرة األخيرة اآلونة في الحظنا لقد:( وبعد
 الغيار قطع استبدال كثرة إلى وبالنظر . المناطق بجميع المحاكم ورئاسات وفروعها الوزارة



 من قبل من االستعمال سوء هو األعطال كثرة سبب أن على يؤكد مما مستمرة بصفة
 تحت التصوير آلة تكون أن ينبغي فإنه لذا.عليها الكثيرة األيدي واختالف يستعملونها

 الصحيح الوضع ومالحظة عليها اإلشراف ليتولى منكم بتكليف منسوبيكم أحد مسئولية
 في الوكيلة المؤسسات قبل من المختص الصيانة مهندس مع والتفاهم األحبار وكمية للورق
 بصورة والخدمات الصيانة مدير زودنا وقد بذلك الفائدة لتعم حالتها عن الفني التقرير عمل

. ك/انتهى .)ذلك فالعتماد اآلالت تلك استعمال حسن لضمان الموضوع لمتابعة ذلك من
ت/8/116
2/803

18
6

1408
األمنية واالحتياطات الصيانة

 النظافة عقود على العامة المراقبة ديوان من مالحظات من الوزارة تلقته لما نظراً( :وبعد
 الوزارة من ورغبة والمؤسسات المحاكم ورئاسات الفروع في تبرم التي وبخاصة والصيانة

 . عليها العام الديوان من الواردة المالحظات تتكرر ال حتى والصيانة النظافة عقود توحيد في
 المالية وزارة أقرته أن بعد بموجبه للعمل والصيانة النظافة عقد من نموذجاً طيه لكم نرفق لذا

 التعاقد يتم التي المؤسسات مع التعاقد عند نسخ أربع من يحرر أن وعلى الوطني واالقتصاد
 والتوقيع ختمها يتم أن بعد العقد من بنسختين الوزارة في المالية اإلدارة تزويد ثم ومن معها
 تسهيل ضوئها على يمكن حتى الوزارة عن بالتوقيع المخول ومن المؤسسة قبل من عليها
الوزارة من العقد نموذج يطلب .ك/انتهى .) المؤسسة استحقاقات وصرف المتابعة عملية

ت/8/203
2/803
8

11
1408
األمنية واالحتياطات الصيانة

)

 أثناء تواجدهم طيلة دقة بكل ومراقبتهم والصيانة بالنظافة المكلفين العمال متابعة بشأن
 وثائق من بحوزتهم ما على بالحرص الجميع على التأكيد مع وغيرها الرسمي الدوام أوقات

الوزارة من التعميم يطلب . ش/انتهى .)رسمية ومطبوعات
ت/8/32



2/804
8
3

1409
األمنية واالحتياطات الصيانة

 في 15694 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم إلى إشارة( :وبعد
 أمر على بناء« : المقدمة بعد نصه واآلتي منه نسخة الوزارة لهذه المعطى هـ24/2/1409

 جميع إشعار المتضمن هـ21/10/1407 وتاريخ 1105/8 رقم التعميمي السامي المقام
 المتعلقة والمعدات األجهزة تأمين بعدم العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات

 الحصول بعد إال األمنية باألعمال للقيام وافدين أو مواطنين مع التعاقد أو والسالمة باألمن
 بعض تضم لجنة تشكيل جرى فقد وعليه .الداخلية وزارة في المختصة الجهات موافقة على

 سالف السامي المقام تعميم تنفيذ بها يناط التي الجهات لتحديد الوزارة في المعنية القطاعات
 العام األمن يتولى :أوالً : وهي توصيات من اللجنة محضر في جاء ما على ولموافقتنا .الذكر
 مؤسسات مع بالتعاقد المتعلقة العامة والمؤسسات الحكومية المصالح كافة طلبات في البت

 المملكة داخل من سواء األمنية والمعدات األجهزة لتأمين أو األمنية األعمال لتنفيذ أفراد أو
 الحكومية المصالح كافة طلبات في البت المدني الدفاع يتولى :ثانيًا . خارجها أو

 أجهزة لتأمين أو الحريق ومكافحة السالمة أعمال لتنفيذ بالتعاقد المتعلقة العامة والمؤسسات
 األمن يقوم :ثالثًا . خارجها أو المملكة داخل من سواء الحريق ومكافحة السالمة ومعدات

 في الداخلية وزارة في االختصاص ذات األخرى الجهات مع بالتنسيق المدني والدفاع العام
. الجهات تلك موافقة أو مرئيات إلى تحتاج التي األمور

 العليا الهيئة إشراف ضمن الواقعة المنشآت جميع والثانية األولى الفقرتين من تستثنى :رابعًا
 تلك طلبات في البت الصناعي لألمن العليا للهيئة العامة األمانة تتولى حيث الصناعي لألمن

 هي المنشآت وهذه الحريق ومكافحة والسالمة باألمن المتعلقة النواحي جميع في المنشآت
 المنشأت -ب .ـ بترومين لمؤسسة أو البترول لوزارة تابعة شركات ـ البترولية المنشآت -أ :

 تابعة ـ الكهرباء منشآت -ج .ـ وينبع للجبيل الملكية للهيئة أو لسابك تابعة ـ الصناعية
 تابعة ـ التحلية منشآت -د . ـ للكهرباء الموحدة الشركات أو للكهرباء العامة للمؤسسة
 والتصنيع الغاز لشركة تابعة ـ الغاز منشآت -هـ . ـ المالحة المياه لتحلية العامة للمؤسسة

 من تستثنى :خامسًا . ـ للموانيء العامة للمؤسسة تابعة ـ الموانيء منشآت -و .األهليةـ
 تأمين الجهات هذه تتولى حيث واألمنية العسكرية الجهات جميع والثانية األولى الفقرتين

 أجهزة يخص فيما :سادسًا . المدني والدفاع العام األمن إلى الرجوع دون احتياجاتها



 والهاتف والبريد البرق وزارة اختصاص من ذلك فإن الترخيص وطلب الالسلكية االتصاالت
 جميع تحال أن على تنظيمات من بشأنها صدر وما قطاعات عدة من فيها المشكلة واللجنة
 طلبات بخصوص أما :سابعًا .والهاتف والبريد البرق وزارة إلى باالتصاالت الخاصة الطلبات

 األمن مجال في العمل نشاط اضافة تراخيص على الحصول والمؤسسات واألفراد الشركات
 األمنية باالستشارات والقيام وصيانتها األمنية بالمعدات والمتاجرة أنواعه بجميع والسالمة
 السالمة يخص ما أما. العام األمن إلى باألمن المتعلقة الطلبات جميع فتحال والتدريب
 اإلحاطة نأمل لذا . اختصاصه حسب كل المدني للدفاع فتحال المدنية والحماية واإلطفاء
 السامي المقام تعميم في جاء ما ومراعاة بموجبه للعمل لديكم االختصاص لجهات وإبالغه

 الداخلية وزارة في المعنية الجهات عمدنا وقد هذا هـ21/10/1407 في 1105/8 رقم
.».اهـ.يخصه فيما كل الالزم باتخاذ

 رقم التعميم ينظر .ش/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل الوزير معالي توجيه وحسب
.و/هـ11/1/1423 في 1925/ت/13
ت/8/50
2/806

19
4

1409
األمنية واالحتياطات الصيانة

 النظافة نسبة بها موضحاً المستأجرة المباني بنظافة الخاصة الشهادة من نموذج برفقه( :وبعد
 نأمل .المستأجر للمبنى المالك بها يلتزم الصيانة أعمال إن حيث فقط المواد وتوفر واألداء

 بالتعميم أكد كما الوزارة من الشهادة نموذج يطلب . م/انتهى .) بموجبه والعمل االطالع
. م/هـ28/6/1409 في 16/97 رقم
ت/8/151
2/806

23
9

1409
األمنية واالحتياطات الصيانة

 الحكومية الدوائر األسبوعية العطل أيام بالدخول والصيانة النظافة لعمال السماح عدم بشأن(
الوزارة من التعميم يطلب . و.)/رقابة تحت إال
ت/8/30



2/806
4
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1411
األمنية واالحتياطات الصيانة

 نصه اآلتي هـ23/2/1411 وتاريخ م/400 رقم السامي المقام تعميم من صورة تلقينا( :وبعد
 وتاريخ 627/س/35 رقم الداخلية وزير سمو خطاب على اطلعنا« : المقدمة بعد
 بتشكيل القاضي هـ26/1/1404 وتاريخ 128/8 رقم األمر إلى فيه المشار هـ9/2/1410

 والعمل الوطني، واالقتصاد والمالية الداخلية، ـ الوزارات من الوكالء مستوى على لجنة
 العاملة القوى مجلس مع باالشتراك ـ والقروية البلدية والشئون االجتماعية، والشئون
 التي المجاالت في خاصة األجانب تواجد ظاهرة لدراسة المدنية للخدمة العام والديوان

 إحالل على والعمل ذلك من والحد أمنية انعكاسات فيها لتواجدهم يكون أن يمكن
 أوضحه وما . األجانب محل الحكومية األجهزة في والصيانة النظافة مجاالت في السعوديين

 المرفق محضرها حياله واتخذت الموضوع هذا بدراسة قامت المذكورة اللجنة أن من سموه
 الحكومية األجهزة منسوبي على االعتماد -1 : يلي بما فيه أوصت والذي سموه بخطاب

 ذلك، الحاجة اقتضت إذا وتدريبهم والصيانة النظافة أعمال في والراغبين القادرين السعوديين
 وزارة تحددها مشجعة مالية ميزات مقابل نهايته أو الدوام بداية قبل العمل هذا يؤدوا أن على

 في الحاصل النقص تغطية تتم كما المدنية للخدمة العام والديوان الوطني واالقتصاد المالية
 والنشاطات األجهزة تحديد ويتم )األجور بند( على سعوديين توظيف طريق عن المجال هذا
 مجال في بها العاملين من الالزم العدد وكذلك بها العمل لحساسية األسلوب بهذا تأخذ التي

 مع باالشتراك الوطني واالقتصاد والمالية الداخلية وزارتي من لجنة قبل من والنظافة الصيانة
..العاملة القوى مجلس

 والقرى المدن نظافة وكذا عليها األسلوب هذا تطبيق اللجنة هذه ترى ال التي الجهات أما
 للنظافة خاصة مؤسسات مع التعاقد فيمكن وخالفها االجتماعية الرعاية ودور والمستشفيات

 عام في %)10( عن فيها السعودية العمالة لنسبة األدنى الحد يقل ال أن على والصيانة
 تساوي حالة وفي هـ1419 عام في %)95( إلى يصل حتى تدريجياً يرتفع هـ1411
 تعطى كليهما أو الصيانة أو النظافة أعمال لمناقصة المتقدمة الشركات من المقدمة العروض
 المؤسسة تقوم -2 .العقد لتنفيذ أكثر سعودية عمالة بنسبة تتقدم التي للشركات األفضلية

 الحكومية األجهزة في والمعدات لآلالت كامل بمسح المهني والتدريب الفني للتعليم العامة



 على يعتمد وبرامج مناهج وإعداد لصيانتها الالزمة والمهارات الكفاءات نوع على والتعرف
 اشتراط -أ : أهمية على التأكيد -3 .االحتياجات تلك سد في منها السعوديين الخريجين

 وصيانة تشغيل على الحكومية الجهة قبل من ترشيحهم يتم من بتدريب العطاء مقدم التزام
 أعمال في اإلشراف وظائف على الوافدين تعيين حظر -ب . العقد محل والمعدات اآلليات
 الحكومية األجهزة وتوجيه فقط السعوديين إلى الوظائف تلك وإسناد والصيانة النظافة

 وخروج دخول على الرقابة -ج . ذلك لمراعاة معها المتعاقدة والمؤسسات والشركات
 . األجهزة تلك في األمنية االحتياطات لتدعيم الحكومية األجهزة في والصيانة النظافة عمال

 إليكم نرغب الصدد هذا في توصيات من المذكورة اللجنة إليه انتهت ما على ولموافقتنا
 .».اهـ.لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية الجهات زودت وقد بموجبه الالزم إكمال

. و/انتهى .) موجبه واعتماد لإلحاطة
ت/8/3
2/808
2
1

1412
األمنية واالحتياطات الصيانة

 في المكتبية اآلالت بصيانة المكلفة المؤسسات بعض قيام لدينا المختصون الحظ( :وبعد
 تواريخ تحمل ال شهادتين تقدم أنها شهرية دورية صيانة آلة ألي صيانتها أو إصالحها حالة

 هاتين وألن للفني والثانية للمؤسسة واحدة أن بحجة اآللة تتبعه الذي القسم من لتوقيعها
 على الحصول بعد فباإلمكان للفني الثانية الشهادة من الغرض وإذا متماثلتان الشهادتين

 كل في للمؤسسة واحدة شهادة بتوقيع االكتفاء فيعتمد . غرض ألي تصويرها واحدة شهادة
 قد لما تالفياً وذلك وجه أكمل على عملها من التأكد بعد اآلالت بصيانة قيامها بعد شهر

.ش/انتهى .)الشهادات تلك استخدام سوء من يحصل
1338/ت/13
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األمنية واالحتياطات الصيانة

 في ت/8/80 ورقم ، هـ8/10/1411 في 101/ت/8 رقم الوزارة لتعاميم إلحاقاً(
 هـ19/5/1409 في ت/12/96 ورقم ، هـ19/3/1409 في 8/35 ورقم هـ19/5/1405



 نهاية في والمكيفات األنوار إطفاء على والحث الكهربائية االستعماالت من بالحد القاضية
 أبواب ترك من بالوزارة واألقسام اإلدارات بعض على لوحظ لما ونظراً . الخ ... الدوام

 المكتبية واآلالت بالمكاتب األنوار إطفاء وعدم الرسمي الدوام نهاية في مفتوحة المكاتب
 في يومياً الرئيسي المفتاح من الكهرباء إقفال إن وحيث إليها المشار للتعليمات مخالفة وهذا
 تعمل التي واآلالت الفاكس وأجهزة الثالجات على يؤثر صباحاً وتشغيلها الدوام نهاية

 التنبيه مع إليها المشار التعليمات به تقضي بما بالتمشي الجميع على نؤكد لذا . باستمرار
 عن الكهربائي التيار وفصل األنوار وإطفاء المكاتب أبواب بإقفال إدارتكم منسوبي على

. و / ) الجميع الله وفق . الدوام وقت غير في تيار إلى تحتاج ال التي األجهزة
1528/ت/13
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)

 فقرته في والقاضي هـ21/8/1420 وتاريخ 1457/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 من تعد لها متابعة بطاقة وضع خالل من المكتبية واألجهزة اآلالت صيانة متابعة(( : الخامسة
 .صورتها والمرفق اليها المشار البطاقة إعداد من االنتهاء تم وحيث .الخ ))...الوزارة

. ك/ )له خصصت فيما بموجبها والعمل االطالع إليكم لذانرغب
1618/ت/13
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األمنية واالحتياطات الصيانة

 في دف/3/1/428 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا لقد(
 بمختلف المدني الدفاع باشرها التي الحوادث إحصائيات بدراسة" :ونصها هـ2/8/1421

 السنوات خالل مجملها بلغت والتي المصاعد حوادث نسبة ارتفاع لوحظ المملكة مناطق
 النسبة وهذه المؤلمة واإلصابات الوفيات من الكثير عنه نتج حادث )1052( الماضية األربع

 خاضعة غير مستأجرة حكومية مباني أو حكومية مباني في يحدث ومعظمها مستمر ارتفاع في
 تكليف نود لذا .مستخدميها سالمة الله بمشيئة تضمن والتي للمصاعد الدورية للصيانة



 مع لكم التابعة المباني في للمصاعد صيانة عقود إبرام على بالعمل لديكم المختصة الجهات
 والتأكد النشاط هذا بمزاولة المدني الدفاع من لها ومصرح مخصصة مؤسسات أو شركات

 المسئولة هي الصيانة تتولى التي المؤسسة أو الشركة وتكون المفعول ساري التصريح أن من
 إمكانية بعدم لديكم المختصة الجهة تشعر لم ما بها يحدث خلل أي أو المصاعد حالة عن

 تلك تعاون عدم حالة في استبداله يتم حتى استخدامه بإيقاف وتوصي المصعد إصالح
 ليتم بذلك المدني للدفاع الكتابة فيتم منها المطلوب بالشكل المؤسسات أو الشركات

.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"الالزم اتخاذ
1781/ت/13
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األمنية واالحتياطات الصيانة

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ25/4/1422 في ر/8505

 الحكومية األجهزة على التأكيد-1 : يلي بما القاضي هـ18/4/1422 وتاريخ 122 رقم
 الخاص القطاع وشركات مؤسسات مع والنظافة والتشغيل للصيانة عقوداً تجدد أو تبرم التي

 عن يقل ال السعوديين لنسبة أدنى حد بتحقيق يقضي نصاً – العقود تلك تضمين بوجوب
 تقوم-2 . القرار هذا صدور تاريخ من سنوات تسع مضي بعد المائة في خمسين 50%

 شركات مع التعاقد عن تدريجياً باالستغناء بالحساسية أعمالها تتسم التي الحكومية الجهات
 األعمال تلك لتنفيذ السعودية العمالة باستيعاب وذلك ، فيها والصيانة النظافة بأعمال للقيام

 التشغيل بنود استخدام أو ، موجودة وظائف تحوير أو ، وظائف استحداث خالل من
 بالتنسيق المتعاقدة الحكومية الجهة تقوم-3 . السعودية للعمالة المباشر للتوظيف والصيانة

 التي األخرى الوظائف بتحديد المدنية الخدمة ،ووزارة االجتماعية والشؤون العمل وزارة مع
 ، حكمها في وما والتشغيل والصيانة النظافة عقود في السعوديين على قصرها يجب

 وذلك ، العقود تلك في الخاصة المواصفات و الشروط ضمن واضح بشكل وإدراجها
 غير على يحظر التي للوظائف تحديد من السامية واألوامر القرارات عليه نصت ما إلى إضافة

 المتعاقدة الحكومية للجهة يكون أن المدن نظافة عقود في يراعى-4 . شغلها السعوديين
 لتوافر وفقاً وذلك ، أعاله )1( الفقرة في إليها المشار السعودة نسبة لتطبيق الالزمة المرونة



 التي السنوية للبيانات وفقاً – االجتماعية والشؤون العمل وزارة تقوم ـ5 . الوطنية العمالة
 من العقود تلك حققته ما تنفيذ بمتابعة – أعماله لتنفيذ المتعاقدة الحكومية األجهزة من تتلقها
 رئيس الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى يرفع بذلك تقرير وأعداد ، للسعودة نسب

. و /يحفظكم والله)موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ . العاملة القوى مجلس

1879/ت/13
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 السامى األمر على المبنى هـ28/7/1403 في ت137/12 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(
 كافة في الهجري التاريخ باستعمال بالتقيد القاضي هـ12/7/1403 وتاريخ 6571/هـ/7رقم

 في 187/ت/8 رقم والتعميم .إلخ..للدولة الرسمي التاريخ باعتباره الرسمية اإلجراءات
 القاضي هـ25/11/1409 في م/2191 رقم السامي األمر على المبني هـ26/12/1409

 مانع ال أنه على أعمالها جميع في الهجري التاريخ باعتماد المختصة الجهات على بالتأكيد
 فقد وعليه .إلخ..والمراسالت المكاتبات في الهجري التاريخ مع الميالدي التاريخ تدوين من

 هـ25/9/1422 وتاريخ 19227/ب/3 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا
 الميالدي التاريخ استخدام من الوطني واالقتصاد المالية وزارة رأته ما على بالموافقة القاضي

 بالتاريخ يوافقه ما إلى العقود هذه في يشار أن على فقط والصيانة التشغيل عقود في
 في 2077/ت/13 رقم بالتعميم أكد .و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الهجري

.و/هـ8/9/1423
1925/ت/13
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األمنية واالحتياطات الصيانة

)

 برقم المعمم هـ15/5/1386 في 1701 رقم التعميمي السامي األمر على بناءا فإنه
 جميع في الحريق من السالمة وسائل بتوافر القاضي هـ16/8/1386 في م/2018/4



 رقم التعميم وعلى.إلخ..وأقسامها وفروعها الحكومية والدوائر وأقسامها وفروعها الوزارات
 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم على المبني هـ8/3/1409 في ت/8/32

 تنفيذ في الحكومية المصالح كافة طلبات في البت حول هـ24/2/1409 في 15694
 لجوانب ولما .إلخ..المرئيات إبداء أو األمنية واألجهزة المعدات تأمين أو األمنية األعمال
 بمعدالت المملكة وقرى مدن وازدهار لها والمراجعين الدوائر كثر بعد أهمية من السالمة

 األنظمة هذه به تقضي ما واعتماد االطالع إليكم نرغب .التصورات كل فاقت عالية
 وصالحية فيها السالمة وسائل وتوفر إلشرافكم التابعة المباني سالمة من والتحقق والتعليمات

 منطقتكم في الموجود المدني الدفاع أقسام مع ذلك في بالتنسيق لالستخدام منها الموجود
 ما كل وتأمين المدني الدفاع أقسام مع بالتنسيق كاف بوقت عنه يعلن وهمي إخالء وإجراء

 وأي ذلك مسئولية ونحملكم لكم الممنوحة الصالحيات وفق المباشر بالتأمين لذلك يلزم
.و..)/المتسبب يتحمله سوف ذكر ما تأدية في تقصير أو إهمال

2186/ت/13
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 الوزارة في التصوير آلالت صيانة من بالوزارة العامة الخدمات إدارة به تختص ما على بناء
 تأمينها يتم آله لكل صيانة بطاقة فتح يتطلب ذلك ألن ونظراً ومستلزماتها أحبارها وتأمين

 أن تصوير آلة أي استالم عند إليكم نرغب عليه . اآلالت صيانة متابعة في ذلك وألهمية
 من بالتأكد سيقوم الذي العامة الخدمات بإدارة المختص الموظف بحضور ذلك يكون

 وتسجيل للعمل صالحيتها من والتأكد وتشغيلها التعميد في المحررة للمواصفات مطابقتها
 المشتريات إدارة وعلى . اآللة على الصيانة رقم ووضع الصيانة بطاقة في كاملة بياناتها

 وتوفر مناسبتها من للتأكد شرائها المطلوب اآلالت أنواع حول الخدمات إدارة مع التنسيق
 ) موجبه العتماد . بشرائها التعميد إصدار قبل وذلك صيانتها وإمكانية وأحبارها غيارها قطع

. ك/
2231/ت/13
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 35/29151 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 هـ25/3/1424 وتاريخ 1169 رقم سموه قرار من نسخة ومشفوعه هـ4/4/1424 في

 الخاصة المدنية األمنية الحراسة قواعد من "23" المادة تعديل : أوالً : يلي بما القاضي
 ـ 1 : إليها التالية المنشآت بإضافة وذلك هـ22/1/1423 وتاريخ 7 رقم بقرارنا الصادرة
 ـ 3 . العالمية المطاعم شركات ـ 2 . واألهلية األجنبية والجامعات والمعاهد المدارس
 بتلك الواردة المنشآت إلزام : ثانياً . األجنبية والسياحة والسفر الخطوط ووكاالت مكاتب
 . نظاماً لها بالمصرح الخاصة المدنية األمنية الحراسة وشركات مؤسسات مع بالتعاقد المادة
.و)/بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب عليه
2370/ت/13
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 تعميم على المبني هـ17/5/1422 وتاريخ 1781/ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 هـ25/4/1422 وتاريخ ر /8505 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان الملكي السمو صاحب

 . الخ ... الحكومية باألجهزة والصيانة النظافة أعمال في السعودة عملية تنظيم بخصوص
 وتاريخ 58846 رقم التعميمي البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه

 وتاريخ 122 رقم الوزراء مجلس قرار إلى نشير (( : ونصه هـ5/12/1424
 تنظيم بشأن الصادر هـ25/4/1422 وتاريخ ر/8505 رقم بالتعميم المبلغ هـ18/4/1422

 فريق توصية على وبناء . الحكومية األجهزة في والصيانة النظافة أعمال في السعودة عملية
 الخارجية وزير الملكي السمو صاحب برقية رفق المرفوع محضره في االستشاري العمل

 األجهزة على التأكيد -1 : يلي ما اعتمدوا هـ22/10/1424 وتاريخ 152082/1 رقم
 وظائف تحديد بعد إال تأييد خطاب أي قبول عدم -2 . القرار هذا بتطبيق الحكومية
 عقد أي توقيع بعدم الماليين الممثلين على التأكيد -3 التأييد خطاب في ونسبتهم السعوديين

 إليكم نرغب لذا . أهـ )) بموجبه يلزم ما فأكملوا . المقررة النسبة يتضمن ال حكومي



. و / ) موجبه واعتماد االطالع
2402/ت/13
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 الدفاع مجلس رئيس الداخلية وزير الملكي السمو صاحب قرار من نسخة تلقينا لقد (
 عن مسئوالً تكليف أو تعيين حول هـ15/1/1425 وتاريخ دف /2/و /12/1 رقم المدني
 برفقه تجدون لذا .الصناعي واألمن السالمة بأعمال المختص مسئوليات الئحة وفق السالمة
. و/ ) موجبه إنفاذ واعتماد لالطالع إليه المشار القرار من نسخة

2481/ت/13
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 أوامر بإعداد المتعلقة المحاكم ورئاسات الوزارة لفروع المخولة الصالحيات إلى فإشارة
 وبعثها ، المكتبية واألجهزة اآلالت صيانة وعقود ، والنظافة الصيانة عقود مستحقات صرف
 تزال ال إنه وحيث . الصرف إجراءات تسريع في رغبة وذلك ، المالية اإلدارة إلى مباشرة

 ، الشهرية المستخلصات رفع في التأخر في المحاكم ورئاسات الفروع بعض على المالحظة
 مستوى على سلبا ذلك وانعكاس ، المتعهدين مستحقات صرف في التأخر عنه ينتج مما

 وذلك ، مستواها ضعف تبين التي العمليات من عدد سحب عن الوزارة وتوقف ، أدائهم
 مجمله في ذلك أن كما ، حقوقه بصرف الوزارة تقم لم متعهد على كامال اللوم إلقاء لعدم
 الوزارة من وسعياً . وفروعها الوزارة في العمل إجراءات عن إيجابي غير انطباعاً يعطي

 تمّ فقد ، مستحقاتها صرف تأخر ولتالفي ، المؤسسات هذه أداء مستوى على للوقوف
 ومستوى الشهرية المستخلصات متابعة ليتولى ، بالوزارة العامة الخدمات بإدارة مكتب إيجاد
 المستخلصات ببعث يتعلق فيما المرفق النموذج واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . األداء

 الموحدة األداء شهادات فيها بما - التالي الشهر من العشرين اليوم حلول قبل الشهرية
 مسوغات في النواقص إيضاح مع ، ) العامة الخدمات إدارة ( الوزارة إلى - الصرف وأوامر



 على الحصول أو ، استكمالها الوزارة فروع أو المحاكم رئاسات على تعذر التي الصرف
 رئاسات من تصدر إنذارات أو مالحظات وأي ، ذلك وأسباب ، بها الخاصة األداء شهادة

. الوزارة من النموذج يطلب . و/ ) العقود هذه يخص فيما الفروع أو المحاكم
2492/ت/13
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 السامي األمر على المبني هـ8/9/1423 وتاريخ 2077/ت/13 الرقم ذي لتعميمنا فإلحاقا
 باعتماد القاضي ، هـ24/8/1423 وتاريخ 34662/ب/3 الرقم ذي البرقي التعميمي

 الميالدي التاريخ واستخدام ، والخاصة الحكومية األجهزة في به والعمل الهجري التاريخ
 . الخ ... االستشارية الخدمات وعقود الفنية المساندة عقود في الهجري بالتاريخ يوافقه وما

 وتاريخ 33551/ب/7 الرقم ذي البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه
 بأن تقضي التي للحكم األساسي النظام من الثانية المادة إلى نشير [ : ونصه هـ1/7/1425

 وتاريخ 16571/هـ/7 رقم األمرين إلى نشير كما ... الهجري التقويم هو الدولة تقويم
 باستعمال بالتقيد القاضيين ، هـ25/11/1409 وتاريخ م/2191 ورقم ، هـ12/7/1403

 في أنه على ، للدولة الرسمي التاريخ باعتباره الرسمية اإلجراءات كافة في الهجري التاريخ
 ثم للدولة الرسمي التاريخ فيكتب ، الميالدي التاريخ إلى فيها اإلشارة تستدعي التي الحاالت

 الحكومية الجهات بعض أن لوحظ وحيث ... الميالدي التاريخ من يوافقه ما إلى يشار
 من كثيرا ألن ، الميالدي بالتاريخ تعامالتهم يؤرخون الخاص القطاع مؤسسات وبعض

 المختصة الجهات على التأكيد إليكم نرغب . خارجية أطراف مع تتم التجارية تعامالتهم
 في الهجري التاريخ باستعمال والتقيد أعاله إليهما المشار األمران به قضى ما وفق بالعمل
 التاريخ فيكتب الميالدي التاريخ تدوين تتطلب التي الحاالت في أنه على ، أعمالها جميع

 رقم األمران به قضى ما مراعاة مع ، الميالدي التاريخ من يوافقه ما إلى يشار ثم الهجري
 ورقم ، والتشغيل الصيانة عقود بشأن الصادر ، هـ25/9/1422 وتاريخ 19227/ب/3
 وعقود الفنية المساندة عقود بشأن الصادر ، هـ26/8/1423-25 وتاريخ 34662/ب/3

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ . ] بموجبه يلزم ما فأكملوا . االستشارية الخدمات
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه



2558/ت/13
1/5
5
1

1426
األمنية واالحتياطات الصيانة

)

 وتاريخ 3/4475/1 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 هـ6/3/1410 وتاريخ 1974/ش1 رقم لتعميمنا إلحاقا [ : ونصه ، هـ6/12/1425

 األمن توفير ضرورة بشأن هـ20/12/1404 وتاريخ 2264/س1 رقم لتعميمنا اإللحاقي
 األخرى والمدن المحافظات في ولفروعها الحكومية والمصالح للوزارات والحماية والسالمة

 والمصالح الوزارات أغلب لدى األمنية الوقائية اإلجراءات ضعف من لوحظ لما ونظرا .
 لذا . الجهات أغلب في والسالمة األمن عن مسؤولة إدارات وجود لعدم وذلك الحكومية

 دور وتفعيل الجهود تظافر و والحذر الحيطة باتخاذ لديكم المعنية الجهات تكليف نود
 إدارات إيجاد أجل من األمنية األجهزة مع الحكومية والمنشآت المدني المجتمع مؤسسات
 لكل نفسها الجهة وجود من الالزمة والحراسة والسالمة األمن بمسؤولية تعنى متخصصة

 أجهزة مثل المساعدة الوسائل توفير مع عاجلة بصورة ذلك وليكن حكومية مصلحة أو وزارة
 التحصينات وتوفير المواقف وتنظيم والخروج الدخول بوابات وحصر المعادن كشف

 مع والتنسيق الهامة والمتعلقات الوثائق بها تحفظ التي لألماكن واالحتياطات الضرورية
 ] اإلدارات هذه ومسؤوليات مهام تنظيم في المملكة مناطق بمختلف المعنية األمنية األجهزة

. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ
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 وتاريخ ت/8/3 ورقم ، هـ 1/11/1417 وتاريخ 975/ت/13 رقم للتعاميم فإلحاقا
 عمال تمكين عدم المتضمنة ، هـ8/11/1408 وتاريخ ت/8/203 ورقم ، هـ4/3/1411



 ، الموظفين قبل من المباشر اإلشراف تحت إال الحكومية المكاتب دخول من النظافة
 تلك في األمنية االحتياطات لتدعيم الحكومية األجهزة في وخروجهم دخولهم على والرقابة
 العدل كتابات بعض في التساهل بعض وجود األخيرة اآلونة في لوحظ إنه وحيث . األجهزة

 ، رسمية ومطبوعات وثائق وجود رغم ، مكاتبهم مفاتيح النظافة عمال بإعطاء وذلك ،
 على والمحافظة ذلك مالحظة الجميع من نرغب لذا . وضبوط وسجالت معامالت وكذلك
 النظافة لعمال المكاتب مفاتيح إعطاء وعدم ، هواتف أو رسمية أوراق من فيها وما مكاتبهم
. و/ ) إشرافهم تحت إال دخولها من النظافة عمال تمكين وعدم ، والصيانة
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 وتاريخ 3/4475/1 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 هـ6/3/1410 وتاريخ 1974/ش1 رقم لتعميمنا إلحاقا [ : ونصه ، هـ6/12/1425

 األمن توفير ضرورة بشأن هـ20/12/1404 وتاريخ 2264/س1 رقم لتعميمنا اإللحاقي
 األخرى والمدن المحافظات في ولفروعها الحكومية والمصالح للوزارات والحماية والسالمة

 والمصالح الوزارات أغلب لدى األمنية الوقائية اإلجراءات ضعف من لوحظ لما ونظرا .
 لذا . الجهات أغلب في والسالمة األمن عن مسؤولة إدارات وجود لعدم وذلك الحكومية

 دور وتفعيل الجهود تظافر و والحذر الحيطة باتخاذ لديكم المعنية الجهات تكليف نود
 إدارات إيجاد أجل من األمنية األجهزة مع الحكومية والمنشآت المدني المجتمع مؤسسات
 لكل نفسها الجهة وجود من الالزمة والحراسة والسالمة األمن بمسؤولية تعنى متخصصة

 أجهزة مثل المساعدة الوسائل توفير مع عاجلة بصورة ذلك وليكن حكومية مصلحة أو وزارة
 التحصينات وتوفير المواقف وتنظيم والخروج الدخول بوابات وحصر المعادن كشف

 مع والتنسيق الهامة والمتعلقات الوثائق بها تحفظ التي لألماكن واالحتياطات الضرورية
 ] اإلدارات هذه ومسؤوليات مهام تنظيم في المملكة مناطق بمختلف المعنية األمنية األجهزة

و/ )يحفظكم والله . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ
2650/ت/13
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 الفروع في األداء مستوى برفع تُعنى التي الوزارة لهذه العامة األهداف من فانطالقاً
 التطلعات وفق دورها وتفعيل ، لها التابعة واإلدارات الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات

 ومدراء الفروع لمدراء الرابع اللقاء نتائج من الوزارة وكيل فضيلة عرضه ما على وبناءً ،
 شهر من 15-14 يومي بالرياض الوزارة ديوان في المنعقد ، المحاكم رئاسات في اإلدارات

 مدراء منح : الصالحيات : أوالً :- التالية التوصيات والمتضمن ، هـ1425 لعام القعدة ذي
 ، إضافية صالحيات الفروع بعمل القائمة المحاكم رئاسات في المحاكم ورؤساء الفروع

 الحسم إجراء عدم على التأكيد .1 : والمتابعة الرقابة : ثانياً . مستقل قرار بذلك نظم وقد
 قبل من سابقاً يتم لم الحسم أن من التأكد بعد إال والتحقيق الرقابة هيئة طريق عن الوارد

 والطريقة وتوحيدها الدوام بيانات نماذج بدراسة للمتابعة العامة اإلدارة تكليف .2 . الوزارة
 بإعداد اآللي للحاسب العامة اإلدارة تكليف .3 . الموظفين تأخّر ساعات لحسم النظامية
 المحاكم ورئاسات الفروع على التأكيد .4 . بالحسميّات خاص اآللي الحاسب في برنامج
 المالحظات تالفي على والعمل ، لديها المركزي المفتش قبل من السيارات على بالرقابة
 على يحتوي سيارة لكل خاص ملف بإيجاد وذلك ، والتحقيق الرقابة هيئة من الواردة
 أقسام دعم .5 . الصيانة وبطاقة ومهماتها السيارات حركة بطاقة وتفعيل ، الثبوتية األوراق
 والمفاجئة المتكررة الزيارات في دورهم لتفعيل األكفاء بالموظفين الفروع في المتابعة

 إلى المسيّرات إعادة سرعة على العمل .1 : المالية الشؤون : ثالثاً . لهم التابعة لإلدارات
 أقرب أيهما للفرع وصولها تاريخ من شهر بمضي أو الصرف بعد ، بالوزارة المالية اإلدارة

 .2 . النظام حسب األمانات حساب في يصرف لم ما إليداع وذلك ، الشيك يصرف لم ولو
 النظامية مسوغاتها استكمال من والتأكد ، المختصين قبل من الصرف معامالت دراسة أهمية

.3 . المعامالت لتأخر تالفياً للوزارة رفعها قبل

 ورئاسات الفروع وعلى ، لالستثمار الراجحي شركة مع الموقعة االتفاقية بنود تفعيل
 من والعشرين الرابع اليوم في شهري كشف على الحصول الفروع بعمل القائمة المحاكم

 الشركة فتبلغ تصرف ولم مدتها انتهت شيكات وجود تبين وإذا ، للمطابقة وذلك شهر كل
 توجيه .4 . )األمانات( حساب في إليداعها المالية اإلدارة إلى مبالغها وتعاد صرفها بإيقاف

 البريدية المراسالت بترشيد المحاكم ورئاسات الفروع لدى اإلدارية باالتصاالت المختصين



 فروع تكليف .1 : وصيانتها السيارات : رابعاً . الضرورية العمل متطلبات حدود في
 م1991 موديل قبل ما - السيارات بحصر الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الوزارة

 ، استخداماتها وإيضاح الفنية حالتها إيضاح بعد بالوزارة المخزون مراقبة إلدارة ورفعها -
 بمشاركة الوزارة من عمل فريق تكوين .2 . استبدالها أو بيعها إمكانية في للنظر وذلك
 نظام في اآللي الحاسب في المدخلة السيارات بيانات تحديث لمتابعة الفروع مدراء

 عليها يطرأ ما كل وتسجيل أشهر ستة أقصاها مدة خالل المخزون ومراقبة المستودعات
 إصالح على اإلشراف شاغلها ويتولى ، ) سيارات ميكانيكي ( وظيفة إيجاد .3 . الحقاً

 وظيفة توجد لم وإذا ، عنها دورية تقارير وإعداد الورش لدى صيانتها ومتابعة السيارات
 ببطاقة العمل على التأكيد .4 . األجور بند على مناسبة وظيفة تخصيص يتم فإنه رسمية
 إصالح عقود إبرام إمكانية دراسة .5 . بأول أوالً بياناتها وتدوين بالسيارات الخاصة الصيانة

 مدراء مع وبالتنسيق ، بالوزارة الخدمات إدارة قبل من وذلك ، الخاصة الورش مع السيارات
.1 : والمباني اآلالت صيانة : خامساً . الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع

 الصيانة مؤسسات أداء على الرقابي بدورها المحاكم ورئاسات الفروع قيام على التأكيد
 مستوى عن دورية تقارير رفع مع المسؤولية بهذه لديهم المختص القسم وتكليف ، المتعاقدة

 محاكم ورئاسة فرع كل في ) باآلالت متخصص فني ( إيجاد على والعمل للوزارة األداء
 العاملة القوى دراسة تظهره ما حسب األجور بند وظائف من الغرض لهذا وظائف وتخصيص

 لألنظمة وفقاً شهر كل في بالصيانة المتعهدين مستحقات صرف على التأكيد .2 .
 تعميمه سبق ما وفق الصرف تعوق مالحظة بأي بالوزارة الخدمات إدارة وإشعار ، والتعليمات

 على والتركيز األداء في المقصرة المؤسسات مع الالزمة التعليمات مقتضى تطبيق .3 .
 أو المحاكم من األداء شهادة وصول تأخر حال في الوزارة لفرع .4 . األولى األشهر الستة

 خدمات من المباشر المستفيد مع بالتنسيق الشهادة إلعداد يراه من تكليف العدل كتابات
 للحاسب العامة اإلدارة تتولى .1 : اآللي الحاسب أجهزة تأمين : سادساً . الصيانة مؤسسات

 مع بالتشاور وذلك التطبيقية لألنظمة المخصصة األجهزة من االحتياجات تحديد اآللي
 االستغناء يتم التي لألنظمة المخصصة األجهزة من االستفادة .2 . المحاكم ورئاسات الفروع

 خزنة بتهيئة الفرع يقوم أن .3 . إليها الحاجة عند نسخ أجهزة إلى بتحويلها وذلك عنها
 في اآللي الحاسب ببيانات الخاصة االحتياطية النسخ لحفظ وذلك ، آمن مكان في خاصة

 العامة اإلدارة تكليف .1 : التنظيمية المواضيع : سابعاً . بالمنطقة العدل وكتابات المحاكم
 االختيار يتم التي العناصر تتضمن المثالي الموظف الختيار استمارة بإعداد اإلداري للتطوير



 العتمادها تمهيداً مرئياتهم ألخذ المحاكم ورؤساء الفروع مدراء إلى وترسل ، بموجبها
.2 .لذلك المناسبة اآللية ووضع

 الفروع مدراء مع للتنسيق الموظفين شؤون وإدارة الميزانية إدارة من عمل فريق إيجاد
 مدراء إلى باإلضافة الفروع في القياديين من العاملة القوى مراجعة حول المحاكم ورؤساء

 تفتقد التي للجهات إدارات مدراء إيجاد وضرورة العدل وكتابات المحاكم في اإلدارات
 اإلشراف يتولى الفروع في خاص قسم إنشاء بدراسة اآللي الحاسب إدارة تقوم .3 . ذلك
 احتياج ببحث اإلداري للتطوير العامة اإلدارة تقوم .4 . بالمنطقة اآللي الحاسب مشاريع على

 أن على التأكيد .5 . المناسبة الدورات واقتراح والمالية اإلدارية التدريب لبرامج الفروع
 في بذلك الخاص البرنامج خالل من التعليمات حسب للموظفين العمل بطاقات منح يكون

 . المحاكم بفتح يتعلق فيما المنطقة مجلس مع التنسيق ضرورة .6 . اآللي الحاسب
.و/ ) . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ذكر ما على ولموافقتنا
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 رقم بالنيابة والحسابات المالية للشؤون المالية وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد
 وتاريخ 20460/26 رقم كتابنا إلى فيه المشار ، هـ21/4/1426 وتاريخ 8/2/27710

 فيها بما العُهد أصناف إصالح في الشروع عدم سعادته طلب المتضمن ، هـ22/3/1426
 والوقوف المالية وزارة إلى الرجوع بعد إال أقيامها تحصيل أو للتلف تعرّضها عند السيارات

 المستودعات وإجراءات قواعد من ) 30 ( المادة من ثانياً البند وإعمال ، مرئياتها على
 العهد أصناف عن لنا والرفع بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الحكومية

 وزارة مع التنسيق الوزارة لتتولى إصالحها قبل وغيره للتلف نتيجة إصالح إلى تحتاج التي
. و / ) الخصوص بهذا المالية
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 ( مؤسسة مدير إلى الموجه ، هـ4/11/1426 وتاريخ 90538/26 رقم لكتابنا إشارة
 للوزارة التابعة الجهات لكافة السنتراالت تسليم عليهم أن المتضمن ، لالتصاالت ) حساس
 خالل االستالم عند الجهاز حالة توضيح فيها يتم ، جهة كل من مختومة محاضر بموجب
 ورقم ، غ/66 رقم معهم المبرمة العقود على بناء وذلك ، تاريخه من يوماً عشر خمسة

 نرغب فإننا . الخ ... هـ28/1/1424 تاريخ في ، غ/69 ورقم ، غ/68 ورقم ، غ/67
 لكم التابعة الجهات لجميع األجهزة ) حساس ( مؤسسة تسليم مهمة وتسهيل االطالع إليكم

.ك ) الجديدة العملية ترسية تتم حتى تعطلها حال في السنترال أجهزة وإصالح ،
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 رقم والتعميم هـ23/9/1409 وتاريخ 151ت/8 رقم الوزارة لتعاميم إلحاقاً
 المكاتب دخول من النظافة عمال تمكين عدم بشأن هـ5/1/1426 وتاريخ 2559/ت/13

 وخروجهم دخولهم على والرقابة ، الموظفين قبل من المباشر اإلشراف تحت إال الحكومية
 برقية تلقينا فقد عليه . األجهزة تلك في األمنية االحتياطات لتدعيم الحكومية األجهزة في

 وتاريخ ب/48591 رقم الوزراء مجلس ديوان رئيس الملكي السمو صاحب
 الرقابة هيئة رئيس معالي خطاب من نسخة طيه لكم نبعث ( ونصها هـ29/10/1427

 بجوالت قامت الهيئة أن إلى فيه المشار هـ15/7/1427 وتاريخ 1ع/8265 رقم والتحقيق
 السمو صاحب بتعميمي تقيدها من التأكد بهدف الحكومية الجهات من عدد على رقابية

 15861/س ورقم هـ20/12/1404 وتاريخ 2264/س1 رقم الداخلية وزير الملكي
 إلى بالدخول السعوديين غير النظافة لعمال السماح بعدم القاضيين هـ13/9/1409 وتاريخ

 أثناء مالحظتهم مع الرسمي الدوام فترة خالل أو مسئولة رقابة تحت إال الحكومية اإلدارات
 المكاتب من عدد ترك .1 : أهمها من المالحظات من عدد للهيئة تبين وقد ، .. ذلك

 عملية أثناء بها السعوديين غير النظافة عمال وانفراد الحكومية اإلدارات بعض في مفتوحة



 على وأختام وملفات معامالت وجود مع اإلدارة من مسئولة رقابة وجود دون التنظيف
 غير النظافة عمال لدى المكاتب مفاتيح من نسخ وجود .2 .المكاتب من عدد طاوالت

 المختصة الجهة على والتأكيد اإلطالع نأمل .. الكريم التوجيه على وبناء .السعوديين
 إلى بالدخول السعوديين غير النظافة لعمال السماح وعدم الموضوع بهذا االهتمام بضرورة

 ) ،،، .تحياتنا وتقبلوا .. ذلك أثناء مالحظتهم مع مسئولة رقابة تحت إال والمكاتب اإلدارات
 يكون ذلك يخالف من وكل .يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا هـ.ا

و/ ،،، )يحفظكم والله . للمسائلة عرضة
3053/ت/13
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)

 بمتابعة تختص ، الوزارة ديوان في والسالمة األمن بوحدة للعمليات غرفة الستحداث نظراً
 واإلنقاذ األولية اإلسعافات خدمة وتقديم المواقع ومراقبة بالوزارة األمنية الجوانب كافة

 جميع الستقبال بالوزارة )88( رقم التحويلة تخصيص تم قد أنه كما ، الطارئة للحاالت
 منسوبيكم وإبالغ بذلك واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب لذا .الشأن بهذا الخاصة البالغات
 الوزارة مبنى وسالمة أمن يخص ما كل في العمليات غرفة مسؤولي مع والتواصل للتعاون

)يحفظكم والله .تعاونهم وحسن تفهمهم للجميع مقدرين .فيه والعاملين
3154/ت/13
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 ، هـ19/5/1405 وتاريخ ت12/96 رقم التعاميم ومنها تعليمات من صدر لما فإلحاقاً
 ، هـ8/10/1411 وتاريخ 101/ت/8 ورقم ، هـ19/3/1409 وتاريخ ت8/35 ورقم
 المختصة الجهات على التأكيد المتضمنة هـ،11/1/1420 وتاريخ 1338/ت/13 ورقم
 استخدام على والعمل حالياً القائمة الحكومية المباني في الكهربائي االستهالك من بالحد



 هذه على المحافظة في رغبة وذلك ، مستقبالً إنشاؤها سيتم التي المباني في الحراري العزل
 وأن ، المملكة مناطق بمختلف الحكومية المباني جميع في استهالكها وترشيد الحيوية الطاقة
 التيار من استهالكها مقدار بمراجعة الكهرباء شركات مع بالتنسيق حكومية جهة كل تقوم

 الخطوات واتخاذ الترشيد لخطط تطبيقها مدى لمعرفة دورية بصفة وذلك ، الكهربائي
 مع التعليمات به تقتضي بما بالتمشي الجميع على والتأكيد ، الهدف هذا لتحقيق العملية
 في تيار إلى تحتاج ال التي األجهزة عن الكهربائي التيار وفصل األنوار إطفاء بضرورة التنبيه

 بما التقيد عدم للوزارة التابعة الجهات بعض على لوحظ وحيث .إلخ ... الدوام وقت غير
 ، السابقة التعليمات تضمنته بما والعمل اإلطالع إليكم نرغب فإننا ، تعليمات من إليه أشير

 ، الكهربائي التيار استمرار إلى تحتاج التي تلك عدا الكهربائية األجهزة جميع إغالق ومراعاة
 تتم حتى ، ونحوها الكهربائية والمحوالت والثالجات اآللي للحاسب المركزية األجهزة مثل

 الخطر وقوع إلى يؤدي الذي الكهربائية الطاقة استهالك إهدار دون العمل مصلحة تحقيق
م / ،،، يحفظكم والله .الحكومية المباني على الكهربائية األعباء زيادة بسبب الموظفين على
3179/ت/13
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 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ13/6/1428 وتاريخ ب/26374 رقم الوزراء

 : أوالً : يلي بما القاضي هـ10/6/1428 وتاريخ )194( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار
 بحكم – المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة في المعلومات ألمن االسترشادي المركز يتولى

 وتقديم ، المعلومات وتقنية االتصاالت شبكات بأمن التوعية إلى الرامية واختصاصاته أهدافه
 الخطط ووضع المعلومات شبكات أمن اختراقات ورصد المجال هذا في الفنية المشورة
 القطاع في المعلومات أمن وإجراءات لسياسات مفصّل إرشادي دليل إعداد – لتجنبها

 الخاصة السياسات وضع في منه لالستفادة الحكومية األجهزة على وتعميمه ، الحكومي
 ، الحكومي الجهاز خارج باالتصال الخاصة والسياسات الحكومي الجهاز داخل بالحماية

 الالزمة والبشرية التقنية المتطلبات وتوفير ، تطبيقها لضمان المناسبة اآلليات واتباع
 بأمن الصلة ذات الوظائف على التعيين يقتصر : ثانياً .وسريتها معلوماتها أمن على للمحافظة

 موظفين على ، اآللي الحاسب وصيانة تشغيل عقود في المضمنة ، وسريتها المعلومات



 بتشغيل العالقة ذات األساسية المهمات على والصيانة التشغيل عقود تقتصر : ثالثاً .سعوديين
 ، يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .فقط وصيانته اآللي الحاسب
و /،،، يحفظكم والله .المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون

3217/ت/13
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)

 الدور أهمية إلى فيه المشار هـ24/3/1421 وتاريخ 1551/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقا
 حفظه العدل وزير معالي توجيهات على وبناء ، بالوزارة والسالمة األمن جهاز به يقوم الذي
 يتعلق ما كل ارتباط يتطلب وهذا ، إلينا موكلة الوزارة في األمن مسئولية بأن القاضية الله

 واإلجراءات المخاطبات جميع توجه أن إليكم نرغب فإننا لذا .مباشرة بنا الوزارة في باألمن
 ـ المدنيين من الوزارة في األمن أجهزة ارتباط يكون وأن ، مباشرة إلينا باألمن المتعلقة

 وفق .بذلك والتقيد لالحاطه .مباشرة بنا ـ الوزارة اختصاص ضمن داخل هو فيما والعسكريين
م/ )مكروه كل من جميعاً وحفظنا الجميع الله
3240/ت/13
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 وتاريخ ق د/936 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 لوحظ المدني الدفاع يباشرها التي الحوادث إحصائيات بدراسة [ : ونصه هـ17/9/1428

 حوالي الماضية سنوات الثالث خالل بلغت والتي , المصاعد حوادث نسبة ارتفاع
 مناطق مختلف في الحكومية المنشآت ضمنها ومن المنشآت كافة في حادث ]3158[

 لهذه الرئيسية األسباب من أن وجد حيث وإصابات وفيات من عنها ينتج وما . المملكة
 نود لذا . التركيب لسوء أو الدورية للصيانة المصاعد هذه خضوع عدم هو الحوادث

 للمصاعد الدورية والصيانة التركيب عقود إبرام على بالعمل لديكم المختصة الجهات تكليف
 لها ومصرح المصاعد مجال في متخصصة مؤسسات أو شركات مع لكم التابعة المباني في



 وتكون المفعول ساري التصريح أن من والتأكد النشاط هذا بمزاولة المدني الدفاع من
 أي أو المصعد حالة عن المسئولة هي التركيب أو الصيانة تتولى التي المؤسسة أو الشركة

 منها المطلوب بالشكل المؤسسات أو الشركات تلك تعاون عدم حال وفي . به يحدث خلل
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا أهـ ] الالزم اتخاذ ليتم بذلك المدني الدفاع مخاطبة يتم

م ./ يحفظكم والله يلزم لمن وإبالغه موجبه
3301/ت/13
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األمنية واالحتياطات الصيانة
 مجلس رئيس الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد(

 الدفاع( شعار تحت [ : ونصها هـ6/12/1428 وتاريخ دف/517/ح رقم المدني الدفاع
 العامة بالمديرية ممثلة السعودية العربية المملكة تشارك ")اإلنذار" السالمة وإجراءات المدني
 من األول يصادف والذي المدني للدفاع العالمي باليوم االحتفال العالم دول المدني للدفاع
 مشاركة إن وحيث المدنية للحماية الدولية المنظمة حددته ما حسب م2008 عام مارس

 مفاهيم ترسيخ سبيل في المدني الدفاع بها يقوم التي الرسالة دور بأهمية إيماناً تأتي المملكة
 تجاه لديهم الوقائي الوعي مستوى رفع خالل من المجتمع شرائح لدى السالمة وأسس

 وسوف ، بالغ باهتمام المدني الدفاع أجهزة معها تتعامل التي والبشرية القدرية المخاطر
 ورسالته ومهامه المدني الدفاع بجهاز التعريف المدني للدفاع العالمي باليوم االحتفال يتخلل
 والعالمي المحلي المستوى على المشاركة وتأكيد المجتمع شرائح وكافة بينه العالقة وتنمية

 المدني الدفاع مديريات أعدتها الفعاليات من عدد هناك أن وحيث .اليوم شعار على والتركيز
 التوجيه نرغب لذا . م2008 لعام المدني للدفاع العالمي اليوم شعار من وانطالقاً ، بالمناطق
 الصناعي واألمن السالمة بأعمال المختص مسئوليات" الئحة بتفعيل لديكم السالمة لمسئولي

 والمبلغة "والمؤسسات المعنوية الشخصية ذات والجهات الحكومية والمصالح الوزارات في
 هذا مع والتفاعل صورته المرفق هـ20/4/1424 وتاريخ دف/3/1/402 رقم بتعميمنا لكم

 لذا هـ.أ .] والفائدة بالنفع الجميع على يعود مما مناشطه إبراز في والمشاركة االحتفال
 الئحة من نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب

 الحكومية والمصالح الوزارات في الصناعي واألمن السالمة بأعمال المختص مسئوليات"
و/ )يحفظكم والله .المذكورة "والمؤسسات المعنوية الشخصية ذات والجهات
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 خطابه من الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس من وردنا مما نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 هـ20/5/1384 في 12530 برقم المعدنية والثروة البترول وزير لمعالي أصالً الموجه

 تطبيق على بالموافقة القاضي هـ17/5/1384 في 281 رقم الوزراء مجلس قرار المتضمن
 وزارة موظفي على منه نسخة المرفق هـ25/11/1380 في 676 رقم الوزراء مجلس قرار

 وكيمائيين، تحليليين من الكهربائية المعامل أقسام في يعملون الذين المعدينة والثروة البترول
 ذلك على فلالطالع األخرى، الجهات في المماثلة المعامل على القاعدة هذه تسري وأن

 هـ25/11/1380 في 676 رقم الوزراء مجلس قرار يطلب .ن/انتهى .)فيه جاء ما واعتماد
.الوزارة من
ت/3/3
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 اإلمارات كافة إلى الداخلية وزير سمو من المبلغ التعميم صورة طيه من لكم نبعث( :وبعد
 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير سمو خطاب بشأن هـ28/11/1387 في 12606 برقم

 إسعاف للجنة الموجه الجوف امارة خطاب على عطفاً هـ2/11/1387 في 13142/6/1
 كافة في النظر اللجنة من فيه يطلب والذي الجنوب منطقة في السيول من المتضررين

 .)ذلك في سموه اليه أشار وما استثناء بدون الحاضرة أو للبادية منها كان ما سواء األضرار
 خطاب تلقينا« :هـ28/11/1387 في12606 رقم الداخلية وزير سمو تعميم نص .ن/انتهى

 عطفاً 2/11/1387 في 13142/6/1 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير السمو صاحب
 الجوف منطقة في السيول من المتضررين إسعاف للجنة الموجه الجوف إمارة خطاب على

 الحاضرة أو للبادية منها كان ما سواء األضرار كافة في النظر اللجنة من فيه يطلب والذي
 أن سبق وزارته مندوب أن إلى الذكر سالف خطابه في المالية وزير سمو وأشار استثناء دون



 من المتضررين لألشخاص السريع اإلسعاف هو اللجنة مهمة بأن فأبلغ الموضوع هذا عن رفع
 فإن العامة الجماعية األضرار أما .مأوى بدون أصبحوا والذين مؤخراً هطلت التي األمطار

 في 15652 رقم بالتعميم المبلغ هـ19/8/1385 في 454 رقم الوزراء مجلس قرار
 تنظر محلية لجان بتشكيل وقضى اتخاذها المطلوب اإلجراءات حدد قد هـ27/11/1385

 على يجب ما وهذا المركزية للجنة إلحالتها الوزارة لهذه عنها ليعرض الجماعية باألضرار
 اللجان بأعمال اإلمارات تدخل أن المالية وزير سمو ارتآى وقد .وتنفذه به تتقيد أن اإلمارات
 لها داعي ال التي اإلشكاالت تثير وقد المصلحة يخدم ال سوف السريعة لإلسعافات المشكلة

.تتخطاها أن يمكن ال بتعليمات تبلغ دائماً اللجان أن إذ

 اإلسعاف في للنظر المشكلة اللجان أعمال في تتدخل ال بأن المعنية الجهات من نأمل لذلك
 الوزارة بهذه االتصال ويحسن ذلك، منها طلب ومتى العامة، المصلحة يخدم فيما إال السريع

 يتعلق ما أما اقتراح من اإلمارة ترتئيه ما على المالية وزارة مع بالتفاهم لنقوم األمر أحوج إذا
 في جاء بما عمالً وذلك لها المباشر المرجع هي اإلمارة فإن الدائمة المحلية اللجان بأعمال
 المبلغ هـ19/8/1385 في 454 رقم الوزراء مجلس قرار من الثالثة المادة من أ/الفقرة

 والزراعة والمالية .الداخلية وزارة وكالء بمالحظة له والمعد أعاله إليه المشار بالتعميم
 إليه المومى الوزراء مجلس قرار من الثالث القسم من / / الفقرة في االجتماعية والشئون

 وفي الداخلية وزير إلى المنطقة أمير يبرق الجماعية الحادثة وقوع حال أنه على نصت والتي
 أعضاء باقي مع يمثله من أو الداخلية وزارة تحدده سوف الذي األمير ينتقل الوقت نفس

 والتمشي اإلحاطة نأمل لذا .األضرار تقدير في للبدء الحادث مكان إلى المحلية اللجنة
.»بموجبه
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 المنظمة بالقواعد الخاص هـ3/11/1385 في م/2300/2 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 خطاب من صورة تلقينا فقد .والكوارث والحرائق السيول من المتضررين مساعدة لطرق
 سبق ما إلى نشير« :نصه واآلتي هـ4/4/1388 في 4244 رقم التعميمي الداخلية وزير سمو
 الوزراء مجلس قرار على عطفاً هـ27/11/1385 في 15653 رقم التعميمي بخطابنا لكم



 من المتضررين مساعدة لطرق المنظمة بالقواعد الخاص هـ19/8/1385 في 454 رقم
 والشئون العمل وزير معالي خطاب تلقينا أنه ونخبركم .والكوارث والحرائق السيول

 صاحب برقيتي على المعطوف هـ6/3/1388 في ط/31/3/29/217/3 رقم االجتماعية
 إلمارة الموجه هـ11/2/1388 في 623 رقم المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو
 التي السيول أضرار بشأن الليث إلمارة الموجه هـ18/1/1388 في 722 ورقم القنفذة
 في االجتماعي الضمان عن مندوبين اشتراك في سموه ورغبة المنطقتين تلك بسكان لحقت
 أشار وقد .إليهما المشار المنطقتين لحقت التي السيول أضرار بتقدير ستقوم التي اللجان
 في االجتماعي الضمان مصلحة عن مندوبين اشتراك إلى يدعو ما هناك يكن لم أنه إلى معاليه

 مندوبين اشتراك على ينص لم عنه المنوه الوزراء مجلس قرار وأن الدائمة، المحلية اللجان
 الثاني القسم من الثانية المادة من » 3« الفقرة أن حيث االجتماعي الضمان مصلحة قبل من
 قوامها اللجان تكون أن على نصت محلية لجان بتشكيل الخاصة إليه المشار القرار من

 باإلضافة بهما موثوق األهالي من شخصين جانب إلى والمالية والمحكمة اإلمارة عن مندوب
 /الجهة تلك بأعمال يتعلق الذي النوع من الحادثة كانت إذا أخرى جهة أي عن مندوب إلى

 إليه المومى الوزراء مجلس بقرار التقيد نأمل لذلك .الزراعية الكوارث حالة في مثالً الزراعة
 الضمان مهمة ألن الجماعية لألضرار بمندوبين الضمان مصلحة مكاتب مطالبة وعدم

 بصورة العالقة ذات الجهات زودت وقد هذا .فقط الفردية باألضرار يتعلق ما هي االجتماعي
.اهـ.ودمتم لإلحاطة هذا من

.م/انتهى )واعتماده سموه خطاب تضمنه ما مالحظة نرغب فعليه »
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 الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب من صورة الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 وتاريخ ر/6546/3 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير السمو لصاحب أصالً

 في 318 رقم بقراره الوزراء مجلس قرر لقد« :المقدمة بعد النص يلي وفيما هـ8/4/1392
 الواردة لهذا المرافقة المعاملة على االطالع بعد الوزراء، مجلس إن :يلي ما هـ4/4/1392

 في ر/21850/3 ورقم هـ24/10/1391 في ر/21846/3 برقم الرئاسة ديوان من
 لتقدير المحلية اللجان فيها تنظر هل الفردية األضرار في النظر بشأن هـ24/10/1391



 تشكيل في النظر إعادة وكذلك االجتماعي، الضمان مصلحة إلى تحال أم الكوارث أضرار
 أن على هـ19/8/1385 في 454 رقم الوزراء مجلس قرار في الواردة المركزية اللجنة
 زراعي اخصائي والسيول الكوارث أضرار تقدر التي المحلية اللجان أعضاء ضمن من يكون

 في التعميم وينظر .ك/ .»إلخ...المتضررة للبيوت بالنسبة فني ومهندس للمزروعات بالنسبة
.2/32 التعويضات

ت/112/5
3/10

13
7

1392
الضرر

 الوزارة وكهربائي المال بيوت وفراشي ومراسلي وكتاب ومأموري مديري من كالً إن(... -
 أو الضرر بدل من يستفيدون ال التصوير آالت على يعملون ومن السيارات وميكانيكي

 اإلحاطة نأمل مباشرة وبصورة عملهم بحكم العدوى أو للضرر يتعرضون ال ألنهم العدوى
.1/640 المال بيوت في التعميم ينظر .ك.)/لديكم المختصين إعالم
ت/112/12

3/11
20
6

1398
الضرر

 رقم التعميمي والتأديب التحقيق هيئة رئيس معالي خطاب صورة تلقينا( :وبعد -
 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار صدر« :المقدمة بعد ونصه هـ6/6/1398 في 3574/4/1
 أو الحكومية الدور إخالء على بالموافقة القاضي هـ11/11/1397 وتاريخ 1264

 تقوم أن على المختص الوزير من بقرار وذلك فوراً السقوط لخطر تتعرض التي المستأجرة
 إخالء مبررات من بالتحقيق العامة المراقبة وديوان الهيئة هذه من مكونة لجنة ذلك بعد

.1/60 اإلجارة في التعميم ينظر .ش/ .»إلخ...الدار
ت/192/12

3/11
6

11



1398
الضرر

 الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب من صورة وردنا( :وبعد -
 ونصه هـ22/9/1398 في 22037 برقم والقروية البلدية الشئون وزير لسمو أصله الموجه

 في 5/14521 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب على اطلعنا« :المقدمة بعد
 بالنسبة عليها يسار للتعويض قواعد بوضع المتعلقة المكاتبة به المرفق هـ24/8/1398

 تضررت أو عامة طرق لصالح أراضيهم من أجزاء اقتطاع جراء من تضرروا الذين للمواطنين
 األمر بموجب المشكلة اللجنة بمحضر والمنتهية عامة طرق أو شوارع تنفيذ بسبب منازلهم

 مندوبين وعضوية الحصين صالح الشيخ معالي برئاسة هـ30/1/1395 في م/3521/3 رقم
 العامة للمنفعة الملكية نزع نظام في النظر إلعادة والمواصالت والمالية الداخلية وزارات عن

 تنفيذ جراء من أصابهم ضرراً أن أصحابها ادعى حاالت ست بدراسة قامت أنها والمتضمن
 أوقعت التي لألسباب الكاملة الحيثيات دراسة بعد اللجنة رأي اجتمع وقد المشاريع بعض
 تقدير بطريق يتم أن يمكن رفعه وأن الضرر رفع وجوب على الحاالت هذه على الضرر هذا
 قيمة هو الفرق ويعتبر الضرر حصول بعد وقيمته الضرر حصول قبل المضرور العقار قيمة

 بموجب هو الرأي هذا وأن .عقاره على الواقع للضرر جبراً العقار لصاحب ويدفع الضرر
 تشكل متخصصة لجنة ذكر ما تقدير يتولى أن على الضرر بإزالة ألزمت التي الشرعية القواعد

 يثبت لم أجزاء عن التعويض طلبات فيها ترد التي للحاالت بالنسبة أما - .منكم بقرار
 قاضي من فيطلب عليها شرعية صكوك وجود من بالرغم إحياؤها يمتنع أو شرعاً إحياؤها
 به فيعمل الصك يكذب ما واقعها من يثبت لم فإذا النزاع موضوع العين على الوقوف الجهة

 بالمحضر جاء ما على ولموافقتنا بالواقع فيؤخذ الصك يكذب ما الواقع من ثبت إذا أما
 فيما موجبه واعتماد لالطالع .»اهـ .بموجبه يلزم ما إكمال إليكم نرغب إليه المشار

.و/انتهى .)يخصكم
ت/12/103
3/12
1
6

1406
الضرر

 من إليهم يحالون الذين المواطنين بإعطاء باالستمرار الشرعية المحاكم على التأكيد«... -
 .و/ .»اآلن متبع هو لما وفقاً مؤقتة وثائق الطبيعية الكوارث أضرار إعانات صرف لجان قبل



.1/482 األوراق في التعميم ينظر
2448/2

3/19
2
8

1382
االجتماعي الضمان

 االجتماعية والشئون العمل لوزارة التابعة االجتماعي الضمان مصلحة لقيام نظراً( :وبعد -
 والستقصاء االجتماعي الضمان نظام عليهم ينطبق الذين المواطنين حاالت بحث في بمهمتها

 التصديقات في التعميم ينظر .ن/ .)إلخ...إجراءاتها صحة من والتأكد الحاالت هذه بحث
1/744.

482/2
3/19
3
2

1383
االجتماعي الضمان

 ممن واألفراد وغيرها المساهمة الشركات جميع من كاملة الزكاة تجبى : أوال «... -
 الضمان مؤسسة صندوق إلى المستحصلة المبالغ جميع تورد : ثانيا .للزكاة يخضعون

.2/501 الزكاة في كامالً المرسوم ينظر .»االجتماعي
م/623/3

3/19
1
3

1386
االجتماعي الضمان

 الموجه هـ26/1/1386 في 2326 رقم السامي المقام خطاب صورة إلى نشير( :وبعد -
 تقتضيه ما على بناء :يلي ما المتضمنة االجتماعية والشئون العمل وزير لمعالي أصلها

 الصرف يكون أن رأينا فقد .الضمان مكاتب بعض إلى يعزى عما للذريعة وسداً المصلحة
 المستحق ذلك بها التي البلدة في الموجودة البنوك من بنك على شيك بموجب مستحق لكل

 ومدير الشرطة مدير من مكونة لجنة قبل من الصرف يكون بنوك فيها ليس التي والجهات -
 حيال يلزم ما اتخاذ فعليكم .إلخ... الضمان مكتب مدير معها يشترك القاضي ومساعد المالية



 ورقم .ن/هـ14/5/1386 في ب/483/2 رقم التعميم بذلك صدر .ن/انتهى .)ذلك
 ورقم .ر/هـ15/6/1388 في ت/49/5 ورقم .ن/هـ10/10/1386 في م/2392/3
.ك/هـ23/9/1394 في ت/189/2

م/1253/3
3/20
6
5

1386
االجتماعي الضمان

 بعض طلب وجاهة إلثبات المحاكم إلى يحضرون الذين الشهود بعض أن لوحظ( :وبعد -
 يعرفون ال محجبات على يشهدون االجتماعي الضمان مصلحة من لالنتفاع المتقدمين

 لمن أو أمه أو لزوجته منهم الشاهد يشهد وقد واالجتماعية المادية حالتهن وال شخصياتهن
.2/686 الشهادة في التعميم ينظر .ن/ .)إلخ...شرعاً يعوله

م/2647/3
3/20

20
11

1386
االجتماعي الضمان

 السنية الحكومة عطف استغل المواطنين من بعضاً أن األخيرة اآلونة في لوحظ( :وبعد -
 للمصلحة فتقدموا االجتماعي الضمان مصلحة بإيجادها والمعوزين واألرامل الفقراء على

 لذا .الحقائق وقلب التدليس يحاول البعض أن كما فيها يعولون ومن أشخاصهم إثبات طالبين
 وعما للصدقة الشرعيين االستحقاق أصحاب وعن ذلك عن الجمعة خطب في التنويه نرغب

.ن/انتهى .)أهلها من وليس يطلبها لمن اإلثم من ذلك في
م/1074/3

3/20
27
4

1387
االجتماعي الضمان

 جولته أثناء دخيل ابن محمد القضاة برئاسة العام التفتيش مدير مساعد الحظ( :وبعد -



 االجتماعي الضمان مستحق إثبات في يتكلفون القضاة بعض أن المنطقة محاكم على األخيرة
 المحاكم أعمال صميم من هو مما تشل إجراءات عدة تستلزم صكوكاً بذلك ويخرجون

 الضمان لمصلحة ترسل صورة صورتين على الغرض لهذا معدة نماذج هناك إن وحيث
 بها واالكتفاء النماذج هذا بواسطة ذلك إثبات منكم فنرغب المحكمة لدى ثابتة واألخرى

 .ن/انتهى .)المنطقة في المحاكم بعض لدى بها معمول وهو السيما الطويلة اإلجراءات عن
.و/هـ11/5/1394 في ت81/12 بالتعميم أكد
ت/98/5
3/21
4

11
1388
االجتماعي الضمان

 رقم واإللحاقي هـ19/9/1388 في ت/80/5 رقم التعميمي لخطابنا إلحاقاً( :وبعد -
 االجتماعي الضمان مستحقي حاالت بحث إعادة بشأن هـ8/10/1388 في ت/87/5

 في 4675/6 رقم الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا .إلخ... اللجان وتكوين
 وزارة أن والمتضمن أعاله إليه المشار التعميمي خطابنا على المعطوف هـ18/10/1388

 وزارة مندوبو يكون بأن هـ12/6/1388 في 7423 برقم اإلمارات كافة أبلغت قد الداخلية
 برقم اإلمارات وأشعرت االجتماعي للضمان كاتب لديها يوجد التي اإلمارات من الداخلية

 والشئون العمل وزارة مندوبي بأسماء وكذلك اللجان باختصار هـ6/8/1388 في 12921
.م/انتهى .)بذلك اإلحاطة نرجو لذا .هـ8/10/1388 في 12922 برقم االجتماعية

ت/28/2
3/21
5
3

1389
االجتماعي الضمان

 موافقة على المبني هـ19/9/1388 في ت/80/5 رقم السابق لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 لنظام المستحقين حاالت بحث بإعادة هـ28/4/1388 في 8964 رقم الجاللة صاحب
 االجتماعية والشئون العمل وزير معالي خطاب نص يلي فيما ونبلغكم .االجتماعي الضمان
 الصدد حول هـ23/2/1389 في 31/4/1/199/3 برقم الرئيس لسماحة الموجه



 المتضمن هـ28/4/1388 في 8964 رقم الكريم الملكي األمر إلى نشير« :النص .المذكور
 نظام من المستحقين فئات تحديد إلى تهدف التي التعليمات من مجموعة وضع على الموافقة
 وضع بشأن سماحتكم مع المتبادلة الكتب مجموعة إلى نشير كما .االجتماعي الضمان

 ألنحاء الممثلة مناطق التسع مستوى على البحث لجان لتشكيل بالنسبة األخيرة الترتيبات
 اللجان تلك في االجتماعي الضمان ممثلي بعض بأن علماً سماحتكم إحاطة ونود .المملكة

 اللجنة مهمة أن فهم قد اللجان في األخرى الهيئات ممثلي من جانباً أن يفيد بما لنا كتب قد
 الضمان مكتب بدائرتها الموجود المدينة في الكائنة الحاالت بحث على تقتصر سوف

 الحاالت بحث إعادة وجوب حيث من واضح الكريم الملكي األمر إن وحيث االجتماعي
 تلك في الرئاسة ممثلي استمرار ترتيب فنود المملكة أنحاء جميع مستوى على القائمة
 بحث ينتهي حتى بها المقيمين حاالت بحث يجب التي المناطق جميع مستوى على اللجان
 توقف المتضمنة للشكوى قطعاً وذلك التسع المناطق من منطقة لكل التابعة الحاالت جميع
 األمر صدور وراء من المنشودة للحكمة وتحقيقاً العمل من معين حد عند المندوبين بعض

.م/انتهى .)الجميع الله وفق عليه نص ما اعتماد نأمل .»اهـ.والسالم الكريم
ت/43/2
3/22

23
4

1389
االجتماعي الضمان

 أصالً الموجه االجتماعي الضمان مصلحة مدير سعادة خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 في ف31/1/13/394/3 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل لسعادة

 :نصه وهذا االجتماعي الضمان من للمستفيدين الصرف لجنة بصدد هـ11/4/1389
 رقم لخطابنا الجوابي هـ2/4/1389 في 4845/12/3 رقم خطابكم إلى باإلشارة«

 مندوب أو ينبع مالية مدير إبالغ المصلحة هذه طلب حول هـ16/2/1389 في ف169/3
 على الضمان ومكتب والشرطة والمالية المحكمة من المؤلفة الصرف لجنة في لالشتراك عنه

 أن وإفادتكم هـ19/5/1388 في 6462/12/12/2 رقم البرقي تعميمكم في ورد ما غرار
 البنك أن نفيدكم .بها األهلي للبنك فرع لوجود أصالً الطلب في موجودة ليست ينبع بلدة
 واألماكن القرى في والقاطنون المستفيدون أما المدينة داخل للمستفيدين بالصرف يقوم

 ذلك االجتماعي الضمان مكتب منها طلب متى إليهم الذهاب الصرف لجنة على فيتعين النائية
 لدينا االنتدابات لجنة تحددها معينة لفترة اللجنة شخوص بوجوب منا إشعاراً تلقيه بعد



 معظم لكون وذلك الرئيسية بالمدينة إدارياً مرتبطة القرى تلك كون عن النظر بصرف
 التي الرئيسية المدينة إلى الوصول يستطيعون ال ومقعدين وعاجزين فقراء منها المستفيدين

 األهداف أحد المصلحة رأي في وهذا .بهم الشفقة إلى تدعو وأحوالهم .البنك بها يوجد
 في 2326 رقم المعظم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب أمر إليها يرمي التي السامية

 الترتيب هذا ينطبق وبالتالي منه صورة العالقة ذات وللجهات لكم المعطى هـ26/1/1386
 القضاة رئاسة زودنا وقد بذلك الماليات كافة إبالغ فنأمل .المملكة في المناطق سائر على

 بذلك اإلحاطة نأمل فعليه .»اهـ.أيضاً فروعها إبالغ رجاء هذا من بصورة العام األمن ومديرية
.م/انتهى .)واعتماده

ت/127/2
3/23

18
9

1390
االجتماعي الضمان

 يثبت ما إحضار االجتماعي الضمان مصلحة وتطلب حادث له يحدث شخص كل«... -
 في التعميم ينظر .و/ .»إلخ...طلبه في تنظر أن المحاكم فعلى للمساعدة وحاجته فقره

.2/440 واإلعسار الديون
ت/119/2

3/23
16
7

1391
االجتماعي الضمان

 رقم التعميمي االجتماعي الضمان مصلحة عام مدير خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد
 رئيس سعادة خطاب إلى نشير« :المقدمة بعد هـ26/6/1391 في ف/301/3/1/19
 جاللة أن المتضمن هـ3/6/1391 في ف/11906/3 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان
 االستدعاء حول هـ21/5/1391 في ض/31/1/28/122 رقم خطابنا على اطلع موالي
 االجتماعي الضمان بنظام شموله سرعة يلتمس الذي نجران أهالي من ............ من المقدم

 الرباعية اللجان انتهاء بعد البحث استئناف حتى االنتظار عليه وأن حوله أوضحناه وما
 لذا.اللجان هذه أعمال إنجاز بسرعة علينا بالتأكيد أمر موالي جاللة وأن عملها من التطبيقية

 وقد بها المناط عملها إنجاز سرعة بمكتبكم التطبيقية الرباعية اللجنة أعضاء إبالغ نأمل



 على والتأكيد لإلحاطة هذا خطابنا من صورة العالقة ذات الحكومية الوزارات أعطينا
 ذلك منهم يطلب عندما انتدابهم أمر وتسهيل ينتهي حتى عملهم في باالستمرار مندوبيها

 االجتماعي الضمان مكاتب بها توجد التي المدن خارج أصحابها يقطن التي الحاالت لبحث
 مع محكمتكم موظفي من ترون من تكليف نأمل .»اهـ.الكريم األمر لمقتضى إنفاذاً وذلك
.م/انتهى .)لكم مراجعتها حين إليها المشار اللجنة
ت/239/2

3/24
17
10

1393
االجتماعي الضمان

 االجتماعي الضمان مصلحة عام مدير سعادة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 بعض أن إلى إشارته المتضمن هـ23/8/1393 وتاريخ ف/31/2/32/1055/3رقم

 من عادة تشكل التي اللجنة مع المحكمة لتمثيل مستخدمين تكليف على درجت المحاكم
 .االجتماعي والضمان والعدل العام واألمن الوطني واالقتصاد المالية وزارة عن مندوبين

 هـ26/1/1386 في 2326 رقم السامي األمر به صدر أن سبق ما األذهان إلى سعادته وأعاد
 رقم القضاة رئيس نائب فضيلة تعميم عليه بني والذي منه صورة آنذاك القضاة لرئاسة المعطى
 لم إذا االجتماعي الضمان مصلحة عام مدير سعادة ويرغب هـ1/3/1386 في م/623/3
 مسئولية لتحمل يؤهله مستوى في يكون أن عليه المنصوص المستوى على المندوب يكن

 أبداه ما ولوجاهة .إلخ... مستخدماً ال موظفاً يكون وأن اآلخرين األعضاء مع الصرف
 من المسئولية مستوى على اللجنة هذه في المحكمة يمثل مندوب اختيار على العمل نرغب

.ك/انتهى .)إليه المومى التعميم عليه نص من اشتراك يتيسر لم إذا الموظفين بين
ت/63/12
3/25
2
4

1395
االجتماعي الضمان

 االجتماعي الضمان مصلحة عام مدير سعادة خطاب من صورة الوزارة تلقت( :وبعد -
 هـ19/3/1395 في ط/30/2/1/39/5 برقم االجتماعي الضمان مكاتب على التعميمي

 السامية للتوجيهات وفقاً فرصة أقرب في لهم المساعدة بإيصال السجناء أسر رعاية حول



 اإلثباتات إنهاء سرعة في المكاتب مع بالتعاون المحاكم إبالغ في سعادته رغب وقد الكريمة
 المشار اإلثباتات إنهاء سرعة على العمل عليكم فإن لذا .السجناء بعوائل الخاصة الشرعية

.ك/انتهى .)الصدد هذا في االجتماعي الضمان مكتب مع والتعاون إليها
ت/156/3

3/25
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1395
االجتماعي الضمان

 الضمان من المستفيد حياة بإثبات يقوم حينما القضاة بعض أن الحظنا فقد( :وبعد -
 دون شاهدين بشهادة يكتفي الضمان مصلحة قبل من المعد النموذج وفق على االجتماعي

 في واإلنهاء الحضور نسبة وهو اإلجراء هذا إن وحيث عنه، وكيل أو المستفيد حضور
 المستفيد حضور من البد بأنه عليكم نؤكد فإننا .تساهل فيه يحضر لم شخص إلى النموذج

 مطالبته ثم الالزم باإلنهاء لإلدالء الشرعي وكيله أو امرأة أو رجالً كان سواء الضمان من
.و/انتهى .)بموجبه والعمل ذكر ما فالعتماد .ذلك بإثبات

ت/35/5
3/25

15
2

1398
االجتماعي الضمان

 هـ5/2/1398 وتاريخ 2694/ع/4 رقم السامي المقام خطاب الوزارة تلقت( :وبعد -
 هـ10/1/1398 وتاريخ ض/83/1 رقم خطابكم على اطلعنا« :المقدمة بعد نصه اآلتي

 الداخلية لوزارة الموجه هـ26/1/1386 وتاريخ 2326 رقم السامي األمر إلى فيه المشار
 لجنة قبل من الصرف يكون أن والمتضمن االجتماعي الضمان مكاتب من الصرف بخصوص

 الضمان مدير معهم ويشترك القاضي ومساعد المالية ومدير الشرطة مدير من مكونة
 يعينه المسئولية مستوى على كفؤ بموظف يكتفى أن على الموافقة وطلبكم .االجتماعي

 أن سبق ما على وقياساً أعمالهم، وتراكم القضاة لقلة نظراً نفسه القاضي من بدالً القاضي
 .كفؤ موظف أو بضابط واالكتفاء الصرف لجنة مع االشتراك من الشرطة مدير بإعفاء صدر

 .»اهـ.ودمتم العتماده هذا أمرنا من بنسخة يلزم من زودنا وقد ذلك، على بموافقتنا ونخبركم
.و/انتهى .)دقة بكل بموجبه للتمشي يلزم من وإبالغ اعتماده نرغب عليه



ت/91/12
3/26
6
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1403
االجتماعي الضمان

 رقم االجتماعية والشئون العمل وزير معالي خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد
 في خـ/1229/12 رقم خطابنا على الجوابي هـ7/5/1403 تاريخ ف31/32/386/3
 هـ6/3/1403 في 654 رقم ينبع محكمة رئيس فضيلة خطاب على عطفاً هـ9/4/1403

 االجتماعي الضمان إلى الوصول من يتمكن ال من وضع معالجة فضيلته طلب المتضمن
 في خـ/1229/12 رقم معاليكم خطاب إلى أشير« :المقدمة بعد النص .مرتباتهم الستالم

 هـ6/3/1403 في 654 رقم ينبع محكمة رئيس فضيلة خطاب ومشفوعه هـ9/4/1403
 في االجتماعي الضمان مكتب توقف من........... /المدعو .....قبيلة رئيس تظلم بشأن
 مرتبها الستالم المحكمة من عليها وصي بإقامة إال .......... /المرأة مرتب صرف عن ينبع

 جبال يوجد حيث كثير النوع هذا أن من القاضي فضيلة ذكره وما بالوكالة االكتفاء وعدم
 المسئولين إلى الوصول عن الجبال تلك سكان بعض ويعجز واألجرد رضوى كجبال شامخة

 ويطلب عليه وصي إقامة يمكن ال العقلية بقواه يتمتع من وأن مرتباتهم الستالم الضمان في
 ما اتخاذ معاليكم ورغبة للمشكلة حل إيجاد أو هؤالء من الوكالة قبول على الموافقة فضيلته

 المعاشات بصرف يقوم االجتماعي الضمان أن معاليكم إفادة يسرني .الموضوع في نراه
 مندوبين من مكونة لجنة بواسطة أو المدن في البنوك أحد على بشيك إما مناولة ألصحابها

 االجتماعي الضمان مكتب إلى باإلضافة العدل وزارة وعن المالية وزارة وعن العام األمن عن
 استالم في اآلخرين عن الوكاالت قبول عدم رئي ولهذا .النائية والمناطق القرى في وذلك

 في التوسع حالة في والسلبيات المحاذير بعض وجود التجربة من ثبت وقد خاصة المعاشات
.الوكاالت قبول

 بسبب لالستالم اللجنة أو المكتب مراجعة على المستفيد قدرة عدم حالة في أنه علماً
 على تعذر وإذا بيته في له تصرف اللجنة أو المكتب فإن الكبر أو اإلقعاد أو الشديد المرض
 ال الحالة هذه ففي إليه الوصول يصعب جبل رأس في كان لو كما وصوله اللجنة أو المكتب

 اإلحاطة نرغب .»اهـ.بذلك اإلحاطة فأرجو .لالستالم التوكيل قبول من مانع أي يوجد
.و/انتهى .)بذلك



ت/8/48
3/27
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1408
االجتماعي الضمان

 بشأن االجتماعية والشئون العمل ووزارة الوزارة هذه بين الدائرة للمخابرة إشارة( :وبعد -
 النفوس ضعاف بعض فيها يحصل التي الحاالت من االجتماعي الضمان مكاتب تواجهه ما

 والمنتهية يستحقونها ال االجتماعي الضمان من مساعدات أو معاشات على التحايل بطريق
 هـ9/3/1408 وتاريخ 7/403/3 رقم االجتماعية والشئون العمل وزير معالي بخطاب

 الفضيلة أصحاب يذكر بما الشرعية المحاكم على التعميم إعادة في معاليه لرغبة المتضمن
 االجتماعي بالضمان المتعلقة األمور في الشهود شهادة مناقشة في التحري بمراعاة القضاة
 ال من بشأن هـ2/3/1392 وتاريخ ت39/3 رقم الوزاري التعميم صدر أن سبق وحيث
 المحاكم بعض إلى ويتقدم االجتماعي الضمان مصلحة من معاش أو إعانة تخصيص يستحق
 ال لمن المعيشة تأمين هو المصلحة إيجاد من الهدف إن وحيث. لذلك استحقاقه إلثبات

 وال لهم دخل ال الذين السن في والطاعنين واألرامل األيتام مثل عليها الحصول على يقدر
 يضر هذا بتصرفه أنه مع محسن أنه منه ظناً األمر في الشهود بعض لتساهل ونظراً .عائل

 شهد إذا واآلخرة الدنيا في جزاء من يواجهه ما مع المستحقين ويضايق العامة بالمصلحة
 ممن والعجز واليتم الترمل على الشهادة سماع حال في يجب فإنه لذا .الواقع بخالف
 يصدر ال بأن الكفيلة اإلجراءات واتخاذ شهاداتهم في الشهود هؤالء مناقشة الرعاية يستحق

.و/انتهى .)الواقع مع يتفق ما إال منكم
116/ت/8
3/28

14
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1411
االجتماعي الضمان

 المستفيدين طلب حول العدل كتابات بعض من الواردة االستفسارات إلى نشير( :وبعد -
 بواسطة لهم المصروفة مخصصاتهم استالم في عنهم ينوب من توكيل االجتماعي الضمان من

 لكتابة الحضور يستطيعون ال الذين والمسنين العجزة من هؤالء بعض يكون وقد .البنوك
 برقم الضمان لشئون االجتماعية والشئون العمل وزارة وكيل لسعادة وبالكتابة .العدل



 أن مع التوكيل هذا طلب أسباب عن اإلفادة بطلب هـ17/9/1411 في خـ/12/2435
 خطاب تلقينا .إقامتهم أماكن في المستفيدين إلى تصل صرف لجان قيام السابق في المتبع
 كيفية دراسة تمت وأن سبق أنه المتضمن هـ14/10/1411 في 7/1188/3 رقم سعادته

 عن الصرف الطرق أفضل أن إلى دراستها في توصلت وقد لجنة قبل من للمستفيدين الصرف
 هـ28/2/1411 في م/4217 رقم السامي األمر صدر وقد شيكات بموجب البنوك طريق

 من توكيل أو استحقاقه استالم مستفيد ألي يمكن الطريقة بهذه وأنه ذلك على بالموافقة
 الوالية وصكوك الوكالة مفعول سريان اعتبار العمل وزارة خطاب في أيضاً ورد كما .يشاء

 المستفيدين بعض عجز من العدل كتاب بعض من ورد ما على وبناء .سنتين لمدة والوصاية
 ضبط كيفية عن ويستفسرون التوكيل ألجل العدل كتابة إلى الحضور عن الضمان من

 الضمان مستحقي من الوصول يستطيع من كل -1 :يلي ما تقرر الموضوع وبدراسة توكيلهم
 توكيله يوثق عدل كاتب به يوجد ال الذي البلد في المحكمة أو العدل كتابة إلى االجتماعي

 أو العدل كتابة إلى الوصول يستطع لم من وكذلك المحكمة قاضي أو العدل كاتب من
 القاضي فعلى )البلدة أو المدينة( القاضي أو العدل كاتب عمل محيط في وهو المحكمة

 خارج الضمان مستحقي من كان من أما -2 .توكيله وضبط إليه الخروج العدل وكاتب
 المختصة المحاكم فعلى الحضور يستطيع وال العدل كتابة بها توجد التي البلدة أو المدينة
 .)شرعاً موجبها وثبت ذلك منها طلب متى المستفيدين لهؤالء غائب وكاالت إصدار
.ك/انتهى

166/ت/8
3/29
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1414
االجتماعي الضمان

 هـ1/2/1414 في س/5 رقم االجتماعية والشئون العمل وزير معالي خطاب تلقينا(... -
 على التأكيد« :نصه ما فيه ورد الذي هـ18/11/1413 في س/43 رقم لسابقه اإللحاقي
 الحرص من المزيد ببذل األنكحة ومأذوني العدل كتاب وعلى القضاة الفضيلة أصحاب
 النفقة من تبرئه أن على زوجته يخالع أنه يدعي النفوس ضعاف بعض إن حيث والدقة والعناية

 أبنائها وضم لها عائل ال كمطلقة الضمان معاش على الحصول أجل من وذلك األبناء على
 الزواج عدم إثبات عند كذلك للمخالعة كشرط النفقة من التبرئة اشترط عائلهم ألن معها

 التي الطالق صكوك أصول أحضرن إذا إال ذلك من التأكد عائلهن مع المشموالت للبنات



 مطالبتها دون زواجها يتم بينما للمطلقة للصرف أساسي كشرط الضمان مكاتب بها تحتفظ
 وصك مطلقة أنها تدعي ألنها الضمان استالمها استمرار يعني وهذا لطالقها األصلي بالصك
 وجود من التأكد إلى إضافة .عدمه من للمرأة عائل وجود من التأكد كذلك ملفها في طالقها

 »...سنتين عن مدتها تزيد وال االستحقاق استالم وكالة يخص فيما الحياة قيد على الموكل
.و /انتهى .)الالزم واتخاذ لالطالع

2934/ت/13
1/5
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1427
االجتماعي الضمان

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد (
 مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما به المرفق ، هـ11/7/1427 وتاريخ ر/31411

 الضمان نظام على بالموافقة القاضي ، هـ6/7/1427 وتاريخ ) 162 ( رقم الوزراء
 45/م ( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً . بالقرار المرفقة بالصيغة االجتماعي

 ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على بالمصادقة الصادر هـ7/7/1427 وتاريخ )
.و ) المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون

3051/ت/13
1/5
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1428
االجتماعي الضمان

)

 إلى أشير [ ونصه هـ22/1/1428 وتاريخ 1/835 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 مصارفها في وتنفق الزكاة تجبى( بأن القاضية للحكم األساسي النظام من )21( المادة

 المالي العام بداية من اعتباراً الوزارة هذه قامت فقد لذلك وتنفيذاً ).الشرعية
 حساباً لها وخصصت للدولة العامة اإليرادات عن الزكاة أموال بفصل هـ1424/1425
 أموال إليداع )230301000006(رقم تحت السعودي العربي النقد مؤسسة في مستقالً
 منه الصرف يتم ثم ومن المختصة الجهات لدى المسجلين المكلفين من المحصلة الزكاة
 الضمان وكالة( االجتماعية الشؤون وزارة قبل من االجتماعي الضمان من للمستفيدين مباشرة



 األهلي البنك في )20151941000110(الرقم تحت حساب فتح تم كما )االجتماعي
 وفروعها والدخل الزكاة مصلحة تقوم ال الذين األفراد وصدقات زكاة الستقبال التجاري

 المشار بالمؤسسة المفتوح الحساب في إيداعها بدوره البنك ليتولى الشرعية زكاتهم بجباية
 عن والعجز الترمل حاالت إثبات عند عملهم مجال في سواء القضاة دور وألهمية .أعاله إليه

 الذين لمستحقيها إال صرفها يجوز ال الزكاة بأن باإليضاح الخاصة مجالسهم في أو العمل
 هي االجتماعي الضمان لمستحقي تصرف التي المبالغ وأن الكريم كتابه في الله حددهم

 عن الزكاة أموال بفصل الوزارة هذه به قامت بما القضاة إحاطة معاليكم من نأمل لذا .زكاة
 من المستفيدين وتنبيه للمكلفين ذلك لبيان أعاله إليه أشير لما وفقاً للدولة العامة اإليرادات

 اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ] لهم تصرف التي األموال حقيقة عن االجتماعي الضمان
و/ ).يحفظكم والله .واإلحاطة

ك/109/1
3/15
3
7

1392
بالسبب الضمان

 16/8624 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب إلى فنشير( :وبعد -
 بالفتوى الوزارة لهذه التابعة المعنية الجهات تذكير فيه رأى الذي هـ16/3/1392 وتاريخ

 في 1725 برقم ـ الله رحمه ـ إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة من الصادرة
 من األطباء عالج بسبب ينتج وما السيارات حوادث من يحصل ما حول هـ24/12/1380

 نشفع المحاكم في القضايا هذه مثل وجود لكثرة ونظراً ذلك على وبناء .ووفيات أضرار
 .)مسائل من عليه نصت فيما بها لالستنارة إليها المشار الفتوى من صورة برفقه لكم

 أثناء السيارة انقلبت إذا ما وهي األولى المسألة :نصه ما الفتوى في ورد ومما .ك/انتهى
 إن أنه فجوابها .ذلك ونحو وكسور جروح أو الركاب بعض وفاة انقالبها من وحدث سيرها

 آالت ضبطه عدم أو الكثيرة السرعة مثل تعديه أو السائق تفريط عن ناتجاً االنقالب كان
 ونحو السياقة يحسن السائق يكن لم أو منها شيء في لخلل أو تفقدها عن غفلته أو السيارة

 متسبب ألنه السيارة انقالب عن نتج ما كل يضمن فإنه تعدياً أو تفريطاً يعد ما كل من ذلك
 يكن ولم آلالتها ومتفقداً السيارة بسياقة حاذقاً السائق وكان ذلك من شيء يكن لم وإن

 وعند ذمته براءة األصل ألن عليه ضمان فال زائدة سرعة مسرعاً يكن ولم خلل منها بشيء
 نفي على السائق على فاليمين عنها عجزوا وإن عليه ادعوا إن الركاب على فالبينة االختالف



 ومشت وشغلها السائق فجاء سيارة تحت إنسان نام إذا ما وهي الثانية المسألة وأما .دعواهم
 المباشر هو ألنه فعله عن نتج ما كل يضمن السائق هذا أن شك ال فالجواب .فأتلفته عليه

 أن وهو الخطأ حد عليه منطبق وألنه يمشيها أراد عندما سيارته تحت ما تفقده بعدم ولتفريطه
 وتعمد الراقد بهذا عالماً السائق كان فإن وحينئذ معصوماً آدمياً فيصيب فعله له ما يفعل

.ماله في والكفارة عاقلته على وتكون الدية غير عليه فليس وإال القصاص فعليه دعسه

 بدون تسير وهي السيارة من بنفسه ألقى الركاب بعض كان إذا ما وهي الثالثة المسألة وأما
 أحد على ضمان فال بنفسه وألقى عاقالًً بالغا الراكب كان إذا أنه فالجواب .السائق من علم
 ما وهي الرابعة المسألة وأما .مجنوناً أو صغيراً حمل لو ما بخالف نفسه قتل الذي هو ألنه
 ثم ذلك ونحو النفس في أو الطرف في تلف عالجه من وحصل مريضاً الطبيب عالج إذا

 شرعاً مانع ال أنه فالجواب .للمحاكمة معه حضوره وطلب تفريط أو بتعد الطبيب على ادعى
 حوكم وإذا وكيالً عنه وكل أو بنفسه حضر سواء الناس من كغيره ألنه الطبيب محاكمة من

 عتق وهي الكفارة غير عليه فليس أدين وإذا يدان وقد براءته تثبت فقد شرعية أصول على
 الثلث بلغت إذا العاقلة وتحملها الدية وعليه متتابعين شهرين فصيام يجد لم فإن مؤمنة رقبة

 عليها منصوص فرط أو تعدى إذا وتضمينه الطبيب محاكمة وجنس يتعمد لم إذا هذا فأكثر
.2/262 السيارات حوادث في الفتوى تنظر .»العلماء كالم في
ت/12/38
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1404
الحيوان من الضوال

 الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب الموجه السامي األمر صورة تلقينا( :وبعد -
 البهائم عن الناتجة الطرق حوادث بخصوص هـ20/12/1403 وتاريخ 28603/ل/4رقم

 في العلماء كبار هيئة مجلس رآه ما على ـ الله حفظه ـ الملك جاللة موافقة والمتضمن السائبة
 وسلم الله وصلى وحده لله الحمد« :نصه اآلتي هـ2/11/1403 وتاريخ 111 رقم قراره
 لمجلس والعشرين الثانية الدورة ففي :وبعد وصحبه آله وعلى محمد بعده نبي ال من على
 هـ2/11/1403 حتى هـ20/10/1403 من الطائف مدينة في المنعقد العلماء كبار هيئة
 1818 ح/4 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب على وبناء

 عن الناتجة الطرق حوادث موضوع عرض في سموه رغبة المتضمن هـ25/1/1403في



 بحث المجلس من جرى فقد ذلك على بناء .العلماء كبار هيئة مجلس على السائبة البهائم
 وبعد .ذلك في العلم أهل أقوال من عليه االطالع تيسر ما على االطالع بعد الموضوع

 المسفلتة العامة الطرق أن االعتبار في واألخذ النظر وجهات وتبادل والمناقشة الرأي تداول
 وحذر الطائلة األموال لذلك تهيئتها على وأنفق السيارات لمرور األمر ولي خصها قد

 على وبناء له خصصت لما أدائها وكمال سالمتها ابتغاء منها االقتراب من المواشي أصحاب
 مما عنه ينهى أو به يأمر بما وااللتزام األمر ولي طاعة وجوب من الشرعي الوجه يقتضيه ما

.العامة المصلحة به تتحقق

 من تضمين من العلم أهل ذكره وما أشدها لتفويت المفسدتين أدنى ارتكاب قاعدة على وبناء
 يقرر المجلس فإن منها شيئاً وتتلف بها فترتع نهاراً والبساتين المزارع حول مواشيه يرسل

 تلفت إذا باإلسفلت المعبدة العامة الطرق تعترض التي البهائم ضمان عدم : أوال :يلي ما
 لما وإهمالها بتركها آثم وصاحبها هدر وهي فصدمت المذكورة الطرق اعتراضها نتيجة
 الحوادث وتكرار واألموال األنفس إتالف في تتمثل جسيمة أخطار من ذلك على يترتب

 الطرق وأمن السالمة أسباب من العامة الطرق عن وإبعادها حفظها على يترتب ولما المفجعة
 للمصالح وتحرياً الشرعي للمقتضى تحقيقاً واألنفس األموال حفظ في بالحيطة واألخذ
 المواشي أصحاب حذر أن سبق األمر ولي أن إلى نظراً : ثانيا .األمر ولي ألمر وامتثاالً العامة

 على التأكيد األمر ولي على أن يرى المجلس فإن العامة الطرق إلى بمواشيهم االقتراب من
 وذلك وصدمها للطرق تعرضها حال في مواشيهم بهدر وإعالمهم المواشي أصحاب تحذير

 القبائل رؤساء إلى ذلك وإبالغ وصحف وإذاعة تلفزة من المختلفة اإلعالم وسائل في
 لإلحاطة .»اهـ.وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلي التوفيق وبالله وأعيانها
.و/انتهى .)موجبه واعتماد

ت/8/39
3/34

18
3

1408
الحيوان من الضوال

 مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 في 141 رقم العلماء كبار هيئة قرار ومشفوعه هـ2/3/1408 في م4/367 رقم الوزراء

 المواشي ببعض تتصل التي الضالة المواشي على النفقة حكم بشأن هـ9/11/1407



 العتماده إليهما المشار الهيئة وقرار سموه خطاب من صورة برفقه تجدون عليه .المملوكة
 مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو صاحب خطاب نص .و/انتهى .)بموجبه والتمشي
 برفقه :التحية بعد العدل وزير المعالي صاحب« :هـ2/3/1408 في م4/367 رقم الوزراء
 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب نسخة

 ناقش العلماء كبار هيئة مجلس أن المتضمن ومشفوعاته هـ23/11/1407 في 3282/2
 ما هـ9/11/1407 إلى هـ1/11/1407 من الطائف مدينة في المنعقدة الثالثين دورته في

 ببعض تتصل التي الضالة المواشي على النفقة حكم عن استفسارات من لسماحته ورد
 أن -1 :يلي ما المتضمن هـ9/11/1407 في 141 رقم قراره وإصدر المملوكة المواشي

 و عليه الله صلى( النبي لقول وإبعادها طردها في بمواشيه الضوال هذه لحقت من يجتهد
 الماء ترد وسقاءها حذاءها معها فإن دعها ؟ ولها لك ما« اإلبل ضالة عن سئل لما )سلم

 يبادر أن فعليه منها التخلص من يتمكن لم إذا -2 ».ربها يجدها حتى الشجر، وتأكل
 .ذلك في األصلح يراه ما يجري أن القاضي وعلى بالواقع ويخبره إليه، قاض بأقرب باالتصال

 الله رحمه الشيخ آل إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة فتاوي من بنسخة المحاكم تزود -3
 ما فأكملوا المذكور القرار تضمنه ما إنفاذ إليكم نرغب .القرار هذا مع الضوال حكم في

.»بموجبه يلزم
130/ت/8
3/35

13
8

1409
الحيوان من الضوال

 رقم للتعميم اإللحاقي هـ2/5/1408 وتاريخ ت8/79 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 الثاني النائب الملكي السمو صاحب خطاب تبليغ بشأن هـ18/3/1408 وتاريخ ت8/39

 العلماء كبار هيئة قرار ومشفوعه هـ2/3/1408 في م4/367 رقم الوزراء مجلس لرئيس
 ببعض تتصل التي الضالة المواشي على النفقة حكم في هـ9/11/1407 في 141 رقم

 إليه المشار العلماء كبار هيئة قرار من الثالثة الفقرة في ورد وحيث .المملوكة المواشي
 ـ الله رحمه ـ الشيخ آل إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة فتاوي من ينسخة المحاكم تزويد

 في 1127 رقم الخصوص بهذا سماحته فتاوي برفقه تجدون وعليه .الضوال حكم في
 ورقم هـ6/3/1383 في 1061/3 ورقم هـ3/7/1380 في 606 ورقم هـ23/11/1380

 .)واإلحاطة االطالع نأمل .هـ8/7/1380 في 633 ورقم هـ22/1/1385 في 275/1



 حضرة إلى إبراهيم بن محمد من :هـ23/11/1380 في 1127 رقم الفتوى نص .ك/انتهى
.الله حفظه الرياض أمير الملكي السمو صاحب

 المشفوعة المكاتبة أوراق على االطالع جرى فقد :وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السالم
 وتاريخ 15698/1 ورقم هـ12/4/1380 وتاريخ 11348/1 برقم منكم إلينا الواردة

 الضوال اإلبل بقضية المتعلقة هـ21/7/1380 وتاريخ 22055/1 ورقم هـ22/5/1380
 رئيس أبداه ما على االطالع جرى كما الخرج في المزارع أهل منها يتشكي التي والهمل

 لحفظ حوشاً أعدت قد البلدية أن من هـ16/5/1380 وتاريخ 1632 برقم الخرج بلدية
 أنه واقتراحها قيمته من أكثر البلدية عليه فتنفق الطويلة المدة يمكث قد وأنه والنفقة الهمل

 بيعه على محضر يعمل أن بعد العلني بالمزاد يباع أن صاحبه يراجع لم شهر عليه مضى إذا
 وكما آخره إلى بها بيع التي والقيمة بيعه وتاريخ دخوله وتاريخ ورسومه أوصافه فيه تذكر
 البلدية أن هـ18/5/1380 وتاريخ 1950/1 برقم الخرج قاضي كتبه ما على االطالع جرى

 وجد ذكر ما وتأمل المكاتبة أوراق وبتتبع عليها بالنفقة وال الضالة اإلبل بحجز مكلفة ليست
 اختياره بغير صاحبها من ضالة إبل-1 :أقسام أهلها يهملها التي الضوال اإلبل هذه أن

 المفالي حيث إلى المزارع عن تطرد أن ينبغي فهذه الناس مزارع إتالف على ضارية وليست
 ما« لحديث بشيء تعرضها وال التقاطها ألحد يحل وال أيضاً طردت رجعت فإن والمرعى

 فإن »ربها يجدها حتى الشجر وتأكل الماء ترد وسقاءها حذاءها معها فإن دعها ولها؟ لك
.الضارية حكم حكمها صار رجوعها تكرر

 القبض يلقى فهذه وإتالفها وأكلها الناس مزارع على الهجوم على اعتادت ضارية إبل-2
 لقطة أنها على ال صاحبها يأتي حتى لها وحفظا ناحية من لشرها اتقاء األمر ولي قبل من عليها

 السراق من عليها يخشى أو المرعى ضعف مع التلف عليها ويخشى هزيلة كانت إن السيما
 وحليتها وصفها ويكتب عليها يشهد أن يتعين وحينئذ ذلك وغير والسباع واللصوص

 واقتضت رعيها يمكن لم فإن ـ المباح من يرعاها راع لها يجعل ثم وجدانها وتاريخ ووسمها
 منه ويؤخذ القاضي عنها فيراجع ونحوه كشهر عرفاً الكافية المدة مضي بعد بيعها المصلحة

 قيمتها وتحفظ بذلك محضر وعمل عنها اإلعالن بعد العلني المزاد في تباع ثم بيعها في إذن
 الفتوى نص .»ثمنها جميع تأكل أن إلى يقضي عليها واإلنفاق ذكر مما أكثر تركها ألن لربها
 الملكي السمو صاحب حضرة إلى إبراهيم بن محمد من« :هـ3/7/1380 في 606 رقم

 لنا رفع فقد :وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السالم الله،، حفظه الوزراء مجلس رئيس
 طالباً إليه رفع رنية قاضي بأن هـ13/2/1380 وتاريخ 7992 برقم الغربية المنطقة في نائبنا

 من شيء من أحد يشتكي وعندما اإلبل لضوال التعرض بعدم رنيه أمير على أمر استصدار



 برقم منا له المبلغة الشرعية التعليمات ضوء على بالالزم لتقوم المحكمة يراجع الضوال
 زاعماً جرباوين البرية في ناقتين إلى أرسل رنية أمير أن وذلك هـ2/1/1380 وتاريخ 4832

 الله حفظكم يخفى وال .اهـ.استالمهما القاضي من وطلب الموارد في الناس على تضر أنهما
 شرعية أموراً تستدعي الضوال مسألة وهي المسألة هذه إن حيث ولكن نوابكم الكل أن

 اإلبل لضوال التعرض بعدم األمراء يبلغ أن نراه الذي فإن بذلك المختصون هم والقضاة
 لما اإلبل ضالة في قال سلم و عليه الله صلى النبي ألن البرية من بها اإلتيان وعدم ونحوها

 يجدها حتى الشجر وتأكل الماء ترد وسقاءها حذاءها معها فإن دعها ولها؟ مالك( عنها سئل
).ربها

 المحكمة إلى فيحال ذلك من يشتكي وتقدم أحد على ضرر الضوال من شيء من حصل وإذا
 من« :هـ8/7/1380 في 633 رقم الفتوى نص .»شرعاً ذلك في يلزم بما المحكمة لتقوم

 السليل قاضي الخضيري العزيز عبد بن إبراهيم /الشيخ المكرم حضرة إلى إبرهيم بن محمد
 به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد :وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السالم المحترم،،

 :األولى المسألة :يلي كما عليها والكتابة تأملها جرى فقد لديكم وقعت مسائل ست عن
 وجعلها وأخذها رجل فوجدها بها يأتي لمن جعالً فجعل إبل له ضلت رجل عن سؤالك وهي
 تكليفه وطلب إبله في فرط بأنه اإلبل صاحب ادعى ثم تذهب وتركها أرسلها ثم يوماً معه

 فقد معه وجعلها أخذها حينما صاحبها وعرف عرفها قد أنه السؤال من فالظاهر بضمانها
 فرط وإن يضمن لم منه تفريط وال تعد غير من تلفت إن والوديعة األمانة بحكم معه صارت

 حكم فحكمه يجدها حين من صاحبها إلى بها يأتي أن وعليه ضمن تعدى أو حفظها في
 وأما .راعٍ بدون مأمون غير محل في تذهب تركها كان إذا يضمنها أنه يظهر وبهذا الراعي
 وطالها فأخذها الخالي الربع في وهو جرباء ناقة إبله تبع رجل قولك وهي :الثانية المسألة

 مضى فيما أجرته ويطلب بها يعمل عما يسأل جاء ثم وتناسلت برئت حتى الجرب عن
 غير ألنه عليها له أجرة وال عهدتها من ويبرأ األمر ولي إلى يسلمها أن عليه أن فالجواب

 العقار وهذا عقار من سهم له كان عمن سؤالك وهي :الثالثة المسألة وأما .بالتقاطها له مأذون
 والتصرف اليد وضع ثبت إذا أنه فالجواب إلخ؟..طويلة مدة فيه يتصرف آخر رجل يد في

 في وشراكة قرابة بينهما يكن ولم أحد معارضة دون الطويلة المدة تلك ذكرتم الذي المطلق
 عبد الشيخ الجد ذلك ذكر وقد الدعوى سماع عدم العمل عليه فالذي ذلك ونحو ميراث

..الحكمية الطرق عن نقالً حسن بن الرحمن

 في وغرسها مؤجل بثمن نخل فراخ اشترى الذي الرجل عن سؤالك وهي :الرابعة المسألة أما
 آخر؟ رجل عند النخل جميع رهن ذلك بعد ثم نخله من قطعة بثمنها البائع وأرهن ملكه،



 ارتهنه بما مقدم الفراخ فصاحب المعروفة الرهن بشروط األول رهن ثبت متى أنه فالجواب
 ما ـ الفراخ صاحب ارتهنها التي القطعة في شيء واألخير للترهين وليس ثمنها يستوفي حتى

 السيارة بهما انقلبت وأمه رجل ميراث حكم من وهي :الخامسة والمسألة .مرهونة دامت
 اآلخر من أحدهما توريث عدم عندنا فالراجح موتاً منهما السابق حال يعلم وال معاً وماتا
 تقي والشيخ والمجد الموفق واختارها أحمد اإلمام عن رواية وهو الثالثة األئمة مذهب وهذا
 زاهق من زاهقاً تورث فال بقوله الرحبية صاحب عليه نص الذي وهو الفائق وصاحب الدين
 فمتى المورث وفاة حين الوارث حياة تحقق الميراث شروط من أن وهو أصل على مبنى وهو

 مواتاً تحجر من حكم عن سؤالك وهو :السادسة المسألة وأما .توارث فال ذلك جهلنا
 النخل باع هذا وبعد رجل على السفيفة باع ثم القبلة أو السفيفة المسماة وهي ملكه بجوار

 نزل فإن بها أحق صاحبها لكن بيعها يجوز ال المتحجرة األرض أن فالجواب .آخر رجل على
 من بها أحق عنها له المنزول ويكون ذلك صح البيع وجه على ال بعوض أو مجاناً لغيره عنها
 نص .»وسلم وصحبه وآله محمد على الله وصلى أعلم والله صاحبها بمنزلة ألنه غيره

 السالم الموقر الزلفي محكمة قاضي فضيلة« :هـ6/3/1383 في 1061/3 رقم الفتوى
 بصدد هـ19/1/1383 في بدون رقم خطابكم إلي إشارة :وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم

 هي ما أو والحمر والبقر اإلبل هوامل من الزلفي منطقة في لديكم يوجد عما استفساركم
 بأنه نفيدكم فعليه .إلخ..وإيداعها لبيعها استالمها ويطلبون الناس من أحد لدى محفوظة
 الشرعي بالحاكم تعلق لها األشياء هذه ألن بيعه إلى المصلحة تدعو ما بيع أو حفظها يلزمكم

.هذا البلد في

 صاحب حضرة إلى إبراهيم بن محمد من« :هـ22/1/1385 في 275/1 رقم الفتوى نص »
 وبركاته الله ورحمة عليكم السالم الله،، سلمه المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو
 هـ23/9/1384 وتاريخ 3352/5 برقم لنا سموكم خطاب على االطالع جرى فقد :وبعد
 جاء وقد :...........................اآلتية الشكاوي على المشتملة المرفقة األوراق على
 خطابنا في جاء ما إلنفاذ الطائف لمحكمة المذكورة الشكاوي بإحالة أنه سموكم خطاب في
 الطائف إلمارة والمبلغ الداخلية وزير لسمو الموجه هـ10/11/1378 وتاريخ 4708 رقم

 من كل أن المتضمن اإلبل ضوال بخصوص هـ15/5/1383 في 2489/4 رقم بخطابكم
 األمير على فإن صاحبها علم فإن البلد ألمير فوراً تسليمها عليه مزرعته في ضالة على قبض

 مال بيت يوجد لم إن البلدة قاضي أو وجد إن المال بيت بواسطة فتباع وإال يلزم ما إكمال
 أن المحكمة أفادت صاحبها مراجعة لحين ونوعها الضالة أوصاف ضبط بعد ثمنها ويحفظ
 على استناداً بيعها في الحق المال بيت إلدارة وليس يتعرضها أن ألحد الحق اإلبل ضوال



 بعدم األمراء يبلغ أن نراه الذي بأن المتضمن هـ3/7/1380 وتاريخ 606 رقم قرارنا
 )سلم و عليه الله صلى( النبي ألن البرية من بها اإلتيان وعدم ونحوها اإلبل لضوال التعرض

 الماء ترد وسقاءها حذاءها معها فإن دعها ولها مالك( عنها سئل لما اإلبل ضالة في قال
 وتقدم أحد على ضرر الضوال من شيء من حصل وإذا )ربها يجدها حتى الشجر وتأكل
 ثم اطالعنا وترغبون شرعاً ذلك في يلزم بما لتقوم المحكمة إلى فيحال ذلك من يتشكى

.المحاكم كافة عليها تتمشى عامة قاعدة ليكون يقرر بما موافاتكم

 معناهما بين ليس أعاله إليهما المشار منا الصادران القراران تضمنه ما أن سموكم ونشعر
 بأن ومرادنا الناس مزارع على ضرر منها يحصل التي الضوال في األول قرارنا ألن تعارض

 غيره أو بالبيع فيها بالتصرف يستهدان واألمير أنه إال المحكمة توجيه تحت يبيعها المال بيت
 وخطابنا المال بيت مأمور وكذا هذا مثل في المحكمة إلى الرجوع هو األمير يلزم الذي ألن

 للحديث لها التعرض يسوغ ال البرية في التي اإلبل ضوال أن وهو التفصيل فيه جاء األخير
 يلزم بما لتقوم المحكمة إلى أمرها فيحال أحد على ضرر منها يحصل التي وأما .إليه المشار

.»شرعاً ذلك في
2168/ت/13
1/5

16
1

1424
الحيوان من الضوال

 في 29/95607 رقم البرقي الداخلية وزارة وكيل معالي كتاب إلى إشارة (
 رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة ومشفوعه هـ6/12/1423

 كبار هيئة قرار من نسخة وبرفقه هـ1/7/1423 وتاريخ 25427 / ب رقم الوزراء مجلس
 من السائبة المواشي في التصرف بكيفية الخاص هـ15/5/1421 وتاريخ 199 رقم العلماء
 قبل إصابتها بعد الحياة قيد على وتبقى السيارات صدم لحوادث تتعرض التي األنعام بهيمة
 تجدون لذا . الخ .. مالكها على والتعرف الداللة لعدم إجراء أي حيالها يتخذ أن دون موتها
 تطلب . و/ ) فيه جاء بما واإلحاطة لالطالع بعاليه إليه المشار القرار من نسخة برفقه

. الوزارة من المرفقات
2598/3

3/45
11



8
1382
الطب

 الشجاج من إصابات بحدوث المتعلقة القضايا حول تدور مكاتبة تلقينا أن سبق( :وبعد -
 عدم يقرر األحوال بعض في المصاب وأن البرء بعد أرشها تقدير إلى تحتاج والتي والجروح

 من اإلجابة صدرت وقد .إلخ...ذلك من برأه يؤكد الرسمي الطبيب أن حين في إصابته برء
 في الرسمي الطبيب بقول يعمل بأن هـ15/7/1382 في 1016/1 برقم الرئيس سماحة

 عمل ذلك على ببينة أتى فإن برئه عدم على تشهد ببينة عليه المجني يأت لم ما ذلك
. ن/انتهى .)حرر بذلك وإلحاطتكم.بها

ك/109/1
3/45
3
7

1392
الطب

 16/8624 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب إلى فنشير( :وبعد -
 بالفتوى الوزارة لهذه التابعة المعنية الجهات تذكير فيه رأى الذي هـ16/3/1392 وتاريخ

 في 1725 برقم ـ الله رحمه ـ إبراهيم بن محمد/الشيخ سماحة من الصادرة
 من األطباء عالج بسبب ينتج وما السيارات حوادث من يحصل ما حول هـ24/12/1380

 نشفع المحاكم في القضايا هذه مثل وجود لكثرة ونظراً ذلك على وبناء . ووفيات أضرار
 ك/انتهى .)مسائل من عليه نصت فيما بها لالستنارة إليها المشار الفتوى من صورة برفقه لكم

 مريضاً الطبيب عالج إذا ما وهي الرابعة المسألة«... : نصه ما الفتوى في ورد ومما .
 أو بتعد الطبيب على ادعي ثم ذلك ونحو النفس في أو الطرف في تلف عالجه عن وحصل
 ألنه الطبيب محاكمة من شرعاً مانع ال أنه: فالجواب .للمحاكمة معه حضوره وطلب تفريط
 فقد شرعية أصول على حوكم وإذا وكيالً عنه وكل أو بنفسه حضر سواء الناس من كغيره
 يجد لم فإن مؤمنة رقبة عتق وهي الكفارة غير عليه فليس أدين وإذا يدان وقد براءته تثبت

 يتعمد لم إذا هذا فأكثر الثلث بلغت إذا العاقلة وتحملها الدية وعليه متتابعين شهريين فصيام
 واألصل العلماء كالم في عليها منصوص فرط أو تعدى إذا وتضمينه الطبيب محاكمة وجنس

 يعلم ولم تطبب من):«ص( الله رسول قال قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث فيها
 الجليل الحديث فهذا ماجه وابن والنسائي أبوداود رواه ».ضامن فهو ذلك قبل الطب منه



 أفاده ما :األول القسم :أقسام إلى ينقسمون الناس يعالجون الذين أن ومفهومه بمنطوقه يفيد
 بسببه تلف ما كل من ضامن فهو جاهل وهو الطب مهنة تعاطى من وهوأن الحديث منطوق

 ألنه القصاص عنه ويسقط بالدية ضمانه ويكون العلم أهل بإجماع وهذا دونها فما النفس من
 له علم ال جاهل أنه منه يعلم المريض كان وإن له المريض إذن بدون بالمعالجة يستبد ال

 الطبيب على ضمان فال عاقل بالغ وهو منه يحصل ما على مقدماً بمعالجته له وأذن بالطب
. الحالة هذه في

 حاذقاً الطبيب كان إذا ما وهو الحديث مفهوم أفاده ما وهو األول عكس :الثاني القسم
 فإذا والكيفية بالكمية المالئم الدواء اختيار في يقصر أو يده تجن ولم حقها الصنعة وأعطى

 تلف المكلف غير ولي أو المكلف من فيه المأذون فعله عن ونتج يمكنه ما كل استكمل
 . والقصاص الحد كسراية فيه مأذون سراية ألنها اتفاقاً عليه ضمان فال العضو أو النفس
 صفة في أو الدواء إعطاء في أخطأ ولكنه حقها الصنعة أعطى حاذق طبيب :الثالث القسم

 أكثر البنج من يعطيه أن مثل بسببه مات أو فأتلفته صحيح عضو على يده جنت أو استعماله
 الخاتن جنى إذا ما ومثل بدنه يتحمله ما مقدار ويعرف المريض يفحص أن قبل أو يستحق مما
 ونحو المختل الضرس يظنه فقلعه صحيح ضرس إلى القالع تعدى أو المختون حشفة على
 هي بل تهدر أن يمكن ال خطأ جناية جنى الطبيب فهذا ـ الله رحمهم ـ العلماء ذكره مما ذلك

 تنظر .». عاقلته فعلى وإال خاصة الطبيب مال ففي الدية ثلث من أقل كانت فإن مضمونة
.2/262 السيارات حوادث في كاملة الفتوى

ت/86/2
3/47

20
4

1393
الطب

 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 وتاريخ ف/8203/3 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه

 وتاريخ 317 رقم بقراره الوزراء مجلس قرر لقد« :المقدمة بعد هـ5/4/1393
 الواردة لهذا المرافقة المعاملة على االطالع بعد الوزراء مجلس أن : يلي ما هـ26/3/1393
 على المشتملة هـ9/10/1392 وتاريخ ر/20031/3 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان من

 وتاريخ 63/92 رقم اإلداري لإلصالح العليا اللجنة رئيس نائب سمو خطاب



 اجتماعها في درست قد اإلداري لإلصالح العليا اللجنة أن المتضمن هـ19/9/1392
 وتاريخ 14/6/7/1930/56 رقم المعارف وزارة مذكرة هـ10/9/1392ـ9 بتاريخ المعقود

 يعمل الذي الموظف حيال اتباعه يجب ما حول الوزارة استفسار المتضمنة هـ16/5/1392
 التحضيرية اإلدارية اللجنة تقرير وكذلك عمله مقر في عالجه تعذر حالة في الخارج في

 مقتنعة العليا واللجنة . بالموضوع المتعلق هـ9/9/1392 وتاريخ 44 رقم اإلداري لإلصالح
 ثم ومن ونادر فردي أمر عمله مقر ضمن الخارج في الموظف عالج تعذر بأن الصدد هذا في

 31 رقم العليا اللجنة قرار سموه ويرفق نادرة لحاالت عامة وضوابط قواعد وضع يصعب
 تعتبر : يلي ما يقرر .التحضيرية اللجنة تقرير وكذلك الموضوع حول هـ9/9/1392 وتاريخ

 وعند ونادرة فردية حالة عمله مقر ضمن الخارج في يعمل الذي الموظف عالج تعذر حالة
 وحيث .حرر ذكر ولما.المعنية الجهات مع باالتفاق الالزمة الترتيبات حيالها تتخذ حدوثها

 نرغب .».اهـ.تحياتي وتقبلوا بموجبه يلزم ما إكمال أرجو ذلك على موالي جاللة وافق
. ك/انتهى .)اإلحاطة

ت/227/2
3/48
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1394
الطب

 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 في 1696 رقم الوزراء مجلس لقرار والمتضمن هـ15/10/1394 في س/31451/3 رقم
 إذا المملكة خارج إلى المنتدب للموظف العالج نفقات بصرف الصادر هـ24/9/1394

 خطاب تضمنه ومما . ك/انتهى .)واإلحاطة االطالع نرغب .به الموضحة الشروط توفرت
 ما يقرر«... : هـ15/10/1394 في س/31451/3 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس

 التالية الشروط توفرت إذا المملكة خارج إلى المنتدب للموظف العالج نفقات تصرف :يلي
 -2 . االنتداب مدة وفي المملكة خارج المنتدب وجود أثناء طارئاً المرض يكون أن -1 :

 بحيث االنتداب مدة أثناء المرض عالج تستلزم المرضية المنتدب الموظف حالة تكون أن
 -3 .أجلها من المنتدب المهمة انتهاء بعد المملكة إلى العودة حين إلى العالج تأجيل يتعذر

 المستشفى في أجريت ولو العامة والفحوص والتجميل األسنان عمليات سبق فيما يدخل ال
 الفقرتين في الوارد الوصف عليه ينطبق مرض من العالج بسبب أجريت قد تكن لم ما

 إذا النظامية لإلجراءات توحيداً الصحة وزارة ميزانية من الصرف يتم -4 . السابقتين



 جاللة وافق وحيث .حرر ذكر ولما . النظامية المسوغات وإكمال الشروط توفر من تأكدت
.»بموجبه يلزم ما إكمال أرجو.ذلك على موالي
ت/228/2

3/49
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1394
الطب

 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ15/10/1394 في م/31452/3 رقم

 بالموافقة الصادر هـ24/9/1394 في 1680 رقم الوزراء مجلس لقرار والمتضمن الداخلية
 قبل المنية وتدركه الدولة من عالجه نفقات يستلم الذي المريض أهل مطالبة عدم على

. ك/انتهي .)اإلحاطة نرغب .سفره
ت/120/12

3/49
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1398
الطب

 كامل مع التعميم يطلب . و.)/المملكة في الدم بنوك لدى الدم توفير موضوع حول ( -
الوزارة من مشفوعاته

ت/12/64
3/49

26
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1406
الطب

 هـ19/2/1406 في 57/ض/3/2 رقم العالي التعليم وزير معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 باالتصال المملكة في والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات بعض قيام حول

 قبول على معها واالتفاق الكندية والمستشفيات والجامعات كندا في التعليمية بالمؤسسات
 إلى الرجوع دون المستشفيات في العملي التدريب أو العليا للدراسات سعوديين أطباء



 في التعليمي الملحق مع التنسيق من ذلك في البد وأنه بكندا، السعودي التعليمي المكتب
 لذا . العامة للمصلحة تحقيقاً المستشفيات في التدريب أو األكاديمية بالنواحي يتعلق ما كل

. و/انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نرغب
ت/12/131
3/50
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1406
الطب

 هـ1/5/1406 في 2364/2479/23 رقم الصحة وزير معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 بافتتاح الكريمة السامية التوجيهات صدرت فقد تعلمون كما« :المقدمة بعد نصه يلي وفيما

 الالزم بعمل الصحة وزارة قامت وقد والمخدرات الكحول إدمان حاالت لعالج مصحات
 التنسيق ولضرورة االنتهاء على شارف قد المشروع إن وحيث.المصحات هذه إنشاء نحو
 المسائل لبعض الرئيسية القواعد ووضع الوضع لتدارس العالقة ذات الحكومية الجهات مع

 عن مندوبين اجتماع تم فقد . ونزالئها ومراجعيها المستشفيات بهذه العالقة ذات المشتركة
 الصحة وزارة من بطلب هـ19/3/1406 في الصحة ووزارة العدل ووزارة الداخلية وزارة
 وتاريخ 3416/23 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب خطاباتها بموجب وذلك

 المجتمعون توصل وقد هـ21/7/1405 في 3415/23 برقم ولمعاليكم هـ21/7/1405
 موافقتكم حالة وفي معاليكم اطالع آمل .المرفق المحضر في المذكورة التوصيات إلى

 هذه افتتاح فور وتطبيقها التوصيات هذه باعتماد العدل بوزارة المختصة الجهات توجيه
 المشار المحضر تضمنه ما على نوافق إذ وإننا .».اهـ.تحياتي أطيب ولمعاليكم.المستشفيات

 وذلك المحضر من الخامسة المادة إليه أشارت ما على التأكيد مع صورته المرفقة إليه
 من مانع ال فإنه الشرعي الوجه حسب مدمن كل على بها المحكوم العقوبة توقيع بضرورة
 منطقتكم في تشكل التي المحلية اللجنة في المسئولية مستوى على منكم مندوب اشتراك
الوزارة من عنه المنوه المحضر يطلب . و/انتهى .)ذلك فاعتمدوا.المذكور للغرض

67/ت/8
3/51
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1410
الطب



 مطلقاً منعاً ذلك ونحو وبالطالسم وبالسحر بالشعوذة يعالجون الذين األشخاص منع «... -
 أو البودرة أو األعشاب باستعمال وذلك الشعبي بالطب يعالجون الذين لألشخاص بالنسبة أما

 واألدعية القرآنية اآليات بقراءة يعالجون الذين األشخاص وكذا الفصد أو الكي أو المعجنات
 نص ينظر .و»/إلخ... منعهم يستوجب ما هناك أن الكريم السامي المقام يرى فال المأثورة
.2/559 السحر في التعميم

781/ت/13
3/51
3
5

1416
الطب

 ر/7/3158 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم من نسخة تلقينا( :وبعد -
 المصاب الموظف منح« : على الكريمة الموافقة صدور المتضمن هـ30/3/1416 في

 الدموية للتنقية له الغسيل إجراء يتم التي األيام عن كامل براتب إجازة الكلوي بالفشل
.و /انتهى .)بموجبه والعمل لالطالع ».عالجه تتولى التي الطبية الجهة من تقرير بموجب

1062/ت/13
3/51

22
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1418
الطب

الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)الشعبي والطب بالرقية العالج مزاولة حول( -
1064/ت/13
3/51

22
5

1418
الطب

 يمكن من ترحيل إمكانية في والنظر اإليدز بمرض المصابين السجناء موضوع بشأن( -
 1429/ت/13 رقم التعميم ينظر الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)األجانب من ترحيله
. هـ7/7/1420 وتاريخ

1301/ت/13
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1419
الطب

 رقم الوقائي للطب المساعد الصحة وزارة وكيل سعادة تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد
 لعام والحج العمرة لموسمي استعداداً (( - : ونصه هـ14/10/1419 في 2100/6/21
 برامج في المشاركين جميع وكذلك والمعتمرين الحجاج تطعيم في منا ورغبة هـ1419

 بموجب بالتمشي لديكم المختصة الجهات تعميد نأمل . الشوكية المخية الحمى ضد الحج
 والمقيمين المواطنين وتوجيه توعية -1 - : كالتالي وهي العام لهذا المرض من الوقاية خطة
 لعام الحج وفريضة العمرة تأدية في الراغبين الحكومية والمؤسسات الدوائر منسوبي من

 المشاركين جميع تطعيم ضرورة -2 . الشوكية المخية الحمى ضد التطعيم بأهمية هـ1419
 المواطنين عموم وحث توعية -3 . المرض هذا ضد هـ1419 العام لهذا الحج برنامج في

 في يشارك أن على بالتطعيم المبادرة بأهمية والعمرة الفريضة سيؤدون الذين والمقيمين
 الحج – اإلعالم – الداخلية – الدفاع [ العالقة ذات بالوزارات المختصة الجهات توعيتهم

 أسر تطعيم أهمية يراعى -4 ] الصحة – واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون –
.يحفظكم والله ) موجبه ومراعاة لإلحاطة . الخ .. السابقة البنود في الموضحة الفئات

1429/ت/13
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 حول اللجنة توصيات بشأن هـ22/5/1418 في 1064/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 إعطاء من التوصيات من الخامسة الفقرة تضمنته وما ، اإليدز بمرض المصابين السجناء

 إليها ترد التي الجهات كافة من القصوى األولوية المرض بهذا المصابين السجناء قضايا
 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا وحيث .إلخ ...أوراقهم

 الفضيلة أصحاب حث الكريم سموه رغبة المتضمن هـ4/6/1420 في 1050/س18
 لذا .خاص بشكل المرض بهذا والمصابين عام بشكل السجناء قضايا إنجاز على القضاة
 في النظر بسرعة االهتمام عل ونؤكد ذلك مالحظة القضاة الفضيلة أصحاب من نرغب

و/ ).يحفظكم والله .الخصوص بهذا التعليمات به تقضي بما والتمشي ورودها حال قضاياهم



1657/ت/13
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)

 وكيل سعادة تعميم على المبني هـ25/8/1421 في 1621 /ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 تطعيم بشأن هـ11/8/1421 في 765/6/21 رقم الوقائي للطلب المساعد الصحة وزارة

 الشوكية المخية الحمى ضد الحج برامج في المشاركين جميع وكذلك والمعتمرين الحجاج
 رقم الوقائي للطلب المساعد الصحة وزارة وكيل سعادة تعميم تلقينا فقد وعليه .إلخ...

 لدينا المختصة الجهات على التأكيد المتضمن هـ28/10/1421 في 2373/6/21
 في المشاركين جميع تطعيم ضرورة حيث من أعاله التعميم في ورد ما بموجب بالتمشي
 على أيام بعشرة السفر قبل أسرهم وكذلك المرض هذا ضد هـ1421 لعام الحج برنامج
 ومراعاة لإلحاطة .إلخ ...سنوات ثالث تطعيمهم على مضى أو تطعيمهم يسبق لم ممن األقل

. ك / ) .موجبة
1855/ت/13
1/5
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الطب

)

 :ونصه هـ4/8/1422 في 15229/ب/7 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 هـ22/7/1422 وتاريخ 2468 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب على اطلعنا"

 القاضي هـ19/5/1419 وتاريخ 6955/ب/7 رقم األمر على المشتملة المعاملة به المرفق
 والطيران الدفاع بوزارة شرعية طبية لجنة تشكيل والطيران الدفاع وزارة طلب دراسة بإعادة
 ومراكزها ومستوصفاتها مستشفياتها تعدد من بالرغم اللجنة هذه مثل وجود لعدم نظرا

 قيام يضمن ترتيب بوضع وذلك ,المملكة في العسكرية المواقع في الطبية وعياداتها الصحية
 أن من معاليه أوضحه وما .تأخير دون قضايا من إليها يحال ما بإنجاز الشرعية الطبية اللجان



 ,هـ21/7/1422 بتاريخ المنعقدة جلسته خالل الموضوع هذا على اطلع الوزراء مجلس
 وتاريخ 110 رقم الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في المعد االجتماع محضر على اطلع كما

 بهذا المتخذة الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية وعلى ,الصدد هذا في هـ4/3/1422
 جلسات من اسبوعية جلسة تخصيص ـ 1 :يلي بما الصحة وزارة قيام المجلس ورأى ,الشأن
 القوات مستشفيات من المحالة الطبية األخطاء قضايا في للنظر الشرعبة الطبية اللجان

 إداري وجهاز طبيب من تتكون )متفرغة بأمانة( الشرعية الطبية اللجان تدعيم ـ 2 .المسلحة
 باألنظمة الدعوى أطراف توعية بضرورة األولي التحقيق لجان على التأكيد ـ 3 .مؤهل

 ـ 4 .الشرعية الطبية اللجان إلى ترفع سوف التي للقضايا بالنسبة المطلوبة واإلجراءات
 اللجان مع بالتعاون ـ واألهلية الحكومية المستشفيات في واألطباء المختصين على التأكيد
 بتزويدها يتعلق فيما الشرعية الطبية اللجان لطلبات االستجابة بسرعة ـ الشرعية الطبية

.المطلوبة الطبية واالستشارات بالتقارير

 الطبية اللجان جلسات عدد زيادة إمكانية في للنظر المدنية الخدمة مجلس إلى الرفع ـ 5
 النظر وكذلك ,المقترح الجلسات عدد لتغطية العضو لمكافأة األقصى الحد وزيادة الشرعية

 الطبية المخالفات ولجان الطبية المخالفات لجان ألعضاء مكافأة وضع إمكانية في
 :مثل المعنية الجهات مع المستمر التنسيق على الصحة وزارة حث ـ 6 .الخاصة للمؤسسات

 ترتيب لوضع واألهلية العسكرية القطاعات ومستشفيات ,العدل ووزارة ,الداخلية وزارة
 .الشأن بهذا الوزراء مجلس رآه ما على ولموافقتنا .تأخير دون بعملها اللجان قيام يضمن
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب

2068/ت/13
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 مجلس قرار إلى فيه والمشار هـ3/2/1423 وتاريخ 1935/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا (
 الزواج على للمقبلين الصحية الضوابط تطبيق بشأن هـ4/1/1423 وتاريخ 5 رقم الوزراء

 ذلك في يرغب لمن الزواج قبل الطبي الفحص إجراء على ينص والذي السعوديين جميع من
 للطب المساعد الصحة وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة تلقت فقد عليه . السعوديين من

 حول توعية نشرة إصدار تم أنه المتضمن هـ21/7/1423 وتاريخ 59673/19 رقم الوقائي
 األنكحة عقود مأذوني على تعميمها سعادته وطلب الزواج في للراغبين الطبي الفحص أهمية



 من نسخة برفقه تجدون . الخ ... الزواج على المقبلين جميع على بتوزيعها يقوموا حتى
 تطلب . و/ ) األنكحة عقود مأذوني قبل من توزيعها واعتماد لالطالع المذكورة النشرة
 عقود مأذوني على المذكورة المطويات توزيع اعتماد وتم . الوزارة من المذكورة النشرة

 رقم التعميم ينظر . هـ26/10/1423 في 2108/ت/13 رقم بالتعميم األنكحة
و./ هـ 13/3/1424 في 2204/ت/13
2108/ت/13
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 حول التوعوية النشرة ومشفوعه هـ4/9/1423 في )2068/ت/13( رقم لتعميمنا إلحاقاً
 سعادة خطاب الوزارة تلقت فقد وعليه .الخ.... الزواج في للراغبين الطبي الفحص أهميه
 ومشفوعه هـ11/9/1423 في )78218/19( رقم التنفيذية للشئون الصحة وزارة وكيل
 بالتنسيق الصحة وزارة من إعدادها تم استبيان نموذج إلى إضافة التوعوية المطويات من عدد
 على توزيعها العتماد المطويات هذه من عدد برفقه تجدون لذا .الخ.....العدل وزارة مع

 المطويات من بماذكر للزواج الشباب من يتقدم من لتزويد لديكم األنكحة مأذوني
.و / ) واالستبيان

2204/ت/13
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 المطويات بخصوص هـ26/10/1423 في 2108/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً (
 والتعميم . الخ ... للزواج الشباب من األنكحة لمأذوني يتقدم من بها يزود التي واالستبيان

 الفحص أهمية حول التوعويه النشرة ومشفوعه . هـ4/9/1423 في 2068/ت/13 رقم
 الصحة وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة تلقت وعليه . الخ ... الزواج في للراغبين الطبي

 من مالحظات ورده أنه المتضمن هـ4/3/1424 في 27308/19 رقم التنفيذية للشئون
 ليس المناطق تلك في األنكحة مأذوني بأن تفيد المملكة مناطق بعض في الصحية الشئون



 إلى ذلك بعد وإرساله الزواج على المقبلين قبل من تعبئته وأهمية باالستبيان علم لديهم
 وتوجيه الموضوع متابعة سعادته ورغب . الخ .... بالمنطقة الصحية الشئون مديريات
 مجلس لقرار تنفيذاً الزواج قبل الفحص برنامج عمل لتفعيل المناطق في األنكحة مأذوني
 جميع وتزويد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... هـ4/1/1423 وتاريخ ]5[ رقم الوزراء
 ينظر .و/ ) ذلك إنفاذ ومتابعة الخصوص هذا في تعليمات من صدر بما األنكحة مأذوني
. هـ12/7/1424 في 2279/ت/13 رقم التعميم

2279/ت/13
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)

 في 2108/ت /13 ورقم هـ4/9/1423 في 2068 /ت /13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً
 تلقت فقد عليه . الخ .. الزواج في للراغبين الطبي الفحص أهمية حول هـ26/10/1424

 74995/19 الرقم ذي التنفيذية للشئون الصحة وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة
 تعديله تم أن بعد الزواج قبل الطبي الفحص عن استبيان ومشفوعه هـ3/7/1424 والتاريخ
 واحد قبل من االستبيان تعبئة يتم أن على األنكحة عقود مأذوني على توزيعه سعادته وطلب

 الصحية الشئون مديرية إلى االستبيانات وترسل النكاح لعقد متقدمين شبان عشرة كل من
 لذا . الخ ... السابق باالستبيان العمل إلغاء سعادته طلب كما . أشهر ثالثة كل منطقة بكل

 لديكم األنكحة عقود مأذوني على توزيعها العتماد االستبيانات هذه من عدد برفقه تجدون
 في 2108/ت /13 رقم بالتعميم لكم والمبلغ السابق باالستبيان العمل وإلغاء

. ك / ) هـ26/10/1423
2372/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا .. (
 ومشفوعه ، الصحة وزير معالي إلى أصال الموجهة ، هـ29/11/1424 وتاريخ ر/57936



 القاضي ، هـ23/9/1424 وتاريخ 260 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة -1 : يلي ما
 -2 . بالقرار المرفق بالصيغة العقم وعالج واألجنة اإلخصاب وحدات نظام على بالموافقة

 على بالمصادقة الصادر هـ21/11/1424 وتاريخ 76/م رقم الملكي المرسوم من نسخة
 من المرفقات تطلب و. ) موجبه واعتماد لالطالع ذكر مما نسخة برفقه تجدون لذا . ذلك

. الوزارة
2496/ت/13
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 وتاريخ 35669/ب/7 الرقم ذي البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 الرقم ذي الوزراء لمجلس العام األمين معالي كتاب إلى فيه المشار ، هـ10/7/1425

 رقم الصحة وزير معالي كتاب إلى فيه والمشار ، هـ8/7/1425 وتاريخ 2146
 شكل على التي الدبابيس استخدام أن المتضمن ، هـ16/2/1425 وتاريخ 21728/8/11

 ) وسي ، بي ( الكبدية بالفيروسات لإلصابة يؤدي قد مما بها للوخز العاملين يعرض قد إبر
 يلي فيما الوزراء مجلس رآه ما على الموافقة والمتضمن ، المكتسب المناعة نقص وفيروس

 باستخدام واالكتفاء ، الحكومية األوراق تثبيت في ) اإلبر ( الدبابيس استخدام منع .1 :
 على الرقابة تأكيد .2 . والتخريم والمشابك الدباسة مثل األوراق لتثبيت األخرى الطرق

 ( رقم الملكي بالمرسوم الصادر الصحي للنظام وفقاً الصحة وزارة من األسنان عيادات
 ) وسي ، بي ( الكبدية بالفيروسات اإلصابة ومكافحة لمنع هـ23/3/1423 وتاريخ ) 11/م

 ومدينة الصحية والقطاعات الجامعات بين التعاون .3 . المكتسب المناعة نقص وفيروس
 العدوى طرق حول البحوث من مزيد إجراء مجال في والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك

 في المكتسب المناعة نقص وفيروس ) وسي ، بي ( الوبائي الكبد التهاب بفيروسات
 الملكي بالمرسوم الصادر والجامعات العالي التعليم مجلس لنظام وفقاً ، السعودي المجتمع

 ( رقم الملكي بالمرسوم الصادر الصحي والنظام ، هـ 4/6/1414 وتاريخ ) 8/م ( رقم
 الصادر والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة ونظام ، هـ23/3/1423 وتاريخ ) 11/م

 الصحة وزارة من لجنة تشكيل .4 . هـ19/4/1406 وتاريخ ) 8/م ( رقم الملكي بالمرسوم
 مهنة لممارسة الالزمة والفنية الصحية الشروط إلعداد والقروية البلدية الشؤون ووزارة



 الفيروسات انتقال ومنع فوائدها من واالستفادة ، المهنة هذه ممارسة وضبط الحجامة
 االطالع إليكم نرغب لذا . بسببها المكتسبة المناعة نقص وفيروس ) وسي ، بي ( الكبدية
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد

2779/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد (
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن ، هـ8/11/1426 وتاريخ ر/45803

 المهن مزاولة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ3/11/1426 وتاريخ ) 276 ( رقم الوزراء
 وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... بالقرار المرفقة بالصيغة ، الصحية

.و ) المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه
2978/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد(
 أنه المتضمن ، الصحة وزير معالي إلى أصال الموجه ، هـ19/9/1427 وتاريخ ر/42609

 وتاريخ ) 235 ( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت
 األقارب غير األحياء تبرع قبول على الموافقة .1 : يلي بما القاضي ، هـ16/9/1427

 بالقرار الصادرة ، العلماء كبار هيئة فتوى في الواردة الشرعية للضوابط وفقاً ، بأعضائهم
 – األعضاء لزراعة السعودي المركز قيام .2 . هـ6/11/1402 وتاريخ ) 99 ( رقم

 شروط بوضع – الكلوي الفشل مرضى لرعاية الخيرية سلمان بن فهد األمير جمعية بمشاركة
 الشرعية للضوابط وفقاً وذلك ، بأعضائهم األقارب غير األحياء تبرع لقبول وإجراءات

 أن على ، القرار هذا من ) 1 ( الفقرة في إليها المشار ، العلماء كبار هيئة فتوى في الواردة
 للمتبرع مكافأة صرف .3 . واإلجراءات الشروط هذه الصحية الخدمات مجلس يعتمد
 إليكم نرغب لذا . ريال ألف خمسون ) 50000 ( وقدرها ، منه جزء أو أعضائه من بعضو



و/ ).يلزم لمن وإبالغه بموجبه واعتماد االطالع
3348/ت/13
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 السامي األمر على المبني ، هـ29/11/1424 وتاريخ 2358/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 الصحية الضوابط تطبيق بشأن ، هـ15/11/1424 وتاريخ 54504/ب/4 رقم البرقي
 السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ... الزواج قبل السعوديين جميع على للزواج
 خطاب على اطلعنا [ :- ونصه هـ11/3/1429 وتاريخ ب م/2134 رقم البرقي الكريم
 منه صورة المرفق هـ4/11/1428 وتاريخ 3837/9 رقم اإلنسان حقوق هيئة رئيس معالي

 األحساء محافظتي في األهالي من الشكاوى من العديد تلقت الهيئة أن إلى فيه والمشار
 مجلس كلف وقد .. والثالسيميا المنجلية الخاليا مرضى انتشار من معاناتهم بشأن القطيف

 ، بالموضوع والمهتمين األطباء من بالمختصين التقت للمحافظتين بالشخوص لجنة الهيئة
 أوصى وقد ،.. بذلك المتعلقة والتقارير األبحاث على واطلعت ، المرضى من ومجموعة

 أن -1 :- التالية باألمور الحكومية الجهات توجيه إمكانية في للنظر لنا بالرفع الهيئة مجلس
 بين الزواج عقود إتمام بعدم االلتزام بضرورة األنكحة مأذوني بإلزام العدل وزارة تبادر

 وزارة تبادر أن -2 .بالمرض مصابين أطفاالً إنجابهم اشتباه طبياً يثبت الذين األشخاص
 وجازان والقطيف األحساء من كل في المرض بهذا متخصصة مؤهلة مراكز بإنشاء الصحة

 الوقائية الصحية واألعمال والدراسات البحوث شامالً عملها ويكون المنورة والمدينة
 جمعية غرار على خيرية جمعية إنشاء بتبني االجتماعية الشؤون وزارة تقوم أن -3 .والعالجية
 المرض فيها المتواجد المناطق في فروع لها يكون الكلوي بالفشل المصابين المرضى
 القطاعات تقوم أن -4 .المنورة والمدينة ، وجازان ، واألحساء ، القطيف في وخاصة

 حيث من لديها األنظمة مراجعة -أ : يلي بما المدنية الخدمة ووزارة العمل ووزارة العسكرية
 ما مثل الخاص القطاع في أو الدولة جهاز في العاملين بالمرض المصابين ظروف مراعاة
.الكلوي الفشل لمرضى حصل



 أو الحكومية القطاعات في سواء الوظائف من المنجلية الخاليا مرضى استبعاد عدم -ب
 التي الوظائف في إالّ األصحاء معاملة ومعاملتهم ذلك من خطورة هناك ليس ألنه الشركات

 ، التعليم التربية ووزارة العالي التعليم وزارة تراعي أن -5 .حياتهم على خطراً تشكل
 تقرير عند الوراثية باألمراض المصابين ظروف والتقني المهني للتدريب العامة والمؤسسات

 إعداد واإلعالم الثقافة وزارة تتبنى أن -6 .أوالنوع الزمن حيث من سواء الدراسية جداولهم
 معاليه وطلب .المرض هذا من للوقاية وذلك المنجلية الخاليا لمرض تثقيفية توعية برامج

.ذلك حيال التوجيه

 وزارة تقوم بأن هـ4/1/1423 وتاريخ )5( رقم الوزراء مجلس قرار صدر أن سبق وحيث
 وخطورة ، الزواج قبل الطبي الفحص فوائد توضح صحية توعية حملة بتنظيم الصحة

 الفحوص إجراء لتسهيل المناطق جميع في المختبرات وتجهيز ، والوراثية المعدية األمراض
 ، السعوديين من يرغب لمن الزواج قبل عنها الفحص ضرورة الوزارة ترى التي األمراض عن

 رقم األمر صدر أن سبق كما ، ذلك فوائد األنكحة مأذونو ليوضح العدل وزارة مع والتنسيق
 التخاذ "واإلعالم ، الصحة" وزارتي بين بالتنسيق هـ17/9/1423 وتاريخ 37324/ب

 األطفال على الوراثية األمراض خطورة لبيان اإلعالمية الحملة فعالية لزيادة المالئمة الوسائل
 هذه تتضمّن وأن ، الزواج قبل الفحص عدم بسبب األمراض هذه بأحد مرضى يولدون الذين

 الفحص هذا إجراء تستوجب التي والمادية والصحية الدينية المبررات إلى اإلشارة الحملة
 والصحية الدينية المبرّرات فيها توضّح مبسطة نشرة الصحة وزارة تعد وأن ، الزواج قبل

 ويتم ، الفحص ذلك إجراء وكيفية ، الزواج قبل الفحص إجراء تستوجب التي والمادية
 على العدل وزارة تؤكد وأن ، النشرة بهذه العدل وزارة طريق عن األنكحة مأذوني تزويد

 إجراء على وحثهم الزواج على للمقبلين الوراثية األمراض خطورة بإيضاح األنكحة مأذوني
 وتاريخ 54504 رقم األمر صدر أن سبق كما ، الزواج إتمام قبل المسبق الفحص

 شهادة بإحضار النكاح عقد طرفي إلزام من الوزراء مجلس رآه ما بإنفاذ هـ15/11/1424
 ترك مع العقد تدوين متطلبات أحد اإلجراء هذا يكون وأن ، العقد إجراء قبل الطبي الفحص

 أم كانت سلباً الطبي الفحص نتيجة عن النظر بصرف العقد لصاحبي الزواج إتمام حرية
 على بالموافقة هـ28/3/1423 وتاريخ ب/9801 رقم األمر صدر أن سبق كما ، إيجاباً
 التعيين أن كما ، )الوراثي الدم فقر( الثالسيمياء مرضى ألصدقاء السعودية الجمعية تأسيس

 العسكرية والخدمة المدنية الخدمة بأنظمة محكوم العسكرية والخدمة المدنية الخدمة في
الالزمة الشروط حددت التي



 محكومة العمال أوضاع أن كما ، الوظيفة عمل طبيعة حسب الصحية اللياقة فيها بما لذلك
 الزواج قبل الفحص موضوع حول تعليمات من صدر أن سبق فيما إن وحيث .العمل بنظام
 الخصوص بهذا الصادرة التعليمات به قضت ما تنفيذ متابعة إليكم نرغب .الله شاء إن كفاية

 مؤهلة مراكز إنشاء في والنظر ،.. األمراض هذه بشأن التوعوية الحمالت إجراء من
 المتاحة واإلمكانات والتعليمات األنظمة حسب المناطق بعض في األمراض لهذه ومتخصصة

 جداولهم تقرير عند األمراض بهذه المصابين ظروف مراعاة في النظر المعنية الجهات وعلى ،
 زودنا وقد ، المتاحة واإلمكانات والتعليمات األنظمة به تقضي ما ضوء على الدراسية
 إليكم نرغب لذا هـ.أ ]بموجبه يلزم ما فأكملوا..لالعتماد هذا أمرنا من بنسخ المعنية الجهات
و/ )يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع

ت/154/2
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الطرق

 الداخلية وزير سمو نائب الملكي السمو صاحب خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 : التحية بعد بلدية رئيس المكرم« : النص هـ17/10/1390 في 3311/4 رقم التعميمي

 تقليل في ورغبة المناسب بالمظهر المدن وإظهار التنظيم هو التخطيط من الغرض كان لما
 المخططات من نسخ ثالث لكم يرسل أن العادة جرت فقد العام للصالح خدمة اإلشكاالت

 التصرف اعتمدوا ولهذا بتخطيطها أصحابها بها يطالب التي والممتلكات لألراضي المعتمدة
 النسخ من نسخة مدينتكم في العدل كاتب إعطاء -1 : يلي كما المذكورة النسخ في

 االحتفاظ -3 . الثانية النسخة العقار أو األرض مالك إعطاء -2 . تردكم التي الثالث
 اإلحاطة نرغب .».اهـ.الموفق والله .الحاجة عند إليها للرجوع البلدية لدى الثالثة بالنسخة
. و/انتهى .)المجال هذا في البلدية مع والتعاون

ت/24/3
3/55
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الطرق



 يصدق أن بعد إال للسكنى قطع عدة إلى ومقسمة مخططة ألرض بيع أي توثيق عدم(... -
 ألي اإلفراغ عدم اعتمدوا لذا نفوضه من قبل من أو قبلنا من األرض لهذه التعميمي المخطط

 الله حفظه ـ سموه كأمر المختصة الجهات من عليها التصديق بعد إال للسكنى مقسمة أرض
.258/ص العدل كتاب في التعميم نص ينظر . و.)/ـ

ت/18/2
3/55
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الطرق

 هـ3/12/1391 في 14324 رقم المواصالت وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا( :وبعد -
 الذي جيزان الطائف طريق سيمر : التحية بعد العدل وزارة وكيل سعادة« : نصه يلي وفيما
 اآلخر والبعض منها البعض حصر تم وقد للغير مملوكة بأمالك الوزارة هذه بإنشائه تقوم

 الملكي السمو لصاحب الموجه بخطابه المواصالت وزير معالي وطلب حالياً حصره جاري
 حينه في منه صورة لكم المعطى هـ19/11/1391 في 2844 برقم الداخلية وزير نائب

 الذين األهالي بإبالغ المذكور الطريق على الواقعة القبائل ومشايخ اإلمارات على التعميم
 85 المادة ألحكام مستوفية شرعية صكوك على الحصول بضرورة الطريق بأمالكهم سيمر

 في يوضح أن على بذلك الصادرة والتعليمات الشرعية بالدوائر اإلدارية األعمال تنظيم من
 اللجنة على ذلك ليسهل األربع جهاته من الملك وأطوال التملك وتاريخ طريقة الصكوك هذه
 -1 : كالتالي وحرمه المذكور الطريق إن وحيث . بالتقدير للقيام بعد فيما ستشكل التي

 في -2 . الطريق منتصف من جانب كل من متراً ثالثون أي متراً ستون الحكومية األراضي
 . الطريق منتصف من جانب كل من متراً عشرون أي متراً أربعون للغير المملوكة األراضي

 البلدية قبل من الموضوع للتخطيط طبقاً والقرى المدن داخل الواقعة المناطق في -3
 خمسة أي متراً بثالثين الطريق حرم فيحدد تخطيط يوجد لم أو بلدية توجد لم فإن المختصة

 حسبما وحرمه للطريق المساحة تملك في تعارض الوزارة وهذه .جانب كل من متراً عشر
 هـ1383ـ1382 بين ما بدأ الذي الطريق تخطيط بعد تم قد التملك كان إذا بعاليه موضح هو
 الالزم الجزء وخاصة شرعياً إحياء محيا غير عنه بالتعويض المطالب الملك كان إذا أو

 سيمر التي والقرى المدن في الواقعة المحاكم إبالغ فنرجو . العام ذلك بعد حرمه أو للطريق
.».اهـ.بذلك المذكور الطريق بها



 المواطنين أحد بتملك المواصالت وزارة من معارضة حصل وإذا واالعتماد اإلحاطة نأمل
 الحكم رفع ثم الشرعي بالوجه والحكم ذلك في النظر فعليكم أعاله إليه مشار هو مما بشيء
. ك/انتهى .)المتبع حسب لتدقيقه التمييز لهيئة
ت/21/2
3/57
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 التعميمي البلديات لشئون الداخلية وزارة وكيل خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 رئاسة ديوان رئيس خطاب من نسخة ومشفوعه هـ1/1/1393 في 2/1/6/1/3/5 رقم

 الداخلية وزير لسمو أصالً الموجه هـ19/11/1392 في أ/22946/3 رقم الوزراء مجلس
 القاضي هـ12/11/1392 في 1270 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على المشتمل

 بموجبه العمل االطالع بعد نرغب . والمباني الطرق نظام من »23و21« المادتين بتعديل
. ك/انتهى .) يخصكم فيما
ت/69/2
3/57
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الطرق

:

 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 لقرار المتضمن هـ18/3/1394 في جـ/7334/3 برقم المواصالت لوزير أصالً الموجه
 المملكة في الطرق حرم عرض تحديد بشأن هـ11/3/1394 في 367 رقم الوزراء مجلس
 ديوان رئيس خطاب نص . ك/انتهى .) واإلحاطة االطالع نرغب . وخارجها المدن داخل
 المعالي صاحب« : هـ18/3/1394 في جـ/7334/3 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة
 وتاريخ 367 رقم بقراره الموقر الوزراء مجلس قرر لقد :التحية بعد المواصالت وزير
 وزير معالي خطاب على االطالع بعد الوزراء مجلس أن : يلي ما هـ11/3/1394

 سمو من المتخذ المحضر به المرفق هـ19/12/1393 وتاريخ 2258 رقم المواصالت
 حرم عرض تحديد بشأن معاليه ومن الوطني واالقتصاد المالية وزير وسمو الداخلية وزير



 . التحديد لهذا الالزمة والقواعد األسس متضمناً وخارجها المدن داخل المملكة في الطرق
 بحرم يقصد : أوال : يلي ما يقرر .لهذا المرافق أعاله عنه المنوه المحضر على االطالع وبعد

 : الرئيسية الطرق في : ثانيا .وجانبيه وكتفيه ذاته األسفلتي للطريق الكامل العرض الطريق
 أي متراً بستين والقرى المدن خارج الواقعة األراضي في الطريق حرم عرض يحدد -1

 كتف ذلك في بما جانبيه من جانب كل نهاية إلى األسفلتي الطريق محور من متراً ثالثين
 أي ألفراد المملوكة األراضي في متراً وبأربعين ألحد المملوكة غير األراضي في الطريق
 كتف ذلك في بما جانبيه من جانب كل نهاية إلى االسفلتي الطريق محور من متراً عشرين
 فيحدد االتجاهين ذات المزدوجة الطرق أما الواحد االتجاه ذات للطرق بالنسبة هذا الطريق

 وستين وبأربعة ألحد المملوكة غير األراضي في متراً وثمانين بأربعة الطريق حرم عرض فيها
 والجوانب واألكتاف المسفلت للطريق شاملة المساحة وهذه المملوكة األراضي في متراً

.عادة االتجاهين تتوسط التي والجزيرة

 للمخطط طبقاً والقرى المدن داخل الواقعة المناطق في الطريق حرم عرض يحدد -2
 الطريق حرم عرض يوضح معتمد مخطط يوجد لم فإن - المدن تخطيط قبل من المعتمد
 ـ الفرعية الطرق في : ثالثا . المذكور العرض لتحديد المدن تخطيط على األمر فيعرض

 والقرى المدن خارج الواقعة األراضي في الطريق حرم عرض يحدد -1 :ـ للقرى الوصالت
 كل نهاية إلى اإلسفلتي الطريق محور من متراً عشرين أي متراً بأربعين ألحد المملوكة غير

 في الطريق حرم تحديد في يقتصر -2 . الترابي الطريق كتف ذلك في بما جانبيه من جانب
 على للطريق الضروري القدر على ألفراد والمملوكة والقرى المدن خارج الواقعة األراضي

 اقتضت إذا : رابعا . متراً ثالثين الحال هذه في بجانبيه الطريق لكامل يقتطع ما يتجاوز أال
 ما ليقرر الوزراء لمجلس األمر فيرفع ) وثالثاً ثانياً( في إليها المشار الحدود تجاوز الضرورة

 يقتضيه حسبما إال أعاله ذكره ما بموجب طريق أي حرم تحديد يجري ال : خامسا . يراه
 أساس وعلى الغرض لهذا أعدت قد تكون التي والمخططات للرسومات وفقاً فعالً تنفيذه
 العقارات عن بالتعويضات المطالبة أحوال جميع في : سادسا .لذلك الالزمة المبالغ اعتماد

 مستكملة شرعية بصكوك أصحابها ملكية تثبت أن يجب الطريق لصالح ملكيتها المنزوع
 المناطق في الطرق مسار تحديد قرارات تصدر : سابعا . والنظامية الشرعية اإلجراءات

 وزير من داخلها الواقعة المناطق وفي المواصالت وزير من والقرى المدن خارج الواقعة
 وغيرها القرى أم جريدة في الطرق مسار تحديد قرارات تنشر الحاالت جميع وفي الداخلية

. المحلية الصحف من



 إقامة للمالك يجوز ال الصحف في الطريق مسار تحديد قرار نشر تاريخ من اعتباراً : ثامنا
 نباتات زرع أو آبار حفر أو القائمة األبنية على إضافات أو تحسينات إجراء أو جديدة أبنية

 أو الجديدة األبنية هذه قيمة تدخل وال الطريق حرم في الداخلية األراضي في أشجار أو
 التعويض تقدير في ـ وجدت إن ـ واألشجار النباتات أو اآلبار أو اإلضافات أو التحسينات
 تنفيذها وتم أنشئت التي الطرق على القرار هذا يسري ال : تاسعا .االستمالك مقابل المستحق

 وزارة على فإن الطرق هذه من أي على تطبيقه إلى الضرورة دعت إذا أنه على صدوره قبل
 نزع بنظام يعمل : عاشرا .ذلك على المسبقة الوزراء مجلس موافقة تستصدر أن المواصالت

 وافق وحيث .حرر ذكر ولما. تقدم فيما نص به يرد لم ما كل في العامة للمنفعة الملكية
.».بموجبه يلزم ما إكمال أرجو ذلك على موالي جاللة
ت/139/12
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 13158 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 هـ24/5/1398 في 433 رقم الوزراء مجلس قرار من صورة المرفق هـ3/6/1398 في

 لالطالع هذا بتعميمنا مرفقة الزراعية الطرق لفتح بالنسبة عليها يسار قاعدة بوضع القاضي
 في 433 رقم الوزراء مجلس قرار تضمن وقد . و/انتهى .) يلزم لمن وإبالغها

 األهالي مع التعاون المواصالت وزارة على -1 : يلي ما يقرر «... :نصه ما هـ24/5/1398
 تسويق وتيسير مزارعهم إلى الوصول في المزارعين لمساعدة الزراعية الطرق إنشاء في

 وتخطيطه الطريق مسار بتحديد المواصالت وزارة تقوم -2 . األسواق في محصوالتهم
 كالسيارات اآللية المركبات لمرور يكفي بما عرضه في ممكن حيز أقل يشغل بحيث

 أو المغروسة أو الخضراء األراضي تجنب اإلمكان بقدر ويراعى العادية الزراعية واآلليات
 الطريق سيمر الذين األراضي مالك مع االتفاق بعد الطريق إنشاء يتم -3 . الزراعية المنشآت
 وال الطريق لصالح األراضي تلك من المقتطع الجزء في بالمرور الغير حق على بأراضيهم

 يدعي أضرار أية ومقابل سبب ألي وقت أي في بالتعويض الدولة يطالب أن مالك ألي يجوز
 قبل من معتمداً الطريق فيها يكون التي المدة طوال وذلك الطريق فتح جراء من لحقته أنها

 هذه إلنشاء الالزمة المواصفات المواصالت وزارة تضع -4 . المواصالت وزارة
.».اهـ.الطرق



ت/140/12
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 12927 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة تلقينا:( وبعد -
 القاضي هـ17/5/1398 في 429 رقم الوزراء مجلس قرار به المشفوع هـ2/6/1398 في

 .الحديدية السكك حرم بتحديد الصادرة الوزراء مجلس قرارات مفهوم تأكيد على بالموافقة
 .) يلزم لمن وإبالغه لإلطالع المذكور الوزراء مجلس قرار من صورة لكم نرفق عليه

.2/578 الحديد سكة في عنه المنوه الوزراء مجلس قرار ينظر . ي/انتهى
ت/49/12
3/61

28
4

1400
الطرق

 الصادر هـ10/2/1399 وتاريخ 46 رقم الوزراء مجلس قرار مفعول سريان تعميم)... -
 .مستقبالً وانشائها بفتحها الوزارة تقوم التي الطرق كافة على المزاحمية عريجا طريق بشأن
 أثر بها يكن لم أو خاليه كانت التي األراضي عن التعويض عدم على ينص الذي القرار وهو
 العامة المنفعة تملكها قد الطريق أن باعتبار فتحه المطلوب الطريق تخطيط عند إحياء ألي

 تخطيط تاريخ قبل صادرة شرعية بصكوك المملوكة األراضي على التعويض يقتصر بحيث
.100/ص الملكية ونزع العقار في التعميم نص ينظر . و.»/إلخ...الطريق

ت/12/38
3/62
3
3

1404
الطرق

 نتيجة تلفت إذا باإلسفلت المعبدة العامة الطرق تعترض التي البهائم ضمان عدم«... -
 ينظر . و...»/وإهمالها بتركها آثم وصاحبها هدر وهي فصدمت المذكورة الطرق اعتراضها



.33/ص الحيوان من الضوال في التعميم نص
ت/12/186
3/62
7

11
1404
الطرق

 التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة بطيه تجدون( :وبعد -
 هـ25/9/1404 في ر/17751 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه

 مجال ترك بشأن هـ12/9/1404 في 204 رقم الوزراء مجلس قرار من صورة ومشفوعاته
 نرغب الوزير معالي توجيه وحسب . متراً خمسين عن يقل ال الزراعية األراضي بين للعبور

 ما على بناء : هـ12/9/1404 في 204 رقم الوزراء مجلس قرار نص . ك/انتهى .)اإلحاطة
 بعضها أراضيهم حدود تتصل واسعة زراعية أراضي يتملكون من حول الوزراء مجلس الحظه
 من نقلهم ووسائل مواشيهم مع العبور من المواطنين تمكين دون يحول الذي األمر ببعض
 المجلس يقرر .وعناء مشقة من ذلك في ما مع طويلة مسافات قطع بعد إال أخرى إلى جهة

 جار كل يرتد أن يجب بل ببعض بعضها األراضي تلك حدود تتصل ال أن يجب -1 : يلي ما
 -2 . متراً خمسين عن عرضه مساحة تقل ال بينهما للعبور مجاالً يترك بحيث جاره عن

 يقوموا لم فإذا أشهر ثالثة أقصاها مدة في والمزارعين المالك قبل من ذلك إنفاذ يتم أن يجب
 على -3 . النفقات كامل تغريمهم مع إنفاذه على المختصة الجهات فتعمل ذلك بإنفاذ

 ذات الجهات وعلى القرار هذا إنفاذ على اإلشراف الداخلية وزير الملكي السمو صاحب
.».مستقبالً تملكه يتم فيما ذلك مراعاة العالقة

ت/12/8
3/63

13
1

1407
الطرق

 تابع طريق أي بها يمر وال يحدها ال التي لألمالك بالنسبة للمحاكم اإلجابات تكون«... -
 في رغبة وذلك بالوزارة التعويضات إدارة مدير قبل من توقع نماذج على الوزارة لهذه

 الوزارة اعتراض تتضمن التي اإلجابات أما.األوراق لدورة واختصاراً اإلجابة رد في اإلسراع
 وزارة أنشأتها التي بالطرق عالقة له الملك من جزء على أو االستحكام حجة على



 اإلدارية للشئون المساعد المواصالت وزارة وكيل توقيع تحت تصدر فإنها المواصالت
.1/303 االستحكام في التعميم نص ينظر . ك.»/إلخ...
ت/12/73
3/63
4
5

1407
الطرق

 وتاريخ 5170 رقم التعميميه السامي المقام برقية يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 االحتفال أثناء البحرين دولة أمير سمو أعلنه ما على بناء« : المقدمة بعد هـ12/4/1407

 الجسر على العزيز عبد بن فهد الملك جسر اسم إطالق من البحرين ـ السعودية جسر بافتتاح
 اإلحاطة نرغب .».اهـ.ذلك اعتماد إليكم نرغب التسمية هذه على ولموافقتنا.إليه المشار
. و/انتهى .)بذلك

ت/8/132
3/63

13
7

1408
الطرق

 أصالً الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 قرار من نسخة برفقه« : المقدمة بعد نصه اآلتي الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب
 المزارع تبقى -1 : يلي ما المتضمن هـ27/6/1408 وتاريخ 153 رقم الوزراء مجلس
 بين عليه التعارف تم ما حسب وضعها على البور األراضي توزيع نظام صدور قبل القائمة

 الخصوص بهذا مشكلة ظهور حالة وفي المنتظمة طرقها لها تكون ما غالباً ألنها أصحابها
 وزعت التي المزارع طرق تنفذ -2 . ومالبساتها ظروفها حسب حدة على حالة كل تعالج

 الزراعة وزارة قبل من لها المعتمدة المخططات بموجب البور األراضي توزيع نظام على بناء
 عامة طرق بفتح زراعية أراضٍ لها الممنوحة المساهمة الزراعية الشركات إلزام -3 .والمياه

 الحاجة حسب الطرق تلك مواقع والمياه الزراعة وزارة وتحدد الحاجة حسب أراضيها عبر
 عن وآخر طريق كل بين المسافة تقل ال وأن متراً خمسين عن الطريق عرض يقل أال على
 ما -أ :مايلي بشأنها يتبع ألشخاص األمر ولي من المعطاة اإلقطاعات -4 . كيلومترات ثالثة



 -ب .لذلك المعدة المخططات حسب طرقه تنفذ بتخطيطه والمياه الزراعة وزارة قامت
 الوزارة مراجعة فعليهم لتخطيطها والمياه الزراعة وزارة أصحابها يراجع لم التي األراضي
 فتخطط شرعية مستندات لها ليس التي ذكره سبق ما غير المزارع -5 . أراضيهم لتخطيط

 وكان مساحتها ناحية من ممكناً كان إن داخلها طرق شق ويتم لها مستندات إخراج عند
 األخرى المزارع أما مقابل بدون الكبيرة المزارع عبر الطرق تنفيذ يتم -6 . حاجة لذلك
 رقم السامي واألمر هـ24/5/1398 وتاريخ 433رقم الوزراء مجلس قرار بشأنها فيطبق

 وزير ومعالي الداخلية وزير سمو من لجنة تشكيل -7 . هـ27/1/1404 وتاريخ م/4/148
. القواعد هذه لتنفيذ الالزمة الضوابط لوضع والمياه الزراعة

 الغرض لهذا لجان وتشكيل القواعد هذه تنفيذ على اإلشراف الداخلية وزير سمو يتولى -8
 القرار هذا يحل -9 . منطقة كل وإمارة والمياه الزراعة وزارة فيها تشارك منطقة كل في

 الحرمين خادم وافق وحيث .هـ12/9/1404 وتاريخ 204 رقم الوزراء مجلس قرار محل
 نأمل .».اهـ.بموجبه الالزم بإكمال واألمر باالطالع سموكم تكرم أرجو ذلك على الشريفين
. و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع

99/ت/8
3/65

17
11

1413
الطرق

 للمدن العامة للمخططات وفقاً استعماالتها وتحديد األراضي تخصيص(... :وبعد -
.1/545 البلديات في التعميم نص ينظر .و .)/المعتمدة التخطيطية والمعايير

1133/ت/13
3/65

23
11

1418
الطرق

 في ر/4/14216 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد
 في 12889/ب/4 رقم البرقي السامي األمر من نسخة وبرفقه هـ2/11/1418
 على اطلعنا« : ونصه المعدنية والثروة البترول وزير لمعالي أصالً الموجه هـ1/9/1418



 ورقم هـ15/10/1417 في ع/977 ورقم هـ25/6/1418 في ع/574 رقم خطابكم
 خط بمد القيام ترغب السعودية أرامكو شركة أن المتضمنة هـ16/3/1418 في ع/309
 أن على القصيم منطقة إلى البترولية المنتجات لنقل والقصيم الرياض منطقتي بين أنابيب
 أجزاء هناك أن إلى ونظراً .السريع القصيم ـ الرياض طريق حرم داخل الخط هذا مسار يكون

 المواقع وألن الطريق حرم خارج ستكون به المتعلقة المنشآت وبعض المقترح الخط من
 على الموافقة تطلبون أرامكو بها تحتفظ التي االمتياز مناطق خارج تقع حجزها المطلوب

 أي ملكية ثبوت حال وفي المرفقة الخرائط على الموضحة األجزاء تلك بحجز الشركة قيام
 بالنسبة بها المعمول لإلجراءات وفقاً األمر بتسوية ستقوم الشركة فإن مواطن ألي منها جزء

 لألراضي بالنسبة ذلك على بموافقتنا نخبركم .الشرقية المنطقة في الشركة لمحجوزات
 التعويض ويقدر فقط يحتاجونه ما منها فيؤخذ الحكومية غير لألراضي بالنسبة أما الحكومية،
 التنسيق وعليكم المماثلة، الحاالت في الشركة في بها المعمول لإلجراءات وفقاً ألصحابها

 لإلحاطة .اهـ. »بموجبه يلزم ما فأكملوا .الطريق بحرم يتعلق فيما المواصالت وزارة مع
.و /انتهى .)بموجبه والعمل
ت/147/3

3/69
1

11
1390
الطالق

 إلى الوارد المساعد الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل سعادة خطاب إلى نشير( :وبعد -
 إلى ترد أنها وحيث« : فيه جاء والذي هـ12/9/1390 في 6/14921 برقم الوزارة هذه

 الوكاالت بعض وفي القضاة بعض من مصدقة عادية وكاالت الوزارة بهذه المختصة الجهة
 بعدم والقضاة المحاكم عموم إلى التعميم فضيلتكم من نطلب يجعلنا مما الموكلين عشرات
 رقم فيه يثبت شرعي صك بموجب صحيحة بطريقة إال العادية الوكاالت على التصديق
 على الوكاالت ولتكون مخالفات تحصل ال حتى والشهود الموكل حفيظة ومصدر وتاريخ
 يوكلون الموكلين وبعض وكاالت عدة تردنا الحاالت بعض في أنه إذ صحيح أساس

 الوكاالت قبول بعدم بالوزارة المختصة الجهة عمدنا وقد هذا.وهكذا ثالثة أو شخصين
 ذكره ما ولوجاهة . والمواطن العمل لمصلحة ضماناً شرعية صكوك بموجب إال العادية
 عدم يلزمكم هـ8/9/1384 في 2112/3 برقم الخصوص بهذا به بلغتم لما وتأكيداً سعادته

 والوكاالت بالطالق المتعلقة اإلثباتات جميع ورصد العادية األوراق على التصديق



 .)بذلك صك تنظيم ثم عليها الالزم التوقيع وأخذ الضبوط دفاتر في وغيرها واإلفراغات
.ن/هـ11/4/1384 في م/1064/3 رقم التعميم بذلك صدر . و/انتهى
ت/157/12

3/69
19
8

1398
الطالق

 يحملن الالتي المطلقات بزواج تتعلق معامالت من الوزارة هذه تتلقاه ما إلى إشارة:( وبعد -
 أزواجهن يراجع بينما الزوجة إرجاع يفيد ما الصكوك تلك سجالت في وليس طالق صكوك

 لما ونظراً .مراجعه صكوك من يحملونه بما العدة أثناء لزوجاتهم إرجاعهم مثبتين السابقين
 ممن الطالق صك سحب عدم أو بالمراجعة الطالق صكوك سجل على التهميش عدم يسببه
 صكوك على بالمراجعة التهميش بضرورة نؤكد فإننا . ودينية اجتماعية مشاكل من يحمله
 صكاً الزوج إعطاء من بدالً لزوجته الزوج مراجعة فور سحبها أو منكم الصادرة الطالق

 األنكحة لمأذوني أيضاً وإبالغه لديكم المختص للموظف ذلك إبالغ مع بالمراجعة
. ش/انتهى .)بطرفكم

ت/10/12
3/70

10
1

1404

الطالق
 1791/1 رقم بالرياض واألنكحة الضمان محكمة قاضي فضيلة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 . األنكحة مأذوني لدى العمل سير على المالحظات بعض المتضمن هـ12/11/1403 في

 شيء إصدار عدم -1 :بالتالي بكم المرتبطين األنكحة مأذوني جميع على التأكيد نود عليه
 ومرجعه اإلثبات باب من هذا ألن قديماً زواجهم تم ألشخاص األنكحة عقود وثائق من

 مع األصلي الطالق صك تبرز لم ما مطلقة امرأة ألي النكاح عقد إجراء عدم -2 . المحاكم
 للتهميش أصدرتها التي للجهة وبعثها زواج من يتم بما الطالق صكوك على التهميش مالحظة

 منه النكاح عقد وثيقة سحب من البد فإنه بالطالق شخص أي قيام عند -3 .سجالتها على
 . بذلك السجل على للتهميش لها المصدرة للجهة وبعثها طالق من تم بما عليها والتهميش

 وإفهام بذلك لإلحاطة .عادية أوراق على الطالق أو األنكحة عقود من شيء إثبات عدم -4



. و/انتهى .) مقتضاه المختصين
ت/8/67
3/70

15
5

1409
الطالق

 ت/8/85 ورقم هـ16/5/1408 في ب/8/2/183 رقم الوزارية للتعاميم إلحاقاً( :وبعد -
 .المدنية األحوال نظام بشأن هـ19/6/1408 في ب/8/2/235 ورقم هـ17/5/1408 في
 برقم لنا الوارد المدنية لألحوال المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب وردنا فقد

 وكيل سعادة خطاب لكم نبعث« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ23/1/1409 في 2575
 ومشفوعاته هـ1/1/1409 في 17/209 رقم الحقوق لشئون المساعد الداخلية وزارة
 من )46( المادة عليه نصت ما حول بريدة في المدنية األحوال مدير كتبه ما على المبنية

 واألحكام والرجعة الطالق ووثيقة الزواج عقد تقديم يجب بأنه المدنية األحوال نظام
 األحوال مكاتب أحد إلى سعودياً أحدهما أو طرفاها كان متى والتطليق بالمخالعات الصادرة
 من وألن . المدنية األحوال بختم وختمها لتسجيلها تاريخها من شهرين خالل وذلك المدنية
 عليه نصت لما طبقاً ريال اآلف خمسة عن تزيد ال مالية بغرامة يعاقب المادة هذه يخالف
 إثبات صكوك يصدرون األنكحة عقود ومأذوني الشرعية المحاكم أن وحيث )81( المادة
 القديمة للحاالت اإلرث حصر وصكوك المخالعات وصكوك طالق وصكوك وأوالد زوجية

 أو الطالق أو الزواج واقعة تاريخ والوثائق الصكوك بهذه يدون وال المستجدة الحاالت أو
 الوقائع هذه وقوع تاريخ معه يعرف ال الذي األمر األحيان بعض في الوفاة أو المخالعة

 وإبالغه ذلك عن التعميم نأمل . أعاله إليها المشار )46( المادة ضوء على وتسجيلها
 واعتماد االطالع نأمل .».اهـ.الوقائع هذه وقوع تاريخ إلثبات إليها المشار المعنية للجهات

. ك/انتهى .)والوثائق بالصكوك وتسجيلها الوقائع هذه وقوع تاريخ إثبات
ت/8/26
3/71

27
2

1410
الطالق



 في 286/1 رقم الخرج محكمة رئيس مساعد فضيلة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 إال الطالق صك يسلم ال لديهم القضاة الفضيلة أصحاب بعض أن المتضمن هـ19/1/1410

 المطلق من عنوانها فيؤخذ المنطقة خارج كانت وإذا الشرعي وكيلها أو وليها أو للمطلقة
 رغب ولذا للمطلق الطالق صك فيسلم اآلخر البعض أما ذلك يرى ممن وأنه إليها ويرسل
 طالقها إثبات وثيقة هو إذ بالمطلقة خاص الطالق صك أن وبما . ذلك حيال توجيهه فضيلته
 من يمنع ال ذلك أن علماً المتعين وهو محله في فضيلته رأي فإن له حاجتها عند إليه يرجع
 اإلحاطة نرغب عليه .أيضاً إليها لحاجته ذلك طلب إذا منه مصدقة صورة المطلق إعطاء
. و/انتهى .)الموضوع هذا في عامة قاعدة باعتباره به األخذ واعتماد بذلك

62/ت/8
3/72

14
4

1410
الطالق

 المتضمن هـ19/8/1398 في ت/157/12 رقم الوزارة هذه لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 الزوج مراجعة فور سحبها أو الطالق صكوك على بالمراجعة التهميش بضرورة التأكيد
 رقم خطابه في المساعد الخرج محكمة رئيس فضيلة إلينا رفعه ما على وبناء . لزوجته
 مأذوني بعض على األخيرة اآلونة في فضيلته مالحظة المتضمن هـ3/2/1410 في 530/1
 عقد إجراء عند المحاكم من الصادرة الطالق صكوك على بالتهميش القيام من األنكحة عقود

 إثبات أو أقارير صكوك أو خلع نتيجة الصكوك هذه كانت سواء المطلقة على األخير النكاح
 القضاة لغير يحق ال ألنه محله غير في اإلجراء هذا أن من فضيلته رآه وما . زوجية صلة

 أن وحيث . نراه بما وتوجيهه بذلك إحاطتنا ورغبته القبيل هذا من صك أي على التهميش
 على ذلك وقصر موجبه حصول عند وارد وسجالتها عنها المنوه الصكوك على التهميش

 يجب لكن التعليمات مع المتمشي هو المساعد الخرج محكمة رئيس فضيلة رآه كما القضاة
 تبليغ واعتماد اإلحاطة نأمل عليه . الصكوك تلك أصدرت التي المحكمة قبل من يكون أن

 المحكمة يفيدوا أن لمطلقة نكاح عقد إجراء عند عليهم بأن لكم التابعين األنكحة مأذوني
 نحو يلزم بما المحكمة تلك لتقوم طريقكم عن لديهم تم بما الطالق صك منها الصادر

 من معه يتعارض ما لجميع ملغياً التعميم هذا واعتبار بذلك وسجله الصك على التهميش
. و/انتهى .)تعليمات

99/ت/8
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1410
الطالق

 في ت/83/12 برقم الوزارة هذه من الصادرين للتعميمين إلحاقاً( :وبعد -
 غير طالق إثبات عدم بشأن هـ10/2/1404 في ت/22/1 ورقم هـ24/5/1403

 في الطالق بعد لهن محرم وال المملكة في معهم المقيمات لزوجاتهم السعوديين
 الراغب الزوج وإفهام هذه والحالة الطالق إثبات عن النظر صرف أن وحيث .إلخ...المملكة
 كان سواء تخفى ال سوالب له إيصالها بعد بالدها في القضائية الجهة لدى إثباته بالطالق
 وغيره السعودي طالق إثبات في النظر : أوال : يلي ما فيعتمد سعودي غير أو سعودياً الزوج
 الصك يسلم : ثانيا . والتعليمات الشرعي للوجه مستكمل به صك وإخراج األجنبية لزوجته
 خطاب يوجه : ثالثا . هـ27/2/1410 في ت/8/26 رقم تعميمنا في وكما للمطلقة األصل

 : رابعا . أمكن إن صورته إرفاق مع الصك لمضمون شامالً الجوازات جهة إلى المحكمة من
. و/انتهى .)تحرر والعتماده . الصك من مصدقة صورة لمطلقها يسلم

8/ت/8
3/73
5
1

1412
الطالق

 في 84871 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا فقد( :وبعد -
 السعوديين زوجات بتسجيل الداخلية وزارة قامت« : المقدمة بعد ونصه هـ7/12/1411

 متزوج لزوجها االجتماعية الحالة لتصحيح المدنية األحوال نظام في بأجنبيات المتزوجين
 كزوجة بالجوازات األجانب نظام في األجنبية الزوجة تسجيل يجري كما أعزب من بدالً

 في كزوجة إضافتها أو الطالق عند إلغاؤه يجري التسجيل وهذا زوجها كفالة وتحت مواطن
 عند الشرعية المحاكم إشعار نود .السعودية الجنسية على حصولها بعد المدنية األحوال نظام

 فرع بتعميد اإلمارة تقوم ثم ومن بذلك اإلمارة بإبالغ أجنبية زوجة أي طالق صك إصدار
 األحوال تزويد مع المدنية األحوال نظام من وحذفها تسجيلها بإلغاء طرفهم المدنية األحوال

. و/انتهى .)تعميمه جرى موجبه واعتماد ولإلحاطة .».اهـ.بطاقته ورقم رباعياً المطلق باسم
127/ت/12
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1412
الطالق

 هـ27/8/1407 في ت/12/159 برقم لكم المبلغ الوزير معالي لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 الوزراء مجلس وقرار الملكي المرسوم من ونسخة المدنية األحوال نظام من نسخة به المرفق
 هـ2/6/1407 في 4019/م/102 رقم الداخلية وزارة خطاب من وصورة بموجبها الصادر
 لألحوال المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب مؤخراً لنا ورد . النظام به المحال
 نظام إلى نشير« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ20/9/1412 في 32660 رقم المدنية

 نسخة لكم المعطى هـ20/4/1407 في 7/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر المدنية األحوال
 )51( المادة تضمنت وحيث هـ2/6/1407 في 4019/م/102 رقم خطابنا بموجب منه
 المدنية األحوال إدارات إشعار أسبوع كل نهاية في الشرعيين المأذونين على يجب بأنه منه

 والرجعة والطالق الزواج واقعات جميع يتضمن لذلك المعد النموذج على ببيان يتبعونها التي
 في المحاكم كتاب وعلى المأذون عليها صادق أو أعدها التي الوثيقة من صورة إرفاق مع

 لذلك المعد النموذج عن ببيان يتبعونها التي المدنية األحوال إدارة إشعار أسبوع كل نهاية
 . ميتاً الغائب واعتبار النسب وإثبات والمخالعات بالتطليق الصادرة األحكام ملخص يتضمن

 إليها المشار المادة تضمنته ما إنفاذ باعتماد الشرعيين والمأذونين المحاكم تعميد نأمل -
 األحوال فروع أحد مراجعة بضرورة المخالعة أو الطالق صك في الزوج على إقرار وأخذ

 نظاماً المحدد الوقت في العائلة دفتر من الزوجة وإنزال الواقعة لتسجيل المدنية
ك/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.واإلفادة

1185/ت/13
1/5

26
4

1419
الطالق

)

 وإدارة العلماء كبار هيئة ورئيس السعودية العربية المملكة عام مفتي سماحة خطاب تلقينا
 قضاة أن إلى اإلشارة المتضمن هـ4/4/1419 في خ/6.4 رقم واإلفتاء العلمية البحوث



 على التعميم سماحته وطلب والرضاع الطالق معامالت في التحويل عليه قدأكثروا المحاكم
 منهم فيرجو حكمه لهم اتضح ما أما .حكمه عليهم أشكل ما إال إليه يحولوا ال بأن القضاة
 البر على التعاون من ذلك في ما يخفى وال ,التعب من المراجعين وإراحة وإراحته فيه البت

.و/يحفظكم والله .)موجبه اعتماد القضاة الفضيلة أصحاب من نرغب لذا .اهـ. والتقوى
1596/ت/13
1/5
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1421
الطالق

 األحوال نظام به المبلغ هـ27/8/1407 في 159/ت/12 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(
 المكلف الداخلية وزارة وكيل سعادة تعميم من نسخة الوزارة تلقت فقد عليه .إلخ..المدنية

 الملكي السمو صاحب قرار من نسخة ومشفوعه هـ25/6/1421 وتاريخ هـ/ت/40 رقم
 على الموافقة ـ 1: يلي بما القاضي هـ23/5/1421 وتاريخ وز/1204 رقم الداخلية وزير

 ليكون النظام من )46( بالمادة عليها المنصوص الطالق واقعات عن التبليغ فترة تمديد
 عن التبليغ فترة تبقى أن على الطالق تاريخ من أشهر ثالثة خالل الواقعات هذه عن التبليغ

 ـ 2 .المادة بهذه عليها منصوص هو كما بالمخالعات الصادرة واألحكام الزواج واقعات
 لتكون النظام من )54( بالمادة عليها المنصوص الوفاة عن التبليغ فترة تمديد على الموافقة

 به ويعمل الرسمية الجريدة في القرار هذا ينشر ـ3 .الوفاة تاريخ من شهر خالل التبليغ فترة
.و)/بموجبه العمل واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا ...نشره تاريخ من
1703/ت/13
1/5
6
1

1422
الطالق

)

 على المبني هـ29/12/1421 وتاريخ 6617 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 المتضمن هـ1/12/1421 وتاريخ 283/52 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار

 لها ولي ال التي المرأة تقدمت إذا ـ 1 : يلي لما واألنكحة الضمان محكمة اختصاص
 الضمان محكمة على فإن لها الخاطب من تزويجها بطلب واألنكحة الضمان لمحكمة



 وجود عدم من التحقق بعد الشرعي الوجه يقتضيه ما وفق بذلك يتعلق ما إكمال واألنكحة
 أحدهما واشترط واألنكحة الضمان محكمة لدى الطالق إلثبات زوجان تقدم إذا ـ 2 .الولي
 قاضي على فإن الطالق صك في ذلك كتابة في ورغبا ذلك غير أو ونفقة حضانة اآلخر على

 والعمل لالطالع .منه يصدر فيما عليه يتفقان ما كتابة واألنكحة الضمان محكمة
.ك/يحفظكم والله)بموجبه

1797/ت/13
1/5
7
6

1422
الطالق

 رقم البرقي القنصلية الشعبة رئيس الخارجية وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة تلقت لقد(
 الشريفين الحرمين خادم سفارة أفادت"ٍ :ونصه هـ19/5/1422 في 94/72/64072/1

 الصادرة األخرى الصكوك من وغيره الطالق صكوك أصحاب يراجعها ما غالبا بأنه بالرباط
 بعدم ويفيدون الوزارة هذه من مسبقا عليها التصديق وبدون بالمملكة الشرعية المحاكم من

 توجيه سعادته وطلب .إلخ..بالمملكة الخارجية وزارة قبل من عليها التصديق بضرورة علمهم
 وزارة تصديق أن على إليها المشار الوثائق أصحاب لجميع يوضح بأن العالقة ذات الجهات

 االطالع إليكم نرغب لذا .المتبعة اإلجراءات كافة التمام منه بد وال أساسي شرط الخارجية
.و/يحفظكم والله)إليه أشير ما ومالحظة

1990/ت/13
1/5
7
5

1423
الطالق

)

 الهام الدور على وبناء واألخالقية االجتماعية وأبعادها الطالق قضايا على المترتبة لآلثار نظرا
 من الطالق عن الناشئة القضايا نظر في القضاة الفضيلة أصحاب على الملقاة المسئولية في

 الله بإذن يسهم القضايا من النوع هذا في البت سرعة إن وحيث .ونحوها والحضانة النفقة
 لذا .مطلقها من وأوالدها المطلقة حقوق وحفظ الطالق عن الناجمة اآلثار من الحد في

 من يستحق ما وإعطاؤه الجانب هذا مراعاة على العمل القضاة الفضيلة أصحاب من نرغب



 مفاسد من ينشأ لما ودرءاً الحقوق على ومحافظة األسرة لجانب حماية والعناية االهتمام
 في الشريعة مقاصد وفق والعمل القضايا من النوع هذا في البت سرعة في تأخير أي نتيجة
.و)/المصالح وتحقيق المفاسد دفع
2938/ت/13
1/5
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1427
الطالق

 رقم القنصلية للشؤون الخارجية وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد (
 اجتماعات محضر من نسخة به المرفق ، هـ12/4/1427 وتاريخ 94/77/83/46367

 دورتها في المشتركة المصرية السعودية اللجنة عن المنبثقة القنصلية للشؤون الفرعية اللجنة
-27 الموافق هـ29/2/1427-27 الفترة خالل الرياض مدينة في عقدت التي السابعة

 الخاص السفر جواز من صورة إرفاق ضرورة إلى سعادته أشار وقد ، م29/3/2006
 الطالق وثيقة بعث عند المطلقة بالمرأة الخاص السفر جواز من وصورة ، المطلق بالشخص

 استجد بما سجلها على التهميش حيال الالزم التخاذ العربية مصر جمهورية في مصدرها إلى
 المحضر في ) ثانياً ( البند من ) 23 ( الفقرة في ورد ما على استناداً وذلك ، عليها

 من البعثة إلى ترد التي والطالق الزواج صكوك إرسال يتعذر [ : المتضمنة ، المذكور
 صورتي إرفاق لعدم العربية مصر بجمهورية المختصة الجهات إلى السعودية الخارجية
 فإننا العامة المصلحة تقتضيه ما ولما . الخ ... ] بمصر والعنوان الزوجين سفر جوازي
 من ) ثانياً ( البند من ) 23 ( الفقرة في إليه أشير ما وفق والعمل االطالع إليكم نرغب

.و ) المذكور المحضر
ت/124/2

3/79
8
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1392
العاقلة

 الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة الوزارة تلقت( :وبعد -
 إلى رفع« : المقدمة بعد نصه يلي وفيما هـ20/7/1392في 17/23677 رقم التعميمي

 يحكم التي العاقلة بعض تهرب على مالحظاته يتضمن بمعروض /...........السامي المقام



 وتاريخ 13420 رقم الكريم التحريري التوجيه وتلقينا الدفع من الدية بدفع عليها
 ومنع عليها شرعاً به يحكم ما بدفع شخص كل عاقلة تكليف المتضمن هـ4/7/1392

 لذا .لالستجداء وسيلة عليه المحكوم على تصدر التي الصكوك من يتخذون الذين األشخاص
 التابعة المراكز على قبلكم من بذلك والتعميم بموجبه والتمشي الكريم األمر اعتماد نأمل
. ك/انتهى .)موجبه إنفاذ واعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.إلنفاذه لكم

م/2500/2/1
3/83
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1386
العدة

 خلع أو طالق أو بفسخ الزوجين بين بالفرقة يحكم عندما القضاة بعض أن الحظنا( :وبعد -
 فراغها بعد الزواج لها وأن الحكم حين من العدة بابتداء الزوجة يفهم به القناعة تحصل ولم
 من تصديقه بعد إال القطعية يكتسب ال ذكر ما والحالة الحكم هذا مثل أن المعلوم ومن

 بتقرير النتيجة تكون وربما المعاملة دورة انتهاء قبل الزواج ويحصل العدة تمضي وقد مرجعه
 المفعول نافذة غير بأنها األحكام هذه مثل في الخصمين إفهام اعتمدوا وعليه .الحكم نقض
. ر/انتهى .)بالتصديق القطعية تكتسب حتى

25/ت/8
3/83
8
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1412
العدة

 رقم بالنيابه األعلى القضاء مجلس رئيس الوزير معالي خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 بعد ونصه بالرياض التمييز هيئة رئيس فضيلة إلى أصله الموجه هـ17/1/1412 في 1/112

 أو بفسخ القاضي حكم إذا ما بخصوص المجلس إلى الواردة المعاملة إلى نشير« : المقدمة
 من أو القاضي حكم من تبدأ المرأة عدة فهل للتمييز خاضعاً الحكم وكان خلع أو طالق

 األوراق كامل باستعراض أنه وحيث ؟ التمييز هيئة من بتصديقه للقطعية الحكم اكتساب
 27/2/8 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار صدر أن سبق : أوال : يلي ما اتضح

 186 رقم الصك فيها صدر التي..زوجها مع..المرأة قضية بخصوص هـ26/1/1399 في
 المتضمن الطائف بمحكمة القاضي الطيب محمد/الشيخ قبل من هـ27/8/1397 وتاريخ



 ال أن على هـ23/8/1397 في الحكم تاريخ من الشرعية العدة واعتبار النكاح بفسخ الحكم
 هيئة من الحكم صدق وقد التمييز هيئة من الحكم يصدق حتى المذكورة المرأة تتزوج
 األعلى القضاء مجلس من أيضاً صدق كما هـ17/4/1398 في 1690 رقم بقرارها التمييز
 بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار صدور سبق : ثانيا .أعاله المذكور بقرارها الدائمة بهيئته

 أن يرى المجلس أن المتضمن بالمعاملة المرفق هـ11/5/1396 في 119 رقم الدائمة
 وتسلم الزوجين بين يفرق أن فينبغي القناعة تحصل ولم النكاح بفسخ حكم إذا القاضي
 الزوج على التعهد ويؤخذ زوجها واجتناب عليها بالمحافظة القاضي ويأمره لوليها الزوجة

 القناعة حصلت إذا أما التمييز هيئة بتصديق القطعية الحكم يكتسب حتى زوجته باجتناب
 الصك صدر أن سبق : ثالثا .بالطالق الزوج فيؤمر الطرفين قبل من النكاح بفسخ بالحكم

 ضد..المرأة دعوى بخصوص الرياض محكمة من هـ25/6/1409 في 177/1 رقم
..زوجها

 المدعية وأفهم النكاح القضية ناظر فضيلة فسخ وقد عنه ذكرتها ألمور النكاح فسخ وطلبها
 الحكم تصديق بعد إال تتزوج ال أن على الحكم تاريخ من اعتباراً الشرعية العدة عليها بأن
 في ش/أ/19 رقم بالقرار بالرياض التمييز هيئة من الحكم ذلك صدق وقد التمييز هيئة من
 حالة في العدة حساب بداية ناحية من العمل أن لكم يتضح كله ذلك ومن هـ11/1/1410

 هيئتي من والمصدقة إليها المشار القضايا في به عمل ما هو الفسخ أو الخلع أو الطالق
 بداية باعتبار وذلك الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس ومن والغربية بالوسطى التمييز
 النساء تنبيه مع الطالق أو الخلع أو بالفسخ القاضي حكم صدور تاريخ من العدة حساب
 بعد إال تزويجهن يتم ال وأن مولياتهم بحفظ بشأنهن األحكام صدرت الالتي أمورهن وأولياء
 الزوجة باجتناب الزوج على التعهد وأخذ الشرعية العدة وإكمال التمييز من الحكم تصديق
 في جاء ما إن:رابعا . نقضه أو الحكم تصديق يتم حتى المفسوخة أو المخلوعة أو المطلقة
 إال القطعية يكتسب ال الحكم أن من هـ25/10/1386 في 2500 رقم التعميمي الخطاب

 وإنما تحتسب ومتى العدة بداية مسألة إلى يتطرق لم التعميم هذا فإن مرجعه من تصديقه بعد
 قبل النساء بعض تزوج من احترازاً تصديقه قبل القطعية يكتسب ال الحكم أن إلى أشار

 موضح هو كما الحكم تاريخ من تبدأ وهي آخر شيء فهذا العدة بداية أما الحكم تصديق
 بهيئته األعلى القضاء ومجلس والغربية بالوسطى التمييز هيئتي من المصدقة األحكام في آنفاً

. ق/انتهى .)موجبه واعتماد لإلحاطة تعميمه جرى معاليه توجيه على وبناء .».إلخ...الدائمة
ت/17/13
3/89



4
3

1400
والعادة العرف

 الحكم وأن الذرائع سد قاعدة وعلى العرف على تبنى التي المسائل من المسألة هذه«... -
 فإن . واألحوال واألشخاص والمكان الزمان باختالف يختلف صورها من صورة كل في

 الحكم يترك بل أحكامهم القضاة عليه يبني أساساً تكون معينة مدة تحديد عدم يرى المجلس
 اختالف حسب على فيها اجتهد منهم لواحد الصور من صورة عرضت فإذا الجتهادهم

 . ق.»/إلخ... عليها تنطبق أن يمكن التي الشرعية القاعدة على وبناها ومالبساتها ظروفها
.2/310 الدعوى في التعميم نص ينظر
ت/12/27
3/89

11
2

1407
والعادة العرف

 المالية وزير لمعالي أصالً الموجه السامي المقام خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 إلى نشير« : المقدمة بعد نصه هذا هـ17/9/1406 في م/4/1584 برقم الوطني واالقتصاد

 اقتراح المتضمن البعلية األراضي موضوع بشأن هـ15/1/1406 في 5/413 رقم خطابكم
 عبد بن العزيز عبد/الشيخ فتوى في جاء ما بدراسة األعلى القضاء مجلس توجيه وزارتكم
 في ورد ما وكذلك ـ الله رحمهما ـ العزيز عبد الملك جاللة عليها وافق التي البشر الرحمن
 بموجبها التمشي يمكن عامة كقاعدة وضعها باإلمكان لعل سدير محاكم رئيس فضيلة خطاب

 رئيس خطاب نسخة برفقه لكم ونبعث األمور هذه مثل تعالج أن يمكن أخرى قاعدة إيجاد أو
 الموضوع بشأن ومشفوعاته هـ5/8/1406 في 1219/5 رقم بالنيابه األعلى القضاء مجلس

 رقم المرفق القرار بشأنها صدر الدائمة بهيئته المجلس قبل من القضية بدراسة أنه المتضمن
 في البالد سائر على تطبق عامة قاعدة وضع أن المتضمن هـ28/7/1406 في 219/5/37

 أن سبق وألنه كذلك األمر دام وما ممكن غير أمر مناطقها في األعراف اختالف مع المملكة
 من المشكلة اللجنة رأته ما على بالموافقة هـ6/3/1395 في 7448 رقم األمر صدر

 مواطن أي أن وهو البعلية األراضي بشأن والداخلية والزراعة العدل وزارات عن مندوبين
 أحاطها أو بعال بزراعتها سواء الشرعي اإلحياء وأحياها موات أرض على يده وضع أن سبق



 نظراً ولكن بها أحق فإنه البور األراضي توزيع نظام صدور قبل له تصلح لما هيأها أو بجدار
 الفقهاء أرجعها وقد معينة بنصوص الفقه كتب في تحدد لم التي المسائل من اإلحياء أن إلى
 إحياء يعد ال قد البالد جنوب في األرض به وتملك بالبعل إحياء يعد فيما والعادة العرف إلى
.شمالها في

 قاعدة وضع بالمستطاع وليس إحياء اليعد وما إحياء يعد فيما كبير دخل له العرف فإن ولذا
 حسب جهة كل قضاة ذلك يحدد الذي وإنما البالد أنحاء في البعل ألراضي بالنسبة عامة

 واإلدارية الشرعية اإلجراءات تطبيق بعد استحكام حجة استخراج طلب عند البالد عرف
 وما الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من 85،86 المادتين في عليها المنصوص

 من سبب بأي لألرض تملكه شرعياً إثباتاً المنهي أثبت فإذا وتعليمات أوامر من بهما ألحق
 يملك المنهي فإن بصحته وحكم ناقالً أو كاشفاً السبب هذا كان سواء التملك أسباب
 البور األراضي عن المسئولة هي والمياه الزراعة ووزارة مسقوية أو بعلية كانت سواء األرض
 على االعتراض حق ولها مشروع سبب بدون منها شيء على يده وضع من كل يد ورفع

 بوجاهة تقتنع لم ما مسقوية أو كانت بعلية الزراعية األراضي على االستحكام حجج إخراج
 المشار هـ6/3/1395 في 7448 رقم األمر بموجب العمل استمرار إليكم نرغب .الطلب

 السامي األمر بموجب العمل واستمرار اإلحاطة فنرغب .».اهـ.بموجبه يلزم ما فأكملوا إليه
 .)هـ15/4/1395 في ت/77برقم المحاكم على المعمم هـ6/3/1395 في 7448 رقم

. و/انتهى
202/4

3/115
16
1

1379
األجنبي عقار

 وملحقه هـ1/1/1379 وتاريخ2رقم الوزاري القرار من صورة برفقه إليكم نبعث( :وبعد -
 الوزراء مجلس رئيس سمو خطاب صورة برفق إلينا الوارد هـ5/1/1379 وتاريخ 257 رقم

 نص . ن/انتهي .)بكم يتعلق فيما مقتضاه لتنفيذ هـ5/1/1379 في 256 برقم الرياض ألمير
 الملكي السمو صاحب« : هـ5/1/1379 في 256 رقم الوزراء مجلس رئيس سمو خطاب

 حول هـ1/1/1379 وتاريخ 2 برقم المتخذ الوزراء مجلس قرار من صورة طيه الرياض أمير
 .الحجاز منطقة عدا المملكة أنحاء جميع في العقار بتملك الكويتيين للرعايا السماح
 القرارات من بصورة المعنية الجهات أشعرت كما بكم المرتبطة الجهات وابالغه العتماده



.».يخصه فيما كل موجبه العتماد المذكورة
8889/3

3/115
24
12

1380
األجنبي عقار

 عطفاً هـ15/12/1380 في 1042/2 رقم الداخلية وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 في 23700 رقم الوزراء مجلس رئاسة لشئون الدولة وزير معالي خطاب على
 التملك حيث من الكويتيين بمعاملة أمره أصدر المعظم الملك جاللة بأن هـ26/11/1380

 في السعوديون يعامل أن على السعوديون يعامل كما المملكة داخل األخرى والتسهيالت
. ن/انتهى.)بموجبه العمل فاعتمدوا .الكويتيون يعامل كما الكويت
م/1873/4

3/118
27
7

1384
األجنبي عقار

 12804/4/3 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة عام مدير سعادة من تلقينا( :وبعد -
 واآلتي المائة في بعشرة المحدد باألجانب الخاص العقار بيع رسوم من الدولة إيرادات بشأن
 إليها أعاد قد العامة المراقبة ديوان بأن أشعرتنا جدة مالية بأن فضيلتكم نحيط« : نصه

 المائة في بعشرة المحدد األجانب عقار بيع رسم من الدولة بإيرادات الخاصة المعامالت
 وثبوت قيمته ومقدار وموقعه المباع العقار نوع عن الكافية المعلومات وضوح لعدم وذلك
 أنه إال المعلومات بهذه تزويدها جدة عدل كاتب إلى المالية طلبت وقد لألجانب ملكيته
 ديوان تعقيب على وبناء .لديه المطلوبة المعلومات جميع توفر من بالرغم ذلك عن اعتذر

 لكل بالنسبة المعلومات تلك ببيان تقضي المصلحة إن وحيث الصدد بهذا العامة المراقبة
 الدولة لخزينة المستحق الرسم قيمة تحقيق إلمكان األجانب عقارات بيع معامالت من معاملة

 عن ببيان الماليات تزويد بضرورة العدل كتاب كافة على التعميم نرجو فإننا ضوئها، على
 لألجانب ملكيته يثبت وما قيمته ومقدار وموقعه يباع األجانب عقار من عقار أي نوع

 .)لكم التابعة الجهات على وتعميمه ذلك فالعتماد .».ذلك ضوء على المقرر الرسم لتحصيل
. ن/انتهى



م/2/3
3/116
1
1

1386
األجنبي عقار

 في 12948/4/1 رقم المالية وزارة خطاب الرئاسة هذه إلى ورد( :وبعد -
 باإلشارة التحية بعد الله سلمه القضاة رئيس السماحة صاحب« : نصه ما هـ19/10/1385
 المنورة المدينة عدل كاتب استفسار على عطفاً المدينة مالية من إلينا الواردة المخابرة إلى
 العقار وهو المملكة في لهم العائد عقارهم بيع يرغبون الذين الكويتيين الرعايا موضوع عن

 ويستفسر هـ30/4/1381 في 23 رقم المرسوم ألحكام وفقاً وتملكه شراؤه لهم جاز الذي
 األجانب جميع على المفروضة العقارية للضريبة المذكورين خضوع مدى عن العدل كاتب

 مجلس قرار بموجب العقار قيمة أصل من بالمائة عشرة %10 وقدرها العقار بيع عند
 في 44 رقم الملكي والمرسوم هـ11/1377/ 25 في 149 رقم الموقر الوزراء

 الصادر المرسوم نصوص على االطالع بعد أنه سماحتكم ونفيد . هـ29/11/1377
 السعودية العربية المملكة في العقار بتملك الكويتية الجنسية أصحاب لألشخاص بالترخيص

 من االستثناء على يدل ما فيها وليس فقط بالترخيص النص على تقتصر نصوصها أن وجد
 من نأمل لذا . االلتزام بطريقة وال التضمين بطريق وال النص بطريق ال العقارية الضريبة

 العقار قيمة من العقارية الضريبة حسم لمراعاة جميعاً العدل لكتاب هذا تعميم سماحتكم
 .)وتنفيذه فيه جاء ما العتماد ذلك نبلغكم لذا .».عليكم والسالم.البيع عند %10 بنسبة
. ن/انتهى
م/155/3

3/117
15
1

1387
األجنبي عقار

 لصاحب الموجه الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 على عطفاً هـ29/12/1386 في 16296 برقم المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو
 في 27657 برقم الداخلية لوزارة الموجه المعظم الملك الجاللة صاحب خطاب صورة



 طلبوا ورفقاءه ثاني آل قاسم بن فهد/الشيخ بأن جاللته خطاب والقاضي هـ16/12/1386
 للروابط وبالنظر.الرسمية الصكوك في بأسمائهم والمدينة مكة من كل في أمالكهم تسجيل
 المملكة في أمالكهم بتسجيل المختصة الجهات إبالغ يرغب جاللته فإن معهم القوية

. ن/انتهى .)العتماده ذلك نبلغكم الكريم لألمر وإنفاذاً .بأسمائهم
122/4

3/117
7

10
1389

األجنبي عقار

 باستحصال والخاص هـ1/1/1386 في م/2/3 رقم التعميمي الخطاب إلى فإشارة( :وبعد -
 المحاكم بعض أن الحظنا وقد . القيمة أصل من %10 بنسبة بيعه عند األجانب عقار ضريبة

 تقوم %10 بواقع األجانب عقار من المذكورة الضريبة تستحصل عندما العدل وكتاب
 أن يجب التي الجهة توضح أن دون الماليات فروع إلى أو النقد مؤسسة فرع إلى بإيداعه

 التعليمات وفق األجانب عقار كضريبة المحصل المبلغ وألن لذا . لصالحها المبلغ يقيد
 إذ اإليرادات لحساب بقيده لتقوم القضاة رئاسة لصالح تقيد أن يجب سابقاً لكم المبلغة
 القضاة لرئاسة المالية فروع أو النقد مؤسسة تقيدها اإليداعات تلك من البعض أن لنا اتضح

 حالة في بأنه لديكم المختصين تعميد نأمل لذا . جهتين في مشترك اآلخر البعض يقيد كما
 المودع المبلغ منه يطلب أن فروعها أحد أو النقد مؤسسة إلى إليها المشار الضريبة إيداع
 اإلشعار من بصورة القضاة برئاسة المالية اإلدارة تزويد أيضاً ويطلب القضاة رئاسة لصالح
 هذا.قبلكم من إشعارنا مع النقد مؤسسة طرف المالية وزارة الجاري المبلغ بموجبه المقيد
 فروع بها يوجد ال التي الجهات أما النقد لمؤسسة فرع بها يوجد التي للجهات بالنسبة

 إيضاح مع لنا وبعثه الرياض بنك أو األهلي البنك بواسطة شيك بها فيحرر النقد لمؤسسة
. م/انتهى .)تحياتنا ولكم.المبيع ونوع والمشتري البائع واسم للمبلغ اإلجمالية القيمة
ت/125/2

3/118
16
9

1390
األجنبي عقار



 في 15853 رقم السامي المقام خطاب من نسخة الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 عظمة إلينا كتب الداخلية وزير الملكي السمو صاحب« : النص يلي وفيما هـ25/8/1390

 بأن هـ21/8/1390 وتاريخ 35/1/2754/1390 رقم بخطابه البحرين حاكم
 إننا وحيث المملكة، في ملك شراء يرغب خليفه آل عيسى بن محمد بن إبراهيم/الشيخ
 تملك نظام عليه نص ما طبق بذلك له بالسماح المختصة الجهات فابلغوا طلبه على نوافق

 اإلحاطة ونرغب .».اهـ.هـ14/7/1390 في 13490 برقم إليكم المبلغ األجانب
. ك/انتهى .)واالعتماد

ت/159/2
3/119

15
9

1391
األجنبي عقار

 لهم تسلم ال أن يجب هنا رعاياها أمالك فإن بالموافقة اآلن حتى تركيا تجب لم ولما( -
 الحج مواسم في يتوفون الذين األتراك الحجاج مخلفات عدا ما نقداً أو تسجيالً أو عيناً
الوزارة من التعميم يطلب . و.)/ذلك من يستثنيهم ملكي أمر بحقهم صدر فقد
ت/8/12
3/119

10
1

1394
األجنبي عقار

 الخارجية لوزارة المبلغ هـ13/8/1366 في 163/3/4رقم الملكي األمر قضى لقد«... -
 أموال عن اإلفراج يتم أن إلى المملكة في الموجودة األتراك الرعايا ممتلكات على بالحجز
 . و.»/إلخ...تركيا في الموجودة الشريفين الحرمين أوقاف غالل وعن السعوديين الرعايا

.1/209 الحرمين أراضي في التعميم نص ينظر
ت/196/12

3/119
7

10
1395

األجنبي عقار



 صدور بعد إال المملكة في عقاراً السعودي غير يتملك أن إطالقاً يجوز ال -1 (... -
 يعتبر -2 . النظام رسمها التى والضوابط الشروط ووفق الصالحية صاحب من مسبقة موافقة
 إقامة في النظر ويعاد باطالً شرائطها كافة مستوفية موافقة بدون للعقار السعودي غير تملك

 باسم عقاراً السعودي غير تملك إذا -3 . المملكة أنظمة خالف حيث المشتري األجنبي
 يطلب . و.)/عقابهما في للنظر واألجنبي السعودي عن لنا ويعرض باطل فالتملك سعودي
الوزارة من التعميم
ت/192/12

3/119
3

10
1396

األجنبي عقار

 من األجانب تمكين بعدم العقارية والمكاتب المؤسسات أصحاب جميع على التعهد أخذ( -
 من التعميم يطلب . و.)/واألراضي العقارات أنواع كافة في والمساهمة والشراء البيع

الوزارة
ت/29/12
3/120
2
3

1399
األجنبي عقار

 في 39/2/2/593 رقم الخارجية وزارة خطاب صورة وردنا فقد( :وبعد -
 المقدمة بعد ونصه بجدة الفدرالية نيجريا جمهورية سفارة إلى أصله الموجه هـ10/2/1399

 على الموافقة طلبها بشأن م19/8/1978 وتاريخ 296/78 رقم مذكرتها إلى باإلشارة« :
 الطبية البعثة لسكن مقراً التخاذها /.........المواطنة من اشترتها التي للدار ملكيتها تسجيل
 )أ(الفقرة أن بإخبارها الوزارة تتشرف . النيجريين بالحجاج الخاصة والعقاقير األدوية ولحفظ

 الملكي بالمرسوم الصادر المملكة في السعوديين لغير العقار نظام من الثالثة )3(المادة من
 للعقار الممثلية تملك جواز على نصت قد صورته المرفقة هـ12/7/1390 وتاريخ 27 رقم

 وليس بالمثل المعاملة أساس وعلى.فقط رئيسها لسكن أو لها رسمياً مقراً يكون أن شريطة
 قد التملك حق أن يتضح ومنه الموقرة السفارة عنه نوهت الذي للغرض أو البعثة تلك لسكن
 بود وكان . عليها الخروج أو تجاوزها يمكن ال ومحددة معينة لغاية ومشروطاً مقيداً أصبح



 تحقيق على يساعدها ال إليه المشار النظام أن لوال المحترمة السفارة رغبة تحقق أن الوزارة
 العقار استعمال نوعية تغيير في النية المحترمة السفارة لدى يكن لم إذا ولذلك الرغبة هذه

 لإلحاطة .».اهـ.الشراء عقد فسخ من مناص ال فإنه النظام ومتطلبات يتفق بما المشارإليه
. ش/انتهى .)يخصكم فيما موجبه واعتماد

ت/132/4
3/120

19
10

1400
األجنبي عقار

 والحسابات المالية للشئون الوزارة وكيل خطاب من صورة العدل وزارة تلقت( :وبعد -
 الخارجية وزارة وكيل لسعادة أصالً الموجه هـ23/8/1400 في 4/15949 برقم بالنيابة
 بالنسبة العقار على التسجيل رسوم مقدار عن بجدة الكويتية السفارة استفسار بصدد بالنيابة

 ال بأنه نفيدكم« : نصه ما فيه جاء وقد .المملكة في للعقار تملكهم عند الكويتيين للمواطنين
 المواطنين على سواء العقار تملك عند العقار تسجيل على تستوفى مقررة رسوم توجد

 رسم يستوفى وإنما للعقار السعوديين غير تملك نظام عليهم ينطبق ممن غيرهم أو السعوديين
 .)موجبه إنفاذ الوزارة ترغب لذا .».اهـ.األجانب عقار من يباع ما على %10 قدره
. ش/انتهى
ت/156/1

3/121
26
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1400
األجنبي عقار

 مواطني منح بشأن هـ20/11/1398 في 1579 رقم الوزير معالي لقرار فإلحاقاً( :وبعد -
 عليها والبناء األراضي تملك حق المتحدة العربية واإلمارات وقطر والبحرين الكويت دولة

 المعاملة شريطة التملك على رسوم فرض بدون واالستثمار الشخصي السكن لغرض
 في ت/35/1 رقم وملحقه هـ23/2/1399 في ت/22/1 رقم التعميم وملحقه.إلخ...بالمثل

 هـ1/12/1400 في 5139/1 رقم الخارجية وزارة برقية تلقينا أننا نفيدكم .هـ9/4/1400
 ال أبوظبي إمارة بأن أفادت العربية اإلمارات دولة في الملك جاللة سفارة أن ومضمونها

 يسمح كان فإنه وغيرهما والشارقة دبي مثل اإلمارات باقي أما بها األجانب بتملك تسمح



 إجراء فعليكم ذكر ما الحال وحيث .اهـ.بذلك له يسمح يزال وال فيها التملك للسعودي
. ق/انتهى .)لكم صدر ما ضوء على بالمثل المعاملة نحو الالزم

ت/40/13
3/121
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1401
األجنبي عقار

 سوابقه على المعطوف هـ26/12/1400 في ت/156/1 رقم للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 وما بالمثل المعاملة بشرط المملكة في لألراضي الخليج دول أبناء تملك بحق يتعلق فيما

 في 5139/1 رقم ببرقيتها أفادت الخارجية وزارة أن من إليه المشار التعميم تضمنه
 ال أبوظبي أمارة بأن أفادت اإلمارات دولة في الملك جاللة سفارة أن هـ1/12/1400

 يزال وال فيها السعودي بتملك يسمح كان اإلمارات باقي وأن فيها األجانب بتملك تسمح
 رقم بالخطاب الخارجية وزارة من االستيضاح جرى وحيث .إلخ...بذلك له يسمح

 اإلمارات باقي ومواطني أبوظبي مواطني بين التمييز كيفية عن هـ10/1/1401 في ب/46/1
 بخطاب اإلفادة وردت.االتحاد باسم واحدة جنسية يحملون اإلمارات رعايا لكون المتحدة
 يستحسن أنه هـ8/2/1401 في م/200/13/1 رقم الخارجية وزير الملكي السمو صاحب
 سفارة من ومصدقة دولتهم من رسمية شهادة بتقديم العربية اإلمارات دولة رعايا مطالبة
 مولد مكان فيه يوضح جدة في المتحدة العربية اإلمارات دولة سفارة أو أبوظبي في جاللته

 التعميم بموجب التمشي واعتماد االطالع نرغب الوزير معالي توجيه وحسب . منهم كل
 إبراز بعد إال المتحدة اإلمارات مواطني لباقي اإلفراغ وعدم بعاليه إليه المشار السابق

. ق/انتهى .)إليها المشار الشهادة
ت/44/12
3/122
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1401
األجنبي عقار

 في ت/22/1 ورقم هـ9/4/1400 في ت/35/1 رقم الوزارة لتعميمات فإلحاقاً( :وبعد -
 الخليج دول لمواطني السماح بشأن هـ10/12/1398 في 1680 ورقم هـ23/2/1399



 واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا بأننا نفيدكم .إلخ...عليها والبناء األراضي بتملك
 اللجنة بأن اإلحاطة آمل« : المقدمة بعد ونصه هـ20/2/1401 في 24/554 رقم الوطني

 موضوع هـ25/1/1401 يوم بالبحرين اجتماع في ناقشت المشتركة البحرينية السعودية
 يقضي م1968 لسنة 3 برقم أميري مرسوم صدر أنه البحريني الجانب وأوضح العقار تملك
 الحقوق بجميع يتمتعوا وأن البحرين بدولة والعقارات لألراضي السعوديين الرعايا بتملك

 طيه لكم وأرسل . الخصوص هذا في البحرين أبناء بها يتمتع التي واألنظمة واالمتيازات
 لكتاب تعميم إصدار مناسبة معاليكم ترون وقد. إليه المشار األميري المرسوم من صورة
 إعالن من صورة لكم نرفق وعليه .».اهـ.إليه المشار األميري المرسوم بمضمون العدل

. و/انتهى .)يخصكم فيما موجبه واعتماد واإلحاطة لالطالع إليه المشار البحرين حكومة
ت/47/13
3/123
3
4

1401
األجنبي عقار

 في 1194 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 المتضمن هـ5/8/1398 وتاريخ 477 رقم الوزراء مجلس قرار ومشفوعه هـ28/8/1398

 على ....... والشريف ـ الجنسية فلسطيني ـ /.........بين الحاصل النزاع إلى اإلشارة
 المال بيت قبل من األرض تباع أن من الداخلية وزارة ارتأته وما األول على المبيعة األرض

 خزينة في يودع والباقي للبائع دفعه الذي الثمن للمشتري ويدفع العلني المزاد في بالمحكمة
 من المذكورة األرض تباع -1 : يلي بما إليه المشار الوزراء مجلس قرار صدر وقد الدولة

 ويودع للبائع دفعه الذي المبلغ للمشتري ويعاد العلني المزاد في بالمحكمة المال بيت قبل
 الحاالت في قاعدة هذه تعتبر -2 . الدولة خزينة في األرض ثمن من الباقي

.1/582 المال بيت مأمور بيع في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ....اهـ.المماثلة
ت/109/12

3/123
5
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األجنبي عقار

 الوطني واالقتصاد المالية وزير المعالي صاحب خطاب من صورة هذا طي نبلغكم( :وبعد -



 السماح المتضمنين المحضرين من نسخة ومشفوعه هـ10/6/1403 في 24/2069 رقم
 الحرة والمهن االقتصادي النشاط بممارسة العربية الخليج دول التعاون مجلس دول لمواطني
 .) يخصكم فيما موجبهما واعتماد اإلحاطة نرغب .فيهما الموضحة الضوابط بموجب

الوزارة من المحاضر تطلب . و/انتهى
ت/12/44
3/124
9
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األجنبي عقار

 الوارد هـ26/12/1403 في 300 رقم الوزراء مجلس قرار نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 لصاحب أصالً الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان خطاب صورة رفق صورته الوزارة لهذه

 مجلس أن« :النص.هـ10/2/1404 في ر/4/2028 برقم الداخلية وزير الملكي السمو
 الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الواردة لهذا المرافقة المعاملة على االطالع بعد الوزراء

 علي المشتملة هـ15/2/1394 في 3650 ورقم هـ19/9/1392 في 18822 برقم
 خطاب وعلى هـ1/9/1392 في س/395 برقم الداخلية وزير سمو من المرفوع الخطاب

 األجانب موضوع بشأن هـ6/2/1394 في س/51/ص/وب رقم الداخلية وزير نائب سمو
 للعقارات السعوديين غير تمليك نظام صدور قبل الحجاز منطقة خارج عقارات تملكوا الذين

 المحضر على االطالع وبعد .هـ12/7/1390 في 22/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر
 مجلس وعضو الدولة وزير معالي من كل من المتخذ هـ6/3/1401 في 29 رقم المرفق
 االطالع وبعد .الموضوع في الخبراء شعبة رئيس ومعالي الملحم محمد/الدكتور الوزراء

 : أوال :مايلي يقرر هـ29/11/1403 في 69 رقم الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية على
 في سواء للعقار السعوديين غير تملك حاالت لجميع شامل بحصر الداخلية وزارة تقوم

 مناطق من غيرها في أو المنورة والمدينة المكرمة مكة حرمي حدود خارج الحجاز منطقة
 22/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر للعقار السعوديين غير تملك نظام صدور قبل المملكة
 حل ووضع فيها للنظر الوزراء مجلس إلى الحاالت هذه رفع : ثانيا .هـ12/7/1390 وتاريخ
 المكرمة مكة حرمي حدود خارج هو ما بين التفرقة مالءمة عدم اعتبار فيه مراعاً لها شامل

.ك.»/اهـ.المملكة مناطق سائر وبين الحجاز منطقة من المنورة والمدينة
ت/12/165
3/125



7
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1405
األجنبي عقار

 ورثة بعض ويكون إخراجها قبل أصحابها يتوفى التي السامية المنح صكوك أن -1 «... -
 من أنصبتهم حسب وأجانب سعوديين الورثة باسم تسجل أجانب وبعضهم سعوديين المتوفى
 باسم تسجل ال الصكوك تلك أن -2 .ديونه وسداد المتوفى تركة تصفية بعد وذلك الميراث
 الورثة أن -3 .ورثته إلى تركته وآلت بالحياة صلته انقطعت قد ألنه المتوفى المورث
 التي السامية المنح صكوك في باسمهم تسجل التي األنصبة بيع على يجبرون ال األجانب

.1/720 التركات في التعميم نص ينظر . و.»/إلخ...إخراجها قبل أصحابها يتوفى
174/ت/8
3/125

22
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األجنبي عقار

 في 8/8 ورقم هـ5/3/1406 في ت/12/45 رقم الوزارة هذه لتعميمي فإلحاقاً( :وبعد -
 نسخة تلقينا.الخليجي التعاون مجلس دول لمواطني العقار تملك تنظيم بشأن هـ8/1/1408

 السمو لصاحب أصالً الموجه هـ25/11/1410 في 872/8 رقم السامي المقام خطاب من
 في 850/س/35 رقم خطابكم إلى نشير« :المقدمة بعد نصه اآلتي الداخلية وزير الملكي

 لمواطني العقار تملك تنظيم تطبيق على العمل قصر سموكم اقتراح بشأن هـ6/3/1409
 رقم الملكي بالمرسوم عليها المصادق األعضاء الدول في الخليجي التعاون مجلس دول

 هـ17/1/1398 في 1539 رقم باألمر العمل وإلغاء هـ27/10/1405 وتاريخ 55/م
 دول مواطني من األفراد بمنح القاضيين هـ27/10/1407 في 1147/8 رقم باألمر المعدل
 والمدينة المكرمة مكة حرمي حدود خارج األراضي تملك حق الخليجي التعاون مجلس
 والسماح بالمثل المعاملة شريطة االستثمار أو الشخصي السكن لغرض عليها والبناء المنورة

 أنه هـ19/6/1410 في 731 رقم بخطابها الخبراء شعبة أفادت وحيث.التجزئة بتجارة لهم
 وأعدت الموضوع بدراسة اللجنة وقامت المختصة والجهات الشعبة من لجنة تشكيل تم

 سموكم اقترحه ما بتأييد فيه أوصت الذي هـ19/6/1410 في 90 رقم المحضر بشأنه
 سموكم اقترحه لما بتأييدنا نخبركم . ذكر ما األمر دام وما المحضر في الموضحة لألسباب



 في 1539 رقم باألمر العمل إلغاء من الموضوع لدراسة المشكلة اللجنة به وأوصت
 العمل على واالقتصار هـ27/10/1407 في 1147/8رقم باألمر المعدل هـ17/1/1398

 األعضاء الدول في الخليجي التعاون مجلس دول لمواطني العقار تملك تنظيم بموجب
 يلزم ما فأكملوا هـ27/10/1405 وتاريخ 55/م رقم الملكي بالمرسوم عليه المصادق

. و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ.بموجبه
18/ت/8
3/126
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األجنبي عقار

 12/48 ورقم هـ5/3/1406 في ت/12/45 رقم الوزارة هذه لتعميمي فإلحاقاً( :وبعد -
 تختص بالتوثيق لإلذن الوزارة في مركزية إدارة إنشاء تم أنه المتضمنين هـ8/3/1406 في

 دول مواطني من الشأن ذوي من الطلبات وتلقي العقاري التملك عمليات ومراقبة بتنظيم
 المصادق الدول تلك لمواطني العقار تملك تنظيم لقواعد طبقاً الخليجي التعاون مجلس

 رقم الوزارة هذه لتعميم وإلحاقاً . هـ27/10/1405 في 55/م رقم الملكي بالمرسوم عليه
 المتضمن هـ15/9/1408 في 8/174 رقم بالتعميم المؤكد هـ24/3/1407 في ت/1/55

 عقارات من سابقاً تسجيله تم بما إليها المشار بالتوثيق لإلذن المركزية اإلدارة موافاة طلب
 المحاكم بعض على الحظنا وحيث . ممكن وقت بأسرع التعاون مجلس دول أبناء بأسماء

 من إذن دون المذكور المجلس دول مواطني لبعض اإلفراغ -1 : يلي ما العدل وكتابات
 التملك اتفاقية قبل الدول تلك مواطني من التملك لهم سبق عمن اإلبالغ عدم -2 .الوزارة

 حيال تم عما للوزارة الرفع في التأخر -3 . الذكر سالف الملكي بالمرسوم عليها المصادق
 عدم عليه يترتب مما بالوزارة المركزية اإلدارة من اإلذن لهم صدر لمن اإلفراغ طلبات

 لمن اإلفراغ عدم : أوال : اآلتى يعتمد ولذا . فيه لهم أفرغ الذي العام إحصائية في تسجيلهم
 وإفهامه الوزارة من إذن على الحصول قبل المجلس دول مواطني من ذلك بطلب يتقدم

 وجواز الجنسية شهادة معه مصطحباً ـ بالتوثيق لإلذن المركزية اإلدارة ـ الوزارة بمراجعة
 ثانيا . التملك بشروط إحاطته بعد شراؤه المراد العقار صك وصورة المدنية والبطاقة السفر

 كان سواء الدول تلك مواطني من المتملكين من عنهم اإلفادة تسبق لم عمن اإلفادة :
 إرفاق مع بعده أو الذكر سالف الملكي بالمرسوم عليها المصادق االتفاقية قبل تملكهم
 تلك مواطني من مستقبالً اإلفراغ لهم يتم عمن اإلفادة : ثالثا . التملك صك من صورة



.ق/هـ13/6/1407 في ت/12/104 رقم التعميم بذلك صدر و/انتهى .)حينه في الدول
79/ت/8
3/127
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األجنبي عقار
 قرار فيه المبلغ هـ5/3/1406 في ت/12/45 رقم الوزارة هذه لتعميم فإلحاقاً( :وبعد

 دول لمواطني العقار تملك بتنظيم الخاص هـ20/10/1405 في 205 رقم الوزراء مجلس
 في 55/م رقم الملكي بالمرسوم عليها المصادق العربية الخليج لدول التعاون مجلس

 السكن لغرض التملك يكون« :أن على منه الثانية المادة نصت وحيث هـ27/10/1405
 الدولة قوانين سمحت إذا إال آخر لغرض العقار استغالل حق له وليس ألسرته أو للمالك
 لبعض عقارات بإفراغ العدل كتاب بعض قيام من لدينا المختصة الجهة الحظته ولما.».بذلك

 في ولما .االستثمار لغرض معدة وشقق تجارية محالت على اشتمالها مع الدول تلك مواطني
 من كل من نرغب عليه .أعاله المذكورة المادة عليه نصت لما الصريحة المخالفة من ذلك
 العقار على يقفوا أن العدل كتاب أو القضاة الفضيلة أصحاب من أكان سواء اإلفراغ يتولى

 إجراء قبل عليه للوقوف فيه يثقون من ينيبوا أو التعاون مجلس دول مواطني أحد على المباع
 في ورد ما ومنها الشروط لجميع واستيفائه التعليمات مع ذلك تمشي من للتأكد اإلفراغ
. و/انتهى .)إليها المشار المادة

102/ت/8
3/128
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األجنبي عقار

 التنفيذية القواعد بشأن هـ8/3/1406 وتاريخ ت/12/48 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد
 ورد فقد .إلخ... العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول لمواطني العقار تملك لتنظيم
 المدن لتخطيط والقروية البلدية الشئون وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة لهذه
 العدل وزير معالي لخطاب إشارة« : يلي ما ونصه هـ18/5/1412 وتاريخ وت/2494رقم
 للعقار بالمتملكين إحصائية كشوفات عشرة ومشفوعه هـ3/3/1412 في 9/29 رقم



 لعام العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول مواطني من السعودية العربية بالمملكة
 والمادة المجلس دول لمواطني العقار تملك تنظيم من الثالثة للفقرة وتنفيذاً . هـ1411
 العدل وزير معالي بخطاب المعتمدة العقار تملك لتنظيم التنفيذية القواعد من العاشرة

 األمانات على البيانات تلك تعميم تم فقد هـ8/3/1406 في ت/12/48 رقم التعميمي
 في إليه أشير ما وتنفيذ ومتابعة تطبيق حيال الالزمة اإلجراءات التخاذ المعنية والبلديات

 رقم جدة مدينة أمانة خطاب وردنا أنه إال . واإلفادة المواقع تلك على المذكورة المواد
 صكوك من بصورة تزويدهم طلب متضمناً صورته المرفقة هـ6/5/1412 في ع/3252/2
 اللجنة انتهت وحيث . العقارات مواقع معرفة من ليتمكنوا البيانات في الواردة المالك

 العقار تملك لتنظيم الالزمة التنفيذية اإلجراءات لدراسة المعنية الوزارات من المشكلة
 وزارة تقوم )أ( فقرة األراضي بتملك يتعلق فيما أنه إلى هـ7/1/1411 في المؤرخ بمحضرها

 بصورة المعني القروي المجمع أو البلدية بتزويد العدل وكتاب المحاكم على بالتعميم العدل
 العربية المملكة في للعقار الخليجي التعاون مجلس دول مواطني أي تملك صك من مصدقة

 المتخذ اإلجراء من بصورة وتزويدنا االطالع نأمل .للمتابعة مباشرة اإلفراغ بعد السعودية
 أكد . و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ. اللجنة توجيهات وتنفيذ اعتماد حيال

هـ27/3/1422 في 1752/ت/13 رقم بالتعميم
105/ت/8
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 على التأكيد بشأن هـ7/9/1405 في ت/12/166 رقم الوزارة هذه لتعميم فإلحاقاً( :وبعد
 أو لغيب العائدة العقارات من لديها موجود هو ما بتوريد المال بيوت وإدارات المحاكم
 . الوطني واالقتصاد المالية لوزارة التابعة الدولة أمالك فروع أو الماليات إلى الورثة مجهولي

 هـ13/8/1412 في 5/5747 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا فقد
 في 6662 رقم السامي األمر بموجب الوزارة هذه بأن اإلحاطة أود« : مايلي ونصه
 المحافظة حيث من واألجانب الغائبين أمالك على المستأمنة الجهة هي هـ17/8/1368

 استيفاء مع الشرعيين أصحابها عودة حتى غلتها وحفظ وصيانتها وتأجيرها وبيعها عليها
 السامي األمر عليه نص ما بموجب الخزينة لصالح األمالك هذه من يباع ما قيمة من 10%
 على تعميم بإصدار مشكورة العدل وزارة قامت عليه وبناء هـ25/11/1377 في 149 رقم



 العقارات هذه مثل إفراغ عدم يتضمن هـ7/9/1405 في ت/12/166 برقم فروعها جميع
 الخزينة حق استيفاء من التأكد لغرض الوطني واالقتصاد المالية وزارة مع التنسيق بعد إال

 تقم لم التعميم ذلك بتطبيق المعنية الجهات بعض أن المالحظ أن غير.العقار قيمة من 10%
 اشتراه عقار بإفراغ نجران محكمة قامت المثال سبيل فعلى المطلوب الوجه على بتنفيذه

 بذلك وصدر ريال ألف ثالثمائة وقدره بمبلغ سعودي غير شخص من /..........المواطن
 عليها المنصوص المئوية النسبة تستوفى أن دون هـ27/7/1411 في 31/1 رقم الصك

 معاليكم توجيهات تصدر أن آمل فإنني التنفيذ موضع السامي األمر يوضع أن أجل ومن
 إال أجانب أمالك تخص عقارية وثائق تصديق أو عقار أي إفراغ بعدم العدل وكتاب للمحاكم

. و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ.الوزارة هذه فروع مع التنسيق بعد
43/ت/29
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 رقم لسابقه اإللحاقي هـ8/3/1406 في ت/12/48 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد
 المتضمن هـ12/6/1412 في 79/ت/8 رقم والحقهما هـ5/3/1406 في ت/12/45

 على بالوقوف العدل وكتابات بالمحاكم المختصين من اإلفراغ يتولى من كل من الرغبة
 يثقون من إنابة أو العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول مواطني أحد على المباع العقار

 واستيفائه التعليمات مع ذلك تمشي من للتأكد اإلفراغ إجراء قبل العقار على بالوقوف فيه
 كتاب بعض قيام أيضاً الحظت بالوزارة المختصة الجهة بأن نفيدكم .إلخ.. الشروط لجميع
 التملك اتفاقية قبل لها تملكهم سبق مما الدول تلك رعايا بعض من عقارات بإفراغ العدل

 مواطن إلى هـ27/10/1405 في 55/م رقم الكريم الملكي بالمرسوم عليها المصادق
 ت/12/45 رقم التعميم من الثالثة المادة عليه نصت لما اإلفراغ ذلك استيفاء دون سعودي

 بناؤها فيجب أرضاً العقار كان إذا أنه تضمنت والتي أعاله، إليه المشار هـ5/3/1406 في
 في ت/12/48 رقم التعميم من عشرة الحادية المادة عليه نصت ما وكذلك .إلخ..
 الوزراء مجلس لقرار وفقاً البيع حال في الرسوم استيفاء على تنص والتي هـ8/3/1406

 التملك التفاقية سابق نظام ظل في تملكه تم عقار كل على هـ25/11/1377 في 149 رقم
 عليه نصت لما الصريحة المخالفة من ذلك في ولما .الموقوفة العقارات ذلك من ويستثنى
 مع تعليمات من صدر وما المادتين هاتين تطبيق ينبغي فلذا .أعاله إليهما المشار المادتان



 تمشي من للتأكد الدول تلك رعايا من اإلفراغ إجراء قبل العقار عين على الوقوف مالحظة
.و/انتهى .)التعليمات مع ذلك

134/ت/8
3/131
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 في ر/4/7/109 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 في عقاراً العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول مواطني تملك بشأن هـ2/9/1413

 طلبكم بشأن هـ4/4/1413 في 26/29 رقم خطابكم إلى أشير« :يلي ما ونصه المملكة
 الخليج لدول التعاون مجلس دول بعض من الوزارة إلى ترد التي الطلبات حول التوجيه
 بتملك يتزوجن ولم النظامية السن بلغن ممن وبناتهما وزوجته الزوج فيها ويلتمس العربية
 رقم الوزراء مجلس عام أمين معالي خطاب نسخة لكم وأبعث .منهم واحد لكل مستقل عقار

 على الوزراء لمجلس العامة اللجنة باطالع أنه المتضمن هـ11/8/1413 في 2012
 وتاريخ 63 ورقم هـ2/7/1413 وتاريخ 51 رقم الخبراء شعبة مذكرتي وعلى المعاملة

 دول من مواطن أي بأن الوزارة إبالغ العامة اللجنة رأت نسختاهما المرفقة هـ2/8/1413
 بصفة عقاراً يمتلك بأن الحق له الطبيعيين األشخاص من العربية الخليج لدول التعاون مجلس
 وبناء .العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول لمواطني العقار تملك تنظيم وفق مستقلة

 واعتماد اإلحاطة نأمل .اهـ .»لذلك وفقاً يلزم ما واتخاذ االطالع آمل .الكريم التوجيه على
.و /انتهى .)موجبه

860/ت/13
3/132
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 هـ15/9/1416 في 14135/ب/4 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا ( :وبعد -
 برقيات تضمنته ما على اطلعنا :«ونصه الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه
 هـ3/8/1416 ـ2 في 29/58193 ورقم هـ9/8/1416 في ش29/1997/2 رقم سموكم



 دول بعض حكومات رغبة حول أثير ما بشأن هـ21/5/1416 في ش29/1215/2 ورقم
 المنورة والمدينة المكرمة مكة في لحجاجها خاصة سكنية مجمعات إقامة أسيا شرق جنوب

 بعقود سكنية مجمعات على للحصول تسعى الدول تلك بحكومات المختصة الجهات وأن
 سمو إبالغ من رأيتموه أن سبق ما على تؤكدون وأنكم . سنة )99( إلى تصل طويلة تأجير
 وزير معالي إبالغ ترون كما الطلبات هذه بمثل التقدم حال في لهم باالعتذار الخارجية وزير

 هذه مثل قيام أو الشركات هذه تسجيل بعدم والقروية البلدية الشئون وزير ومعالي التجارة
 في 94/71/1496/1 رقم ببرقيته أوضح قد الخارجية وزير سمو إن وحيث . المشاريع

 في باالعتذار المملكة سفارات إبالغ تم قد أنه منها نسخة لسموكم المعطى هـ13/1/1416
 بالمرسوم الصادر للعقار السعوديين غير تملك نظام أن وبما ..الطلبات هذه بمثل التقدم حال

 المكرمة مكة في للعقار األجانب تملك يجيز ال هـ12/7/1390 في 22/م رقم الملكي
 مدد أو لمدة تمديدها يجوز سنة عن تزيد ال محددة لمدة إال استئجاره وال المنورة والمدينة

 هذا أمرنا من بنسخ المعنية الجهات زودنا وقد رأيتموه ما على بموافقتنا نخبركم . مماثلة
 الشركات هذه مثل بقيام السماح وعدم الطلبات هذه مثل عن واالعتذار بذلك التقيد العتماد

 .)موجبه واعتماد لالطالع ..». عقودها توثيق أو المنورة والمدينة المكرمة بمكة والمشاريع
.و /انتهى
1158/ت/13
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األجنبي عقار

)

 نبعث( : ونصه هـ11/1/1419 في 596/ب/4 رقم البرقي الكريم السامي األمر لقدتلقينا
 ومشفوعاته هـ3/9/1415 في 17/71535 رقم الداخلية وزارة خطاب نسخة لكم

 احمد لورثة العائد العقار بشأن هـ3/7/1415 في 18/1/525 رقم خطابكم على المشتملة
 في المركزية المنطقة لتطوير التنفيذية اللجنة لصالح ملكيته المنزوعة باعشن عبدالرحمن بن

 باعشن أحمد بنت اسماء تركة من بالثلث وصية وجود تبين أنه المتضمن المنورة المدينة
 نصيب على تطبق هل العدل كتابة على واستشكل الجنسية مصرية فؤاء فاروق بنت لنادية
 عقارات من يباع ما ثمن على %10 بحسم تقضي التي التعليمات المصرية المرأة

 بأي السعودي لغير يجيز ال للعقار السعوديين غير تملك نظام أن إلى وإشارتكم..األجانب



 الوصية بطريق لها انتقل المرأة تلك نصيب وألن الملكية حق اكتساب الميراث غير طريق
 ولكون فيها األجنبي تملك تمنع والتعليمات الحرم منطقة في يقع ولكونه بالميراث وليس

 معه يمكن ال مما العامة للمصلحة ملكيته نزعت قد والعقار وارث ولغير الثلث في الوصية
 ما األمر دام وما .الوصية إنفاذ ترون به لها الموصى للعقار المصرية المرأة تملك في النظر
 التنفيذية اللجنة لصالح إليه المشار العقار بإفراغ المختصة الجهة إبالغ إليكم نرغب ذكر

 %10 حسم بعد التعويض قيمة من نصيبها المصرية المرأة وتسليم المركزية المنطقة لتطوير
 نظام به يقضي بما بالتقيد العدل وكتاب المحاكم إبالغ مع الذكر آنفة للتعليمات إنفاذاً
 يلزم ما فأكملوا .عقار على ترد كانت إذا غيرها أو الوصية في للعقار السعوديين غير تملك

.و/ )يحفظكم والله موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .هـ.أ)بموجبه
1200/ت/13
1/5

21
5

1419
األجنبي عقار

)

 في ر/4/1510 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب لقدتلقينا
 300رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ6/2/1419

 بشأن هـ9/5/1414 وتاريخ824رقم الوزارة لخطاب فيه المشار هـ22/1/1419في
 للمراغنة العائدة األمالك على استحكام حجج على الحصول الميرغني عثمان بن محمد/طلب

 هـ29/7/1410 في 217/7 برقم الطائف محكمة من استحكام صك وصدور ,بالطائف
 هـ25/3/1414 في 527/4/1 رقم بالقرار الغربية بالمنطقة التمييز محكمة من مصدق
 الميرغني محمدابوبكر بن عبدالله بن احمد/المذكورين مورث تملك بثبوت يقضي

 تحت التي الدار عدا ما الصك في حدودها والمذكورة البينة عليها قامت التي للمحدودات
 قيام لعدم عنها القاضي توقف فقد القطان محمد ابني وعبدالمحسن حسن المعارضين يد

 على بناءً القطان محمد ابني وعبدالمحسن استحكارحسن وثبوت ,ملكيتها على البينة
 قرار قضى وقد.إلخ الميرغني أحمد المورث ورثة من أيديهما تحت التي للدار إقرارهما
 السعوديين غير تملك نظام من الرابعة المادة مقتضى يطبق )1 : يلي بما الوزراء مجلس
 وتاريخ 22/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر السعودية العربية بالمملكة للعقار

 للمحدودات الميرغني محمد عبدالله بن أحمد المنهين مورث ملكية على هـ12/7/1390



 عليه التهميش بعد للمنهين بشأنها الصادر الشرعي الصك ويسلم البينة عليها قامت التي
 األنظمة من وغيره للعقار السعوديين غير تملك نظام أحكام مراعاة وجوب مع سجله وعلى

 ما يطبق )2 .التصرف أنواع من غيرهما أو الوقف أو بالبيع العقار في التصرف عند المرعية
 عن الرفع إلى حاجة دون حده على حالة كل المماثلة الحاالت على )1( البند في ورد
.و/يحفظكم والله.)بموجبه العمل واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ.ذلك
1228/ت/13
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 وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه التجارة وزير معالي خطاب من نسخة تلقينا لقد
 بيسون شركة أن المتضمن صورته المرفق هـ7/2/1419 في 209/11 برقم الداخلية
 مسجلة غير أنها كما ، بالمملكة بالعمل لها مرخص غير وأنها مسجلة غير األمريكية ترست
 صورته المرفق االستئجار عقد نموذج وأن اإلمريكية المتحدة الواليات في لها مرخص وغير

 الملكي بالمرسوم الصادر للعقار السعوديين غير تملك نظام على للتحايل أسلوب إال هو ما
 الشركة لصالح األرض ملكية صك رهن حقيقته في وهو هـ12/7/1390 وتاريخ 3/22 رقم

 الخ ... للغير وتأجيرها عليها البناء طريق عن األرض لقطعة الشركة استغالل مقابل األمريكية
 /يحفظكم والله ) التعليمات به تقتضي بما التقيد إليه أشير ما ومالحظة االطالع نرغب لذا .
. و

1561/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد
 الوزراء مجلس قرار من نسخة :أوال :يلي ما ومشفوعها هـ22/4/1421 في 2942/ب/7

 السعوديين غير تملك نظام على بالموافقة القاضي هـ8/4/1421 وتاريخ 89 رقم الموقر
 الكريم الملكي المرسوم من نسخة :ثانياً .بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك واستثماره للعقار

 االطالع إليكم نرغب لذا .ذلك على بالصادقة الصادر هـ17/4/1421 وتاريخ 15/م رقم



 هـ19/6/1423 في 2013/ت/13 رقم التعميم ينظر . و )/يحفظكم والله موجبه واعتماد
.

1676/ت/13
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 وتاريخ 15148/ب/7 رقم الكريم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 رقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ سمو خطاب على اطلعنا (( :ونصه هـ17/11/1421

 تحت واللوائح األنظمة من كثيراً أن إلى فيه المشار هـ25/10/1421 وتاريخ 1/684/م
 منها البعض لتأثير نظراً وأنه .الحكومية الجهات من عدد لدى حالياً التحديث أو اإلعداد

 التعرف في لالستثمار العامة الهيئة من ورغبة المملكة في واألجنبي المحلي االستثمار على
 هذه ومراجعة دراسة في مشاركتها أهمية ترى الهيئة فإن االعتماد قبل التأثير هذا أبعاد على

 ولموافقتنا .منها الهدف يحقق وبما المرجوة للفائدة تحقيقاً صدورها قبل واللوائح األنظمة
 والمصالح الوزارات كافة زودنا وقد بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب .ذلك على

. و )/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية
1748/ت/13
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 ر/3169 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد(
 33 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة :أوال : يلي ما ومشفوعه هـ20/2/1422 وتاريخ
 مجلس دول مواطني تملك تنظيم تعديل على بالموافقة القاضي هـ29/1/1422 وتاريخ
 من نسخة :ثانيا .المرفقة بالصيغة األعضاء الدول في للعقار العربية الخليج لدول التعاون

 .أهـ.ذلك على بالموافقة الصادر هـ15/2/1422 وتاريخ 8/م رقم الكريم الملكي المرسوم
 .و/يحفظكم والله)موجبه واعتماد االطالع إليكم ونرغب ذكر مما نسخة لكم نشفع لذا

الوزارة من النسخ تطلب
1752/ت/13
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 المجمع أو البلدية بتزويد القاضي هـ19/8/1412 في 102/ت/8 رقم للتعميم إلحاقا
 الخليجي التعاون مجلس دول من مواطن أي تملك صك من مصدقة بصورة المعني القروي
 تلقت فقد وعليه . الخ ... للمتابعة مباشرة اإلفراغ بعد السعودية العربية المملكة في للعقار

 وت/5728 رقم المدن لتخطيط والقروية البلدية الشؤون وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة
 ذلك متابعة في بالغة صعوبة تواجه البلديات أن إلى فيه أشار والذي ، هـ29/1/1422 في

 لدول التعاون مجلس دول لمواطني اإلفراغ عند الملكية صكوك من بنسخ تزويدها لعدم
 التعليمات به تقضي بما التمشي واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... العربية الخليج
.و/يحفظكم والله ) هـ19/8/1412 في 102/ت/8 رقم التعميم ومنها
1830/ت/13
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1422
األجنبي عقار
 في ، 1/748/م رقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 فهيد / األستاذ سعادة االستثمار لخدمات المحافظ وكيل تفويض المتضمن هـ7/7/1422
 على التوقيع وكذلك األجانب للمستثمرين التراخيص قرارات على التوقيع الشريف فهد بن

 وطلب . النظام وفق للعقارات األجانب المستثمرين تملك على بالموافقة الصادرة القرارات
 العدل كتابات على االستثمار لخدمات المحافظ بوكيل الخاص التوقيع نموذج تعميم سموه

 إليكم نرغب لذا . الخ ... إليها المشار التراخيص قرارات على توقيعه العتماد المملكة في
. و / ) إليه المشار التوقيع نموذج من نسخة برفقه وتجدون موجبه واعتماد االطالع

2013/ت/13
1/5
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1423



األجنبي عقار
)

 غير تملك نظام بشأن هـ19/5/1421 في 1561/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 الوزارة هذه من المشكلة اللجنة محضر إلى وإشارة .إلخ..واستثماره للعقار السعوديين

 : يلي ما والمتضمن السعوديين لغير التملك نظام تطبيق آلية لدراسة لالستثمار العامة والهيئة
 السعوديين غير للمستثمرين بالترخيص المختصة الجهة هي لالستثمار العامة الهيئة أن : أوال
 نظام من الثانية المادة عليه نصت ما حسب االعتبارية أو الطبيعية الصفة ذوي األشخاص من

 لخدمات المحافظ وكيل الشريف فهد بن فهيد/األستاذ سعادة وتفويض .األجنبي االستثمار
 العامة الهيئة محافظ سمو عن نيابة التملك على الموافقة قرارات بتوقيع بالهيئة االستثمار
 بالموافقة لالستثمار العامة الهيئة قرار بها المرفق الخطابات توجيه سعادته وعلى..لالستثمار

 ومدن ومحافظات مناطق في العدل كتاب أو القضاة الفضيلة أصحاب إلى التملك على
 على : ثانيا .هـ20/7/1420 وتاريخ 1830/ت/13 رقم التعميم تضمنه ما وفق المملكة
 وتسجيل توثيق يتم ـ 1 : يلي ما مراعاة العدل وكتابات العدل كتابة بعمل القائمة المحاكم

 العقار تملك على الموافقة قرار في اسمها يرد ما حسب المؤسسة أو الشركة باسم العقار
 العقار تملك قرارات بها المرفق الخطابات في ـ 2 .لالستثمار العامة الهيئة من يصدر الذي

 اتمام في الشركة نظام حسب المفوض الشركة مندوب السم والمتضمنة الهيئة من الصادرة
 على بالتوقيع منها ومفوضا للشركة ممثال المندوب يعتبر للشركة الملكية انتقال إجراءات

 على الصك في ينص أن ـ 3 .واستالمه الصك استخراج إجراءات واتمام المبايعة ضبط
 .حالة لكل الهيئة عن الصادر التمليك قرار في الواردة االستثمار ضوابط ـ أ : التالية األمور

 بتهيئة الشركة أصحاب التزام ـ ج .الملكية نقل بعد الشركة مال رأس إلى العقار ضم ـ ب
.أجله من التملك تم الذي للغرض منه واالستفادة العقار

 العامة الهيئة موافقة بعد إال الهبة أو الحكر أو للملكية ناقال تصرفا بالعقار التصرف عدم ـ د
 غير تملك نظام من األولى المادة من "ب" الفقرة على بناء الصادرة الصكوك ـ 4 .لالستثمار

 تستكمل أن على بالصك ينص فضاء أرض على كانت إذا واستثماره للعقار السعوديين
 كان وإال باسمه األرض تسجيل تاريخ من سنوات خمس خالل العقار بناء المالك أو الشركة

 المحاكم تقوم ـ 5 .بالعقار بالتصرف اإلذن بطلب المختصة للجهة التقدم في الحق للهيئة
 طبق بصورة الهيئة بتزويد السعوديين لغير التملك صكوك منها يصدر التي العدل وكتابات

 الهيئة وكيل سعادة عنوان على رسمية وبصفة مباشرة تصدره الذي الصك من األصل
 للعقار السعوديين غير تملك لنظام وفقا الصادرة العقارات إفراغ ـ 6 .االستثمار لخدمات



 المحافظ وكيل سعادة خطاب الوزارة تلقت وحيث .مستقل صك بشأنه ينظم واستثماره
 على اآللية هذه تعميم طلبه المتضمن هـ16/11/1422 في 2734 رقم االستثمار لخدمات
 االطالع إليكم نرغب العامة المصلحة ولمقتضى تقدم ما على وبناء .إلخ..الشرعية الدوائر
 ]للتوثيق المركزية اإلدارة[ الوزارة وتزويد بعاليه المذكورة اآللية بموجب العمل ومراعاة
.و)/السعوديين غير تملك صكوك من يصدر مما بصورة

2199/ت/13
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األجنبي عقار

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 المرسوم و األجنبي االستثمار نظام من نسخة ومشفوعه هـ25/2/1424 في 8945/ب/3

 نسخة تلقينا كما . الخ ... عليه بالموافقة القاضي هـ5/1/1421 وتاريخ )1( رقم الملكي
 51173/ب/3 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من
 )17/23( رقم األعلى االقتصادي المجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ18/12/1423 في

 االستثمار من المستثنى النشاط أنواع قائمة على الموافقة بشأن هـ1/12/1423 وتاريخ
 والمرسوم النظام من نسخة برفقه تجدون عليه ) بالقرار الموضح النحو على ( األجنبي
 فيما العتمادها بعاليه إليها المشار األعلى االقتصادي المجلس قرار من ونسخة الملكي

.و/ ) يخصكم
2542/ت/13
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1425
األجنبي عقار

 سعادة تفويض المتضمن ، هـ20/8/1423 وتاريخ 2050/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 للتوقيع زرعة بن محمد بن الرحمن عبد / المهندس لالستثمار العامة الهيئة محافظ وكيل
 عليه . الخ ... للعقارات األجانب المستثمرين تملك على بالموافقة الصادرة القرارات على
 وتاريخ 1/3649/م برقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد



 لشؤون المحافظ وكيل لسعادة المرفقة التواقيع نماذج اعتماد المتضمن ، هـ29/10/1425
 .م / االستثمار خدمات عام مدير وسعادة ، العواد صالح بن عواد .د / والدراسات األنظمة
 نرغب لذا . المملكة في العدل كتابات مخاطبة بصالحية وذلك ، عاشور عمر بن حسن
 المنوّه التواقيع من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم
. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) أعاله عنها
2579/ت/13
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1426
األجنبي عقار

)

 سعادة تفويض المتضمن ، هـ17/11/1425 وتاريخ 2542/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وسعادة ، العواد صالح بن عواد .د/ والدراسات األنظمة لشؤون العامة الهيئة محافظ وكيل
 كتابات مخاطبة بصالحية وذلك ، عاشور عمر بن حسن .م / االستثمار خدمات عام مدير

 برقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... المملكة في العدل
 رئيس لسعادة المرفق التوقيع نموذج اعتماد المتضمن ، هـ18/1/1426 وتاريخ 1/217/م

 بصالحية وذلك ، اليحيى صالح بن وليد / األستاذ المستثمرين وخدمات التسويق قطاع
 لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . المملكة في العدل كتابات مخاطبة

. و/ ) أعاله عنه المنوّه التوقيع من نسخة برفقه وتجدون . يلزم
2604/ت/13
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1426
األجنبي عقار

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد (
 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة وبطيه ، هـ17/2/1426 وتاريخ ب/6337 برقم البرقي

 السعوديين غير يمنع التي المسافة تحدد.1 : يلي بما القاضي ، هـ12/1/1426 وتاريخ 9
 الحدود خط بداية من متر كيلو بعشرة فيها االرتفاق أو االنتفاع حق اكتساب أو التملك من

 العامة المصلحة اقتضت متى المسافة هذه تعديل الداخلية ولوزير ، المملكة داخل البرية



 نهاية من متر خمسمائة بمسافة العسكرية والمدن للقواعد األمني الحزام يحدد.2 . ذلك
 ، المجاورة والدول المملكة بين الحدود اتفاقيات به تقضي بما ذلك يخل ال.3 . حدودها

 وغيرها ، اآلثار ونظام ، التعدينية االستثمارات ونظام ، التنفيذية والئحته الحدود أمن ونظام
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الصلة ذات والتعليمات واللوائح األنظمة من

.و / ) يلزم لمن وإبالغه موجبه
2624/ت/13
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األجنبي عقار

)

 ذات الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 ، المالية وزير معالي إلى أصالً الموجهة ، هـ21/3/1426 والتاريخ ب/11069 الرقم

 والتاريخ ) 47 ( الرقم ذي الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .1 : يأتي ما بها والمرفق
 ( دورته في الصادر التعاون لمجلس األعلى المجلس قرار بشأن المتخذ ، هـ25/2/1426

 مجال في المجلس دول مواطني بين التامة المساواة بتطبيق الخاص ، ) والعشرين الثالثة
 ) 48 ( الرقم ذي الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .2 . األهلية القطاعات في العمل

 في الصادر التعاون لمجلس األعلى المجلس قرار بشأن المتخذ ، هـ25/2/1426 والتاريخ
 في المجلس دول مواطني بين التامة المساواة بتطبيق الخاص ، ) والعشرين الثالثة ( دورته
 ( الرقم ذي الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .3 . والتقاعد االجتماعي التأمين مجال

 التعاون لمجلس األعلى المجلس قرار بشأن المتخذ ، هـ25/2/1426 والتاريخ ) 49
 دول مواطني بين التامة المساواة بتطبيق الخاص ، ) والعشرين الثالثة ( دورته في الصادر

 أنه سموه برقية تضمنت وقد . الشركات وتأسيس وتداولها األسهم تملك مجال في المجلس
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . القرارات هذه على الكريمة الموافقة تمت

 الوزراء مجلس قرارات ومن ، سموه برقية من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه
 تطلب . و/ ) الخصوص بهذا الموقر الوزراء مجلس ورأي بعاليه إليها المشار الموقر

. الوزارة من المرفقات
2795/ت/13
1/5
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1426
األجنبي عقار

)

 صاحب كتاب على المبني ، هـ20/8/1423 وتاريخ 2050/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 المتضمن ، هـ2/8/1423 وتاريخ 1/1327/م رقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ السمو
 زرعة بن محمد بن الرحمن عبد / المهندس االستثمار لتشجيع المحافظ وكيل سعادة تفويض
 الخ ... للعقارات األجانب المستثمرين تملك على بالموافقة الصادرة القرارات على للتوقيع

 وتاريخ 398/10 رقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد عليه .
 أسماؤهم اآلتية السعادة أصحاب توقيع اعتماد معاليه طلب المتضمن ، هـ16/11/1426
 / األستاذ · : للعقارات األجانب المستثمرين تملك على بالموافقة الصادرة القرارات على
 ياسر / المهندس · المستثمرين وخدمات التسويق قطاع رئيس - اليحيا صالح بن وليد

 - خشيم الله عبد محمد / األستاذ · المكلف الشاملة الخدمة مراكز مدير - ياسين إبراهيم
 الخدمة مركز مدير - العتيبي عايض بن مسعف / األستاذ · بجدة الشاملة الخدمة مركز مدير

 ومن ، والتعليمات األنظمة وفق بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا بالدمام الشاملة
 رقم التعميم انظر .و ) هـ19/6/1423 وتاريخ 2013/ت/13 رقم تعميمنا ذلك
. هـ2/8/1427 في 2940/ت/13
2940/ت/13
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األجنبي عقار

)

 معالي كتاب على المبني ، هـ4/12/1426 وتاريخ 2795/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 طلب المتضمن ، هـ16/11/1426 وتاريخ 398/10 رقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ
 تملك على بالموافقة الصادرة القرارات على السعادة أصحاب بعض توقيع اعتماد معاليه

 العامة الهيئة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... للعقارات األجانب المستثمرين
 توقيع اعتماد معاليه طلب المتضمن ، هـ22/7/1427 وتاريخ 1279/20 رقم لالستثمار



 بالموافقة الصادرة القرارات على - منها نسخة المرفق – أسماؤهم اآلتية السعادة أصحاب
 كتابات رؤساء الفضيلة أصحاب إلى والكتابة للعقارات األجانب المستثمرين تملك على

 خدمات قطاع رئيس - الطوخي أحمد بن عماد / األستاذ· : ذلك يخص فيما األولى العدل
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . طلبه العزيز عبد بن محمود / المهندس· . المستثمرين

 وتاريخ 2013/ت/13 رقم تعميمنا ذلك ومن ، والتعليمات األنظمة وفق بموجبه
.و ) هـ19/6/1423
3003/ت/13
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األجنبي عقار

 محافظ معالي طلب بشأن هـ4/12/1426 وتاريخ 2795/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا(
 بالموافقة الصادرة القرارات على السعادة أصحاب بعض تواقيع اعتماد لالستثمار العامة الهيئة
 الهيئة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد . الخ... للعقارات األجانب المستثمرين تملك على

 اعتماد معاليه طلب المتضمن هـ5/11/1427 وتاريخ 1889/20 رقم لالستثمار العامة
 على بجدة الشاملة الخدمة مركز مدير الخرس الرسول رب عبد محمد /األستاذ توقيع

 خشيم محمد / األستاذ من بدالً أعاله المذكورة بالمواضيع تختص التي الصادرة الخطابات
 األنظمة وفق موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. سابقاً المركز مدير

و/ ).والتعليمات
3085/ت/13
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األجنبي عقار

)

 صاحب خطاب على المبنى , هـ6/3/1424 وتاريخ 2199/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وتاريخ 8945/ب/3 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو

 )1( رقم الملكي والمرسوم األجنبي االستثمار نظام من نسخة به المرفق , هـ25/2/1424
 صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه .الخ ..عليه بالموافقة القاضي هـ5/1/1421 وتاريخ



 هـ7/3/1428 وتاريخ ب/11185 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو
 هـ5/3/1428 وتاريخ )1/28( رقم األعلى االقتصادي المجلس قرار من نسخة به المرفق
 االستثمار نظام من ) الثانية ( المادة به تقضي بما اإلخالل عدم مع : أوالً :- يلي بما القاضي
 على وذلك ( األجنبي االستثمار من المستثنى النشاط أنواع قائمة على الموافقة األجنبي

 القطاعات بعض فتح أجل من عام كل القائمة هذه تراجع’ : ثانياً ) بالقرار الموضح النحو
 المادة به تقضي لما تنفيذاً : ثالثاً . بها الخاصة التنظيمات إصدار عند األجنبي لالستثمار

 للمستثمر الالزم الترخيص لالستثمار العامة الهيئة تصدر األجنبي االستثمار نظام من )الثانية(
 العامة الهيئة وتوضّح , القائمة هذه في يرد لم الذي النشاط أنواع من نوع أي في األجنبي

 في بما النشاط هذا تحكم التي األنظمة متطلبات الترخيص في األجنبي للمستثمر لالستثمار
 والمطلوبة المعنية الجهات من الالزمة التراخيص على والحصول اإلجراءات استيفاء ذلك

 في المعنية الجهات ممثلو يقوم أن على , كافة المستثمرين قبل من النشاط هذا لممارسة
 لذا . ممكن وقت أسرع في اإلجراءات هذه إنهاء على بالمساعدة الشاملة الخدمة مركز
 قرار من نسخة برفقه وتجدون .يخصه فيما كل موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

و./ يحفظكم والله .. إليه المشار األعلى االقتصادي المجلس
3183/ت/13
1/5
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1428
األجنبي عقار

 غير تملك نظام بشأن هـ19/5/1421 وتاريخ 1561/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه إلخ ... واستثماره للعقار السعوديين

 وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ3/7/1428 وتاريخ ب م/6020 رقم
 وتاريخ 13793/ب/7 رقم األمر إلى نشير [ : ونصه والقروية البلدية الشؤون

 مجلس أن المتضمن ، منه نسخة المالية ووزارة الوزارة من لكل المعطى هـ20/4/1423
 رعايا بعض تملك موضوع هـ29/3/1423 بتاريخ المنعقدة جلسته خالل بحث قد الوزراء

 ، المنورة والمدينة المكرمة مكة في للعقارات العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول
 الوزراء مجلس وعضو الدولة وزير معالي من لجنة تشكيل : أوالً : يلي بما المجلس ووجه

 الوزراء مجلس وعضو الدولة وزير ومعالي ، الخويطر عبدالله بن عبدالعزيز /الدكتور
 /الدكتور الوزراء مجلس وعضو الدولة وزير ومعالي ، النفيسة عبدالله بن مطلب /الدكتور



 المكرمة مكة من كل في للعقار األجانب تملك موضوع لدراسة العيبان محمد بن مساعد
 استثناء دون للجميع شامالً المنع يكون أن أساس على ومفصل عام بشكل المنورة والمدينة

 األمر وإلى .الصدد هذا في الوزراء مجلس رآه ما بإنفاذ إليه المشار األمر وقضى .إلخ ..
 من لكل والمعطى الداخلية لوزارة الموجه هـ15/10/1424 وتاريخ 49053/ب/4 رقم

.الخصوص بهذا منه نسخ المالية ووزارة العدل ووزارة الوزارة

 وتاريخ 1362 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب نسخة لسموكم ونبعث
 وتاريخ 22545 رقم سموكم برقيتي نسختي على المشتملة ومشفوعاته هـ18/6/1428
 العاصمة أمانة به أفادت ما بخصوص هـ3/4/1425 وتاريخ 20947 ورقم هـ15/4/1427

 خطاب وتضمن ، المكرمة مكة في سعوديين لغير مملوكة عقارات من وجد عما المقدسة
 بتاريخ المنعقدة جلسته خالل الموضوع هذا على اطلع الوزراء مجلس أن معاليه
 المعد هـ26/3/1428 في )115( رقم المحضر على اطلع كما ، برئاستنا هـ17/6/1428
 وقد ، الصدد بهذا المتخذة الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية وعلى ، الخبراء هيئة في

 وشامالً باتاً منعاً المقدستين المدينتين في للعقار التملك منع يكون أن الموقر المجلس رأى
 إليكم ونرغب .واستثماره للعقار السعوديين لغير التملك نظام ألحكام تطبيقاً استثناء أي دون
 -1 : يأتي بما المعنية الجهات على والتأكيد ، الصدد هذا في الوزراء مجلس رآه ما إنفاذ
 والمدينة المكرمة مكة في للعقار السعوديين غير تملك حاالت عن الرفع إلى الحاجة عدم

 رقم األمر من )أوالً( البند في المشكلة اللجنة تزويد إلى الحاجة عدم وكذلك ، المنورة
 نظام أحكام تطبيق -2 .عملها النتهاء وذلك ، بها هـ20/4/1423 وتاريخ 13793/ب/7

 وتاريخ 62/م رقم الملكي المرسوم وأحكام ، واستثماره للعقار السعوديين غير تملك
 لذا .أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. عنه الرفع يحتاج عما فقط والرفع هـ25/9/1427

و /،،، يحفظكم والله .يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب
م/6/4
3/93
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1386
الملكية ونزع العقار

 في 10535 رقم المالية وزير الملكي السمو صاحب خطاب طيه من لكم نرفق( :وبعد -
 وأراض مبان من العقارات شراء عند تتبع أن يجب التي التعليمات المتضمن هـ29/8/1385

 .)لتنفيذه بكم المرتبطين العدل وكتاب المحاكم وتعميد بموجبه التمشي نأمل . الدولة باسم



.1/378 الدولة أمالك في المالية وزير سمو خطاب نص ينظر . ن/انتهى
م/1046/3

3/93
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1386

الملكية ونزع العقار
 وتاريخ 1039 رقم والصناعة التجارة وزارة وكيل سعادة خطاب وردنا( :وبعد -
 المتر باعتبار العدل وكتاب الشرعية المحاكم على التعميم فيه يطلب هـ8/3/1386

 في التعميم نص ينظر . ن.)/إلخ...العقارية الممتلكات وشراء بيع في األصل ومشتقاته
.577/ص واألطوال المقاييس

ت/69/2
3/93
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1390
الملكية ونزع العقار

 ملكية من بالتثبت بواجباتها تقوم التي والمحاكم العدل كتاب تقيد الضروري من(... -
 العدل كتاب في التعميم نص ينظر . ن.)/إقراره رصد قبل شرعي بصك العقار في المتصرف

.254/ص
ت/150/3

3/93
7
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1391
الملكية ونزع العقار

 يطالب التي والممتلكات لألراضي المعتمدة المخططات من نسخ ثالث للبلدية يرسل«... -
 إعطاء -1 : يلي كما المذكورة النسخ في التصرف اعتمدوا ولهذا بتخطيطها أصحابها

 أو األرض مالك إعطاء -2 . تردكم التي نسخ ثالث من نسخة مدينتكم في العدل كاتب
.259/ص العدل كتاب في التعميم نص ينظر .ك.»/إلخ... الثانية النسخة العقار

ت/45/2
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13
3

1393
الملكية ونزع العقار

 واالقتصاد المالية للشئون الدولة وزير معالي خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 الرياض مدينة ألمين أصالً الموجه هـ26/1/1393 في 12/1453 رقم التعميمي الوطني
 يطالب لم التي واألجور الرواتب ومرتجعات الملكية نزع وأقيام أمانات حيال اإليضاح بصدد

 معالي خطاب نص . ك/انتهى .)به لإلحاطة موظفيكم وإبالغه اإلحاطة نأمل . مستحقوها بها
 هـ3/1/1393 في 20/8 رقم الخطية لبرقيتكم باإلشارة« : عنه المنوه الدولة وزير

 الرواتب ومرتجعات الملكية نزع وأقيام البناء أمانات كانت إذا عما االستفهام المتضمنة
 األوليين للحالتين بالنسبة فأكثر سنوات ثالث لمدة مستحقوها بها يطالب لم التي واألجور

 في النظر يجوز وال العامة للخزانة ملكاً تعتبر الثالثة للحالة بالنسبة فأكثر سنتين ولمدة
 أوال : يلي ما توضح أن الوزارة هذه تود .لصرفها الشأن أصحاب بها يتقدم قد التي الطلبات

 فإن ولذا رجعي بأثر يطبق وال هـ25/10/1392 في نشره تاريخ من نافذاً يعتبر القرار أن :
 ناشئاً الحق هذا كان لو حتى به المطالبة لمستحقه يجوز العامة الخزانة قبل اآلن قائم حق أي
 صرفه عن االمتناع يجوز وال للمطالبة مهمالً المستحق خاللها ظل وأكثر سنوات ثالث قبل

 لسقوط يلزم ألنه وذلك هـ16/9/1392ـ15 في 968 رقم الوزراء مجلس قرار إلى استناداً
 ثالث أو سنتين مدة مشروع عذر بدون المطالبة المستحق يهمل أن المطالبة في الحق

 األمانة من كان إذا ذلك على كمثال : ثانيا . للكافة وإبالغه القرار نشر تاريخ من سنوات
 نشر حتى به المطالبة المستحق وأهمل هـ1385 عام الصرف مستحق ملكية نزع عن تعويض

 ال قائماً يظل الحق هذا فإن هـ25/10/1392 في الرسمية الجريدة في الوزراء مجلس قرار
.هـ24/10/1395في إال به المطالبة تسقط

 نزع وتعويضات البناء لتأمينات بالنسبة بالحق المطالبة لسقوط الالزمة المدة أن : ثالثا
 من وذلك إليه المشار الوزراء مجلس قرار من الثانية للفقرة وفقاً سنوات ثالث هي الملكية

 نزع أقيام ألصحاب اإلعالن تاريخ ومن للمباني بالنسبة التأمين استرداد في الحق نشوء تاريخ
 وفقاً سنتان فإنها واألجور للرواتب بالنسبة بالحق المطالبة لسقوط الالزمة المدة أما.الملكية
.».القرار من األولى للفقرة

ت/50/2
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1393
الملكية ونزع العقار

 برقم العليا القضائية الهيئة من مؤخراً الصادر القرار من نسخة هذا بطي تجدون( :وبعد -
 العامة الشوارع لمصلحة ينتزع ما إفراغ في إجراؤه ينبغي ما بصدد هـ24/2/1393 في 52
 .)بموجبه التمشي واعتماد االطالع نرغب . المعتوهين أو الغائبين أو للقصار العائد العقار من

 وحده لله الحمد« :هـ24/2/1393 في 52 رقم العليا القضائية الهيئة قرار نص . و/انتهى
 هـ8/1/1393 في 36 رقم العدل وزير معالي خطاب على العليا الهيئة اطلعت فقد :وبعد

 ويتضمن هـ14/11/1392 وتاريخ 505 رقم حائل عدل كاتب فضيلة خطاب ومشفوعه
 العقارالعائد من العامة الشوارع لمصلحة ينتزع ما إفراغ في إجراؤه ينبغي عما االستفسار

 أي إجراء بعدم تقضي العدل بكتابة الخاصة التعليمات ألن المعتوهين أو الغائبين أو للقصار
 شرعي صك بذلك يصدر حتى المذكورين حقوق في ذلك غير أو مناقلة أو شراء أو بيع

 التنظيم لمصلحة عقارهم من ينتزع ما على التعليمات هذه تطبيق في وأن للقطعية مكتسب
 فيطلب الوقت من اإلجراءات تتطلبه لما التنفيذ مرحلة في هو الذي للمشروع تعطيالً
 المشار خطابه في الوزير معالي ويرغب ذلك في اتباعه يجب ما إلى إرشاده سرعة فضيلته

 قاعدة تتخذ صالحة صيغة إلى والتوصل الرأي وإبداء ذلك دراسة القضائية الهيئة من إليه
 ذكر لما القضائية الهيئة وبدراسة . المملكة في العدل كتاب جميع لدى عليها يسار

 الصكوك ترفع أن عليها أوجبت قد أنها وجد للمحاكم الصادرة التعليمات إلى وبالرجوع
 لك ونحوذ الوقف أو القصار عقار تأجير أو ببيع والنظار لألوصياء باإلذن منها تصدر التي
 ونحوه البيع تسجيل من العدل كتاب التعليمات تلك ومنعت لتصديقها التمييز هيئة إلى

 النظار تصرفات على الرقابة إحكام ذلك من والغرض تصديقها قبل الصكوك تلك بموجب
 الوقف منافع كتعطيل شرعي لمسوغ كان غيره أو البيع أن من التأكيد في ورغبة واألوصياء

.به يستبدل أو القيمة من به يباع فيما الغبطة وجود أو

 الوصي أو الناظر أبدى إذا إال يوجد ال التصرفات تلك على الرقابة محل أن هذا من ويتضح
 القصار أو الوقف عقار كان إذا أما إليها، المشار للمسوغات البيع في نفسه تلقاء من رغبته

 الرقابة محل فإن الغرض لهذا خصصت لجنة قبل من قيمته وقدرت العامة للمصلحة انتزع قد
 قرارات من للتظلمات مجال هناك ليس وأنه سيما ال االختياري التصرف النعدام موجود غير



 رفع المحاكم على توجب التي التعليمات أن ترى القضائية الهيئة فإن ولذا . التقديرات لجنة
 من ملكيته ماتنتزع تشمل ال لتصديقها التمييز هيئات إلى واألوصياء للنظار اإلذن صكوك
 صدور إلى يدعو ما الهيئة ترى وال. العامة للمصلحة ونحوها والقصار األوقاف عقارات

 مباشرة اإلفراغ يكون بل العقار ملكية انتزعت التي للجهة باإلفراغ واألوصياء للنظار اإلذن
 طريق عن فتودع القيمة وأما العدل، كاتب لدى شابههم من أو واألوصياء النظار من

 البالد في المعتمدة البنوك أحد في أو فروعها أحد أو النقد مؤسسة في الشرعية المحكمة
 من بشرائه واإلذن البدل وجود بعد إال تسحب وال للمؤسسة فروع فيها توجد ال التي

 العدل كاتب لدى البدل إفراغ وعند وغيره المختار الوصي ذلك في سواء الشرعي الحاكم
 ينوه أن على للبائع وتسلم الحاكم من بأمر قيمته تسحب الموصى أو للناظر المالك قبل من

 الوقف عقار من العامة للمصلحة اقتطع لما إفراغ صك كل في القاعدة هذه عن العدل كاتب
.».وسلم وصحبه وآله محمد على الله وصلى الموفق والله.للدولة القصار أو

ت/68/12
3/97
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1393
الملكية ونزع العقار

 من العدل كتاب نظام من »45« المادة في جاء ما بمقتضى ذلك في التمشي عليكم(... -
 هوية من التثبت بعد إال إفراغه أو انتقاله أو العقار تملك إلى تؤدي معاملة أي إجراء منع

 تنظيم يريد من كل أن المتضمنة المذكور النظام من »15« والمادة رسمية بوثيقة إليه المنتقل
 أو رهن أو مبايعة أو هبة أو وصاية أو وكالة األوراق وسائر والمستندات المقاوالت وتصديق

 معرفين بواسطة العدل كتابة لدى شخصيته يثبت أن عليه يجب درجاتها اختالف على إنذار
.757/ص الوكالة في التعميم نص ينظر . ك...)/تامة معرفة معروف غير كان إذا هذا

ت/182/12
3/97
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1396
الملكية ونزع العقار



 على التعميمي البلدية الشئون وزارة وكيل سعادة خطاب من صورة الوزارة تلقت( :وبعد -
 نصه يلي وفيما هـ28/8/1396 في ش/294/2 رقم واإلدارات المياه ومصالح البلديات

 التنمية لصندوق عقاراتهم برهن قاموا الذين المواطنين بعض أن اإلحاطة نأمل« :المقدمة بعد
 التعويض صرف طلبهم عند صعوبات يالقون التنظيم خط ذلك بعد وتناولها العقاري

 بحجة المختزلة بالمساحة للبلديات اإلفراغ عن العدل كتاب امتناع بينها ومن لهم المستحق
 التنمية صندوق مع التنسيق تم فقد المواطنين أمور ولتسهيل للصندوق مرهونة األرض أن

 رخصة في األرض مساحة بتعديل البلديات تقوم -1 :يلي ما على الرأي واستقر العقاري
 البناء في يؤثر ال االختزال أن إلى ويشار االختزال بعد المتبقية المساحة يساوي بما البناء

 حسب البناء عليها تم التي المساحة على مقصوراً الصندوق رهن كان إذا -2 . المقام
 للتنظيم المعترضة المساحة عن التعويض صرف عندئذ فيجوز البلدية من المعطى التصريح

 مرهون عقار من جزء اقتطاع حالة في -3 . المرهونة المساحة عداد في تدخل ال والتي
 قيمة تغطي قيمة ذا مبني غير أو مبنياً التنظيم يعترض ال الذي الجزء وكان للصندوق بكامله
 العقار كل اقتطع إذا -4 . لصاحبه المقتطع الجزء قيمة صرف الحالة هذه في فيجوز الرهن

 وتصرف الرهن قيمة من أكثر العقار قيمة كان إذا الصندوق إلى الرهن قيمة فيحول المرهون
 جميع فيحول الرهن قيمة من أقل العقار قيمة كانت إذا أما ، المالك إلى العقار قيمة بقية

 ولكم.ذلك مراعاة نأمل .حقه بباقي ـ المالك ـ الراهن لمطالبة إعالمه مع الصندوق إلى المبلغ
. ك/انتهى .)اإلحاطة نرغب .».اهـ.تحياتنا
ت/192/12

3/98
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الملكية ونزع العقار

 السمو لصاحب الموجه الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من صورة تلقينا( :وبعد
 بعد النص يلي وفيما هـ19/8/1396 في 1797/س/29برقم الرياض منطقة أمير الملكي
 على المبني هـ23/7/1396 في 1371/ص/3رقم سموكم خطاب إلى إشارة« : المقدمة
 الجهات الحظته ما بشأن هـ26/5/1396 وتاريخ 1201/س/29 رقم التعميمي خطابنا

 بعض على والعقارات األراضي ببيع العقارية المؤسسات بعض قيام من بالوزارة المختصة
 . أسعارها في ارتفاع إلى أدى مما عقارات وشراء أراضٍ تملك لهم يحق ال الذين األجانب
 األجانب تمكين بعدم العقارية والمكاتب المؤسسات أصحاب جميع على التعهد أخذ ورغبتنا



 هذه أن إلى وإشارتكم . واألراضي العقارات أنواع كافة في والمساهمة والشراء البيع من
 من العقارات وشراء بيع في يتعاملون ممن كثير بين انتشرت البالد باقتصاد المضرة الظاهرة

 في األجانب وتملك تعامل حظر يعلن بأن سموكم ورأى وأفراد وشركات المؤسسات
 لذا . به علم على الجميع ليكون أجدى وذلك المملكة في اإلعالم وسائل بواسطة العقارات

 الذكر، سالف بتعميمنا جاء ما تنفيذ إلى باإلضافة ذلك على بموافقتنا سموكم إحاطة نرغب
 ذات األخرى والجهات هذا خطابنا من بصورة اإلعالم وزير معالي زود ولقد

. و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.تحياتنا ولسموكم.العالقة
ت/115/1

3/99
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 أي تحديد شأن شأنه عامة بصفة وشقق طوابق من عليه يشتمل بما المبنى تحديد -1 (... -
 التعامل عليها ينصب التي والشقة الطابق تحديد -2 .الملكية مستندات تطبيق حيث من عقار
 سيجرى الذي المحرر موضوع االتفاق ونصوص بها الخاص الهندسي المخطط وفق

 بمعنى الطوابق مالك بين مشاعة البناء عليها المقام األرض كانت إذا ما تقرير -3 .تسجيله
 لصاحب األرض أن أو فيها يملكه الذي الجزء قيمة بقدر األرض في نصيباً مالك لكل أن

 ينظر . و.)/إلخ... االتفاق حسب وذلك »األساسات« القرار سوى للعلوي وليس السفل
.272/ص العدل كتاب في التعميم نص
ت/49/12
3/100
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 في 9035 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 وافق الذي هـ18/3/1400 في 51 رقم الوزراء مجلس قرار ومشفوعه هـ11/4/1400
 الخطاب على االطالع بعد الوزراء مجلس أن« : كاآلتي القرار ونص الملك جاللة عليه

 أنه إلى فيه يشير الذي هـ18/3/1400 في 485 برقم المواصالت وزير معالي من المرفوع



 األراضي ملكية نزع موضوع عن هـ14/2/1400 وتاريخ 259 رقم بخطابه عرض أن سبق
 ضمنه وقد بينها فيما أو المدن داخل سواء تنفذ التي الطرق مشاريع لصالح والعقارات
 احتساب مراعاة يتضمن األراضي هذه عن للتعويض جديد نظام وضع -1 : هما اقتراحين

 ما أو المشروع تنفيذ نتيجة مزايا أو منفعة من العقار من المتبقي الجزء على سيعود ما قيمة
 مفعول سريان تعميم -2 . األخرى الدول بعض في المتبعة للقواعد وفقاً نقص من يلحقه
 المزاحمية ـ عريجا طريق بشأن الصادر هـ10/2/1399 وتاريخ 46 رقم الوزراء مجلس قرار
 على ينص الذي القرار وهو مستقبالً وإنشائها بفتحها الوزارة تقوم التي الطرق كافة على
 تخطيط عند إحياء ألي أثر بها يكن لم أو خالية كانت التي األراضي عن التعويض عدم

 التعويض يقتصر بحيث العامة للمنفعة تملكها قد الطريق أن باعتبار فتحه المطلوب الطريق
 لدى إنه وحيث . الطريق تخطيط تاريخ قبل صادرة شرعية بصكوك المملوكة األراضي على

 يوم مساء في عقدت التي الوزراء مجلس جلسة في إليه المشار بالخطاب ورد ما مناقشة
 القواعد لوضع لجنة تشكيل وقرر تضمنه ما على وافق هـ3/3/1400 الموافق اإلثنين

 وقتاً يستغرق قد اللجنة عمل أن إلى ونظراً األول االقتراح في وورد بها للعمل المنظمة
 وقد اللجنة مهمة اختصاص ضمن يدخل ال ثانياً الفقرة في الوارد االقتراح بينما بالقصير ليس
 سريان على الموافقة يرجو.آنفاً إليه المشار 46 رقم بقراره المجلس عليه وافق أن سبق

. األخرى الطرق مشاريع لتنفيذ تقتطع التي األراضي على مفعوله

 يسري : مايلي يقرر :هـ10/2/1399 في46 رقم الوزراء مجلس قرار على االطالع وبعد
 لتنفيذ تقتطع التي األراضي على هـ10/2/1399 في 46 رقم الوزراء مجلس قرار مفعول

 لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد واإلحاطة لالطالع .».اهـ.األخرى الطرق مشاريع
. و/انتهى .)يلزم
ت/99/12
3/101
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 والقروية البلدية الشئون وزير لسمو الموجه السامي المقام خطاب من نسخة وردنا( :وبعد -
 ترد تزال ال حيث« : يلي ما المقدمة بعد ونصه هـ12/7/1400 في 17151 رقم بالنيابة

 رخص إصدار تمنع أو أراضيهم على تستولى البلديات بأن المواطنين بعض من شكاوي إلينا



 أو المشروع دراسة تنته لم أنه مع شارع، لتوسعة أو لمشروع ستؤخذ أنها بحجة عليها بناء
 : أوال : التالية القواعد اتباع يقتضي فإنه الميزانية في يعتمد لم أو وزارتكم من عليه يوافق لم
 لتنفيذ إال استغاللها أو بها التصرف من مالكها منع أو عقار أو أرض ملكية نزع يجوز ال

 أو الملكية نزع قرارات تصدر : ثانيا . سامي أمر على بناء أو الميزانية في معتمد مشروع
 جميع القرار ويتضمن والقروية البلدية الشئون وزير بتوقيع العامة للمرافق األراضي تخصيص

 وملكيتها وموقعها األرض بمساحة المتعلقة العقار أو األرض عن الضرورية المعلومات
 هذا من بصور العالقة ذات الحكومية األجهزة وتزود أجله من ستخصص الذي والغرض

 يجوز ال : ثالثا . القرارات هذه بموجب إال عليها التهميش أو الصكوك توثيق يتم وال القرار
 بعد إال العامة للمرافق استخدامها لغرض للغير مملوكة أراضٍ تسليم أو تخصيص للبلديات

 والعقارات األراضي تعاد : رابعا . القواعد ولهذه للنظام طبقاً ملكيتها نزع إجراءات اتخاذ
 إلى القواعد هذه مقتضى غير بها التصرف من أصحابها منع أن سبق التي أو المحجوزة

 والقروية البلدية الشئون وزارة تقوم : خامسا . يرونه حسبما بها للتصرف فورًا أصحابها
 العدل وزارة وتقوم القروية والمجمعات والبلديات الفروع جميع إلى األمر هذا بإبالغ
 واإلمارات والمصالح الوزارات جميع تقوم كما العدل وكتاب المحاكم لجميع بإبالغه

 تأديب نظام يسري : سادسا .ومراكزها فروعها لجميع وإبالغه باعتماده العامة والمؤسسات
. األمر هذا مقتضى غير على إجراءات اتخاذ في يشتركون الذين الموظفين على الموظفين

 التأكد لغرض شامل تفتيش بإجراء والتأديب التحقيق وهيئة العامة المراقبة ديوان يقوم : سابعا
 واعتماد لالطالع .».اهـ.ذلك عن دورية تقارير لنا وترفع التنفيذ موضع األمر هذا وضع من

 في ت/8/152 رقم بالتعميم أكد .و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه يخصكم بما موجبه
. و/هـ14/6/1401 في ت/101/12ورقم و/هـ10/8/1408
ت/27/12
3/102
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 واإلسكان العامة األشغال وزير الملكي السمو صاحب خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 المقام خطاب من صورة تلقينا« : المقدمة بعد ونصه هـ23/12/1400 في 1/679 برقم

 بشارع الواقعة العمائر شقق تمليك بشأن هـ22/11/1400 وتاريخ 2023/8 رقم السامي
 واالقتصاد المالية وزير معالي من ورد وما ساكنيها من يرغب من على بالرياض بالملز الستين



 أو بالسكن سواء االنتفاع على قاصراً يكون وأن تمليكهم حيال مقترحات من الوطني
 من فترة بعد العمائر لهذه بيعهم من خشية األرض تملك دون فقط باإليجار االستغالل
 السامي المقام رغب وحيث .ذلك على السامي المقام وموافقة عقارية مساهمة كأي تمليكهم

 سموكم من نأمل. العاجل اإلسكان شقق جميع على تطبق عامة قاعدة هذه تعتبر أن أيضاً
 من بينة على المالك يكون حتى التملك عقد شروط في المادة هذه بوضع يلزم من تعميد
 واعتماد واإلحاطة لالطالع .».اهـ.بذلك جدة وبلدية التوزيع لجنة أعضاء وإشعار األمر

. ش/انتهى .)يخصكم فيما موجبه
ت/78/12
3/103
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 لصاحب أصالً الموجه التعميمي السامي المقام خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 4/9951 برقم الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو

 في التصرف بعدم لها التابعين والمقاولين الحكومية الجهات إبالغ حول هـ2/5/1401 في
 االطالع نرغب .الملك صاحب من سابقة ومعرفة مسبق نظامي إذن بدون الغير أمالك

.1/190 األراضي في عنه المنوه السامي المقام خطاب نص ينظر . ش/انتهى .)واإلحاطة
ت/95/12
3/103
9
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 بشأن هـ10/2/1401 في 305 رقم األولى أبها عدل كاتب فضيلة خطاب تلقينا( :وبعد -

 ببيع األرض صاحب ويقوم منها الجزء وينزع الحكومية للمشاريع تتعرض التي األراضي
 وعندما المنزوعة المساحة بمقدار الملكية صك ظهر على يشرح أن بعد األرض من الباقي
 والمبايعة الصك صورة ببعث العدل كتابة تقوم األرض من تبقى ما ببيع األرض صاحب يتقدم

 عودة وبعد المتبقية لألرض والحدود المساحة عن إفادتها وتطلب رسمي بخطاب البلدية إلى
 ويسلم جديد صك به وينظم بالبيع اإلقرار ضبط يجرى كثيراً تتأخر قد التي المعاملة

 بضبط االكتفاء من المذكور العدل كاتب رآه وما.السابق الصك على التأشير بعد للمشتري



 باعتبار للمشتري وتسليمه الملكية صك على بموجبه والشرح األرض لباقي ببيعه البائع إقرار
 المنزوعة المساحة بمقدار عليه ومؤشر وحدودها األرض مساحة على مشتمل الملكية صك
 للمواطنين راحة ذلك في فإن سجله إلى ذلك ونقل األرض باقي ببيع عليه شرح فإذا

 لها ظهر لدراسته بالوزارة المختصة للجهة ذلك بإحالة أنه نفيدكم .إلخ...للعمل واختصاراً
 عليه وافق الوزير معالي على ذلك وبعرض به األخذ من مانع وال وجيه العدل كاتب رأي بأن

. ش/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .بتعميمه وأمر
ت/103/12

3/104
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 عطفاً هـ27/7/1400 في ت/99/12 برقم تعميماً به بلغتم أن سبق لما إلحاقاً( :وبعد -
 في 17151 برقم والقروية البلدية الشئون لوزارة الموجه السامي المقام خطاب على
 السامي المقام خطاب على عطفاً هـ14/6/1401 في ت/101/12 ورقم هـ12/7/1400

 بشأن هـ12/7/1400 في 11051 رقم والقروية البلدية الشئون لوزارة الموجه التعميمي
 أصالً الموجه السامي المقام تعميم من نسخة مؤخراً الوزارة تلقت . الملكية نزع قواعد
 بعد نصه يلي وفيما هـ10/6/1401 في 13401 برقم والقروية البلدية الشئون لوزارة

 وتاريخ 17151 برقم إليكم أصله الموجه التعميمي بأمرنا إلحاقاً« : المقدمة
 نزع قواعد حول هـ13/5/1401 في 11051برقم عليكم المؤكد هـ12/7/1400

 األراضي تخصيص أو الملكية نزع قرارات تصدر( بأن منه الثانية المادة نصت والذي الملكية
 المقصود بأن نوضح أن نرغب .).إلخ...والقروية البلدية الشئون وزير بتوقيع العامة للمرافق

 به تقوم بما يتعلق وال فقط والقروية البلدية الشئون وزارة أعمال نطاق في ينزع ما هو بذلك
 الملكية نزع لنظام طبقاً قبلها من ملكيته نزع إجراءات باتخاذ األخرى الحكومية الجهات
 .».اهـ.يحفظكم والله.الغرض لهذا الميزانية في يعتمد ما على بناء المختص الوزير من وبقرار
. ش/انتهى .)اإلحاطة نرغب

ت/32/12
3/105
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3
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الملكية ونزع العقار
 هبة أو بيع من إقرار أي توثيق يجري أن عدل كاتب أو قاض من موثق ألي يسوغ ال(... -
 ذلك كان إذا إال عقار أية على الشرعية التصرفات أنواع من ذلك نحو أو وصية أو قسمة أو

 العدل كتاب في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...شرعي تملك صك على يستند العقار
.277/ص
ت/12/73
3/105

19
4

1404
الملكية ونزع العقار

 صورة رفق هـ10/2/1404 في 38 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة تبلغنا( :وبعد -
 حساب كيفية بشأن هـ14/3/1404 في 430 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان تعميم

 الطبيعة وواقع الصك بين المساحة اختالف حالة في ملكيتها المنزوعة العقارات عن التعويض
 ديوان من الواردة لهذا المرافقة المعاملة على االطالع بعد الوزراء مجلس أن« : نصه وهذا
 في 26591 ورقم هـ7/9/1402 في 20878 برقم الوزراء مجلس رئاسة

 رقم بالنيابة والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب على المشتملة هـ16/11/1403
 العقارات عن التعويض موضوع إلى اإلشارة المتضمن هـ13/7/1402 في 1814/3

 ذلك حساب وكيفية عنها التعويض األمر يتطلب والذي العامة للمنفعة ملكيتها المنزوعة
.الطبيعة وواقع الصك بين المساحة اختالف حالة في التعويض

 في 5/258 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة خطاب للوزارة ورد وحيث
 يؤخذ بأن الحالة هذه في التعويض يتم أن فيه ترى الذي صورته المرفق هـ10/1/1402

 الشأن بهذا البلديات من للوزارة يرد ما ضوء وعلى الموضوع هذا وبدراسة أقل بأيهما
 وضع ألن يده تحت لما مالك اإلنسان أن الشرع في األصل أن الشرعي المستشار أوضح

 معارض له يوجد لم ما حجته في لما ملكه في األصل أن كما الشرعي اإلثبات طرق من اليد
 احتماالت عدة ذلك على ويترتب الحجة نفس في مراعى حكم معارضته بدعوى يصدر لم

 يقدر ما هو ألنه فقط الطبيعة عن يعوض الطبيعة واقع على الصك زيادة حالة ففي للتعويض
 عدم مع باإلحياء الصك عن زاد لما مالك فهو الصك عن الطبيعة واقع زاد وإذا تسلمه على

 وأن أعاله المبين الشرعي الحكم على مؤثر غير المالية وزارة رأي ولكون معارض وجود



 كذلك الدعوى وإقامة المدعي بوجود العبرة وإنما الحقوق يسقط ال االحتمال مجرد
 يجوز ال أنه كما حسابي خطأ هذا يكون وقد صك أي في النقص أو بالزيادة وارد فاالحتمال

 وال صحته هو الصك في األصل وأن مماثلة أخرى في وتركه قضية في باالحتمال األخذ
 رقم بالخطاب المالية لوزارة الكتابة تم فقد الطبيعة معالم اندثار عند الصك من أقوى بديل

 وقد.معها باالتفاق معينة قاعدة وضع ومحاولة ذلك إليضاح هـ27/5/1402 في 1311/3
 والمتضمن المرفق هـ2/7/1402 في 5/2282 رقم بخطابه المالية وزير معالي رد جاء

 من كثير ولورود اآلخرين بحقوق ولتعلقه أهمية من ذلك في ولما السابق الرأي على اإلصرار
 فإن اإلشكاالت هذه لحل محددة قاعدة وضع ولوجوب للوزارة باستمرار الحاالت هذه

. الموضوع في النظر يرجو معاليه

 المرفق هـ8/11/1403 في 4/ص/798 رقم العدل وزير معالي خطاب على االطالع وبعد
 بتاريخ الوزراء مجلس قرره ما على بناء المشكلة اللجنة من المتخذ المحضر به

 الوطني واالقتصاد المالية وزارة ووكيل العدل وزارة وكيل من والمكونة هـ14/6/1403
 الموضوع دراسة بعد أنه المتضمن الموضوع لدراسة والقروية البلدية الشئون وزارة ووكيل

 هـ2/7/1402 في 5/2282 رقم المالية وزارة خطاب منها والتي المذكورة بمرفقاته
 تبين المساحة تعديل بشأن تعليمات من العدل وزارة لدى وبما جوانبه جميع من فيه والتأمل

 وكتاب المحاكم لدى إجراءاتها يخص لما داخلية دراسة عملت قد العدل وزارة أن : مايلي
 والمعمم اآلتيتين الفقرتين في وذلك وتثبيتها المساحة لتعديل ضوابط بوضع تتعلق العدل
 -1 : كاآلتي ونصهما هـ6/10/1403 في ت/165/3 رقم العدل وزير معالي بتعميم عنهما

 ما أو المحكمة من الصادر االستحكام صك عليه اشتمل عما بزيادة المساحة تعديل طلب إذا
 اإلدارية األعمال تنظيم من )85،86( المادتان تقتضيه ما اتخاذ من فالبد إفراغ من عنه تفرع

 قبل من الشرعي الوجه يقتضيه وما ذلك حول تعليمات من لحقهما وما الشرعية الدوائر في
 لصكوك بالنسبة الفقرة هذه مقتضى يطبق كما بالزيادة التعديل قبل المختصة المحكمة

 كتاب من ابتداء الصادرة الصكوك -2 . أصالً المساحة أطوال على تشتمل لم التي التملك
 أو البلدية مندوب إقرار على بناء عدل كتاب بها يوجد ال التي المحاكم قضاة من أو العدل
 بزيادة المساحة تعديل يراد ثم السامية األوامر على استناداً المختصة الجهات من غيرها
 واالطالع التحقق بعد إال بالزيادة التعديل إجراء عدم المختص الشرعي الموثق على فيتعين

 على يطلع لم وإذا التعديل هذا إجراء غيرها أو للبلدية يخول الذي السامي األمر نص على
. التعديل له يسوغ فال لذلك المخول السامي األمر



 بمعالجة كفيلتان أعاله عنهما المعمم الفقرتان هاتان : أوال : يلي بما اللجنة أوصت فقد لذا
 حالة في التعويض صرف طريقة أن : ثانيا . لهما الضوابط ووضع ابتداء المساحة تعديل

 التعويض فيكون بأقلهما يؤخذ فإنه النقص أو بالزيادة والطبيعة الصك بين المساحة اختالف
 الجهة لدى الزيادة إثبات فعليه ممانعة الصك صاحب أبدى فإن مساحة منهما األقل بموجب
 الجهة وعلى.آنفاً المذكورتين الفقرتين من أي حكم عليه وينسحب المختصة الشرعية

 إثبات حال وفي ذلك في متداخالً طرفاً تكون أن المشروع لصالحها المنزوع الحكومية
 يقرر . منها نزع ما لقاء المستحق التعويض يصرف والتعليمات الشرعي الوجه حسب الزيادة

 الفقرتين عن هـ6/10/1403 وتاريخ ت/165/3 رقم العدل وزارة تعميم أن : أوال يلي ما
 : ثانيا .لها الضوابط ووضع ابتداء المساحة تعديل بمعالجة كفيل أعاله إليهما المشار )1،2(

 النقص أو بالزيادة والطبيعة الصك بين المساحة اختالف حال في التعويض صرف طريقة أن
 الصك صاحب أبدى فإن. مساحة منهما األقل بموجب التعويض فيكون بأقلهما يؤخذ فإنه

 من أي حكم عليه وينسحب المختصة الشرعية الجهة لدى الزيادة إثبات فعليه ممانعة
 تكون أن المشروع لصالحها المنزوع الحكومية الجهة وعلى آنفاً المذكورتين الفقرتين

 يصرف والتعليمات الشرعي الوجه حسب الزيادة إثبات حال وفي ذلك في متداخالً طرفاً
 تعميمنا وموجب موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.منها نزع ما لقاء المستحق التعويض

. و/انتهى .)إليه المشار هـ6/10/1403 في ت/165/3 رقم
ت/12/58
3/108
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1407
الملكية ونزع العقار

 في 4869 رقم العقاري التنمية صندوق عام مدير سعادة خطاب وردنا( :وبعد -
 قد الصندوق إدارة لجنة بأن فضيلتكم نحيط« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ15/3/1407

 ملكية إلى ـ البائع ـ المقترض ملكية من الصندوق بقرض الممول العقار انتقال على وافقت
 التزامه وأهمها القرض شروط بكافة المشترى والتزام الرهن بقاء مع ـ المشتري ـ آخر شخص
 يتطلب الموضوع هذا مثل ان وحيث .ذمته إلي البائع ذمة من قيمته النتقال القرض بتسديد
 كتابات جميع على التعميم فضيلتكم من نأمل لذا .المواطن مصلحة فيه لما الجميع تعاون
 ملكية إلى المقترض ملكية من بناء من عليها أقيم وما األرض ملكية نقل واعتماد العدل

 شروط بجميع اللتزامه المشتري حق في المفعول الساري الرهن بقاء مع المشتري



 اإلحاطة نرغب .».اهـ.تعاونكم حسن لكم شاكرين .سريعاً ذلك يتم أن ونأمل.القروض
. ك/انتهى .)موجبه واعتماد

ت/8/56
3/109
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1412
الملكية ونزع العقار

 إنشاء بشأن هـ25/11/1410 وتاريخ 1993 رقم قرارنا من نسخة برفقه تجدون( :وبعد -
 لجمع التنفيذية والبرامج العامة والخطة الفنية الدراسات لوضع الوزارة في مركزية لجنة

 وتيسير العدل وكتابات المحاكم وسجالت وثائق في الوطنية العقارية الثروة وتأمين وحفظ
 .)يخصكم فيما موجبه واعتماد لالطالع .إلخ .. الفنية األساليب أحدث وفق وتداولها تناولها
الوزارة من القرار يطلب . و/انتهى

114/ت/8
3/109
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1414
الملكية ونزع العقار

 في وت/285 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 وتاريخ 18/1/681 رقم معاليكم لخطابي إشارة « :يلي ما ونصه هـ18/1/1414
 آخر عن االستفسار بشأن هـ19/1/1413 في 18/1/905 ورقم هـ،19/7/1413

 عنها المالك يعوض ال التي المخطط من المقتطعة المئوية النسبة بشأن المعتمدة التعليمات
 من المقتطعة المئوية النسبة وكذلك..ونحوها العامة والساحات والحدائق كالشوارع

 نفيد .إلخ..والنوادي والمستشفيات والمدارس كالمساجد الحكومية للدوائر المخطط
 مالك يعوض ال بأن قضى هـ12/11/1392 في1270 رقم الوزراء مجلس قرار أن معاليكم
 لصالح التقسيم عند منها يقتطع عما للتقسيم الخاضعة أرضه لخدمة يخصص عما األرض

 كامل من%)33( لها خصص ما يتجاوز لم إذا العامة والساحات والحدائق والطرق الشوارع
.إلخ..المقسمة األرض مساحة



 بالموافقة القاضي هـ15/7/1399 في 16391/ب/4 رقم الكريم السامي األمر صدر ثم
 بشأن واألوقاف والحج والقروية البلدية الشئون وزيري بين المتخذ المحضر تضمنه ما على
 %)40( إلى آنفاً المذكور الوزراء مجلس قرار في إليها المشار المجانية النسبة رفع

 آخر الوزارة هذه تلقت وأخيراً المذكورة، البلدية الخدمات إلى إضافة المساجد لتشمل
 رقم البرقي السامي األمر ماتضمنه وهو أعاله، ذكر ما بشأن صدرت التي التعليمات

 في ز س/ص/65 رقم خطابنا على المبني هـ10/7/1413 في 10387/ب/4
 المرافق لصالح المخطط من المقتطعة المئوية النسبة بمعالجة القاضي هـ18/4/1413

 الخاصة األراضي من يستقطع ما ومعالجة بشأنها، الصادرة والتعليمات لألنظمة وفقاً البلدية
 في 1270 رقم الوزراء مجلس قرار بموجب التخطيط عند العامة المرافق لمصلحة

 زاد عما ـ المالك تعويض التخصيص من المستفيدة الجهة تتحمل بحيث هـ12/11/1392
 هناك يكن لم إذا أما تقسيمها قبل األرض تساويه الذي بالسعر ـ المقررة المجانية النسبة عن

 ويعوض المالي االعتماد توفر ما متى الملكية نزع فيتم التخطيط وقت للمشروع مالي اعتماد
 نأمل .».هـ.ا.الملكية نزع نظام لقواعد وفقاً النزع وقت المنطقة في السائد بالسعر المالك
.و /انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة

169/ت/12
3/111
8
6

1414
الملكية ونزع العقار

 في 3/1928 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 إلى يتقدم أنه والمتضمن هـ23/2/1414 في 3/1728 رقم لسابقه اإللحاقي هـ1/3/1414

 سكنية وحدات تملكوا الذين المواطنين من كثير واآلخر الحين بين العقارية التنمية صندوق
 واحدة دفعة القيمة تسديد في رغبتهم مبدين طوابق من المكونة اإلسكان مشاريع في

 هي الوحدات تلك بعض أن معاليه يشير كما بها، التصرف من ليتمكنوا لهم اإلفراغ ويرغبون
 لوحدات تملك صكوك تنظيم معاليه ورغبة .إلخ.. »فلل« مستقلة سكنية وحدات عن عبارة
 من الصندوق يطلب عندما المواطنين من تملكها في يرغب لمن واإلفراغ المشاريع تلك

 اإلفراغ جوانب استكملت إذا معاليه رغبة حسب اإلفراغ فالعتماد .ذلك العدل كتاب
.و /انتهى .)والنظامية الشرعية

185/ت/8



3/111
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1414
الملكية ونزع العقار

 للكهرباء الموحدة السعودية الشركة إدارة مجلس رئيس سعادة خطاب تلقينا( :وبعد -
 الشركة أن المتضمن هـ5/7/1414 في 2411/61/16/10 رقم الوسطى بالمنطقة
 وزير من وزارية قرارات عدة استصدرت قد الوسطى بالمنطقة للكهرباء الموحدة السعودية
 كهربائية مشروعات إلقامة العامة للمنفعة العقارات بعض ملكية بنزع والكهرباء الصناعة

 تقدير لجنة أعمال في القاضي يعينهما الخبرة أهل من اثنين مشاركة يستلزم مما عليها
 المحاكم إلى بالتوجيه التكرم معاليكم من نرجو لذا .النظام عليها نص التي التعويضات

 يقع التي المحكمة رئيس أو القاضي يختارهما الخبرة أهل من اثنين تكليف على بالموافقة
 ملكيتها المنزوع العقارات ألصحاب وصرفه التعويضات تقدير ليتسنى دائرتها في العقار

.و /انتهى )الالزم واتخاذ لالطالع .اهـ.النظام بحكم عمالً الشركة لمشاريع
803/ت/13
3/112
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1416
الملكية ونزع العقار

 في 1/660 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 وتاريخ 314/42 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ16/4/1416
 ال الشركات لصالح يُنزع الذي العقار« :نصه ما األولى فقرته في المتضمن هـ10/4/1416
 إذا فإنه ولذا .رضيه بما ال له، يقدر بما اإلفراغ على مالكه يجبر التي العامة للمصلحة يعتبر
 صدور بعد إال يباع وال األخرى األوقاف بيع في يجرى ما بشأنه فيجرى وقفاً العقار كان
 للتمييز ويرفع الوقف بيع في والمصلحة الغبطة تحقق فيه يبين المختصة المحكمة من إذن

.و /انتهى .)بموجبه والعمل لالطالع .اهـ »لتدقيقه
856/ت/13
3/112

10
10



1416
الملكية ونزع العقار

 في وت/33078 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 هـ4/3/1401 في 4608 رقم الكريم السامي لألمر أشير « : ونصه هـ18/7/1416

 أعاله إليها المشار للتعليمات وفقاً ـ التنظيم زوائد بيع على الموافقة صالحية بتفويض القاضي
 الطائف بلدية ورئيس الدمام، المنورة، المدينة جده، المكرمة، مكة الرياض، مدن ألمناء ـ

 االحساء بلدية ورئيس وعسير القصيم بمنطقتي والقروية البلدية للشئون العامين والمدراء
 الحدود الجوف، نجران، جازان، الباحة، حائل، تبوك، من كل في المناطق بلديات ورؤساء

 وحيث . اهـ » لإلفراغ العدل لكاتب قبلهم من وإحالتها حفرالباطن بلدية ورئيس الشمالية،
 بموجب بيعها يتم التي التنظيم زوائد إفراغ بقبول المختصة للجهات اإليعاز معاليه طلب

 المذكورين البلديات ورؤساء العموم ومدراء األمناء قبل من أو قبله من الصادرة الموافقات
.و /انتهى .) موجبه واعتماد لالطالع . أعاله إليه أشير لما وفقاً وذلك

1227/ت/13
1/5
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1419
الملكية ونزع العقار

)

 أصال والموجه هـ7/6/1419 في م/4/408 رقم الكريم السامي األمر من نسخة لقدتلقينا
 رقم الديوان بخطاب لكم سبق ما إلى نشير : ونصه الوطني واالقتصاد المالية وزير لمعالي

 وتاريخ 83 رقم الوزراء مجلس قرار صدور بشأن هـ15/7/1415 وتاريخ ر/4/8297
 الخليج لدول التعاون مجلس دول مواطني معاملة على بالموافقة القاضي هـ10/7/1415

 تملكه تاريخ كان وأيا ,العقار كان أينما السعوديين معاملة العقار بيع لرسم بالنسبة العربية
 الخليج لدول التعاون مجلس دول لمواطني العقار تملك تنظيم نفاذ تاريخ من ابتداء وذلك
 وصدور ,هـ27/10/1405 وتاريخ 55/م رقم الملكي بالمرسوم عليه المصدق العربية

 نسخة لكم ونبعث ,ذلك على بالموافقة هـ12/7/1415 في 4/م رقم الملكي المرسوم
 ما بخصوص هـ18/7/1418 وتاريخ 2794 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب
 تم أن سبق أنه من هـ6/10/1415 وتاريخ 41/29 رقم بخطابه العدل وزير معالي ذكره

 العقار تملك تنظيم نفاذ بعد المجلس دول مواطني من أشخاص من عقار بيع رسوم استيفاء



 معاليه واستفسار ,العقار تملك اتفاقية قبل تملكهم كان ممن وذلك هـ8/6/1405 في لهم
 الرسوم تعاد ثم ومن رجعي بأثر يطبق الذكر سالف الوزراء مجلس قرار كان إذا عما

 وحيث ال؟ أم مطالبتهم عند العقار تملك تنظيم نفاذ تاريخ بعد األشخاص من المستوفاه
 خالل الموضوع هذا على اطلع الوزراء مجلس أن الوزراء لمجلس العام األمين معالي أوضح
 مجلس رئيس الشريفين الحرمين خادم برئاسة هـ17/7/1418 بتاريخ المنعقدة جلسته
 رقم مذكرتها في الخبراء هيئة إليه انتهت ما على الموافقة المجلس ـورأى الله حفظه ـ الوزراء
 هـ12/7/1415 وتاريخ 4/م رقم الملكي المرسوم أن من هـ28/7/1417 وتاريخ 100
 دول لمواطني العقار تملك تنظيم نفاذ بعد تمت التي البيع حاالت على رجعي بأثر يسري
 وتاريخ 55/م رقم الملكي بالمرسوم عليها الموافق العربية الخليج لدول التعاون مجلس

من استيفاؤه تم ما يعاد فإنه وبالتالي هـ27/10/1405

 يلزم ما إكمال إليكم ونرغب .المذكور التنظيم نفاذ بعد تم الذي العقار بيع على رسوم
.و/يحفظكم والله.)موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ.بموجبه

1422/ت/13
1/5
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1420
الملكية ونزع العقار
 في 1/1167 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد
 وتاريخ 235/49 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار به المرفق هـ27/5/1420
 وأريد بلد من أكثر في كانت إذا الموروثة العقار قسمة موضوع بشأن هـ29/4/1420

 العقارات جميع قسمة يتم أنه أو البلد ذلك محكمة في بلد كل عقارات تقسم فهل تقسيمها
 كان إذا واحد لشخص المتجاورة العقارات صكوك موضوع وكذلك واحد؟ بلد محكمة في

 في تضم فهل ضمها وأريد العدل كتابة من صادرا اآلخر والبعض المحكمة من صادراً بعضها
 .إلخ..للتمييز؟ ذلك يخضع هل ذلك تم وإذا الصكوك؟ آخر في تضم أو مستقل صك

 الورثة فيه الذي البلد في العقارات قسمة تكون ـ 1 : يلي ما المجلس قرر فقد ذلك وبدراسة
 أراد إذا ـ 2 .ذلك على اتفقوا إن المملكة مدن إحدى في الدائمة إقامتهم مقر هو كان إذا

 واليته خارج وهي قسمتها يراد التي العقارات عن شيء معرفة القسمة يتولى الذي القاضي
 في الذي القاضي يكاتب فإنه ذلك غير أو موقعها أو حدودها أو قيمتها كمعرفة القضائية

 يطلبه بما بكتاب القضية ناظر القاضي إفادة المستخلف القاضي وعلى العقار فيه الذي البلد



 واحد لشخص والمملوكة المتجاورة العقارات ـ 3 .والتعليمات الشرعية األصول حسب منه
 صادرة وبعضها المحكمة من صادرة صكوكها بعض وكانت واحد صك في ضمها أريد إذا
 ولم لذلك الحاجة ودعت شوارع بينها يفصل لم إذا ضمها من مانع ال فإنه العدل كتابة من

 الضم وتتولى ذلك في المختصة الجهة رأي وأخذ التعليمات مخالفة الضم هذا على يترتب
 تظهير من تم بما سجالتها على للتهميش الصكوك منها صدرت التي الجهات وتبلغ المحكمة

.عليها

 تقضي ما وفق التمييز إلى المحكمة تجريه ما فيرفع قصار أو بوقف يتعلق ذلك كان إذا ـ 4
 والعمل االطالع نرغب لذا .اهـ "به للعمل المختصة للجهات ذلك يبلغ ـ 5 .التعليمات به

.و.)/بموجبه
1428/ت/13
1/54
7
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1420
الملكية ونزع العقار

 الموروثة العقارات قسمة حول استشكال من المحاكم بعض من الوزارة تلقته ما على فبناءً(
 المتجاورة العقارات صكوك موضوع وكذلك قسمتها وأريد بلد من أكثر في كانت إذا

 رئيس معالي إلى ذلك بإحالة إنه وحيث . الخ ... ضمها وأريد واحد لشخص والمملوكة
 رقم والحقه هـ27/4/1417 في 18/1/407 رقم بخطابنا األعلى القضاء مجلس

 هـ27/5/1420 في 1/1167 رقم معاليه خطاب وردنا هـ1/2/1420 في 18/57089
 هـ29/4/1420 في 235/49 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه
 فإن العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء . الرأي وتداول ذلك بدراسة أنه المتضمن
 هو كان إذا الورثة فيه الذي البلد في العقارات قسمة تكون -1 :- يلي ما يقرر المجلس

 الذي القاضي أراد إذا -2 . ذلك على اتفقوا إن المملكة مدن إحدى في الدائمة إقامتهم مقر
 كمعرفة القضائية واليته خارج وهي قسمتها يراد التي العقارات عن شيء معرفة القسمة يتولى
 العقار فيه الذي البلد في الذي القاضي يكاتب فإنه ذلك غير أو موقعها أو حدودها أو قيمتها
 األصول حسب منه يطلبه بما بكتاب القضية ناظر القاضي إفادة المستخلف القاضي وعلى

 في ضمها أريد إذا واحد لشخص والمملوكة المتجاورة العقارات -3 . والتعليمات الشرعية
 فإنه العدل كتابة من صادرة وبعضها المحكمة من صادرة صكوكها بعض وكانت واحد صك

 الضم هذا على يترتب ولم لذلك الحاجة ودعت شوارع بينها يفصل لم إذا ضمها من مانع ال



 الجهات وتبلغ المحكمة الضم وتتولى ذلك في المختصة الجهة رأي وأخذ التعليمات مخالفة
. عليها تظهير من تم بما سجالتها على للتهميش الصكوك منها صدرت التي

 تقضي ما وفق التمييز إلى المحكمة تجريه ما فيرفع قصار أو بوقف يتعلق ذلك كان إن -4
. و / )موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا . التعليمات به
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 فقرته في المتضمن هـ19/10/1420 في 1481/ت/13 رقم الوزارة تعميم على بناء فإنه(
 بناء مشموله نقل المراد الصك عن االستفسار بها يتم التي الطريقة توحيد على العمل :"الثالثة
 قبل من يعد نموذج وفق الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من )190( المادة على

 خاص نموذج وإعداد بدراسة بالوزارة المختصة الجهة قامت .إلخ"..الغرض لهذا الوزارة
 نشفع .ذلك على ولموافقتنا .مشموله نقل في عليه االعتماد المراد الصك عن باالستفسار

. و / ) .بموجبه العمل واعتماد لديكم لتصويره إليه المشار النموذج من نسخة لكم
1952/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية تلقينا لقد(
 مجلس قرار من نسخة ـ 1 : يلي ما ومشفوعها هـ14/2/1423 وتاريخ 3887/ب/7

 للعقار العيني التسجيل نظام على بالموافقة القاضي هـ9/2/1423 وتاريخ 42 رقم الوزراء
 هـ11/2/1423 وتاريخ 6/م رقم الملكي المرسوم من نسخة ـ 2 .بالقرار المرفقة بالصيغة
 .و)/واالعتماد لالطالع ذكر مما نسخة برفقه تجدون لذا .ذلك على بالمصادقة الصادر
 في 2476/ت/13 رقم بالتعميم التنفيذية اللوائح صدر . الوزارة من النسخة تطلب

. هـ23/6/1425
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)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد
 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة ـ 1 :يلي ما ومشفوعها هـ14/2/1423 وتاريخ 3876

 وفرزها العقارية الوحدات ملكية نظام على بالموافقة القاضي هـ9/2/1423 وتاريخ 40
 هـ11/2/1423 وتاريخ 5/م رقم الملكي المرسوم من نسخة ـ 2 .بالقرار المرفقة بالصيغة
 .و)/واالعتماد لالطالع ذكر مما نسخة برفقه تجدون لذا .ذلك على بالمصادقة الصادرة

.و/هـ13/3/1424 في 2205/ت/13 رقم بالتعميم أكد الوزارة من النسخة تطلب
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 الوحدات ملكية نظام به المبلغ هـ28/2/1423 في 1953/ت/13 رقم للتعميم إلحاقاً (
 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي قرار من نسخة تلقينا عليه . الخ ... وفرزها العقارية

 ملكية لنظام التنفيذية بالالئحة التمشي بوجوب القاضي هـ21/2/1424 في 11985
 نشفع لذا . الخ ... بالقرار المرفقة للصيغة وفقاً وموادها بنودها بجميع وفرزها الوحدات

. و/ )يخصكم فيما لالعتماد إليهما المشار والالئحة القرار من نسخة لكم
2218/ت/13
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 الملكية نزع نظام به المبلغ هـ12/3/1393 وتاريخ ت/44/2 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً (
 عليه . الخ ... هـ16/11/1392 وتاريخ 65/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر العامة للمنفعة

 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد



 ملكية نزع نظام على بالموافقة القاضي هـ17/3/1424 وتاريخ 12662/ب/8 رقم
 الخ ... القرار بهذا المرفقة بالصيغة العقار على المؤقت اليد ووضع العامة للمنفعة العقارات

 المرسوم من ونسخة بعاليه إليهما المشار والقرار التعميم من نسخة برفقه تجدون لذا .
 واعتماد لالطالع ذلك على بالمصادقة الصادر هـ11/3/1424 وتاريخ 15/م رقم الملكي
. و/ ) بموجبه العمل
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 مجلس قرار إلى فيه المشار هـ28/2/1423 وتاريخ 1952/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 التسجيل نظام على بالموافقة القاضي هـ14/2/1423 وتاريخ 3887/ب/7 رقم الوزراء
 [ : يلي ما على نصت والتي ، النظام من والسبعين السابعة المادة على وبناء ، للعقار العيني
 النظام لهذا التنفيذية الالئحة والقروية البلدية الشؤون وزير مع االتفاق بعد العدل وزير يصدر

 البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب إلى قبلنا من الكتابة تمت إنه وحيث . ]
 المرئيات وإبداء لالطالع ، هـ13/2/1425 وتاريخ 9550/25 الرقم ذي بكتابنا والقروية

 المختصة اللجنة أعدته الذي للعقار العيني التسجيل لنظام التنفيذية الالئحة مشروع على
 وتاريخ 19799 الرقم ذو سموّه كتاب فوردنا ، النظام من ) 77 ( المادة على استناداً

 4497 رقم قرارنا صدر وحيث . الالئحة إصدار على الموافقة المتضمن هـ27/3/1425
 لذا . للعقار العيني التسجيل لنظام التنفيذية الالئحة على بالموافقة هـ14/6/1425 وتاريخ
 العيني التسجيل لنظام التنفيذية الالئحة من ونسخة إليه المشار القرار من صورة بطيّه تجدون
 التنفيذية الالئحة تطلب . و/ ) تاريخه من اعتباراً بموجبها العمل واعتماد لالطالع . للعقار

. الوزارة من
2600/ت/13
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 بأن القاضي ، هـ19/2/1426 وتاريخ 1554 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (
 هذه تربط وأن ، ) للعقار العيني للتسجيل العامة اإلدارة ( بمسمى عامة إدارة الوزارة في تنشأ

 العامة اإلدارة تقوم وأن ، بذلك الخاصة الوكالة إنشاء حين إلى الوزارة بوكيل اإلدارة
 االطالع إليكم نرغب لذا .الخ... اإلدارة لهذه التنظيمي الهيكل بإعداد اإلداري للتطوير

. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) واإلحاطة
2614/ت/13
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 معالي قرار إلى فيه المشار ، هـ13/3/1424 وتاريخ 2205/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقا
 التمشي بوجوب القاضي ، هـ21/2/1424 في 11985 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير

 من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... وفرزها العقارية الوحدات ملكية لنظام التنفيذية بالالئحة
 ، هـ2/3/1426 وتاريخ 14845 برقم بالنيابة والقروية البلدية الشؤون وزير معالي تعميم

 وهي ، وفرزها العقارية الوحدات ملكية لنظام التنفيذية الالئحة على التعديالت المتضمن
 قرارات تكون [ : لتصبح الالئحة من )10( المادة من )3( الفقرة تعديل : أوالً : كالتالي
 االجتماعية الشؤون وزارة في تسجيلها تاريخ منذ الغير تجاه ونافذة ألعضائها ملزمة الجمعية

 المالك يقم لم إذا [ : لتصبح الالئحة من )10( المادة من )4( الفقرة تعديل : ثانياً . ]
 الجهة تصدرها التي الالزمة اإلجراءات اتخاذ المختصة للبلدية كان ، المالك جمعية بإنشاء

 لتعارضها الالئحة من )17( المادة إلغاء : ثالثاً . ] والقروية البلدية الشؤون بوزارة المختصة
 فلوزارة المالك بين من الجمعية مدير انتخاب تعذر إذا [ : ونصها ) ثانيا ( في التعديل مع

 و/ ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . ] مناسبا تراه ما اتخاذ االجتماعية والشؤون العمل
.
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 فيه المشار ، هـ23/6/1425 وتاريخ 2476/ت/13 برقم العدل وزير معالي لتعميم فإلحاقا
 الالئحة على بالموافقة القاضي ، هـ14/6/1425 وتاريخ 4497 برقم معاليه قرار إلى

 العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه تجدون عليه . للعقار العيني التسجيل لنظام التنفيذية
 وزير الملكي السمو صاحب كتاب إلى فيه المشار ، هـ8/3/1426 وتاريخ 2070 رقم

 : أوالً : يلي بما القاضي ، هـ3/2/1426 وتاريخ 7610 برقم والقروية البلدية الشؤون
 لنظام التنفيذية الالئحة من 2/1 الفقرة في إليها المشار للعقار العيني التسجيل لجنة تشكل

 العدل وزارة ديوان ومقرها ) للعقار العيني التسجيل لجنة ( وتسمى ، للعقار العيني التسجيل
 بن يوسف / الشيخ بالوزارة المندوب القاضي فضيلة.1 : من كل من اللجنة تتألف : ثانياً .

 أسامة / الشيخ بالرياض األولى العدل بكتابة العدل كاتب فضيلة.2 رئيساً الفراج العزيز عبد
 الشيخ بالوزارة للمتابعة العامة اإلدارة في اإلداري المفتش فضيلة.3 عضواً الزيد الله عبد بن
 عام مدير . الراجحي ناصر بن محمد / المهندس.4 عضواً المنصور الله عبد بن فهد /

 الشؤون بوزارة المهندس.5 عضواً والقروية البلدية الشؤون بوزارة والخرائط المساحة
 لما وفقا بأعمالها اللجنة تقوم : ثالثاً عضواً الحمد يوسف بن الرحمن عبد / والقروية البلدية

 يتم : رابعاً . للعقار العيني التسجيل لنظام التنفيذية الالئحة من ) 2/1 ( الفقرة في ورد
 والعمل لالعتماد يلزم لمن القرار هذا يبلغ : خامساً . تاريخه من سنة لمدة القرار بهذا العمل

ك/ ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . صدوره من اعتبارا بموجبه
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 نزعه يتم ما حول العدل وكتابات المحاكم بعض من الواردة االستفسارات إلى فإشارة
 إفراغها يتم هل ، قصار بعضهم أو مالكها يكون التي األهلية المخططات في العامة للمرافق

 المالية وزارة وكيل سعادة إلى الكتابة تمت فقد . الخ ... المحاكم أو العدل كتابات لدى
 فوردنا ، هـ23/5/1425 وتاريخ 12/10082/25 رقم العدل وزارة وكيل فضيلة بكتاب



 ، هـ21/6/1425 وتاريخ 6/2/39324 رقم الدولة أمالك مصلحة عام مدير سعادة كتاب
 المخططات في التي العامة المرافق أراضي شراء أو الملكية نزع إجراءات أن المتضمن
 للمنفعة العقارات ملكية نزع لنظام طبقا تتم - األهلية المخططات - ألشخاص المملوكة

 في معتمد مشروع توفر بشرط العامة للمنفعة الملكية نزع نظام من األولى المادة وفق العامة
 نزع نظام من السابعة المادة في عليها المنصوص اللجنة الغرض لهذا ويشكل ، الميزانية
 وبشكل معيناً موضوعاً يخص سامٍ أمر صدور حال في أنه إال ، العامة للمنفعة الملكية
 لذا . ذاته بالموضوع الخاص السامي األمر عليه نص الذي اإلجراء اتباع يتم فإنه ، استثنائي
 نرغب . العدل كتابات اختصاص من المذكورة الصفة على اإلفراغ فإن ذكر ما والحال

. و/ ) موجبه ومراعاة االطالع إليكم
2737/ت/13
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 ، هـ16/8/1426 وتاريخ ب م/10218 رقم الشريفين الحرمين خادم برقية تلقينا فقد
 ورقم ، هـ19/2/1426 في 11703/26 رقم خطابيكم مشفوعات لكم نعيد [ : ونصها

 في 68849/22 رقم الوزارة خطاب ومشفوعات هـ3/3/1422 في 7954/22
 القاضي ، هـ1/6/1412 في 7175 رقم البرقي لألمر فيها المشار هـ22/12/1422

 الجزئية بالمحكمة والقاضي سابقا بالرياض العامة بالمحكمة القاضي تعيين على بالموافقة
 سعيد ورثة من القصار على الولي تصرفات على مشرفا الشدي علي بن سعد الشيخ حاليا

 فضيلته يقرره ما يكون بحيث ، للمحكمة رسمي طلب تقديم دون العقار يخص فيما السيد
 التي بالطريقة والمصلحة الغبطة لفضيلته ثبت متى ، التمييز محكمة من يصدق لم ولو نافذاً
 األمر بموجب تعيينه هل الوزارة من استفسر أن سبق فضيلته أن من أوضحتموه وما . يراها

 كان ولو األمر يشملها مما وقبوله واإلفراغ والشراء والبيع القسمة إجراء يشمل إليه المشار
 يلزمه وأنه ذلك شمول إلى أشار األمر بأن توجيهكم ورده وأنه ، الرياض مدينة خارج العقار
 وأوضح . متعددة مناطق في كثيرة لعقارات إفراغات منه جرى فضيلته وأن ، بموجبه العمل
 عرض تم أنه هـ14/6/1421 في 1/1307 رقم بخطابه األعلى القضاء مجلس رئيس فضيلة

 القاضي بتكليف صدر إذا األمر بأن ورأى العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على الموضوع
 إال األمر يشمله فال خارجها كان ما وأما ، المكانية واليته تحت كان فيما فهو القضية بنظر



 بناء صدر عديدة سامية أوامر هناك أن وإيضاحكم ... ذلك يملك ممن األمر يتضمنه باستثناء
 موجبها إنفاذ عند المكانية بواليته يتقيد ال وأغلبهم المعينين القضاة بتكليف خطابات عليها
. لها فهمهم حسب السامية األوامر لعموم

 بشأن التصرفات على القاضي إشراف يكون أن على السامي األمر في يُنصّ أن وترون
 تقييدها ألن ، وغيرها المكانية القاضي والية تحت منها كان ما العقار يخص فيما القصار
 كالقصار الخاصة الظروف ألصحاب البيع إجراءات تسهيل وهو االستثناء من المقصود ينافي

 في مشرفين تعيين يتطلب ذلك على النصّ وعدم ، بهم المتعلقة المعامالت وإنجاز ونحوهم
 أصالة السيد سعيد بن الله عبد من المقدّم االستدعاء نسخة لكم ونبعث . متعددة أماكن
 وأنّ ، منها القليل سوى يبق ولم العقارات من الكثير قسمة تم أنه فيه يذكر ووكالة ووالية

 كان ما على المذكور القاضي استمرار ويلتمس حَرَج في وضَعَهم معاملتهم في البت تأخر
 اختصاص يكون أن إليكم ونرغب . العقارات من تبقى ما قسمة من االنتهاء لحين عليه

 العقارات في القصر األولياء تصرفات على باإلشراف سامية أوامر بموجب المعينين القضاة
 دامت ما المكانية القاضي والية على مقصوراً وليس المملكة في العقارات لجميع عاماً
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] .. بموجبه يلزم ما فأكملوا .. المملكة داخل
.و / ) موجبه
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 ، والصناعة التجارة وزير معالي إلى أصالً الموجه ، هـ2/9/1426 وتاريخ ر/35269
 وتاريخ ) 220 ( رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن

 ، العقارية المساهمات بطرح المتعلقة الضوابط على بالموافقة القاضي ، هـ22/8/1426
 . موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . القرار هذا في الواردة للصيغة وفقا وذلك

. و / ) إليه المشار الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون
2752/ت/13
1/54

23



9
1426

الملكية ونزع العقار
)

 ) 10 ( الفقرة في المتضمن ، هـ17/5/1423 وتاريخ 1995/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 أما ، بنشاطها ترخيصا تحمل ال التي الخيرية الجمعيات من ترد التي الهبات توثيق مناسبة [ :

 الخ ... ] بنشاطها باإلذن المختصة الجهة موافقة من بد فال البيع أو الشراء ألغراض اإلفراغ
 واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد عليه .

 النظام أن المتضمن ، هـ6/5/1426 وتاريخ 15/440 رقم والفنية اإلدارية للشؤون
 من أن ) 15 ( و ) 13 ( مادتيه في نص الكريم القرآن لتحفيظ الخيرية للجمعيات األساسي

 ، واألوقاف والوصايا والمنح والهبات التبرعات قبول الجمعية إدارة مجلس صالحيات
 ، الجمعية أهداف مع تنطبق التي األعمال من عمل بأي والقيام واستثماره وبيعه العقار وشراء

 نرغب لذا . إليها المشار المهام بهذه للقيام بذلك منه قرار بموجب يراه من تفويض حق وله
 للجمعيات الداخلية والالئحة األساسي النظام وفق إليه أشير ما واعتماد االطالع إليكم

.و / ) منه نسخة المرفق الكريم القرآن لتحفيظ الخيرية
2876/ت/13
1/5
7
5

1427
الملكية ونزع العقار

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد (
 أنه المتضمن ، المالية وزير معالي إلى أصالً الموجه ، هـ16/4/1427 وتاريخ ر/16586

 ، هـ10/4/1427 وتاريخ ) 82 ( رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت
 ملكية نزع عن المستحقة التعويضات بصرف المالية وزارة قيام على بالموافقة القاضي

 أن على ، ) بتروالين ( الغرب إلى الشرق من المتجه األنابيب خط بها يمر التي األراضي
 االطالع إليكم نرغب لذا . الشأن هذا في المتبعة النظامية لإلجراءات وفقاً ذلك يكون

.و ) المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون .موجبه واعتماد
2999/ت/13
1/5

11



11
1427

الملكية ونزع العقار
)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 الشؤون وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجهة هـ24/10/1427 وتاريخ ر/47682

 الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما والمتضمنة والقروية البلدية
 الترخيص على الموافقة -1 : يلي بما القاضي هـ22/10/1427 وتاريخ )241(رقم

 األساس لنظامها طبقاً )العمراني والتطوير للتنمية جدة شركة( باسم مساهمة شركة بتأسيس
 ملكية نزع – منه يصدر بقرار – والقروية البلدية الشؤون لوزير -2 .بالقرار المرفق

 وفقاً وذلك ، العامة للمنفعة تحقيقاً المذكورة الشركة إليها تحتاج التي العقارات
 وتاريخ )65/م( رقم الملكي المرسوم من )ثالثاً( البند في الواردة واألحكام لإلجراءات

 لذا .إلخ ... المذكورة الشركة بتأسيس الترخيص على بالمصادقة الصادر هـ23/10/1427
 مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب

و/ ).بعاليه إليهما المشار الكريم الملكي والمرسوم ، الوزراء
ج/3215/3

3/137
9
8

1383
والحاضرة البادية عوائد

 برقم الوطني واالقتصاد المالية وزير السمو صاحب من خطاب وردنا لقد( :وبعد -
 عن يتأخرون المناطق بعض في القضاة أن إلى يشير هـ9/7/1383 وتاريخ 8485/8/1

 عوائدهم تسليم لغرض منهم تصدر التي الوكاالت على للتصديق العوائد أصحاب طلب إجابة
 تسهيالً الوكاالت على التصديق اعتمدوا فعليه .إلخ...ذلك في عنهم ينوبون وكالء بيد

. ن/انتهى .)المسلمين ألمور
ب/885/2

3/137
11
7



1385
والحاضرة البادية عوائد

 ولوزارة لنا والمعطى الجاري 7 في 6813 رقم السامي المقام برقية إلى نشير( :وبعد -
 هـ1385 لعام البادية عوائد أن بما« : نصها واآلتي منه 7 في 6813 برقم منها صورة المالية

 تبدأ أشهر أربعة مدة خالل وذلك الماضي العام في الصرف فيها تم التي األماكن في سيكون
 ذي شهر من عشر التاسع اليوم بنهاية وتنتهي هـ1385 رجب شهر من العشرين اليوم في

 قد كالعادة واإلمارات القضاة قبل من موظفين انتداب أن إلى ونظراً هـ1385 عام القعدة
 غير إنهم حيث العوائد بأصحاب الضرر يلحق مما المناسب الوقت في العمل سير يعرقل

 المالية وزير سمو اقترح فقد لذا بالناس الكافية والمعرفة الخبرة فيهم تتوفر وال مختصين
 الماليات مديري مع االشتراك على قاصرة واألمراء القضاة مهمة تكون أن الوطني واالقتصاد

 الخبرة جانب إلى واألمانة الديانة فيهم تتوفر ممن الموظفين غير من أعضاء اختيار في
 التعريف مهمتهم تكون بحيث المختصين الوزارة موظفي مع ليعملوا بالناس والمعرفة
 بصحة يفيد بما الصرف كشوفات على والتصديق الوكاالت وفحص العوائد بأصحاب

 إتمام بعد منهم عضو لكل يصرف أن على شرعاً موكليهم أو أصحابها إلى العوائد وصول
 فاعتمدوا ذلك على وافقنا وحيث .يؤديه الذي العمل بحسب كل عمله عن مكافأة العمل
 قوامها لجنة بواسطة المالية وزارة موظفي عدا اللجنة أعضاء باختيار المختصة الجهات تعميد
 لتباشر يمكن ما بأسرع ذلك ويكون وقاضيها الصرف فيها يتم التي البلدة وأمير المالية مدير

 .)بكم يختص فيما حرفياً فيها جاء ما تنفيذ اعتمدوا .».اهـ.المحدد الموعد في الصرف في
. ر/انتهى

م/1073/3
3/138

27
4

1387
والحاضرة البادية عوائد

 بضبط يقومون الشرقية المنطقة محاكم قضاة بعض أن التفتيش مدير مساعد الحظ( :وبعد -
 إن وحيث .قضية تلك ويعدون صكوكاً بها ويخرجون السنوية العادة قبض وكاالت أوراق

 إليكم تقدم التي األوراق على بالتصديق االكتفاء فنرغب وجهد ومشقة تطويل فيه إجراء هذا
 المحكمة بختم ختمها في أن ونرى فعالً الموكل عن صادرة وأنها صحتها من التحقق بعد

. ن/انتهى .)بها ذلك عن المسئولة الجهات ويقنع فعاليتها يثبت ما الذاتي ختمكم بجانب



م/1768/3
3/138

23
7

1387
والحاضرة البادية عوائد

 في 13419 رقم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب أمر على بناء( :وبعد -
 فيه جاء والذي الرئاسة لهذه صورة منه والمعطى الداخلية وزير لسمو الموجه هـ9/7/1387
 الشرعية المحاكم إلبالغ القضاة رئيس لسماحة هذا من نسخة أعطيت وقد« : يلي ما

 مقر إلى الشخوص عليهم يتعذر الذين لألشخاص الوكاالت إصدار وسرعة لتسهيل
. ر/انتهى .)موجبه اعتماد يلزمكم لذا البادية عوائد صرف بخصوص وذلك .».الصرف

ت/68/3
3/138

14
8

1388
والحاضرة البادية عوائد

 بخصوص الكتاب بعض من تحريرها يجري وكاالت هناك أن لنا اتضح حيث( :وبعد -
 بأن ونفيدكم . الكاتب بعدالة الوكاالت تلك على ويصدق سنوياً المقررة العوائد استالم
 بثبوت يفيد بما التصريح من البد بل الكاتب عدالة بإثبات االكتفاء عدم شرعاً المتعين
 رقم التعميم ينظر . ر/انتهى .)بذلك عالقة له من وبلغوا موجبه فاعتمدوا الوكالة

هـ18/9/1422 في 1868/ت/13
ت/33/3
3/139
4
3

1391
والحاضرة البادية عوائد

 التصديق عدم بشأن هـ1/11/1390 في 147/3 برقم منا الصادر للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 وغيرها واإلفراغات والوكاالت بالطالق المتعلقة اإلثباتات جميع ورصد العادية األوراق على
 موافقة صدرت وحيث.بذلك صك تنظيم ثم عليها الالزم التوقيع وأخذ الضبوط دفاتر في



 الوكاالت استثناء على هـ7/2/1391 في 345 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير سمو
 يستثنى أن على نوافق فإننا إليه المشار التعميم تضمنه الذي الترتيب من البادية عوائد بقبض

 للبادية بالنسبة والشرهات العوائد بصرف تتعلق التي العادية الوكاالت على التصديق ذلك من
 أو باإلقرار إما للوكيل الموكل من الوكالة صدور من والتأكد التثبت مالحظة مع خاصة

 بل الوكالة كاتب كتابة على بالتصديق يكتفى وال الموكل غيبة حالة في العادلة البينة بشهادة
 في 1868/ت/13 رقم التعميم ينظر . و/انتهى .)وثبوتها صحتها يفيد ما ذكر من البد
هـ18/9/1422

ت/153/3
3/139
9
9

1391
والحاضرة البادية عوائد

 بشأن هـ4/3/1391 في ت/33/3 برقم منا الصادر اإللحاقي للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 والشرهات العوائد بصرف تتعلق التي العادية الوكاالت على التصديق استثناء على موافقتنا
 هـ1/11/1390 في 147/3 برقم منا الصادر التعميم تضمنه الذي والترتيب للبادية بالنسبة

 ألن بدوي أو لحضري كانت سواء ونحوها والشرهات العوائد جميع المقصود بأن نفيدكم .
 المفاهمة نتيجة من أخيراً اتضح حسبما الدارج االستعمال على جرياً البادية بعوائد تسميتها

. و/انتهى .)الوطني واالقتصاد المالية وزير نائب معالي من
ت/170/12

3/140
24
7

1393
والحاضرة البادية عوائد

 برقم الوطني واالقتصاد المالية للشئون الدولة وزير معالي من الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 البادية عوائد لصرف الجديدة التعليمات من صورة هـ15/7/1393 وتاريخ 3063/93

 فيها يتوفر أن يجب وما الوكاالت قبول كيفية منها جزء في تناولت وقد السنوية والحاضرة
 من السابقة األعوام في الصرف لهيئات المقدمة الوكاالت بعض على لوحظ لما وذلك

 اسم ذكر عدم أو القاضي من عليها المصادقة عدم أو الرسمي الختم من كخلوها نواقص
 إليه المشار الجزء نص يلي فيما وإليكم اإلضافة أو المحو أو الشطب أو الوكالة في الوكيل



 التاريخ حديثة شرعية وكاالت بموجب إال للوكالء الصرف يتم ال« : بالوكاالت المتعلق
 كان إن ـ التوكيل وشهود والوكيل للموكلين النفوس حفائظ أرقام الوكالة تتضمن أن على

 قبل من موكل من أكثر فيها التي الوكالة في الموكلين عدد وتفقيط جمع وكذلك ـ ممكناً
 فيها وكالة أية قبول يجوز وال عليها صدق الذي القاضي أو الوكالة أصدر الذي العدل كاتب
. ك/انتهى .)بموجبه والتمشي ذكر بما اإلحاطة ونرغب .». إضافة أو شطب أو محو

ت/126/12
3/140
5
7

1398
والحاضرة البادية عوائد

 الخاصة الوكالة تجديد يمنع ما الدائمة بهيئته المنعقد األعلى القضاء لمجلس يظهر لم(... -
 الوكالة وألن ذلك تقتضي المصلحة ألن وأمثاله والتقاعد والمخصصات المرتبات بقبض
 توقيتها من مانع فال عامة مصلحة منه يقصد بمدة توقيتها كان وإذا ومؤقتة مطلقة تصح
.760/ص الوكالة في التعميم نص ينظر . ش.)/إلخ...بمدة
ت/12/23
3/140

25
2

1410
والحاضرة البادية عوائد

 وأنه للموكل بمعرفتهم الشهود من التثبت غائب شخص عن وكالة إصدار عند ينبغي(... -
 .ك/انتهى.)ذلك فلمراعاة.الوكالة صك في ذلك على وينص وكالته حال الحياة قيد على
.771/ص الوكالة في التعميم نص ينظر
1140/ت/13
1/5
2
1

1419
والحاضرة البادية عوائد



 السامي األمر على المبني هـ22/5/1418في 1065/ت/13 رقم الوزارة لتعميم الحاقاً
 صرف وكاالت على لوحظ ما بشأن هـ24/4/1418وتاريخ5759/ب/3 رقم البرقي
 18728/ب/7 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه .الخ...السنوية العوائد

 الى نشير :ونصه الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصال الموجه هـ18/12/1418 في
 اللجنة توصيات على بالموافقة الصادر هـ24/04/1418 وتاريخ 5759/ب/3 رقم أمرنا

 العوائد صرف إجراءات بشأن الوطني واالقتصاد المالية ووزارة الداخلية وزارة من المشكلة
 لجنة قبل من الموضوع هذا دراسة إعادة ـ1 : يلي ما إنفاذ إليكم ونرغب .للمواطنين السنوية
 كل الوطني واالقتصاد المالية بوزارة والقواعد المقررات إدارة عام مدير مع فيها يشترك

 الشبيلي محمد بن وحمد ,العبدان وأحمد ,الماضي الحمد ومحمد ,رويشيد بن سعد/من
 وتاريخ 5759/ب/3 رقم أمرنا تنفيذ إيقاف ـ 2 .المجال هذا في لخبرتهم

 السنوات في عليه كانت كما الصرف استمرار مع أعاله إليه المشار هـ24/04/1418
 ثم ومن توصياتها ورفع الموضوع لهذا دراستها من المذكورة اللجنة انتهاء لحين الماضية
 الجهات زودت وقد بموجبه بذلك يلزم ما فأكملوا ذلك بشأن الالزمة التوجيهات صدور
.و)/يحفظكم والله موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة المعنيه

1868/ت/13
1/5

18
9

1422
والحاضرة البادية عوائد

)

 هـ22/8/1422 في 1/10334 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 ألشخاص عوائد صرف بطلب الوكالء بعض يتقدم أن الحيان بعض في يحدث أنه المتضمن

 - : الوكاالت من النوع هذا على لوحظ وقد . " الغائب وكالة " يسمى ما بموجب آخرين
 الشخصية الموكلين هويات أرقام ذكر عدم - . فقط ثالثية أو ثنائية الموكلين أسماء إدراج

 الصادر رقم من الوكاالت هذه بعض خلو - . التوكيل قبل الموكلين بعض وفاة - .
 تشتمل بأن وذلك تذمر من عنها ينتج وما السلبيات هذه تالفي معاليه رغب وقد . وتاريخه
 الواردة الموكلين أن من التأكد - . موكل لكل الرباعي االسم - : اآلتي على الوكالة

 رقم تدوين - . الوكالة بموضوع علم على وأنهم الحياة قيد على الوكالة في أسماؤهم
 المحاكم به تبلغت أن سبق ما على وبناء إليه أشير لما ونظرا . وكالة كل على الصادر وتاريخ



 إليكم نرغب . هـ4/3/1391 في ت/33/3 ورقم هـ14/8/1388 في ت/68/3 برقم
. و/ ) معاليه إليه أشار ما ومالحظة االطالع

م/608/2
3/143

13
3

1387
الغابات

 التعرض بعدم المحاكم على التعميم بطلب الداخلية وزير سمو لنا كتب فقد( :وبعد -
 على لالحتيال الناس أمام الفرصة إتاحة من ذلك في لما بقطعه السماح وعدم األخضر للشجر
 وفيه وجيه سموه ذكره ما إن وحيث .تنميتها على يحافظ أن ينبغي التي الثروة تلك إتالف

.ر/انتهى .)بموجبه التقيد يتعين فإنه عامة مصلحة
63/ت/8
3/143

19
6

1411
الغابات

 للتعميم التأكيدي هـ12/4/1409 في ت 8/44 رقم الوزارة هذه لتعميم فالحاقاً( :وبعد -
 في 1182/8 رقم السامي األمر على المبني هـ14/8/1405 في ت 12/151 رقم
 على المحافظة والمياه الزراعة ووزارة العدل وزارة من كل على بأن القاضي هـ5/7/1405

 استحكام حجة استخراج من كان أياً أحد تمكين وعدم ألحد، تملكها يتم لم التي الغابات
 في 2/69380 رقم والمياه الزراعة وزير معالي خطاب تلقينا .الغابات أراضي على
 لبعض صكوك إخراج من المحاكم أحد به قامت ما إلى اإلشارة المتضمن هـ23/11/1410

 ممثليات مع التنسيق دون الغابات مناطق ضمن تقع أراضي قطع على الحكومية الجهات
 على التأكيد معاليه ويرغب .الصكوك إخراج حول مرئياتها ألخذ المنطقة في الزراعة وزارة

 في الواقعة األراضي على صكوك إصدار قبل الزراعة وزارة مع التنسيق بضرورة المحاكم
 والمحافظة باإلشراف الزراعة وزارة تختص التي البور واألراضي والمراعي الغابات مناطق
 السامي األمر ومنها الخصوص هذه في الصادرة السامية واألوامر األنظمة حسب عليها،
 طرفكم القضاة الفضيلة أصحاب على التأكيد ومالحظة اإلحاطة، نأمل وعليه .إليه المشار

 في 282/ت/8 رقم بالتعميم أكد .و/انتهى .)معاليه إليه أشار ما بمالحظة



.و/هـ10/5/1415
1351/ت/13
1/5
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1420
الغابات

)

 في 1328/ت/13 ورقم هـ18/9/1419 في 1280/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقا
 قبل من وإنمائها الفطرية الحياة لحماية الوطنية الهيئة مخاطبة بشأن هـ20/12/1419

 األمانة مقر إلى المكاتبات وإرسال ,الفضاء لألرض استحكام عمل عند الشرعية المحاكم
 العضو الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا فقد وعليه .إلخ..الرياض في للهيئة العامة

 هـ16/1/1420 في 312/249 رقم وإنمائها الفطرية الحياة لحماية الوطنية للهيئة المنتدب
 الهيئة مخاطبة تكون أن االستحكام بحجج المعنية المحاكم بتوجيه سموه طلب المتضمن

 أو الرعى مناطق أو الغابات أو الزراعية األراضي أو الفضاء األراضي من بالقرب كان فيما
 أو المدن داخل األحواش أو السكنية كالدور عداها ما أما ,الجزر أو الساحلية المناطق
 داخل هو ما وكذا الشرعية لشرائطها مستوفية بأمالك جوانبها جميع من المحاطة األراضي

 من المعتمدة والمخططات الهجر أو القرى في أو المدن ضواحي في أو العمراني النطاق
 إذ األماكن هذه بخصوص لها للكتابة يدعو ما ترى ال فالهيئة ,والقروية البلدية الشئون وزارة

 في 1732/ت/13 رقم بالتعميم أكد .و/ انتهى.)ذكر ما حيال معارضة لها ليس الهيئة أن
.و/هـ22/2/1423 في 1947/ت/13 رقم التعميم وينظر هـ18/2/1422
1896/ت/13
1/5

20
11

1422
الغابات

)

 أصال الموجه هـ10/9/1422 في م/887/خ رقم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 أن الحظنا لقد " : نصه ما الثانية فقرته في والمتضمن الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب



 وهدفا مطمعا وخالفهاأصبحت والمسايل والمراعي والزراعية السكنية الحكومية األراض
 المبررات مختلف وتحت ، واألشكال والحجج الصور بمختلف واالدعاءات للتعديات سهال

 من الممتلكات هذه على والمحافظة الحماية وسائل ضعف بسبب إال ذلك ،وما والمزاعم
 الحالل بين يفرقون ال الذين الناس بعض لدى واألخالقي الديني الوازع وضعف ، ناحية

 وأقوى حرمة أشد العام المال أن متناسين ، يدك في حل ما الحالل أن ويعتبرون والحرام
 سبحانه الله توعده ، حق وجه بدون األرض من شبرا أخذ من وأن ، الخاص المال من حصانة
 أجهزة عاتق على تقع ذلك في المسؤولية أن والحقيقة ، القيامة يوم العقاب بأشد وتعالى
 التفريط وهذا ، والالمباالة للتهاون نتيجة إال يحصل لم هذا وأن ، األمور بهذه المعنية الدولة

 على والحفاظ ، العدالة قواعد أبسط مع يتعارض ألنه ، إطالقا مقبول غير واإلهمال والتهاون
 - األمر هذا من نسخا لها المعطى -المعنية الجهات وإلى سموكم إلى نعهد لذا . الحقوق
 التعديات دابر وقطع ، السيئة الظاهرة هذه من الحد على التام والحرص األمر بهذا االهتمام

 الشخص كان ومهما والمبرر الحجة كانت مهما الحكومية األراضي على واالدعاءات
 ، األرض في يحدث أن قبل تعد اي إزالة على والمبادرة ، ذلك في التهاون وعدم ، المتعدي

 على الحرص مع ، الرادع بالعقاب ذلك على يتجرأ من وتأديب ، وخالفه مبان عليها ينشأ أو
 اإلدارية األجهزة من أو المحاكم من سواء ، والحسم السرعة بمنتهى القضايا هذه في البت

 و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . " الخ .. بموجبه يلزم ما فأكملوا ، واألمنية
.

3149/3
3/147

16
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1382
الفتوى

 النساء مواريث حول منا الصادرة الفتوى من صورة -1 : يلي ما بطيه لكم نقدم( :وبعد -
 لصاحب الموجه خطابنا من صورة -2 . أخيراً مطالبتهن ثم بها المطالبة عن وسكوتهن

 .الموضوع حول هـ24/8/1382 في 1256/1 برقم الوزراء مجلس رئيس الملكي السمو
 ينظر . ر/انتهى .)الخير فيه لما الجميع يوفق أن الله ونسأل به واالنتفاع ذلك على لالطالع

.1/704 التركات في الفتوى نص
م/2104/3

3/147



5
9

1384
الفتوى

 برقم المفتي سماحة من الصادرة الشرعية الفتوى من صورة طيه من لكم نبعث( :وبعد -
 والعمل لالطالع .اإلذاعة خبر على والفطر الصيام حكم حول هـ8/8/1384 في 2030/1
.2/793 الصيام في الفتوى مع التعميم ينظر . ن/انتهى .)بموجبه
ك/109/1

3/147
3
7

1392
الفتوى

 16/8624 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب إلى فنشير( :وبعد -
 بالفتوى الوزارة لهذه التابعة المعنية الجهات تذكير فيه رآى الذي هـ16/3/1392 وتاريخ

 في 1725 برقم ـ الله رحمه ـ إبراهيم بن محمد/الشيخ سماحة من الصادرة
 من األطباء عالج بسبب ينتج وما السيارات حوادث من يحصل ما حول هـ24/12/1380

 نشفع المحاكم في القضايا هذه مثل وجود لكثرة ونظراً ذلك على وبناء . ووفيات أضرار
 ك/انتهى .)مسائل من عليه نصت فيما بها لالستنارة إليها المشار الفتوى من صورة برفقه لكم

.2/262 السيارات حوادث في عنها المنوه الفتوى نص ينظر .
ت/35/12
3/148

11
3

1397
الفتوى

 العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة [ الرئاسة هذه إلى ترد التشكيات مازالت«... -
 المساجد ببعض الجمعة إقامة في القضاة بعض إذن أجل من المواطنين بعض من ...]واإلفتاء

 فتوى أي بعدم القضاة على التعميم إعادة معاليكم من فنأمل.العدد وقلة المسافة قرب مع
 المختصة الجهة ألنها الرئاسة هذه مراجعة إلى يستفتيهم من وإرشاد الخصوص بهذا

.414/ص المساجد في التعميم نص ينظر . ك.»/إلخ...بذلك
ت/151/12



3/148
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1398
الفتوى

...»

 المسلم خدمة وحكم العدل دين ذلك مع وهو والسهولة واليسر السماحة دين اإلسالم
 انسجام إيجاد فيريد شرعياً المقصود كان فإذا يخدمه الذي قصد باختالف يختلف للكافر

 ومن نبيل قصد فهذا والضالل الكفر من وينقذه اإلسالم إلى يدعوه حتى الكافر وبين بينه
 وجبت واجبة الغاية كانت فإذا الغايات حكم لها الوسائل أن الشريعة في المقررة القواعد
 في شرعي مقصود له يكن لم وإذا . وهكذا الوسيلة حرمت محرمة الغاية كانت وإذا الوسيلة
 األطعمة تقديم في خدمتهم أما المباحة األمور في لخدمتهم بالنظر هذا يخدمهم فال الخدمة

 في لهم وطاعة لله معصية بذلك إكرامهم فإن يجوز ال فهذا الخنزير كلحم المحرمة واألشربة
 تقديم وأما بدينه، التمسك المسلم على والواجب الله حق على لحقهم وتقديم المعاصي

 من ومعلوم الله حرم ما على لهم إعانة ألنه مطلقاً يجوز فال رمضان نهار في لهم الطعام
 من رمضان صيام أن ريب وال وفروعها الشريعة بأصول مخاطبون الكفار أن المطهر الشرع
 فال اإلسالم في الدخول وهو شرطه تحقيق مع ذلك فعل عليهم الواجب وأن اإلسالم أركان
 وجه على خدمتهم له يجوز ال كما عليهم الله أوجب ما ترك على يعينهم أن للمسلم يجوز

 الحسبة في التعميم نص ينظر .و.»/إلخ...ونحوه لهم الطعام كتقديم وإهانة للمسلم إذالل فيه
2/187.

ت/86/12
3/149

28
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1403
الفتوى

 العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب من نسخة برفقه لكم نبعث« -
 على المشتملة ومشفوعاته هـ15/4/1403 في 726/2 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء
 الناس من كثير يفعله ما بشأن هـ28/3/1403 في 103 رقم العلماء كبار هيئة قرار نسخة

 مقابل شاؤوا كيفما يعملون يتركونهم البالد وصولهم وبعد كفالتهم على عمال استقدام من



 ذلك في وأصدر الموضوع في نظر العلماء كبار هيئة مجلس أن المتضمن لهم يدفعونه أجر
 المبلغ وتحريم التعامل ذلك من المنع المتضمن هـ28/3/1403 وتاريخ 103 رقم قراره
 العمالية القضايا في التعميم نص ينظر . ش.»/إلخ...العمال من المستقدمون يأخذه الذي

.229/ص
1404/ت/13
1/5

17
5

1420
الفتوى

 رقم الخطي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد( :وبعد
 العربية للمملكة العام المفتي سماحة لنا كتب" : ونصه هـ19/4/1420 في 48/27297

 في 192/2 رقم بخطابه ـ الله رحمه ـ باز بن عبدالله بن عبدالعزيز /الشيخ السعودية
 بعض من وردها ما درست واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة أن مفيدا هـ9/1/1420

 الجماعة أفراد فيها يلزم بنودا المتضمنة القبائل بعض لدى الموجودة االتفاقيات عن القضاة
 مخالفة حصول عند القبيلة ألفراد األغنام من عدد ذبح أو معينة مالية مبالغ بدفع القبيلة من

 والشحناء البغضاء وتحدث شرعية غير االلتزامات هذه أن سماحته وأشار ,البنود هذه ألحد
 أمراء على التعميم الدائمة اللجنة رأت وقد ,الواحدة القبيلة أفراد بين والفرقة واألحقاد
 وفتاوى ـ الله رحمه ـ إبراهيم بن محمد /الشيخ سماحة فتاوى في جاء بما بالعمل المناطق
 ذلك في أشكل ما وإحالة وأعرافهم القبائل بأحكام الخاصة منها نسخ المرفق الدائمة اللجنة

 /الشيخ سماحة فتاوى في جاء بما التمشي سموه رغب وقد .اهـ".الشرعية المحاكم إلى
 ما وإبطال االتفاقيات تلك يخص فيما الدائمة اللجنة وفتاوى ـ الله رحمه ـ إبراهيم بن محمد

 المشار الفتاوى من صور برفقه وتجدون .بموجبه والعمل االطالع نرغب لذا .يخالفها
.الوزارة من الفتاوى تطلب .و)/إليها
ت/12/2
3/153

14
1

1391
القتل



 القتل قضايا في كالنظر مشتركة بصورة القضاة فيها ينظر التي القضايا في العمل كيفية«... -
 المادة من )د( الفقرة وكذلك )67( المادة أن القضاة قول في جاء وما والرجم والقطع

 بالرأي القضاة اختالف حين العمل كيفية تبينا لم الشرعي القضاء مسئوليات تركيز من )79(
 وجوب إلى النظر نلفت التساوي، حالة في وكذلك أقلية وإلى أكثرية إلى االنقسام حالة في

 الشرعية، األصول هي كما الخاصة النصوص سكوت حين العامة واألحكام بالقواعد العمل
 مما الثالث الفصل من )17( مادتها في )الشرعي القضاء قسم( النظم مجموعة كانت ولما
 أكثرية إلى االنقسام حالة في نصت قد هـ1346 عام صفر/4 في الملكي المرسوم به صدر
 نظام يصدر ولم به معموالً يزال ال ذلك كان ولما األكثرية بحكم األخذ يجري أنه وأقلية
.2/245 الحكم في التعميم ينظر .و/ .»يلغيه
ت/41/3
3/153

24
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1396
القتل

 وقت أي في غيره أو قتالً الجريمة كانت سواء اعترافه وتسجيل المجرم إفادة أخذ(... -
.1/353 اإلقرار في التعميم ينظر .و.»/إلخ ..خارجه أو الدوام وقت سواء
ت/85/1
3/153

21
5

1399
القتل

 في 998 رقم بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة لخطاب إشارة( :وبعد -
 جميع من تنظر والقطع والرجم القتل قضايا أن من حظه ال ما المتضمن هـ30/4/1399

 نقض لو فيما للخصوم إتعاب وفيه المصلحة خالف هذا وأن الكبرى الرياض محكمة قضاة
 المحاكم في فقط قضاة ثالثة من والقطع والرجم القتل قضايا تنظر أن فضيلته ويقترح الحكم
 المادة إن وحيث .اهـ.آخرين قضاة ثالثة إلى القضية تحال أن الحكم نقض إذا ليمكن الكبرى

 فرد قاض من تصدر العامة المحاكم في األحكام أن على نصت القضاء نظام من )23(
 فتصدر النظام يحددها التي القضايا من وغيرها والقطع والرجم القتل قضايا ذلك من ويستثنى

 محاكم مثل القضاة من كثير عدد فيها التي الكبرى المحاكم على فإن لذا قضاة، ثالثة من



 والقطع القتل قضايا فيها تنظر أن إلخ..أبها جازان، الدمام، جدة، الرياض، المدينة، مكة،
 أن أمكن الحكم نقض إذا حتى للمواطنين وراحة للجهد توفيراً فقط قضاة ثالثة من والرجم

 .)سابقاً نظرها في يشتركوا لم الذين القضاة قبل من المحكمة نفس في القضية تنظر
.و/انتهى

ت/3/53
3/154
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1405
القتل

 قرار على المعطوف هـ10/11/1397 في 150 برقم منا الصادر للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 القضايا نظر بشأن هـ23/9/1397 في 175 رقم األعلى القضاء بمجلس الدائمة الهيئة

 هذه في النظر أن المتضمن القضاء نظام من )23( المادة في عليها المنصوص المشتركة
 هذه بعض قضاة نقص وإذا القضاة من عدد بها يوجد التي المحاكم في يكون القضايا

 القضايا هذه في النظر نصاب يكمل من ينتدب نحوها أو بإجازة الكافي العدد عن المحاكم
 في 489/س/16 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب وردنا وقد

 يسبب مما القضايا هذه في النظر تتدافع المحاكم بعض أن إلى فيه المشار هـ5/2/1405
 فيما النظر ضرورة عليكم نؤكد فإننا لذا .قضاياهم في البت دون أطول مدداً المساجين بقاء
 توفر عدم حال وفي أخرى محكمة إلى تنحيته وعدم اختصاصكم من هو مما إليكم يرد

 .)هـ30/10/1396 في 204 برقم تعميماً منا لكم صدر ما إجراء بعد إلينا الكتابة النصاب
.و/انتهى
2758/ت/13
1/54

12
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1426
القتل

)

 وتاريخ 16/70938 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 الداخلية وزير مساعد وسمو ، المناطق أمراء السمو أصحاب إلى الموجه ، هـ10/8/1426



 ، القتل قضايا في التصرف كيفية موضوع في ، العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس ومعالي ،
 سموه ورغبة ، ) 224 ، 220 ، 126 ( المواد في الجزائية اإلجراءات نظام عليه نص وما

 التحقيق هيئة فيها تحقق التي القتل قضايا .1 : اآلتي وفق النظام هذا إعمال على التأكيد
 وتراجع العامة والدعوى االتهام الئحة تعد المتهم ضد كافية أدلة إلى وتتوصل العام واالدعاء
 أمام فيها الترافع ثم نظامها حسب الهيئة برئاسة المختصة اللجنة من عليها ويصادق الالئحة

 التي القضايا .2 . الجزائية اإلجراءات نظام من ) 126 ( المادة وفق المختصة المحاكم
 من تحال لإلمارة رفعت إذا للهيئة فروع بها يوجد ال التي الجهات في الشرطة فيها تحقق
 االتهام الئحة وإعداد إجراءاتها لتدقيق بالمنطقة الهيئة فرع رئيس إلى المنطقة أمير سمو

 المختصة المحاكم أمام فيها الترافع ثم الهيئة برئاسة المختصة اللجنة من عليها والتصديق
 واكتسابه بالقتل الحكم صدور بعد .3 . الجزائية اإلجراءات نظام من ) 126 ( المادة وفق

 الوزارة إلى يرفع األعلى القضاء ومجلس التمييز محكمة من عليه بالتصديق القطعية الصفة
 االطالع إليكم نرغب لذا . النظام ذات من ) 220 ( المادة وفق السامي للمقام عنه للعرض
.و / ) موجبه ومراعاة

2975/ت/13
1/5

18
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1427
القتل

)

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية الخطية البرقية من نسخة تلقينا فقد
 اإلمارة خطاب إلى إشارة[ : ونصها ، هـ11/9/1427-10 وتاريخ س1/5/2/50626/2

 رقم الوزارة لبرقية الجوابي ومشفوعاته المعاد هـ29/7/1427 في س 4278 رقم
 -مكسر محمد بن محمد / مقتل قضية بشأن هـ13/1/1427 في ش1/5/2/2783/2

 أربعة العمر من البالغ عسيري يحيى بن محمد بن غرامة / الحدث قبل من - الجنسية يماني
 هـ19/9/1423 في 37544 /ب /4 رقم البرقي السامي األمر بشأنها الصادر عاماً عشر

. والعام الخاص الحقين حيال فيها للبت المختصة المحكمة إلى القضية بإحالة القاضي

 المتضمن هـ18/12/1424 في 19/305 رقم الشرعي بالصك الخاص الحق انتهى وحيث
 الدعوى عن الوكيل وتنازل الشرعي حقهم كامل المتوفى ورثة عن الشرعي الوكيل استالم



 إحالة أعاله البرقية وتضمنت المذكور غرامة السجين سراح أطلق أن بعد القضية حفظ وتم
 العام الحق لقاء المذكور غرامة بحق المناسبة العقوبة لتقرير الشرعية المحكمة إلى القضية

 تثبت من حيال الالزم اتخاذ مع األوراق رفع ثم ومن األحداث محكمة الختصاصات وفقا
 رئيس فضيلة مخاطبة تم أنه من إليه أشير وما المذكور سراح إطالق في للتعليمات مخالفته

 تعزيرية بعقوبة المذكور غرامة على والحكم العمد القتل صفة إلثبات الجزئية المحكمة
 بالنسبة أما القطعية الصفة الحكم اكتساب بعد األوراق ورفع الخصوص بهذا الئحة وإعداد
 وشرطة اإلمارة من مندوبين تكليف فتم العام للحق محاكمته قبل المذكور سراح إلطالق
 تقريرها اللجنة وقدمت ذلك وتم الجانب هذا في للتحقيق االجتماعية والشؤون المنطقة

 في 9/305 رقم الصك بموجب الخاص الحق في انتهت القضية أن إلى فيه خلصت الذي
 في 91/305/6 رقم الشرعي القرار بموجب العام الحق وفي هـ11/2/1424
 عليه المجني قتل العام المدعي دعوى ثبوت بعدم الحكم والمتضمن هـ18/12/1424

 من والمصدق شرطه تحقق لعدم المذكور غرامة عليه المدعى قبل من غيلة المذكور محمد
 لهم وسلمت التحقيق لجنة قبل من المحكمة من القضية أوراق طلب تم وأنه ,التمييز محكمة

 المنطقة محاكم رئيس إبالغ ورأت التحقيق عن اللجنة توقفت األوراق على إطالعها وبعد
 فيما كل اللجنة تحقيق نتائج في جاء ما بمالحظة بالمنطقة العام واالدعاء التحقيق وهيئة
 سابقا السجين أن اللجنة أوضحت كما مستقبال ذلك ومالحظة القضية هذه حيال يخصه
. الشرعي التكليف سن دون أوقف المذكور غرامة

 أن من اللجنة إليه أشارت ما أن -1 :- يلي ما تبين اللجنة أوراق على باالطالع إنه وحيث
 غير فهذا هـ18/12/1424 في 91/305/6 رقم الشرعي القرار بموجب انتهى العام الحق

 عليه المدعى قتل عن النظر صرف وهو العام الحق من جزءً تضمن الحكم إن حيث صحيح
 سحب إن -2 . ارتكبه ما لقاء الجاني يستحقها التي والعقوبة القتل صفة تحديد وبقي غيلة

 )5( المادة نصت حيث للتعليمات مخالف اللجنة طلب على بناء المحكمة من األوراق كامل
 في للنظر المحكمة إلى األوراق إعادة نرغب لذا . ذلك على الجزائية اإلجراءات نظام من

 أشير بما اللجنة أعضاء على التنبيه مع إليه المشار السامي األمر به قضى ما وفق العام الحق
 والرفع المذكور غرامة سراح إطالق في للتعليمات مخالفته تثبت من حيال الالزم واتخاذ إلية

 المحاكم لتوجيه اإلجراء هذا من بصورة العدل وزير معالي تزويد تم وقد للوزارة بذلك
 بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] عنها المنوه المادة تضمنته ما بمراعاة
و/ ).يلزم لمن وإبالغه

3274/ت/13
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القتل
)

 س3/111215/1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد
 بدراسة الخاصة اللجنة إليه توصلت لما سموه تأييد المتضمنة ، هـ26/10/1428 وتاريخ

 على بناء وذلك ، )3( رقم التوصية استبعاد بعد األحكام تنفيذ أثناء التصوير من الحضور منع
 كتاب على المبني ، األمنية للشؤون الداخلية وزير مساعد الملكي السمو صاحب عرضه ما

 الفقرة في ورد وحيث .هـ1/6/1428وتاريخ س3/5621/1 رقم العام األمن مدير معالي
 المحاكم على التأكيد العدل وزارة تتولى[ :نصه ما المذكورة اللجنة توصيات من الخامسة
 فيها تتوفر التي األماكن في )القطع – الرجم – القتل( العقوبات تنفيذ باقتصار الشرعية
 - الذكر آنف الكريم السامي باألمر جاء ما وفق وذلك التصوير لمنع اإلرشادية اللوحات

 وضع التنفيذية الجهات فعلى العقوبات تلك عدا وما - هـ15/4/1426 وتاريخ 5142 رقم
 إليكم نرغب لذا ].الشرعي القرار في عليها ينص التي المواقع في متنقلة إرشادية لوحات
و/ ).بموجبه والعمل االطالع

ك/109/1
3/157
3
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1392
الخطأ قتل

 16/8624 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب إلى فنشير( :وبعد -
 بالفتوى الوزارة لهذه التابعة المعنية الجهات تذكير فيه رأى الذي هـ16/3/1392 وتاريخ

 في 17 25 برقم ـ الله رحمه ـ إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة من الصادرة
 من األطباء عالج بسبب ينتج وما السيارات حوادث من يحصل ما حول هـ24/12/1380

 نشفع المحاكم في القضايا هذه مثل وجود لكثرة ونظراً ذلك على وبناء .ووفيات أضرار
 .)مسائل من عليه نصت فيما بها لالستنارة إليها المشار الفتوى من صورة برفقه لكم

 في 1725 رقم إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة من الصادرة الفتوى في ورد ومما .ك/انتهى



 السائق فجاء سيارة تحت إنسان نام إذا ما وهي الثانية المسألة«... :هـ24/12/1380
 فعله عن نتج ما كل يضمن السائق هذا أن شك ال :فالجواب فأتلفته؟ عليه ومشت وشغلها

 عليه منطبق وألنه يمشيها أراد عندما سيارته تحت ما تفقده بعدم ولتفريطه المباشر هو ألنه
 عالماً السائق كان فإن وحينئذ معصوماً آدمياً فيصيب فعله له ما يفعل أن وهو الخطأ حد
 عاقلته على وتكون الدية غير عليه فليس وإال القصاص فعليه دعسه وتعمد الراقد بهذا

.2/262 السيارات حوادث في التعميم ينظر .»ماله في والكفارة
524/ت/8
3/157
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الخطأ قتل
 الذي العمد قاتل أن« :على هـ9/4/1372 في 2624 رقم السامي األمر نص وقد(... -

 سنتين يسجن العمد شبه وقاتل سنوات، خمس يسجن القصاص دون بالدية عليه يحكم
 قتل في التعميم نص ينظر .و/ ...»ذلك من شىء يشمله ال المحض الخطأ وقاتل ونصفاً،

.162/ص العمد
م/1712/3

3/161
18
7

1387
العمد قتل

 6898 رقم الوزراء مجلس ورئيس الملك جاللة خطاب صورة برفقه لكم فنبعث( :وبعد -
 خطاب نص .ر/انتهى .)الشرعية المقتضيات حدود في موجبه العتماد هـ3/4/1387 في

 طيه تجدون .القضاة رئيس السماحة صاحب« :هـ3/4/1387 في 6898 رقم الملك جاللة
 بمقتل المتعلقة هـ7/2/1387 في 326 برقم الداخلية وزارة من المرفوعة المعاملة

 .الموضوع في أجريت التي التحقيقات على مشتملة بقتله ........... واتهام ............
 هذه مثل لها أحيلت إذا المحاكم نظر توجيه ومالحظة سماحتكم رأي ومعرفة مطالعتها نرغب

.»الغير محارم على التعدي نفسه له تسول من ليرتدع الشدة استعمال إلى القضايا
ق/204/1

3/161
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العمد قتل
 توجه القضية سير من ظهر فإذا تردها التي القضايا في تنظر أن المحاكم من ينبغي(... -

 المحكمة قاضي فعلى القضاء نظام من )23( المادة عليها نصت التي األشياء بأحد الحكم
 إلى داعي ال فإنه عنه نوه بما فيها الحكم يتوجه لم إذا أما قضاة ثالثة من نظرها ثم ذلك تقرير
 .و/ .)القضايا من كغيرها فيها الحكم القاضي يصدر بل قضاة ثالثة من نظرها بطلب الرفع
.2/166 الحدود في التعميم وينظر

ت/45/12
3/161

24
4

1400
العمد قتل
 النظر بخالف وذلك بالقتل االعتراف تسجيل في بقاضيها فيكتفى الفردية المحاكم أما(... -
 القضاء نظام من )23( المادة حسب قضاة ثالثة من فيها النظر يكون التي القتل قضية في

.1/355 اإلقرار في التعميم ينظر .ق .)/ذلك على السامي المقام ولموافقة
95/ت/8
3/162

25
6

1409
العمد قتل
 الحد يعتبر العمد شبه وقاتلي العمد قاتلي بحق الصادرة الملكية اإلرادة عليه نصت ما(... -

 لظروف اإلرادة في ورد مما أكثر تعزيرية عقوبة يستحق المتهم أن القاضي رأى فمتى األدنى
.1/782 التعزير في التعميم ينظر .ق/ .)ذلك تقرير فله مشددة

524/ت/8
3/162

13
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العمد قتل



 في ت/203/3 ورقم هـ،21/11/1396 في ت/210/3 رقم للتعاميم فإلحاقاً ( :وبعد -
 هـ18/5/1393 في 119 ورقم هـ25/6/1409 في 95/ت/8 ورقم هـ،4/9/1393

 شبه قاتلي وكذلك القود، عنهم يسقط الذين العمد قاتلي بحق الملكية اإلرادة تطبيق بشأن
 العمد، شبه قاتل عقوبة التعاميم هذه بعض من سقط قد أنه وبما .العام للحق العمد

 قاتل أن :على نص قد هـ9/4/1372 في 2624 رقم السامي األمر فإن لذلك واستدراكاً
 يسجن العمد شبه وقاتل سنوات، خمس يسجن القصاص دون بالدية عليه يحكم الذي العمد
 واعتماد اإلحاطة نأمل ...»ذلك من شىء يشمله ال المحض الخطأ وقاتل ونصفاً، سنتين
.و/انتهى .)موجبه

2969/ت/13
1/5
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العمد قتل

)

 الموجه ، هـ5/8/1427 وتاريخ م/5889 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 مشفوعات لسموكم نعيد[ : ونصه ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصالً

 قاسم بن جابر بن قاسم /مقتل بشأن هـ26/6/1427 في 1/5/2/56333 رقم برقيتكم
 12/307/3 رقم الصك وصدور الشريف الرحمن عبد بن علي بن الحسن قبل من األحمري

 المذكور الجاني بقتل الحكم المتضمن بأبها العامة المحكمة من هـ13/3/1425 في
 وصدر .الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس ومن التمييز محكمة من والمصدق ، قصاصاً

 ألحق ثم ، مرجعه من وصدق شرعاً تقرر ما بإنفاذ هـ4/5/1426 في م/6181 رقم األمر
 بشرط تعالى الله لوجه عنه القتيل والد لتنازل القاتل عن القصاص بسقوط الحكم بالصك

 القتيل ولوالدة . عليه ووافق عليه اشترط بما القاتل وإلزام عسير بمنطقة الجاني سكن عدم
 من هـ19/3/1427 في 50/3 رقم الشرعي القرار وصدر .ابنها دية من بنصيبها المطالبة

 عليه المجني بقتل المذكور الجاني إدانة بثبوت الحكم المتضمن بأبها الجزئية المحكمة
 الموافقة-1 : يلي ما وترون .بذلك قناعته وقرر األمر لولي عائدة ذلك على وعقوبته عمداً
 لوجه القاتل من بالقصاص المطالبة عن القتيل والد تنازل من الخاص الحق في تقرر ما على
 من يتنازل لم لمن الخاص الحق وإنهاء عسير بمنطقة الجاني سكن عدم بشرط تعالى الله

 بحق القصاص عنهم يسقط الذين العمد بقاتلي الخاصة الملكية اإلرادة تطبيق-2 .الورثة



 في القضية ذمة على إيقافه تاريخ من اعتباراً سنوات خمس بسجنه وذلك المذكور الجاني
.هـ22-23/10/1423

 تحديد ضرورة بعدم المحاكم على بالتأكيد العدل ووزارة األعلى القضاء مجلس توجيه-3
 لم أنه المعلوم من إذ عنه الورثة يتنازل ثم بالقصاص فيها يحكم التي القضايا في القتل نوع

 أنه إلى وأشرتم ، أخرى مرة لتحديده حاجة فال العمد وهو موجبه لتوفر إال بالقصاص يحكم
 بمالحظة العامين المدعين على بالتأكيد العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس لمعالي اإليعاز تم
 ومجلس العدل وزارة من كل تزويد تم وقد ، رأيتموه ما على بموافقتنا نخبركم .إليه أشير ما

 . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. إليه أشير ما لمالحظة األمر هذا من بنسخة األعلى القضاء
.و ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا
3324/ت/13
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العمد قتل

 السامي األمر على المبني , هـ16/9/1427 وتاريخ 2969/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 وزير سمو إليه أشار ما على بالموافقة القاضي, هـ5/8/1427 وتاريخ م/5889 رقم الكريم

 اإلرادة تطبيق ذلك ومن هـ26/6/1427 وتاريخ 1/5/2/56333 رقم ببرقيته الداخلية
 وذلك المذكور الجاني بحق القصاص عنهم يسقط الذين العمد بقاتلي الخاصة الملكية
 تلقينا فقد عليه . الخ .. القضية ذمة على إيقافه تاريخ من اعتباراً سنوات خمس بسجنه
 الى الموجه هـ27/12/1428 وتاريخ ب م/11173 رقم البرقي السامي األمر من نسخة
 به قضت ما بمراعاة القضاة الفضيلة أصحاب على بالتأكيد القاضي , الداخلية وزير سمو

 القصاص عنهم يسقط الذين العمد قاتلي بحق الصادرة الملكية اإلرادة بخصوص األوامر
 والله .النظام حسب إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . العمد شبه وقاتلي

و/ ).يحفظكم
ت/208/12

3/165
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الغيلة قتل



 هـ11/8/1395 وتاريخ 38 رقم العلماء كبار هيئة قرار من نسخة طيه تجدون( :وبعد -
 إلدارات العام الرئيس فضيلة بخطاب السامي للمقام المرفوع الغيلة قتل موضوع في المتخذ

 إلينا الوارد هـ18/8/1395 في 2070/1 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث
 على تعميمه على بالموافقة هـ23/9/1395 في 27467 رقم السامي المقام بخطاب

 قرار نص .و /انتهى .)مقتضاه واعتماد اإلحاطة فنرغب موجبه واعتماد به لألخذ المحاكم
 على والسالم والصالة وحده، الله الحمد« هـ11/8/1395 في 38 رقم العلماء كبار هيئة
 تعد بأن العلماء كبار لهيئة السادسة الدورة في تقرر ما على فبناء :وبعد بعده نبي ال من

 أعمال جدول في وأدرج أعدته وقد الغيلة في بحثاً واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة
 وقد هـ11/8/1395 إلى هـ2/8/1395 من الطائف في المنعقدة السابعة الدورة في الهيئة
 في العلم أهل لكالم المجلس ومناقشة المجلس في قراءته وبعد الهيئة على البحث عرض
 عقوبة في والمناقشة واألدلة المذاهب من ذكر وما الفقهاء وعند اللغة في الغيلة تعريف
 قتل أن ذكروا العلم أهل أن وحيث الرأي وتداول الحد أو القصاص هو هل غيلة قتل القاتل
 من المقتول معه يأمن وجه على أو والخداع الحيلة وجه على عدواناً عمداً كان ما الغيلة
 نحو أو سرها وإفشاء فضيحة خوف أو عرض النتهاك أو مال على كان سواء القاتل غائلة
 يقتله، ثم أحد، فيه يراه ال مكان إلى ويأخذه منه يأمن حتى شخصاً إنسان يخدع كأن ذلك،
 زوجته ألخذ يقتله وكأن أخذ، بما يطلبه أن من خوفاً يقتله ثم بالقهر رجل مال يأخذ وكأن

 ونحو العكس أو .منه للتخلص مثالً منامه أو مخدعه في زوجها الزوجة تقتل وكأن .ابنته أو
 يقتل غيلة قتل القاتل أن غصون بن صالح /الشيخ عدا ما باإلجماع المجلس قرر لذا .ذلك
 والسنة الكتاب ذلك في واألصل أحد، من العفو فيه يصح وال يقبل فال قصاصاً ال حداً

.والمعنى واألثر

 فساداً األرض في ويسعون ورسوله الله يحاربون الذين جزاء إنما( :تعالى فقوله الكتاب أما
 ثبت فما السنة وأما قوداً ال حداً قتله فوجب الحرابة من نوع الغيلة وقتل اآلية )يقتلوا أن
 على حجرين بين جارية رأس رض يهودياً أن سلم و عليه الله صلى النبي عن الصحيحين في

 رأسه يرض أن )سلم و عليه الله صلى( الله رسول فأمر واعترف، فأخذ حلي أو لها أوضاح
 .الجارية أولياء إلى األمر يرد ولم اليهودي بقتل )سلم و عليه الله صلى( فأمر .حجرين بين
 األثر وأما قوداً ال حداً قتله أن فدل الحق أهل ألنهم إليهم األمر لرد قصاصاً القتل كان ولو
 قتلوه واحد برجل سبعة أو خمسة نفراً قتل أنه عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن ثبت فما

 الغيلة قتل في الراشد الخليفة حكم فهذا جميعاً لقتلتهم صنعاء أهل عليه تماأل لو وقال غيلة،
 فدل إليهم األمر لرد لهم الحق كان ولو األولياء إلى األمر رد أنه على يدل نقالً نعلم وال



 الله حق به يتعلق حق وكل لله حق الغيلة قتل فإن المعنى، وأما قوداً، ال حداً يقتل أنه على
.»مكابرة كالقتل منه االحتراز يتعذر وألنه وغيرها، كالزكاة ألحد فيه عفو فال تعالى

154/ت/8
3/166

18
10

1410
الغيلة قتل
 القتل عقوبتان عليه يترتب فال واحد قتل ألنه دية فال الغيلة بسبب حداً قتل إذا القاتل«... -

.2/435 الديات في التعميم ينظر .و/ .»الدية سقطت للقاتل القتل وجد ومتى والدية،
ج/3393/3

3/169
24
8

1383
الشرعية القرارات

 وهذا هـ8/6/1383 في 6513 برقم الداخلية وزير سمو من خطاب وردنا فقد( :وبعد -
 ال المخدرات قضايا في المحاكم بعض تصدرها التي األحكام بعض أن الحظنا« :نصه

 من القضاة يقرره ما على العقوبة تقرير في تعتمد الوزارة إن وحيث الحيثيات مع تتناسب
 قوية كانت وإن الشبهة أو التهمة وألن البراءة أو الشبهة أو التهمة ثبوت أو اإلدانة ثبوت
 إصدار في الوزارة مع المحاكم تتعاون أن نأمل فإننا .واإلدانة الثبوت درجة إلى تصل ال فإنها

 .»هـ ا.ضوئها على العقوبات توقيع يمكن حتى الحيثيات مع تتناسب واضحة صريحة قرارات
 قرارات وإصدار القرارات في ذكر لما االنتباه منكم فنرغب محلها في المالحظة إن وحيث
.ن/انتهى .)صريحة واضحة

ت/106/2
3/169

13
5

1393
الشرعية القرارات

 القرارات من بصور طلباتها بإجابة المبادرة في والتحقيق الرقابة هيئة مع التعاون(... -



 التمييز أنظمة في التعميم نص .و/ .)والمستخدمين الموظفين بحق الصادرة الشرعية
1/409.

ت/183/12
3/169

19
9

1394
الشرعية القرارات

 قضايا تنظم المحاكم بعض أن الغربية بالمنطقة التمييز هيئة رئيس فضيلة الحظ( :وبعد -
 ومتعلقاته ضبطه صورة مع يرفع بقرار تنظم أنها المتبعة والعادة شرعية بصكوك التعزيرات

.و/انتهى .)بقرار التعزيرات قضايا بتنظيم االكتفاء ينبغي وعليه
ت/64/1
3/169

13
4

1401
الشرعية القرارات

 المتضمن هـ19/9/1394 في ت/183/12 رقم الوزاري للتعميم فإلحاقاً( :وبعد -
 إلى تدعوا حاجة ال وأنه الجاري للعمل وفقاً شرعي بقرار التعزير قرارات بتنظيم االكتفاء

 هذا إن وحيث .إلخ ..سجل في واقع لها شرعية صكوك في التعازير في يصدر ما تنظيم
 العمل عليكم نؤكد فإننا السجناء، بقضايا وإسراع العمل لوطأة تخفيف فيه مصلحي إجراء

 المدعي دعوى عن النظر صرف حكامها يقرر التي العام االدعاء قضايا وفي ذكر فيما بموجبه
.و /انتهى .)موجبه لمراعاة هذا تعميمنا من بصورة والتفتيش التمييز هيئتي زودنا وقد .العام
ت/89/1
3/170

29
5

1401

الشرعية القرارات
 بتنظيم االكتفاء المتضمن هـ13/4/1401 في ت/64/1 رقم لتعميمنا إلحاقاً ( :وبعد -

 شرعي بقرار الدعوى عن النظر صرف حكامها يقرر التي العام االدعاء وقضايا التعزير قرارات



 المصلحة إن وحيث . إلخ..شرعية صكوك في بذلك صدر ما تنظيم إلى تدعو حاجة ال وأنه
 والصورة القرار هو األصل يكون بحيث وصورة أصل من القرارات أبواك جعل إلى تدعو
 المختصة الجهة أعطينا وقد ذلك اعتماد فعليكم .الحاجة عند إليها الرجوع يمكن ثابتة تبقى

.و/انتهى .)الغرض لهذا خصص ما طباعة عند لمراعاته التعميم هذا من نسخة بالوزارة
ت/108/12

3/170
5
7

1403
الشرعية القرارات

 .و/ .)اإلجابية القاضي وخطابات بها المالحظ المعامالت من القرارات سلخ عدم(... -
.548/ص المعامالت في التعميم ينظر

ت/8/68
3/170

15
5

1409
الشرعية القرارات

 في 3144 رقم بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 يرد ما كثيراً لدينا المختصة الجهة الحظت فقد« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ2/5/1409

 مصدرة المحكمة شروحات وتكون جزائية ألحكام متضمنة بقرارات منتهية قضايا الهيئة إلى
 هيئة تظهيرات لوضع مكان يبقى ال بحيث الحكم قرار ظهر على موزعة القرارات تلك

 شروحات بتنظيم المستعجلة المحاكم قضاة وخاصة المحاكم على التنبيه فنأمل .التمييز
 وحسب .»هـ ا.التمييز محكمة لتظهيرات كاف فراغ وإبقاء الحكم قرار ظهر على المحكمة

 كاف فراغ إبقاء واعتماد االطالع نأمل هـ5/5/1409 في 726/2 رقم الوزير معالي توجيه
.ك/انتهى .)الحكم قرارات ظهر على التمييز محكمة لتظهيرات

10/ت/8
3/171

11
1

1412
الشرعية القرارات



 األحوال بطاقة في الوارد لالسم مطابقاً الشرعي القرار في الوارد االسم يكون«... -
.2/587 السالح في التعميم ينظر .ك/ .»المدنية

931/ت/13
3/171
8
6

1417
الشرعية القرارات

 في 1/1164 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 وتاريخ 213/34 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ12/5/1417
 المحاكم تصدرها التي الشرعية القرارات بتصوير االكتفاء المتضمن هـ20/4/1417

 واعتماد لالطالع .العام السجل من بدالً المحكمة في لها صور وحفظ المستعجلة
.و/ انتهى)موجبه
ت/149/12

3/175
4
8

1396
القسامة

 رغبة المتضمن هـ28/6/1396 في 16162 رقم السامي المقام خطاب وردنا( :وبعد -
 وتاريخ 41 رقم العلماء كبار هيئة مجلس من الصادر القرار بتعميم السامي المقام

 وآله بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده لله الحمد« :ونصه هـ13/4/1396
 في الرياض بمدينة المنعقدة العلماء كبار هيئة لمجلس الثامنة الدورة ففي :وبعد وصحبه
 من أجله أن سبق ما على المجلس اطلع هـ1396 عام اآلخر ربيع شهر من األول النصف
 أيمان يحلفون الذين هم الورثة هل القسامة بحث من الثامنة الدورة إلى السابعة الدورة

 ذكوراً كانوا إذا وارثين غير كانوا ولو يحلفون الذين هم بالنفس العصبة أن أو القسامة
 وأدلتهم العلم أهل أقوال من ذلك في أعد أن سبق ما المجلس استماع وبعد .عقالء؟ بالغين

 الذكور هم الورثة من يحلف الذي أن باألكثرية المجلس قرر الرأي وتداول ومناقشتها
 سهل حديث من الصحيحين في ثبت لما ال أو عصبة كانوا سواء واحداً ولو العقالء البالغون

 قال )سلم و عليه الله صلى( الرسول أن سهل بن الله لعبد اليهود قتل قصة في حثمة أبي بن
 ال :قالوا صاحبكم؟ دم وتستحقون أتحلفون سهل بن الرحمن وعبد ومُحيَّصَه لحُوَيَّصَه



 غير حق في تشرع فال حق دعوى في يمين وألنها رجالً خمسون منكم يقسم رواية وفي
 ا.وسلم وصحبه آله وعلى محمد على الله وصلى التوفيق وبالله األيمان كسائر المتداعين

.و/انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نأمل .»هـ
2737/ت/13
1/54

15
9

1426
القسامة

 ، هـ16/8/1426 وتاريخ ب م/10218 رقم الشريفين الحرمين خادم برقية تلقينا فقد
 ورقم ، هـ19/2/1426 في 11703/26 رقم خطابيكم مشفوعات لكم نعيد [ : ونصها

 في 68849/22 رقم الوزارة خطاب ومشفوعات هـ3/3/1422 في 7954/22
 القاضي ، هـ1/6/1412 في 7175 رقم البرقي لألمر فيها المشار هـ22/12/1422

 الجزئية بالمحكمة والقاضي سابقا بالرياض العامة بالمحكمة القاضي تعيين على بالموافقة
 سعيد ورثة من القصار على الولي تصرفات على مشرفا الشدي علي بن سعد الشيخ حاليا

 فضيلته يقرره ما يكون بحيث ، للمحكمة رسمي طلب تقديم دون العقار يخص فيما السيد
 التي بالطريقة والمصلحة الغبطة لفضيلته ثبت متى ، التمييز محكمة من يصدق لم ولو نافذاً
 األمر بموجب تعيينه هل الوزارة من استفسر أن سبق فضيلته أن من أوضحتموه وما . يراها

 كان ولو األمر يشملها مما وقبوله واإلفراغ والشراء والبيع القسمة إجراء يشمل إليه المشار
 يلزمه وأنه ذلك شمول إلى أشار األمر بأن توجيهكم ورده وأنه ، الرياض مدينة خارج العقار
 وأوضح . متعددة مناطق في كثيرة لعقارات إفراغات منه جرى فضيلته وأن ، بموجبه العمل
 عرض تم أنه هـ14/6/1421 في 1/1307 رقم بخطابه األعلى القضاء مجلس رئيس فضيلة

 القاضي بتكليف صدر إذا األمر بأن ورأى العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على الموضوع
 إال األمر يشمله فال خارجها كان ما وأما ، المكانية واليته تحت كان فيما فهو القضية بنظر

 بناء صدر عديدة سامية أوامر هناك أن وإيضاحكم ... ذلك يملك ممن األمر يتضمنه باستثناء
 موجبها إنفاذ عند المكانية بواليته يتقيد ال وأغلبهم المعينين القضاة بتكليف خطابات عليها
. لها فهمهم حسب السامية األوامر لعموم

 بشأن التصرفات على القاضي إشراف يكون أن على السامي األمر في يُنصّ أن وترون
 تقييدها ألن ، وغيرها المكانية القاضي والية تحت منها كان ما العقار يخص فيما القصار



 كالقصار الخاصة الظروف ألصحاب البيع إجراءات تسهيل وهو االستثناء من المقصود ينافي
 في مشرفين تعيين يتطلب ذلك على النصّ وعدم ، بهم المتعلقة المعامالت وإنجاز ونحوهم

 أصالة السيد سعيد بن الله عبد من المقدّم االستدعاء نسخة لكم ونبعث . متعددة أماكن
 وأنّ ، منها القليل سوى يبق ولم العقارات من الكثير قسمة تم أنه فيه يذكر ووكالة ووالية

 كان ما على المذكور القاضي استمرار ويلتمس حَرَج في وضَعَهم معاملتهم في البت تأخر
 اختصاص يكون أن إليكم ونرغب . العقارات من تبقى ما قسمة من االنتهاء لحين عليه

 العقارات في القصر األولياء تصرفات على باإلشراف سامية أوامر بموجب المعينين القضاة
 دامت ما المكانية القاضي والية على مقصوراً وليس المملكة في العقارات لجميع عاماً
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] .. بموجبه يلزم ما فأكملوا .. المملكة داخل
.و / ) موجبه

ت/22/12
3/179

15
2

1401
القسمة

 4130 رقم والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب خطاب وردنا( :وبعد -
 الشمالية بالمنطقة الوزارة عام مدير لخطاب إشارة« :المقدمة بعد ونصه هـ7/11/1400 في
 أراضيهم في الترخيص المواطنين بعض طلب بشأن هـ16/3/1400 وتاريخ 1435/18 رقم

 وما مورثه تركة من يخصه فيما كل شرعية صكوك بموجب اإلرث طريق عن لهم العائدة
 على وتأثيره المخططات مع تتمشى ال أجزاء إلى وتفتيتها األرض تقسيم من ذلك عن ينتج

 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار إن وحيث .للمدن الجمالي والشكل التخطيطي الوضع
 حالة عالج قد والمباني الطرق نظام من )21( للمادة المعدل هـ12/11/1392 في1270
 إال ذلك يتم بأال قضى فقد مفرزة أجزاء فيها والتصرف تقسيمها صاحبها يرغب التي األرض

 يجوز ال بأنه منها )ز( الفقرة أوجبت وقد .المذكورة المادة بنود أوردتها التي التعليمات وفق
 الخاضعة األراضي من مفرزة أرض قطعة ملكية نقل توثيق العدل كتاب وال للمحاكم
 هذا صدر وقد .ومساحتها وحدودها القطعة موقع يبين معتمد مخطط بموجب إال ألحكامها

 مخططات مع تتعارض صغيرة أجزاء إلى األراضي تفتيت ظاهرة من للمدن حماية التعديل
 وال .المطلوب العمراني الجمال ويفقدها لها العام للمنظر تشويه من ذلك يحدثه وما المدن
 في االنفكاك وألن الشرع يحدده واقع وأنصبتهم الورثة وأن واقعة حقيقة اإلرث أن شك



 حيث من األنصبة تكون غالباً فإنه وارث لكل حق هي ذلك عن الناتجة الشيوع حالة
 وفق تقسيمها وأن الموروثة األرض فيها الواقعة المخططات مع تتمشى وأطوالها مساحتها

 أرى المسلمين، ولمنفعة العامة للمصلحة وتحقيقاً .األرض تجزئة عليه يترتب األنصبة هذه
 أو للبلديات سواء الالزمة التعاميم إلصدار ووزارتكم الوزارة هذه بين التنسيق يتم أن

 المشار الوزراء مجلس قرار به قضي ما مقتضى إلنفاذ العدل وكتاب للمحاكم أو للمديريات
.هـ ا.الموروثة األرض حالة على إليه

 العتراض مظنة وهي موروثة أرض قسمة توثيق منها يطلب التي المحكمة على فإن لذا »
 موافقتها وحصول رأيها استطالع في البلدية إلى ترجع حتى التقسيم إثبات في تبت أال البلدية
.و/انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع..األراضي بتجزئة الخاصة التعليمات مع تمشياً

ت/32/12
3/180

12
3

1403
القسمة

 هبة أو بيع من إقرار أي توثيق يجري أن عدل كاتب أو قاض من موثق ألي يسوغ ال(... -
 ذلك كان إذا إال عقار أية على الشرعية التصرفات أنواع من ذلك نحو أو وصية أو قسمة أو

 ينظر .و/ .)الغير الصك هذا عن تفرع ما أو مستوف شرعي تملك صك على يستند العقار
.277/ص العدل كتاب في التعميم

ت/8/207
3/181

18
11

1408
القسمة

 في 1140/1 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس فضيلة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 برقم الصادر العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار به المرفق هـ7/11/1408
 بهيئته المنعقد األعلى القضاء مجلس فإن« :نصه اآلتي هـ5/11/1408 وتاريخ )197/34(

 رئيس خطاب صورة على االطالع وبعد النظام بموجب له المخولة الصالحية على بناء العامة
 العدل وزير لمعالي الموجه هـ1/6/1408 في 583/1 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس



 القسمة صك من له اإلفراغ أحدهم وطلب .............. /بورثة المتعلقة األوراق بشأن
 في 174/6 برقم الحديثي سليمان /الشيخ الرياض بمحكمة القاضي فضيلة من الصادر

 لم القسمة صك أن بحجة اإلفراغ عن األولى الرياض عدل كتابة وامتناع هـ26/4/1407
 ال ولهذا بيع فيها وليس استحقاق فرز القسمة بأن الصك مصدر فضيلة إليه أشار وما يميز

 األعلى القضاء مجلس على الموضوع عرض العدل وزير معالي ورغب تمييز إلى تحتاج
 هذا المجلس درس فقد ذكر ما على وبناء عليها يسار عامة قاعدة لتقرير العامة بهيئته

 وال الورثة من القصار بحقوق يتعلق فيما باألحوط أخذ القسمة صك تمييز أن وبما الموضوع
 رفع المحاكم على بأن يقرر المجلس فإن لذا .اآلخرين للورثة بالنسبة ضرر عليه يترتب

 من ذلك في لما قصار لهم المقسوم ضمن من كان إذا التمييز محكمة إلى القسمة صكوك
.ك/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .»هـ ا.لحقوقهم حفظ

14/ت/8
3/181

23
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1412
القسمة

 األراضي قسمة توثيق بشأن هـ15/2/1401 في ت22/12 رقم للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 من قسمتها توثق هل الموروثة العقارات عن تساؤالت عدة للوزارة ورد وحيث ..الموروثة

 في المختصة الجهة من المقدمة الدراسة على االطالع وبعد ..العدل كتابات أو المحاكم قبل
 األرض كانت سواء التراضي قسمة توثيق -1 :يلي بما نبلغكم الموضوع وتأمل الوزارة
 اإلقرارات من هذا ألن العدل، كتاب اختصاص من موروثة غير أو موروثة سكنية أو زراعية

 في عليها لالعتماد صالحة وكونها التملك أوراق مالحظة مع اختصاصهم، في الداخلة
 نزاع هناك كان أو التصرف جائزي غير أشخاص أو قصار الورثة في كان إذا -2 ..التوثيق

 . . المحاكم اختصاص من القسمة إثبات فإن وصية أو وقف حصة فيه أو العقار مستحقي بين
و / انتهى .)ذلك العتماد

1422/ت/13
1/5

17
6

1420
القسمة



 في 1/1167 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد
 وتاريخ 235/49 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار به المرفق هـ27/5/1420
 وأريد بلد من أكثر في كانت إذا الموروثة العقار قسمة موضوع بشأن هـ29/4/1420

 العقارات جميع قسمة يتم أنه أو البلد ذلك محكمة في بلد كل عقارات تقسم فهل تقسيمها
 كان إذا واحد لشخص المتجاورة العقارات صكوك موضوع وكذلك واحد؟ بلد محكمة في

 في تضم فهل ضمها وأريد العدل كتابة من صادرا اآلخر والبعض المحكمة من صادراً بعضها
 .إلخ..للتمييز؟ ذلك يخضع هل ذلك تم وإذا الصكوك؟ آخر في تضم أو مستقل صك

 الورثة فيه الذي البلد في العقارات قسمة تكون ـ 1 : يلي ما المجلس قرر فقد ذلك وبدراسة
 أراد إذا ـ 2 .ذلك على اتفقوا إن المملكة مدن إحدى في الدائمة إقامتهم مقر هو كان إذا

 واليته خارج وهي قسمتها يراد التي العقارات عن شيء معرفة القسمة يتولى الذي القاضي
 في الذي القاضي يكاتب فإنه ذلك غير أو موقعها أو حدودها أو قيمتها كمعرفة القضائية

 يطلبه بما بكتاب القضية ناظر القاضي إفادة المستخلف القاضي وعلى العقار فيه الذي البلد
 واحد لشخص والمملوكة المتجاورة العقارات ـ 3 .والتعليمات الشرعية األصول حسب منه
 صادرة وبعضها المحكمة من صادرة صكوكها بعض وكانت واحد صك في ضمها أريد إذا
 ولم لذلك الحاجة ودعت شوارع بينها يفصل لم إذا ضمها من مانع ال فإنه العدل كتابة من

 الضم وتتولى ذلك في المختصة الجهة رأي وأخذ التعليمات مخالفة الضم هذا على يترتب
 تظهير من تم بما سجالتها على للتهميش الصكوك منها صدرت التي الجهات وتبلغ المحكمة

 ما وفق التمييز إلى المحكمة تجريه ما فيرفع قصار أو بوقف يتعلق ذلك كان إذا ـ 4 .عليها
 االطالع نرغب لذا .اهـ "به للعمل المختصة للجهات ذلك يبلغ ـ 5 .التعليمات به تقضي

.و.)/بموجبه والعمل
1428/ت/13
1/54
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)

 الموروثة العقارات قسمة حول استشكال من المحاكم بعض من الوزارة تلقته ما على فبناءً
 المتجاورة العقارات صكوك موضوع وكذلك قسمتها وأريد بلد من أكثر في كانت إذا

 رئيس معالي إلى ذلك بإحالة إنه وحيث . الخ ... ضمها وأريد واحد لشخص والمملوكة



 رقم والحقه هـ27/4/1417 في 18/1/407 رقم بخطابنا األعلى القضاء مجلس
 هـ27/5/1420 في 1/1167 رقم معاليه خطاب وردنا هـ1/2/1420 في 18/57089

 هـ29/4/1420 في 235/49 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه
 فإن العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء . الرأي وتداول ذلك بدراسة أنه المتضمن
 هو كان إذا الورثة فيه الذي البلد في العقارات قسمة تكون -1 :- يلي ما يقرر المجلس

 الذي القاضي أراد إذا -2 . ذلك على اتفقوا إن المملكة مدن إحدى في الدائمة إقامتهم مقر
 كمعرفة القضائية واليته خارج وهي قسمتها يراد التي العقارات عن شيء معرفة القسمة يتولى
 العقار فيه الذي البلد في الذي القاضي يكاتب فإنه ذلك غير أو موقعها أو حدودها أو قيمتها
 األصول حسب منه يطلبه بما بكتاب القضية ناظر القاضي إفادة المستخلف القاضي وعلى

 في ضمها أريد إذا واحد لشخص والمملوكة المتجاورة العقارات -3 . والتعليمات الشرعية
 فإنه العدل كتابة من صادرة وبعضها المحكمة من صادرة صكوكها بعض وكانت واحد صك

 الضم هذا على يترتب ولم لذلك الحاجة ودعت شوارع بينها يفصل لم إذا ضمها من مانع ال
 الجهات وتبلغ المحكمة الضم وتتولى ذلك في المختصة الجهة رأي وأخذ التعليمات مخالفة

 كان إن -4 . عليها تظهير من تم بما سجالتها على للتهميش الصكوك منها صدرت التي
 التعليمات به تقضي ما وفق التمييز إلى المحكمة تجريه ما فيرفع قصار أو بوقف يتعلق ذلك

. و / )موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .
1995/ت/13
1/5
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 من الشرعية الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه
 فيما الخبرات وتبادل للتباحث قطاعاتها اختالف على الوزارة منسوبي بين لقاءات عقد خالل
 واألنظمة ,الشرعية األصول مقتضى ضوء في اإلنجاز وسرعة واتقانه العمل سير حول بينهم

 في والثانية األولى العدل كتابات لرؤساء الرابع الملتقى عقد جرى فقد ,المرعية والتعليمات
 كتابة اختصاص ـ 1 : التالية التوصيات اللقاء هذا عن وانبثق هـ19/1/1423ـ17 الفترة
 التراضي وقسمة العقارات في المشاعة اإلرثية الحصص عن التنازل بتوثيق األولى العدل
 ويصدر عوض بغير أو بعوض ذلك أكان وسواء خارجها أم المكانية الوالية داخل سواء



 للتهميش مصدره إلى يبعثه ثم الملكية صك على أجراه بما ويهمش بذلك صكا العدل كاتب
 العقار برهن المتعلقة الحجزية الكفالة بإقرار األولى العدل كتابة اختصاص ـ 2 .سجله على
 وعدم األحوال ببطاقة االكتفاء إيجابيات في النظر بعد ـ 3 .لها المكانية الوالية حدود في

 في 150/ت/8 رقم بالتعاميم استثنيت التي الوكاالت في معرفين إلى الحاجة
 1218/ت/13 ورقم ,هـ25/10/1418 وتاريخ 1124/ت/13 ورقم ,هـ20/4/1414

 المدنية األحوال ببطاقة االكتفاء يشمل أن المجتمعون أوصى فقد هـ23/6/1419 وتاريخ
 الجهات أمام الترافع ووكاالت البيوع كوكاالت الوكاالت كافة معرفين إلى الحاجة وعدم

 ما الوكاالت من وغيرها الحكومية الجهات ومراجعة واالستالم القبض ووكاالت القضائية
 الصياغة في ماثله ما أو الوزارة قبل من المطبوع النموذج في المعدة العامة الوكاالت عدا
 في المدنية األحوال ببطاقة واالكتفاء المعرفين عن االستغناء وكذلك .معرفين من بد فال

 العقارات عن الدولة وتنازل ,الملكيات ونزع ,الجنسية عن والتنازل ,األسماء تغيير أقارير
 الحال اقتضى إذا العدل لكاتب ويحق .واألطوال الحدود تعديل أو الدولة أمالك لمصلحة

.بعاليه ذكر فيما معرفين طلب

 المرسوم صدر والتي بعده أو هـ1/2/1395 تاريخ قبل البلدية باعتها التي األراضي ـ 4
 للمقام والقروية البلدية الشؤون وزارة من الرفع بعد إال البيع أوامر تنفيذ بعدم الملكي
 السامي المقام قبل من بيعها إجازة بعد إال توثيقها إمكانية بعدم أصحابها فيفهم ,السامي
 أراد إذا ـ 5 .االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة المحكمة إلى التقدم أو الكريم
 وأطواله المتبقي الجزء وكذلك المفرغ الجزء تحديد فعليه صك من جزء إفراغ العدل كاتب

 إلى الكتابة العدل كاتب فعلى المتبقي يحدد ولم منها أجزاء أفرغ التي الصكوك أما ومساحته
 الحاجة دون تصدر الزراعية الكفاالت وثائق ـ 6 .المتبقية األجزاء لتحديد المختصة الجهة

 ـ 7 .المنطقة إلمارة اإلداري النطاق حدود ذلك يتعدى أال على المكانية بالوالية ربطها إلى
 التأسيس لعقد الموثق العدل كاتب يتولى الشركات عقود في الواردة التملك صكوك

 رسميا بعثه فيتم خارجها كان وما لعمله المكانية الوالية حدود في صكوكها على التهميش
 داخل من الصادرة بالعقار المتعلقة الوكاالت ـ 8 .سجله وعلى عليه للتهميش جهته إلى

 ,ومصدرها وتاريخها الحفيظة ورقم المدني السجل رقم بين فيها يجمع خارجها أو المملكة
 أوصى الوكالة بفسخ يتعلق فيما ـ 9 .فقط المدني السجل برقم فيكتفى ذلك عدا وما

 معه وليس فسخها في الموكل ورغب خاصة الوكالة كانت إذا : أوال : يلي بما المجتمعون
 النموذج حسب الوكالة بفسخ إقرار أخذ فيتم يده في هي ممن إحضارها وتعذر أصلها

 إذا ـ أ : ثانيا .اإللغاء هذا من بنسخة العالقة ذات الجهة وتزود األصل له يسلم به المعمول



 كاتب فعلى الفسخ بطلب أصدرتها التي الجهة إلى بأصلها الموكل وتقدم عامة الوكالة كانت
 وسجلها الوكالة أصل على والتهميش الفسخ أصل وإعطاؤه الفسخ على إقراره أخذ العدل
.بذلك

 إقراره فيؤخذ معه وأصلها الوكالة أصدرت التي الجهة غير إلى الموكل تقدم حال في ـ ب
 الجهة إلى الملغى األصل بعث يتم ثم لديه صدر بما الوكالة أصل على ويهمش الفسخ على
 من الوكالة فسخ بطلب الموكل تقدم إذا ـ جـ .بذلك سجلها على للتهميش أصدرتها التي

 بالفسخ إقرار فيؤخذ الوكيل من إحضارها لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة
 أصلها على التهميش رغب وإذا .باإللغاء سجلها على ويهمش له ويسلم صك بذلك ويصدر
 الموكل تقدم إذا ـ د .الوكالة تسليم الوكيل رفض حال في األمنية الجهة بمراجعة فيفهم
 ذكر ما فيتخذ ذلك لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة غير من الوكالة فسخ بطلب

 سجلها على للتهميش فسخ من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "ج" الفقرة في
 إقراره فيؤخذ الوكالة منها صدرت التي الجهة إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ هـ .بذلك
 أصل على ويهمش موكله إلى بتسليمه يقوم لكي له ويسلم صك بذلك ويصدر بالعزل
 منها صدرت التي الجهة غير إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ و .بذلك وسجلها الوكالة
 الوكيل عزل من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "هـ" فقره في ذكر ما فيتخذ الوكالة
 التي الخيرية الجمعيات إلى ترد التي الهبات توثيق مناسبة ـ 10 .سجلها على للتهميش لنفسه

 الجهة موافقة فالبدمن البيع أو الشراء ألغراض اإلفراغ أما ,بنشاطها ترخيصا تحمل ال
 أن وكالة بطلب شخص له يتقدم عندما العدل كاتب على ـ 11 .بنشاطها باإلذن المختصة

 في ذلك على والنص تخصيصا أو تعميما فيه التوكيل يرغب فيما حاجته تحديد منه يطلب
.مخصوص ألمر حكومية إدارة مراجعة الوكالة لهذه الباعث كان إذا سيما ال الوكالة

 يتعين فإنه التوكيل في الوكيل ورغب التوكيل حق للوكيل أن فيها ينص التي الوكاالت ـ 12
 كانت وإذا ,العقار ببيع خاصة أو عامة كانت إذا وسجلها األصلية الوكالة على الشرح
 رسمية بمذكرة وترسل عليها الشرح بعد منها صورة فتؤخذ أخرى جهة من خارجة الوكالة

 عند العائلة دفتر أصل إحضار تعذر إذا ـ 13 .بذلك سجلها على للتهميش صدورها جهة إلى
 التملك صك أن حال وفي .لها المدني السجل من نسخةمصدقة فيطلب المرأة هوية إثبات

 من فيطلب الراهن الوقت في تحملها التي غير هوية وتاريخ رقم يحمل بالمرأة الخاص
 التي والهوية الصك في المدونة الهوية بين فيها الربط يتم بذلك مشهد المدنية األحوال
 بشأن السابق األولى العدل كتابات رؤساء ملتقى عن صدر ما على التوكيد ـ 14 .تحملها
 عن فيها اإلحالة تتم التي العدل كتابات عدا ما اإلحالة ورقة على العدل كتابة رئيس توقيع



 العدل كاتب خروج على التعليمات تنص التي االقتضاء وكاالت ـ 15 .اآللي الحاسب طريق
 .إقراره بعد به للعمل العدل كتابات وتبلغ الوزارة تحدده ترتيب ضمن تتم مقرها في إلجرائها

 دون ما حسب" :بعبارة يكتفى مشموله جميع بانتقال الصك ظهر على الشرح حال في ـ 16
 مكتمل الصك يكون أن شريطة الضبط في والمساحة واألطوال الحدود ذكر عند "الصك في

 الجهة من معتمد مخطط وفق العقار يكون أن بينها من والتي والنظامية الشرعية اإلجراءات
 واعتماد االطالع نرغب ذلك على ولموافقتنا العامة المصلحة مقتضى على وبناء .المختصة

.و)/بموجبها العمل
م2399/3

3/185
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القصاص

 من بدالً سرية بطريقة القصاص وأحكام السرقات حد بإقامة المتعلقة المعامالت بعث(... -
524/ص المعامالت في التعميم ينظر .ن/ .)مكشوفة بطريقة بعثها
ت/82/2
3/185
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القصاص

. الوزارة من التعميم يطلب .و/ .»قناعته أو ـ عليه المحكوم من االعتراض طلب عدم«... -
ت/ق/208/1

3/185
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9
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القصاص

 عن يتراجع ال حتى به اعترف أن سبق عما المجرم يسأل ال القصاص إنفاذ عند(... -
.الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)اعترافاته

ت/150/3



3/185
10
11

1397
القصاص

 من عدد فيها يوجد التي المحاكم في والرجم والقطع القتل قضايا نظر يكون أن(... -
 وتبوك وبريدة والدمام واألحساء والطائف والمدينة وجدة ومكة الرياض كمحكمة القضاة
 .و/ .)ونحوها والجوف وعرعر والدوادمي والقنفذة ونجران والباحة وجازان وحائل وأبها
347/ص المحاكم في التعميم ينظر

127/ت/8
3/185
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 قتل حصول حالة في إال كيفيته تحديد دون قصاصاً القتل على بالنص القضاة يكتفي(... -
 تحل ال بطريقة حصل عليه المدعى من القتل يكن لم ما االقتصاص عند المماثلة يستدعي
 يطلب .و/ .)يحسنه من إال وغيره القصاص في القتل يتولى أن يجوز ال أنه كما فيها المماثلة
.الوزارة من التعميم

1395/ت/13
1/5
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 هـ18/4/1420 في م/4/332 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد( :وبعد
 رقم برقيتكم إلى نشير" : ونصه الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصال الموجه

 النفس دون فيما القصاص تنفيذ مسألة بشأن هـ28/8/1418 ـ 27 وتاريخ 16/59861
 الهيئة أن المتضمن هـ14/3/1393 في 82 رقم العليا القضائية الهيئة قرار فيها صدر التي

 يحصل ال ألنه موضعيا كان ولو )البنج( مخدر تأثير تحت القصاص يتم أن ترى ال القضائية
 حكمة فتفوت الجاني من عليه للمجني التشفي )البنج( المخدر مع القصاص باستيفاء



 وقوع عند عليه المجني بها أحس التي باآلالم منه المقتص الجاني إحساس لفوات القصاص
 القضاء مجلس قرار على المبني هـ1/11/1415 في 16485 رقم األمر صدر كما ,الجناية
 بواسطة القصاص إنفاذ ينبغي بأنه هـ12/10/1415 في 455/3 رقم الدائمة بهيئته األعلى
 سبق فقد والرجل اليد كقطع الحدود إنفاذ أما .الطب أهل من الحيف جانبه من يؤمن مختص

 هـ7/6/1406 في 145/5/20 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار صدر أن
 في الرجل أو اليد قطع عند البنج استعمال من يمنع ما للمجلس يظهر لم أنه المتضمن
 إلى أشار الرياض منطقة أمير سمو وأن ),العام الحق( بالحدود القطع يخص ما وهذا الحدود

 بالحدود أسوة بالقصاص بالقطع البنج استعمال بإجازة فتوى استصدار يتطلب الوضع أن
 من إليه المشار هـ1/11/1415 وتاريخ 16485 رقم لألمر وإنفاذا التجاوز عدم لضمان
 ورأى ,البنج تأثير تحت إال العمليات ينفذون ال وهم الطب أهل قبل من القطع إجراء

.بذلك فتوى إلصدار العلماء كبار هيئة لمجلس األمر إحالة سموكم

 كبار هيئة ورئيس للمملكة العام المفتي سماحة خطاب ومشفوعات نسخة لسموكم ونبعث
 المتضمن هـ30/10/1419 وتاريخ 4949/2 رقم واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء

 وتاريخ 191 رقم قراره فيه وأصدر الموضوع درس العلماء كبار هيئة مجلس أن
 وافق إذا النفس دون فيما القصاص عند )البنج( المخدر استعمال بجواز هـ27/10/1419

 51 رقم العليا الوزارية اللجنة محضر على االطالع وبعد ).عليه المجني( وهو الحق صاحب
 بهذا العلماء كبار هيئة مجلس قرره ما إنفاذ إليكم نرغب .هـ10/1/1420 وتاريخ

.و)/بموجبه والعمل االطالع نرغب لذا .هـ.ا "بموجبه يلزم ما فأكملوا .الخصوص
2969/ت/13
1/5

16
9

1427
القصاص

)

 الموجه ، هـ5/8/1427 وتاريخ م/5889 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 مشفوعات لسموكم نعيد[ : ونصه ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصالً

 قاسم بن جابر بن قاسم /مقتل بشأن هـ26/6/1427 في 1/5/2/56333 رقم برقيتكم
 12/307/3 رقم الصك وصدور الشريف الرحمن عبد بن علي بن الحسن قبل من األحمري



 المذكور الجاني بقتل الحكم المتضمن بأبها العامة المحكمة من هـ13/3/1425 في
 وصدر .الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس ومن التمييز محكمة من والمصدق ، قصاصاً

 ألحق ثم ، مرجعه من وصدق شرعاً تقرر ما بإنفاذ هـ4/5/1426 في م/6181 رقم األمر
 بشرط تعالى الله لوجه عنه القتيل والد لتنازل القاتل عن القصاص بسقوط الحكم بالصك

 القتيل ولوالدة . عليه ووافق عليه اشترط بما القاتل وإلزام عسير بمنطقة الجاني سكن عدم
 من هـ19/3/1427 في 50/3 رقم الشرعي القرار وصدر .ابنها دية من بنصيبها المطالبة

 عليه المجني بقتل المذكور الجاني إدانة بثبوت الحكم المتضمن بأبها الجزئية المحكمة
 الموافقة-1 : يلي ما وترون .بذلك قناعته وقرر األمر لولي عائدة ذلك على وعقوبته عمداً
 لوجه القاتل من بالقصاص المطالبة عن القتيل والد تنازل من الخاص الحق في تقرر ما على
 من يتنازل لم لمن الخاص الحق وإنهاء عسير بمنطقة الجاني سكن عدم بشرط تعالى الله

 بحق القصاص عنهم يسقط الذين العمد بقاتلي الخاصة الملكية اإلرادة تطبيق-2 .الورثة
 في القضية ذمة على إيقافه تاريخ من اعتباراً سنوات خمس بسجنه وذلك المذكور الجاني

.هـ22-23/10/1423

 تحديد ضرورة بعدم المحاكم على بالتأكيد العدل ووزارة األعلى القضاء مجلس توجيه-3
 لم أنه المعلوم من إذ عنه الورثة يتنازل ثم بالقصاص فيها يحكم التي القضايا في القتل نوع

 أنه إلى وأشرتم ، أخرى مرة لتحديده حاجة فال العمد وهو موجبه لتوفر إال بالقصاص يحكم
 بمالحظة العامين المدعين على بالتأكيد العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس لمعالي اإليعاز تم
 ومجلس العدل وزارة من كل تزويد تم وقد ، رأيتموه ما على بموافقتنا نخبركم .إليه أشير ما

 . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. إليه أشير ما لمالحظة األمر هذا من بنسخة األعلى القضاء
.و ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا
2975/ت/13
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القصاص

)

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية الخطية البرقية من نسخة تلقينا فقد
 اإلمارة خطاب إلى إشارة[ : ونصها ، هـ11/9/1427-10 وتاريخ س1/5/2/50626/2



 رقم الوزارة لبرقية الجوابي ومشفوعاته المعاد هـ29/7/1427 في س 4278 رقم
 -مكسر محمد بن محمد / مقتل قضية بشأن هـ13/1/1427 في ش1/5/2/2783/2

 أربعة العمر من البالغ عسيري يحيى بن محمد بن غرامة / الحدث قبل من - الجنسية يماني
 هـ19/9/1423 في 37544 /ب /4 رقم البرقي السامي األمر بشأنها الصادر عاماً عشر

. والعام الخاص الحقين حيال فيها للبت المختصة المحكمة إلى القضية بإحالة القاضي

 المتضمن هـ18/12/1424 في 19/305 رقم الشرعي بالصك الخاص الحق انتهى وحيث
 الدعوى عن الوكيل وتنازل الشرعي حقهم كامل المتوفى ورثة عن الشرعي الوكيل استالم

 إحالة أعاله البرقية وتضمنت المذكور غرامة السجين سراح أطلق أن بعد القضية حفظ وتم
 العام الحق لقاء المذكور غرامة بحق المناسبة العقوبة لتقرير الشرعية المحكمة إلى القضية

 تثبت من حيال الالزم اتخاذ مع األوراق رفع ثم ومن األحداث محكمة الختصاصات وفقا
 رئيس فضيلة مخاطبة تم أنه من إليه أشير وما المذكور سراح إطالق في للتعليمات مخالفته

 تعزيرية بعقوبة المذكور غرامة على والحكم العمد القتل صفة إلثبات الجزئية المحكمة
 بالنسبة أما القطعية الصفة الحكم اكتساب بعد األوراق ورفع الخصوص بهذا الئحة وإعداد
 وشرطة اإلمارة من مندوبين تكليف فتم العام للحق محاكمته قبل المذكور سراح إلطالق
 تقريرها اللجنة وقدمت ذلك وتم الجانب هذا في للتحقيق االجتماعية والشؤون المنطقة

 في 9/305 رقم الصك بموجب الخاص الحق في انتهت القضية أن إلى فيه خلصت الذي
 في 91/305/6 رقم الشرعي القرار بموجب العام الحق وفي هـ11/2/1424
 عليه المجني قتل العام المدعي دعوى ثبوت بعدم الحكم والمتضمن هـ18/12/1424

 من والمصدق شرطه تحقق لعدم المذكور غرامة عليه المدعى قبل من غيلة المذكور محمد
 لهم وسلمت التحقيق لجنة قبل من المحكمة من القضية أوراق طلب تم وأنه ,التمييز محكمة

 المنطقة محاكم رئيس إبالغ ورأت التحقيق عن اللجنة توقفت األوراق على إطالعها وبعد
 فيما كل اللجنة تحقيق نتائج في جاء ما بمالحظة بالمنطقة العام واالدعاء التحقيق وهيئة
 سابقا السجين أن اللجنة أوضحت كما مستقبال ذلك ومالحظة القضية هذه حيال يخصه
. الشرعي التكليف سن دون أوقف المذكور غرامة

 أن من اللجنة إليه أشارت ما أن -1 :- يلي ما تبين اللجنة أوراق على باالطالع إنه وحيث
 غير فهذا هـ18/12/1424 في 91/305/6 رقم الشرعي القرار بموجب انتهى العام الحق

 عليه المدعى قتل عن النظر صرف وهو العام الحق من جزءً تضمن الحكم إن حيث صحيح
 سحب إن -2 . ارتكبه ما لقاء الجاني يستحقها التي والعقوبة القتل صفة تحديد وبقي غيلة

 )5( المادة نصت حيث للتعليمات مخالف اللجنة طلب على بناء المحكمة من األوراق كامل



 في للنظر المحكمة إلى األوراق إعادة نرغب لذا . ذلك على الجزائية اإلجراءات نظام من
 أشير بما اللجنة أعضاء على التنبيه مع إليه المشار السامي األمر به قضى ما وفق العام الحق

 والرفع المذكور غرامة سراح إطالق في للتعليمات مخالفته تثبت من حيال الالزم واتخاذ إلية
 المحاكم لتوجيه اإلجراء هذا من بصورة العدل وزير معالي تزويد تم وقد للوزارة بذلك

 بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] عنها المنوه المادة تضمنته ما بمراعاة
و/ ).يلزم لمن وإبالغه
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 س3/111215/1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد
 بدراسة الخاصة اللجنة إليه توصلت لما سموه تأييد المتضمنة ، هـ26/10/1428 وتاريخ

 على بناء وذلك ، )3( رقم التوصية استبعاد بعد األحكام تنفيذ أثناء التصوير من الحضور منع
 كتاب على المبني ، األمنية للشؤون الداخلية وزير مساعد الملكي السمو صاحب عرضه ما

 الفقرة في ورد وحيث .هـ1/6/1428وتاريخ س3/5621/1 رقم العام األمن مدير معالي
 المحاكم على التأكيد العدل وزارة تتولى[ :نصه ما المذكورة اللجنة توصيات من الخامسة
 فيها تتوفر التي األماكن في )القطع – الرجم – القتل( العقوبات تنفيذ باقتصار الشرعية
 - الذكر آنف الكريم السامي باألمر جاء ما وفق وذلك التصوير لمنع اإلرشادية اللوحات

 وضع التنفيذية الجهات فعلى العقوبات تلك عدا وما - هـ15/4/1426 وتاريخ 5142 رقم
 إليكم نرغب لذا ].الشرعي القرار في عليها ينص التي المواقع في متنقلة إرشادية لوحات
و/ ).بموجبه والعمل االطالع

3324/ت/13
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 السامي األمر على المبني , هـ16/9/1427 وتاريخ 2969/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(



 وزير سمو إليه أشار ما على بالموافقة القاضي, هـ5/8/1427 وتاريخ م/5889 رقم الكريم
 اإلرادة تطبيق ذلك ومن هـ26/6/1427 وتاريخ 1/5/2/56333 رقم ببرقيته الداخلية
 وذلك المذكور الجاني بحق القصاص عنهم يسقط الذين العمد بقاتلي الخاصة الملكية
 تلقينا فقد عليه . الخ .. القضية ذمة على إيقافه تاريخ من اعتباراً سنوات خمس بسجنه
 الى الموجه هـ27/12/1428 وتاريخ ب م/11173 رقم البرقي السامي األمر من نسخة
 به قضت ما بمراعاة القضاة الفضيلة أصحاب على بالتأكيد القاضي , الداخلية وزير سمو

 القصاص عنهم يسقط الذين العمد قاتلي بحق الصادرة الملكية اإلرادة بخصوص األوامر
 والله .النظام حسب إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . العمد شبه وقاتلي

و/ ).يحفظكم
2238
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القضاة

 2932 بعدد الكبرى المحكمة أبلغت كانت الرئاسة إن : أوال :يأتي بما فنفيدكم( :وبعد -
 واالقتدار الكفاءة المحكمة ترشحهم الذين الكتاب في يتوفر أن يلزم بأنه هـ9/7/1361 في

 اإلمكان بقدر الفقهاء عليها نص التي القاضي كاتب في المطلوبة والشروط الرجولة وصفات
 يطلب من على يشترط بأنه هـ16/7/1361 في 3074 بعدد الكبرى للمحكمة كتبنا كما

 اقتضت لو الحكومة أمر تحت يكون فيها تعيينه وجرى كفاءته ظهرت إذا أنه الوظيفة
 التعهد يكون وأن بلده غير الملحقات في أخرى جهة إلى الحالية وظيفته من بنقله المصلحة

 الكبرى المحكمة أبلغنا أن سبق أنه : ثانيا .المحكمة قضاة وتصديق توقيعه تحت خطياً
 يسمح ال بأن هـ15/11/1360 في 4668 وعدد هـ11/2/1359 في 551 رقم بخطابنا

 من أو السعودي المعهد من العلمية الشهادات حامالً يكون لمن إال بالمحكمة بالمالزمة
 بقية من الشهادتين هاتين تعادل شهادات على أو الفالح مدارس من العالي أو الثانوي القسم

 المذكورة الشهادات درجة على للحصول يؤهله ما العلم طلب من لديه يكون أو المدارس
 من مانع ال ذلك فيه تتوفر فمن واالستقامة السيرة حسن نبيهاً ذكياً الخط جيد يكون وأن

 : ثالثا .بالمالزمة له السماح قبل وسلوكه حاله وترجمة هويته لنا تعرض أن على مالزماً قبوله
 يريد فيمن ذلك تطبيق لتعميد إليكم إبالغها جرى المذكورة األوامر لكم تبلغ لم حيث

 جمادى/26 في تحرر .موظفين تعيين األمر يستلزم عندما لديكم التوظف أو المالزمة



.ك/انتهى .)هـ1362/األولى
1750
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القضاة

 القضايا ضبوط يتفقد حتى عمله مقر مغادرة بعدم عزله يجري قاض كل يكلف(... -
 استكماالً وذلك توقيعه جانب إلى بختمه وختمها منه الصادرة األحكام وصكوك والسجالت
 الشرعية المحاكم لجميع ويعمم المتحاكمين حقوق على ومحافظة األصولية إلجراءاتها

.2/721 الصكوك في التعميم ينظر .ر/ .)النظامية األصول به تقضي لما تطبيقاً بذلك
4464/3
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 بواسطة الرسمية أوقاتها في وتفتح تغلق القاضي سكنى عن مستقلة المحاكم تكون (... -
 .)الرسمي الدوام أوقات في إال فيها بالدخول ألحد يسمح وال للفراشة المخصص الموظف

.335/ص المحاكم في التعميم ينظر .ر/
282/3
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القضاة

 المحاكم وموظفي القضاة من كثيراً أن الرئاسة في المسئولة الجهة الحظت( :وبعد -
 ال للدولة ملك الدوام وقت إن وحيث بهم تتعلق ألعمال الرئاسة إلى ويأتون أعمالهم يتركون

 هذا من تمنع المبلغة والتعليمات األنظمة وأن له وضع ما غير في فيه يفرط أن ألحد يحق
 شوهد ومن الرئاسة مقام من صريحة بموافقة إال عملكم مقر مغادرة بعدم عليكم نؤكد فإننا
 .ر/انتهى .)اإلشعار هذا تبليغكم بعد عذراً نقبل ولن بشدة النظام حقه في فسيطبق هذا بعد

 في 603/3 ورقم ر/هـ15/6/1385في م/1495/5 رقم التعميم بذلك صدر



.ن/هـ12/3/1387
م/3007/3
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1383
القضاة

 تتراكم األعمال يجعل مما الظهر صالة بعد يحضر ال القضاة بعض أن بلغنا -1 (... :وبعد -
 العمل وانتظم الكثير ألنجز آخره إلى أوله من وقته استغل ولو موظفين بزيادة ويطالب لديه

 أن بحجة المعامالت استالم يرفضون القضاة من كثير -2 .المراجعين من الشكوى وخفت
 باستالم الموجود الكاتب تعميد ينبغي الحالة هذه مثل وفي موجود غير المسئول الكاتب

 لما سابقاً به تبلغتم حسبما مكتب إلى مكتب من الكتاب نقل عدم ينبغي -3 .المعامالت
 هذا أمرنا فالعتماد .وآخر كاتب بين المسئولية وضياع العمل ارتباك من ذلك على يترتب
.ن/انتهى .)بموجبه للتمشي بصورته المحكمة أعضاء الفضيلة أصحاب وتزويد

53/3
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القضاة

 قبل عمله مقر يغادر أخرى محكمة إلى نقله تقرر إذا القضاة بعض أن المالحظ من( :وبعد -
 سبق لما وتأكيداً العامة المصلحة تقتضيه وما بالواجب وقياماً .لديه المنظورة القضايا إنهاء

 لديكم ما جميع إنهاء بعد إال أخرى جهة إلى نقلكم عند عملكم مقر مغادرة عدم اعتمدوا منا
 والتقيد ذلك تطبيق لضرورة وانتبهوا العمل في سيخلفكم الذي القاضي مباشرة أو القضايا من

.ر/انتهى .)بموجبه
م/204/3
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القضاة



 وترك غيرها أو الصحية األسباب من لسبب مأذونية طلب رفع القضاة بعض اعتاد فقد( :وبعد
 وإساءة الناس أمور وتعطيل للواجب اإلهمال من وفيه بذلك له اإلذن صدور قبل العمل
 تحديدها من بالرغم له المعطاة المدة يتجاوز وبعضهم خاف غير هو ما المراجع مع األدب
 أحق والقضاة وقضاياهم المسلمين بأمور االكتراث وعدم بالواجبات المباالة قلة من وذلك
 في رغبة وجه أتم على العمل أداء في والرغبة وتقديمها العامة المصالح في بالنظر الناس
 وإننا .يمثلونه الذي والقضاء الدين سمعة وصيانة اآلثام من وخوفاً النقائص عن وبعداً الخير

 في االستمرار بوجوب نخطركم الواجب أداء في وتساهلهم البعض لتهاون كثيراً نأسف إذ
 ونعلمكم الجواب إليكم يرد حتى للمأذونية الطلب رفع بعد قضايا من لديكم ما وإنهاء العمل

 اإلذن على الحصول قبل عمله يغادر من كل راتب بإيقاف المختصة الجهة عمدنا قد بأننا
 فوراً الرجوع بوجوب عليكم نؤكد كما .للحق وأداء بالواجب قياماً ذلك في نتساهل ولن
 .ر/انتهى .)حاالً المباشرة بتاريخ إشعارنا ثم تأخر أي بدون اإلجازة انتهاء بعد العمل مقر إلى
.ن/هـ23/7/1386 في م1809/2 رقم بالتعميم أكد

م/2627/3
3/192

18
11

1386
القضاة

 في 1075 برقم الشرقية والمنطقة بنجد التمييز هيئة رئيس إلينا رفع( :وبعد -
 الصك تعديل يجري قد التمييز هيئة عليهم تالحظ حينما القضاة بعض أن هـ17/10/1386

 حصول أن إلى وبالنظر .إلخ...التمييز هيئة قرار إلى يشيرون ال أنهم إال .المالحظة بموجب
 إن ألنه والواقع للحقيقة أيضاً ومخالف المبلغة للتعليمات مخالف فضيلته إليه أشار ما مثل

 عن متأخراً التعديل تاريخ جعل وإن صحيح غير فهذا .الصك تاريخ هو التعديل تاريخ جعل
 جميع على يجب فإنه لذا .بالقاضي الظن إساءة يسبب قد فهذا أسبابه تذكر ولم الصك تاريخ

 الطاريء التعديل هذا بأن التصريح التمييز هيئة أحكامهم صكوك على تالحظ الذين القضاة
 وأكد .ر/انتهى .)التمييز هيئة وبين بينهم المفاهمة من حصل ما بسبب هو أخيراً الصك على

.و/هـ4/11/1400 في ت/134/12 رقم بالتعميم
ت/50/3
3/192

15



6
1388
القضاة

 في 2179/3/4 برقم المياه لشئون الزراعة وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا( :وبعد -
 مدن لبعض المياه بتأمين قامت الزراعة وزارة أن من إليه أشار ما بخصوص هـ8/4/1388

 ضمن من وأن السقيا عمليات عليهم رست لمقاولين تابعة وايتات بواسطة المملكة وقرى
 ومصدقة البلدة كبار من اثنين من موقعة شهادة يقدم أن المقاول مع عليها المتفق الشروط

 لم بشهادات تقدموا المطالبات أصحاب بعض أن من ذكره وما وجدا إن واألمير القاضي من
 على بذلك التعميم سعادته وطلب مرجعه من يبلغ لم إنه حيث القاضي من موقعة تكن

 أجل من تعاوناً الصدد بهذا إليكم يطلب حسبما يلزم ما إكمال اعتمدوا عليه .القضاة
.م/انتهى .)العامة المصلحة

ت/120/3
3/193
7
9

1390
القضاة

 كاتب عن النيابة ذكر إلى حاجة فال العدل كتابة من منصباً أعلى القضائية الوظيفة إن(... -
 البلدة قاضي هو لإلقرار الموثق بأن اإلقرار في يذكر أن مانع وال اإلقرار أخذ في العدل

.و/ .)فيها العدل كتابة بأعمال والقائم
ت/139/3

3/193
17
10

1390
القضاة

 من العمل مقر إلى بالحضور اليهتمون العدل وكتاب القضاة بعض أن المالحظ من( :وبعد -
 من سبب ألي العمل عن يتخلى وقد نهايته إلى واالستمرار الرسمي الدوام وقت أول

 يضر ما هذا وفي .الرسمية الدفاتر في قبله من المتخذة اإلجراءات توقيع قبل األسباب
 الرئيس أن المعلوم ومن المراجعين حقوق ضياع أو لتعطيل سبباً ويكون العامة بالمصلحة

 األعمال وتنظيم والغياب الحضور في رسمياً به المرتبطين للموظفين قدوة سيكون المباشر



 بالدوام التقيد من بد ال -1 :يلي بما نبلغكم الجميع لذمة وبراءة بالواجب وقياماً وإنجازها
 -3 يومياً الضبوط في المدونة األعمال توقيع ينبغي -2 .نهايته إلى أوله من الرسمي
 .اإلسبوع نهاية من ألكثر التأخير وعدم أمكن إن يومياً الصكوك سجالت بتوقيع االهتمام

 توقيع بعد إال رسمية إلجازة كان ولو األسباب من سبب ألي العمل عن التخلي عدم -4
 األوامر بتطبيق التقيد -5 .بها يتعلق ما وجميع المنتهية القضايا وسجالت وصكوك ضبوط

 وتنظيم الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من بكم يختص وما لكم المبلغة والتعليمات
 شهرياً الدوام وبيانات القضايا بيانات بعث -6 .الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال
 في الواقع لحقيقة طبقاً تنظيمها سالمة من التأكد بعد شهر كل نهاية فور كالمتبع للتفتيش

 عن واإلفادة السابقة األشهر من المتأخرة بالقضايا مستقل كشف وبعث الرسمية المطبوعات
 التفتيش بلغ وقد .بحقه النظام لتطبيق الرسمي واجبه أداء عن يتقاعس أو يتغيب موظف أي

 أشرنا بما الموظفين من يتقيد لم من على مالحظاته لتقديم التعميم هذا من بصورة بالوزارة
 نظام وتطبيق والتحقيق للمناقشة عرضة ذلك من شيء تطبيق في المتساهل وسيكون إليه

.و/انتهى .)بحقه الموظفين
ت/170/2

3/194
20
12

1390
القضاة

 تكرار وترفيع نقل بطلبات الوزارة لهذه يتقدمون الذين القضاة بعض من لوحظ لقد( :وبعد -
 مصلحة أي يخدم وال تحته، طائل ال مما بالبرقيات خصوصاً التعقيبات، وكثرة الطلبات
 منهم طلب أي وصول بمجرد أنه بينما المصروفات وكثرة األعمال تضخم في سبباً ويكون
 عليه ويقرر للمجلس دورة أول في وينظر أعماله جدول في ويدرج القضاء مجلس إلى يحال

 إليها المشار طلباتكم على التعقيب تكرار عن والكف ذلك مالحظة نرغب لذا .يلزم ما
.ك/انتهى .)لها مبرر ال التي والمصروفات للجهد توفيراً

ت/12/2
3/194

14
1

1391
القضاة



 في 21774 رقم المعظم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب تلقينا( :وبعد
 ذي كتابكم على جوابا العدل وزير المعالي صاحب" :نصه يلي وفيما هـ26/11/1390

 القضايا في العمل كيفية عن االستفسار حول هـ9/10/1390 في والمؤرخ 1/2227 الرقم
 في جاء وما والرجم والقطع القتل قضايا في كالنظر مشتركة بصورة القضاة فيها ينظر التي
 مسئوليات تركيز من )79( المادة من )د( الفقرة وكذلك )67( المادة إن القضاة قول

 إلى االنقسام حالة في بالرأي القضاة اختالف حين العمل كيفية تبينا لم الشرعي القضاء
 بالقواعد العمل وجوب إلى النظر نلفت التساوي، حالة في وكذلك أقلية وإلى أكثرية

 كانت ولما الشرعية، األصول هي كما الخاصة النصوص سكوت حين العامة واألحكام
 به صدر مما الثالث الفصل من )17( مادتها في )الشرعي القضاء قسم( النظم مجموعة
 أنه وأقلية أكثرية إلى االنقسام حالة في نصت قد هـ1346 عام صفر/4 في الملكي المرسوم

 كما يلغيه نظام يصدر ولم به معموال يزال ال ذلك كان ولما األكثرية بحكم األخذ يجري
 جديد نص إلى حاجة غير من النص بهذا العمل يتوجب لذلك المذكور كتابكم في إليه أشرتم

 حالة في أما الشرعي القضاء مسئوليات تركيز من )79(و )67( المادتين في المجمل يبين
 بذلك اإلحاطة فنرغب ."اهـ .األعلى القضاء مجلس الى فيه الرأي فيترك اآلراء بين التساوي

.و / انتهى .)واالعتماد
ت/183/3

3/195

16
10

1391
القضاة

 هـ24/6/1391 في 909/1 رقم خطابه الزلفي محكمة رئيس فضيلة إلينا رفع( :وبعد -
 أهل من أشخاص يراجعه قد أخرى إلى بلدة من نقل إذا القضاة بعض أن إلى فيه يشير الذي
 ما قضية حول سابقاً منه صدر ما بصفة لهم يكتب أن منه ويطلبون منها نقل التي البلدة

 هذه فتثير كذا بلد قضاء توليه حال بكذا حكم أن سبق بأنه طلبهم على بناء لهم فيكتب
 معاً والخصمين المحكمة تعب عليها يترتب قد كبيرة مشاكل وتحدث وشقاقاً نزاعاً الكتابة

 القاضي يسأل حتى ذلك مثل في شخص أي مع الكتابة عدم ينبغي فإنه لذا .إلخ..نتيجة بال
 حكماً له أن الخصمين أحد أفاد أو أمر عليه أشكل إذا بالقضية المعني القاضي وعلى رسمياً
 األصول حسب السابق للقاضي استفساراً يكتب أو السجالت في يبحث أن سابقاً

.و/انتهى .)الشرعية



ت/ك/173/1
3/196

14
11

1392
القضاة

 فعلى القاضي بوقوف إال حلها يتيسر ولم النظر هيئة لها ذهبت نادرة قضية وجد إذا(... -
 نقطة وبيان القضية عن واف إيضاح على تشتمل واضحة كتابة العدل لوزارة الكتابة القاضي

 في التعميم ينظر .ك/ .)ذلك ضوء على المدة تحديد من المختصة الجهة لتتمكن اإلشكال
.ق/هـ20/1/1397 في ت/15/12 رقم التعميم بذلك صدر أنه كما .2/302 الدعوى

ت/15/3
3/196

23
1

1395
القضاة

 المحققين إجابة عن يتأخر قد القضاة بعض أن القضائي التحقيق قسم إلينا رفع( :وبعد -
 برقياً االتصال إلى القضائي المحقق ويضطر رسمية مهمات في للتحقيق انتدبوا إذا القضائيين

 ولهذا .المنتدب مع سريعاً بالتجاوب يتأخر من على الوزارة تأكيد يصدر ثم بمرجعه
 تستلزمه مبرر بدون االنتداب مدة وتمديد المهمة إنهاء تأخير في الملموس أثره التصرف
 إجابة اعتمدوا الرسمي الواجب ويستلزمه العمل مصلحة تقتضيه ما على وبناء القضية،
 بأسرع عنه يسأل ما جميع عن منتدبين مع باالشتراك أو باالنفراد سواء القضائي المحقق

 يتعلق ما واعتبار المحكمة دفاتر في التحقيق يتطلبه ما على االطالع من وتمكينه وقت
.و/انتهى .)المستعجلة األعمال من بمهمته

ت/57/1
3/197

25
3

1395
القضاة

 لهم ترفع وقضاتها المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب من كثيراً أن لوحظ فقد( :وبعد -



 أن يخفى وال المواضيع مختلف في استيضاحات تتضمن بهم المرتبطة الجهات من معامالت
 أن إال إليها الرجوع ويجب عنه استوضح ما جواب غالباً فيها يوجد وتعليمات أنظمة هناك

 تعليمات من لديهم ما إلى الرجوع دون الوزارة إلى المعامالت يرفعون الفضيلة أصحاب
 في ذكر ما والحال لنا رفعها إن وحيث .التعليمات به تقضي بما المستوضحة الجهة وإجابة

 فإننا طائل دون الوقت إضاعة ذلك من ينتج إذ القضايا أصحاب على مضرة فيه بل محله غير
 إال قبلهم من عليها واإلجابة القبيل هذا من موضوعها التي المعامالت رفع عدم مالحظة نأمل
 موضحين الرفع من مانع ال فحينئذ عنه استرشد ما أو التعليمات تطبيق في إشكال وجد إذا

 .)الجميع خطى الله سدد ذلك في مرئياتهم إبداء مع اإلشكال ونقطة القضية ملخص
.ق/انتهى
ت/194/12

3/197
13
10

1396
القضاة

 ال العدل وكتابات المحاكم منسوبي من بعضاً أن الوزارة هذه علم إلى نمي فقد( :وبعد -
 المفتشين بعض تقارير في ذلك إلى أشير كما ونهاية بداية الرسمي الدوام بأوقات يلتزمون

 أن سبق ما إلى الرجوع فينبغي ذكر ما الحال وحيث التفتيشية جوالتهم أثناء اإلداريين
 على للمحافظة المؤكدة العدل وكتابات المحاكم جميع على التعاميم من الوزارة أصدرته
 المتضمن هـ16/1/1393 في ت/5/12 رقم التعميم -1 :منها ونخص الرسمي الدوام
 الدوام بيان نهاية في يومياً بالتوقيع القيام العدل وكتاب والقضاة المحاكم رؤساء تكليف
 في ت/108/12 رقم التعميم -2 .تصديق شكل على موظفيهم توقيع تحت
 6064 رقم ـ الله رحمه ـ القضاة رئيس سماحة تعميم إلى اإلشارة المتضمن هـ15/5/1393
 المتضمن هـ9/7/1369 في 4785 رقم السامي األمر على المبني هـ3/9/1369 في

 في ت/198/12 رقم التعميم -3 .مشروع عذر بدون يتأخر من على الحسم اعتماد
 والتحقيق الرقابة هيئة ورئيس الدولة وزير معالي خطاب من نسخة وبرفقه هـ23/8/1393
 وانصراف لحضور عامة قواعد على المشتمل هـ28/7/1393 في 2015/1/1/10 رقم

 برقم قبله لما المؤكد هـ16/3/1394 في ت/43/12 رقم التعميم -4 .الموظفين
 والقضاة المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب تكليف بشأن هـ16/1/1393 في ت/5/12

 صدر تعميم وآخر -5 .تصديق شكل على الدوام بيان نهاية في يومياً بالتوقيع العدل وكتاب



 الوزراء مجلس قرار على المبني هـ11/1/1396 في ت/11/12 رقم بخطابنا الصدد بهذا
 فترة إلى فترتين من اليومي الدوام ساعات تعديل المتضمن هـ3/12/1395 في 1757 رقم

 الزوالي بالتوقيت صباحاً والنصف السابعة الساعة من ابتداء يومياً ساعات سبع تؤدى واحدة
.ظهراً والنصف الثانية بالساعة وتنتهى

 بمقتضاه لكم التابعين الموظفين جميع على والتأكيد الرسمي الدوام بأوقات االلتزام فينبغي
 أداء في متساهل كل عن والرفع مشروع عذر بدون يتأخر من على الحسم قواعد وتطبيق
 :التعاميم بذلك صدر كما .و/انتهى ) .الجميع الله وفق بحقه النظام لتطبيق الرسمية واجباته

 ورقم .ك/هـ10/2/1393 في ك/23/1 ورقم .ن/هـ7/7/1379 في 2551/3 رقم
 ورقم .و/هـ7/4/1399 في ت56/12 ورقم .و/هـ12/6/1394 في ت/112/12

.و/هـ6/5/1412 في 60/ت/3
ت/41/12
3/199

23
2

1398
القضاة

 االنتهاء وشك على التي القضايا وإنهاء المنتهية القضايا صكوك جميع تنظيم ضرورة(... -
.2/737 الصكوك في التعميم ينظر .و/ .)العادية باإلجازة التمتع قبل

ت/124/1
3/199
2
7

1398
القضاة

 الحال ويستدعي بهم تختص قضايا بشأن تشكيات يقدمون األفراد بعض أن بما( :وبعد -
 مما المحكمة إجابة وتتأخر الوزارة وكالء أحد من أو منا سواء الحقيقة عن المحكمة سؤال
 ينبغي فإنه وعليه .أخرى مرة الكتابة بتكرير الوزارة هذه ويشغل المراجعين على بالضرر يعود
 التأخير مسئولية الوزارة وستحمل .الوزارة من يردكم سؤال أي عن الجواب تأخير عدم

 والشعور واإلدارك الوعي من عندهم الفضيلة أصحاب أن شك وال .ذلك عن المسئول
.و/انتهى .)الجميع ذمة ويبريء المنشود الهدف يحقق ما بالمسئولية

ت/75/1



3/199
6
5

1399
القضاة

 في 7726/ب/4 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي لخطاب إشارة( :وبعد -
 وبارق محائل قضاة الفضيلة أصحاب من لمعاليه المرفوعة المعاملة بخصوص هـ8/4/1399

 الدوائر على التعميم وطلب قتل بقضية المتعلقة هـ17/3/1399 في 403 برقم ألمع ورجال
 تركيز من )8( المادة إن وحيث .هـ ا.مرجعهم طريق عن إال للديوان معامالت رفع بعدم

 برئاسة المرتبطة الدوائر من دائرة ألي يحق ال« أنه على نصت الشرعي القضاء مسئوليات
 تقضي التي األمور في إال معامالتها جميع في واسطتها بغير المخابرة )العدل وزارة( القضاة

 االستفسارات وفي المذكورة الدائرة منطقة في الموجود اإلداري الحاكم بمخابرة الضرورة
 تلك منطقة في الموجودة الدوائر من الشرعية باألمور المتعلقة المعامالت عن

 في ت/1/1 رقم التعميم بذلك صدر .و/انتهى .)موجبه إنفاذ نرغب فإننا .».إلخ..الدوائر
.و/هـ2/1/1407

ت/160/12
3/200

25
11

1399
القضاة

 إشعار بضرورة واحد قاضٍ سوى فيها يوجد ال التي المحاكم جميع على نؤكد فإننا(... -
.1/110 اإلجازات في التعميم ينظر .و/ .)المحكمة من الغياب يريد عندما البلدة إمارة

ت/1/12
3/200
1
1

1400
القضاة

 العمل رأس على الذي يقوم أن قاضٍ من أكثر بها يوجد التي المحاكم في المتبع من(... -
 سوى فيها يوجد ال التي المحاكم أما المجاز، القاضي مكتب في المتبقية القضايا في بالنظر



 ينظر .ر/ .)إلخ..للقاضي الممنوحة اإلجازة وسط في القضاة أحد لها ينتدب فإنه واحد قاضٍ
.354/ص المحاكم في كامالً التعميم نص

ت/123/12
3/200

18
9

1400
القضاة

 في 1287/1 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب تلقينا( :وبعد -
 األعلى القضاء مجلس قرار لكم نرفق« :المقدمة بعد نصه يلي فيما وإليكم هـ17/8/1400

 أن فيه جاء الذي هـ1/8/1400 وتاريخ 130 برقم الصادر العشرين دورته في العامة بهيئته
 القضاة بعض إن : أوال :يلي ما الحظ القضائيين المفتشين تقارير على باطالعه القضاء مجلس
 يكون ال حتى معاً والرقم بالحروف، الكتابة يقتضي واألمر فقط بالرقم المبالغ بكتابة يكتفي
 واألمر والضبوط السجالت وختم توقيع في يتساهلون القضاة بعض إن : ثانيا .للتغيير قابالً

 من يطلب وأن بذلك المحاكم على التعميم المجلس يرى لذا .-بدقة ذلك مراعاة يقتضي
 إلجراء للوزارة الرفع سلفهم من تختم لم وضبوطاً سجالت يجدون الذين الخلف القضاة
 حفظكم .يلزم ما بإكمال المختصة الجهة على واألمر معاليكم اطالع نأمل .ذلك حيال الالزم

 عن للوزارة يرفعوا أن الخلف القضاة وعلى .إليه أشير ما ومالحظة اإلحاطة نرغب .»هـ ا.الله
.و/انتهى .)حيالها يلزم ما إلجراء سلفهم من تختم لم التي والضبوط السجالت

ت/49/5
3/201
4
4

1401
القضاة

 سابق تاريخ من ملكية بأوامر يعينون القضائي بالسلك مجدداً المعينين ألن نظراً( :وبعد -
 لذا .المباشرة بعد تعيينهم تاريخ من اعتباراً لهم الصرف يتم وأنه التعيين قرار إصدار لتاريخ
 المباشرة في المتخلفين عن للوزارة بالرفع واالكتفاء بمباشرتهم أوامر إصدار عدم نرغب
.ش/انتهى .)فقط المتابعة بغرض وذلك

ت/49/12
3/201



7
4

1402
القضاة

 تحت يوقع المحاكم بعض قضاة الفضيلة أصحاب من بعضاً أن مؤخراً لوحظ لقد( :وبعد -
 استناده يكون وقد .آخر وقاض هو أو سواه المحكمة في يوجد ال بينما .محكمة رئيس اسم
 محكمة رئيس اسم تحت يوقع أن يخوله ال وهذا .عليها المثبت وظيفته مسمى على ذلك في
 من آخرين وأعضاء والمساعد الرئيس من مكونة محكمة في فعالً عملها يمارس كان إذا إال

 المحاكم قضاة وإبالغه اإلحاطة نرغب لذلك .األنظمة عليه نصت ما مع تمشياً القضاة
 2 في ت12/156 رقم التعميم بذلك صدر كما .ش/انتهى .)بموجبه للتقيد بكم المرتبطة

.ك/هـ26/11/1405 في ت12/204 ورقم .ك/هـ2/8/1405
ت/99/12
3/201

23
7

1402
القضاة

 المحاكم على جولتهم أثناء القضائيين المفتشين بعض تقارير في ورد ما إلى إشارة( :وبعد -
 لما ونظراً .فيها يعملون التي البالد غير في يسكنون أنهم القضاة بعض على ومالحظاتهم

 نصت ما بمقتضى التمشي عليكم نؤكد فإننا .فيها مرغوب غير نتائج من ذلك على يترتب
 البلد في القاضي يقيم أن يجب أنه نصها واآلتي األعلى القضاء نظام من )60( المادة عليه
 في للقاضي يرخص أن استثنائية لظروف األعلى القضاء لمجلس ويجوز عمله مقر به الذي

.و/انتهى .)عمله مقر من قريب آخر بلد في مؤقتاً اإلقامة
ت/32/12
3/202

12
3

1403
القضاة

 هبة أو بيع من إقرار أي توثيق يجري أن عدل كاتب أو قاض من موثق ألي يسوغ ال(... -
 ذلك كان إذا إال عقار أية على الشرعية التصرفات أنواع من ذلك نحو أو وصية أو قسمة أو



 ينظر .و/ .)غير ال الصك هذا عن تفرع ما أو مستوف شرعي تملك صك على يستند العقار
.277/ص العدل كتاب في التعميم
ت/145/12

3/202
19
8

1403
القضاة

 وزير لمعالي ترفع أن المحكمة على فإن قضاة ثالثة من النظر تستدعي قضية وجد إذا«... -
 المحاكم في التعميم ينظر .ك/ .»إلخ...النصاب إلتمام المستعجلة قاضي ندب بطلب العدل

.359/ص
ت/12/77
3/202

25
4

1404
القضاة

 في 458/1 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 وهذا هـ11/4/1404 في 65 رقم األعلى القضاء مجلس قرار به ومشفوع هـ15/4/1404
 القضاء مجلس فإن :وبعد بعده النبي من على والسالم والصالة وحده لله الحمد« :نصه

 بموجب له المخولة الصالحيات على بناء والعشرين السادسة دورته في العامة بهيئته األعلى
 المالزمين إلى ممكنة درجة أعلى على الكافي التدريب إيصال في النظر تدارس وبعد النظام

 قضاة من كافياً تدريباً المالزم ليأخذ القضاة من عدد بها يوجد التي المحاكم في القضائيين
 تنظيم وكيفية الخصوم ومناقشة النظر دقة من القضاة من قاض كل لدى ما فيعرف المحكمة
 أثناء عدمها من صدورهم ورحابة التمييز هيئة مع علمياً وتجاوبهم وتدعيمها الصكوك

 من عنه منهم واحد كل ليعطى المحكمة قضاة قبل من المالزم هذا معرفة ولتتم المرافعات
 مقترحات ومعرفة به واهتمامه للعمل وتفهمه العلمية المقدرة من له ظهر ما المعلومات

 ال أنه أو ونحوها مستعجلة أو متوسطة أو صغيرة محكمة قضاء تحمله مدى في القاضي
 تعميد المحاكم رؤساء على -1 :يلي ما المجلس يرى لذا .القضاء في استمراره يحسن
 إلى منه بعدها وينتقل أشهر أربعة عن تزيد ال مدة المحكمة في قاض كل لدى بالعمل المالزم

 -2 .المالزمة فترة تتم حتى المدد أعاد محكمته في قاض كل عند المدة أتم فإذا آخر قاض



 وعلى فترة كل نهاية بعد المالزم عن تقرير رفع قاض كل من يطلب أن المحكمة رئيس على
 العلمية الناحية من المالزم عن الوافية المعلومات وإعطاء ذلك في الدقة محاولة القضاة
 .)موجبه وإنفاذ االطالع نرغب .»هـ ا.الموفق والله .القاضي بها يتصف أن يلزم مما وغيرها

.هـ13/6/1405 في ت/12/113 رقم بالتعميم أكد .ك/انتهى
ت/12/90
3/203

24
5

1404
القضاة

 القتل قضايا ذلك من ويستثنى فرد، قاض من العامة المحاكم في األحكام تصدر«... -
 حال وفي .قضاة ثالثة رمن فتصد النظام يحددها التي القضايا من وغيرها والقطع والرجم

 ما أو التعزيري الجزاء تقرير القضية ظري نا فعلى القطع أو الرجم أو القتل موجب انتفاء
.361/ص المحاكم في التعميم ينظر .ك.»/الشرعي الوجه حسب يرونه
ت/12/151
3/203

18
8

1404
القضاة

 في 2798 برقم بالنيابة الرياض تمييز محكمة رئيس فضيلة لنا كتب فقد( :وبعد -
 على القضاة الفضيلة أصحاب بعض إجابات تأخر يالحظ ما كثيراً أنه هـ21/7/1404

 على التعميم ورغبته القضايا بأرباب الضرر لحوق من ذلك في وما التمييز محكمة قرارات
 من الصادرة األحكام على تصدر التي التمييز قرارات على اإلجابة سرعة بمراعاة المحاكم
 من فيها التحقيق تم حاالت بعض ولورود ذكر ما الحال وحيث .القضاة الفضيلة أصحاب
 14( الفقرتين ولمقتضى معقولة، غير مدداً التمييز على القاضي تجاوب تأخر وتبين الوزارة

 وحرصاً التمييز، قرارات على القاضي جواب بشأن الشرعية األحكام تمييز الئحة من )18,
 الفضيلة أصحاب على : أوال :يلي ما يعتمد الجميع لذمة إبراء األداء سرعة تحقيق على

 المتعلقة وقراراتها استفساراتها لقاء التمييز هيئة مع التجاوب سرعة على العمل القضاة
 الوزارة إشعار التمييز هيئة فعلى مخالفة يعد مبرر دون التأخير إن : ثانيا .الصادرة باألحكام

 من أكثر واستفساراتها الهيئة قرارات على اإلجابة في يتأخر قاض أي عن )القضائي التفتيش(



 التعميم بذلك صدر .و/انتهى .)ذلك في القضاء مجلس قبل من يلزم ما اتخاذ ليجري الالزم
د/هـ23/7/1387 في م/1769/3 رقم
ت/12/127
3/204

29
6

1405
القضاة

 المحكمة قاضي إجازة وقت الحضور في يتساهلون الموظفين بعض أن لوحظ( :وبعد -
 وفي القضاة أحد إجازة حالة في أنه نفيدكم وعليه .شرعي عذر بدون يتغيب منهم والبعض

 مكتب في العمل عنه يستغني من توجيه المحكمة رئيس على فإن قاض من أكثر المحكمة
 المحاكم أما .المحكمة في الموجودين القضاة زمالئه مكاتب في العمل إلى المجاز القاضي
 التأكيد باإلجازة تمتعه حالة في القاضي على فإن واحد قاض سوى بها يوجد ال التي الصغيرة

 متأخرة أعمال من لديهم يكون قد ما وإنهاء غيابه أثناء الدوام على بالمحافظة عليهم
 محاكم رئيس أو الفرع لمدير ويمكن وتوريدها للمحكمة ترد التي المعامالت واستقبال
 أثناء الحاجة مقتضيات حسب القريبة المحاكم إحدى في بالعمل بعضهم تكليف المنطقة

.ش/انتهى .)بموجبه والتمشي ذلك مالحظة فنأمل .انتداباً يتطلب ال فيما القاضي إجازة
ت/5/4/102
3/205

12
6

1407
القضاة

 الكبيرة بالمدن القضاة بعض تكليف على هـ1393 عام منذ الوزارة هذه دأبت( :وبعد -
 تقبل ال التي المستعجلة القضايا في النظر لغرض وذلك األعياد عطل أيام خالل بالعمل
 بزكاة يتعلق فيما وتوجيههم الناس إرشاد إلى باإلضافة السجناء قضايا مقدمتها وفي التأخير
 مجلس قرار صدور حتى الحال هذا على العمل واستمر .إلخ...ذلك وغير واألضاحي الفطر

 :يلي ما منه الثانية بالفقرة جاء الذي هـ24/6/1405 وتاريخ 101 رقم الموقر الوزراء
 الموظفين على الرسمي العمل ساعات عن زيادة إضافية أوقات في بالعمل التكليف يقتصر(

 هذه تلقت وقد هذا .)دون فما عشر الثانية المرتبة في الواقعة الوظائف يشغلون الذين



 بالتقيد التأكيد المتضمن هـ8/4/1407 وتاريخ م/7/535 رقم السامي المقام خطاب الوزارة
 تكليف عملية تنظيم في الوزارة من ورغبة .أعاله عنه المنوه الوزراء مجلس بقرار جاء بما

 أصحاب -1 :يلي ما اتخاذ تقرر فقد األعياد عطل أيام أثناء بالعمل القضاة الفضيلة أصحاب
 وكيل القضائية درجاتهم تكون األعياد عطل أيام خالل بالعمل يكلفون الذين القضاة الفضيلة
 بالعمل تكليفها المطلوب بالمحكمة قاض وجود عدم حالة في -2 .دون فما )أ( محكمة

 ممن محكمة أقرب قاضي فيندب اإلضافي بالعمل التكليف أحكام عليه تنطبق العطلة أثناء
 ال محكمة أقرب كانت إذا -3 .لذلك المنظمة للقواعد وفقاً اإلضافي بالعمل تكليفه يجوز
 أخرى محكمة من قاضٍ ينتدب دون فما )أ( محكمة وكيل القضائية درجته قاض بها يوجد
.دون فما )أ( محكمة وكيل القضائية درجته تكون

 نوه بما التقيد الفروع مديري السعادة وأصحاب المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب على -4
 إلى الفعلية العمل حاجة تدعو من تكليف على الموافقة بطلب للوزارة والرفع أعاله عنه

 تكليف على العادة جرت التي بالمحاكم التقيد مع األعياد عطل أيام خالل بالعمل تكليفه
 دراسة لغرض مبكر بوقت الرفع ويكون فقط الماضية األعياد إجازات في بها يعملون قضاة

 تكليفه المراد القاضي فضيلة اسم بالطلب ويوضح عدمها أو بالموافقة عليه واإلجابة الطلب
 أي قيام عدم مالحظة مع وراتبه ومرتبته اسمه موضحاً أيضاً معه سيعمل ومن وراتبه ومرتبته
 طلب على موافقة الوزارة هذه من يرد مالم غيرها أو األعياد عطل أيام خالل بالعمل شخص

 .-يلغيه ما يرد لم ما عام كل في عليها يسار قاعدة هذا يكون -5 .رسمياً منها تكليف أو
 واألعياد األسبوعية العطل أيام بالعمل السعوديين غير من المتعاقدين تكليف يجوز ال -6

 وتاريخ 14168 رقم المدنية للخدمة العام الديوان خطاب من )و( بالفقرة جاء حسبما وذلك
 وتاريخ ت/5/9/128 رقم الوزارة هذه تعميم بموجب مضمونه لكم المبلغ هـ21/6/1406
 ما واعتماد واإلحاطة االطالع نرغب .العمال بند على المعينين وكذلك هـ28/6/1406
 كانت مهما إليه أشير ما تجاوز وعدم دقة بكل بموجبه للتمشي يلزم من وإبالغ ذكر

 أمام إحراج في الوزارة تكون وإدارية مالية مخالفات في للوقوع تفادياً والمبررات األسباب
.و/انتهى .)األخرى الجهات

ت/8/179
3/207

18
11

1407
القضاة



 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس ورئيس العدل وزير معالى خطاب تلقينا( :وبعد -
 من كثيراً أن من األخيرة اآلونة في لوحظ ما بشأن هـ12/11/1407 وتاريخ 1255/1

 أثناء المجلس ويراجعون بدونها أو اضطرارية بإجازات سواء أعمالهم يتركون المحاكم قضاة
 في النظر عن المجلس وإشغال أعمالهم تعطيل عليه يترتب مما العامة الدورات في انعقاده

 قد العامة بهيئته المجلس أن معاليه خطاب وتضمن .أعماله جدول في المدرجة المواضيع
 المجلس مراجعة بعدم بها العاملين القضاة بإبالغ المحاكم جميع على التعميم بضرورة أوصى

 في إدراجها من يمكن مبكر وقت في كتابة بها فليكتب مطالبة أية لديه كان ومن بأشخاصهم
 االطالع نأمل .بذلك المحاكم كافة على التعميم في معاليه رغب وحيث .األعمال جدول

.ك/انتهى .)إليه أشير ما واعتماد
8/2
3/207
2
1

1408
القضاة

 نظام من )94( والفقرة الشرعي، القضاء مسئوليات تركيز من )252( الفقرة فإن( :وبعد -
 بعمله عدل كاتب بها يوجد التي البلدة قاضي بقيام تقضي تعليمات من لحقها وما القضاء

 االنتدابات بند لنفقات وترشيداً ذلك ولموجب الوزارة من يصدر ما على فبناء غيابه عند
 بإجازة تمتعه عند العدل كاتب عمل إسناد على الوزارة دأبت فقد المراجعين ألمور وتسهيالً
 بعض من أحياناً يرد أنه إال مستمراً هذا على العمل زال وما البلدة قاضي فضيلة إلى ونحوها
 والمصلحة النظام بقوة واجب هذا إن وحيث .ذلك عن اعتذار القضاة الفضيلة أصحاب

 فإنا ونحوها وإفراغات وكاالت من التوثيقات أرباب بأمور مضر والتوقف تقتضيه العامة
 في والرد األخذ وعدم عليها يسار قاعدة وليكون هذا في الوزارة من يصدر ما اعتماد نبلغكم

.و/انتهى .)ذلك
ت/8/80
3/208

10
5

1408
القضاة



 أو بلدة في لمهمة العدل كتاب أو القضاة الفضيلة أصحاب أحد انتداب حال في(... -
 الختم انتدابه مدة يجريه فيما يستعمل أن المنتدب العدل كاتب أو القاضي فضيلة فعلى هجرة

 ينظر .و/ .)عدل كتابة أو محكمة من )األصلي عمله محل( منها المنتدب اإلدارة من الرسمي
.1/166 األختام في التعميم

ت/8/135
3/208

20
7

1408
القضاة

 أو بلدة إلى العدل كتاب أو الفضيلة أصحاب من أحد انتداب إلى الحال دعت إذا(... -
 عامة في كالمتبع اإلمارة مبنى في قضاياهم نظر فيكون تشكيل ذات محكمة لها ليس هجرة

.و/ .)المناطق
131/ت/8
3/208

14
8

1409
القضاة

 الخاص هـ13/8/1409 وتاريخ 1174/2 رقم الوزير معالي قرار إلى إشارة( :وبعد -
 المعهد خريجي من المعينين وكذا محكمة أي في للقضاء المرشحين القضائيين بالمالزمين

 المشار الوزير معالي قرار برفقه تجدون .إلخ.. )المالزمة له تسبق لم ممن( للقضاء العالي
 رقم الوزير معالي قرار ونص .ك/انتهى .)مقتضاه وتنفيذ موجبه واعتماد االطالع نأمل .إليه

 محمد نبينا على والسالم والصالة وحده لله الحمد« :هـ13/8/1409 وتاريخ 1174/2
 مقتضيات على وبناء له، الممنوحة الصالحيات على بناء العدل وزير فإن ـ:وبعد وآله

 نظام من )21( والمادة القضاء نظام من )61( المادة على االطالع وبعد العامة المصلحة
 األعلى القضاء مجلس وقرارات السامية األوامر إنفاذ سرعة على وحرصاً المدنية الخدمة
 لوحظ ولما األكمل الوجه على المحاكم في األعمال لسير وضماناً القضاة بتعيين المتعلقة

 المحاكم بعض إلى الندب بعضهم وطلب للقضاء يرشحون ممن المباشرة في التباطؤ من
 المحاكم في ونحوها القضائية األعمال على تدربهم إمكانية حين في سواه أو التدرب لقصد
 تالفي على وحرصاً إليها وجهوا التي المحاكم تأثر من ذلك لقاء ينشأ ولما بها عينوا التي



 المالزمين على التأكيد -1 :يلي ما يقرر .العامة المصلحة لمقتضى وتحقيقاً ذلك مثل
 الجهات في عملهم بمباشرة غيرها أو رئاسية محكمة أي في للقضاء المرشحين القضائيين
 مهما الندب أو اإلمهال بطلب التقدم لهم يسوغ وال تعيينهم بقرارات تبلغهم فور بها المعينين

 تسبق لم ممن( للقضاء العالي المعهد خريجي من المعينين وكذا التعلالت أو األسباب كانت
 إنفاذ متابعة المعنية الجهات على -2 .رئاسية محكمة في تعيينهم كان إذا )المالزمة لهم

 عن تخلف أي لقاء )أعاله إليها المشار المواد ومنها( والتعليمات األنظمة به تقضي ما وتطبيق
 شئون إلدارة القرار هذا يبلغ -3 .آنفاً إليه أشير بما التقيد عدم عن ناتج العمل مباشرة

.»مقتضاه إلنفاذ يلزم ولمن الموظفين
84/ت/8
3/209

22
5

1410
القضاة

 بعد نصه اآلتي هـ13/5/1410 في م/7/1063 رقم السامي المقام خطاب تلقينا( :وبعد -
 هـ23/2/1410 وتاريخ 14733/م/29 رقم الداخلية وزارة خطاب على اطلعنا« :المقدمة

 المحكمة قاضي اشتراك عسير منطقة أمير سمو اقتراح على وافقت أن سبق أنها المتضمن
 بين الحاصل بالنزاع المتعلقة القضية في للنظر هناك المحلية اللجنة مع بباللحمر الشرعية

 أوضحت العدل وزارة أن إال الضحى، قفرة المسماة األرض على ............ قبيلتي
 اإلدارية اللجان في القضاة اشتراك أن هـ29/11/1409 وتاريخ خـ/3/2891رقم بخطابها
 مما فيها رأياً أبدوا أن سبق التي والمنازعات الخصومات في الفصل في واليتهم يسقط
 السابق العدل وزير معالي توجيه إلى مشيرة..التقاضي أمد وإطالة الخصومات تعقيد إلى يؤدي

 اللجان، تلك أعمال في اشتراكهم مالءمة بعدم هـ24/10/1401 وتاريخ ع/3340/7 رقم
 بنظر المكلفة اإلدارية اللجان في القضاة اشتراك بعدم التعميم مناسبة من تراه ما وإلى

 فيمكن النزاع إنهاء من اإلدارية اللجان تتمكن لم وإذا األفراد بين تحدث التي المنازعات
 تعليمات بمقتضى يقتنع لم من ومعاملة الشرعي بالوجه فيها للفصل القضاء إلى إحالتها
 في القضاة اشتراك عدم على ولموافقتنا .ذلك حيال التوجيه الداخلية وزارة وطلب..التمييز
 واعتماد اإلحاطة نأمل .»هـ ا.بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب ـ إليها المشار اللجان
.و/انتهى .)موجبه

131/ت/8



3/210
14
8

1410
القضاة

 في 846/1 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 هـ15/7/1410 في 240/35 رقم العامة بهيئته المجلس قرار ومشفوعه هـ24/7/1410

 مجلس فإن :وبعد بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده لله الحمد« : نصه اآلتي
 وبعد القضاء نظام بموجب له المخولة الصالحية على بناء العامة بهيئته األعلى القضاء

 خـ/3/1529 رقم العدل وزارة وكيل فضيلة بخطاب للمجلس الواردة األوراق على االطالع
 القضاء نظام ينص ولم بنظرها أكثر أو قاضيان يكلف التي القضايا بشأن هـ3/7/1410 في

 على االطالع وبعد المجلس قبل من الموضوع وبتأمل .إلخ.. نظرها في االشتراك على
 المحاكم في األحكام تصدر:(يلي لما المتضمنة القضاء نظام من والعشرين الثالثة المادة
 التي القضايا من وغيرها والقطع والرجم القتل قضايا ذلك من ويستثنى فرد قاض من العامة

 والعشرين الخامسة المادة على االطالع تم كما )قضاة ثالثة من فتصدر النظام يحددها
 ما على وبناء .هـ.ا)فرد قاض من الجزئية المحاكم في األحكام تصدر( :يلي لما المتضمنة

 23( المادتين في القضاء نظام عليه نص ما ضوء على العمل إن :يقرر المجلس فإن ذكر
 والجزئية العامة المحاكم في األحكام تصدر بأن وذلك القرار هذا في إليهما المشار )25,

 في النظام عليه نص ما مخالفة يسوغ وال القضاء نظام بموجب استثني ما إال فرد قاض من
 معينة قضية في قاض من أكثر اشتراك إلى تدعو الحاجة أن العدل وزير معالي رأى وإذا ذلك

 التوفيق وبالله ذلك يخول ما الستصدار األمر لولي معاليه قبل من ذلك عن الرفع فباإلمكان
.و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .اهـ. محمد على الله وصلى

35/ت/8
3/211

11
3

1411
القضاة

 تأخر من متظلمين المراجعين من عدد به يتقدم وما المعامالت، بعض واقع فمن( :وبعد -
 إلى تؤول المعامالت بعض أن إلى إضافة المحاكم، على ترددهم وكثرة قضاياهم في البت



 من والتظلمات الوقائع لهذه ولما .إلخ...لها المستمرة مراجعتهم رغم المراجعة، لعدم الحفظ
 إلبراء وسعياً تعالى، الله أمام الجميع ولمسئولية والقضاة القضاء على سالبة مردودات

 حسب القضايا إنجاز على والعمل األمور، هذه مالحظة فضيلتكم فعلى ..الذمة
 مجلس أمانة أعطينا وقد .األمور لهذه الوزارة متابعة تجري فسوف هذا ولقاء..األولوية
 النقل أو الترقية عند المعلومات هذه توفير بمالحظة هذا تعميمنا من صورة األعلى القضاء

 ما على العامة بهيئته المجلس يطلع حتى .القضائي السلك منسوبي الفضيلة أصحاب من ألي
 .و/انتهى .)الخير فيه لما الجميع الله وفق ..فيها والبت بإنجازها األعمال سير سالمة يثبت
.و/هـ3/1/1412 في 4/ت/8 رقم التعميم بذلك صدر
95/ت/12
3/211

15
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1411
القضاة

 بشأن بالرياض المستعجلة والمحكمة الوزارة هذه بين الدائرة المخابرة إلى نشير( :وبعد -
 التوقيع عن وامتناعهم بعضهم وتغيب وانصرافاً حضوراً الدوام بأوقات المالزمين تقيد عدم
 يمليه ما وهو عليها المحافظة وضرورة الدوام أوقات ألهمية ونظراً .إلخ.. الدوام بيانات في

 قرار من الثالثة الفقرة في ورد ما ذلك ومن المتكررة التعليمات عليه وأكدت الواجب
 فترة في المالزم( :نصها اآلتي هـ15/11/1401 في 316 رقم األعلى القضاء مجلس

 موظفي من كغيره الدوام دفتر على بالتوقيع يكلف ولذا مستقلة، صفة له ليس المالزمة
 تخلفه على ويؤاخذ العمل، بمقتضيات والتقيد الحزم على تعويده من ذلك في لما المحكمة

 نؤكد بذلك المالزمين الفضيلة أصحاب نشعر إذ وإننا .).هـ ا .غيره به يؤاخذ بما التوقيع عن
 وعلى الدوام، بيانات على والتوقيع وانصرافاً حضوراً الدوام بأوقات االلتزام بضرورة عليهم

 أداء في يتساهل من كل عن والرفع ذلك متابعة والقضاة المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب
.و/هـ5/4/1412 في 45/ت/8 رقم بالتعميم أكد .و/انتهى .)واجبه

123/ت/8
3/212
3
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1411
القضاة



 وقضاة رؤساء الفضيلة أصحاب من الوزارة منسوبي بعض على لوحظ لما نظراً( :وبعد -
 وحيث نظامية إجازة دون العمل عن بالتغيب مشافهة لمرؤسيهم اإلذن من وغيرهم المحاكم

 أن وال عمله مقر عن يتغيب أن للقاضي اليجوز أنه على القضاء نظام من )61( المادة نصت
 الخدمة نظام أن كما...كتابة ذلك في له يرخص أن قبل مفاجيء غير لسبب عمله عن ينقطع

 التي اإلجازات أنواع بإحدى إال عمله عن كامل ليوم بالغياب للموظف اإلذن يجيز ال المدنية
 اإلذن جواز بعدم إلحاطتكم التعميم جرى لذا .نفسه النظام من )28( المادة حددت

 الحدود وفي كتابياً إال العمل عن بالتغيب وغيرهم القضاة الفضيلة أصحاب من للموظفين
.و/انتهى .)بموجبه والعمل ذلك مراعاة فينبغي النظام يجيزها التي

26/ت/8
3/213
8
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1412
القضاة

 في ت45/12 ورقم هـ14/9/1399 في ت142/12 رقم للتعاميم فإلحاقاً( :وبعد -
 في ت154/12 ورقم هـ15/5/1400 في ت65/12 ورقم هـ24/4/1400
 في 169/ت/8 ورقم هـ2/12/1407 في ت8/190 ورقم هـ20/12/1400
 فيها يذهب حاالت بوجود علمنا وحيث .االعترافات على التصديق بشأن هـ2/11/1409

 بما التقيد فيالحظ مقبول غير أمر هذا أن وبما .االعتراف لتسجيل الشرطة دائرة إلى القاضي
 قبل من القاضي إلى المتهم أحضر إذا إال االعتراف على التصديق وعدم الشأن بهذا به بلغتم

.و/انتهى .)المختصة الجهة
33/ت/8
3/213

22
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1412
القضاة

 القضاة الفضيلة أصحاب دوام متابعة اعتماد المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب على(... -
 حسب منا الالزم الترتيب ليجري شهرياً عنها لنا والرفع وكتابياً هاتفياً إلشرافهم التابعين
 يطلب .و/ .)إلخ..قبلنا من يتم مما بصورة األعلى القضاء مجلس تزويد ثم ومن النظام

.الوزارة من التعميم



43/ت/8
3/213

29
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1412
القضاة

 حائل بمنطقة العدل وزارة فرع مدير سعادة خطاب الوزير لمعالي ورد فقد( :وبعد -
 محاكم بعض أن معاليكم يعلم كما« :ونصه هـ15/2/1412 في 232/3/1 رقم المساعد
 بعض من اتصاالت يردنا ما وكثيراً شهر كل من ـ أيام خمسة ـ باالنتداب تشغل المنطقة

 من ومنهم لهم معامالت لوجود المنتدب القاضي خروج وقت عن يستفسرون المراجعين
 محضر إصدار عند بالوزارة المختصة الجهة توجيه معاليكم يرى فإذا المنطقة خارج يسكن

 األسبوع في بالمحكمة تواجده موعد تحديد المنتدب القاضي على بأن فقرة إضافة االنتداب
 العام من الباقية لألشهر ثابتاً الموعد هذا ويكون الشهر من .إلخ...الثالث أو الثاني أو األول

 يشعر األقل على أو المراجعين أمام بارز مكان في ويوضع أشهر ثالثة كل األقل على أو
 ما ولوجاهة .)اهـ.المراجعين بإبالغ بدوره ليقوم حضوره بمواعيد المحكمة موظف القاضي

 طرفكم القضاة الفضيلة أصحاب لتوجيه بذلك إحاطتكم الوزير معالي رغب سعادته إليه أشار
 التي المحاكم في تواجدهم بمواعيد المراجعين إلعالم يلزم ما واتخاذ ذكر ما بمالحظة
 رقم التعميم بذلك صدر .ك/انتهى .)كافية بمدة الموعد وقبل مناسباً يرونه بما إليها ينتدبون

ش/هـ11/4/1401 في ت/61/12
ت/12/49
3/214

12
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1412
القضاة

 إلى الرجوع دون مباشرة للوزارة بالرفع العدل وكتاب القضاة بعض دأب لقد( :وبعد -
 »العدل كتابة رئيس أو المنطقة محاكم رئيس أو المحكمة رئيس« المباشرين رؤسائهم

 رقم الوزاري التعميم ضمنها ومن تعليمات من به بلغوا ما يخالف ذلك إن وحيث
 الندوة لتوصيات التنفيذية اللجنة به أوصت ما على المبني هـ21/8/1406 في ت12/166

 الصدد هذا في التعميم من )3( مادة )6( الفقرة تضمنته وما المحاكم رؤساء الجتماع األولى



 في المحكمة رئيس إلى ذلك يوجه أن ينبغي فإنه استشكال القضاة ألحد طرأ إذا تنص التي
 نؤكد لذلك .مباشرة القاضي من للوزارة رفع دون منطقته في المحاكم رئيس أو محكمته

 صدر .و/انتهى .)مرجعهم طريق عن إال للوزارة الرفع بعدم عدل وكتاب قضاة الجميع على
.و/هـ25/7/1412 في 91/ت/3 رقم التعميم بذلك
53/ت/12
3/214

19
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1412
القضاة

 العدل كاتب أو القاضي طلب على بناء النقل أو الترقية في ينظر لن -1 :أنه نبلغكم(... -
 في وسيؤخذ العدل وكتابة القاضي لدى المنظورة والقضايا العمل حجم معرفة بعد إال

 مجلس في الترقية في النظر عند ومقبول مبرر سبب بدون المتأخرة المعامالت االعتبار
 أي تدعيم في ينظر لن كما -2 .الطلب على المبني النقل وكذا العدل كتاب لجنة أو القضاء
 أخيرة سنوات ثالث لمدة أعمالها بنتائج مفصلة بيانات تقديم بعد إال عدل كتابة أو محكمة
 لتيسير الجهد مضاعفة ونأمل .ذلك وأسباب إنجازه يتم لم وما إنجازه تم ما فيها مبين متوالية

 هذا من صورة األعلى القضاء مجلس أعطي وقد معامالتهم، إنجاز وتسهيل المواطنين أمور
 فيه ما إلى الجميع الله وفق .يخصها ما لمالحظة منه بصورة العدل كتاب لجنة زودت كما

.الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)ودنياهم دينهم صالح
161/ت/8
3/215

19
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1414
القضاة

 في العدل لوزير أجازت التي القضاء نظام من )55( المادة في ورد ما على بناء(... :وبعد -
 ال لمدة خارجه أو السلك داخل القضائي السلك أعضاء أحد يندب أن االستثنائية الحاالت
 قد ولما العامة المصلحة تقتضيه ولما لذلك ونظراً .الواحد العام في أشهر ثالثة تتجاوز
 وأعمال منفردا كان إذا قاضيها يندب التي المحكمة أعمال تعطل من الندب على يترتب
 أعضاء الفضيلة أصحاب إحاطة يعتمد لذا .قاض من أكثر فيها محكمة في كان إذا مكتبه

 المباشر الرئيس موافقة وبعد الضرورة حال في إال ذلك عن الرفع بعدم القضائي السلك



.و/انتهى .)العمل بتأمين سيقوم لمن واإلشارة
266/ت/8
3/215
8
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1415
القضاة

 هـ9/3/1415 في 1/295 رقم القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 إن والمتضمن هـ25/2/1415 في 146/41 رقم األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه
 ومحكمة كبرى محكمة فيها مدينة في القضائي المالزم عين إذا -1 :يلي ما يقرر المجلس
 المستعجلة المحكمة في شهور ستة يعمل أن أساس على تقسم مالزمته فترة فإن مستعجلة

 تنظيم الئحة في جاء ما بتطبيق االلتزام على التأكيد -2 .الكبرى المحكمة في المدة وبقية
 وتاريخ 316 رقم العامة بهيئته القضاء مجلس بقرار صدرت التي القضائيين المالزمين أعمال

 لإلحاطة .هـ ا »بموجبه للعمل المعنية للجهة ذلك يبلغ .المحاكم قبل من هـ15/11/1401
.و/انتهى .)موجبه واعتماد

834/ت/13
3/216

23
8

1416
القضاة

 في 1/1220 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 ]المحاكم في القضائيين المالزمين أعمال تنظيم[ الموضوع هذا أن المتضمن هـ3/7/1416

 وتاريخ 316 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار بشأنه وصدر دراسته سبقت
 المالزمين بأعمال يتعلق ما بالتفصيل توضح الئحة على اشتمل الذي هـ15/11/1401

 القضائي المالزم أن« :القرار من الثالثة الفقرة في جاء وقد لعملهم، أدائهم وكيفية القضائيين
 التطبيق تم وإذا ...»كغيره الدوام دفتر على بالتوقيع يُكلف ولذا .مستقلة صفة له ليس

 من وماذُكر .منهم االستفادة وتتم المالزمين أوضاع تنضبط فسوف الالئحة لهذه الفعلي
 فإن البعض، قبل من العمل عن للغياب حجة للقضاء العالي المعهد في الدراسة جعل

 الحضور وضبط ومعروف، محدد المعهد في الدراسة ووقت معروفون، المعهد في الدارسين
 قرار بتطبيق المحاكم على والتأكيد التعميم إعادة معاليه ورأى .الصعب بالشىء ليس



 عنه عُرف ومن واالنصراف، الحضور بضبط يتعلق ما وخاصة ، أعاله إليه المشار المجلس
 .)موجبه واعتماد لالطالع .اهـ .أمره في للنظر عنه الرفع فيلزم سبب بدون الغياب كثرة
.و/انتهى
1037/ت/13
3/217

16
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القضاة

 نهاية عطلة في المختصة الجهات من يرد ما إنجاز في القضاة بين التعاون -1 (... -
 العامة المحكمة قضاة بين التناوب -2 .بذلك رسمي تكليف إلى الحاجة و األسبوع

 في سواء مكتبه في المناوب عمل ويكون العيدين إجازة خالل بالعمل المستعجلة والمحكمة
.2/770 الصكوك في التعميم ينظر .و.)/المستعجلة أو الكبرى المحكمة

1086/ت/13
3/217

19
7

1418
القضاة

 في 1/1392 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 في 322/45 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ9/7/1418

 على لإلجابة يلزم أنه يقرر العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس أن المتضمن هـ18/6/1418
 على القاضي إجابة رصد ثم أوالً مالحظاتها نص رصد القاضي قبل من التمييز هيئة مالحظات

 القضاء مجلس إلى ذلك التمييز محكمة فترفع التجاوب من القاضي امتنع وإذا المالحظات
.و/انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .اهـ..أمره في للنظر األعلى

1159/ت/13
1/5
8
2

1419



القضاة
..)

 من وقضاتها المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب بعض من للوزارة ورد ما على بناءً فإنه
 على وبناء..ناظمها قبل من وتختم توقع لم وسجالت ضبوط ظهور حيال استشكاالت

 ورقم ,هـ13/8/1379 في 2966/3 برقم الوزارة هذه من الصادرة التعليمات
 بأنه القاضية هـ20/8/1396 في ت/166/12 ورقم ,هـ17/8/1395 في ت/170/12
 جميع وتوقيع ختم سبب بأي االنفكاك أو االنتقال أو االستقالة حين العمل تسليم قبل يجب

 .ذلك كل ختم من التأكد بعد إال الخلف استالم وعدم ذلك إلى وما والسجالت الضبوط
 بهذه التقيد السابق عملهم مقر مغادرتهم قبل القضاة الفضيلة أصحاب على نؤكد فإنا وعليه

 توقع أو تختم لم وسجالت ضبوط من عنه يتخلف عما كاملة مسئولية مسئول وأنه التعليمات
 دون السابق عمله مقر إلى بالشخوص ملزم وهو العمل رأس على وجوده أثناء قبله من

 وسوف هـ8/4/1405 في ت/12/67 رقم التعميم على بناء عنه يتخلف ما لتوقيع انتداب
 ما نحوه ليقرر العامة بهيئته األعلى القضاء لمجلس التعليمات بهذه يتقيد ال عمن الرفع يتم

 الفضيلة أصحاب من نرغب لذا.هـ5/9/1417 في 959/ت/13 رقم التعميم على بناء يلزم
 أو توقع لم سجالت أو ضبوط ظهور وحين التعليمات هذه مالحظة وقضاتها المحاكم رؤساء
 المدة وتقدير تختم أو توقع لم التي الجلسات وعدد حصرها فينبغي حاكمها قبل من تختم

 للمصلحة تحقيقا نطاق أضيق في المدة هذه وقصر ناظرها قبل من إلكمالها الكافية الزمنية
.والسجل الضبط أنظمة في التعميم نص ينظر .و)/يحفظكم والله العامة
1160/ت/13
1/5
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القضاة

..)

 بطلب للوزارة الرفع عدم المتضمن هـ19/5/1414في 161/ت/8رقم للتعميم الحاقاً
 من الواردة التدب طلبات كثرة من لوحظ لما ونظراً .الخ..الضرورة حال في إال الندب
 ظروف الحاالت أكثر في إليها الداعي أن منها تبين المحاكم قضاة الفضيلة اصحاب بعض

 تقتضيه ما على وبناء ، العمل مصلحة على انعكست سلبية آثار من لذلك ولما ، خاصة



 أجازت التي القضاء نظام من )55( بالمادة ورد لما تنفيذية ضوابط وضع من العامة المصلحة
 أو السلك داخل القضائي السلك أعضاء أحد يندب أن االستثنائية الحاالت في العدل لوزير

 بطلب الرفع حال في إليكم نرغب لذا .الواحد العام في أشهر ثالثة التتجاوز لمدة خارجة
 موافقة وبعد الضرورة حال في إال الندب بطلب الرفع عدم ـ 1 : يلي بما التقيد الندب
 يتم ال أن ـ 2 .منه خطية موافقة وإرفاق العمل بتأمين سيقوم لمن واإلشارة المباشر الرئيس
 أن يتعين ـ 3 .فيها الشاغرة المكاتب حدود في إال والمستعجالت الكبرى للمحاكم الندب

 يكون أن ـ 4 .المحكمة قضاة ثلث عن جميعا والمندوبين المجازين القضاة عدد يتجاوز ال
 للمرة شهر عن الندب مدة تزيد ال أن ـ 5 .العادية إجازاته جميع استنفذ قد الندب طالب
 عشر خمسة أقصاها مدة خالل وفي المباشرة تاريخ من اعتبارا الندب يكون أن ـ 6 .األولى

 القضاء نظام من )61( المادة بمقتضى التقيد مراعاة ـ 7 .بذلك القرار صدور تاريخ من يوما
.و)/يحفظكم والله موجبه واعتماد لالطالع

1282/ت/13
1/54
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القضاة

 4/9/1419 في 12531/ب/3 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 وفق التمور من طن ألف 21 لشراء المعتاد بالمبلغ االرتباط على بالموافقه القاضي

 إلى التمور هذه بشحن الوطني واالقتصاد المالية وزارة وتعميد سنوياً المتبعة اإلجراءات
 لذا . الخ ... التوزيع عملية في مستفيدة منطقة كل قاضي يشارك أن على التوزيع مناطق
. و /يحفظكم والله) موجبه واعتماد االطالع نرغب

1449/ت/13
1/54
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القضاة

)

 وتبسيط توحيدها بغرض اإلحصائية النماذج حول دراسات من الوزارة أجرته ما على فبناءً
 ، اإلحصائي الكتاب في إدراجه مطلوب هو ما مع معلوماتها لتتطابق و بها العمل إجراءات



 القضايا حركة يبين واحد نموذج في بالمحاكم الخاصة النماذج توحيد على الرأي استقر فقد
 الخاصة النماذج وتوحيد ، شطب وما منها دور وما إنجازه تم وما القاضي لدى الشهرية
 . شهر خالل العدل كاتب أنجزها التي األعمال جميع يبين واحد نموذج في العدل بكتابات

 العمل وإيقاف هـ1420 شعبان شهر إحصائية من اعتباراً بالنموذجين العمل اعتمدوا لذا
 محكمة كل وإبالغ ، إتالفها بشأن يلزم ما وإكمال السابقة اإلحصائية النماذج بجميع
 وكتاب القضاة على وتوزيعه نموذج كل من المناسب العدد بتصوير لكم تابعة عدل أوكتابة
 شهرياً المطلوبة المعلومات جلب متابعة وعليكم مباشرة إليكم اإلحصائيات ورفع العدل

 ك / ) االختصاص من هو فيما للمتابعة منها بنسخة اإلداري التفتيش وتزويد للوزارة وإرسالها
.

1467/ت/13
1/5
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القضاة

 مجلس قرار على المبني هـ5/9/1417 في 959/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا( :وبعد
 جميع على بالتأكيد القاضي هـ22/7/1418 في 283 رقم العامةو بهيئته األعلى القضاء

 لما ونظرا .إلخ..بأول أوال القضاة جميع من والسجالت الضبوط بتوقيع باالهتمام المحاكم
 التعيين أو النقل بسبب العمل تركه حين القضائيين المالزمين بعض أن من الوزارة الحظته

 أجروه ما على التوقيع يستكملوا أن دون انتقلوا قد الجديد العمل ومباشرة قاضي درجة على
 رقم التعميم منها التي للتعليمات صريحة مخالفة يعد وهذا والسجالت الضبوط في

 ورقم ,هـ13/8/1379 في 3966/3 ورقم ,هـ17/8/1395 في ت/170/12
 الفضيلة أصحاب على نؤكد فإنا الموضوع هذا وألهمية .هـ18/9/1400 في ت/123/12

 والتقيد والسجالت الضبوط في منهم إجراؤه تم ما جميع توقيع بضرورة القضائيين المالزمين
 بالوزارة المختصة الجهة على التأكيد جرى وقد .الخصوص هذا في التعليمات به تقضي بما

 المحكمة في العمل من التمكين عدم قضائية درجات على المالزمين تعيين قرارات بتضمين
 الضبوط على التوقيعات واستكمال طرفه إخالء يفيد ما إحضاره بعد إال إليها الموجه

.و)/بها عالقة أي له يعد لم وأنه فيها المالزمة تمت التي المحكمة في والسجالت
1503/ت/13
1/5



28
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1420
القضاة

)

 20101/ب/7 رقم الخطي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 هـ20/9/1420 في 44287/20 رقم لخطابكم إشارة[ :ونصه هـ15/11/1420 في م ت

 وتاريخ م ش 13527/ب/7/ب/م رقم تعميمنا من لمعاليكم المعطاه للصورة الجوابي
 أمراء والمعالي السمو وأصحاب الملكي السمو ألصحاب أساساً الموجه هـ20/8/1420

 األمر وهيئة العامة والمباحث الشرطة من منطقة كل في لجنة تشكيل بشأن المناطق
 للتحقيق القضاة أحد ومشاركة العام واالدعاء التحقيق وهيئة المنكر عن والنهي بالمعروف

 في القضاة مشاركة بشأن معاليكم أوضحه وما .والشعوذة السحر ألعمال الممارسين مع
 رقم الكريم السامي األمر مع يتعارض التقاضي إلى نتائجها تؤول ما وخاصة اللجان

 وال يسقط اإلدارية اللجان في القضاة اشتراك بأن المتضمن هـ13/5/1410 ش م7/1063
 إلى يؤدي مما فيها رأياً أبدوا أن سبق التي والمنازعات الخصومات في الفصل في يتهم

 لذلك ضرورة نرى فال ذكر ما األمر وطالما .إلخ ... التقاضي أمر وإطالة الخصومات تعقيد
و/ يحفظكم،،، والله .موجبه واعتماد اإلطالع نرغب لذا .أهـ]منتهي الموضوع ويعتبر

1595/ت/13
1/5
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القضاة

)

 ر/13312 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 الموقر الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ10/7/1421 في
 )40( المادة به تقتضي ما مراعاة مع ـ 1 : يلي بما القاضي هـ5/7/1421 وتاريخ 163 رقم
 ـ 2 .للقضاء العالي بالمعهد للدراسة قضائي مالزم درجة على يعين من يفرغ القضاء نظام من
 للقضاء العالي المعهد خريجو يخضع القضاء نظام في الواردة األحكام به تقضي ما مراعاة مع

 على سنة لمدة المحاكم في مالزمة لفترة للدراسة المفرغون القضائيون المالزمون فيهم بمن



 المالزمة لفترة يخضع من صالحية ثبت إذا ـ 3 .قضائي مالزم درجة خاللها يشغلون األقل
 على لتعيينه الالزمة النظامية اإلجراءات فتستكمل للقضاء أعاله )2( القفرة في إليها المشار
 قبل قضائي مالزم درجة يشغل من على القرار هذا يسري ال ـ 4 ".ب" قاضي درجة

 2272/ت/13 رقم بالتعميم أكد .و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ.صدوره
.و/هـ25/6/1424 في
1627/ت/13
1/54
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القضاة

 " :ونصه هـ27/8/1421 في 10784/ب/3 البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 29/52687 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية على اطلعنا

 القاضي هـ23/3/1421 وتاريخ م/3/320 رقم السامي لألمر فيها المشار هـ19/7/1421
 اإلجراءات وفق التمور من طن ألف )21( لشراء المعتاد بالمبلغ االرتباط على بالموافقة

 مناطق إلى بشحنها الوطني واالقتصاد المالية وزارة تعميد سموه وطلب سنوياً المتبعة
 منطقة كل قاضي يشارك أن على متبع هو ما حسب شحنها من مانع ال بأنه نخبركم .التوزيع

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ "بموجبه يلزم ما فأكملوا . التوزيع عملية في مستفيدة
.و)/موجبه

1632/ت/13
1/54
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القضاة

 .العدل وكتاب القضاة الفضيلة ألصحاب الجديدة التعريفية البطاقة إعداد من لالنتهاء نظراً
 دون المراسلة طريق عن البطاقة هذه على الحصول إجراءات تسهيل في الوزارة من ورغبة

 بأن العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب إبالغ نود لذا .الشخصي الحضور إلى الحاجة
 واضحة صورة -1 :اآلتي وإرفاق المرفق النموذج تعبئة يتطلب البطاقة هذه على الحصول

 اسم يكتب أن على 4x6 مقاس ملونة شخصية صورة -2 .المدنية األحوال بطاقة من
 بتجهيز الوزارة وستقوم . الدم فصيلة -4 .القديمة البطاقة أصل -3 .الصورة خلف صاحبها



. ك / ) .عناوينهم على الفضيلة أصحاب إلى وإرسالها البطاقة
1747/ت/13
1/54
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القضاة

)

 أصحاب إبالغ المتمضمن هـ18/6/1421 وتاريخ 1580/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 الموافقة المتضمن هـ20/5/1421 في 21/م رقم الكريم المكلي بالمرسوم القضاة الفضيلة

 تاريخ من سنة بعد به يعمل بأن 266 المادة نصت وحيث . الشرعية المرافعات نظام على
 لما ونظراً هـ17/6/1421 في 3811 برقم القرى أم جريدة في نشره تم وحيث ، نشره
 وذلك القضاة الفضيلة ألصحاب العلمي النقاش حلقات من عدد عقد أهمية من الوزارة رأته
 من يدور ما لتدوين المحاكم ورئاسة الوزارة من العلمي النقاش لحلقات العلمي المفهوم وفق

 ذوي من مجموعة اشتراك يعني الذي النقاش أثناء القضاة الفضيلة ألصحاب ومرئيات حوار
 المشاركين أحد من ويدار مشترك فهم إلى فيه والوصول معين موضوع لتدارس االختصاص

 توحيد إلى العملية الحلقات هذه وتهدف .النتائج وتدوين الحوار لتوثيق أمين بمعاونة
 الواردة الزيادات و والفوارق مواده وايضاح النظام في الواردة المصطلحات حول المفهوم

 لمواد التنفيذية التطبيقات حول القضاة الفضيلة أصحاب لدى ما ولمعرفة . سابقة على فيه
 هذه عقد على المباشر اإلشراف المنطقة في المحاكم رئيس فضيلة يتولى وأن النظام

 الدوام وقت خارج ذلك يكون أن على بالحضور القضاة الفضيلة أصحاب ودعوة الحلقات
 الزمني البرنامج وفق والعمل والجمعة الخميس يومي عدا يومياً ساعات ثالث لمدة الرسمي

 النقاش لحلقات أمانة وتشكيل النظام تطبيق آلية لوضع الوزارة في المكلفة اللجنة من المعد
 الفضيلة ألصحاب ومرئيات حوار من يدور ما لتدوين المحاكم ورئاسة الوزارة من العلمي
 المشار الزمني البرنامج برفقه وتجدون . المذكورة للجنة النتائج ورفع النقاش أثناء القضاة

 لتدوين المحاكم ورئاسة الوزارة من العلمي النقاش حلقات برنامج لتنفيذ المتضمن بعاليه إليه
 كمرحلة المناطق بعض في النقاش أثناء القضاة الفضيلة ألصحاب ومرئيات حوار من يدور ما

. تعالى الله شاء إن الحق وقت في الحلقات هذه بمواعيد المتبقية المناطق تبلغ وسوف أولى



 بموجبه القضاة الفضيلة أصحاب إبالغ المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب من ونرغب
 المتخصصة العلمية اللقاءات هذه من يرجى لما المحدد الوقت في بالحضور عليهم والتوكيد

. و /يحفظكم والله ) العامة المصلحة ويخدم القضاة على فائدة من
1836/ت/13
1/54
5
8

1422
القضاة

 : ونصه هـ22/7/1422 في 14508/ب/3 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
-14 وتاريخ 29/62413 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية على اطلعنا ((

 القاضي هـ14/2/1422 وتاريخ م/3/132 رقم لألمر فيها المشار هـ15/7/1422
 اإلجراءات وفق التمور من طن ألف )21( لشراء المعتاد بالمبلغ االرتباط على بالموافقة

 التوزيع مناطق إلى بشحنها الوطني واالقتصاد المالية وزارة تعميد سموه وطلب سنوياً المتبعة
 منطقة كل قاضي يشارك أن على متبع هو ما حسب شحنها من مانع ال بأنه نخبركم .

 االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ )) بموجبه يلزم ما فأكملوا . التوزيع عملية في مستفيدة
. و / ) موجبه واعتماد

1902/ت/13
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 بالموافقة القاضي هـ22/6/1421 في م/7/844 رقم الكريم السامي األمر على بناءاً فإنه
 للقضاء العلمي المعهد في القضاة الفضيلة ألصحاب علمية حلقات بعقد الوزارة قيام على

 هذه لتنفيذ الالزمة الضوابط وضع تم وحيث .اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة
 قاضياً عشرين عن يزيد ال بعدد الحلقة تنعقد-1 :- يلي لما وفقاً لها والترشيح الحلقات

 فإن الواحدة للحلقة المحدد العدد عن المرشح العدد زاد إذا . قضاة عشرة عن ينقص وال
 للحلقة به االحتفاظ يتم أعداد من يزيد وما الوزارة جهاز في المعنية للجنة النهائي الترشيح

 قاضي درجة من العمل رأس على هم الذين القضاة كافة الحلقات لهذه يرشح-2 . تليها التي
 الترشيح باستمارة المقترح النموذج وفق الترشيح يتم-3 . )أ( محكمة رئيس درجة إلى )ج(



 العالي المعهد ( التنفيذ مكان-5 . يوماً عشر أربعة للحلقة الزمنية المدة-4 . المرفقة
 بمعدل واحد بقاض تشغل التي اإلفرادية المحاكم في الترشيح يتم-6 ). الرياض في للقضاء

 الذي الترشيح وفق الواحدة العلمية الحلقة في المملكة مناطق من منطقة لكل محكمتين
 إلى قاضيان بها التي المحاكم-7 .الوزارة من أو المنطقة محاكم رئيس فضيلة من يحدد
 عن فيها القضاة عدد يزيد التي المحكمة-8 . بينهم من واحد قاض ترشيح يتم قضاة عشرة
. حلقة لكل قاضيان يرشح قضاة عشرة

 لذا هـ1423 عام من محرم شهر خالل األولى الحلقة عقد – الله شاء إن – تقرر وحيث
 االستمارة بتعبئة وذلك القضاة الفضيلة أصحاب من ترونه من وترشيح االطالع إليكم نرغب
 وإرسال الوزارة اختصاص من منها واألخير األول الحقل أن مالحظة مع صورتها المرفق

 الوزارة بين التنسيق لجنة سكرتارية [ : التالي العنوان على للوزارة استكمالها بعد االستمارة
 آخر أن علماً ] 4020734 رقم الفاكس على اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام وجامعة
 من ولمزيد هـ28/12/1422 الموافق الثالثاء يوم هو الترشيح استمارات الستقبال موعد

. و / ) ]4059203[ رقم الهاتف على االتصال يتم المعلومات
1934/ت/13
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القضاة

)

 بعض عليه اشتملت ما مفهوم حول الفضيلة أصحاب بعض استفسار من لوحظ لما نظرا
 المحاكم رؤساء تكليف من هـ16/1/1393 في ت/5/12 رقم التعميم ومنها التعليمات
 تصديق شكل على موظفيهم توقيع تحت الدوام بيان نهاية في يوميا بالتوقيع بالقيام والقضاة

 ومدى ]مركزيا[ المحكمة إدارة لدى يتم الرئاسية المحاكم في الموظفين توقيع أن حين في
 بيان على المحكمة قاضي مصادقة إن وحيث .إلخ..بالتوقيع الحالة هذه في القضاة إلزام

 برئيس تنظيما ترتبط الرئاسية المحاكم في المحكمة إدارة إن وحيث ..منه البد موظفيه توقيع
 الحضور بيانات على بالمصادقة المحكمة رئيس بتوقيع الحالة هذه في فيكتفى المحكمة

 قاضي توقيع من بد فال اإلفرادية المحاكم بخالف عليها القضاة توقيع عن يوميا واالنصراف
 من والرئاسية اإلفرادية المحاكم كافة في القضاة يعفي ال وهذا ,الدوام بيانات على المحكمة



 أن ألحد يحق ال للدولة ملك الدوام وقت إن حيث وانصرافا حضورا الدوام بمواعيد التقيد
 والقضاة ذلك من تمنع لكم المبلغة والتعليمات األنظمة وأن له وضع ما غير في فيه يفرط
 والمحافظة الواجب أداء في لموظفيهم القدوة وهم األمر ولي حدده بما بااللتزام الناس أولى
 بذلك االلتزام القضاة الفضيلة أصحاب كافة من لنأمل ذلك على نؤكد إذ وإننا .األمانة على

.و)/الذمة براءة فيه ما على والحرص
1992/ت/13
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 ( بعنوان أسبوعي تلفزيوني برنامج وتنفيذ بإعداد الوزارة في والنشر اإلعالم إدارة لقيام نظراً
 رجب دورة في السعودية العربية المملكة بتلفزيون األولى القناة عبر يبث ) العدل رحاب في

 تقوم التي الجهود إبراز في البرامج هذه أهمية يخفى ال وحيث . تعالى الله شاء إن القادمة
 أصحاب من نأمل عليه . والتوثيق القضاء مجال في خاصة الشرعية والدوائر الوزارة بها

 في المشاركة خالل من للبرنامج المختص الفريق مع التعاون العدل وكتاب القضاة الفضيلة
 : هاتف والنشر اإلعالم إدارة مع ذلك في التنسيق ويمكن . المتنوعة البرنامج فقرات

 )) . 4084272 فاكس 1712 -1722 -1633 تحويله 4057777 – 4082472
. و /

1997/ت/13
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 العلماء كبار هيئة ورئيس السعودية العربية للملكة العام المفتي سماحة خطاب تلقينا لقد (
 مجلس أن المتضمن هـ7/5/1423 وتاريخ 2/س/45 رقم واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة

 بحث هـ5/11/1422 بتاريخ انعقدت التي والخمسين السادسة دورته في العلماء كبار هيئة
 المجلس ورأى القضاة قبل من بها يحكم التي الجلدات بكثرة التعزير في المبالغة موضوع
 نوع توضويح مع كثيرة بجلدات تعزيرية أحكام في صدرت التي للقضايا بإحصائية تزويده



 لذا .إلخ .. المجلس رأه بما تزويدهم سماحته وطلب .عليها لإلطالع قضية كل في الجريمة
 بصفة وذلك إليه أشير بما الوزارة تزويد واعتماد اإلطالع إليكم نرغب ماذكر الحال وحيث
و/ ).عاجلة

2056/ت/13
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 وانصرافا حضورا الدوام أمر في الشرعية الدوائر موظفي من بعض تهاون من لوحظ لما نظرا
 من هذا في لما ونظرا ,نظامي أو شرعي مبرر دون الدوام وقت أثناء الخروج من يتكرر وما

 األمانة مع يتنافى ما وهو المراجعين حقوق وضياع لتعطيل وسبب العامة بالمصلحة إضرار
 على المحافظة على بالتأكيد القاضية والتعليمات األنظمة مع ويتعارض بالموظفين المناطة
 في ت/198/2 رقم التعاميم ومنها بأول أوال األعمال وإنجاز الرسمي الدوام أوقات

 في ت/138/12 ورقم ,هـ17/11/1396 في ت/209/12 ورقم ,هـ23/8/1393
 نرغب سبق لما وتأكيدا .إلخ..هـ20/7/1409 في 106/ت/12 ورقم ,هـ2/8/1403

 والقيام وانصرافا حضورا الدوام أوقات على المواظبة على منسوبيكم وحث االطالع إليكم
 وإبالغهم الخصوص هذا في والتعليمات األنظمة به تقضي بما والتقيد الوظيفية بواجباتهم

 لكافة الميدانية الزيارات لتكثيف هذا تعميمنا من بصورة المتابعة إدارة زودنا وقد .بموجبه
 وذلك الدوام بأمر تهاونه يثبت من بحق والتعليمات األنظمة وتطبيق وفروعها الوزارة أجهزة
.و)/الموفق والله .للذمة براءة
2060/ت/13
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 )32665/ب/3( رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية على اطلعنا (( : ونصه هـ14/8/1423وتاريخ

 )م/3/248(رقم لألمر فيه المشار هـ1/8/1423وتاريخ )29/62101( رقم



 ) ريال مليون وسبعين خمسة ( بمبلغ االرتباط على بالموافقة القاضي هـ8/3/1423وتاريخ
 تعميد سموه وطلب . سنوياً المتبعة اإلجراءات وفق التمور من طن ألف )21( وتعبئة لشراء
 شحنها من مانع ال بأنه نخبركم .التوزيع مناطق إلى بشحنها الوطني واالقتصاد المالية وزارة

 ما فأكملوا . التوزيع علمية في مستفيدة منطقة كل قاضي يشارك أن على متبع هو ما حسب
 رقم التعميم ينظر . و / )موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا هـ.أ))،،،.بموجبه يلزم
.هـ4/9/1423 في 2067/ت/13
2147/ت/13
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 وتاريخ 18/45138 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية إلى إشارة
 اإلجراءات نظام من 158 المادة تطبيق في التريث سموه اقتراح المتضمنة هـ1/6/1423

 . الخ ... أغالل وال قيد بدون المحاكمة جلسات المتهم حضور على تنص التي الجزائية
 زالت ال الجزائية اإلجراءات لنظام التنفيذية الالئحة وأن سموه إليه أشار ما لوجاهة ونظراً
 للسجين عليه كان ما على الوضع بقاء واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . اإلعداد تحت
 اإلجراءات لنظام التنفيذية الالئحة تصدر ريثما وذلك القضاء مجلس في المحاكمة أثناء

. و / ) الجزائية
2207/ت/13
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 للشكاوى المحاكم نظر بشأن هـ5/9/1423 وتاريخ 2071/ ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً (
 مدلول عن االستفسارات بعض لورود ونظراً ، والمجالت الصحف في ينشر بما تتعلق التي
 بما مقيد ذلك أن على العمل و االطالع إليكم نرغب . المملكة محاكم بعض من التعميم هذا
 في الوالئي لالختصاص المقررة الجزائية واإلجراءات المرافعات نظامي مواد مع يتعارض ال

. و/ ) الدعاوى نظر
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 بالموافقة القاضي هـ22/6/1421 في م /7/844 رقم الكريم السامي األمر على بناءً فإنه
 للقضاء العالي المعهد في القضاة الفضيلة ألصحاب علمية حلقات بعقد الوزارة قيام على

 وتاريخ 1902 /ت /13 رقم لتعميمنا وإلحاقاً . اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة
 الحلقات هذه التنفيذ الالزمة الضوابط وضع تم قد أنه والمتضمن هـ28/11/1422

 عن ينقص وال قاضياً ثالثين عن يزيد ال بعدد الحلقة تنعقد )1 :- يلي لما وفقا لها والترشيح
 النهائي الترشيح فإن الواحدة للحلقة المحدد العدد عن المرشح العدد زاد إذا قاضياً عشرين
 )2 . تليها التي للحلقة به االحتفاظ يتم أعداد من يزيد وما الوزارة جهاز في المعنية للجنة
 درجة إلى )ج( قاضي درجة من العمل رأس على هم الذين القضاة كافة الحلقات لهذه يرشح
 )4 المرفقة الترشيح باستمارة المقترح النموذج وفق الترشيح يتم )3 . ) أ ( محكمة رئيس
 يتم )6 . ) للقضاء العالي المعهد ( التنفيذ مكان )5 . يوماً عشر أربعة للحلقة الزمنية المدة

 من منطقة لكل محكمتين بمعدل واحد بقاض تشغل التي ادية اإلفر المحاكم في الترشيح
 محاكم رئيس فضيلة من يحدد الذي الترشيح وفق الواحدة العلمية الحلقة في المملكة مناطق

 قاض ترشيح يتم قضاة عشرة إلى قاضيان بها التي المحاكم )7 . الوزارة من أو المنطقة
 قاضيان يرشح قضاة عشرة عن فيها القضاة عدد يزيد التي المحكمة )8 . بينهم من واحد

 ذلك القضاة الفضيلة أصحاب من ترونه من وترشيح االطالع إليكم نرغب لذا . حلقه كل
 التالي العنوان على للوزارة استكمالها بعد االستمارة وإرسال صورتها المرفق االستمارة بتعبئة

 على اإلسالمية سعود بن محمد األمام وجامعة الوزارة بين التنسيق لجنة سكرتارية[ :-
 ]4059203[ رقم الهاتف على االتصال يتم المعلومات من ولمزيد ]4020734 الفاكس

. و / )
2272/ت/13
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القضاة
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 للمحاكم المبلغ هـ5/7/1421 وتاريخ 163 رقم الوزراء مجلس قرار به قضى لما إشارة
 مالزم درجة على يعين من تفريغ من هـ21/7/1421 في 1595/ت/13 رقم بالتعميم
 فيهم بمن للقضاء العالي المعهد خريجو يخضع وأن للقضاء العالي المعهد في للدراسة قضائي

 األقل على سنة لمدة المحاكم في مالزمة لفترة للدراسة المفرغون القضائيون المالزمون
 وضع من المصلحة تقتضيه ما على وبناء . الخ ...قضائي مالزم درجة خاللها يشغلون

 : اآلتي اعتماد نرغب عليه .. أعاله إليه المشار الوزراء مجلس لقرار تنفيذية إجراءات
 يفرغ من وعلى إلزامية للمالزمة يرشح من حق في للقضاء العالي المعهد في الدراسة.1

 من يتمكن ولم للدارسة تفرغ من.2 . تفرغه مدة ل خال وإنهائها فيها االستمرار للدراسة
 بالمالزمة يكلف الوزارة بها وتقتنع للقضاء العالي المعهد يقدرها دائمة ألسباب مواصلتها

 نظام من ) 40 ( المادة حسب ) ج ( قاضي على بعدها يعين سنوات ثالث لمدة الفعلية
 المعهد من تخرجه بعد القضائي المالزم يخضع.3 .الدراسة فترة منها تحتسب ال القضاء
 بقرار جاء ما ذلك في ويراعى . سنة عن تقل ال المحاكم في مالزمة لفترة للقضاء العالي

 برقم المعمم هـ 15/11/1401 وتاريخ 316 رقم العامة بهيئتة األعلى القضاء مجلس
 مباشرة من القضائي المالزم تمكين عدم المحاكم على.4 . هـ18/2/1402 في 12/ت/20

 المحكمة في المباشرة تاريخ يحدد الوزارة من خطاب بموجب إال لديها الفعلية المالزمة
 المفرغ دراسة سير متابعة بالوزارة القضاة شعبة تتولى.5 .األعلى القضاء مجلس من المعينة

 في جديته عدم إلى تشير دالئل أي عن والعرض الدراسية وتقاريره المعهد في للدارسة
 تفرغه مدة عن عادية إجازات للدراسة المفرغ القضائي المالزم يستحق ال.6 . الدراسة
. 7 . المدنية الخدمة لنظام التنفيذية اللوائح من ]28/8[ المادة من الثالثة الفقرة حسب

 بسبب يحضرها لم التي الدراسية األيام عن راتباً للدراسة المفرغ القضائي المالزم يستحق ال
 المالزم اليستحق. 8 .المدنية الخدمة نظام من )21( المادة حسب التأجيل أو الغياب

 تاريخ وبين تفرغه مدة انتهاء تاريخ بين الواقعة الفترة عن رواتب للدارسة المفرغ القضائي
 شعبة تتولى .9 . له يمدد مالم التعميم هذا من )4( الفقرة في إليها المشار المالزمة مباشرته
 المفرغين للمالزمين وإجازات رواتب من واإلدارية المالية اإلجراءات متابعة بالوزارة القضاة

 القضائيون المالزمون فيها يعمل التي المحاكم وعلى العمل رأس على هم ومن للدراسة
 المالزمين على الضوابط هذه تطبق .10 . بالوزارة القضاة شعبة مع مباشرة ذلك في التنسيق
 .11 . هـ5/7/1421 وتاريخ 163 رقم الوزراء مجلس قرار صدور تاريخ بعد المعينين



 التعميم هذا مضمون على بإطالعه إقرار تعيينه قرار إصدار قبل للمالزمة المرشح على يؤخذ
. و/ ) بموجبه يلزم ما فأكملوا . فيه ورد بما والتقيد
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 يجب التي الضوابط بشأن هـ9/2/1419 وتاريخ ]1160/ت/13[ رقم للتعميم إلحاقاً (
 بعض تقدم من لوحظ لما ونظراً ,القضاة الفضيلة ألصحاب الندب طلبات في توفرها

 خاصة ظروفاً مبدين منها نقلهم تم التي المحكمة إلى الندب بطلب القضاة الفضيلة أصحاب
 محكمة من النقل أن إلى ونظراً .إليها نقلهم تم التي المحكمة في العمل مباشرة من تؤخرهم

 وذلك إليها المنقول المحكمة إلى منها المنقول المحكمة من الوالية انتقال يقتضي أخرى إلى
 عليهم بأن الفضيلة أصحاب إحاطة نرغب لذا .النقل قرار في المحددة المهلة بانتهاء

 قرار في لهم المعطاة المهلة انتهاء فور إليها بنقلهم القرار صدر التي المحاكم في المباشرة
. و/ ) ذلك ومراعاة اإلحاطة نرغب ,النقل
2456/ت/13
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 وتعميم ، هـ27/7/1419 وتاريخ 1233/ت/13 برقم العدل وزير معالي تعميم إلى إشارة
 أصول جمع بشأن هـ4/12/1419 وتاريخ 1319/ت/13 برقم العدل وزارة وكيل فضيلة

 لكتابنا وإلحاقا . الخ ... تكليف أو نقل أو تعيين قرار من أسبوع خالل للموظفين يصدر ما
 أصول ببعث لديكم المختصين تعميد حول هـ8/5/1422 وتاريخ 28605/22 برقم

 الوثائق لمركز أسبوع كل نهاية حصرها بعد الحسميات وقرارات ، اإلجازات قرارات
 بهذا السابقة التعليمات أن الحظت قد الجهات بعض إن وحيث . الموظفين وشؤون

 يلي ما اعتماد نأمل فإننا ، ذلك إيضاح في ورغبة ، النظر وهيئة المؤقتين تشمل لم الخصوص
 النظر هيئة وأعضاء والمؤقتين الموظفين يخص كان ما الوثائق لمركز يحال .1 :



 التقاعد قرارات أما ، والحسميات اإلجازات قرارات أصول من والعمال والمستخدمين
 إلى يحال .2 . الموظفين شؤون عام مدير سعادة إلى فتحال والنقل والمباشرة والتعيين

 وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب يخص كان ما العدل وكتاب القضاة شعبة مدير سعادة
. م/ ) أعاله ذكر مما العدل
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 وتاريخ 17/55164 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 المشار ، المنورة المدينة منطقة أمير الملكي السمو صاحب إلى الموجهة هـ 29/6/1424
 مدير كتاب إلى فيه المشار ، هـ 29/5/1424 وتاريخ 90649 رقم اإلمارة كتاب إلى فيها

 ( المتضمن ، هـ 7/1/1424 وتاريخ 3 برقم المنورة بالمدينة التسول مكافحة مكتب
 يمضين بعضهن وأن ، لديهم الموقوفات المنزليات العامالت حقوق تحصيل في معاناتهم

 الكفيل إحضار وبعد ، بحقوقها التزامه عن متهرب أو متغيب وكفيلها أشهرا بالتوقيف
 النقضاء للحقوق يحال أو ، حضوره حال يدفع أن فإما ، حقوقها مكفولته بإعطاء يطالبونه

 ، مخفورا الكفيل إحضار عند مشكلة يواجهون وأنهم ، حقوقها فيها يسدد لم طويلة فترة
 إذا إال منهم يقبل ال فإنه الحقوق إلى بالخفارة أرسل وإذا ، لديهم إيقافه يستطيعون ال ألنهم

 لحجز صالحية لديهم وليس وقت إلى يحتاج وهذا ، اإلمارة من توجيها أو أمرا أحضروا
 ، لمكفوالتهم عليهم ما بدفع الكفالء هؤالء تكليف يتم وأنه ، بذلك أمر صدور إلى الكفيل

 يبقى وقد ، اإلمارة على أمره يعرض ثم المدنية الحقوق بتوقيف إيقافه يتم عجزه يدعي ومن
 أي إيقاف يتم ال ألنه ، للتعليمات مخالف وهذا ، النظامية المدة تتجاوز بالتوقيف طويلة مدة

 أي إيقاف تقبل ال السجن شعبة أن كما ، للتنفيذ صالح قرار أو شرعي بحكم إال شخص
-230 ( المواد حسب بسجنه المحكمة من معزز شرعي حكم بحقه يصدر لم شخص
 . ) ... اإلداري الحاكم من صريح بأمر أو الشرعية المرافعات نظام من ) 231-232

 القضايا من العامالت حقوق اعتبار في النظر الداخلية وزير الملكي السمو صاحب ويرغب
. أهـ . الشرعية المرافعات نظام من ) ز / 234 ( المادة في عليها المنصوص المستعجلة



 الشرعية المرافعات نظام من ) 4 / 40 ( المادة في ورد ما وعلى ، ذكر ما على وبناء
 قضايا : مثل ، القضية ناظر إلى الميعاد لنقص المجيزة الضرورة تقدير في يرجع [ : ونصها

 ، موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا . ] ونحوهم والمسافرين والقاصرين السجناء
. و/ ) والئحتها بعاليه إليها المشار المادة ضوء في العامالت قضايا إنهاء سرعة ومراعاة
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 قرار اعتماد المتضمن ، هـ 28/4/1425 وتاريخ 2444/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقا (
 القاضي ، هـ 5/4/1425 وتاريخ 1261 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب
 برقية تلقينا إننا وحيث . والمحلية الفرعية اللجان اختصاص وإيضاح محلية لجان بتشكيل

 وتاريخ هـ ج س 379 برقم المدنية لألحوال المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة
 للشؤون العدل وزارة وكيل فضيلة إلى الموجهة الصورة إلى فيها المشار ، هـ 10/5/1425

 9 /2316/ش أ برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب مستشار معالي برقية من القضائية
 لألحوال المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة برقية تضمنت وقد ، هـ22/2/1412 وتاريخ
 الميالد مكان إلثبات صكوك إصدار بعدم العدل وكتابات المحاكم على التعميم طلب المدنية
 نرغب فإننا لذا . الخ ... سنوات الخمس ذات ومرافقيهم والعمل التنقل بطاقات لحملة
 وذلك ، أعاله المذكورة الميالد وتاريخ مكان إثبات صكوك إصدار وعدم االطالع إليكم

. و/ ) المدنية األحوال نظام من ] 83 ، 82 [ المادتين على بناء
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 وتاريخ 1586/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقا : بعد و .. بركاته و الله رحمة و عليكم السالم
 التي اإلفرادية المحكمة في اإلدارة مدير يمنح [ الثانية الفقرة في المتضمن هـ 6/7/1421
 و اإلدارية األمور في وفروعها الوزارة مخاطبة صالحية العمل رأس على قاض فيها يوجد ال



 بعض من لوحظ إنه وحيث . ] ... المحكمة في اإلداري الجهاز على واإلشراف المالية
 بعضهم يتغيب وقد ، بإجازته المباشر رئيسهم تمتع أثناء الحضور في التساهل الموظفين

 أو وتصديرها وتوريدها المعامالت استقبال في التأخر ذلك على فيترتب ، شرعي عذر بدون
 الثانية الفقرة تضمنته ما تطبيق على والتأكيد االطالع إليكم نرغب فإننا . منها المتأخر إنهاء

. و/ ) اإلفرادية العدل لكتابات شامل ذلك وأن ، أعاله إليه المشار التعميم من
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 ، هـ23/7/1425 وتاريخ 38175/ب/3 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد (
 وتاريخ 29/65900 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية على اطلعنا [ : ونصّه

 القاضي ، هـ29/5/1425 وتاريخ م/3/252 رقم لألمر فيها المشار ، هـ21/7/1425
 طن ألف ) 21 ( وتعبئة لشراء ) ريال مليون وسبعين خمسة ( بمبلغ االرتباط على بالموافقة

 مناطق إلى بشحنها المالية وزارة تعميد سموّه وطلب . هـ1425 عام موسم من التمور من
 أن على متبع هو ما حسب شحنها من مانع ال بأنه نخبركم . سنوياً المتبع حسب التوزيع
 . أهـ . ] ... بموجبه يلزم ما فأكملوا ... التوزيع عملية في مستفيدة منطقة كل قاضي يشارك

. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
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 تُعد أن المتضمنة ، التحكيم لنظام التنفيذية الالئحة من الخامسة المادة في جاء ما على فبناء
 ، المظالم ديوان ورئيس التجارة ووزير العدل وزير بين باالتفاق المحكمين بأسماء قائمة

 قائمة برفقه تجدون لذا . والصناعية التجارية والغرف القضائية والهيئات المحاكم بها وتخطر
 عام من الثانية جمادى لشهر ، المحكمين قائمة إعداد لجنة أمانة من الصادرة المحكمين

 . و/ ) التنفيذية والئحته التحكيم نظام به يقضي حسبما الالزم وإكمال لالطالع . هـ1425



. الوزارة من القائمة تطلب
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 وتاريخ س18/37707/2 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد (
 ، للسجن الجوال هواتف أجهزة إدخال ظاهرة لتفشي نظراً أنه المتضمنة ، هـ5/7/1425

 الهروب أو باألمن كاإلخالل ، السجناء قبل من سوية غير أمور في ذلك استخدام وإمكانية
 نظام من 29 المادة إلى استناداً أنه سموه وأشار ، جرائم الرتكاب والتنسيق التخطيط أو

 صدرت فقد ، هـ21/6/1398 في 31/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر والتوقيف السجن
 الجوال هواتف إدخال حاول أو أدخل من بحق المادة تلك بتطبيق القاضية سموه توجيهات

 ضمن الهواتف تلك أجزاء إدخال إدراج على التأكيد جرى كما ، السجناء عنابر إلى
 يدرء بما ذلك ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... إليها المشار المادة في المخالفات

. و/ ) الشرعي الوجه وفق المفسدة
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 صالحية منحهم بخصوص الوزارة فروع بعض من استشكال من للوزارة ورد ما إلى إشارة
 ، العدل كتاب الفضيلة أصحاب إجازات قرارات من بصور القضاة الفضيلة أصحاب تزويد
 من الثامنة المادة في ورد ما حيال وكذلك. الخ ... أجازته مدة العدل كاتب بعمل للقيام

 الخ ... المحكمة قضاة تعدد حال في ذلك وكيفية العدل كتاب الختصاص التنفيذية الالئحة
 على بأن اللجنة رأت فقد العدل وكتاب كتابات لجنة اجتماع في الموضوع هذا وبدراسة .

 بعمل تقوم التي المحكمة قاضي فضيلة تزويد العدل لكاتب اإلجازة بمنح المختصة الجهة
 بمثابة اإلجراء هذا ويعتبر ، العدل كاتب إجازة من بصورة إجازة منحه حال العدل كاتب

 حال وفي ، العدل كتاب اختصاص الئحة من الثامنة المادة في إليه المشار الرسمي التعميد



 من تكليف فضيلته ويتولى ، بذلك المحكمة رئيس فضيلة يزود ، المحكمة في القضاة تعدد
 ولموافقتنا العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناءً . العدل كاتب بعمل للقيام ، القضاة من يراه
. و/ ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب ذلك على
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 ش17/8936/2 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 ، الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجهة ، هـ11/2/1426 وتاريخ
 إلى فيه المشار هـ12/4/1425 في ش6585 رقم سموكم برقية إلى إشارة [ : ونصها
 المملكة عام مفتي سماحة خطاب به المرفق ، هـ11/2/1418 في 287/س17 رقم خطابنا
 هيئة قرار بشأن ) الله رحمه ( باز بن الله عبد بن العزيز عبد / الشيخ سابقا السعودية العربية

 وإجبار التحجير أن.1 : يلي لما المتضمن ، هـ15/8/1409 في 153 رقم العلماء كبار
 المعتبرة الشروط فيه تتوفر بمن الزواج من ومنعها عليه توافق ال ممن الزواج على المرأة
 منكر الوجه هذا على والنكاح ، عنه بالنهي صريحة الشرعية والنصوص ، يجوز ال أمر شرعا
 أن ويريد األنثى تحجير على يصر من.2 . والجور الظلم أنواع أكبر من الحجر إذ ، ظاهر

 العادة عن ينته لم ومن ، ورسوله لله عاص فإنه رضاها بغير يزوجها أو ويتزوجها يقهرها
 عن تخليه بعد إال عنه اإلفراج وعدم بالسجن معاقبته تجب اإلسالم أبطلها التي الجاهلية

 أو أمرها ولي أو المرأة على االعتداء بعدم والتزامه المطهر الشرع ألحكام المخالف مطلبه
 وعدم بااللتزام فيها النفوذ ذوي من أحد أو قبيلته شيخ قبل من كفالته وبعد ، يتزوجها من

 المطهر للشرع مخالفته وبيان ، األمر هذا جواز بعدم المواطنين توعية تكثيف.3 . االعتداء
 المرئية اإلعالم وسائل وفي الحسبة وأهل والوعاظ والدعاة والخطباء القضاة قبل من

. المقروءة والمسموعة

 وما النفس على االعتداء قضايا عدد في تزايد األخيرة الفترة في لوحظ أنه سموكم ذكره وما
 رآه وما ، أقاربهن غير من الزواج من ومنعهن النساء على التحجير بسبب والتهديد دونها

 العلماء ومشاركة الجهود تظافر يتطلب واستئصالها المخالفات هذه مواجهة أن من سموكم



 إلى وتوجيههم ، فيه الشرع حكم وبيان الناس توعية في اإلعالم ووسائل والخطباء والدعاة
 مفتي سماحة خطاب تلقينا . لها التصدي في األمنية الجهات ومساندة عنها واالبتعاد تركها

 رقم واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء كبار هيئة ورئيس السعودية العربية المملكة عام
 الثانية دورته في العلماء كبار هيئة مجلس أن المتضمن ، هـ20/1/1426 في 2/س/2

 الموضوع هذا درس هـ17/1/1426 تاريخ من ابتداء الرياض بمدينة انعقدت التي والستين
 حكم بيان في كاف آنفا إليه المشار السابق قراره أن والمناقشة المداولة بعد ورأى ،

 ما نفذت إذا المختصة الجهات وأن ، المشكلة هذه عالج في وواف ، النساء على التحجير
 من الثالثة الفقرة تضمنته ما على التأكيد إلى يحتاج وهذا ، المقصود حصل القرار في جاء

 من الدائمة بالتوعية واإلرشاد الدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة بتوجيه وذلك القرار
 ، المطهر للشرع مخالفته وبيان ، األمر هذا جواز بعدم ، والخطباء والدعاة الوعاظ قبل

 ، المختلفة اإلعالم وسائل في القرار بنشر واإلعالم الثقافة وزارة على التأكيد وكذلك
 والرئاسة العدل وزارة وتنبيه ، اإلعالم وسائل في والكتاب المتحدثين قبل من عليه والتعليق

 معالجة قضاياه ومعالجة ، األمر بهذا بالعناية المنكر عن والنهي بالمعروف األمر لهيئة العامة
 الوجه وفق يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... جذرية

. و/ ) والتعليمات الشرعي
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 ف/ج/157 برقم السعودية الفقهية الجمعية إدارة مجلس رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد
 اإلمام جامعة ( ومقرها السعودية الفقهية الجمعية أن المتضمن ، هـ24/1/1426 وتاريخ
 ، المتخصصة العلمية الجمعيات إحدى ) بالرياض الشريعة كلية – اإلسالمية سعود بن محمد
 إال المنشود الوجه على تتحقق لن أهدافها وأن ، وأصوله بالفقه العناية إلى تسعى والتي

 الدكتوراه حملة من الجمعية عمل مجال في المتخصصين بدعم ثم تعالى الله بتوفيق
 أقسام من يعادله وما الشريعة قسم وبكالوريوس وأصوله الفقه تخصص في والماجستير
 أصحاب على التعميم فضيلته ويرغب .وأصوله الفقه تخصص في اإلسالمية الدراسات

 نرغب لذا . الخ ... الجمعية لعضوية لالنضمام وذلك العدل وكتاب المحاكم قضاة الفضيلة



 تطلب . ك/ ) بذلك المتعلقة االستمارة من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم
. الوزارة من المرفقات

2679/ت/13
1/54

12
6

1426
القضاة

)

 5973 رقم العامة اإلدارة بمعهد المتدربين شؤون عام مدير سعادة كتاب الوزارة تلقت فقد
 التدريبي العام خالل التدريبية للبرامج الزمنية الخطة به المرفق ، هـ13/5/1426 وتاريخ
 ويطلب ، والدمام جدة في وفرعيه الرياض في العامة اإلدارة معهد في هـ1427 - هـ1426
 وإكمال االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... للوزارة التابعة الجهات على ذلك تعميم سعادته
 ترشيح 0 : اآلتية الضوابط وفق قبلكم من الترشيحات تكون أن على ، يخصكم فيما الالزم

 له يسبق لم لمن األولوية منح على والحرص ، تدريبه العمل مصلحة أو حاجة تقضي من
 أن بدّ ال العدل كتاب الفضيلة أصحاب ترشيح يخص فيما 0 . تدريبية دورة على الحصول

 الفضيلة أصحاب أحد أو العدل كتاب الفضيلة أصحاب أحد قبل من للعمل تأمين هناك يكون
 مسوغات ضمن ذلك وإرفاق ، واحد عدل كاتب إال فيها ليس التي للجهات بالنسبة القضاة

 - االستمارة تعبئة 0 . اإلقرار من بصورة العدل وكتاب القضاة شعبة تزويد مع ، الترشيح
 0 . حقولها جميع واستكمال ، المرشح قبل من بالترشيح الخاصة - منها نسخة المرفق
 التدريبية البرامج على الترشيح يتم فإنه ، المشاركة تنظيم حيال العمل لمصلحة تقديراً

 بسبب العمل عن االنقطاع فترات من للتقليل وذلك ، فقط مددها في جداً المتقاربة
 بعد بالترشيح الخاصة االستمارات ترسل 0 . ذلك ومراعاة الحرص الجميع وعلى ، التدريب

 نهاية قبل أسبوعان أقصاها مدة في بالوزارة اإلداري للتطوير العامة اإلدارة إلى تعبئتها
 و / .) المرفق الدورات جدول في الموضّحة الفصول حسب وذلك ، المعهد لدى الترشيح

.
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1426
القضاة

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجلة السرية الخطية البرقية تلقينا فقد
 رقم الكريم السامي لألمر نشير [ : ونصها ، هـ21/6/1426 وتاريخ 112/س61/6

 مالي مبلغ بصرف الواجب شهداء أسر تكريم المتضمن ، هـ5/5/1424 وتاريخ 111/أ
 أن على وحرصاً ، ) صورته مرفق ( إليه المشار الكريم السامي لألمر استناداً ، منزل لشراء

 رؤساء إبالغ معاليكم من نأمل ، الكريم السامي األمر تنفيذ في إشكال هناك يكون ال
 لرئيس المبلغ تحويل وسيتم ، الشرعي بالوجه طريقهم عن وتنفيذه ذلك بتولي المحاكم
 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بها منزل شراء األسرة ترغب التي المنطقة في المحكمة

. و / ) . إليه المشار السامي األمر من نسخة برفقه وتجدون ، بموجبه والعمل
2737/ت/13
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القضاة

 ، هـ16/8/1426 وتاريخ ب م/10218 رقم الشريفين الحرمين خادم برقية تلقينا فقد
 ورقم ، هـ19/2/1426 في 11703/26 رقم خطابيكم مشفوعات لكم نعيد [ : ونصها

 في 68849/22 رقم الوزارة خطاب ومشفوعات هـ3/3/1422 في 7954/22
 القاضي ، هـ1/6/1412 في 7175 رقم البرقي لألمر فيها المشار هـ22/12/1422

 الجزئية بالمحكمة والقاضي سابقا بالرياض العامة بالمحكمة القاضي تعيين على بالموافقة
 سعيد ورثة من القصار على الولي تصرفات على مشرفا الشدي علي بن سعد الشيخ حاليا

 فضيلته يقرره ما يكون بحيث ، للمحكمة رسمي طلب تقديم دون العقار يخص فيما السيد
 التي بالطريقة والمصلحة الغبطة لفضيلته ثبت متى ، التمييز محكمة من يصدق لم ولو نافذاً
 األمر بموجب تعيينه هل الوزارة من استفسر أن سبق فضيلته أن من أوضحتموه وما . يراها

 كان ولو األمر يشملها مما وقبوله واإلفراغ والشراء والبيع القسمة إجراء يشمل إليه المشار
 يلزمه وأنه ذلك شمول إلى أشار األمر بأن توجيهكم ورده وأنه ، الرياض مدينة خارج العقار
 وأوضح . متعددة مناطق في كثيرة لعقارات إفراغات منه جرى فضيلته وأن ، بموجبه العمل
 عرض تم أنه هـ14/6/1421 في 1/1307 رقم بخطابه األعلى القضاء مجلس رئيس فضيلة

 القاضي بتكليف صدر إذا األمر بأن ورأى العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على الموضوع



 إال األمر يشمله فال خارجها كان ما وأما ، المكانية واليته تحت كان فيما فهو القضية بنظر
 بناء صدر عديدة سامية أوامر هناك أن وإيضاحكم ... ذلك يملك ممن األمر يتضمنه باستثناء

 موجبها إنفاذ عند المكانية بواليته يتقيد ال وأغلبهم المعينين القضاة بتكليف خطابات عليها
. لها فهمهم حسب السامية األوامر لعموم

 بشأن التصرفات على القاضي إشراف يكون أن على السامي األمر في يُنصّ أن وترون
 تقييدها ألن ، وغيرها المكانية القاضي والية تحت منها كان ما العقار يخص فيما القصار
 كالقصار الخاصة الظروف ألصحاب البيع إجراءات تسهيل وهو االستثناء من المقصود ينافي

 في مشرفين تعيين يتطلب ذلك على النصّ وعدم ، بهم المتعلقة المعامالت وإنجاز ونحوهم
 أصالة السيد سعيد بن الله عبد من المقدّم االستدعاء نسخة لكم ونبعث . متعددة أماكن
 وأنّ ، منها القليل سوى يبق ولم العقارات من الكثير قسمة تم أنه فيه يذكر ووكالة ووالية

 كان ما على المذكور القاضي استمرار ويلتمس حَرَج في وضَعَهم معاملتهم في البت تأخر
 اختصاص يكون أن إليكم ونرغب . العقارات من تبقى ما قسمة من االنتهاء لحين عليه

 العقارات في القصر األولياء تصرفات على باإلشراف سامية أوامر بموجب المعينين القضاة
 دامت ما المكانية القاضي والية على مقصوراً وليس المملكة في العقارات لجميع عاماً
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] .. بموجبه يلزم ما فأكملوا .. المملكة داخل
.و / ) موجبه
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1426
القضاة

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجه ، هـ9/9/1426 وتاريخ ر/36502

 وتاريخ ) 226 ( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .1 : يلي ما به المرفق ،
 العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول اتفاقية على بالموافقة القاضي ، هـ29/8/1426

 األول ربيع/15 بتاريخ الكويت بدولة الكويت مدينة في عليها الموقع ، اإلرهاب لمكافحة
 من نسخة .2 . بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك م2004 لعام مايو 4 الموافق هـ1425 لعام

 على بالمصادقة الصادر ، هـ2/9/1426 وتاريخ ) 52/م ( رقم الكريم الملكي المرسوم
 من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك



. و / .) المذكور الوزراء مجلس قرار
2808/ت/13
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1427
القضاة

 هـ2/7/1425 وتاريخ 1/1710 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا فقد (
 وتاريخ ) 287/59 ( رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار به المرفق ،

 وبعد . بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده لله الحمد [ : ونصه ، هـ18/6/1425
 مدينة في المنعقدة والخمسين التاسعة دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس فإن :

 القضائي المالزم أمر استعرض قد ، هـ17/6/1425 نهاية حتى 7/6 من ابتداء ، الطائف
 ما المجلس واستعرض ، للقضاء العالي المعهد في دراسته انتهاء بعد مالزمته تكون الذي
 تكون مالزمته الذي المالزم بشأن يطبق أن فرأى المالزمين بشأن قرارات من صدوره سبق
 هـ19/2/1390 في 52 رقم األعلى القضاء مجلس قرار وفق القضاء معهد من تخرجه بعد

 رئاسة من الواردة المعاملة على اطالعه بعد . األعلى القضاء مجلس إن ( : اآلتي ونصه ،
 الشيخ من المقدم بالمعاملة المرفق االقتراح وعلى ، هـ8/2/90 في 432/2 رقم القضاة
 من ورغبة القضائيين المالزمين بشأن ، الله رحمه القضاة رئيس لسماحة خنين بن راشد

 مداركهم وتقوية المالزمة أثناء في منهم واالستفادة المالزمين أعمال تنظيم في المجلس
 أن .1 : يلي ما يقرر ذلك على وبناء . القضاء يتولون حينما الكافي االستعداد لديهم ليكون
 أشهر ثالثة مدة محكمته في للمالزمة معين هو الذي القاضي بجانب القضائي المالزم يجلس

 . عملياً ذلك من واالستفادة والمرافعات القضايا سير مجريات على باالطالع خاللها يقوم
 اإلنهاءات من مناسباً يراه ما القاضي إليه يحيل ذلك تلي التي األشهر الثالثة في ثمّ .2

 القاضي على ذلك من يجريه ما عرض ثم إثباتها نحو الالزمة اإلجراءات باتخاذ ليقوم البسيطة
.3 . القاضي قبل من الالزم وإكمال ذلك باستعراض القاضي ليقوم والشهود المنهي مع

 من ومقدرته لكفاءته مناسباً يراه ما القاضي إليه يحيل السنة من الباقية األشهر الستة في
 على الحكم قبل أجراه ما جميع يعرض ثم مسؤوليته على لينظرها البسيطة والقضايا اإلنهاءات

 الصك وينظم المالزم قبل من فيه البت على وافق الشرعية ألصوله موافقاً وجده فإذا رئيسه
 األعلى القضاء مجلس إلى القاضي يرفع المالزمة مدة إنهاء بعد .4 . المالزم باسم ويسجل



 من النظر ليجري للقضاء وصالحيته كفاءته ومدى محكمته في المعين المالزم عن تقريراً
 تكون : يلي ما ذلك إلى يضاف .5 . أهـ ) ذلك ضوء على قاضيا تعيينه في المجلس قبل

 المالزم فيها الزم التي البلد في كان إذا جزئية محكمة لدى أشهر ثالثة لمدة األخيرة الفترة
 والله . أشهر ثالثة فترة كل القضاة من عدد على الفترات توزيع وينبغي ، جزئية محكمة
 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى الموفق
.و) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد
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1427
القضاة

 القضاء مجلس قرار على المبنى هـ5/9/1417 وتاريخ 959/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا(
 باالهتمام المحاكم على التأكيد المتضمن هـ22/7/1417 في283 رقم العامة بهيئته األعلى
 معالي كتاب تلقينا فقد عليه الخ... بأول أوالً القضاة جميع من والسجالت الضبوط بتوقيع
 كتابنا على المبنى هـ20/10/1427 وتاريخ 1/3041 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس

 القضاء مجلس على الموضوع بعرض أنه المتضمن هـ9/4/1427 في 30706/27 رقم
 والسجالت الضبوط بتوقيع باالهتمام القضاة على التأكيد المجلس رأى العامة بهيئته األعلى

 لذا الخ ... إليه المشار هـ22/7/1417 في 283 برقم المجلس من صدوره سبق ما وفق
و/ ).موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
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القضاة

 افتتاح طلب تتضمن , القضاة الفضيلة أصحاب من طلبات من للوزارة يرد ما لكثرة فنظراًً
 كتاب الفضيلة أصحاب من كاف بعدد ودعمها بها يعملون التي الجهات في عدل كتابات
 القيام عدم أو العدل بكتابة الخاصة لألعمال تأخير من المحاكم بعض في يكون وما . العدل

 في عدل كتابات بافتتاح الخاصة الحاجة بتحديد المعنية الجهة هي الوزارة إن وحيث .بها
 في الحاجة بدراسة مستمرة بصفة بالوزارة المختصة الجهات تقوم حيث . الجهات بعض



 حيال يلزم ما لتقرير ذلك عن والرفع للوزارة الواردة اإلحصائيات في والنظر الجهات جميع
 بأعمال المحاكم قضاة الفضيلة أصحاب بعض قيام عدم أن كما . العدل كتابات افتتاح

 أصحاب مصالح تعطل الى يؤدي تأخيرها أو القضائية لواليتهم التابعة العدل كتابات
 الجهات في العدل كتابات أعمال بجميع القيام لكم نؤكد فإننا . بهم واإلضرار المعامالت

 نظام من )252( للمادة وفقاً , المكاني االختصاص حسب عدل كتابات فيها يوجد ال التي
 القيام عدم وأن . القضاء نظام من )94( والمادة , الشرعي القضاء مسئوليات تركيز

 االطالع إليكم نرغب لذا .والتعليمات لألنظمة صريحة مخالفة يعد المذكورة باألعمال
و /يحفظكم،،، والله . موجبه واعتماد

3211/ت/13
1/5

29
8

1428
القضاة

)

 ، هـ3/7/1428 وتاريخ 2452/1 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا فقد
 رقم والستين الخامسة دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار به المرفق
 218/43 رقم المجلس قرار على االطالع بعد [ :ونصه هـ29/6/1428وتاريخ 239/65

 دار وقضايا األحداث قضايا في للنظر القضاة أحد تخصيص حول هـ20/4/1417وتاريخ
 هـ3/5/1428 وتاريخ 44872/28 رقم العدل وزير معالي كتاب على واالطالع . الرعاية
 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية به المرفق

 اللجان به أوصت ما تحقيق سموه طلب المتضمنة هـ20/4/1428وتاريخ1/5/37662رقم
 بأعمال بالرياض المالحظة دار في األحداث من مجموعة قيام من حدث ما لدراسة المشكلة

 الخ..األسبوع أيام طيلة المالحظة دار في للعمل قاضٍ تفريغ توصياتها ضمن ومن فوضى
 كتاب ومشفوعه هـ26/5/1428وتاريخ55984/28 رقم معاليه كتاب على االطالع وبعد
 من نسخة به المرفق هـ16/5/1428وتاريخ 47383رقم االجتماعية الشئون وزير معالي
 هـ5/3/1428 وتاريخ 5005 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب

 المجلس فإن ذلك على وبناءً المذكورة اللجنة به أوصت ما على سموه موافقة المتضمن
 دار وقضايا األحداث قضايا في للنظر الجزئية المحكمة قضاة أحد يكلف _1 :اآلتي يقرر

 المحكمة قضاة جميع التكليف يشمل أن على األسبوع ولكامل أشهر أربعة لمدة المالحظة



 إلكمال المختصة للجهات ذلك يبلغ _2 .نحوه أو بالندب المحكمة في يعمل من ماعدا
و/ )يحفظكم والله . يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .].الالزم
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القضاة
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 توصيته في المتضمن هـ6/7/1421 وتاريخ 1586/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 العمل رأس على قاض فيها يوجد ال التي اإلفرادية المحكمة في اإلدارة مدير يمنح( الثانية

 اإلداري الجهاز على واإلشراف والمالية اإلدارية األمور في وفروعها الوزارة مخاطبة صالحية
 فعليه المحكمة هذه قبل من الرسمية الجهات مخاطبة إلى األمر احتاج وإذا المحكمة في

 القضايا إليها تحال محكمة أقرب قاضي أو -وجد إن– المنتدب القاضي مع التنسيق
 في األول للكاتب الصالحية فتمنح للمحكمة إدارة مدير وجود عدم حالة وفي ، المستعجلة
 وحيث .هـ4/6/1425 وتاريخ 2467/ت/13 رقم الوزارة بتعميم عليه المؤكد )المحكمة

 أدى مما شهور لعدة بالوزارة المالية لإلدارة المسيرات إعادة تؤخر الجهات بعض تزال ال
 هذه لتأخير أدت التي األسباب من وأن ، لها التابعة الصرف اعتماد أوامر مع ضمها عدم إلى

 على والتوقيع عليها االطالع العدل كتاب أو اإلفرادية المحاكم قضاة بعض رغبة المسيرات
 المسيرات وصول تأخير في يتسبب قد اإلجراء هذا وأن ، بأنفسهم الفرع إلى إعادتها خطاب

 اإلعادة خطاب لتوقيع موجود غير العدل كاتب أو القاضي أن بحجة غيرها أو السندات أو
 ونظراً .تواجده عدم تبرر التي األسباب من ذلك غير أو منتدباً أو مجازاً يكون بأن وقته في

 حساباتها ضمن المسيرات بعض إرفاق عدم من العامة المراقبة ديوان يالحظه ما لكثرة
 من )3/أ/2/2/2( للمادة مخالفة يعد وهذا وقتها في المسيرات وصول عدم نتيجة الشهرية

 المسيرات تأخير وعدم االطالع إليكم نرغب لذا .والحسابات للميزانية المالية التعليمات
 من الثانية بالتوصية ورد ما على والعمل الصرف بعد وغيرها والقبض االستالم وسندات

 بتعميمنا عليه والمؤكد بعاليه إليه المشار هـ6/7/1421 وتاريخ 1586/ت/13 رقم التعميم
 العدل لكتابات شامالً ذلك أن والمتضمن هـ4/6/1425 وتاريخ 2467/ت/13 رقم

و / )يحفظكم والله .اإلفرادية
ت/189/2
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عمالية قضايا

 في 1/2/555 رقم االجتماعية والشئون العمل وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 في 831 رقم بخطابه بتبوك الفرعي العمل مكتب لمعاليه كتبه ما على عطفاً هـ6/7/1393
 يوجد مما العمالية القضايا بعض في بالنظر تقوم بتبوك الشرعية المحكمة بأن هـ6/5/1393

 إن وحيث .واحدة قضية في بالنظر جهتين بقيام االختصاص وتداخل االزدواج من نوعاً
 تنص هـ6/9/1389 في 21/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر العمل نظام من )173( المادة
 والفرعية الرئيسية العمل مكاتب من مكتب كل في الوزراء مجلس من بقرار تؤلف أن على
 كل وتشكل .العمل وزير ترشيح على بناء الخالفات لتسوية االبتدائية اللجان المملكة في

 من الرئيس يكون أن ويجب الحقوقية، القضايا في الخبرة أصحاب من أعضاء ثالث من لجنة
 من اآلخرين العضوين من األقل على واحد يكون أن يجب كما الشريعة في اإلجازة حملة
 المادة نصت كما رئيساً، بينهم من القرار ويحدد الحقوق أو الشريعة في اإلجازة حملة

 حق غيرها دون وحدها لها اللجان هذه من لجنة كل أن على المذكور النظام من )179(
 انتداب أو الستجوابه شيء أي إحضار ولها العمل بعقود المتعلقة الخالفات جميع في النظر
 القضايا في النظر أسند قد األمر ولي إن وحيث .إلخ..االستجواب بهذا للقيام أعضائها أحد

 في االختصاص جهة هي اللجان هذه أصبحت فقد غيرها دون المذكورة اللجان إلى العمالية
 .واحدة قضائية جهة من أكثر في القضايا تلك نظر المالئم من وليس العمالية القضايا نظر

 أكد .و/انتهى .)إليها المشار لجهاتها وتركها العمالية القضايا في النظر وعدم اإلحاطة نرغب
.و/هـ9/11/1406 في 12/201 رقم بالتعميم
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عمالية قضايا

 للشئون الدولة وزير الملكي السمو صاحب تعميم من صورة برفقه تجدون( :وبعد -
 كان سواء عامل ألي يجوز ال أنه المتضمن هـ3/8/1395 وتاريخ 31068 رقم الداخلية



 به التزم قد دام ما عمله أداء عن يمتنع أن بالقطوعة أو بالقطعة أو بالشهر أو باليومية يعمل
 وزير الملكي السمو صاحب خطاب ونص .ش/انتهى .)واالعتماد لإلحاطة كتابة أو شفاهة

 نظام من )66( المادة لنص وتطبيقاً والنظامية الشرعية بالقواعد عمالً« .إليه المشار الداخلية
 قرار بها الصادر العاملة األيدي انتقال حركة تنظيم قواعد من )4( والمادة والعمال العمل

 في ر/320620 برقم عنها والمعمم هـ5/7/1395 في 826 رقم الوزراء مجلس
 أو بالقطعة أو بالشهر أو باليومية يعمل كان سواء عامل ألي يجوز ال فإنه هـ11/7/1395

 عمله يتابع أن عليه بل كتابة أو شفاهة به التزم قد دام ما عمله أداء عن يمتنع أن بالقطوعة
 نظامية ومخالفة شرعي لمحظور مرتكباً يعد عمله عن العامل امتناع حالة وفي ينجزه حتى
 أجنبياً كان إن البالد من باإلبعاد معاقبته عن فضالً ونظاماً شرعاً معاقبته يستوجب مما

 .البالد في اإلقامة له تجوز ال العمل عن وباالمتناع العمل هو األجنبي إقامة سبب إن حيث
.»عمم ذكر لما وإثباتاً لذلك، االلتفات والعمال األعمال أرباب جميع فعلى
ت/10/12
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عمالية قضايا

 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة وردنا( :وبعد -
 في 1235 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة به مرفق هـ7/11/1397 في 27101

 رقم الوزراء مجلس قرار نص وإليكم العمال وضع تنظيم قواعد بشأن هـ12/10/1397
 في المنعقدة جلسته في قرره ما على بناء الوزراء، مجلس إن .هـ12/10/1397 في 1235

 الصناعة وزير المعالي أصحاب من كل من وزارية لجنة تأليف من هـ13/11/1395
 والشئون والعمل والتخطيط، والتجارة، الوطني، واالقتصاد والمالية المواصالت، والكهرباء،
 تواجهه الذي والموقف العمال وأجور األسعار ارتفاع بمشاكل يتعلق ما لدراسة االجتماعية

 قدمت وحيث .لذلك المناسبة الحلول وإيجاد ذلك جراء من الحاضر الوقت في البالد
 األوضاع لمعالجة بها األخذ رأت التي االقتراحات تضمن بذلك محضراً المذكورة اللجنة

 في المحضر ذلك على االطالع بعد المجلس وقرر .بذلك قرار مشروع ونظمت المذكورة
 وزير ومعالي الداخلية وزير سمو من لجنة تكوين هـ18/11/1396 ـ17 بتاريخ جلسته
 الحد كيفية في والنظر السابقة اللجنة تقرير لدراسة التجارة ووزير االجتماعية والشئون العمل

 وقد هـ25/11/1396 في )39( رقم محضرها المذكورة اللجنة وقدمت األسعار ارتفاع من



 معالي وعضوية الداخلية وزير سمو برئاسة ثالثة لجنة وتأليف عليه االطالع بعد المجلس قرر
 عمال وضع تنظيم -أ :باآلتي لتقوم االجتماعية والشئون والعمل والتجارة التخطيط وزير

 إال المملكة في بالبقاء للعامل يسمح ال وحيث عمل بعقود حالياً يرتبطون ال الذين اليومية
 .المهرة غير العمال من الطائفة هذه ألجور أدني وحد أعلى حد يوضع وأن به يرتبط بعقد
 تقف التي العقبات ومعالجة الفنيين وشبه الفنيين للعمال األجور تحديد إمكانيات دراسة -ب

 الداخلية وزير سمو خطاب على االطالع وبعد .الوزراء لمجلس النتيجة ورفع التحديد دون
.إليها المشار اللجنة محضر به المرفق هـ3/7/1397 في 3/18230 رقم

 -1 :االستقدام إجراءات أحكام من المعفين العمال وضع تنظيم قواعد : أوالً :يلي ما يقرر
 العاملين خاصة معاملة يعاملون ممن االستقدام إجراءات أحكام من المعفون يحصل أن يجب
 كلمة فيها يسجل عمل رخصة على استقدام طلب بغير بها للعمل والقادمين بالمملكة منهم

 أو الثبوتية الشهادات العامل يحضر أن بعد إال )فني عامل( رخصة إعطاء يجوز وال )عامل(
 التي والجهات المملكة في المهني التدريب مراكز أحد قبل من المهنة في امتحاناً يجتاز

 كعمال بالعمل المذكورين للعمال يسمح -2 .االجتماعية والشئون العمل وزارة تعتمدها
 سجالت بموجب لسعوديين المملوكة التجارية المحالت في العمل ذلك في بما مأجورين

 البند حكم يشمل -3 .األجنبي المال برأس االستثمار نظام بموجب لها المصرح أو تجارية
 الخاص لحسابهم محالت في يعملون الذين المذكورين العمال من الحرف أصحاب األول

 لهم العمل رخص صرف عند كعمال األساسية بصفتهم المرحلة هذه في االحتفاظ مراعاة مع
 الرخصة طلب استمارة بتعبئة المذكورين العمال من العامل يلتزم -4 .بها المهن وتسجيل

 يعمل الذي والمجال بمهنته وبيانات العامل عن عامة بيانات االستمارة هذه تتضمن أن ويجب
 منح عدم المدنية واألحوال الجوازات إدارات على -5 .المملكة في العملية حياته وعن فيه

 المفعول سارية عمل رخص على حاصلين كانوا إذا إال المذكورين للعمال تجديدها أو اإلقامة
 تنظم -6 .بشأنهم تعليمات من لديها ما بتطبيق الجوازات ادارات تستمر ذلك عدا وفيما
 يتم بحيث المذكورين للعمال العمل رخص صرف طريقة االجتماعية والشئون العمل وزارة
 أو مهلة تحدد وأن فئات إلى الشأن هذا في العمال تقسم أن ولها شهور، ستة خالل ذلك
 والذين حديثاً القادمين للعمال ذلك في األولوية تعطى أن على الرخص على لحصولهم أكثر

.إقاماتهم انتهت

 أحكام من المعفيين العمال تشغل أن أنشطتها أو مسمياتها بمختلف للمؤسسات يجوز ال -7
 بتحرير فوراً يبادروا أن العمال هؤالء وعلى مكتوب عقد بموجب إال االستقدام إجراءات

 مؤسسة في مستمر بعمل يرتبطون ال الذين للعمال بالنسبة أما .لديهم يشتغلون من مع عقود



 والمؤقتة اليومية االحتياجات لتلبية متنقل بشكل يعملون وإنما واحد عمل صاحب واحدةأو
 العمل كان إذا مكتوبة عقود بإبرام ملزمون باستخدامهم يقوم ومن فهؤالء وغيرهم لألهالي

 أقل المدة كانت إذا أما واحد، اسبوع على تزيد مدة إنجازه يستغرق العامل به سيقوم الذي
 اآلخر للطرف يجوز ال الحالة هذه وفي العقد تحرير يطلب أن الطرفين ألحد فيحق ذلك من
 كل على -9 .عقده مدة نهاية قبل العمل ترك للعامل يجوز ال -8 .ذلك عن يمتنع أن

 العالقة انتهاء حالة في إال له يعيده وال لديه العامل سفر بجواز يحتفظ أن عمل صاحب
 حالة في أو تجديده في العامل ورغبة الجواز مدة انتهاء حالة في أو الطرفين بين التعاقدية

 في واإلقامة ومصدره الجواز وتاريخ رقم إلى اإلشارة ويجب العمل صاحب بها يقتنع أخرى
 عمله محل دائرتها في يقع التي البلدة إمارة يبلغ أن عمل صاحب كل على -10 .العمل عقد
 يعاقب -11 .القواعد لهذه مخالفة ارتكب قد يكون المذكورين العمال من عامل كل عن
 على تزيد وال ريال ألفي عن تقل ال بغرامة القواعد هذه أحكام من حكم أي يخالف من كل

 وإذا ـ معاً بهما أو أسابيع ستة إلى أسبوعين من وبالسجن عامل، كل عن ريال آالف عشرة
 مضي قبل فيها للعمل بالعودة له يسمح وال المملكة عن بإبعاده فيكتفى عامالً المخالف كان

.ترحيله تاريخ من سنوات ثالث

 وإدارة العمل ومكتب اإلمارة من كل عن مندوب من إمارة كل في لجنة تشكل -12
 وتقترح المذكورة للقواعد مخالفات من يحصل فيما بالنظر تختص العام واألمن الجوازات

 مقر في اجتماعاتها اللجنة وتعقد السابق البند في الواردة العقوبات بين من المناسبة العقوبة
 يكتفى كالهما أو جوازات إدارة أو عمل مكتب بها يوجد ال التي المناطق وفي اإلمارة،
 من القواعد هذه في المقررة العقوبات توقع -13 .إليها المشار األخرى الجهات بمندوبي

 القرار من بصورة الجوازات إدارة تزويد اإلمارة على -14 .ينيبه من أو المقاطعة حاكم قبل
 الالزمة اإلجراءات اتخاذ اإلدارة هذه وعلى ترحيله لمتابعة المخالف العامل بإبعاد الصادر
 المشار المدة مضي قبل بها للعمل المملكة بدخول له السماح لعدم الخارجية وزارة إلبالغ

 إلى القواعد هذه ألحكام تنفيذاً توقع التي الغرامات تؤول -15 .عشر الثاني البند في إليها
 -16 .العمل نظام من 207/2 المادة في عليها المنصوص االجتماعية التأمينات صندوق

 نشر اإلعالم وزارة على -17 .الصحف في بالعقوبة تصدر التي القرارات نشر اإلمارات على
 بالتوعية االجتماعية والشئون العمل وزارة وتقوم المختلفة اإلعالم بوسائل القواعد هذه

 في القواعد هذه تنشر .القواعد هذه بتطبيق للتقيد العمل وأصحاب العمال من لكل الالزمة
 االجتماعية والشئون العمل وزارة على : ثانياً .نشرها تاريخ من بها ويعمل الرسمية الجريدة

 : ثالثاً .سنتين خالل الخاص القطاع ومهن لوظائف المهني والتوصيف التصنيف بإعداد القيام



 السوق على الضغط يخفف بما الزراعيين األجانب العمال باستقدام الزراعة وزارة تقوم
.األصلية األخرى مهنهم إلى بالزراعة يقومون الذين الحاليين العمال ويوجه ناحية من المحلي

 في 448 رقم القرار من ـ العاملة القوى قطاع ـ ثانياً البند من )1( الفقرة تعدل : رابعاً
 الوزارات مع تتعاقد التي الشركات جميع على -أ :كاآلتي نصها ليصبح هـ14/3/1396

 الصناعية مشاريعها لتنفيذ االمتياز وشركات العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح
 عمالها جميع تستقدم أن ريال مليون خسمين عن قيمتها تقل ال والتي شابهها وما واإلسكانية

 العمل بأولوية اإلخالل عدم مع ـ الخارج من منهم تحتاجه ما تستكمل أو والفنيين العاديين
 وعلى المحلي السوق على الضغط دون الالزم السكن لهم توفر وأن السعودي للمواطن

 يلتزم -ب .االلتزام هذا على مشروعاتها عقود في تنص أن المذكورة الجهات جميع
 جزء أو األصلية للشركة المسندة األعمال من عمل بتأدية إليه يعهد الذي الباطن من المقاول

 الشركة وتكون المقاولة عقد في ذلك على وينص.األخيرة الشركة هذه التزام بذات منها
 الجهة إشعار األصلية الشركة على ويجب ذلك في الباطن من المقاولين مع متضامنة األصلية
 العمل وزارة إشعار األخيرة هذه وعلى الباطن من المقاولين أسماء أو باسم المشروع صاحب
 .العقود توقيع حال الباطن من مقاولين من لها يكون قد وما معها المتعاقدة الشركات بأسماء

 المقاول التزام مدى عن الالزمة المعلومات بجمع المسؤولة الحكومية الجهة تقوم -ج
 هذا في التنفيذ متابعة من التحقق على العمل وزارة مع وتتعاون بالعمال الخاصة بالشروط
 بين تتراوح مالية بغرامة مرتكبها يعاقب ذكرها السابق للقواعد مخالفة كل -د .المجال
 بتعدد الغرامات وتتعدد المخالفة بإزالة إلزامه مع ريال ألف ومائة ألف خمسين

 هذه وتؤول االجتماعية والشئون العمل وزارة العقوبات هذه بتطبيق وتختص..المخالفات
 من )207( المادة في عليه المنصوص للعمال االجتماعية التأمينات صندوق إلى الغرامات

 على يقترح أن تكرارها أو المخالفة استمرار حالة في العمل ولوزير والعمال العمل نظام
.المخالفة الشركة من المشروع سحب السامي المقام

 بالتزام أعمالها بتنفيذ بنفسها تقوم التي الحكومية والدوائر والمؤسسات الوزارات تلتزم -هـ
 عامل مائتي األعمال هذه لتنفيذ عمال من تحتاجه ما كانت إذا )أ( الفقرة في عليه المنصوص

 مجلس قرار من ـ العاملة القوى قطاع ـ ثانياً البند من )2( الفقرة تعدل : خامساً .فأكثر
 للجهات تقدم التي العطاءات تفضل :اآلتي بالنص هـ14/3/1396 وتاريخ 448 رقم الوزراء

 من أقل عدد إلى وتحتاج اآللية الوسائل على تعتمد التي مشاريعها لتنفيذ المختلفة الحكومية
 في اإلمكان بقدر اآللة استخدام على العمل الحكوميةالمختصة الجهات وعلى ـ العمال

 العمال الستقدام خاصة سعودية مكاتب إنشاء على الموافقة : سادساً .مشروعاتها مواصفات



 وفق وذلك بفتحها لغيرهم يرخص ال وأن السعوديين على بها التصريح يقتصر وأن األجانب
 واعتماد واإلحاطة لالطالع .»هـ ا..والتجارة والعمل الداخلية وزارات بين عليها يتفق قواعد

.و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه يخصكم ما
ت/90/7
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عمالية قضايا

 بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من صورة طيه من لكم نرفق( :وبعد -
 المؤسسات على التأكيد طلب والمتضمن هـ12/5/1402 وتاريخ 3/1827 رقم

 بوجوب مستقبالً معها التعاقد سيتم التي وكذا حالياً الوزارة مع المتعاقدة والشركات
 يجوز ال وبأنه العمال، وبصدد بصددهما الصادرة والتعليمات والعمل، اإلقامة بأنظمة التزامها

 المتعاقدين المقاولين أو المؤسسات أو األخرى الشركات لدى بكفالتها القادمين استشغال
 أو إعارة تجاه النظامية اإلجراءات اتخاذ يتم أن بعد إال وبالعكس خالفهم أو الباطن من معها

 العقود في سموه إليه أشار ما وتضمين واإلحاطة االطالع يرجى .األنظمة وفق هؤالء انتقال
.ش/انتهى .)ودمتم والمتعهدين المقاولين مع الوزارة تبرمها التي
ت/86/12
3/229

28
5

1403
عمالية قضايا

 الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه السامي المقام خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 هيئة مجلس قرره ما على الموافقة بشأن هـ8/5/1403 تاريخ 10713 برقم الداخلية وزير
 عمال استقدام من البعض يفعله ما حول هـ28/3/1403 في 103 رقم بقراره العلماء كبار

 المشار العلماء كبار هيئة قرار من صورة هذا طي وتجدون.شاءوا كيفما يعملون يتركونهم ثم
 سماحة خطاب من نسخة برفقه لكم نبعث« :المقدمة بعد السامي المقام خطاب نص .إليه

 في 726/2 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس
 في 103 رقم العلماء كبار هيئة قرار نسخة على المشتملة ومشفوعاته هـ15/4/1403
 وبعد كفالتهم على عمال استقدام من الناس من كثير يفعله ما بشأن هـ28/3/1403



 مجلس أن المتضمن لهم يدفعونه أجر مقابل شاؤوا كيفما يعملون يتركونهم البالد وصولهم
 وتاريخ 103 رقم قراره ذلك في وأصدر الموضوع في نظر العلماء كبار هيئة
 المستقدمون يأخذه الذي المبلغ وتحريم التعامل ذلك من المنع المتضمن هـ28/3/1403
 الجهات أعطينا وقد بموجبه يلزم ما إكمال إليكم نرغب .ذلك على ولموافقتنا العمال من

 اإلحاطة نرغب الوزير معالي توجيه وحسب .»هـ ا.لالعتماد هذا أمرنا من نسخة المعنية
.ش/انتهى .)موجبه واعتماد

1472/ت/13
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عمالية قضايا

 هـ11/9/1420 في14521/ب/4 رقم الكريم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 المطروحة التوصيات من ] ثانياً[ البند من ]3-4[ الفقرتين تعديل على بالموافقة القاضي
 وتاريخ 1075/8 رقم باألمر عليه الموافق . عمالهم تجاه العمل أرباب بعض تقصير لمعالجة

 التي المستندات ضمن من يكون أن -3 يلي كما نصهما يصبح بحيث هـ24/10/1408
 مسير الثالث أو الثاني المستخلص من ابتداء المستخلصات صرف عند المقاول يقدمها

 المقاول ممثل مكتب قبل من عليه مصدق السابقة الفترة عن لعماله بصرفها قام التي للرواتب
 للرواتب مسيراً يقدم بعده تالية اشهر ثالثة وكل ، العمل موقع في المشرف المهندس و

 البد للمشروع الختامي المستخلص صرف عند -4 . العقد مدة نهاية حتى لسابقه مماثالً
 أن تبين العمالية األجور لتسوية المحلية اللجنة من أو العمل مكتب من شهادة تقديم من

 نرغب لذا )) عليه المتعاقد المشروع تجاه عمالية مطالبات أو قضايا أي عليه ليس المقاول
هـ22/6/1423 في 2018/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم
2232/ت/13
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عمالية قضايا

)



 السامي األمر على المبني هـ21/9/1420 وتاريخ 1472 / ت /13 رقم للتعميم إلحاقاً
 العمل أرباب بعض تقصير معالجة بشأن هـ11/9/1420 وتاريخ 1452 /ب /4 رقم البرقي
 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... عمالهم تجاه

 من لوحظ لما اإلشارة المتضمن هـ17/4/1424 وتاريخ ش17/21627/2 رقم البرقي
 تابعين أجانب عمال بها يقوم سلمية وتجمعات ومسيرات جماعي إظراب حاالت تكرار

 تلك أصحاب التزام عدم نتيجة الشهرية مستحقاتهم بصرف لمطالبة خاصة لمؤسسات
 لدى المؤسسات تلك مستحقات صرف تأخر أو عمالهم مستحقات بصرف المؤسسات

 والحرص إليه المشار السامي األمر به قضي ما على والتأكيد االطالع سموه وطلب الدولة
 به قضي بما بالتمشي الجميع على نؤكد لذا . الخ ...تأخير دون المستحقات صرف على
.و / ) إليه المشار السامي األمر
2541/ت/13
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عمالية قضايا

 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد (
 برقم الوزراء مجلس قرار من نسخة.1 : به المرفق ، هـ2/11/1425 وتاريخ ب/52877

 والسبعين الخامسة : المواد تعديل على بالموافقة القاضي ، هـ13/8/1425 وتاريخ 227
 والحادية ، المائة بعد والسبعين والثامنة ، المائة بعد والسبعين والسادسة ، المائة بعد

 وتاريخ 21/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر والعمال العمل نظام من ، المائة بعد والثمانين
 53/م رقم الملكي المرسوم من نسخة.2 . بالقرار الوارد بالنص لتصبح ، هـ6/9/1389

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على بالمصادقة الصادر هـ29/10/1425 وتاريخ
 وتاريخ 227 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه

 تطلب . و/ ) هـ29/10/1425 وتاريخ 53/م رقم الملكي المرسوم و ، هـ13/8/1425
. الوزارة من المرفقات

3095/ت/13
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عمالية قضايا
)

 وتاريخ ب م/3118 رقم البرقي التعميم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ26/3/1428

 األمين معالي خطاب على اطلعنا [ :ونصه العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء
 على المشتملة المعاملة به المرفق هـ22/3/1428 وتاريخ 687 رقم الوزراء لمجلس العام
 وتاريخ 95/61/2320/53714/1 رقم الخارجية وزير الملكي السمو صاحب برقية
 وتاريخ 7722/ب/ط2 رقم باألمر المشكلة اللجنة محضر ومشفوعها هـ29/4/1427
 جوانبه كافة من الخارج في الدولة ضد تثار التي القضايا موضوع لدراسة هـ9/2/1425

 اطّلع الوزراء مجلس أن من معاليه أوضحه وما .لمتابعتها المناسبة واآللية مواجهتها وأسلوب
 المحضر على اطلع كما هـ،21/3/1428 بتاريخ المنعقدة جلسته خالل الموضوع هذا على
 الصدد هذا في الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في المعدّ هـ3/12/1427 وتاريخ )475( رقم

 علينا العرض ورأى .. الشأن بهذا المتّخذة الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية وعلى ،
 مستحقات تصفية بسرعة الحكومية الجهات على التأكيد: أوالً : يلي بما التوجيه في للنظر

 النهائية األحكام تنفيذ ذلك في بما ، معهم المبرمة للعقود وفقاً وصرفها معها المتعاقدين
 بمتابعة بااللتزام الحكومية الجهات على التأكيد : ثانيا .المتعاقدين هؤالء لمصلحة الصادرة
 – ضدها دعوى أي إقامة عند – الفور على والمبادرة ، الخارج في ضدها تثار التي القضايا
 هذا في لها القانونية االستشارات وتقديم عنها للترافع بها موثوق محاماة مكاتب مع بالتعاقد
 بأي أدناه )ثالثاً( البند في الواردة اللجنة وإشعار الخارجية وزارة مع بالتنسيق وذلك ، الشأن
.الشأن هذا في تتخذه إجراء

 والمالية ، والخارجية ، الداخلية( وزارات من الخارجية وزارة في دائمة لجنة تشكيل : ثالثاً
 الخارج في قضايا عليها المرفوع الحكومية الجهات أن من التحقق مهمتها تكون )والعدل ،

 -أ : يلي بما القيام ذلك تحقيق سبيل في وللّجنة ، أعاله )ثانياً( البند في ورد ما نفذّت
 في قضايا من ضدها يرفع ما لمتابعة الوسائل جميع تتخذ الحكومية الجهات أن من التأكد

 في للمشاركة المرفوعة بالقضية عالقة ذات جهة أي دعوة وللّجنة .انتهائها حتى الخارج
 اللجنة تواجه التي العوائق يتضمن إلينا يرفع أعمالها عن سنوي تقرير إعداد -ب .متابعتها
 القضايا في المعنية الحكومية الجهات ضد الصادرة باألحكام وبياناً معالجتها، وسبل

 رابعاً .آنفاً المذكور )ثانياً( البند في ورد ما مراعاة عدم بسبب الخارج في عليها المرفوعة
 باألوراق – عاجلة بصورة - المعنية الحكومية الجهات بتزويد الخارجية وزارة تقوم :



 الدول ممثليات من ترسل أو الخارج من ترسل التي ضدها المرفوعة بالقضايا المتعلقة
 هذه من )ثالثاً( البند في عليها المنصوص اللجنة تزويد مع ، المملكة في وملحقياتها األجنبية

 والمكاتب والملحقيات المملكة ممثّليات دعم : خامساً .األوراق هذه من بنسخ التوصيات
 أو مزايا بتقديم العمل صاحب تلزم التي الدول في وذلك ، المالية باالعتمادات لها التابعة
 التأمينات( مثل ، الجهات تلك مع المتعاقدين األجانب العاملين على ضرائب تفرض

 إذا : سادساً ).األخرى والبدالت ، الرواتب على والضرائب ، الصحي والتأمين ، االجتماعية
 – الخارج في لها التابعة والمكاتب والملحقيات المملكة ممثليات تبرمها التي العقود أن تبين
 للدولة العام النظام مع تتفق ال – العقود من وغيرها واإلجارة والمقاولة التوظيف شأن في

 والجهات الخارجية وزارة مع التنسيق الجهات هذه فعلى ، فيها العقود تلك تطبيق المراد
 وفقاً ذلك يكون أن على ، ذلك مع يتفق بما العقود هذه لتعديل المملكة في المختصة

.المتّبعة النظامية لإلجراءات

 لممثليات التابعة المكاتب في -اإلمكان بقدر– سعوديين توظيف على العمل : سابعاً
 أو الثابتة الوظائف طريق عن سواءً ، الخارج في لها التابعة والمكاتب والملحقيات المملكة
 فيها التي الدول في المقيمين السعوديين من المكاتب تلك في العمل في الراغبين مع التعاقد

 كافة زوّدنا وقد .. بموجبه يلزم ما فأكملوا .. ذلك على بموافقتنا ونخبركم .المكاتب تلك
 إليكم نرغب لذا هـ .أ ] ،،،. لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح الوزارات
و /،،، يحفظكم والله .موجبه واعتماد اإلطالع

3342/ت/13
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عمالية قضايا
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 هـ6/12/1428 وتاريخ ب م/10629 رقم البرقي الكريم السامي األمر تلقينا فقد
 ورقم هـ2/1/1425 في 11/82650/24 رقم خطاباتكم الى نشير:[ونصه
 ورقم هـ3/2/1426 في 18/4874/26 ورقم هـ5/9/1425 في 18/51758/25
 ورقم – مشفوعاته برفقه المعادة - هـ22/9/1426 في 21/73476/26
 والى هـ7/1/1427 في 18/97976/26 ورقم هـ12/9/1426 في 21/72019/26



 في 18/21536/26 ورقم هـ21/10/1425 في 21/72431/25 رقم الوزارة خطابات
 في 21/99867/27 ورقم – مشفوعاته برفقه المعادة - هـ29/3/1426
 اللجان من قرارات بشأنها صدر التي العمالية القضايا من عدد بشأن هـ29/11/1427

 من وأيدت - النظامية المدة لفوات نظرها جواز بعدم . العمالية الخالفات لتسوية االبتدائية
 المحاكم أمام سماعها حيال التوجيه وطلبكم .., العمالية الخالفات لتسوية العليا اللجنة
 رقم وينبع للجبيل الملكية الهيئة رئيس سمو خطاب ومشفوعات نسخة لكم ونبعث . العامة

 والثروة البترول وزارة برقيتي ومشفوعات ونسختي هـ12/5/1426 في 1739/11/2
 برقياتها ونسخ هـ14/1/1427 في ع/164 ورقم هـ9/3/1426 في ع/360 رقم المعدنية

 ورقم هـ27/12/1425 في ع/1717 ورقم هـ16/11/1425 في ع/1539 رقم
 في 600/1 رقم العمل وزارة خطابات ونسخ , هـ1/4/1427 في ع/1108

 هـ19/1/1426 في 247/1 ورقم هـ13/1/1426 في 169/1 ورقم هـ8/5/1425
 في 109/1 ورقم هـ8/3/1427 في 924/1 ورقم هـ2/4/1426 في 1080/1 ورقم

 النقل وزارة خطاب ومشفوعات ونسخة هـ16/2/1428 في 629/1 ورقم هـ9/1/1428
. الموضوع بخصوص هـ17/1/1428 في 01/160 رقم

 في بالفصل وحدها العمالية )الهيئات(اللجان اختصاص على نص العمل نظام إن وحيث
 وبالتالي أخرى جهة أي قبل من نظرها إمكانية إلى يشير ما نصوصه في وليس العمالية القضايا

 الوالئي االختصاص وألن , العام القضاء اختصاص من القضايا من النوع هذا أخرج قد فهو
 نص وحيث , العام النظام أمور من لكونها مخالفتها يجوز ال التي الجوهرية المسائل من

 من أنه كما , ألحكامه وفقاً نهائية تكون العمالية )الهيئات( اللجان قرارات أن على النظام
 قضائية جهة أمام القطعية واكتسابها قضية في الفصل حالة في أنه وقضاءً فقهاً المستقر
 روعي حيث ليطبق وضع النظام إن وحيث , أخرى قضائية جهة أمام نظرها يجوز فال مختصة

 واضحة المستقرة القضائية والقواعد النظامية النصوص وألن , معينة ومصالح اعتبارات فيه
 أمام القضائية الجهات إحدى من قطعي قرار بشأنه صدر الذي النزاع إثارة يجوز ال أنه في

 , بذلك اإلحاطة إليكم نرغب . ذلك يجيز نظامي نص وجد إذا إال أخرى قضائية جهة
 والله.يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب . أهـ] بموجبه الالزم وإكمال
و/ )يحفظكم
3751
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1360
العدل كتاب

 هـ29/7/1360 في 9738 بعدد المعظم الملك جاللة نائب سمو من تلقينا فإنه( :وبعد -
 الذاتية العقود شأن في هـ3/12/1359 في 232 رقم الشورى مجلس قرار من صورة
 بإبالغ وأمرنا عليه بالموافقة المذكور المقام وأشعرنا تسجيلها وكيفية العدل لكاتب العائدة

 قرر المذكور الشورى مجلس قرار إن وحيث.موجبه باعتماد عموماً العدل وكتاب المحاكم
 العدل كتاب نظام من »40« المادة محل اآلتية المادة تحل أن إليه المشار المجلس به

 المحاكم لجميع تبليغها ويجرى هـ9/11/1359 في 205 بعدد العامة النيابة لمقام المرفوع
 المادة نص نبلغكم فإنا العامة المصلحة على حرصاً الجهات عموم في العدل وكتاب

 بمصلحته المتعلقة األوراق يصدر أو يحرر أن العدل لكاتب يجوز ال« :وهي المذكورة
 األعمال جميع في الوظيفة بهذه يقوم بل النسب من وفروعه بأصوله المتعلقة أو الذاتية

 في لديه المعاملة وتجرى البلد قاضي النظام هذا من الثامنة المادة في عليها المنصوص
 يسجل نفسه الوقت وفي وتوقيعه القاضي ختم تحت سجالتها في وتسجل المحكمة ضبوط

 نفس أيضاً عليها ويوقع ألمثاله المتخذة الدفاتر نفس في العدل كتابة دائرة في العقد نص
 ذلك على ويستوفى محكمته سجالت في المسجل األصل طبق صورة أنها باعتبار القاضي

 العدل كاتب بوظيفة الشرعي الحاكم فيها يقوم التي الجهات وفي فقط العدل كتابة رسم
 والسير ذلك اعتماد يقتضي فعليه .».البلدة تلك محكمة كتاب رئيس العمل هذا يتولى

. ر/انتهى .)هـ19/8/1360 في حرر.بموجبه
2166
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العدل كتاب

 وكتاب ووكالئهم القضاة أختام شأن في بمقتضاها للسير تعليمات وضعنا كنا فقد:(وبعد -
 عليه وجرت الرسمية واألختام واألكليشات المال بيوت ومأموري األقالم ورؤساء العدل

 في 5838 برقم المعظم الملك جاللة نائب سمو من وتلقينا الالزمة المعاملة
 التعديل بعض لها الشورى مجلس تعديل بعد المذكورة التعليمات من صورة هـ26/4/1361

 وموافقة هـ14/6/1360 في 86 رقم المذكور المجلس قرار حسب مندوبنا مع باالتفاق
 المقام أمرنا قد وحيث .ذلك على هـ20/9/1360 في 222 رقم بقراره الوكالء مجلس



 نبعث فإنا مقتضاه على للسير العدل وكتاب المحاكم لعموم وإبالغه ذلك باعتماد المذكور
 بها جاء بما دائرتكم موظفي وإبالغ بمقتضاها للسير المذكورة التعليمات من صورة إليكم
.1/161 األختام في عنها المنوه التعليمات وينظر . ر/انتهى .)هـ27/5/1361 في حرر
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العدل كتاب

 هـ1378 /5/5 في 33 رقم الوزراء مجلس قرار من صورة هذا برفق إليكم نبعث( :وبعد -
 في 7978 ورقم هـ1378 /12/5 في 7575 رقم الوزراء مجلس خطاب من وصورتين

 قبل من المبيعة أو الممنوحة األراضي تسجيل عند إجراؤه يجب ما بشأن هـ18/5/1378
 خلل أي بأن وإفهامهم حرفياً موجبه إلنفاذ بكم المرتبطة للدوائر إبالغه ونرغب . الحكومة

 مجلس قرار نص . ن/انتهى .)للمسئولية فيه المخالف يتعرض المذكور القرار تطبيق من ينشأ
 لهذا المرفقة المعاملة على الوزراء مجلس اطلع« : هـ5/5/1378 في 33 رقم الوزراء
 من والمنتهية هـ20/12/1374 في 6709 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الواردة

 بمجلس األنظمة لجنة اطلعت : نصه وهذا .هـ6/3/1378 في 12 رقم بقرارها األنظمة لجنة
 باقتراح الخاصة هـ21/12/1374 في 2052 برقم لها المرفوعة المعاملة على الوزراء
 41 المادة إلى فقرات إضافة هـ20/11/1374 في 33 رقم قرارها في الوارد القضاة رئاسة
 على المجلس مستشار مطالعات على اللجنة اطلعت كما العدل كتاب نظام من مكررة

 41 بعدد جديدة مادة أن وجد المعاملة هذه أوراق دراسة لدى أنه خالصته الذي الموضوع
 في 71 رقم الوزراء مجلس قرار بموجب العدل كتاب نظام إلى أضيفت مكررة

 بالصيغة هـ12/8/1374 في 13/1/8172 رقم الملكي بالتصديق المقترن هـ24/7/1374
 من ويطلب الحكومة تبيعها أو تمنحها التي األرض على الوقوف العدل كتاب على : اآلتية

 الصادرة الملكية اإلرادة عليها تنطبق أرضاً كانت إذا عما للتحقيق لديه ذلك تسجيل أحدهم
 فيها عارض أو آخرين ألشخاص عليها أنقاض وجود حالة وفي ال؟ أم البيضاء األراضي في

 حتى البيع أو المنح تسجيل عن العدل كاتب يتوقف مسجلة شرعية حجة على مستند معارض
 هذه وضع ولدى . المعارض أو األنقاض صاحب وبين المالية بين الشرعي اإليجاب يجرى
 أو وعائديتها األنقاض معنى تحديد في إشكاالت العدل كتاب واجه التنفيذ موضع المادة
.األرض عائدية



 فيه بسط هـ20/9/1374 في 1745 بعدد كتاباً القضاة رئاسة إلى جدة عدل كاتب فرفع
 المادة إلى يضاف أن وقرر القضاة رئاسة مجلس اجتمع.الكتاب واجهت التي اإلشكاالت

 األرض على العدل كاتب وقف إذا -أ : اآلتية الفقرات العدل كتاب نظام من مكررة 41
 وادعى باألنقاض بعضها أو كلها مشغولة وشاهدها الحكومة قبل من المبيعة أو الممنوحة
 كاتب يصف وقتئذ فيها له منازع يتبين ولم له األنقاض تلك أن له الممنوحة أو المشتري

 أو له للممنوح تسجيلها أن ويذكر الصك ضمن في المشاهدة بوضعيتها األنقاض تلك العدل
 تنازع إذا -ب . فيها الغير دعوى به ترد شرعي مستند عن ال دعواه مجرد هو المشتري
 تسجيلها المراد األرض على القائمة األنقاض في آخر وشخص المشتري أو له الممنوح

 تشمل - جـ . المختصة الجهة لدى تهما مرافعا تنتهي حتى التسجيل عن العدل كاتب يتوقف
 تحجيرها أو البلد أهل عادة به جرت مما شرعاً األرض إحياء به يحصل كلما أنقاض كلمة
 في الباب هذا في عليه نص ما تطبيق العدل كاتب على أشكل وإذا إحيائها في شرع لمن

 وجد كونه ثبوت في حجة العدل كاتب صك يعتبر -د . بلده قاضي يستفتي ذلك حين شيء
 قبل عليها أنقاض وجود يدعي لشخص دعوى أي معه تسمع ال تسجيلها حين البيضاء األرض
 الجهة من غلط وقوع حالة في مسئولية أي العدل كاتب يتحمل ال -هـ . التسجيل تاريخ

 يتعذر حيث أكثر أو الثنين بعضها أو كلها أراض تسجيل بتكرار األراضي لتخطيط المختصة
 رئاسة قرار في المقترحات هذه وردت ولقد عليها الوقوف بمجرد األرض تلك تمييز عليه

 رئيس الملكي السمو صاحب إلى المرفوع هـ20/11/1374 وتاريخ 211 رقم القضاة
.هـ20/11/1374 في 6016 برقم الوزراء مجلس

 ترى : اآلتي وقررت المستشار رأي على الموافقة اللجنة رأت ذكر ما كامل درس ولدى
 القضاة رئاسة قرار في الواردة فقط »د أ،ب،جـ،« الفقرات إضافة الضروري من أنه اللجنة

 اإلشكاالت في الوقوع من تحاشياً مكرر 41 المادة إلى هـ20/11/1374 في 211 رقم
 قرار على الموافقة تقرر عامة جلسة في ذكر ما دراسة لدى .للعدالة وتحقيقاً والصعوبات

.».أعاله نصه المدون األنظمة لجنة
1795/3

3/252
14
6

1382
العدل كتاب

 لألفراد يعود منها كان ما سواء عملكم مقر حدود خارج تقع أرض أي تسجيل عدم(... -



 في التعميم نص ينظر . ن.)/إلخ...ذلك غير أو الرهن أو الهبات أو المبيعات في للحكومة أو
هـ13/3/1404 في 23/1 رقم بالتعميم أكد .1/225 االستحكام

2449/3
3/253
2
8

1382
العدل كتاب

 وأن دوائرهم من يصدر ما كل يالحظوا أن العدل وكتاب المحاكم جميع على يجب(... -
 أن على الحرص كل يحرصوا وأن نحوية أو إمالئية أخطاء وجود من حذراً جيداً يقرأوه
 في التساهل يجوز وال استعماالً األفصح على جارية اللحن من سليمة كتاباتهم تكون
.2/281 باليد الخط في التعميم نص ينظر . ن.)/إلخ...شيء

م/1990/3
3/253

14
8

1386
العدل كتاب

 في 6/6/2649 رقم بخطابه والصناعة التجارة وزير معالي منا طلب( :وبعد -
 عقود لتثبيت العدل لكتاب مباشرة الوزارة هذه تكتب أن على الموافقة هـ27/6/1386

 الالزم إكمال وعليكم الطلب هذا إجابة من مانع ال بأنه ونشعركم .لديها المختلفة الشركات
 .)والنظامية الشرعية واختصاصاتكم صالحياتكم حدود في الوزارة هذه من إليكم يرد فيما

ن/هـ10/4/1387 في م/110/3 رقم التعميم بذلك صدر . ن/انتهى
ت/106/2

3/253
25
8

1389
العدل كتاب

 وإذا قبل متبع هو كما اإلقرارات سماع في الموظفين أحد انتداب عدم اعتمدوا (... -
 العدل كاتب فعلى العدل كتابة دائرة إلى الحضور يستطيع ال من إقرار سماع األمر استلزم
.1/351 اإلقرار في التعميم نص ينظر . ر.)/إقراره وسماع إليه الذهاب نفسه



ت/20/3
3/253

13
2

1390

العدل كتاب
 في 591 برقم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب وردنا فقد( :وبعد -

 ورحمة عليكم السالم القضاة رئيس نائب الفضيلة صاحب« : نصه اآلتي هـ10/1/1390
 صورته المشفوعة هـ1/12/1389 في المؤرخ المحضر على اطلعنا فقد :وبعد وبركاته الله

 مالحظة حول القضاة رئاسة وأعضاء الوطني واالقتصاد المالية وزير سمو بين تم الذي
 الرهون معامالت تسجيل عن العدل كتاب امتناع بشأن السعودي العربي النقد مؤسسة
 كتاب إبالغ إليكم ونرغب فيه جاء ما على نوافق وإننا وعمالئها البنوك بين تتم التي العقارية
 الكريم التوقيع.يحفظكم والله.بموجبه والعمل إليه المشار المحضر تضمنه ما باعتماد العدل
 اتفقت الرأي تداول وبعد : يلي ما جاللته إليه أشار الذي المحضر في ورد وقد .».فيصل

 فال منفعة أو فائدة شرط القرض في يكن لم إذا بأنه العدل كتاب يبلغ أن على النظر وجهات
 مانع فال ربا فيها يكن لم إذا المعامالت سائر وكذا فيه والرهن به االعتراف تسجيل من مانع
 المرفق المذكور والمحضر إليه المشار السامي الخطاب في جاء ما فاعتمدوا . تسجيلها من
. ن/انتهى .) به

ت/69/2
3/254

18
5

1390
العدل كتاب

 ببيع األشخاص بعض إقرارات يرصدون العدل كتاب بعض أن المالحظ من( :وبعد -
 والمفروض شرعية دائرة العدل كتابة إن وحيث . شرعي بمستند ملكيتها تثبت لم عقارات

 أي في عليها لالستناد وصالحة الشرعية لإلجراءات مستوفية منها الصادرة الصكوك تكون أن
 من بالتثبت بواجباتها تقوم التي والمحاكم العدل كتاب تقيد الضروري من فإن شرعي تصرف
. ن/انتهى .)إقراره رصد قبل شرعي بصك العقار في المتصرف ملكية
ت/120/3

3/254



7
9

1390
العدل كتاب

 كاتب عن النيابة ذكر إلى حاجة فال العدل كتابة من منصباً أعلى القضائية الوظيفة(... -
 البلدة قاضي هو لإلقرار الموثق بأن اإلقرار في يذكر أن مانع وال اإلقرار أخذ في العدل

. و.)/إلخ...فيها العدل كتابة بأعمال والقائم
ت/139/3

3/255
17
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1390
العدل كتاب

 العمل مقر إلى بالحضور يهتمون ال العدل وكتاب القضاة بعض أن المالحظ من( :وبعد -
 من سبب ألي العمل عن يتخلى وقد نهايته إلى واالستمرار الرسمي الدوام وقت أول من

 يضر ما هذا وفي.الرسمية الدفاتر في قبله من المتخذة اإلجراءات توقيع قبل األسباب
 الرئيس أن المعلوم ومن المراجعين حقوق ضياع أو لتعطيل سبباً ويكون العامة بالمصلحة

 األعمال وتنظيم والغياب الحضور في رسمياً به المرتبطين للموظفين قدوة سيكون المباشر
 بالدوام التقيد من البد -1 : يلي بما نبلغكم الجميع لذمة وبراءة بالواجب وقياماً وإنجازها
 -3 . يومياً الضبوط في المدونة األعمال توقيع ينبغي -2 . نهايته إلى أوله من الرسمي
 االسبوع نهاية من ألكثر التأخير وعدم أمكن إن يومياً الصكوك سجالت بتوقيع االهتمام

.193/ص القضاة في التعميم نص ينظر . و)/إلخ...
ت/159/2

3/255
22
11

1390
العدل كتاب

 في 120 برقم القضاء مجلس قبل من المتخذ القرار نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 الكبرى المدن في العدل كتاب وضع القضاء مجلس استعرض« : النص. هـ6/11/1390

 رقم المواد على االطالع وبعد لديهم الموجودة األعمال وكثرة المملكة من



 لتسهيل ومراعاة.الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من )201(و)197(و)194(
 أوال : يلي ما يقرر المجلس فإن المذكورة المواد في جاء ما بين وتوفيقاً الجمهور معامالت

 ال من ومصادقة إقرار لضبط الخصومات في يذهبوا أن العدل كتاب لمساعدي يسوغ :
 يكون الحالة هذه وفي مريض أو كمخدرة العدل كاتب دائرة إلى الحضور من يتمكن

 . باسمه ويسجل اإلقرار صك ويصدر تصرفه تحت مايجري كل عن المسؤول هو المساعد
 ولي والله.ضوئه على للتمشي المملكة في العدل كتاب لجميع القرار هذا يبلغ : ثانيا

 قضية ألي العدل كاتب مساعد يذهب ال أن على.واالعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.التوفيق
 في ت/8/56 رقم بالتعميم أكد .و/انتهى .) المباشر مرجعه موافقة بعد إال النوع هذا من
. و/هـ8/4/1410

ت/173/2
3/256

25
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1390
العدل كتاب

 وما الشركات عقود إثبات بشأن التجارة وزارة وبين بيننا فيما مخابرة جرت لقد( :وبعد -
 برقم التجارة وزير معالي إلى بخطابنا انتهت وقد العدل كتاب أمام تعديالت من عليها يطرأ

 اإلجراءات على معاليه وافق وحيث . بهذا صورته المرفق هـ10/10/1390 في 155/1
 خطاب نص . و/انتهى .) بموجبه التمشي فاعتمدوا إليه المشار خطابنا في اقترحناها التي

 إلى نشير : التحية بعد /الموقر والصناعة التجارة وزير المعالي صاحب« : عنه المنوه معاليه
 الشركات نظام أن المتضمن هـ24/8/1390 وتاريخ 18/2/973/س/3/9 رقم خطابكم
 بضرورة العاشرة مادته في يقضي هـ22/3/1385 في 6/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر
 أماكن وإن العدل كاتب أمام بالكتابة تعديل من عليه يطرأ ما وكذلك الشركة عقد إثبات
 توقيع تم متى أنه وتقترحون وخارجها المملكة داخل في متعددة تكون قد الشركاء إقامة

 كل إقامة في العدل كاتب من التوقيع هذا على التصديق وتم بينهم المبرم العقد على الشركاء
 في عدل كاتب أي لدى العقد هذا إثبات من يمنع ما نظركم في هناك ليس فإنه شريك

 بأن ونفيدكم .العدل كتاب عليها يسير وقواعد األمور هذه لمثل حل وضع وتطلبون المملكة
 لم ما بها صكوك وإخراج إجراؤها لهم يتسنى ال العدل كتاب يجريها التي التوقيعات جميع
 كتاب أمام ويقرون شرعاً يمثلهم من أو متفرقين أو مجتمعين بها المقرين جميع يحضر
 العدل كاتب أمام اإلقرار ضبط في ذلك على ويوقعون التوقيعات تلك تضمنته بما العدل



 به الخاصة سجالته في وتسجيله بذلك الشرعي الصك تنظيم يجري ثم ومن الحال وشهود
. به المنتفع إلى وتسليمه

 على الشركاء توقيع تم متى أنه هو األمور هذه لمثل حالً نراه الذي فإن ذلك على وبناء -
 عقد على الموقعين الشركاء على فإن التوقيع هذا على التصديق وتم بينهم المبرم العقد

 الشركة عقد بتسجيل للقيام بينهم فيما يختارونه آخر شخصاً أو أحدهم يوكلوا أن الشركة
 شرعية وكالة بذلك الوكالة وتكون المملكة في عدل كاتب أي لدى بينهم فيما المبرم
 المملكة خارج في االختصاص جهات من أو المملكة في العدل كتاب أحد من صادرة

 الخارجية وزارة من تصدق ثم المتبعة األصول حسب الرسمية مراجعها من تصديقها ويجري
 الوثائق جميع في متبع هو بما أسوة عليها االعتماد العدل لكتاب ليتسنى السعودية

 كتاب لتعميد إشعارنا نأمل ذلك على وافقتم فإذا المملكة خارج من ترد التي والمستندات
.و/هـ12/8/1421 في 1608/ت/13 رقم التعميم ينظر .». يلزم بما العدل

ت/8
3/257

11
1

1391
العدل كتاب

 وتاريخ ت/107/2 برقم ـ الله رحمه ـ القضاة رئيس سماحة عمم أن سبق( :وبعد -
 رقم لتعميمنا إلحاقاً« : نصه بما العدل وكتاب المحاكم جميع على هـ25/8/1389
 معامالت بشأن.قف.البنوك مع الربوية المعامالت بشأن هـ7/6/1389 وتاريخ ت/70/3

 للبنك به الرهن و بالقرض اإلقرار إثبات من مانع وال الدراسة تحت موضوعها الزراعي البنك
 وإننا .».اهـ.بالالزم نبلغكم قبلنا من الموضوع دراسة انتهاء وعند ربا المعاملة في يتضح لم ما

 قبل من أجريت التي الدراسة من يتضح لم حيث بموجبه والتمشي العمل بلزوم عليكم نؤكد
 وجود على يدل ما الزراعي البنك عن ومندوب اإلفتاء ودار العدل وزارة من المشكلة اللجنة
.و/انتهى .) للمزارعين الزراعي البنك يقدمها التي النقدية القروض في فوائد
ت/24/3
3/258

18
2

1391
العدل كتاب



 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب على بناء( :وبعد -
 السماحة لصاحب كتبنا أن سبق :فيه جاء الذي هـ7/6/1390 في د/2/4/4/7/2780/3

 سماحته من فيه طالبين هـ15/4/1388 في 1842/2 برقم ـ الله رحمه ـ القضاة رئيس
 للسكن قطع عدة إلى ومقسمة مخططة ألرض بيع أي توثيق بعدم العدل كتاب على التعميم

 بيع أي توثيق كان ولما بذلك نفوضه من قبل من أو قبلنا من المخطط يصدق أن بعد إال
 المخطط تصديق قبل للسكن قطع عدة إلى ومقسمة مخططة أرض أصل من أرض لقطعة

 )21( المادة أحكام مع يتعارض بذلك نفوضه من قبل من أو قبلنا من األرض لهذه التقسيمي
 لتخصيص الموجه التنظيمية المقتضيات مع أيضاً يتعارض كما والمباني، الطرق نظام من

 المقسمة األرض في العامة للخدمة المخصصة والمرافق والطرقات والشوارع المساحات
 إلى يؤدي قد لألرض التقسيمي المخطط تصديق قبل المبيعات هذه مثل توثيق إلى باإلضافة

 األوضاع تسوية يكلف بحيث للمدينة العام التنظيمي المخطط مع يتعارض وضع إقرار
 هذه لكل تالفيها اإلمكان في كان الدولة من وجهوداً أمواالً العام للتنظيم المخالفة

 ومقسمة مخططة ألرض بيع أي توثيق بعدم العدل كتاب على التعميم أرجو فإنني االعتبارات
 قبل من أو قبلنا من األرض لهذه التعميمي المخطط يصدق أن بعد إال للسكنى قطع عدة إلى
 من عليها التصديق بعد إال للسكنى مقسمة أرض ألي اإلفراغ عدم اعتمدوا لذا .نفوضه من

. و/انتهى .) ـ الله حفظه ـ سموه كأمر المختصة الجهات
ت/150/3

3/259
7
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1391
العدل كتاب

 برقم البلديات لشئون الداخلية وزارة وكيل سعادة تعميم صورة إلينا ورد( :وبعد -
 3311/4 رقم لتعميمنا إلحاقاً« : المقدمة بعد ونصه هـ16/8/1391 وتاريخ د/3221/2
 وإظهار التنظيم هو التخطيط من الغرض كان لما أنه المتضمن هـ17/10/1390 وتاريخ
 العادة جرت فقد العام للصالح خدمة اإلشكاالت تقليل في ورغبة المناسب بالمظهر المدن

 يطالب التي والممتلكات لألراضي المعتمدة المخططات من نسخ ثالث للبلدية يرسل أن
 إعطاء -1 : يلي كما المذكورة النسخ في التصرف اعتمدوا ولهذا.بتخطيطها أصحابها

 أو األرض مالك إعطاء -2 . تردكم التي نسخ ثالث من نسخة مدينتكم في العدل كاتب
 عند إليها للرجوع البلدية لدى الثالثة بالنسخة االحتفاظ -3 . الثانية النسخة العقار



 معالي تعميم على المعطوف هـ15/4/1391 وتاريخ د/1475/4 رقم وتعميمنا .اهـ.الحاجة
 عدم باعتماد العدل لكتاب الموجه هـ18/3/1391 وتاريخ ق/24/3 رقم العدل وزير

 المختصة الجهات من مخططها على التصديق بعد إال للسكنى مقسمة أرض ألي اإلفراغ
 مخططات كافة إنجاز سرعة في العدل كتاب مع التعاون اعتماد التعميم هذا في منكم وطلبنا

 فإننا سبق لما وتأكيداً العامة المصلحة على حرصاً تأخير بدون بالمواطنين الخاصة األراضي
 توثيق يعتري غموض كل وكشف العدل وكتاب المحاكم استفسار على االجابة ضرورة نرى
 واإلحاطة اطالعكم نرغب ».اهـ.واالعتماد لإلحاطة .معتمدة مخططات لها التي األراضي بيع
و/هـ15/11/1390 في ت/154/2 رقم التعميم بذلك صدر . ك/انتهى .) فيه جاء بما
ت/6/2
3/260
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1393
العدل كتاب

 رحمه ـ سعود الملك تركة على الوصاية هيئة طلب حول الدائرة المكاتبة إلى نشير( :بعد -
 بأمر والمنتهية. المنقولة غير األمالك من بيعه الهيئة ترغب ما بإفراغ العدل كتاب تعميد ـ الله

 وفيما هـ16/12/1392 في 24431 برقم لنا المعظم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب
 في 3755/3 رقم بخطابكم الواردة المكاتبة طيه العدل وزير المعالي صاحب« : نصه يلي
 كتاب تعميد ـ الله رحمه ـ سعود الملك تركة على الوصاية هيئة طلب حول هـ23/9/1392

 أوضحتموه ما على اطلعنا وقد المنقولة غير األمالك من بيعه الهيئة ترغب ما بإفراغ العدل
 الوصاية هيئة ترغب ما بإفراغ العدل كتاب إشعار من بأس ال أنه ونخبركم . الموضوع عن
 من الوصاية هيئة ولتتمكن للورثة مصلحة هذا في أن دام ما المنقولة غير األمالك من بيعه في

 من إذن استصدار إلى حاجة وال واعتماده اإلحاطة نرغب .».األكمل الوجه على بعملها القيام
. و/انتهى .)بذلك المحاكم

ت/124/12
3/260

19
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1393
العدل كتاب



 أو بالمحاكم العدل كتاب ارتباط لدراسة المشكلة اللجنة من المقدم للتقرير نتيجة( :وبعد -
 أي في العدل إدارة حكم -1 : يأتي بما نبلغكم المناسبة الطريقة توحيد في ورغبة بالوزارة

 المحاكم مثل المحاكم برئاسة مرتبطة فهي الجهة تلك في المحاكم إحدى حكم منطقة
 بالمنطقة الوزارة فرع جهة في الموجودة العدل كتابات -2 . المستعجلة والمحاكم الفرعية
 محاكمها المرتبطة البلدان في الموجودة العدل كتابات -3 .بالفرع مرتبطة تعتبر الغربية
 -4 البلد بقاضي مرتبطة تكون وأمثالها والحوطة واألفالج والخرج كالمجمعة بالوزارة رأساً
 ينحصر -5 . منها لقربها بالوزارة االرتباط في وضعها على تبقى بالرياض العدل كتابة

 أثاث كطلب الوزارة من المذكورة العدل كتابات بطلبات يختص فيما إليه المشار االرتباط
 أما . والوظيفية المكتبية الشئون من ذلك غير إلى إضافي بعمل تكليف أو موظفين زيادة أو

 العالقة ذات والدوائر والبلدية كاإلمارة األخرى الدوائر مع العادية الرسمية المخابرات
 رأساً العدل وكتابة الدوائر تلك بين فيما االتصال يكون أن من مانع فال العدل كتابة بأعمال

. و/انتهى .)واالعتماد به اإلحاطة ونرغب.واسطة غير من
ت/119/12

3/261
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 في ك/218/1 رقم بخطابه الوزارة وكيل سعادة علينا عرضه ما على بناء( :وبعد -
 يستند التي األراضي لبعض اإلفراغ عن العدل كتاب بعض توقف بشأن هـ27/4/1394

 آخر عدل كاتب من أو نفسه العدل كاتب من صادرة صكوك إلى تملكها في أصحابها
 الملكية إثبات في عليه يستند أساس دون الثمن وقبض بالبيع البائع إقرار مجرد تتضمن
 صحة عدم من هـ27/8/1393 في 251 رقم العليا القضائية الهيئة قرار حسب وذلك

 أي إجراء في الثمن واستالم بالبيع البائع إقرار مجرد على المبنية الصكوك على االستناد
 للبائع ملزمة رسمية حجة تعتبر وإنما تملك صكوك تعتبر ال الصكوك هذه ألن إفراغ

 تركيز نظام من »190« المادة بأن نفيدكم .إلخ...طريقهما من يجيىء ومن والمشتري
 من المبرزة والمستندات الصكوك من التثبت على تنص الشرعي القضاء مسئوليات
 .إلخ...عليها لالستناد صالحة كونها من اإلقرار في إليها المستند الطرفين أحد أو المتعاقدين

 إلجراءاتها مستوفية شرعية حجة بموجب إال يتم ال العقار بيع توثيق أن يفهم ذلك ومن
 لفضيلة الموجه خطابنا في جاء لما وتأكيداً إفراغه في البائع عليها يستند والنظامية الشرعية



 المبنية اإلفراغات صكوك أن من هـ11/7/1391 وتاريخ 2055/3 رقم أبها محكمة رئيس
 ما له للمقر وال للمقر ال التملك إثبات في مستنداً تكون أن تصلح ال اإلقرارات مجرد على

 وما الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من»86ـ85« المادتين مقتضى تطبيق يتم لم
 يفضي قد وما المشاكل كثرة من اإلقرار بمجرد العمل إليه يؤدي قد لما ونظراً .بهما ألحق

 هذا أن إلى باإلضافة الناس بمصلحة يضر قد مما للبائع بملك ليس ما تملك ادعاء من إليه
 فيما عليها لالستناد وسيلة األقارير تلك جعل العدل كتاب من كثيراً وأن نهائياً ليس اإلجراء
. المبايعات من عنها يتفرع

 البائع تملك يثبت ما إبراز بعد إال مبايعة أي تسجيل عدم : أوال : يلي بما العمل اعتمدوا لذا
 المحاكم إحدى من صادرة والنظامية الشرعية إجراءاتها لجميع مستوفية بوثيقة للمبيع

 مستندة الغير األقارير على االعتماد عدم : ثانيا .العدل كتاب إدارات إحدى من أو الشرعية
 التعميم هذا قبل النمط هذا على منها تم قد وما مطلقاً شرعية صكوك على الملكية إثبات في

 يقع التي للمحكمة التقدم عليهم بأن بموجبها اإلفراغ بطلب يتقدمون عندما أصحابها يفهم
 تنظيم من »86ـ85« المادتين مقتضى وفق استحكام حجة بطلب اختصاصها نطاق في العقار

 بذلك صدر . و/انتهى .)تعليمات من بهما ألحق وما الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال
و/هـ3/2/1396 في ت/31/12 رقم التعميم
ت/162/12

3/262
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 في س/6246/3 رقم البلديات لشئون الداخلية وزارة وكيل سعادة لخطاب إشارة( :وبعد -
 والتغير التطور ومدى بحجم تزويدها للتخطيط المركزية الهيئة طلب بشأن هـ2/7/1394

 اإلحصائية الدراسة في بذلك لالستئناس المملكة مدن ببعض األراضي أسعار في حدث الذي
 البلديات لشئون الداخلية وزارة وكيل سعادة أفاد وحيث.الموضوع لهذا بها تقوم التي

 لتعيين لرؤسائها والكتابة ذكرها المار المدن في البلديات بترشيح أعاله إليه المشار بخطابه
 وأن ذلك وتواريخ األراضي بها بيعت التي واألسعار التطورات كل بمتابعة يقومون موظفين
 هذه مثل تقدم أن يمكن التي والوحيد األوثق المرجع هي العدل كتاب سجالت

 الذين للموظفين الالزمة المعلومات وتقديم وتسهيل التعاون نأمل لذا .إلخ...المعلومات
. و/انتهى .)العمل هذا إلنجاز البلديات ستخصصهم



ت/225/12
3/263
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 بعض بين تتم مبايعة وثائق على التصديق على درجوا العلم طلبة بعض أن الحظنا(... -
 نرغب لذا .يجوز ال العمل هذا فإن الشيء هذا عن مسئولة جهات هناك إن وحيث األشخاص

 أن عليه شخص أي بأن الجميع على بالتنبيه باألمر المعنية الجهات جميع على التعميم إليكم
 و.)/إلخ...المحكمة أو العدل كتابة بواسطة تكون وأن مبايعة وثيقة أية على التصديق يتجنب

.
ت/14/12
3/263
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 تخفيف على وحرصاً الرئيسية المدن في العدل كتاب أعمال لتضخم فنظراً( :وبعد -
 وتبسيط العمل خطوات اختصار موضوع الوزارة بحثت فقد اإلدارات تلك عن الضغط

 بعض آراء جانب إلى المختصين وآراء العليا القضائية الهيئة رأي استطالع وبعد .اإلجراءات
 لفرع يسند : أوال : يلي ما تقرر والتمحيص المناقشة وبعد الموضوع هذا في العدل كتاب
 المستعجلة األعمال جميع مستقبالً فروع من يستحدث ما عليه ويقاس الرياض عدل كتابة

 الداخلة والوصايا والكفاالت التنازل وأقارير الحكومية للبنوك العائدة واألقارير كالوكاالت
 بحيث القسيمتين ذات المطبوعة بالنماذج شمولها مالحظة مع العدل كاتب اختصاص في

 متحركة إحداهما وتكون العدل وكاتب الضبط وكاتب األطراف جميع من عليها يوقع
 اختصاص من فيكون ذلك عدا وما العدل كتابة في وتحفظ ثابتة واألخرى صاحبها وتعطى
 كان إذا : ثانيا . واحدة عدل كتابة من أكثر بها يوجد التي المدن في األولى العدل كتابة

 اإلقرار بضبط فيكتفى الملكية صك في ما لكامل بالرهن اإلقرار أو البات بالبيع اإلقرار
 من عليه والتوقيع ضبطه تم ما بمضمون سجله وعلى الملكية صك على والتهميش الجديد
 في الضبط ويكون الضبوط سجالت ترقم أن على العدل وكاتب والمسجل الضبط كاتب



 في ما انتقل لقد:«هكذا البيع في الشرح صيغة تكون أن ويستحسن متسلسل برقم منها كل
 مقبوض بثمن الشرعي بالشراء وتاريخ رقم النفوس لحفيظة الحامل فالن ملك إلى الصك هذا

. لعام المبايعات لضبط رقم الجلد من وصحيفة وتاريخ برقم مدون هو حسبما كذا قدره

 رقم النفوس لحفيظة الحامل فالن لدى الصك هذا في ما رهن جرى لقد:« الرهن في ويقال
 عام اإلقرارات لضبط رقم الجلد من وصحيفة وتاريخ برقم مدون هو حسبما وذلك وتاريخ
 فإذا بالشروحات سجله وهامش الملكية صك امتالء لغاية وهكذا سجله على بموجبه وهمش

 الصك كان أو الصك في مما جزءاً كان أو حدوده أو المبيع صفة تغيرت أو ذلك عن ضاق
 له يخرج فحينئذ جديد صك إخراج في المصلحة أن العدل كاتب رآى أو متمزقاً أو بالياً
 والتهميش بالضبط االكتفاء حيث من األولى الملكية صك في اتبع ما فيه يتبع ثم جديد صك

 من وموقعة صور عدة على مطبوعة كانت إذا الشركات لعقود بالنسبة : ثالثا . آنفاً المذكور
 عليها والشهود الشركاء تواقيع وأخذ الضبط في خالصتها بتسجيل يكتفى فإنه الشركاء قبل

 موقعة االتفاقية هذه من نسخة الشركاء من كل بيد أن إلى المضبوطة الخالصة في واإلشارة
 تسجيل يفيد بما المذكورة النسخ من كل على العدل كاتب يشرح أن بعد الجميع من

 وختمه اسمه ويضع عام لإلقرارات رقم الجلد من وصحيفة وتاريخ بعدد بإدارته خالصتها
 من واالعتماد اإلحاطة ونرغب .العقد من بنسخة ويحتفظ للدائرة الرسمي والختم وتوقيعه
. و/انتهى .)تاريخه
ت/137/12
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 . و/انتهى .)عنه نوه ما ألجل العدل كتابة أو المحكمة إلى بالحضور المرأة الزام عدم(... -
.1/353 اإلقرار في التعميم نص ينظر

ت/194/12
3/265
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 ال العدل وكتابات المحاكم منسوبي من بعضاً أن الوزارة هذه علم إلى نمى فقد( :وبعد -
 المفتشين بعض تقارير في ذلك إلى أشير كما ونهاية بداية الرسمي الدوام بأوقات يلتزمون

 أن سبق ما إلي الرجوع فينبغي ذكر ما الحال وحيث .التفتيشية جوالتهم أثناء اإلداريين
 على للمحافظة المؤكدة العدل وكتابات المحاكم جميع على التعاميم من الوزارة أصدرته
 المتضمن هـ16/1/1393 في ت/5/12 رقم التعميم -1 :منها وتخص الرسمي الدوام
 الدوام بيان نهاية في يومياً بالتوقيع القيام العدل وكتاب والقضاة المحاكم رؤساء تكليف
 في ت/108/12 رقم التعميم -2 . تصديق شكل على موظفيهم توقيع تحت
 6064 رقم ـ الله رحمه ـ القضاة رئيس سماحة تعميم إلى اإلشارة المتضمن هـ15/5/1393
 المتضمن هـ9/7/1369 في 4785 رقم السامي األمر على المبني هـ3/9/1369 في

 في ت/198/12 رقم التعميم -3 . مشروع عذر بدون يتأخر من على الحسم اعتماد
 والتحقيق الرقابة هيئة ورئيس الدولة وزير معالي خطاب من نسخة وبرفقه هـ23/8/1393
 وانصراف لحضور عامة قواعد على المشتمل هـ28/7/1393 في 2015/1/1/10 رقم

 برقم قبله لما المؤكد هـ16/3/1394 في ت/43/12 رقم التعميم -4 . الموظفين
 والقضاة المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب تكليف بشأن هـ16/1/1393 في ت/5/12

 تعميم وآخر -5 . تصديق شكل على الدوام بيان نهاية في يومياً بالتوقيع العدل وكتاب
 مجلس قرار على المبني هـ11/1/1396 في ت/11/12 رقم بخطابنا الصدد بهذا صدر

 فترتين من اليومي الدوام ساعات تعديل المتضمن هـ3/12/1395 في 1757 رقم الوزراء
 صباحاً والنصف السابعة الساعة من ابتداء يومياً ساعات سبع تؤدى واحدة فترة إلى

 الدوام بأوقات االلتزام فينبغي . ظهراً والنصف الثانية بالساعة وتنتهي الزوالي بالتوقيت
 من على الحسم قواعد وتطبيق بمقتضاه لكم التابعين الموظفين جميع على والتأكيد الرسمي

 النظام لتطبيق الرسمية واجباته أداء في متساهل كل عن والرفع مشروع عذر بدون يتأخر
. بحقه

. و/انتهى )
ت/18/12
3/266
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 المحاكم بعض أن -1 : يلي ما اإلداريين المفتشين تقارير بعض تضمنت فقد( :وبعد -



 الموظفين بعض إن حيث بأعمالهم المتعلقة التعليمات على موظفيها تطلع ال العدل وكتابات
 -2 . والتعليمات األنظمة على يطلع لم بأنه أجاب الرسمية واجباته في تقصير عن نوقش إذا
 المسئولية معه تضيع قد مما الموظفين على لديها األعمال توزع لم الشرعية الدوائر بعض أن
 من موظف كل بعمل يتعلق ما على لديكم العاملين الموظفين اطالع اعتماد فنأمل .إلخ...

 مع منهم كل عمل ألهمية والسجالت الضبط كتاب سيما ال والتعاميم والتعليمات األنظمة
 الله وفق.بها والشعور المسئولية لتحديد مناسباً توزيعاً الموظفين على العمل توزيع مالحظة
. ك/انتهى .)الجميع

ت/66/3
3/267
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 في 997/س/26 رقم الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب على بناء( :وبعد -
 هـ1/4/1397 في 553 رقم الشرقية المنطقة إمارة خطاب على المعطوف هـ4/4/1397

 هـ9/3/1397 في ل/37 رقم التجارة مزاولة من األجانب منع لجنة خطاب على المبني
 على التصديق باعتماد نشعركم.ذلك اللجان طلب حالة في المبايعات على التصديق بشأن
. و/انتهى .)ذلك المختصة اللجان طلبت متى المبايعات تلك

ت/130/12
3/267
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 ك.)/العباء المسماة أرضهم بصدد الجبيل بلدية ضد ورفقائه ............ شكوى بشأن ( -
. الوزارة من التعميم يطلب .

ت/21/12
3/267
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 رئيس معالي خطاب ومشفوعه هـ7/2/1393 في ت/21/2 رقم للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان

 في 1270 رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن هـ19/11/1392 في 22946/3/1
 التصديق بعد إال قطع إلى والمقسمة المخططة األراضي توثيق عدم بشأن هـ12/11/1392
 والقروية البلدية الشؤن وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا فقد .إلخ...المخطط على
 المحاكم قضاة بعض يزال ال« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ3/1/1398 في 169 رقم

 ربع(األراضي قطع بأجزاء استحكام حجج وإعطاء البيع عقود بتوثيق يقومون العدل وكتاب
 أن سبق التي للتعاميم وخالفاً المدن تخطيط ألنظمة خالفاً المفرزة )قطعة نصف أو قطعة

 بالتأكيد التكرم معاليكم من نأمل .ذلك دون وللحيلولة الخصوص بهذا وزارتكم عن صدرت
 إعطاء وعن البيع عقود توثيق عن تماماً التوقف بوجوب العدل وكتاب المحاكم جميع على

 ألحكام تطبيقاً وذلك )قطعة نصف أو قطعة ربع( األراضي قطع بأجزاء استحكام حجج
 وتاريخ 1270 رقم الوزراء مجلس بقرار المعدلة والمباني الطرق نظام من )21( المادة

 يجوز ال : كالتالي نصها والتي المذكورة المادة من )ز( الفقرة وخصوصاً هـ12/11/1392
 الخاضعة األراضي من مفرزة قطعة ملكية نقل توثيق العدل لكتاب وال الشرعية للمحاكم
 القطعة موقع يبين السابقة األحكام وفق معتمد مخطط بموجب إال المادة هذه ألحكام

 رقم التعميم بذلك صدر . ش/انتهى .)مقتضاه واعتماد لالطالع .».اهـ.ومساحتها وحدودها
ش/هـ18/7/1399 في ت/116/12
ت/107/12

3/268
10
6

1398
العدل كتاب

 لجهات إال معلومات أي إعطاء بعدم الشركات ذلك في بما بكم المرتبطة جهاتكم إشعار( -
.الوزارة من التعميم يطلب . و.)/المصلحة رئيس أو المسئول الوزير من بإذن رسمية
ت/150/12

3/268
26
7

1398
العدل كتاب



 شركات باعتبارها المؤسسة البنوك تملك إفراغ بقبول العدل كتاب على التنبيه«... -
 و.»/عقارات من تتملكه بما المتعلقة االستحكام صكوك وتسليمها للعقارات سعودية مساهمة

.1/555 البنوك في التعميم نص ينظر .
ت/20/3
3/269

17
2

1399
العدل كتاب

 القضائي المفتش فضيلة من المقدم هـ15/8/1398 في المؤرخ القرار على بناء( :وبعد -
 قيامه أثناء العدل كتاب بعض على العامة مالحظاته بشأن اللحيدان حمود بن صالح/الشيخ
 كاتب سواء للمعنيين تواقيع عدم وجود كثرة -1 : يأتي ما والمتضمنة التفتيشية بجولته
 أو العدل كاتب أو له المقر أو للمقر سواء جداً مهم التوقيع أن يخفى وال المقرين أو العدل

 دون يشاؤون ما بضبط الضبط لكاتب بالسماح العدل كتاب بعض تساهل -2 . الشهود
 كتاب من توقع لم الضبوط في واألقارير المبايعات من كثير فيوجد لهم وأمرهم اطالعهم

 بدون حصل الضبط وكأن للتوقيع علينا تعرض لم إنها يقال السبب عن السؤال وعند العدل
 أو لقصار خاصة مبايعات بإجراء العدل كتاب بعض تساهل -3 . واطالعه العدل كاتب علم

 يكون أن اإلذن مع البد النظام أن مع ذلك بدون وبعضهم القاضي من إذن بمجرد ألوقاف
 مستقبالً ذلك مالحظة بضرورة عليكم نؤكد ذلك نبلغكم إذ وإننا . التمييز هيئة من مصدقاً

. و/انتهى .)مخالفته مسئولية سيتحمل للتعليمات مخالف وكل فيه التساهل وعدم
ت/36/12
3/269

14
3

1399
العدل كتاب

 والقروية البلدية الشؤن وزارة وكيل سعادة خطاب من صورة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 رقم السامي األمر من صورة ومشفوعه هـ30/2/1399 في ض/572/3 رقم البلدية للشئون

 أصحاب إحالة جدة عدل كاتب فضيلة اقتراح حول هـ2/9/1398 في 20400/ب/4
 إلخ...االستحكام حجج الستخراج الشرعية المحكمة إلى البدو من التمهيدي التملك وثائق

 خطاب نص . ش/انتهى .)لديكم المماثلة الحاالت في بموجبه والتمشي اإلحاطة ونرغب .



 وكيل سعادة« : إليه المشار البلدية للشؤون والقروية البلدية الشئون وزارة وكيل سعادة
 اقتراح حول هـ24/6/1398 في ض/3393/3 رقم لخطابنا إلحاقاً التحية بعد العدل وزارة
 المحكمة إلى البدو من التمهيدي التملك وثائق أصحاب إحالة جدة عدل كاتب فضيلة

 المحكمة عن الصادرة المنح صكوك بين للتضارب منعاً استحكام حجج الستخراج الشرعية
 أن من إليه المشار خطابنا تضمنه وما الحجج أصحاب لغير منح وثائق عليها قطع على

 وبلدية بالوزارة القانونية اإلدارة قبل من جوانبه جميع من لدراسته لجنة شكلت الموضوع
 ونفيد .الدراسة انتهاء حتى الموضوع في بالتريث جدة عدل كاتب إبالغ وطلبنا جدة

 وزير الملكي السمو صاحب بخطاب السامي المقام على الموضوع بعرض أنه سعادتكم
 رقم الكريم األمر صدر هـ27/7/1398 في ض/3768/3 رقم والقروية البلدية الشئون

 -1 : اآلتية المبادىء على بالموافقة والقاضي صورته المرفقه هـ2/9/1398 في 20400
 من تمأل التي االستمارات مع البلدية إلى التمهيدي التملك وثائق خاللها تقدم مهلة تحديد

 عن ناتج حق بأي البلدية مطالبته في الوثيقة صاحب حق بعدها يسقط الوثيقة صاحب قبل
 والسابقة التمهيدي التملك وثائق على تمت التي بالمبايعات االعتداد عدم -2 . الوثيقة
 سلمت التي للقطع بالنسبة شرعاً به االعتداد يجب ما باستثناء تملكها صكوك لصدور

. الجديد التنظيم شملها ثم فعالً ألصحابها

 ما النقدي للتعويض الجديد التنظيم أثر على فعالً له سلمت التي أرضه أخذت من أحقية -3
 مرئيات السامي المقام أيد وقد . الموقع في تماثلها أرض بقطعة تعويضه من البلدية تتمكن لم

 من أشهر بستة بالوثائق باالدعاء الحق سقوط بانتهائها ينتهي التي المهلة بتحديد الوزارة هذه
 في غ/826/2 رقم بخطابها أشارت جدة بلدية ألن ونظراً . السامية الموافقة تاريخ
 التوسط وطلبها الصكوك إصدار عن متوقفاً الزال جدة عدل كاتب أن إلى هـ27/1/1399
 اطالع بعد نأمل لذا . الصكوك بإصدار جدة عدل كاتب إلبالغ المختصة الجهات لدى

 به قضى لما وفقاً األراضي إفراغ حيال يلزم ما باتخاذ جدة عدل لكاتب اإليعاز سعادتكم
.». السامي األمر
ت/91/5
3/271

27
5

1399
العدل كتاب

 بالوزارة العدل وكتابات كتاب لجنة أوصت فقد العدل كتاب عمل لطبيعة نظراً( :وبعد -



 الكفاية تقارير إعداد تتولى التي الجهات بتحديد هـ17/5/1399 وتاريخ 45 رقم بقرارها
 يتولى :فقط واحد عدل كاتب بها يعمل التي العدل لكتابات بالنسبة -1 : يلي كما عنهم
 إعداد اآلن إلى فروع بها يفتتح لم التي المناطق في المحاكم رئيس أو الوزارة فرع مدير

 التي العدل لكتابات بالنسبة -2 . لهم التابعة العدل بكتابات العدل كتاب عن الكفاية تقارير
 كتاب عن الكفاية تقارير إعداد العدل كتابة رئيس يتولى -أ : عدل كاتب من أكثر بها يعمل
 تقارير إعداد بالوزارة العدل وكتابات كتاب لجنة تتولى -ب . بإدارته يعملون الذين العدل

 فعليكم اللجنة توصية على الوزير معالي وافق وحيث . الكتابات تلك رؤساء عن الكفاية
. ش/انتهى .)وتنفيذه ذلك مراعاة
ت/115/1

3/272
17
7

1399
العدل كتاب

 في 44 رقم خطابه القضائية للشئون الوزارة وكيل فضيلة إلينا رفع فقد( :وبعد -
 توثيق حول استفسارات من الوزارة لهذه يرد ما لكثرة نظراً أنه المتضمن هـ18/6/1399

 إلى وإشارته »المتعددة األدوار ذات العمائر« الكبيرة الدور في والدكاكين الشقق بيوعات
 خشباً عليه يضع أو موصوفاً بناء عليه يبنى بيت علو بيع صحة على نصوا قد الفقهاء أن

 ليكون والسفل العلو وصف ويكفي مبني غير علوه اشترى الذي البيت كان ولو موصوفاً
 إذا مالك لكل يجوز أنه النص هذا مؤدى وأن كاألرض بيعه فجاز للبائع ملك ألنه معلوماً

 األرض على القائم للبناء تملك إثبات يطلب أن شقق أو طوابق عدة من بناء له أرض على أقام
 أنواع بكل يتصرف أن له يكون كما المتبعة لإلجراءات وفقاً وذلك األرض تملك صك في

 على شقة كل أو طابق كل البناء منها يتكون التي والدكاكين والشقق الطوابق في التصرفات
 هذه من واحدة وكل للنظام طبقاً تسجيله يجب التصرف وهذا.مستقلة كوحدة حدة

 لإلجراءات وفقاً وذلك مالكها من عليها يرد تصرف كل عند تسجيلها يجب الوحدات
 يشتمل بما المبنى تحديد -1 : مالحظة مع العدل كتاب نظام في عليها المنصوص العامة
 مستندات تطبيق حيث من عقار أي تحديد شأن شأنه عامة بصفة وشقق طوابق من عليه

 الخاص الهندسي المخطط وفق التعامل عليها ينصب التي والشقة الطابق تحديد -2 .الملكية
 كانت إذا ما تقرير -3 . تسجيله سيجرى الذي المحرر موضوع االتفاق ونصوص بها

 األرض في نصيباً مالك لكل أن بمعنى الطوابق مالك بين مشاعة البناء عليها المقام األرض



 القرار سوى للعلوي وليس السفل لصاحب األرض أن أو فيها يملكه الذي الجزء قيمة بقدر
 وسطوح وممرات طرق من االرتفاق حقوق -4 . االتفاق حسب وذلك » األساسات«

.ـ ذلك من شيء وجد إن ـ وحديقة سيارات ومواقف

 في ق/544/1 رقم بخطابنا األعلى القضاء مجلس إلى ذلك إحالة جرى وقد
 هـ11/7/1399 في 1202/6 رقم المجلس رئيس سماحة بخطاب فعادت هـ27/6/1399

 سبق العليا القضائية الهيئة أن المتضمن هـ8/7/1399 في 194 رقم الهيئة قرار ومشفوعه
 الهيئة أن : فيه جاء الموضوع حول هـ26/11/1393 في 342 برقم قراراً أصدرت أن

 شقق على تحتوي عمارة من حدة على أكثر أو شقة كل بيع من يمنع ما ترى ال القضائية
 إلى يدعو ما هناك كان إذا أنه يرى الدائمة بهيئته المنعقد األعلى القضاء مجلس وأن كثيرة

 هذا مقتضى يعمم فإنه البيع هذا مثل جواز يجهل من يفهم وأن العدل كتاب على التعميم
. و/انتهى .)بموجبه والتمشي لالطالع .القرار
ت/121/12

3/273
24
7

1399
العدل كتاب

 كتاب اختصاص من فإنها المالية واالتالفات األموال على الجنايات عن التنازالت(... -
.2/59 التنازالت في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...العدل

ت/47/12
3/273

25
4

1400
العدل كتاب

 يقوم أن له منحت من على ينبغي وإنما التوطين بهدف منحت أرض قطعة أي إفراغ عدم( -
 وإن والسكن بالبناء سكنية كانت إن أجله من له منحت الذي بالغرض لصالحه باستغاللها

الوزارة من التعميم يطلب . و.)/بزراعتها زراعية كانت
ت/103/12

3/274
5



8
1400
العدل كتاب

 بدراسة النعيم الله عبد/الشيخ اإلداري التفتيش عام مدير سعادة الوزارة كلفت لقد( :وبعد -
 ال والتي بالرياض الثانية العدل كتابة لدى وتسجيلها ضبطها يجري التي األقارير وحصر
 هذه أن المتضمن هـ14/6/1400 في 290/12 رقم تقريره سعادته فقدم .للنماذج تخضع
 األقارير -2 . الصناعية التنمية لصندوق العائدة األقارير -1 : يلي فيما تنحصر األقارير
 األقارير -4 . التسليف بنك لصندوق العائدة األقارير -3 . الزراعية التنمية لصندوق العائدة
 -6 . ما مشروع لعمل المالية وزارة رهونات أقارير -5 . المقاولين تمويل لصندوق العائدة
 فك أقارير -8 . المطبوعة النماذج لها تتسع ال التي المطولة الوكاالت -7 . الوصايا أقارير
 مكتب لفتح المدني الطيران كفاالت -10 . المالية األضرار عن التنازل أقارير -9 . الرهن

 أقارير -13 . الجنسية عن التنازل أقارير -12 . التجاري السجل كفاالت -11 . سياحي
 وهذه منها كل في الصيغة لتوحد لها نماذج إعداد يمكن أقارير بينها من وأن . الوكالة فسخ

 السجل كفاالت -2 . سياحي مكتب لفتح المدني الطيران كفاالت -1 : هي األقارير
 نماذج الوزارة وستعمل . الوكالة فسخ إقرار -4 . الجنسية عن التنازل إقرار -3 . التجاري

 األقارير هذه عدا ما أما.بها العمل العتماد الثانية العدل كتابات لجميع وستبلغ األربعة لهذه
 فقد لإلجراء واختصاراً الحاضر الوقت في نموذج بدون إنهاؤها العدل كتابات فعلى األربعة

 داعي وال الضبط واقع من الصك وإخراج نماذج لها ليس التي األقارير بضبط االكتفاء تقرر
 إيجاد من الهدف يتم بحيث السجل مقام فقط األنواع هذه في قائماً الضبط ويعتبر لتسجيله
 جمهور لراحة ضماناً ممكن حد أقصى إلى اإلجراء اختصار وهو الثانية العدل كتابات

 فيما موجبه واعتماد االطالع نرغب ذكر ما على الوزير معالي موافقة وحسب . المراجعين
. ش/انتهى .) يخصكم

ت/12/12
3/275

18
1

1401
العدل كتاب

 قبل الشركاء نفوس حفائظ أرقام مراجعة في الدقة بمراعاة العدل كتاب على التنبيه«... -
.2/101 والجوازات الجنسية في التعميم نص ينظر . و.»/لديهم الشركات عقود إثبات



ت/75/12
3/275

10
5

1401
العدل كتاب

 الدولة ألمالك ألراضي مخططات بإحضار الوطني واالقتصاد المالية وزارة مطالبة عدم«... -
 و.»/ سامية أوامر على بناء األشخاص لبعض بإفراغها تبلغهم والتي صكوك عليها لديهم التي

.1/384 الدولة أمالك في التعميم نص ينظر .
ت/93/12
3/275
3
6

1401
العدل كتاب

 صورة وردنا بأنه نفيدكم هـ22/12/1399 في ت/166/12 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 في 11151 برقم والقروية البلدية الشئون وزير لسمو الموجه السامي األمر من
 البلدية الشئون وزير لسمو الموجه المعظم الملك جاللة أمر على المبني هـ15/5/1401
 موالي جاللة أمر إلى نشير« : المقدمة بعد ونصه هـ24/11/1399 في 3901/2 برقم

 العدل وزير لمعالي المعطى هـ24/11/1399 وتاريخ 3901/2 برقم سموكم إلى الصادر
 بواسطتكم الديوان إلى يعيدوا بأن المملكة مناطق بكافة البلديات بإبالغ والقاضي منه نسخة

 جاللته أمر وإلى بموجبه، إجراء أي اتخاذ وعدم رأساً إليهم موجهاً ويكون يردهم أمر أي
 لسموكم المرسل هـ3/3/1400 وتاريخ 4272/2 برقم العدل وزير معالي إلى الصادر
 ونبعث . بموجبها أخرجت التي والصكوك األوامر تلك بعض بإلغاء والقاضي منه نسخة
 إبالغ إليكم ونرغب الموضوع بهذا عالقة له مما الديوان لدى الموجودة األوراق كافة إليكم

 لرؤساء الموجهة إليها المشار األوامر تلك من تبقى ما حصر باعتماد المختصة الجهات
 بعض بشأنها تمت التي أو إجراءات عليها تتم لم التي سواء مباشرة العدل لكتاب أو البلديات

 أياً عليها ترتب وما وإلغاؤها شرعية صكوك عليها تصدر ولم تستكمل لم ولكنها اإلجراءات
 لإلحاطة هذا أمرنا من نسخة العدل وزير معالي أعطينا وقد صدورها تاريخ كان ومتى كان

. و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه العتماد .».اهـ.يخصه فيما موجبه إنفاذ واعتماد
ت/95/12



3/276
9
6

1401
العدل كتاب

 الملكية صك على بموجبه والشرح األرض لباقي ببيعه البائع إقرار بضبط االكتفاء(... -
 عليه ومؤشر وحدودها األرض مساحة على مشتمل الملكية صك باعتبار للمشتري وتسليمه
 في فإن سجله إلى ذلك ونقل األرض باقي ببيع عليه شرح فإذا المنزوعة المساحة بمقدار

 ونزع العقار في التعميم نص ينظر . ش.)/إلخ...للعمل واختصاراً المواطنين راحة ذلك
.103/ص الملكية
ت/113/12

3/276
5
7

1401
العدل كتاب

 عين على إقطاع على معتمدة شرعية صكوك أو قديم إحياء عليها ليس أرض كل -1 «... -
 قامت أو حكومية لجان قبل من تحقيقاً استوجب نزاع عليها وثار األمر ولي من األرض
 اإلفراغات إجراء من ممنوعة والمحاكم العدل كتابات فإن المحكمة لدى خصومة حولها
 إقطاع على بناء شرعية صكوك عليها التي أو القديمة األمالك من ذلك عدا ما -2 . عليها
 قبول من الشرعية والمحاكم العدل كتاب منع فينبغي األمر ولي من األرض عين على

 في التعميم نص ينظر . و.»/إلخ...بينهما عليه متنازع هو لما ـ المتنازعين أي ـ إفراغهما
.1/193 األراضي

ت/23/12
3/277

24
2

1402
العدل كتاب

 استمارات على فالتصديق ثانية عدل وكتابة أولى عدل كتابة فيها يوجد التي البلد(... -
 العدل كتابة اختصاص من اإلفراغ أما الثانية العدل كتابة اختصاص من المحدود الدخل ذوي



.1/753 التصديقات في التعميم نص ينظر .و.)/إلخ... األولى
ت/120/12

3/277
20
9

1402
العدل كتاب
 منهم كل والمياه الزراعة ووزارة الدولة وأمالك والمحاكم العدل وكتاب البلديات إبالغ«...

 ووفقاً مرجعهم طريق عن إليهم ورد قد يكن لم ما يردهم أمر أي اعتماد بعدم مرجعه بواسطة
 منه بصورة تحتفظ مختصة رسمية لجهة وتاريخاً رقماً يحمل بأن المتبعة لإلجراءات

 منه استثناء أي اعتماد وعدم دقة بكل بهذا بالتقيد عليهم والتأكيد الحاجة عند إليها للرجوع
و/هـ30/6/1417 في 940/ت/13 رقم بالتعميم أكد .و»/إلخ ...
ت/32/12
3/277

12
3

1403
العدل كتاب

 بأنه هـ5/2/1403 في د/ك/222 رقم بخطابه الوزارة وكيل سعادة علينا عرض( :وبعد -
 حصر أو به وصية أو عقار قسمة أقارير صكوك إخراج العدل كتابات بعض أعمال في الحظ
 سليم غير هذا إن وحيث.شرعي صك إلى يستند ال العقار وذلك ذلك، ونحو به وارث حصة

 عليه المستند األصل جهل مع التملك يفيد ما عليه االنتقاالت تعاقب بعد وفيه مقبول وال
 بما نعمدكم فإنا هـ20/6/1394 في ت/119/12 رقم السابق تعميمنا وبموجب فيه للناظر

 أو بيع من إقرار أي توثيق يجري أن عدل كاتب أو قاض من موثق ألي يسوغ ال-1 : يلي
 كان إذا إال عقار أي على الشرعية التصرفات أنواع من ذلك نحو أو وصية أو قسمة أو هبة

-2 . غير ال الصك هذا عن تفرع ما أو مستوف شرعي تملك صك على يستند العقار ذلك
 باسم للوزارة بعثه ويجرى اعتماده عدم شرعية جهة أي فعلى القاعدة لهذه مخالفاً وقع ما

 ما منه وقع من-3 . التعليمات به تقضي حسبما نحوه يلزم ما التخاذ القضائي التفتيش
 قاضٍ من صادراً كان ما إحالة فيجرى إهدارها يسوغ ال مخالفة فيعتبر هذا تعميمنا يخالف

 العدل كتاب لجنة إلى عدل كاتب من صادراً كان وما العامة بهيئته القضاء مجلس إلى
 به التقيد عليكم لنؤكد ذلك نبلغكم إذ وإننا .ذلك في المخالفة لقاء يلزم ما لتقرير بالوزارة



.و/انتهى .)دقة بكل
ت/43/12
3/278

27
3

1403
العدل كتاب

 العدل كاتب لدى الملك كامل إفراغ أريد ما متى المحكمة من الصادر التملك صك(... -
 لديه إفراغ بأول العدل كاتب يخرج أن كالمتبع سجله على الكشف بعد يتعين فإنه المختص

 : أصله على بموجبه يشرح ثم ومن لديه ضبطه واقع من مسجالً شرعياً صكاً الملك لكامل
 بعد لملكيته انتقاالت من يرد فما وعليه المختصة المحكمة من الصادرة استحكام حجة
 في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...العدل كاتب لدى وسجله اإلفراغ صك على تكون

.2/734 الصكوك
ت/48/12
3/279
3
4

1403
العدل كتاب

 المعماري الذراع من القديمة الصكوك ذرعة بتحويل يقومون العدل كتاب بعض(... -
 على ينبنى إثبات هذا أن إلى ونظراً.طرفهم بلدية خطاب على هذا ويبنون المتر إلى ونحوه

 اختصاص من هذا فإن ذلك ونحو محدوده على التملك صك انطباق من شرعية تحققات
 واألطوال المقاييس في التعميم نص ينظر . و.)/العدل كتاب اختصاص من وليس المحاكم

.581/ص
ت/69/1
3/279
6
5

1403
العدل كتاب

 القائم العدل كاتب على فإن ذرعة أو حد بشأن اإلفراغ صك في قلمي خطأ وقع إذا(... -



 ذلك سبب عن وينوه منه المفرغ أصله مع ليتفق منه صدر ما يعدل أن العمل رأس على
 المقاييس في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...وسجله وضبطه الصك هامش في التعديل

.1/582 واألطوال
ت/12/52
3/279

22
3

1404
العدل كتاب

 لم ما فروعها أو المالية وزارة من لها يرد خطاب أي قبول بعدم المحاكم على التعميم( -
 المعتمد بالختم ومختوم المعني بالفرع الخاص الصادر وبدفتر رسمي طريق عن يكن

الوزارة من التعميم يطلب . و.)/الرسمي الورق فيه ومستعمالً
ت/12/158
3/279

25
8

1404
العدل كتاب

 قبل من تخصيصها يتم التي بالعقارات الخاصة الصكوك بإخراج العدل كتابة تعميد(... -
 للدولة بإفراغها العدل لكتابة وتكتب الحكومية الجهات لبعض القروية والمجمعات البلديات

 الصك أصل وإرسال والماليات الدولة أمالك أو المالية وزارة قبل من مندوب حضور دون
 منه صورة وبعث بسجالتها تسجيله تتولى بدورها وهي الدولة أمالك لمصلحة رسمية بصفة
.1/386 الدولة أمالك في التعميم نص ينظر .ك.)/إلخ... المستفيدة للجهة

ت/12/9
3/280

13
1

1405
العدل كتاب

 2543/8 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 2541/8 رقم التعميمي أمرنا إلى نشير« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ17/12/1404 في



 لم ما بتوقيعنا أمر أي اعتماد بعدم والقاضي منه صورة لكم المعطى هـ6/12/1404 وتاريخ
 رقم تحمل به يختص فيما الوطني الحرس من أو الديوان من رسمية مذكرة بموجب يكن

 ومن الرسمية صفته ليأخذ إلينا يعاد الشرط هذا فيه يتوافر ال أمر وكل صدورها وتاريخ
 وكتاب المحاكم جميع على التأكيد اعتماد إليكم ونرغب .للعقاب عرضة فسيكون يخالفه
 مخالفة أية منه يصدر ومن التعميم بهذا ورد بما التام بالتقيد المملكة أنحاء بكافة العدل
 فيهما جاء بما اإلحاطة نرغب .اهـ.األوامر مخالفة عقوبات أشد عليه نطبق فسوف لذلك

. و/انتهى .)موجبه واعتماد
ت/1/81
3/280

30
4

1405
العدل كتاب

 المباشر مرجعه يتخطى العدل وزارة منسوبي من المسئولين بعض أن لوحظ لقد( :وبعد -
 تكون وأن اإلداري التسلسل بمراعاة تقضي التعليمات إن وحيث.بشأنه يراجع أو يرفعه فيما

 في داخل هو ما إنهاء ليتولى المباشر المرجع بواسطة والمراجعات والعروض المكاتبات
 وعدم النظام احترام اعتمدوا لذا .المختصة الجهة إلى ذلك عن خرج ما ويرفع اختصاصه

 هذا في والتعليمات النظم به تقضي بما والتقيد األسباب كانت مهما المباشر المرجع تخطي
. و/انتهى .)الخير فيه لما الجميع الله وفق.الخصوص

ت/12/105
3/280

27
5

1405
العدل كتاب

 الصكوك على تهميشات من تجرونه ما على وتوقيعكم اسمكم ذكر ضرورة(... -
.1/450 والسجل الضبط أنظمة في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...وسجالتها

ت/1/126
3/281

29
6

1405



العدل كتاب
 الضبوط بتوقيع يقوم أن ـ العدل كاتب ـ الموثق على أن تملي التعليمات فإن( :وبعد -

 نص ينظر . ك.)/إلخ...آخر يوم إلى التوقيع تأخير بحال يسوغ وال حينها في والسجالت
.1/450 والسجل الضبط أنظمة في التعميم

ت/12/21
3/281
6
2

1406
العدل كتاب

 هـ25/11/1405 في 20763/1 رقم الرياض إمارة وكيل سعادة خطاب وردنا( :وبعد -
 المتضمن هـ11/2/1405 في خ/12/463 رقم خطابكم إلى نشير« : المقدمة بعد ونصه

 .المزاحمية عدل لكتابة أم ضرماء عدل لكتابة تابعة ديراب منطقة كانت إذا ما معرفة طلبكم
 العدل ووزارات اإلمارة هذه من المشكلة اللجنة بتقرير منتهية األوراق كامل طيه لكم نعيد

 إدارياً والمزاحمية ضرماء بإمارتي المرتبطة الحدود فيه أوضحت والذي والبلديات والزراعة
 الحدود حسب منطقته في يقع الذي العدل لكاتب تبعيته تكون إمارة كل يتبع كان فما

 لكتاب إبالغه نأمل .محضرها في اللجنة ماقررته على ولموافقتنا اللجنة محضر في الموضحة
. ك/انتهى .)واعتماده اإلحاطة فنأمل .».اهـ.اختصاصه منطقة في يقعون الذين العدل

ت/12/74
3/281
9
4

1406
العدل كتاب

 وتاريخ 466/1 رقم األحساء منطقة محاكم رئيس فضيلة لخطاب إشارة:(وبعد -
 الخلط تكرار بخصوص باألحساء الجفر عدل كاتب خطاب على المعطوف هـ1/3/1406

 الحفر عدل كاتب يخص وما باألحساء إدارته يخص ما بين مكاتباتها في الوزارة قبل من
 عدم عند سيما ال الباطن بحفر والحفر باألحساء الجفر بين للبس وتفادياً الباطن، بحفر
 الحفر عن لها مميزة تكون للجفر األحساء عبارة إضافة فإن الباطن أو األحساء عبارة إضافة

 اإلدارتين تخص التي المكاتبات جميع في به والتقيد ذلك اعتماد فنرغب بالباطن،
. ك/انتهى .)المذكورتين



ت/12/200
3/282
9

11
1406
العدل كتاب

 هـ19/6/1406 في 495 رقم البجادية محكمة قاضي فضيلة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 حول استفسارهم بشأن هـ27/7/1406 في 1105 رقم تربة عدل كاتب فضيلة وخطاب

 استيفاء بعد منازلهم أراضي على المواطنين لبعض صكوك بإخراج منهم كل طرف بلدية طلب
 هـ26/3/1405 في م/571 رقم الكريم السامي األمر على استناداً مضاعفة منهم قيمتها
 قبل من يكون ذلك توثيق بأن نفيدكم . هـ8/5/1405 في 109/5 رقم بالتعميم المبلغ
 واألطوال والحدود الموقع حسب باإلفراغ البلدية مندوب إقرار بتسجيل وذلك العدل كتابة

 نص ينظر . و.)/إلخ...ذلك في عليه المستند واألمر القيمة واستالم المساحة ومجموع
.1/301 االستحكام في التعميم

ت/12/62
3/282
8
4

1407
العدل كتاب

 ما حقيقة يعرف حتى عملها في شك إذا شركة عقد إبرام العدل لكاتب يجوز ال«... -
.2/656 الشركات في التعميم نص ينظر . ك.»/إلخ...ستزاوله

8/2
3/282
2
1

1408
العدل كتاب

 نظام من »94« والفقرة الشرعي القضاء مسئوليات تركيز من »252« الفقرة فإن( :وبعد -
 بعمله عدل كاتب بها يوجد التي البلدة قاضي بقيام تقضي تعليمات من لحقها وما القضاء

 االنتدابات بند لنفقات وترشيداً ذلك ولموجب الوزارة من يصدر ما على فبناء .غيابه عند



 بإجازة تمتعه عند العدل كاتب عمل إسناد على الوزارة دأبت فقد المراجعين ألمور وتسهيالً
 بعض من أحياناً يرد أنه إال مستمراً هذا على العمل زال وما البلدة قاضي فضيلة إلى ونحوها
 والمصلحة النظام بقوة واجب هذا إن وحيث . ذلك عن اعتذار القضاة الفضيلة أصحاب

 فإنا ونحوها وإفراغات وكاالت من التوثيقات أرباب بأمور مضر والتوقف تقتضيه العامة
 في والرد األخذ وعدم عليها يسار قاعدة وليكون هذا في الوزارة من يصدر ما اعتماد نبلغكم

. و/انتهى .)ذلك
ت/8/44
3/283

23
3

1408
العدل كتاب

 على المبني هـ21/7/1404 وتاريخ ت/12/129 رقم الوزاري للتعميم إشارة( :وبعد -
 بالشخوص العدل كتاب أحد تكليف بشأن هـ17/6/1404 في م/1985 رقم السامي األمر
 الشرعية بالصفة غيره أو توكيل لضبط طلبه حالة في الرئيسية بالسجون السجن إدارة إلي

 البدنية المنافع بعض تعطيل أو القتل وهي الكبيرة الجرائم بسجناء خاصاً ذلك يكون أن على
 صنع أو األعراض على التعدي أو الطريق قطع أو المنازل مهاجمة أو االغتصاب أو

 وزير الملكي السمو صاحب خطاب وردنا وحيث . المخدرات وترويج وتهريب المسكرات
 العام األمن مدير خطاب على المعطوف هـ25/2/1408 وتاريخ 16/14701 رقم الداخلية

 الجمعة يوم الحضور عن العدل كتاب تأخر بشأن هـ19/11/1407 في 11/20022 رقم
 الموضوع هذا ألهمية ونظراً . فيه التنفيذ يراد من وصية لكتابة القصاص حكم تنفيذ أثناء

 سجالت في وتدوينها فيه القتل حكم تنفيذ يراد من توكيل أو وصية بضبط يتعلق فيما سواء
 فقد إليه، المشار السامي األمر في عليها المنصوص الجرائم مرتكبي من غيره أو الضبط
 منهم يطلب عندما السجن إدارة إلى بالشخوص العدل كتاب كافة تعميد في سموه رغب
 سموه إليه أشار ما اعتماد عليكم فإن لذا . الخصوص لهذا المختصة الجهات قبل من ذلك

 رقم بالتعميم عنه والمنوه والوصية بالتوكيل الخاص النموذج يطلب . و/انتهى .)الزمه وتنفيذ
. الوزارة من ك/هـ3/12/1404 في ت/12/205
ت/8/135
3/284

20



7
1408
العدل كتاب

 أو بلدة إلى العدل كتاب أو الفضيلة أصحاب من أحد انتداب إلى الحال دعت إذا(... -
 عامة في كالمتبع اإلمارة مبنى في قضاياهم نظر فيكون تشكيل ذات محكمة لها ليس هجرة

. الوزارة من التعميم يطلب . و...)/المناطق
ت/8/33
3/284
8
3

1410
العدل كتاب

 إفراغات توثيق في التجاوزات بعض العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض على الحظنا(... -
 . لها أساس ال صكوك إفراغ -1 : منها االختصاص ذات األقارير من ونحوها وكاالت أو
 -3 . تعليمات من ومالحقها »86ـ85« المادتين مقتضى تستكمل لم صكوك إفراغ -2

 نص ينظر . و.)/إلخ...مستوفية غير وكاالت توثيق -4 . وخصومة صلح صكوك إفراغ
.2/760 الصكوك في التعميم

134/ت/8
3/284

21
8

1410
العدل كتاب

 وكتابات المحاكم بين تدافع فيها يحصل التي القضايا من يعرض ما لكثرة نظراً( :وبعد -
 وأن سبق وحيث . اإلفراغ قبل المتبايعين أحد توفي إذا العقار إفراغ يتولى من بشأن العدل
 بعض بشأنها وأصدر النوع هذا من قضايا الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس على عرض

 فالبد قاصر ورثته وفي إفراغه قبل العقار بائع توفي إذا-1 :مايلي متضمنة الالزمة القرارات
 في 63 رقم القرار في كما الشرعية المحكمة لدى المتوفى من البيع صدور إثبات من
 يتولى فالذي معترف والبائع اإلفراغ قبل العقار مشتري توفى إذا-2 . هـ28/2/1398

 رقم القرار في كما شرعاً يمثلهم من أو الورثة حضور بعد العدل كاتب هو اإلفراغ
 بذلك اإلحاطة نرغب.إليه المشار للتدافع وتفادياً وعليه . هـ9/5/1406 في 107/4/33



. و/انتهى .)الموضوع هذا في عامة قاعدة باعتباره به األخذ واعتماد
27/ت/8
3/285

27
2

1411
العدل كتاب

 الوزارات في المسئولين بعض يخاطب القضاة بعض أن الوزارة هذه الحظت فقد( :وبعد -
 نظام من »8« المادة به قضت لما مخالفة هذا في إن وحيث الوزارة هذه إلى الرجوع دون

 وتاريخ ت/75/1 رقم الوزارة هذه تعميم به جرى وما الشرعي، القضاء مسئوليات تركيز
 القضاء مسئوليات تركيز من »8« المادة إن وحيث« : نصه ما فيه جاء الذي هـ6/5/1399

 ـ العدل وزارة ـ القضاة برئاسة المرتبطة الدوائر من دائرة ألي يحق ال أنه على نصت الشرعي
 بمخابرة الضرورة تقضي التي األمور في إال معامالتها جميع في واسطتها بغير المخابرة
 المعامالت عن االستفسارات وفي المذكورة الدائرة منطقة في الموجود اإلداري الحاكم
 فإننا لذا .».إلخ...الدوائر تلك منطقة في الموجودة الدوائر من الشرعية باألمور المتعلقة

 طريق عن إال الحكومية الجهات مخاطبة وعدم التعليمات بهذه التقيد ضرورة عليكم نؤكد
. و/انتهى .)إليها المشار المادة تضمنته ما حدود في إال الوزارة هذه

57/ت/8
3/285

28
5

1411
العدل كتاب

 هـ18/5/1411 في 1/ب/3809 رقم الزراعي البنك عام مدير سعادة خطاب وردنا( :وبعد
 فضيلة إلى الموجه هـ2/5/1411 في ر/3/3/1219 رقم خطابنا إلى اإلشارة المتضمن

 يرغبون الذين باألشخاص إحاطته بتبوك الزراعي البنك طلب بشأن تبوك عدل كتابة رئيس
 )ب( الفقرة ألن نظراً أنه« :خطابنا تضمن وقد اإلفراغ إجراء قبل للغير مزارعهم ملكية نقل
 ال المزارع أن على تنص المقترض وبين الزراعي البنك بين المبرم العقد من )5( المادة من

 من بإذن إال عليها مقترض وأبنية وآبار ومضخات مكائن من األرض على ما كل في يتصرف
 من علم دون البنك من عليها المقترض األشياء في بالتصرف المقترض قيام إن وحيث البنك،



 من الموضوع بهذا البنك إحاطة في ولما المقترض قبل من القرض بعقد إخالالً يعتبر البنك
 القرض يجهل فقد المشتري عن اللبس إزالة إلى باإلضافة العامة األموال على المحافظة

 يرغب شخص كل عن الزراعي للبنك رسمياً الكتابة ذكر ما والحال عليكم فان قدره كلياأو
 المحاكم كافة على تعميمه سعادته ولرغبة .».اإلفراغ إجراء قبل للغير مزرعته ملكية نقل

 رقم التعميم يراجع . و/انتهى .)موجبه واعتماد لإلحاطة حرر بمقتضاه للعمل العدل وكتابات
.و/هـ10/9/1424 في 2324/ت/13
14/ت/8
3/286

23
1

1412
العدل كتاب

 من موروثة غير أو موروثة سكنية أو زراعية األرض كانت سواء التراضي قسمة توثيق(... -
.181/ص القسمة في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...العدل كتاب اختصاص

32/ت/8
3/286

22
2

1412
العدل كتاب

 كل من توكيل أخذ إلى حاجة دون المصفي مع التعاون الشرعية الدوائر على يتعين(... -
.2/666 الشركات في التعميم نص ينظر . و/ .)إلخ...شريك

54/ت/14
3/286

19
4

1412
العدل كتاب

 أحد أو المتعاقدين من المبرزة والمستندات الصكوك من التثبت العدل كاتب على-(...
 يوجب ما عليها يطرأ ولم إليها لالستناد صالحة كونها من اإلقرار في إليها المستند الطرفين

 الصكوك في التعميم نص ينظر . ك.)/إلخ...ذلك وغير كوقف انتقال من مفعولها إلغاء



2/766.
78/ت/8
3/287

11
7

1413
العدل كتاب

 إخراجه متعمدا صكا يخرج عدل كاتب أو قاضٍ أي أن العدل وكتاب القضاة إبالغ( -
 تعمده على يترتب ما كل يغرم آخرين أناس أموال إضاعة عليه ويترتب التعليمات خالف
الوزارة من التعميم يطلب .و./اهـ .)األموال به تسلب مما ذلك إخراج

840/ت/13
3/287

24
8

1416
العدل كتاب

 كتابة إلى الثانية العدل كتابة من بها يتعلق وما وفكها الرهونات كافة توثيق ينقل (... -
 وتسليم موجبه اعتماد الدائرتين في العدل كتاب الفضيلة أصحاب فعلى األولى العدل

.و./انتهى.)يلزم ما فأكملوا األولى العدل لكتابة بذلك الخاصة السجالت
1021/ت/13
3/287

21
1

1418
العدل كتاب

 أصحاب بتفويض القاضي هـ8/1/1418 في 77 رقم العدل وزير معالي قرار:( وبعد -
 قاضي تكليف صالحية للوزارة فروع فيها اليوجد التي الجهات في المحاكم رؤساء الفضيلة

 العدل كتاب أما مرض أو بإجازة العدل كاتب تغيب حال العدل كتابة بأعمال بالقيام البلدة
 .إلخ.. الوزارة قبل من بعملهم بالقيام القضاة تكليف فيتم الفروع من إجازاتهم تصدر الذين

.ك/انتهى .)بموجبه والعمل لإلحاطة
1054/ت/13
3/287



23
4

1418
العدل كتاب

 القاضي هـ26/3/1418 في 4363/ب/4 رقم البرقي الكريم السامي األمر تلقينا( :وبعد -
 لدى لموظفيها السعودية أرامكو شركة من الصادرة المنح إفراغ يكون أن على بالموافقة

 بالمنح لإلقرار العدل كتابة إلى عنها مندوب ببعث الشركة يمثل من وتكليف العدل كتابة
 لالطالع .إلخ..الشركة موظفي على تسهيالً والزراعة البلدية طريق عن الصادرة بالمنح أسوة

.و./انتهى .)موجبه واعتماد
1072/ت/13
3/288

17
6

1418
العدل كتاب

 التوثيق في ورهوناتهم لموظفيها قروضها إجراءات في العربية الزيت شركة معاملة (... -
 فيما يلزم ما فأكملوا لموظفيها قروضها في السعودية أرامكو شركة موظفو به يعامل ما وفق
 من وفكه الرهن في الشركة عن نيابة بالتوقيع المخولين الموظفين أسماء تطلب .انتهى )ذكر

. هـ 15/5/1425 في 2454/ت/13 رقم التعميم ينظر . الوزارة
1124/ت/13
3/288

25
10

1418
العدل كتاب

 من المدنية األحوال من يرد ما على بناء االسم تعديل أقارير اختصاص نقل : ثالثا (... -
 أقارير بتوثيق العدل كتابات اختصاص عدم : رابعا .الثانية العدل كتابة إلى األولى العدل كتابة

 سادسا . . . . . . . . . . . . : خامسا .المحاكم الختصاص راجع ذلك وأن لألفراد الديون
 اإلرث من النصيب عن التنازل عدا ما الثانية العدل كتابات اختصاص من التنازالت جميع :

 الصادرة بالتعليمات التقيد مراعاة مع األولى العدل كتابات اختصاص من فهو عقاراً كان إذا
 البدنية الجنايات عن الناتجة التنازالت أما المالية بالتنازالت العدل كتابة اختصاص تحديد في



.782/ص الوكالة في التعميم ينظر .و.)/إلخ....المحكمة اختصاص من فذلك
1132/ت/13
3/288

23
11

1418
العدل كتاب

 ت و/46049 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد( :وبعد -
 المناطق وبلديات والمديريات األمانات على «..... :المقدمة بعد ونصه هـ5/11/1418 في

 لألفراد سواء المعدلة أو المباعة أو الممنوحة األراضي إفراغ طلب في العدل كتابة مخاطبة
 بتوقيع اإلجابة تكون وأن .تنظيمية زوائد أو عامة مرافق أو لمشاريع أو حكومية لجهات أو

 .و/انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .اهـ».المنطقة بلدية رئيس أو المنطقة عام مدير أو األمين
.1/334 االستحكام في التعميم ينظر
1144/ت/13
1/5
2
1

1419
العدل كتاب

)

 في 1270 رقم الوزراء مجلس لقرار المخالفة المبايعات كثرة من لوحظ ما على بناء فإنه
 هـ7/2/1393 في ت/21/1 برقم العدل وكتابات المحاكم على المعمم هـ12/11/1392

 العدل لكتاب وال الشرعية للمحاكم يجوز ال" نصه بما أوال المادة من "ز" الفقرة في القاضي
 مخطط بموجب إال المادة هذه ألحكام الخاضعة األراضي من مفرزة قطعة ملكية نقل توثيق
 المحاكم إلى المتبايعان يتقدم ذلك إثبات عن التوثيق جهات امتناع حال وفي .اهـ"معتمد

 اإلفراغ ولزوم بالبيع بااللزام أحكام وصدور المبيع إثبات منها القصد صورية بدعاوى
 القضاء مجلس على الموضوع هذا بعرض إنه وحيث .القضية أطراف بقناعة للقطعية مكتسبة
 مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا هـ16/3/1417 في خـ/13/8516 رقم بكتابنا األعلى
 األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ25/11/1418 في 1/2375 رقم األعلى القضاء
 أال القضاة على" :أن المتضمن هـ17/11/1418 وتاريخ 416/46 الرقم ذي العامة بهيئته

 والتعليمات المتبعة اإلجراءات وفق لإلفراغ قابال كان إذا إال صك أي من باإلفراغ يحكموا



.و)/العدل وكتابات للمحاكم المبلغة
1270/ت/13
1/5
4
9

1419
العدل كتاب

 حول هـ3/8/1419وتاريخ 1241/ت/13رقم بالنيابة العدل وزير معالي لتعميم إلحاقا
 سامية أوامر من يردهم ما توثيق األولى العدل كتابات رؤساء الفضيلة أصحاب تولي اعتماد
 الفضيلة أصحاب بعض من وردنا ما على وبناء .الخ..الدولة ألمالك تابعة أو صريحة لمنح

 المنح توثيق إجراء عن العدل كتاب زمالئهم توقف من األولى العدل كتابات رؤساء
 حيال مرئيات من الفضيلة أصحاب أبداء وما . المذكور التعميم تضمنه ما على بناء الصريحة

 لرؤساء اإلشرافي للدور ومراعاة العامة المصلحة ولمقتضى لذا .المذكور التعميم تضمنه ما
 اإلدارة داخل العمل سير على وإشرافية إدارية أعمال من يباشرونه وما العدل كتابات

 العناية من المزيد اضفاء حيال إليه المشار التعميم إصدارة من المرجوة األهداف ولتحقيق
 إحالة على العمل استمرار )1( :مايلي اعتماد إليكم نرغب لذا .المنح إجراءات في والدقة
 ضمن المختصة الجهة من لالدارة الواردة العدل كتاب الفضيلة ألصحاب الصريحة المنح
 فضيلة يتولى )2( .المختصة للجهة ـ الله حفظه ـ األمر ولي من تصدر التي المنح بيانات
 وأراضي الصريحة األفراد منح توثيق إجراءات المباشرعلى اإلشراف العدل كتابة رئيس
 يتولى أن على . معين شخص بمنح المختصة الجهة من إبتداء لإلدارة ترد التي الدولة أمالك

 لذا خاص قيد خالل من ذلك يتم أن على اإلحالة حسب لديه العدل لكتاب إحالتها فضيلته
 دراستها حيال الالزم إجراء إليه المحالة العدل كاتب فضيلة وعلى اإلحاالت من النوع

 لرئيسه العرض بعد إال التوثيق وعدم والنظامية الشرعية اإلجراءات استيفاء من والتحقق
 التقيد مراعاة العدل كتاب الفضيلة أصحاب جميع على )3( .ومرئياته الدراسة بنتيجة

 .هـ19/12/1397في ت/164/12رقم التعميم ذلك ومن المنح لتوثيق المنظمة بالتعليمات
الوزارة من التعميم يطلب ..يحفظكم والله والتوفيق،، العون للجميع تعالى المولى سائلين

1346/ت/13
1/5

29
1

1420



العدل كتاب
)

 العدل كتابات بأعمال القائمة والمحاكم العدل كتابات به تقوم ما فيه نقدر الذي الوقت في
 التفتيشية الجوالت نتائج باستعراض أنه إال المعامالت وإنجاز التوثيقات ضبط في جهود من

 ـ : في تتمثل مالحظات وجود ظهر هـ1415/1416 لعامي العدل كتاب أعمال على
 القلم استعمال ـ .الحك ـ .األسطر بين الكتابة ـ .والسجالت الضبوط في المزيل مادة استعمال
 عدم ـ .والسجالت الضبوط بعض تكرر ـ .والسجالت الضبوط بترقيم العناية عدم ـ .الجاف
 عليه المبني الصك إيضاح عدم ـ .للدائرة العام واالرشيف والسجالت الضبوط بتنظيم العناية

 تدون منها والبعض .واألطوال المساحة تحرير عدم ـ .والمصدر والتاريخ الرقم حيث من
 الضبط في اإلشارة عدم ـ .المبايعات في الثمن ذكر عدم ـ .كتابة ال رقما واألضالع المساحة

 تقتضيه ما على وبناء إليه أشير لما ونظرا .وتاريخ برقم وسجل صك بموجبه نظم أنه إلى
 مسئوليات تركيز من )184 ,146 ,110( بالمواد ورد ما على وبناء ,العامة المصلحة

 ت/196/12 ورقم ,هـ27/12/1392 في ت/195/21 رقم والتعاميم ,الشرعي القضاء
 في ت/12/16 ورقم ,هـ15/3/1401 في ت/37/12 ورقم ,هـ28/12/1392 في
 في ت/52/11 ورقم ,هـ14/4/1404 في ت/12/65ورقم ,هـ20/1/1407
 الفضيلة أصحاب على نؤكد لذا .هـ20/6/1394 في ت/119/12 ورقم ,هـ28/4/1400

 بعاليه إليها المشار المالحظات وتالفي وعناية دقة بكل إليه أشير ما بمالحظة العدل كتاب
 ينظر .و/انتهى )والتعليمات الشرعي المقتضى حسب العمل سير حسن يحقق ما على والعمل
. هـ 4/6/1424 في 2257/ت/13 رقم التعميم

1449/ت/13
1/54

19
8

1420
العدل كتاب

)

 وتبسيط توحيدها بغرض اإلحصائية النماذج حول دراسات من الوزارة أجرته ما على فبناءً
 ، اإلحصائي الكتاب في إدراجه مطلوب هو ما مع معلوماتها لتتطابق و بها العمل إجراءات

 القضايا حركة يبين واحد نموذج في بالمحاكم الخاصة النماذج توحيد على الرأي استقر فقد



 الخاصة النماذج وتوحيد ، شطب وما منها دور وما إنجازه تم وما القاضي لدى الشهرية
 . شهر خالل العدل كاتب أنجزها التي األعمال جميع يبين واحد نموذج في العدل بكتابات

 العمل وإيقاف هـ1420 شعبان شهر إحصائية من اعتباراً بالنموذجين العمل اعتمدوا لذا
 محكمة كل وإبالغ ، إتالفها بشأن يلزم ما وإكمال السابقة اإلحصائية النماذج بجميع
 وكتاب القضاة على وتوزيعه نموذج كل من المناسب العدد بتصوير لكم تابعة عدل أوكتابة
 شهرياً المطلوبة المعلومات جلب متابعة وعليكم مباشرة إليكم اإلحصائيات ورفع العدل

 ك / ) االختصاص من هو فيما للمتابعة منها بنسخة اإلداري التفتيش وتزويد للوزارة وإرسالها
.

1459/ت/13
1/5

22
8

1420
العدل كتاب

 وتاريخ 222/205/51/2515 رقم التجارة وزير معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد
 في المنعقدة المتحدة بندة العزيزية لشركة العامة الجمعية أن المتضمن هـ30/7/1420
 العامة الجمعية وافقت كما ,صافوال شركة في الشركة اندماج على وافقت هـ10/9/1419
 النظام وتعديل االندماج ذلك على هـ11/9/1419 في المنعقدة صافوال لشركة العادية غير

 الرسمية الجريدة في الجمعيتين قرارات نشر وتم ,االندماج مع يتفق بما للشركة األساسي
 لطلب وتحقيقا .إلخ..لالندماج الالزمة النظامية اإلجراءات جميع واستكمال "القرى أم"

 العدل كتابات وخاصة بالوزارة المختصة الجهات توجيه معاليه طلب المذكورة الشركة
 االندماج بعد اسمها وتعديل صافوال شركة في المتحدة بنده العزيزية شركة اندماج العتماد
 وصكوك ومشاركاتها مساهماتها جميع انتقال وبالتالي "المتحدة العزيزية صافوال" ليصبح

.و)/المتحدة العزيزية صافوال شركة إلى لها المملوكة العقارات
1469/ت/13
1/5

12
9

1420
العدل كتاب
 القاضي هـ28/8/1420 وتاريخ 4404 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه( :وبعد



 الخاص هـ23/11/1412 وتاريخ 2211 رقم القرار من عشر الثانية الفقرة بتعديل
 حسم إجراء أي إتخاذ عدم ومراعاة بموجبه والعمل لالطالع .إلخ..الفروع مدراء بصالحيات

 ومعرفة متابعته المعنية الجهة لتتولى ذلك عن للوزارة والرفع الغياب بسبب العدل كاتب على
.ك)/ذلك في المناسب القرار وإصدار أسبابه

1471/ت/13
1/5

20
9

1420
العدل كتاب

 المتضمن هـ19/8/1420 والتاريخ 1449/ت/13 الرقم ذي الوزارة لتعميم إلحاقا( :وبعد
 أنجزها التي األعمال جميع يبين واحد نموذج في العدل بكتابات الخاصة النماذج توحيد
 والمطبوعات للنماذج مراجعة من الوزارة به تقوم لما وإكماال .شهر خالل العدل كاتب

 مع ليتناسب العدل كاتب يومية نموذج تطوير تم فقد الشرعية الدوائر في المستخدمة
 الصادر ]1 ـ 05 ـ 02[ الرقم ذي اإلحصائي النموذج على تدوينها المطلوب المعلومات

 كاتب يومية خالصة دفتر اعتماد ـ 1 : يلي ما إليكم نرغب فعليه .أعاله إليه المشار بالتعميم
 حقول تعبئة يتم أن ـ 2 .أخرى صكوك وحقل الكفاالت حقل إليه يضاف أن على العدل
 ـ 05 ـ 02[ اإلحصائي النموذج على وينقل حقل كل يجمع شهر كل نهاية وفي يوميا الدفتر

 قائمة محاكم رئاسة كل وعلى ـ القديمة ـ عدل كاتب يومية بنموذج العمل إيقاف ـ 3 . ]1
 عنها والرفع ذلك من متبقية أرصدة من لديهم يوجد ما حصر الوزارة وفروع الفروع بعمل

.ك)/النظام حسب عليها التوجيه إلصدار
1481/ت/13
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 اإلنجاز وسرعة األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه( :وبعد
 بالمملكة األولى العدل كتابات لرؤساء الثاني الملتقى عقد جرى فقد ,الشرعية الدوائر في

 اللقاء هذا عن وانبثق هـ7/8/1420ـ6 من الفترة خالل الوزارة جهاز في السعودية العربية



 إلى الحاجة عدم مع ,تسجيلها دون المنح أقارير بضبط االكتفاء ـ 1 : التالية التوصيات
 الممنوح ومصادقة المنح ضبط على البلدية مندوب بتوقيع االكتفاء ـ 2 .ذلك على اإلشهاد

 في ت/118/12 رقم بالتعميم عمال المنح من سواها دون الصريحة المنح في
 نقل المراد الصك عن االستفسار بها يتم التي الطريقة توحيد على العمل ـ 3 .هـ8/9/1402

 يعد نموذج وفق الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من ]190[ المادة على بناء مشموله
 خارج من صادرة وهي العدل كتابة إلى ترد التي الصكوك ـ 4 .الغرض لهذا الوزارة قبل من

 عدم على والتأكيد .المتبع حسب للوزارة عنه العرض فيتم المنع بعد منها كان ما الوالية
 ,رسمية بصفة جهته إلى بعثه يتم بل مناولة الصك سجل سريان عن االستفسار خطاب تسليم

 مجموع فيها ليس التي الصكوك ـ 5 .اإلفراغ بطلب المتقدم شخصية يثبت ما أخذ مع
 لجميع مستوفية صكوك على ومبنية ,العدل كتابة من صادرة وهي أطوال أو مساحة

 في المساحة ومجموع األطوال إضافة العدل كاتب على فإن ,والنظامية الشرعية اإلجراءات
 مشمول مع يتفق مساحي قرار وإعداد ,للبلدية الكتابة بعد العدل كتابة من الصادر الصك
 ,ذكر ما خالف أو زيادة ذلك عن ينتج كان فإذا زيادة ذلك عن ينتج ال أن شريطة ,الصك
 ـ 6 .هـ3/12/1419 في 1318/ت/13 رقم التعميم على بناء المحكمة إلى فمرده

 عمال المشاع العقار من الميراث حصة عن التنازل بتوثيق األولى العدل كتابة اختصاص
 عقود توثيق اختصاص نقل ـ 7 .هـ25/10/1418 في 1124/ت/13 رقم بالتعميم

.الثانية العدل كتابة إلى الشركات

 صادرا يكن لم ما ,الثانية العدل كتابة إلى المبلغ باستالم اإلقرار توثيق اختصاص نقل ـ 8
 ـ 9 .بذلك وسجله ضبطه على التهميش المحكمة اختصاص فمن بحكم كان فإذا ,بحكم

 والتوقيع لإلحاالت مكتب بإيجاد العدل كتابات رئاسات داخل اإلداري العمل توحيد ضرورة
 للصكوك صور من تطلبه فيما المحاكم مع التعاون ـ 10 .الدائرة رئيس قبل من اإلحالة على

 لتقدير ذلك فيخضع األخرى الحكومية الجهات من يرد ما أما ,العدل كتابات من الصادرة
 28/12 في ت/12/200 رقم بالتعميم العمل تأكيد ـ 11 .التعليمات وحسب الدائرة رئيس

 رهن المتبايعان وطلب منه جزء أو كله مؤجال الثمن كان إذا أنه تضمن الذي هـ1407/
 على يهمش التسديد تم وإذا ,المؤجل الثمن إلثبات طلبهما فيجاب المتبقي الثمن في العقار
 وإذا .فقط ضبطه على فيهمش األيدي تناقلته قد الصك كان وإن ,بذلك وضبطه الصك
 للحصول الثانية العدل كتابة بمراجعة يفهم باالستالم البائع إقرار أخذ في المشتري رغب
 بطاقته بموجب الراهن بإقرار بالرهن اإلقرار حالة في االكتفاء ـ 12 .الثمن باستالم إقرار على

 .الحكومية بالصناديق الخاصة الرهون في وذلك إشهاد أو معرفين إلى الحاجة دون ,الرسمية



 قطعة أي إفراغ عند الجميع أكد ,القطع مئات على تحتوي التي الكبيرة المخططات ـ 13
 من أكثر إفراغ يتكرر لئال بذلك سجله هامش وعلى الصك على الشرح ضرورة على منها
 الصكوك في بالزيادة واألطوال الحدود في التعديل من يطلب ما توثيق في النظر ـ 14 .مرة

 معارضة وعدم التعديل على البلدية موافقة شريطة خاصة مخططات على بناءاً الصادرة
 أصحاب ويفهم ذلك إجراء عن يتوقف االعتراض حالة وفي ,ذلك على المخطط صاحب
 أشهر بثالثة مجددا المعين العدل كاتب تدريب مدة تحديد ـ 15 .المحكمة بمراجعة العالقة

 مدة يمضي أن ـ ب .رئاسية عدل كتابة في التدريب يكون أن ـ أ : التالية الخطوات وفق
.الثانية العدل كتابة في واحدا وشهرا ,األولى في شهرين

 رئيس يعد التدريبية الفترة نهاية عند ـ د .فيها تعيينه تم التي الجهة غير في التدريب يكون ـ ج
 على العمل ـ 16 ].العدل وكتابات كتاب لجنة[ للوزارة يرفع المتدرب عن تقريرا الدائرة
 معمول هو ما على بناء الرئاسية العدل وكتابات األولى العدل كتابات في السجالت مركزية

 من المنبثق هـ21/8/1406 في ت/12/166 رقم التعميم على بناء الرئاسية المحاكم في به
 تقتضيه ما على وبناء ذلك على ولموافقتنا .بالمملكة المحاكم لرؤساء األولى الندوة توصيات
.و)/بموجبه العمل واعتماد االطالع إليكم نرغب العامة المصلحة

1489/ت/13
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 توثيق إجازة حول العدل كتاب بعض استشكال من للوزارة ورد ما على بناء فإنه( :وبعد
 من الرهن إن وحيث .إلخ..نحوها أو سيارة قيمة مقابل عقاره برهن المواطنين بعض إقرار

 على يترتب لم ما نظاما سائغ الشرعية الدوائر لدى ذلك وتوثيق شرعا الجائزة المعامالت
 والتعميم الشرعي القضاء مسئوليات تركيز من ]198[ المادة على بناء شرعي محظور ذلك
 هـ19/10/1420 في 1481/ت/13 رقم والتعميم هـ12/1/1396 في ت/14/12 رقم

 األولى العدل كتابة اختصاص من ذلك توثيق وأن هـ28/12/1407 في ت/12/200 ورقم
 الفضيلة أصحاب من نرغب لذا .هـ24/8/1416 في 840/ت/13 رقم التعميم على بناء

.و)/الخصوص هذا في والتعليمات األنظمة به تقضي بما العمل العدل وكتاب القضاة
1499/ت/13
1/5



23
11

1420
العدل كتاب

 اندماج المتضمن هـ22/8/1420 في 1459/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا( :وبعد
 العزيزية صافوال" ليصبح االندماج بعد اسمها وتعديل صافوال في المتحدة بندة العزيزية شركة

 222/205/3430 رقم بالنيابة التجارة وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه .إلخ"..المتحدة
 شركة إدارة مجلس رئيس خطاب تلقت التجارة وزارة أن المتضمن هـ10/11/1420 في

 المتحدة العزيزية صافوال لشركة العادية غير العامة الجمعية أن المتضمن صافوال مجموعة
 العزيزية صافوال شركة من الشركة اسم تعديل على وافقت هـ13/9/1420 في المنعقدة
 وزارة مقام من الشركة إدارة مجلس رئيس ويرجو .صافوال مجموعة شركة إلى المتحدة

 شركة" إلى "المتحدة العزيزية صافوال شركة" اسم تعديل العتماد العدل كتابات توجيه العدل
 المختصة الجهات توجيه معاليه طلب المذكورة الشركة لطلب وتحقيقا ".صافوال مجموعة
 مسجل هو ما وجميع العقارات وصكوك والمشاركات المساهمات جميع انتقال العتماد

 ".الدامجة" صافوال شركة ـ 2 ".المندمجة" المتحدة بنده العزيزية شركة ـ 1 : التالية باألسماء
 اسم" صافوال مجموعة شركة إلى ".االندماج بعد االسم" المتحدة العزيزية صافوال شركة ـ 3

.و)/موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا ".التعديل بعد الشركة
1508/ت/13
1/5

19
12

1420
العدل كتاب

 في 3/2/77876 رقم بالنيابة والمياه الزراعة وزير معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد
 األراضي لتجزئة خاص تنظيم بوضع قامت الزراعة وزارة أن المتضمن هـ16/11/1420

 العدل كتابات في الفضيلة أصحاب على التأكيد معاليه وطلب .المياه على للمحافظة الزراعية
 الرجوع بعد إال غيره أو للمشاع سواء اإلفراغ بعدم المملكة مناطق مختلف في والمحاكم

 في ت/21/3 رقم الوزارة تعميم على وبناء إليه أشير لما ونظرا .إلخ..الزراعة لوزارة
 يجوز:" بأنه والمباني الطرق نظام من "21" المادة من "أ" فقرته في المتضمن هـ7/2/1393

 وذلك عليها للبناء قابلة مفرزة قطع إلى المبنية أو المغروسة أو الفضاء األراضي تحويل



 إال المذكورة األراضي من مفرزة أجزاء أو مفرز جزء بيع يجوز وال ..فنيا تقسيما بتقسيمها
 إليكم نرغب العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء .اهـ"إليه المشار التقسيم إجراء بعد

 في و/هـ14/8/1423 في 2045/ت/13 رقم التعميم ينظر .و)/موجبه واعتماد االطالع
العدل كتاب

1517/ت/13
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 المتضمن هـ19/12/1420 في 5686 رقم بالنيابة العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه(
 العدل كتابة مقر في باالحساء األولى العدل كتابة إلى بالمبرز األولى العدل كتابة أعمال ضم

 .باالحساء الثانية العدل كتابة إلى بالمبرز الثانية العدل كتابة وأعمال ,الهفوف في األولى
.ك)/بموجبه والعمل لالطالع

1524/ت/13
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)

 معالي تعميم على المبني هـ23/11/1418 وتاريخ 1132/ت/13 رقم الوزارة إلحاقالتعميم
 فقرته في المتضمن هـ5/11/1418 في وت/46049 رقم والقروية البلدية الشئون وزير
 إفراغ طلب في العدل كتاب مخاطبة المناطق وبلديات والمديريات األمانات على أن الثالثة

 وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..المعدلة أو المباعة أو الممنوحة األراضي
 والمتضمن صورته المرفق هـ7/1/1421 وتاريخ ز ص/966 رقم والقروية البلدية الشئون
 األراضي إلفراغ مباشرة العدل كتاب تخاطب بأن القروية والمجمعات البلديات توجيه

 االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ..النظامية إلجراءاتها والمستكملة ألصحابها الممنوحة السكنية
.و)/يحفظكم والله يخصكم فيما موجبه واعتماد

1523/ت/13
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)

 السامي األمر على المبني هـ26/12/1409 في 187/ت/8 رقم الوزارة لتعميم الحاقاً
 به والعمل الهجري التاريخ باعتماد القاضي هـ25/11/1409 في م/2191 رقم التعميمي

 السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه الخ ...والخاصة الحكومية األجهزة جميع في
 الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه التعميمي
 لوحظ وحيث " :المقدمة بعد ونصه هـ18/1/1421 في م/90 برقم الوطني الحرس ورئيس

 الميالدي التاريخ واستخدام الهجري بالتاريخ بالعمل والمؤسسات الشركات بعض تقيد عدم
 عليه تسير الذي وللمنهج بها المعمول والتعليمات لألوامر ذلك لمخالفة ونظراً ..منه بدالَ
 به والتقيد الهجري بالتاريخ العمل بمراعاة الجميع على التأكيد إليكم نرغب ...البالد هذه
 والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات جميع في والمراسالت المكاتبات كافة في

 األنظمة به تقضي لما وفقاً وغيرها والمتاجر والمصانع والبنوك والشركات والخاصة العامة
 الميالدي التاريخ استخدام إلى الحاجة دعت متى أنه على, الشأن بهذا الصادرة والتعليمات

 م/2191 رقم التعميمي األمر تضمنه لما وفقاً وذلك الهجري التاريخ جانب إلى فيدون
 نرغب لذا هـ.1. بموجبه يلزم ما فأكملوا .أعاله إليه المشار 25/11/1409 وتاريخ

. و / )يحفظكم والله بموجبه والعمل االطالع
1525/ت/13
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 الى العدل كاتب خروج حول هـ3/12/1404 في ت/12/205 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 ذلك وتخصيص غيره أو توكيل ضبط طلب حالة في الرئيسية بالسجون السجن إدارة

 تلقينا فقد وعليه . الخ .. البدنية المنافع بعض تعطيل أو كالقتل الكبيرة الجرائم بسجناء
 ش18/2627/2 رقم السري البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب



 في للمحكمة سجين أي بعث بعدم تقضي التعليمات أن(( : المتضمن هـ13/11/1420في
 جوانب له سجنه في وهو السجين إجراءات إنهاء إن وحيث بسببها المسجون القضية غير

 مراجعي أمام اظهارهم عدم أو السجناء على المحافظة ناحية من سواء ملموسه إيجابية
 داخل مستعجلة محاكم بانشاء سام أمر صدر أن سبق وقد مكبلين وهو الدوائر تلك وموظفي

 إدارة بين التنسيق يتم أن المناسب فمن ولذلك إليه أشير ما منها ألسباب السجون بعض
 مرتين أو مرة السجن إلى العدل كاتب يحضر بحيث بها العدل وكتابة منطقة كل سجون
 إلى السجين بأرسال يتعلق ما أما . الوكاالت عمل في الراغبين السجناء اعداد حسب بالشهر

 فتقوم المالية القضايا في وبالذات بسببها سجن التي القضية غير في الشرعية المحكمة
 ضرورة هناك أن وإذااتضح وتعليمات أنظمة من مالديها وفق ذلك بمعالجة المدنية الحقوق

 إدارة بين التنسيق فيتم االساسية قضيته غير قضية في الشرعية المحكمة إلى السجين لبعث
 مايراه لتقرير االداري للحاكم ذلك عن العرض يتم ارساله بضرورة القناعة حالة وفي السجن
 للصالح خدمة التنفيذ موضع لوضعه المختصة للجهات ذلك إيالغ سموه ويرغب )).مناسباً

 هـ23/3/1408في ت8/44 برقم الوزارة من صدر أن سبق ماذكروما على وبناء .هـ.ا.العام
 من نرغب العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء هـ28/6/1401في ت 107/12 ورقم

 السجون إدارة مع التنسيق واعتماد االطالع منطقته في كل العدل كتاب الفضيلة أصحاب
 في العدل كتاب بين بالتناوب ذلك يكون وأن الحاجة حسب السجناء وكاالت إلنجاز
. بموجبه يلزم ما فأكملوا . الواحدة الدائرة

الوزارة من التعميم يطلب يحفظكم،،، والله
1572/ت/13
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 بافتتاح القاضي هـ28/5/1421 وتاريخ 3378 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 بمنطقة رماح محافظة في عدل كتابة وافتتاح تبوك بمنطقة ضباء محافظة في عدل كتابة

. و / )يحفظكم والله بموجبه والعمل لالطالع .الرياض
1610/ت/13
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 فقرته في المتضمن هـ19/10/1420 في 1481/ت/13 رقم الوزارة تعميم على بناء فإنه(
 بناء مشموله نقل المراد الصك عن االستفسار بها يتم التي الطريقة توحيد على العمل :"الثالثة
 قبل من يعد نموذج وفق الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من )190( المادة على

 خاص نموذج وإعداد بدراسة بالوزارة المختصة الجهة قامت .إلخ"..الغرض لهذا الوزارة
 نشفع .ذلك على ولموافقتنا .مشموله نقل في عليه االعتماد المراد الصك عن باالستفسار

. و / ) .بموجبه العمل واعتماد لديكم لتصويره إليه المشار النموذج من نسخة لكم
1608/ت/13
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 الشركات عقود إثبات بشأن هـ25/12/1390 في ت/173/2 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(
 نظام من العاشرة المادة عليه نصت حسبما العدل كتاب أمام تعديالت من عليها يطرأ وما

 بالمرسوم نصها والمعدل هـ22/3/1385 في 6/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر الشركات
 عقد يثبت المحاصة شركة باستثناء" :نصها وأصبح هـ30/7/1412 في 22/م رقم الملكي
 فقد وعليه ".إلخ..الغير مواجة في نافذ غير العقد كان وإال العدل كاتب أمام بالكتابة الشركة

 رأه ما بإنفاذ القاضي هـ2/6/1421 وتاريخ 6519/ب/7 رقم البرقي السامي األمر تلقينا
 التعديالت بإثبات عدل كاتب يقوم أن على هي كما العاشرة المادة إبقاء من الوزراء مجلس

 اشتراط على الشركة عقد في نص الذين الشركاء بحضور الشركة عقد على تطرأ التي
 نرغب لذا .الشركة عقد يشترطها التي بالنسبة عدل كاتب أمام يوكلونه من أو موافقتهم

.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم
1632/ت/13
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 .العدل وكتاب القضاة الفضيلة ألصحاب الجديدة التعريفية البطاقة إعداد من لالنتهاء نظراً
 دون المراسلة طريق عن البطاقة هذه على الحصول إجراءات تسهيل في الوزارة من ورغبة

 بأن العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب إبالغ نود لذا .الشخصي الحضور إلى الحاجة
 واضحة صورة -1 :اآلتي وإرفاق المرفق النموذج تعبئة يتطلب البطاقة هذه على الحصول

 اسم يكتب أن على 4x6 مقاس ملونة شخصية صورة -2 .المدنية األحوال بطاقة من
 بتجهيز الوزارة وستقوم . الدم فصيلة -4 .القديمة البطاقة أصل -3 .الصورة خلف صاحبها
. ك / ) .عناوينهم على الفضيلة أصحاب إلى وإرسالها البطاقة

1670/ت/13
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 أو األراضي ملكية تسجيل عن العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض استفسار على بناء فإنه(
 من بالتبرع أو الدولة قبل من بالمنح إليها آلت سواء الخيرية الجمعيات باسم العقارات
 الئحة من األولى المادة نصت وحيث .إلخ ...بشرائها الجمعية قامت أو المواطنين
 وتاريخ 107رقم الوزراء مجلس قرار بها الصادر الخيرية والمؤسسات الجمعيات

 الشئون وزارة خطاب على االطالع وبعد .اعتبارية شخصية للجمعية أن هـ25/6/1410
 منحه أو به التبرع يتم ما جميع أن المتضمن هـ27/2/1421 وتاريخ 6435 رقم االجتماعية

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الجمعيات تلك بأسماء يكون الخيرية للجمعيات بيعه أو
 التبرع أو المنح أو بالشراء الخيرية للجمعيات ملكيتها تؤول التي العقارات ملكية تسجيل

.و / )والنظامية الشرعية اإلجراءات استيفاء من التحقق بعد الجمعية باسم
1690/ت/13
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 الخاصة المبايعات توثيق حول العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض استشكال على بناء
 األساسي النظام من الثالثة المادة إن وحيث .إلخ ...المحدودة للتطوير الراجحي بشركة
 الملكي المرسوم عليه بالموفقة الصادر لالستثمار المصرفية الراجحي لشركة التأسيس وعقد



 من الشركة أغراض فيه تتمثل ما الثالثة مادته في تضمن قد هـ3/11/1407 في 59/ م رقم
 ,المساهمة أو تابعة شركات تأسيس )ق(الفقرة وفي .واالستثمارية المصرفية األعمال مزاولة

 جميع في المشاركة ))ث((الفقرة وفي . هيئات أو شركات في طريقة بأية االشتراك أو
 إن وحيث .وغيرها وعقارية وصناعية وزراعية تجارية من المختلفة االستثمارية النشاطات

 [ برقم التجارة وزارة لدى تسجيلها جرى كما تأسيسها عقد توثيق تم قد المذكورة الشركة
 واستئجار وتأجير وبيع وشراء تملك نشاطها وأن هـ5/1/1421 وتاريخ ]1010158249

 وتاريخ 5921 /ش /أ م /16072 رقم النقد مؤسسة خطاب تضمن وقد .العقارات
 الجوابي الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقت المؤسسة أن هـ12/11/1419
 تابعة شركة بإنشاء للشركة الموافقة المتضمن هـ8/11/1419 وتاريخ 3/11995 رقم

 ما والحال لذا .اهـ .العقاري المجال في الشركة نشاط يتركز وأن ...محدودة مسئولية ذات
 -المحدودة للتطوير الراجحي شركة -مبايعات تسجيل واعتماد االطالع إليكم نرغب ذكر

. و / )والنظامية الشرعية للمسوغات استكمالها من التحقق بعد للعقارات
1880/ت/13
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 بتعديل القاضي هـ18/9/1422 وتاريخ 7242رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقة
 الخاص هـ23/11/1412وتاريخ 2215 رقم القرار خامسامن المادة من )2( الفقرة

 على الحسم يكون ان ومراعاة بموجبه والعمل االطالع نرغب .المحاكم رؤساء بصالحيات
 المناسب القرار وإصدار الغياب أسباب بحث بعد الوزارة قبل من الغياب بسبب العدل كاتب

 وتاريخ 4404 رقم العدل وزير معالي قرار صدر أن سبق أنه إحاطتكم مع . ذلك في
 هـ23/11/1412وتاريخ 2211رقم القرار من عشر الثانية الفقرة بتعديل هـ28/8/1420

 هـ12/9/1420في 1469/ت/13 رقم بالتعميم والمبلغ الفروع مدراء بصالحيات الخاص
يحفظكم،، والله .صورته المرفق
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 أسبوعي تلفزيوني برنامج وتنفيذ بإعداد الوزارة في والنشر اإلعالم إدارة لقيام نظراً ((
 في السعودية العربية المملكة بتلفزيون األولى القناة عبر يبث ) العدل رحاب في ( بعنوان
 الجهود إبراز في البرامج هذه أهمية يخفى ال وحيث . تعالى الله شاء إن القادمة رجب دورة
 من نأمل عليه . والتوثيق القضاء مجال في خاصة الشرعية والدوائر الوزارة بها تقوم التي

 خالل من للبرنامج المختص الفريق مع التعاون العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب
 والنشر اإلعالم إدارة مع ذلك في التنسيق ويمكن . المتنوعة البرنامج فقرات في المشاركة

 فاكس 1712 -1722 -1633 تحويله 4057777 – 4082472 : هاتف
. و / )) . 4084272
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 من الشرعية الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه
 فيما الخبرات وتبادل للتباحث قطاعاتها اختالف على الوزارة منسوبي بين لقاءات عقد خالل
 واألنظمة ,الشرعية األصول مقتضى ضوء في اإلنجاز وسرعة واتقانه العمل سير حول بينهم

 في والثانية األولى العدل كتابات لرؤساء الرابع الملتقى عقد جرى فقد ,المرعية والتعليمات
 كتابة اختصاص ـ 1 : التالية التوصيات اللقاء هذا عن وانبثق هـ19/1/1423ـ17 الفترة
 التراضي وقسمة العقارات في المشاعة اإلرثية الحصص عن التنازل بتوثيق األولى العدل
 ويصدر عوض بغير أو بعوض ذلك أكان وسواء خارجها أم المكانية الوالية داخل سواء
 للتهميش مصدره إلى يبعثه ثم الملكية صك على أجراه بما ويهمش بذلك صكا العدل كاتب
 العقار برهن المتعلقة الحجزية الكفالة بإقرار األولى العدل كتابة اختصاص ـ 2 .سجله على
 وعدم األحوال ببطاقة االكتفاء إيجابيات في النظر بعد ـ 3 .لها المكانية الوالية حدود في

 في 150/ت/8 رقم بالتعاميم استثنيت التي الوكاالت في معرفين إلى الحاجة
 1218/ت/13 ورقم ,هـ25/10/1418 وتاريخ 1124/ت/13 ورقم ,هـ20/4/1414



 المدنية األحوال ببطاقة االكتفاء يشمل أن المجتمعون أوصى فقد هـ23/6/1419 وتاريخ
 الجهات أمام الترافع ووكاالت البيوع كوكاالت الوكاالت كافة معرفين إلى الحاجة وعدم

 ما الوكاالت من وغيرها الحكومية الجهات ومراجعة واالستالم القبض ووكاالت القضائية
 الصياغة في ماثله ما أو الوزارة قبل من المطبوع النموذج في المعدة العامة الوكاالت عدا
 في المدنية األحوال ببطاقة واالكتفاء المعرفين عن االستغناء وكذلك .معرفين من بد فال

 العقارات عن الدولة وتنازل ,الملكيات ونزع ,الجنسية عن والتنازل ,األسماء تغيير أقارير
 الحال اقتضى إذا العدل لكاتب ويحق .واألطوال الحدود تعديل أو الدولة أمالك لمصلحة

.بعاليه ذكر فيما معرفين طلب

 المرسوم صدر والتي بعده أو هـ1/2/1395 تاريخ قبل البلدية باعتها التي األراضي ـ 4
 للمقام والقروية البلدية الشؤون وزارة من الرفع بعد إال البيع أوامر تنفيذ بعدم الملكي
 السامي المقام قبل من بيعها إجازة بعد إال توثيقها إمكانية بعدم أصحابها فيفهم ,السامي
 أراد إذا ـ 5 .االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة المحكمة إلى التقدم أو الكريم
 وأطواله المتبقي الجزء وكذلك المفرغ الجزء تحديد فعليه صك من جزء إفراغ العدل كاتب

 إلى الكتابة العدل كاتب فعلى المتبقي يحدد ولم منها أجزاء أفرغ التي الصكوك أما ومساحته
 الحاجة دون تصدر الزراعية الكفاالت وثائق ـ 6 .المتبقية األجزاء لتحديد المختصة الجهة

 ـ 7 .المنطقة إلمارة اإلداري النطاق حدود ذلك يتعدى أال على المكانية بالوالية ربطها إلى
 التأسيس لعقد الموثق العدل كاتب يتولى الشركات عقود في الواردة التملك صكوك

 رسميا بعثه فيتم خارجها كان وما لعمله المكانية الوالية حدود في صكوكها على التهميش
 داخل من الصادرة بالعقار المتعلقة الوكاالت ـ 8 .سجله وعلى عليه للتهميش جهته إلى

 ,ومصدرها وتاريخها الحفيظة ورقم المدني السجل رقم بين فيها يجمع خارجها أو المملكة
 أوصى الوكالة بفسخ يتعلق فيما ـ 9 .فقط المدني السجل برقم فيكتفى ذلك عدا وما

 معه وليس فسخها في الموكل ورغب خاصة الوكالة كانت إذا : أوال : يلي بما المجتمعون
 النموذج حسب الوكالة بفسخ إقرار أخذ فيتم يده في هي ممن إحضارها وتعذر أصلها

 إذا ـ أ : ثانيا .اإللغاء هذا من بنسخة العالقة ذات الجهة وتزود األصل له يسلم به المعمول
 كاتب فعلى الفسخ بطلب أصدرتها التي الجهة إلى بأصلها الموكل وتقدم عامة الوكالة كانت
 وسجلها الوكالة أصل على والتهميش الفسخ أصل وإعطاؤه الفسخ على إقراره أخذ العدل
.بذلك

 إقراره فيؤخذ معه وأصلها الوكالة أصدرت التي الجهة غير إلى الموكل تقدم حال في ـ ب
 الجهة إلى الملغى األصل بعث يتم ثم لديه صدر بما الوكالة أصل على ويهمش الفسخ على



 من الوكالة فسخ بطلب الموكل تقدم إذا ـ جـ .بذلك سجلها على للتهميش أصدرتها التي
 بالفسخ إقرار فيؤخذ الوكيل من إحضارها لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة

 أصلها على التهميش رغب وإذا .باإللغاء سجلها على ويهمش له ويسلم صك بذلك ويصدر
 الموكل تقدم إذا ـ د .الوكالة تسليم الوكيل رفض حال في األمنية الجهة بمراجعة فيفهم
 ذكر ما فيتخذ ذلك لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة غير من الوكالة فسخ بطلب

 سجلها على للتهميش فسخ من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "ج" الفقرة في
 إقراره فيؤخذ الوكالة منها صدرت التي الجهة إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ هـ .بذلك
 أصل على ويهمش موكله إلى بتسليمه يقوم لكي له ويسلم صك بذلك ويصدر بالعزل
 منها صدرت التي الجهة غير إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ و .بذلك وسجلها الوكالة
 الوكيل عزل من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "هـ" فقره في ذكر ما فيتخذ الوكالة
 التي الخيرية الجمعيات إلى ترد التي الهبات توثيق مناسبة ـ 10 .سجلها على للتهميش لنفسه

 الجهة موافقة فالبدمن البيع أو الشراء ألغراض اإلفراغ أما ,بنشاطها ترخيصا تحمل ال
 أن وكالة بطلب شخص له يتقدم عندما العدل كاتب على ـ 11 .بنشاطها باإلذن المختصة

 في ذلك على والنص تخصيصا أو تعميما فيه التوكيل يرغب فيما حاجته تحديد منه يطلب
.مخصوص ألمر حكومية إدارة مراجعة الوكالة لهذه الباعث كان إذا سيما ال الوكالة

 يتعين فإنه التوكيل في الوكيل ورغب التوكيل حق للوكيل أن فيها ينص التي الوكاالت ـ 12
 كانت وإذا ,العقار ببيع خاصة أو عامة كانت إذا وسجلها األصلية الوكالة على الشرح
 رسمية بمذكرة وترسل عليها الشرح بعد منها صورة فتؤخذ أخرى جهة من خارجة الوكالة

 عند العائلة دفتر أصل إحضار تعذر إذا ـ 13 .بذلك سجلها على للتهميش صدورها جهة إلى
 التملك صك أن حال وفي .لها المدني السجل من نسخةمصدقة فيطلب المرأة هوية إثبات

 من فيطلب الراهن الوقت في تحملها التي غير هوية وتاريخ رقم يحمل بالمرأة الخاص
 التي والهوية الصك في المدونة الهوية بين فيها الربط يتم بذلك مشهد المدنية األحوال
 بشأن السابق األولى العدل كتابات رؤساء ملتقى عن صدر ما على التوكيد ـ 14 .تحملها
 عن فيها اإلحالة تتم التي العدل كتابات عدا ما اإلحالة ورقة على العدل كتابة رئيس توقيع
 العدل كاتب خروج على التعليمات تنص التي االقتضاء وكاالت ـ 15 .اآللي الحاسب طريق

 .إقراره بعد به للعمل العدل كتابات وتبلغ الوزارة تحدده ترتيب ضمن تتم مقرها في إلجرائها
 دون ما حسب" :بعبارة يكتفى مشموله جميع بانتقال الصك ظهر على الشرح حال في ـ 16
 مكتمل الصك يكون أن شريطة الضبط في والمساحة واألطوال الحدود ذكر عند "الصك في

 الجهة من معتمد مخطط وفق العقار يكون أن بينها من والتي والنظامية الشرعية اإلجراءات



 واعتماد االطالع نرغب ذلك على ولموافقتنا العامة المصلحة مقتضى على وبناء .المختصة
.و)/بموجبها العمل
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 على التأكيد المتضمن هـ19/12/1420 وتاريخ 1508/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 األراضي في اإلفراغ بعدم المملكة مناطق مختلف في العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب
 تلقت فقد وعليه .إلخ..الزراعة لوزارة الرجوع بعد إال غيره أو للمشاع سواء الزراعية
 51616 رقم األراضي لشئون المساعد والمياه الزراعة وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة
 تقضي الزراعة وزارة لدى بها المعمول التعليمات بأن المتضمن هـ9/7/1423 وتاريخ

 قطع إلى المتوفرة المائية اإلمكانات ذات المناطق في الزراعية األراضي تجزئة على بالموافقة
 المائية اإلمكانات ذات المناطق أما )مربعا متراً ألف خمسون( دونم 50 عن تقل ال زراعية

 الرواسب سماكة أو والشقوق الفجوات على فيها المياه على العثور يعتمد والتي الضعيفة
 )مربعا مترا آالف عشرة( دونم 10 عن الواحدة القطعة مساحة تقل ال قطع إلى الوديانية

 ).مربعا مترا ألفي(دونم 2 عن التقل قطع إلى فقط األمطار على تعتمد التي الجبلية والمناطق
 ذات المناطق في الورثة بين األرض تجزئة يمكن فإنه الورثة بين القسمة بخصوص أما

 المناطق وفي )مربعا مترا آالف عشرة( دونم 10 عن يقل ال بما الجيدة المائية اإلمكانات
 الجيرية الصخور في والشقوق والفجوات الشقوق مصادفة على المياه على العثور يعتمد التي

 للوريث )مربعا مترا ألفي( دونم 2 عن يقل ال الجبلية المناطق أو العربي الدرع مناطق أو
 الوزارة هذه فإن به المسموح الحد من أقل المجزئة القطع مساحات كانت إذا أما .الشرعي

.التجزئة على توافق ال

 في ذكروا من غير مشاعا آخرين أشخاص من العقار تملك حالة في الناس لمصالح وتسهيال
 آخرين أشخاص باسم الصك مشمول إفراغ وكذلك مشتركين أو وارثين أكانوا سواء الصك
 منه جزء إفراغ دون مشاعا يبقى الملك دام ما عليه تعارض ال الوزارة هذه فإن بينهم مشاعا

 الصك من جزء إفراغ األمر تطلب إذا إال حاله كل على الوزارة هذه موافقة ألخذ يحتاج وال



 وتطبيقها الوزارة هذه لدى بها المعمول التجزئة لضوابط وفقا الطلب دراسة يلزم فإنه
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ..عليه
2056/ت/13
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 وانصرافا حضورا الدوام أمر في الشرعية الدوائر موظفي من بعض تهاون من لوحظ لما نظرا(
 من هذا في لما ونظرا ,نظامي أو شرعي مبرر دون الدوام وقت أثناء الخروج من يتكرر وما

 األمانة مع يتنافى ما وهو المراجعين حقوق وضياع لتعطيل وسبب العامة بالمصلحة إضرار
 على المحافظة على بالتأكيد القاضية والتعليمات األنظمة مع ويتعارض بالموظفين المناطة
 في ت/198/2 رقم التعاميم ومنها بأول أوال األعمال وإنجاز الرسمي الدوام أوقات

 في ت/138/12 ورقم ,هـ17/11/1396 في ت/209/12 ورقم ,هـ23/8/1393
 نرغب سبق لما وتأكيدا .إلخ..هـ20/7/1409 في 106/ت/12 ورقم ,هـ2/8/1403

 والقيام وانصرافا حضورا الدوام أوقات على المواظبة على منسوبيكم وحث االطالع إليكم
 وإبالغهم الخصوص هذا في والتعليمات األنظمة به تقضي بما والتقيد الوظيفية بواجباتهم

 لكافة الميدانية الزيارات لتكثيف هذا تعميمنا من بصورة المتابعة إدارة زودنا وقد .بموجبه
 وذلك الدوام بأمر تهاونه يثبت من بحق والتعليمات األنظمة وتطبيق وفروعها الوزارة أجهزة
.و)/الموفق والله .للذمة براءة
2077/ت/13
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 وتاريخ 187/ت/8 ورقم هـ3/2/1421 في 1523/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 والخاصة الحكومية األجهزة في به والعمل الهجري التاريخ اعتماد بشأن هـ26/12/1409
 34662/ب/3 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ ..

 مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو لصاحب أصال الموجه هـ24/8/1423 وتاريخ



 16571/هـ/7 رقم األمر إلى نشير " : ونصه العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء
 اإلجراءات كافة في الهجري التاريخ باستعمال بالتقيد القاضي هـ12/7/1403 وتاريخ

 إلى فيها اإلشارة تستدعي التي الحاالت في أنه على للدولة الرسمي التاريخ باعتباره الرسمية
 الميالدي التاريخ من يوافقه ما على يشار ثم للدولة الرسمي التاريخ فيكتب الميالدي التاريخ

 الخاصة المدد استثناء طلبكم بشأن هـ25/9/1422 وتاريخ 19227/ب/3 رقم واألمر .
 يوافقها وما الحسابية لألغراض الميالدي بالتاريخ تكون بحيث إليه المشار األمر من بالعقود
 استخدام على بالموافقة والقاضي ، الدولة في العقود لجميع عامة كقاعدة الهجري بالتاريخ
 بالتاريخ يوافقه ما إلى فيها يشار أن على فقط والصيانة التشغيل عقود في الميالدي التاريخ

 عقود أما ، فيها الميالدي التاريخ استخدام من الدولة تستفيد التي العقود ألنها الهجري
 . التأخير غرامات من تحد ألنها المقاول صالح في هي مدتها فزيادة والتوريد العامة األشغال

 المساندة عقود أن المتضمن هـ15/6/1423 وتاريخ 1/6/830 رقم خطابكم إلى نشير كما
 التشغيل كعقود ) شهر / رجل ( وظائف على تشتمل االستشارية الخدمات وعقود الفنية

 إليه المشار هـ25/9/1422 وتاريخ 19227/ب/3 رقم األمر ضمن وإدراجها والصيانة
 وخدمات فنية مساندة هي الوزارة عقود معظم ألن الدولة لميزانية إيجابي مردود له سيكون

 الهجري بالتاريخ يوافقه وما الميالدي التاريخ استخدام على الموافقة وطلبكم .. استشارية
. والصيانة التشغيل بعقود أسوة العقود هذه في

 وتاريخ 8/2/9719 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب إلى أيضا نشير كما
 يلزم ما إكمال إليكم نرغب .. ذلك على ولموافقتنا . الموضوع بخصوص هـ28/7/1423

 رقم التعميم ينظر . و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . " بموجبه
. هـ16/7/1425 في 2492/ت/13
2091/ت/13
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 عن االستفسار حول العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض من للوزارة ورد ما على بناء فإنه(
 تشكيل تم وحيث الشرعية المرافعات نظام في صدر ما ضوء على المكانية الوالية تحديد

 .والتعليمات األنظمة ضوء على الموضوع هذا لدراسة بالوزارة المختصة الجهات من لجنة
 والثالثين الثامنة المادة تطبيق ـ 1 : يلي بما أوصت المذكورة اللجنة قبل من ذلك وبدراسة



 تحديد يكون وأن العدل كتابات على تنفيذية لوائح من بشأنها صدر وما المرافعات نظام من
 ذكر ما على بناءً المكانية العقار والية تغيرت إذا ـ 2 .المادة لهذه وفقاً المكانية الوالية
 لديها للملكية انتقال أول توثيق عند جديد صك إصدار الجديدة الوالية ذات اإلدارة فعلى
 تقتضيه ما على وبناءً ذلك على ولموافقتنا .اهـ.الصك ظهر على بالشرح االكتفاء وعدم

 نرغب العدل وكتابات المحاكم من لكل المكانية الوالية توافق أهمية من العامة المصلحة
.و)/بموجبه العمل واعتماد االطالع إليكم
2103/ت/13
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 مجلس قرار على المبني هـ24/1/1420 وتاريخ 1344/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 ضبوط موضوع بشأن هـ18/11/1419 وتاريخ 270/48 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء

 على وبناءً .إلخ..إليهم نسب ممن توقع ولم العمل رأس على ليسوا الذين القضاة وسجالت
 كتاب وصكوك واإلنهاءات واألوقاف الشخصية األحوال بتمييز المختصة الثانية الدائرة قرار

 الدائرة واستشكال هـ1/2/1423 في ب/2/ش/57 رقم بالرياض التمييز بمحكمة العدل
 كتاب وسجالت لضبوط أعاله إليه المشار األعلى القضاء مجلس قرار شمول عن المذكورة

 رقم بخطابنا األعلى القضاء مجلس رئيس لمعالي الكتابة جرت فقد وعليه .العدل
 األعلى القضاء مجلس على الموضوع لعرض هـ16/2/1423 وتاريخ 12/8300/23

 هـ16/8/1423 في 1/1484 رقم معاليه خطاب فوردنا واالفادة للدراسة العامة بهيئته
 أن ورأى والخمسين الخامسة دورته في المجلس على الموضوع عرض جرى أنه المتضمن

 كتاب وسجالت ضبوط على يسري الخصوص بهذا القضاة وسجالت ضبوط على يسري ما
.و)/بموجبه العمل واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .أولى باب من العدل

2157/ت/13
1/53
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العدل كتاب
)

 طلب حول المكرمة مكة بمنطقة الوزارة فرع عام مدير سعادة من للوزارة ورد ما على بناء
 المنطقة محاكم بعض من المكرمة مكة بمنطقة والتحقيق الرقابة هيئة فرع عام مدير سعادة

 لحصر وذلك الجولة لتلك سابق عام لمدة المحكمة موظفي دوام بيانات على االطالع
 تقتضيه ما على وبناء رقابية جهة الهيئة أن إلى ونظراً .إلخ..الفترة تلك خالل الغائبين

 وذلك السابقة الدوام بيانات على االطالع من الهيئة مندوب تمكين إليكم نرغب المصلحة
 فيه تحدد للمحكمة خطاباً مرجعه من الهيئة مندوب يحضر أن ـ 1 :التالية الخطوات وفق

 . بذلك المكلف الهيئة مندوب اسم فيه ويذكر ,دوامها بيانات علي االطالع المطلوب الفترة
 الهيئة مندوب مع باالشتراك الدوام ببيانات المختص الموظف بتكليف المحكمة تقوم أن ـ 2

 الشهرية الدوام خالصات مع مالحظات من فيها يوجد ما ومقارنة البيانات على االطالع في
 في 1554/ت/13 رقم لتعميمنا وفقاً للفرع ورفعتها أعدتها أن للمحكمة سبق التي
 وبيانات للفرع المرفوعة المحكمة خالصة بين اختالف يحصل ال حتى هـ22/4/1421

 فتوضح بينهما االختالف من شيء وجد وإن ,منها يستخرجها سوف التي الهيئة مندوب
 التي بياناته في الهيئة مندوب يذكر أن ـ 3 .حينه في ذلك مبررات الهيئة لمندوب المحكمة

 إجراء وتم مالحظات من يوجد بما للفرع رفعت قد المحكمة كانت إذا عما سيستخرجها
.و)/بموجبه يلزم ما فأكملوا ال؟ أم الحسم

2215/ت/13
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 في 1978/ت/13 ورقم هـ15/9/1423 في 2083/ت/13 رقم للتعاميم إلحاقاً
 أوقاف على ناظر تعيين بشأن هـ6/11/1422 في 1889/ت/13 ورقم هـ14/4/1423
 التي سعود آل أوقاف على ناظراً ليكون الفارس عبدالعزيز بن ناصر /واختيار سعود آل

 في المستشار معالي خطاب تلقينا فقد عليه .إلخ .. الواقف قبل من معين ناظر بيد ليست
 أن المتضمن هـ10/3/1424 في و/117 رقم العائلة لمجلس العام األمين الملكي الديوان



 توجيه معاليه وطلب العدل كتاب لدى األوقاف أعيان بعض إفراغ يتطلب قد األوقاف عمل
 لذا .اهـ . ذلك األمر اقتضى إذا اإلفراغ وقبول باإلفراغ الناظر قيام بقبول المختصة الجهة
و/ )يحفظكم والله .موجبه ومراعاة اإلطالع إليكم نرغب

2250/ت/13
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 وحيث الواحدة المدينة في تعددها حين العدل كتابات تسمية حول للوزارة ورد ما على بناء(
 تكون أن ـ 1 : يلي بما أوصت بالوزارة المختصة اللجنة قبل من الموضوع هذا بدراسة إنه

 الحالية العدل كتابات تعطى ـ 2 .وجنوب وشمال وغرب شرق الجهات حسب المسميات
 شمال في الثانية العدل كتابة ـ ب . الرياض شرق في الثانية العدل كتابة ـ أ :التالية المسميات

 تقتضيه ما على وبناء ذكر ما الحال وحيث .جدة جنوب في الثانية العدل كتابة ـ ت .جدة
.و)/بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا العمل مصلحة

2257/ت/13
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 إلى اإلشارة من العدل كتابات أعمال على التفتيشية الجوالت نتائج في جاء ما على بناءً فإنه
 ، والسجالت الضبوط في للكتابة المزيلة الكيميائية والمواد والطامس المزيل استخدام كثرة

 ]184.146.110[ بالمواد ورد ما منها والتي والتعليمات لألنظمة مخالف ذلك إن وحيث
 27/12/1392 في ت/195/12 رقم التعاميم و الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من

 ورقم هـ14/4/1404 في ت/12/65 ورقم هـ15/3/1401 في ت/37/12 ورقم
 والقضاة العدل كتاب الفضيلة أصحاب على نؤكد لذا .هـ29/1/1420 في 1346/ت/13

 الملحوظات وتالفي وعناية دقه بكل إليه أشير ما بمالحظة العدل كتاب بإعمال القائمين
 الشرعي المقتضى حسب العمل سير حسن يحقق ما على والعمل بعاليه إليها المشار

 وفق مساءلة من المخالفات هذه على يترتب ما يتحمل سوف المخالف وأن والتعليمات



. و/ )النظام
2274/ت/13
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 ش19/2715/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقيتي من نسخة تلقينا لقد
 األموال غسل لمكافحة الدائمة اللجنة محضر صورة ومشفوعها هـ14/1/1424 وتاريخ

 سجالت وجود بعدم يتعلق فيما وخاصة األموال غسل مكافحة إجراءات ببعض والمتعلق
 برقم الثانية سموه برقية صورة وكذلك .إلخ..األفراد دخول تكشف ودقيقة واضحة محاسبية

 الدائمة اللجنة محضر صورة ومشفوعها هـ16/1/1424 وتاريخ ش19/13211/2
 وإيداع سحب من البنكية بالعمليات السعوديين غير بقيام والمتعلقة األموال غسل لمكافحة
 التوصيات في ورد وحيث .السعوديين كفالئهم عن نيابة العمليات من ذلك وغير وتمويل

 بأهمية العدل كتاب على بالتوكيد العدل وزارة تقوم بأن األول بالموضوع يتعلق فيما
 العقارية األراضي وشراء بيع عمليات تنفيذ عند كالشيكات المسجلة الدفع وسائل استخدام

 المبالغ وخاصة بالشيكات التعامل على الناس بحث العدل كتاب قيام يتطلب وهذا .إلخ ..
 اقتفاء في كبيرة بشكل سيساهم اإلجراء بهاذ الناس تقيد ألن ريال ألف مائة على تزيد التي
 الحاالت عن باإلبالغ العدل كتاب يقوم وأن ، التحقيق جهات قبل من ومتابعتها المبالغ أثر

 فيما التوصيات في جاء كما .إلخ .. للنظر وملفتة كبيرة مبالغها كانت ما خاصة المشبوهة
 السعودي توكيل حظر على التوكيد البنكية بالعمليات الخاص الثاني بالموضوع يتعلق

 أن ويجب وااللتزامات الحقوق عن التنازل أو التصرف حق يخوله عاماً توكيالً لألجنبي
 األجنبي الوكيل قبل من الستعماله إساءة هناك يكون ال بحيث معين شيء في التوكيل يحدد

 من والصادر عامة بصفة بالتوكيل التعامل من والحذر الحيطة بمبدأ واألخذ الدقة وتحري
 رقم الوزارة تعميم ومنها الشأن بهذا الصادرة بالتعليمات والتقيد خاصة لالجنبي السعودي

 ورقم هـ27/5/1405 في ت/12/106 ورقم هـ16/11/1399 في ت/156/12
 تقتضيه ما على وبناءً ذكر ما والحال لذا .إلخ .. هـ21/10/1415 في 529/ت/8

.و.)/موجبه ومراعاة اإلطالع إليكم نرغب العامة المصلحة



الوزارة من التعميم يطلب
2284/ت/13
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 ش19/38048/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من صورة تلقينا لقد(
 المساعد الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجهة هـ12/7/1424 وتاريخ

 وتاريخ 16/4180 رقم لسموكم لبرقيتنا إشارة[ :نصها اآلتي العام األمن /األمنية للشؤون
 باألمن واالقتصادية المنظمة الجرائم مكافحة بشعبة العمل إقرار بخصوص هـ27/1/1423
 والبحث األموال بغسل العالقة ذات بها المشتبهة العمليات عن البالغات وتلقى العام

 المالية التحريات بوحدة المناطة المهام هذه بمزاولة للبدء جاهزيتها ومدى عنها والتحري
 قبل من مؤخراً عليه الموافقة تم الذي األموال غسل مكافحة نظام في عليها المنصوص

 هذا مثل وجود ألهمية وذلك هـ20/6/1424 الموافق األثنين يوم جلسته في الوزراء مجلس
 غسل لمكافحة المالية للجنة المشترك التقييم فريق زيارة قبل لمهامه ومباشرته الجهاز
 في كبير أثر له لما هـ28/7/1424-24 من الفترة خالل المملكة إلى )FATF( األموال

 وتاريخ س3/4104 رقم برقيته العام األمن مدير سعادة رفع وحيث )فاصلة( التقييم نتيجة
 العام باألمن الجنائي والبحث التحريات إدارة هيكلة إصدار تم أنه المتضمنة هـ15/6/1424
 وحدة إنشاء وكذلك واالقتصادية المنظمة الجرائم مكافحة شعبة إنشاء ضمنها ومن

 من عدد توجيه تم وقد هـ7/6/1424 وتاريخ 11222 رقم القرار بموجب المالية التحريات
 من العام باألمن الجنائي والبحث التحريات بإدارة المالية التحريات بوحدة للعمل الضباط

 بالعدد تزويدهم سيتم وأنه واألنظمة واالقتصاد المحاسبة مثل المناسبة التخصصات أصحاب
 الحالية باإلمكانيات حالياً الوحدة تجهيز ويجري مستقبالً بالغات من يرد ما وفق الكافي

 من شهر خالل البالغات استقبال على الله بمشيئة قادرة تكون وسوف اإلدارية واالحتياجات
).فاصلة( تاريخه

 غسل أنها في المشتبهة العمليات عن البالغات بتلقي االعتماد ونرغب بالموافقة نخبركم
 وقد .الالزم وإكمال هـ15/7/1424 الموافق المحدد الموعد في إرهاب تمويل أو أموال
 البنوك،( : وهي لهم التابعة القطاعات لتعميد اإلجراء هذا من بصورة المعنية الجهات زودنا

 العدل، كتاب العقارية، المكاتب المحاسبة، المحاماة، التأمين، المالي، السوق المصارف،



 والمجوهرات، الذهب محالت والمالية، والمهنية التجارية المؤسسات الشركات،
 أي عن الشعبة بإبالغ )العالقة ذات القطاعات من وغيرها الخيرية والجمعيات المؤسسات

 وأرقام اإلبالغ بنموذج تزويدهم مع إرهاب تمويل أو أموال غسل أنها في بها مشتبه عمليات
 ذكره ما وألهمية .اهـ ]. البالغ تلقي سرعة لضمان الممكنة األخرى والوسائل الهواتف

 إليكم نرغب لذا وأسبابه الفساد ومحاربة والتقوى البر على التعاون من فيه لما سموه
و/ يحفظكم،،، والله .بخصكم فيما موجبه ومراعاة اإلطالع
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 لفظة حول العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض استشكال من للوزارة ورد ما على بناء إنه(
 وألهمية .والشراء البيع في اللفظة هذه على واالعتماد الوكاالت بعض في الواردة "إفراغ"

 الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار في جاء ما على وبناءً مدلولها لفظة لكل وأن ذلك
 لم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس أن من هـ9/5/1424 والتاريخ 438/5 الرقم ذي

 من والمصدق هـ24/8/1421 في 330/7 رقم الحكم على باالعتراض يقضي ما له يظهر
 أن فيه ورد والذي هـ14/9/1423 في أ/3ق/696 رقم بالقرار باألكثرية التمييز محكمة
 توثيق عند واالعتماد االطالع إليكم نرغب عليه .البيع الوكيل يخول ال اإلفراغ على التوكيل
 من االستيضاح من بد وال فقط "إفراغ" لفظة توثيق عدم مراعاة والشراء البيع وكاالت
 ذلك اتباع ثم ومن ذلك ونحو الشراء أو البيع على الوكالة في والتصريح مراده عن المنهي
.و")/إفراغ" بلفظة
2302/ت/13
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 برقية على المبني هـ23/7/1424 وتاريخ 2284/ت/13 الرقم ذي الوزارة لتعميم إلحاقاً
 هـ12/7/1424 وتاريخ ش19/38048/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب



 عن البالغات وتلقي العام باألمن واالقتصادية المنظمة الجرائم مكافحة شعبة إنشاء المتضمن
 برقية من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ ... األموال بغسل العالقة ذات بها المشتبهة العمليات

 اتخاذ تم أنه المتضمنة هـ21/7/1424-20 وتاريخ س19/39604/2 الرقم ذات سموه
 :- كاآلتي وأرقامها البالغات لتلقي ) فاكس ( الهاتفية الخطوط من عدد تامين -1 :-يلي ما
 مجاني رقم -ج )4023088( رقم فاكس تلفون ب )4031255( رقم فاكس تلفون أ
 بالغ نموذجي تصميم تم -2 )4011990( لالستفسار تلفون -د )80012449933(

 وإرساله تعبئته عند الجهات به تلتزم المالية غير للمؤسسات والثاني المالية للمؤسسات األول
 المعنية الجهات تزويد سموه وطلب . الخ .... المذكورة المالية التحريات وحدة إلى

 سموه ذكره ما وألهمية . الخ ....بها لاللتزام عنهما المنوه البالغات نموذجي من بنسختين
 االطالع إليكم نرغب لذا وأسبابه الفساد ومحاربة التقوى و البر على التعاون من فيه لما

 إليهما المشار البالغات نموذجي من نسختين برفقه وتجدون يخصكم فيما موجبه ومراعاة
. و/ ) أعاله
2309/ت/13
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 برقية على المبني هـ18/8/1423 وتاريخ 2302 /ت /13 الرقم ذي لتعميمنا إلحاقاً
 هـ21/7/1424-20 وتاريخ س19/39604/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب

 تلقي واعتماد العام باألمن واالقتصادية المنظمة الجرائم مكافحة شعبة إنشاء المتضمنة
 فقد عليه . الخ .. إرهاب تمويل أو أموال غسل أنها في المشتبه العمليات عن البالغات

 هـ12/8/1424 وتاريخ س19/43615/2 رقم اإللحاقية سموه برقية من نسخة تلقينا
 الفاكس ورقم )8001249933 ( إلى المجاني الهاتف رقم تعديل والمتضمنة

 ذلك تبليغ سموه وطلب . الخ .. خطوط ثالثة على PBX نظام على وتعمل )4023088(
.و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .
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 للبنك رسمياً بالكتابة القاضي هـ18/5/1411 وتاريخ 57/ت/8 رقم للتعميم إلحاقاً(
 إنه وحيث.إلخ..اإلفراغ إجراء قبل للغير مزرعته ملكية نقل يرغب شخص كل عن الزراعي
 االكتفاء حول هـ21/12/1423 في 12/78276/23 برقم الزراعة وزير لمعالي بالكتابة
 مرهونة ملكيتها نقل المراد الزراعية األراضي صكوك كانت إذا فيما الزراعي للبنك بالكتابة
 وتاريخ 18793 الرقم ذي معاليه خطاب ورد وحيث .إلخ..فقط الزراعي للبنك

 إفراغ قبل الزراعي للبنك الكتابة ضرورة ترى الزراعة وزارة أن المتضمن هـ28/2/1424
 يكون أن يحتمل القرض ألن يرهن لم أو للبنك مرهوناً الصك كان سواء زراعية أرض أي

 صدور قبل تمليك أو توزيع قرار بموجب أو الزراعي البنك من اقتراض وثيقة بموجب أخذ
 إليكم نرغب معاليه إليه أشار ما وألهمية ذكر ما الحال وحيث .إلخ..األرض على الصك

.و)/بعاليه إليه المشار التعميم به قضى بما منسوببيكم على والتوكيد االطالع
2389/ت/13
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 وزارة من إليها ترد التي المنح حول العدل وكتابات المحاكم بعض من ورد ما على بناءً
 بعمل تقوم التي المحكمة أو العدل كتابة إلى ورد إذا أنه نفيدكم .والقروية البلدية الشئون

 وزير الملكي السمو صاحب إلى موجهة سامية أوامر على مبنية منح معامالت العدل كتابة
. و/ ) المنح هذه صكوك إصدار حول يلزم ما إجراء الجميع فعلى والقروية البلدية الشئون

2455/ت/13
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 الخيري الصندوق إدارة مجلس رئيس االجتماعية الشؤون وزير معالي كتاب تلقينا فقد (



 رقم السامي األمر إلى فيه المشار ، هـ 28/2/1425 وتاريخ 5 برقم الفقر لمعالجة
 ، الفقر لمعالجة الخيري الصندوق إيجاد بشأن ، هـ 25/10/1425 وتاريخ 41362/خ

 لذا . الخ ... التنظيمية هياكله واستكمل االعتبارية صفته وأخذ الصندوق تأسيس تم قد وأنه
 مشروع من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
. الوزارة من المشروع يطلب . و/ ) الفقر لمعالجة الخيري الصندوق تنظيم
2456/ت/13
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 وتعميم ، هـ27/7/1419 وتاريخ 1233/ت/13 برقم العدل وزير معالي تعميم إلى إشارة
 أصول جمع بشأن هـ4/12/1419 وتاريخ 1319/ت/13 برقم العدل وزارة وكيل فضيلة

 لكتابنا وإلحاقا . الخ ... تكليف أو نقل أو تعيين قرار من أسبوع خالل للموظفين يصدر ما
 أصول ببعث لديكم المختصين تعميد حول هـ8/5/1422 وتاريخ 28605/22 برقم

 الوثائق لمركز أسبوع كل نهاية حصرها بعد الحسميات وقرارات ، اإلجازات قرارات
 بهذا السابقة التعليمات أن الحظت قد الجهات بعض إن وحيث . الموظفين وشؤون

 يلي ما اعتماد نأمل فإننا ، ذلك إيضاح في ورغبة ، النظر وهيئة المؤقتين تشمل لم الخصوص
 النظر هيئة وأعضاء والمؤقتين الموظفين يخص كان ما الوثائق لمركز يحال .1 :

 التقاعد قرارات أما ، والحسميات اإلجازات قرارات أصول من والعمال والمستخدمين
 إلى يحال .2 . الموظفين شؤون عام مدير سعادة إلى فتحال والنقل والمباشرة والتعيين

 وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب يخص كان ما العدل وكتاب القضاة شعبة مدير سعادة
. م/ ) أعاله ذكر مما العدل

2458/ت/13
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 رقم والتعميم ، ) التاسعة الفقرة ( هـ17/5/1423في 1995/ت/13 للتعميم إلحاقا
 بالوزارة مختصة لجنة من المعدة الدارسة نتائج على وبناء هـ3/8/1410 في 120/ت/8

 تقدم إذا : أوال : اآلتي في تتمثل الوكالة فسخ إلجراء منظمة خطوات تحديد إلى وللحاجة
 أصدرتها التي الجهة في الوكالة من نفسه عزل بطلب الوكيل أو وكالته إلغاء بطلب الموكل
 ويهمش ، اعتماده بعد المقترح النموذج حسب وكالة فسخ صك إصدار فيتم معه وأصلها
 أصل حفظ ويتم الفسخ صك اإللغاء طالب ويسلم وسجلها الوكالة صك على بموجبه
 المنوه الوكالة طرفي أحد تقدم إذا : ثانيا . الغرض لهذا يخصص ملف في الملغاة الوكالة
 اإلجراءات اتخاذ فيتم معه وأصلها أصدرتها التي الجهة غير في إلغائها بطلب أعاله عنهما

 التي اإلدارة إلى بالفسخ عليه التهميش بعد الوكالة أصل ويرسل أوال الفقرة في الواردة
 الوكاالت ملف في لديها الوكالة أصل وحفظ باإللغاء سجلها على للتهميش منها صدرت
 أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة في الفسخ بطلب الموكل تقدم إذا : ثالثا . الملغية
 على ويهمش الفسخ صك له ويسلم آنفا عنه المنوه النموذج حسب بالفسخ إقراره فيؤخذ
 التي الجهة غير من الوكالة فسخ بطلب الموكل تقدم إذا :رابعا . باإللغاء الوكالة سجل

 التي الجهة إلى الكتابة وتتم ثالثا الفقرة في ذكره ورد ما فيتخذ أصلها معه وليس أصدرتها
 لمحاميه الموكل عزل عند : خامسا . بالفسخ سجلها على للتهميش الوكالة منها صدرت

 ولوائحه المحاماة نظام من 27/1 المادة في ورد بما الفسخ بعد الموكل إفهام مراعاة يتعين
 ( : التالية العبارة تضاف الموكل فسخ عند .1 : يلي ما الفسخ نموذج في يضاف : سادسا .

 فعليه الوكالة أصل على التهميش الموكل رغب وإذا ، بالفسخ وكيله بإبالغ أفهمته وقد
 الفسخ صك بتسليم أفهمته وقد ( : التالية العبارة تضاف الوكيل فسخ عند .2 . ) إحضارها

.3 . ) موكله إلى

 بكتاب محاميه بإبالغ أفهمته وقد ( : التالية العبارة تضاف محاميه لوكالة الموكل فسخ عند
 عن اإلعالن وعدم ، بذلك القضية ناظرة الجهة وإبالغ ، الوصول بعلم مصحوب مسجل
 الوكالة كانت ما متى : سابعا . ) بالوزارة للمحاماة العامة اإلدارة من بموافقة إال الفسخ
 بما العالقة ذات الجهة إشعار باإللغاء قيامها بعد العدل كتابة على فيتعين معين أمر في خاصة

 موجبه واعتماد اإلحاطة إليكم نرغب فإننا ذلك على ولموافقتنا . فسخ من الوكالة على تم
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه
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 بتوثيق العدل كتاب اختصاص المتضمنة القضاء نظام من والتسعين الثالثة المادة على فبناء (
 القضاء مجلس موافقة على بناء قبلنا من بقرار تصدر لالئحة وفقا األقارير وضبط العقود
 رقم بكتابنا األعلى القضاء مجلس رئيس لمعالي الكتابة تمت إنه وحيث . األعلى

 العدل كتاب الختصاص التنفيذية الالئحة لعرض هـ 21/6/1424 وتاريخ 41390/24
 األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب فوردنا ، العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على
 وتاريخ 199/58 رقم القرار به المرفق هـ 26/3/1425 وتاريخ 1/771 برقم
 وصدر ، العدل كتاب الختصاص التنفيذية الالئحة على الموافقة المتضمن هـ 16/3/1425
 من صورة برفقه تجدون لذا . هـ17/5/1425 وتاريخ 3740 برقم قرارنا ذلك على بناء

 واعتماد لالطالع . العدل كتاب الختصاص التنفيذية الالئحة من ونسخة إليه المشار القرار
 الالئحة تطلب . و/ ) والسداد التوفيق للجميع راجين . تاريخه من اعتباراً بموجبها العمل

. الوزارة من
2463/ت/13
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 789 برقم إلينا المرفوعة العدل وكتاب كتابات بلجنة الخاصة التوصية محاضر إلى نشير
 سير آلية بتنظيم المتعلقة ، هـ 7/11/1424 وتاريخ 750 ورقم هـ 23/2/1425 وتاريخ

 والتي ، الحكومية والمصالح المرافق في المكلفين العدل كتاب الفضيلة أصحاب عمل
 مدة الحكومية الدوائر في بالعمل العدل كاتب فضيلة تكليف .1 : التالية القواعد تضمنت

 ال أن على لعمله الجهة وحاجة العدل كاتب بكفاءة القناعة بعد آخر بقرار تجديدها يتم سنة
 تكليف قرار في ينص .2 . سنوات ثالث عن الواحد العدل لكاتب جميعا التكليف مدة تزيد

 في المكلف العدل كاتب يتولى .3 . تكليفه فترة إليه المسندة بالمهام العدل كاتب
 بإصدار القيام الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الوطني كالحرس العسكرية القطاعات
 والسجناء المرضى فيهم بمن القطاع ولمنسوبي لها الفسخ صكوك وإصدار الوكاالت

 أو االستثماري القطاع في بالعمل يكلف من وأما ، العدل لكاتب الحضور عن والعاجزون



 وإصدار الوكاالت وإصدار الشركات عقود توثيق على مقتصرا عمله فيكون التجاري القطاع
 شركاء من القطاع نشاط من المستفيدين من العالقة لذوي وذلك ، لها الفسخ صكوك

 القطاعات من ذلك عدا وما ، فقط والتجاري االستثماري الجانب نطاق في ومستثمرين
 لها الفسخ وصكوك الوكاالت إصدار على مقتصرا المكلف العدل كاتب عمل فيكون

 التوجيه طلب في بالوزارة العدل كاتب يرتبط .4 . عمله مقر وفي الجهاز ولمنسوبي
 المعامالت في مباشرة العالقة ذات الجهات مخاطبة وله معامالت من لديه فيما واالسترشاد
 والسجالت الضبوط من حاجاته تأمين في العدل كاتب يرتبط .5 . عليه المعروضة
 .6 . جهته في بعمله يقوم من أو الوزارة بفرع المكتبية والمستلزمات والدفاتر والصكوك

 حال وفي ، الوزارة فرع قبل من والمرضية والعادية االضطرارية اإلجازة قرارات تصدر
 موافقة بعد إال اإلجازة في البت يتم فال إجازته خالل بعمله يقوم من تكليف األمر استدعى
.7 . الوزارة

 . والصادرة الواردة المعامالت ختم ب . الرسمي الختم أ : التالية األختام العدل لكاتب تسلم
 في األختام هذه وتكون . ذلك عمله يقتضي لمن الشركات عقود على التصديق ختم ت

 العدل كاتب على .8 . واستعمالها حفظها عن كاملة مسؤولية مسؤوال و العدل كاتب عهدة
 الهدف لتحقيق عمله يخص فيما العقبات وتذليل الحكومي الجهاز مسؤولي مع التعاون

 أعمال من به يقوم عما شهر كل عن إحصائية العدل كاتب يرفع .9 . تكليفه من المنشود
 إجراءاتها استكمال بعد وسجالته ضبوطه حفظ العدل كاتب على .10 . الوزارة فرع إلى

 ذات العدل لكتابة سنويا المنتهية والسجالت الضبوط تسلم أن على والشرعية النظامية
 ولم اإلجراء تحت التي والسجالت الضبوط تسليم يتم .11 . لعمله النوعي االختصاص

 العدل لكتابة تسليمها ثم ومن بها العمل بإكمال ليقوم الخلف العدل لكاتب صفحاتها تكتمل
 انتظامه يشمل أن على تكليفه نهاية قبل للتفتيش العدل كاتب يخضع .12 . اكتمالها بعد

 ومحافظته عمله في والتعليمات باألنظمة وتقيده وانصرافا حضورا الرسمي الدوام بأوقات
 نرغب فإننا ذلك على ولموافقتنا . مكتبه في العمل وسير وأختامه وسجالته ضبوطه على

. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم
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 وتاريخ 1586/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقا : بعد و .. بركاته و الله رحمة و عليكم السالم
 التي اإلفرادية المحكمة في اإلدارة مدير يمنح [ الثانية الفقرة في المتضمن هـ 6/7/1421
 و اإلدارية األمور في وفروعها الوزارة مخاطبة صالحية العمل رأس على قاض فيها يوجد ال

 بعض من لوحظ إنه وحيث . ] ... المحكمة في اإلداري الجهاز على واإلشراف المالية
 بعضهم يتغيب وقد ، بإجازته المباشر رئيسهم تمتع أثناء الحضور في التساهل الموظفين

 أو وتصديرها وتوريدها المعامالت استقبال في التأخر ذلك على فيترتب ، شرعي عذر بدون
 الثانية الفقرة تضمنته ما تطبيق على والتأكيد االطالع إليكم نرغب فإننا . منها المتأخر إنهاء

. و/ ) اإلفرادية العدل لكتابات شامل ذلك وأن ، أعاله إليه المشار التعميم من
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 السامي األمر على المبني هـ8/9/1423 وتاريخ 2077/ت/13 الرقم ذي لتعميمنا فإلحاقا
 باعتماد القاضي ، هـ24/8/1423 وتاريخ 34662/ب/3 الرقم ذي البرقي التعميمي

 الميالدي التاريخ واستخدام ، والخاصة الحكومية األجهزة في به والعمل الهجري التاريخ
 . الخ ... االستشارية الخدمات وعقود الفنية المساندة عقود في الهجري بالتاريخ يوافقه وما

 وتاريخ 33551/ب/7 الرقم ذي البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه
 بأن تقضي التي للحكم األساسي النظام من الثانية المادة إلى نشير [ : ونصه هـ1/7/1425

 وتاريخ 16571/هـ/7 رقم األمرين إلى نشير كما ... الهجري التقويم هو الدولة تقويم
 باستعمال بالتقيد القاضيين ، هـ25/11/1409 وتاريخ م/2191 ورقم ، هـ12/7/1403

 في أنه على ، للدولة الرسمي التاريخ باعتباره الرسمية اإلجراءات كافة في الهجري التاريخ
 ثم للدولة الرسمي التاريخ فيكتب ، الميالدي التاريخ إلى فيها اإلشارة تستدعي التي الحاالت

 الحكومية الجهات بعض أن لوحظ وحيث ... الميالدي التاريخ من يوافقه ما إلى يشار
 من كثيرا ألن ، الميالدي بالتاريخ تعامالتهم يؤرخون الخاص القطاع مؤسسات وبعض



 المختصة الجهات على التأكيد إليكم نرغب . خارجية أطراف مع تتم التجارية تعامالتهم
 في الهجري التاريخ باستعمال والتقيد أعاله إليهما المشار األمران به قضى ما وفق بالعمل
 التاريخ فيكتب الميالدي التاريخ تدوين تتطلب التي الحاالت في أنه على ، أعمالها جميع

 رقم األمران به قضى ما مراعاة مع ، الميالدي التاريخ من يوافقه ما إلى يشار ثم الهجري
 ورقم ، والتشغيل الصيانة عقود بشأن الصادر ، هـ25/9/1422 وتاريخ 19227/ب/3
 وعقود الفنية المساندة عقود بشأن الصادر ، هـ26/8/1423-25 وتاريخ 34662/ب/3

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ . ] بموجبه يلزم ما فأكملوا . االستشارية الخدمات
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه
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 صالحية منحهم بخصوص الوزارة فروع بعض من استشكال من للوزارة ورد ما إلى إشارة
 ، العدل كتاب الفضيلة أصحاب إجازات قرارات من بصور القضاة الفضيلة أصحاب تزويد
 من الثامنة المادة في ورد ما حيال وكذلك. الخ ... أجازته مدة العدل كاتب بعمل للقيام

 الخ ... المحكمة قضاة تعدد حال في ذلك وكيفية العدل كتاب الختصاص التنفيذية الالئحة
 على بأن اللجنة رأت فقد العدل وكتاب كتابات لجنة اجتماع في الموضوع هذا وبدراسة .

 بعمل تقوم التي المحكمة قاضي فضيلة تزويد العدل لكاتب اإلجازة بمنح المختصة الجهة
 بمثابة اإلجراء هذا ويعتبر ، العدل كاتب إجازة من بصورة إجازة منحه حال العدل كاتب

 حال وفي ، العدل كتاب اختصاص الئحة من الثامنة المادة في إليه المشار الرسمي التعميد
 من تكليف فضيلته ويتولى ، بذلك المحكمة رئيس فضيلة يزود ، المحكمة في القضاة تعدد
 ولموافقتنا العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناءً . العدل كاتب بعمل للقيام ، القضاة من يراه
. و/ ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب ذلك على
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 سعادة تفويض المتضمن ، هـ17/11/1425 وتاريخ 2542/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (

 وسعادة ، العواد صالح بن عواد .د/ والدراسات األنظمة لشؤون العامة الهيئة محافظ وكيل
 كتابات مخاطبة بصالحية وذلك ، عاشور عمر بن حسن .م / االستثمار خدمات عام مدير

 برقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... المملكة في العدل
 رئيس لسعادة المرفق التوقيع نموذج اعتماد المتضمن ، هـ18/1/1426 وتاريخ 1/217/م

 بصالحية وذلك ، اليحيى صالح بن وليد / األستاذ المستثمرين وخدمات التسويق قطاع
 لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . المملكة في العدل كتابات مخاطبة

. و/ ) أعاله عنه المنوّه التوقيع من نسخة برفقه وتجدون . يلزم
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 وتاريخ ش أ م / ظ م 84 برقم السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد
 الشركات إحدى هي " المحدودة العربية عقارات " شركة أن المتضمن ، هـ13/1/1426

 إنشائها على المؤسسة وافقت أن سبق والتي البريطاني السعودي البنك يملكها التي التابعة
 العقارات رهن هو الشركة هذه إنشاء من الهدف إن حيث تأسيسها عقد على االطالع بعد

 برنامج بموجب عقارات تملكهم مقابل لعمالئه تمويل بمنح البنك قيام مقابل كضمانات
 عقد ولديها الشركات تسجيل شروط لجميع مستوفية وهي ، البنك يقدمه الذي األمانة
 العلم مع هذا . العدل وزارة قبل من وموثق والصناعة التجارة وزارة من عليه مصادق تأسيس

 أجازت قد البريطاني السعودي للبنك األساسي النظام من )3( المادة من )ب( الفقرة بأن
 هيئات أو شركات في طريقة بأية االشتراك أو المساهمة أو تابعة شركات تأسيس " للبنك
 للمحاكم قضائي تعميم إصدار معاليه ويقترح " البنك أغراض ضمن يدخل نشاط ذات

 لها ومسموح مستقل كيان ذات المحدودة العربية عقارات شركة أن يتضمن العدل وكتابات
 بعد مبيعاتها تسجيل اعتماد وبالتالي وتأجيرها واستئجارها والعقارات األراضي وبيع بشراء

 الراجحي شركة مع تم بما أسوة وذلك . النظامية للمسوغات استكمالها من التحقق
 ... هـ24/12/1421 وتاريخ 1690/ت/13 رقم تعميمنا صدور من لالستثمار المصرفية



 المذكورة الشركة إفراغات وتوثيق االطالع إليكم نرغب فإننا ذكر ما على ولموافقتنا . الخ
 رقم األعلى القضاء مجلس قرار في ورد بما التقيد مع ، والتعليمات الشرعي الوجه حسب
. و/ ) هـ25/10/1401 في 291
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 ف/ج/157 برقم السعودية الفقهية الجمعية إدارة مجلس رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد
 اإلمام جامعة ( ومقرها السعودية الفقهية الجمعية أن المتضمن ، هـ24/1/1426 وتاريخ
 ، المتخصصة العلمية الجمعيات إحدى ) بالرياض الشريعة كلية – اإلسالمية سعود بن محمد
 إال المنشود الوجه على تتحقق لن أهدافها وأن ، وأصوله بالفقه العناية إلى تسعى والتي

 الدكتوراه حملة من الجمعية عمل مجال في المتخصصين بدعم ثم تعالى الله بتوفيق
 أقسام من يعادله وما الشريعة قسم وبكالوريوس وأصوله الفقه تخصص في والماجستير
 أصحاب على التعميم فضيلته ويرغب .وأصوله الفقه تخصص في اإلسالمية الدراسات

 نرغب لذا . الخ ... الجمعية لعضوية لالنضمام وذلك العدل وكتاب المحاكم قضاة الفضيلة
 تطلب . ك/ ) بذلك المتعلقة االستمارة من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم

. الوزارة من المرفقات
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 الفروع في األداء مستوى برفع تُعنى التي الوزارة لهذه العامة األهداف من فانطالقاً
 التطلعات وفق دورها وتفعيل ، لها التابعة واإلدارات الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات

 ومدراء الفروع لمدراء الرابع اللقاء نتائج من الوزارة وكيل فضيلة عرضه ما على وبناءً ،
 شهر من 15-14 يومي بالرياض الوزارة ديوان في المنعقد ، المحاكم رئاسات في اإلدارات



 مدراء منح : الصالحيات : أوالً :- التالية التوصيات والمتضمن ، هـ1425 لعام القعدة ذي
 ، إضافية صالحيات الفروع بعمل القائمة المحاكم رئاسات في المحاكم ورؤساء الفروع

 الحسم إجراء عدم على التأكيد .1 : والمتابعة الرقابة : ثانياً . مستقل قرار بذلك نظم وقد
 قبل من سابقاً يتم لم الحسم أن من التأكد بعد إال والتحقيق الرقابة هيئة طريق عن الوارد

 والطريقة وتوحيدها الدوام بيانات نماذج بدراسة للمتابعة العامة اإلدارة تكليف .2 . الوزارة
 بإعداد اآللي للحاسب العامة اإلدارة تكليف .3 . الموظفين تأخّر ساعات لحسم النظامية
 المحاكم ورئاسات الفروع على التأكيد .4 . بالحسميّات خاص اآللي الحاسب في برنامج
 المالحظات تالفي على والعمل ، لديها المركزي المفتش قبل من السيارات على بالرقابة
 على يحتوي سيارة لكل خاص ملف بإيجاد وذلك ، والتحقيق الرقابة هيئة من الواردة
 أقسام دعم .5 . الصيانة وبطاقة ومهماتها السيارات حركة بطاقة وتفعيل ، الثبوتية األوراق
 والمفاجئة المتكررة الزيارات في دورهم لتفعيل األكفاء بالموظفين الفروع في المتابعة

 إلى المسيّرات إعادة سرعة على العمل .1 : المالية الشؤون : ثالثاً . لهم التابعة لإلدارات
 أقرب أيهما للفرع وصولها تاريخ من شهر بمضي أو الصرف بعد ، بالوزارة المالية اإلدارة

 .2 . النظام حسب األمانات حساب في يصرف لم ما إليداع وذلك ، الشيك يصرف لم ولو
 النظامية مسوغاتها استكمال من والتأكد ، المختصين قبل من الصرف معامالت دراسة أهمية

.3 . المعامالت لتأخر تالفياً للوزارة رفعها قبل

 ورئاسات الفروع وعلى ، لالستثمار الراجحي شركة مع الموقعة االتفاقية بنود تفعيل
 من والعشرين الرابع اليوم في شهري كشف على الحصول الفروع بعمل القائمة المحاكم

 الشركة فتبلغ تصرف ولم مدتها انتهت شيكات وجود تبين وإذا ، للمطابقة وذلك شهر كل
 توجيه .4 . )األمانات( حساب في إليداعها المالية اإلدارة إلى مبالغها وتعاد صرفها بإيقاف

 البريدية المراسالت بترشيد المحاكم ورئاسات الفروع لدى اإلدارية باالتصاالت المختصين
 فروع تكليف .1 : وصيانتها السيارات : رابعاً . الضرورية العمل متطلبات حدود في

 م1991 موديل قبل ما - السيارات بحصر الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الوزارة
 ، استخداماتها وإيضاح الفنية حالتها إيضاح بعد بالوزارة المخزون مراقبة إلدارة ورفعها -

 بمشاركة الوزارة من عمل فريق تكوين .2 . استبدالها أو بيعها إمكانية في للنظر وذلك
 نظام في اآللي الحاسب في المدخلة السيارات بيانات تحديث لمتابعة الفروع مدراء

 عليها يطرأ ما كل وتسجيل أشهر ستة أقصاها مدة خالل المخزون ومراقبة المستودعات
 إصالح على اإلشراف شاغلها ويتولى ، ) سيارات ميكانيكي ( وظيفة إيجاد .3 . الحقاً

 وظيفة توجد لم وإذا ، عنها دورية تقارير وإعداد الورش لدى صيانتها ومتابعة السيارات



 ببطاقة العمل على التأكيد .4 . األجور بند على مناسبة وظيفة تخصيص يتم فإنه رسمية
 إصالح عقود إبرام إمكانية دراسة .5 . بأول أوالً بياناتها وتدوين بالسيارات الخاصة الصيانة

 مدراء مع وبالتنسيق ، بالوزارة الخدمات إدارة قبل من وذلك ، الخاصة الورش مع السيارات
.1 : والمباني اآلالت صيانة : خامساً . الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع

 الصيانة مؤسسات أداء على الرقابي بدورها المحاكم ورئاسات الفروع قيام على التأكيد
 مستوى عن دورية تقارير رفع مع المسؤولية بهذه لديهم المختص القسم وتكليف ، المتعاقدة

 محاكم ورئاسة فرع كل في ) باآلالت متخصص فني ( إيجاد على والعمل للوزارة األداء
 العاملة القوى دراسة تظهره ما حسب األجور بند وظائف من الغرض لهذا وظائف وتخصيص

 لألنظمة وفقاً شهر كل في بالصيانة المتعهدين مستحقات صرف على التأكيد .2 .
 تعميمه سبق ما وفق الصرف تعوق مالحظة بأي بالوزارة الخدمات إدارة وإشعار ، والتعليمات

 على والتركيز األداء في المقصرة المؤسسات مع الالزمة التعليمات مقتضى تطبيق .3 .
 أو المحاكم من األداء شهادة وصول تأخر حال في الوزارة لفرع .4 . األولى األشهر الستة

 خدمات من المباشر المستفيد مع بالتنسيق الشهادة إلعداد يراه من تكليف العدل كتابات
 للحاسب العامة اإلدارة تتولى .1 : اآللي الحاسب أجهزة تأمين : سادساً . الصيانة مؤسسات

 مع بالتشاور وذلك التطبيقية لألنظمة المخصصة األجهزة من االحتياجات تحديد اآللي
 االستغناء يتم التي لألنظمة المخصصة األجهزة من االستفادة .2 . المحاكم ورئاسات الفروع

 خزنة بتهيئة الفرع يقوم أن .3 . إليها الحاجة عند نسخ أجهزة إلى بتحويلها وذلك عنها
 في اآللي الحاسب ببيانات الخاصة االحتياطية النسخ لحفظ وذلك ، آمن مكان في خاصة

 العامة اإلدارة تكليف .1 : التنظيمية المواضيع : سابعاً . بالمنطقة العدل وكتابات المحاكم
 االختيار يتم التي العناصر تتضمن المثالي الموظف الختيار استمارة بإعداد اإلداري للتطوير
 العتمادها تمهيداً مرئياتهم ألخذ المحاكم ورؤساء الفروع مدراء إلى وترسل ، بموجبها
.2 .لذلك المناسبة اآللية ووضع

 الفروع مدراء مع للتنسيق الموظفين شؤون وإدارة الميزانية إدارة من عمل فريق إيجاد
 مدراء إلى باإلضافة الفروع في القياديين من العاملة القوى مراجعة حول المحاكم ورؤساء

 تفتقد التي للجهات إدارات مدراء إيجاد وضرورة العدل وكتابات المحاكم في اإلدارات
 اإلشراف يتولى الفروع في خاص قسم إنشاء بدراسة اآللي الحاسب إدارة تقوم .3 . ذلك
 احتياج ببحث اإلداري للتطوير العامة اإلدارة تقوم .4 . بالمنطقة اآللي الحاسب مشاريع على

 أن على التأكيد .5 . المناسبة الدورات واقتراح والمالية اإلدارية التدريب لبرامج الفروع
 في بذلك الخاص البرنامج خالل من التعليمات حسب للموظفين العمل بطاقات منح يكون



 . المحاكم بفتح يتعلق فيما المنطقة مجلس مع التنسيق ضرورة .6 . اآللي الحاسب
.و)/ . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ذكر ما على ولموافقتنا
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 5973 رقم العامة اإلدارة بمعهد المتدربين شؤون عام مدير سعادة كتاب الوزارة تلقت فقد
 التدريبي العام خالل التدريبية للبرامج الزمنية الخطة به المرفق ، هـ13/5/1426 وتاريخ
 ويطلب ، والدمام جدة في وفرعيه الرياض في العامة اإلدارة معهد في هـ1427 - هـ1426
 وإكمال االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... للوزارة التابعة الجهات على ذلك تعميم سعادته
 ترشيح 0 : اآلتية الضوابط وفق قبلكم من الترشيحات تكون أن على ، يخصكم فيما الالزم

 له يسبق لم لمن األولوية منح على والحرص ، تدريبه العمل مصلحة أو حاجة تقضي من
 أن بدّ ال العدل كتاب الفضيلة أصحاب ترشيح يخص فيما 0 . تدريبية دورة على الحصول

 الفضيلة أصحاب أحد أو العدل كتاب الفضيلة أصحاب أحد قبل من للعمل تأمين هناك يكون
 مسوغات ضمن ذلك وإرفاق ، واحد عدل كاتب إال فيها ليس التي للجهات بالنسبة القضاة

 - االستمارة تعبئة 0 . اإلقرار من بصورة العدل وكتاب القضاة شعبة تزويد مع ، الترشيح
 0 . حقولها جميع واستكمال ، المرشح قبل من بالترشيح الخاصة - منها نسخة المرفق
 التدريبية البرامج على الترشيح يتم فإنه ، المشاركة تنظيم حيال العمل لمصلحة تقديراً

 بسبب العمل عن االنقطاع فترات من للتقليل وذلك ، فقط مددها في جداً المتقاربة
 بعد بالترشيح الخاصة االستمارات ترسل 0 . ذلك ومراعاة الحرص الجميع وعلى ، التدريب

 نهاية قبل أسبوعان أقصاها مدة في بالوزارة اإلداري للتطوير العامة اإلدارة إلى تعبئتها
 و / .) المرفق الدورات جدول في الموضّحة الفصول حسب وذلك ، المعهد لدى الترشيح

.
2709/ت/13
1/54
6
8

1426



العدل كتاب
)

 وتاريخ ) 3490 ( رقم العدل وزير معالي قرار من ) أوالً ( من ) 1 ( الفقرة على فبناء
 منح بشأن ، هـ7/5/1426 وتاريخ 2652/ت/13 رقم بتعميمنا المبلغ ، هـ27/1/1426

 اإلجازات منح صالحية فروع بها يوجد ال التي المناطق في المحاكم ورؤساء الفروع مدراء
 أصحاب باستثناء ، حكمهم في ومن دون فما الثامنة المرتبة شاغلي للموظفين االستثنائية

 ما مجموع يزيد وأالّ ، السنة في ) شهرين ( يتجاوز ال أقصى بحد ، العدل كتاب الفضيلة
 اإلجراءات الموظفين شؤون إدارة وتحدد ، ) أشهر ستة ( عن سنوات الثالث في يمنح

 اإلجراءات االستثنائية اإلجازة منح في يُراعى أن إليكم نرغب فإننا وعليه . لذلك الالزمة
 الجهة اقتناع بعد - جائزاً أمراً يعتبر االستثنائية اإلجازة منح أنّ : أوالً : التالية والضوابط

 حقاً وليست اإلجازات الئحة من ) 20 ( المادة بموجب - اإلجازة هذه الموظف بمنح
 إجازات لوجود دراسية ألغراض االستثنائية اإلجازة منح عدم مالحظة مع ، للموظف الزماً
 عليها بالموافقة القرار صدور قبل االستثنائية باإلجازة التمتع عدم : ثانياً . بالدراسة خاصة

 رفع يتم : ثالثاً . إليه المشار اإلجازة قرار نموذج وبرفقه ، اآللي الحاسب في وتسجيله
 ومبررات أسباب به ويوضح ، الفرع مدير أو المحاكم لرئيس الموظف عمل جهة من الطلب
 لصاحب ويعرض ، االختصاص جهة قبل من الطلب ويدرس ، االستثنائية اإلجازة طلب

 أنّ من التأكد .1 : التالي اتخاذ بعد وذلك ، ) المرفق النموذج ( حسب للتوجيه الصالحية
 من ذلك من التأكد ويتم ، الممنوحة الصالحية ضمن تدخل المطلوبة االستثنائية اإلجازة مدة

 اإلدارة إلى الكتابة خالل من أو اآللي الحاسب أو المحاكم رئاسة أو الفرع سجالت واقع
.2 . بالوزارة الموظفين لشؤون العامة

 العامل أو المستخدم أو الموظف لدى العادية اإلجازات من رصيد وجود عدم من التأكد
 الحاسب في المسجلة اإلجازات عن باالستعالم وذلك ، االستثنائية اإلجازة يطلب الذي
 وجود عدم حال في - باإلجازات الخاصة اليدوية السجالت إلى بالرجوع أو ، لديكم اآللي

 لشؤون العامة اإلدارة إلى بالرجوع أو ، - المحاكم رئاسة أو الفرع لدى آلي حاسب
 رصيده من اإلجازة منحه فيتم ، العادية اإلجازات من رصيد للموظف وجد فإن ، الموظفين

 المدة لتغطية كافية العادية اإلجازة تكن لم فإذا ، االستحقاق حسب العادية اإلجازات من
 المستخدم أو الموظف مُنح حال في : رابعاً . استثنائية كإجازة المدة بقية مُنح ، المطلوبة

 في اإلشارة يتم فإنه ، التجربة سنة في زال وال ، استثنائية إجازة حديثاً المعيّن العامل أو
 ( المدنية الخدمة وزارة تزود : خامساً . اإلجازة مدة بقدر التجربة سنة تمديد إلى القرار



 الموظف وملف بالوزارة الموظفين لشؤون العامة باإلدارة الترقيات وشعبة ) المعلومات مركز
 المتبعة اإلجراءات حسب االستثنائية اإلجازة قرار أصل يحال : سادساً . القرار من بصورة ،

 . الوثائق مركز إلى يحال ثم ، بموجبه للتسجيل بالوزارة الموظفين لشؤون العامة اإلدارة إلى
 بعودة يؤشر : ثامناً . الموظفين معاملة األمر هذا في والعمال المستخدمون يعامل : سابعاً

. و / .) مباشرته عند استثنائية إجازة المجُاز
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 صاحب برقية على المبني ، هـ18/8/1424 وتاريخ 2302/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 المتضمنة ، هـ21/7/1424-20 وتاريخ 19/39604 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 المالية التحريات وحدة إنشاء وكذلك واالقتصادية المنظمة الجرائم مكافحة شعبة إنشاء
 تمويل أو أموال غسل أنها في المشتبه العمليات عن البالغات تلقي واعتماد العام باألمن
 السمو لصاحب العاجلة السرية الخطية البرقية من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... إرهاب
 إلى أصالً الموجهة ، هـ1/8/1426 وتاريخ 46287/ش1 رقم الداخلية وزير الملكي
 ، المالية التحريات وحدة / األمنية للشؤون الداخلية وزير مساعد الملكي السمو صاحب
 ورقم ، هـ12/8/1424 وتاريخ ش19/43615/2 رقم لبرقيتنا إلحاقاً [ : ونصها

 الجرائم مكافحة شعبة إنشاء بشأن هـ21/7/1424-20 وتاريخ ش19/39604/2
 بها العمل وإقرار العام باألمن المالية التحريات وحدة إنشاء وكذلك واالقتصادية المنظمة
 المرسوم إلى وإشارة . أموال غسل أنها في المشتبه العمليات عن البالغات تلقي واعتماد
 غسل مكافحة نظام بصدور القاضي هـ25/6/1424 وتاريخ 39/م رقم الكريم الملكي
 من وتكون ) المالية التحريات وحدة ( إنشاء من عشر الحادية بمادته ورد وما األموال

 جميع في المشبوهة المعامالت عن التقارير وإعداد وتحليلها البالغات تلقي مسؤوليتها
 المرتبطة ) المالية التحريات وحدة ( إنشاء تمّ وحيث . المالية وغير المالية المؤسسات

 على الموافقة تمت التي المالية الجرائم لمكافحة العامة لإلدارة النواة وهي ، بسموكم
 عدد وتوجيه ، هـ30/4/1426 وتاريخ 6041 رقم الكريم السامي األمر بموجب إنشائها

. البالغات الستقبال جاهزة وأصبحت بها للعمل واألفراد والموظفين الضباط من



 اعتباراً إرهاب تمويل أو أموال غسل بأنها المشتبه العمليات عن البالغات تلقي اعتماد نود
 القطاعات لتعميد اإلجراء هذا من بصورة المعنية الجهات زودنا وقد ، هـ6/8/1426 من

 ، المحاسبة ، المحاماة ، التأمين ، المال سوق هيئة ، والمصارف البنوك ( وهي لهم التابعة
 ، والمالية والمهنية التجارية المؤسسات ، الشركات ، العدل كتاب ، العقارية المكاتب
 القطاعات من وغيرها ، الخيرية والجمعيات المؤسسات ، والمجوهرات الذهب محالت

 إرهاب تمويل أو أموال غسل بأنها مشتبه عمليات أي عن الوحدة بإبالغ ) العالقة ذات
 لمقر يدوياً البالغ تسليم .1 : التالية الطرق بإحدى ذلك ويكون ، المرفق النموذج حسب
 مبنى جنوب – فهد الملك طريق – الرياض : التالي العنوان على المالية التحريات وحدة
 ( ، ) 4127615 ( : التالية األرقام على بالفاكس البالغ إرسال .2 . الداخلية وزارة

 ( المجاني الرقم على هاتفياً اإلبالغ .3 . الساعة مدار على )4127616
 ( رقم هاتف على االتصال ولالستفسار ، الساعة مدار على ) 8001222224

 وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ) 4128100
. و / ) إليه المشار النموذج من نسخة برفقه
2869/ت/13
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 البرقية من نسخة على المبني ، هـ17/8/1426 وتاريخ 2722/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 وتاريخ 46287/ش1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجلة السرية الخطية

 للشؤون الداخلية وزير مساعد الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجهة ، هـ1/8/1426
 وتاريخ ش19/43615/2 رقم لبرقيتنا إلحاقاً [ : ونصها ، المالية التحريات وحدة / األمنية

 إنشاء بشأن هـ21/7/1424-20 وتاريخ ش19/39604/2 ورقم ، هـ12/8/1424
 باألمن المالية التحريات وحدة إنشاء وكذلك واالقتصادية المنظمة الجرائم مكافحة شعبة
 . أموال غسل أنها في المشتبه العمليات عن البالغات تلقي واعتماد بها العمل وإقرار العام

 بصدور القاضي هـ25/6/1424 وتاريخ 39/م رقم الكريم الملكي المرسوم إلى وإشارة
 المالية التحريات وحدة ( إنشاء من عشر الحادية بمادته ورد وما األموال غسل مكافحة نظام

 المشبوهة المعامالت عن التقارير وإعداد وتحليلها البالغات تلقي مسؤوليتها من وتكون )



 البرقية من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... ] ... المالية وغير المالية المؤسسات جميع في
 وتاريخ 19886/ش1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجلة السرية

 للشؤون الداخلية وزير مساعد الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجهة ، هـ3/4/1427
 بوحدة خاص بريد صندوق إحداث تم أنه المتضمنة ، المالية التحريات وحدة / األمنية

 ) 4125555 ( رقم سنترال وهاتف ، 11557 الرياض 69914 برقم : المالية التحريات
.و ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .
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 افتتاح طلب تتضمن , القضاة الفضيلة أصحاب من طلبات من للوزارة يرد ما لكثرة فنظراًً
 كتاب الفضيلة أصحاب من كاف بعدد ودعمها بها يعملون التي الجهات في عدل كتابات
 القيام عدم أو العدل بكتابة الخاصة لألعمال تأخير من المحاكم بعض في يكون وما . العدل

 في عدل كتابات بافتتاح الخاصة الحاجة بتحديد المعنية الجهة هي الوزارة إن وحيث .بها
 في الحاجة بدراسة مستمرة بصفة بالوزارة المختصة الجهات تقوم حيث . الجهات بعض
 حيال يلزم ما لتقرير ذلك عن والرفع للوزارة الواردة اإلحصائيات في والنظر الجهات جميع
 بأعمال المحاكم قضاة الفضيلة أصحاب بعض قيام عدم أن كما . العدل كتابات افتتاح

 أصحاب مصالح تعطل الى يؤدي تأخيرها أو القضائية لواليتهم التابعة العدل كتابات
 الجهات في العدل كتابات أعمال بجميع القيام لكم نؤكد فإننا . بهم واإلضرار المعامالت

 نظام من )252( للمادة وفقاً , المكاني االختصاص حسب عدل كتابات فيها يوجد ال التي
 القيام عدم وأن . القضاء نظام من )94( والمادة , الشرعي القضاء مسئوليات تركيز

 االطالع إليكم نرغب لذا .والتعليمات لألنظمة صريحة مخالفة يعد المذكورة باألعمال
و /يحفظكم،،، والله . موجبه واعتماد
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 العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض بتكليف قرارات من الوزارة تصدره ما إلى فإشارة
 أماكن في يبقون بعضهم أن لوحظ وحيث ، العمل لحاجة نظراً عملهم مقار غير في بالعمل

 وإدراج إليهم اإلحالة في ويستمر القرار في عليها المنصوص المدة انتهاء بعد تكليفهم
 بعد صكوك إصدار من ذلك على يترتب ولما .واالنصراف الحضور بيانات ضمن أسمائهم

 انتهاء بعد فوراً السابق لعمله العودة تكليفه مدة انتهت من على يتعين وأنه ، الوالية انتهاء
 تنتهي عدل كاتب كل على يجب بأنه نؤكد لذا .التكليف قرارات في عليها المنصوص المدة
 انتهى التي الجهة في العدل كتابة رئيس وعلى ، الرئيس عمله مقر إلى العودة تكليفه فترة

 لجنة زودت وقد .الرسمي الدوام بيانات في التوقيع أو العمل من تمكينه عدم لديها تكليفه
 تكليفه انتهاء بعد جهة في أعماالً يزاول من لمتابعة ذلك من بنسخة العدل وكتاب كتابات

 عودته تتأخر من ومعاملة عليها المؤاخذة يتم التي المخالفات ضمن الحالة هذه وإدراج لديها
 اإلطالع إليكم نرغب لذا .المدنية الخدمة نظام من )21( المادة بمقتضى عمله لمباشرة
و ،،،م يحفظكم والله .بموجبه والعمل
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 العدل كتاب الختصاص التنفيذية الالئحة من )30( و )29( رقم المادتين إلى إشارة
 قبل من تعديالت من الصكوك على يطرأ ما حيال اتخاذها الواجب اإلجراءات المتضمنة
 كتابات بعض من االختصاص في تدافع من وجد لما ونظراً ، العدل كتاب الفضيلة أصحاب

 تقتضيه ما على وبناء العدل كتاب الفضيلة أصحاب من بذلك يقوم من تحديد في العدل
 من صادر صك على تطرأ التي التعديالت.1 : يلي ما اعتماد إليكم نرغب العمل مصلحة
 .ذلك نحو أو مجازاً كونه حال بعمله يقوم من إلى أو إليه تحال العمل رأس على عدل كاتب

 تقسيم وله العمل رأس على ليس عدل كاتب من صادر صك على تطرأ التي التعديالت.2
 .ذلك نحو أو مجازاً كونه حال في بعمله يقوم من وعلى التقسيم هذا يشغل من على تحال

 تقسيم وله العمل راس على ليس عدل كاتب من صادر صك على تطرأ التي التعديالت.3
 العدل كتاب الفضيلة أصحاب بين بالتساوي تحال آخر عدل كاتب التقسيم هذا يشغل ولم
 رأس على ليس عدل كاتب من صادر صك على تطرأ التي التعديالت.4 .العدل كتابة في



 كتابة في العدل كتاب الفضيلة أصحاب بين بالتساوي تحال تقسيم الصك يحمل وال العمل
و/ )يحفظكم،،، والله .العدل
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 كتاب الختصاص التنفيذية الالئحة من )22( والمادة )21( المادة في ورد ما إلى فإشارة(
 هـ25/10/1418وتاريخ 1124/ت/13 رقم الوزارة تعاميم وإلى ، العدل
 هـ5/2/1421وتاريخ1525/ت/13ورقم هـ17/5/1423وتاريخ 1995/ت/13ورقم

 حال في عليها المنصوص للحاالت العدل كتاب الفضيلة أصحاب شخوص آللية المنظمة
 الحاالت غير في العدل كتابة مقر خارج لعمله العدل كاتب فضيلة مزاولة أن وبما ، االقتضاء
 اإلطالع إليكم نرغب لذا .فقط الوزارة من بتكليف إال يسوغ ال أمر التعليمات في الواردة
 والله.عليها يؤاخذ نظامية مخالفة يعد بذلك التقيد عدم وأن ، إليه أشير بما والتقيد

و/ )يحفظكم،،،
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 الزيت شركة معاملة المتضمن هـ17/6/1418 وتاريخ 1072/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 شركة موظفوا به يعامل ما وفق التوثيق في ورهوناتهم لموظفيها قروضها إجراءات في العربية
 دائرة مدير سعادة كتاب تلقينا فقد عليه . الخ .. لموظفيها قروضها في السعودية ارامكو

 139/2008/ح ع ع رقم المشتركة الخفجي بعمليات باإلنابة والحكومية العامة العالقات
 بالتوقيع المخولون الشركة موظفي توقيعات اعتماد طلب المتضمن هـ11/2/1429 وتاريخ

 احمد بن فيصل /األستاذ -1 :-وهم المذكور البرنامج في وفكه الرهن في الشركة عن نيابة
 أقسام إداري( الرويلي شامان بن صالح /األستاذ -2 ).الموظفين عالقات دائرة مدير( اليامي

 لذا . )التعويضات مشرف( السعيد عبدالله بن سليمان /األستاذ -3 . )والفوائد الرواتب



 نماذج من صورة برفقه وتجدون .يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
و/ ).يحفظكم والله. العتمادها التوقيعات
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 توصيته في المتضمن هـ6/7/1421 وتاريخ 1586/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 العمل رأس على قاض فيها يوجد ال التي اإلفرادية المحكمة في اإلدارة مدير يمنح( الثانية

 اإلداري الجهاز على واإلشراف والمالية اإلدارية األمور في وفروعها الوزارة مخاطبة صالحية
 فعليه المحكمة هذه قبل من الرسمية الجهات مخاطبة إلى األمر احتاج وإذا المحكمة في

 القضايا إليها تحال محكمة أقرب قاضي أو -وجد إن– المنتدب القاضي مع التنسيق
 في األول للكاتب الصالحية فتمنح للمحكمة إدارة مدير وجود عدم حالة وفي ، المستعجلة
 وحيث .هـ4/6/1425 وتاريخ 2467/ت/13 رقم الوزارة بتعميم عليه المؤكد )المحكمة

 أدى مما شهور لعدة بالوزارة المالية لإلدارة المسيرات إعادة تؤخر الجهات بعض تزال ال
 هذه لتأخير أدت التي األسباب من وأن ، لها التابعة الصرف اعتماد أوامر مع ضمها عدم إلى

 على والتوقيع عليها االطالع العدل كتاب أو اإلفرادية المحاكم قضاة بعض رغبة المسيرات
 المسيرات وصول تأخير في يتسبب قد اإلجراء هذا وأن ، بأنفسهم الفرع إلى إعادتها خطاب

 اإلعادة خطاب لتوقيع موجود غير العدل كاتب أو القاضي أن بحجة غيرها أو السندات أو
 ونظراً .تواجده عدم تبرر التي األسباب من ذلك غير أو منتدباً أو مجازاً يكون بأن وقته في

 حساباتها ضمن المسيرات بعض إرفاق عدم من العامة المراقبة ديوان يالحظه ما لكثرة
 من )3/أ/2/2/2( للمادة مخالفة يعد وهذا وقتها في المسيرات وصول عدم نتيجة الشهرية

 المسيرات تأخير وعدم االطالع إليكم نرغب لذا .والحسابات للميزانية المالية التعليمات
 من الثانية بالتوصية ورد ما على والعمل الصرف بعد وغيرها والقبض االستالم وسندات

 بتعميمنا عليه والمؤكد بعاليه إليه المشار هـ6/7/1421 وتاريخ 1586/ت/13 رقم التعميم
 العدل لكتابات شامالً ذلك أن والمتضمن هـ4/6/1425 وتاريخ 2467/ت/13 رقم

و / )يحفظكم والله .اإلفرادية
ت/9/4



3/233
5
2

1388
والمطبوعات الكتب

 لألفراد يجوز وال للدولة ملك الحكومية والمستندات والسجالت المطبوعات(... -
 من محجوزاته ضمن يقع ما بتسليم طرفكم مال بيت مدير تعميد نأمل لهذا امتالكها

 في التعميم نص ينظر .ن/انتهى .) الرسمية جهاتها إلى الحكومية والمستندات المطبوعات
.1/382 الدولة أمالك

ت/74/3
3/233
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1388
والمطبوعات الكتب

 للدولة بحقوق أدين شخص ممتلكات عن البحث إلى الحكومة تحتاج ما كثيراً( :وبعد -
 . الشرعية الدوائر في تسجيلها تاريخ يعرف ال التي الممتلكات عن بدقة البحث يصعب وقد

 يكون وأن السجالت لفهرس خاص دفتر إعداد نرى الحقيقة ومعرفة للبحث وتسهيالً
 أو دفتر ستة لكل يخصص -1 : اآلتي الوضع وعلى األبجدية الحروف على مرتباً استعماله
 من سنوياً لصادرها بالنسبة العدل كتابة أو المحكمة حاجة حسب ذلك من أكثر أو دفتران

 العام انتهاء قبل اشغالهما وعند ورقتان أبجدي حرف لكل الدفتر في يترك -2 .الصكوك
 إليها والمنقول منها المنقول الصحيفة في التأشير بعد الفهرس صحائف إحدى إلى البقية تنقل

 وتنظم الفهرس صحائف تخطط -3 . المراجعة عند ببعض بعضه مرتبطاً الفهرس ليكون
 رقم ـ د صحيفته ـ ج السجل رقم ـ ب الصك صاحب اسم ـ أ« :اآلتية الحقول مع تمشياً
 ذلك بموجب العمل فاعتمدوا .».مالحظات ـ ز الصك موضوع ـ و الصك تاريخ ـ هـ الصك
. ر/انتهى .)هـ1388 عام من ابتداء
ت/33/10
3/234

20
2



1392
والمطبوعات الكتب

 في 4/1912 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا( :وبعد -
 باستالم تقوم ال الحكومية والدوائر الجهات بعض أن الحظنا« : نصه هذا هـ3/2/1392

 الموحدة والمطبوعات التسلسلية األرقام ذات المطبوعات عن اإلدخال مذكرات وقطع
 تسديد انتظام على يؤثر مما إليها وصولها حال بمكه الحكومة مطبعة تؤمنها التي االستعمال

 تسلسل صحة عن التثبت دون ويحول إيراداتها في وهمي عجز عنه وينتج بالمطبعة القيود
 فإننا العامة المصلحة مقتضيات على وبناء . نقص أي حدوث عند المسئولية وتركيز أرقامها

 المطبوعات استالم بضرورة لكم التابعة والفروع لديكم المختصة الجهة على التنبيه نأمل
 التسلسلية أرقامها مراجعة بعد لها األصولية االستالم مذكرات وقطع وصولها حال المذكورة

 إليه المشار التعميم نص نبلغكم إذ وإننا .».اهـ.فيها نقص وجود وعدم صحتها من والتأكد
. ك/انتهى .) بكم يختص فيما دقة بكل وإنفاذه به جاء بما التمشي مالحظة نأمل

ت/109/2
3/234

15
5

1393
والمطبوعات الكتب

 العام الموظفين ديوان ورئيس الدولة وزير معالي خطاب من نسخة هذا مع تجدون:( وبعد -
 السيرة حسن لشهادة أنموذج مشفوعه من ونسخة هـ9/4/1393 في 1/7 رقم التعميمي
 . و/انتهى .)بموجبه والتمشي اإلحاطة نرغب . الحكومية بالوظائف تعيينه يراد لمن والسلوك

الوزارة من النموذج يطلب
ت/111/12

3/234
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1393
والمطبوعات الكتب

 في ش/9354/3 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي تعميم برفقه إليكم( :وبعد -
 لقرار والمتضمن الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ18/4/1393

 أو رسمية بحوث تعميم أو نشر عدم بشأن هـ6/4/1393 في 398 رقم الوزراء مجلس



. ك/انتهى .)واالعتماد به اإلحاطة نرغب . رسمي إذن دون رسمية وثائق
ت/155/12

3/235
12
11

1399
والمطبوعات الكتب

 مشكلة لجنة قبل من فحصه بعد إال الحج موسم في مطبوع أي بتوزيع السماح عدم( -
 والمباحث العامة واالستخبارات اإلعالم بوزارة للمطبوعات العامة المديرية من دائمة بصفة
الوزارة من التعميم يطلب . ش.)/حج موسم كل في قاعدة هذا واعتبار العامة

ت/2/12
3/235
1
1

1400
والمطبوعات الكتب

 و.)/إلخ...األخرى اللغات حروف من غيرها أو الالتينية بالحروف القرآن كتابة تحريم(... -
.1/691 الترجمة في التعميم نص ينظر .

ت/158/12
3/235

27
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1400
والمطبوعات الكتب

 هـ3/12/1400 وتاريخ 95783 رقم الرياض جامعة مدير معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 واقتناء جمع على الرياض بجامعة المكتبات شئون عمادة حرصت لقد« : المقدمة بعد ونصه
 ملخصات بعمل وانتهت الكبير المجهود ذلك سبيل في وبذلت للسعوديين الدكتوراه رسائل
 الوقت بعض التريث العمادة رأت ولكن للوجود بارزة تكون أن وكادت الرسائل لتلك

 كمال/السيد الفترة هذه خالل يوجد كان . إضافته يمكن ما وإضافة أفضل بصورة إلخراجها
 كان بالعمل احتكاكه وبحكم القسم في العاملين بين من يعمل ـ الجنسية مصري ـ علي محمد
 أن حدث وقد عليها المفرغ البطاقات وكذلك األخيرة الكتاب مسودة توضع أين يعرف



 بضعة إال هي وما الكتاب مسودة اختفاء لوحظ مغادرته أثناء وفي معه العقد يجدد ولم سافر
 الرسائل ألصحاب يرسل )والتوزيع للنشر العربي:( باسم القاهرة في ناشر برز حتى أشهر

 كمال إعداد )السعودية في الدكتوراه رسائل مستخلصات( الكتاب اقتناء فكرة عليهم يعرض
 والجهد العمل إن وحيث .سرقته بها ليموه التعديالت بعض إليه أضاف وربما علي محمد

 أبت آخر شخص بواسطة سرقته وتمت المكتبات شئون عمادة بواسطة تم المتكامل واإلعداد
 بعدم قبلكم من والتعميم باإلحاطة التكرم أرجو . الفعل هذا مثل تقبل أن إال الضعيفة نفسه
 لدى يبقى حتى علي محمد كمال/السيد مع التعاون أو التعاقد وعدم المذكور الكتاب شراء

 واعتماد واإلحاطة فلالطالع .».اهـ.هذا مثل العمل نفسه له تسول لمن رادعاً ليكون صاحبه
. ش/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه

ت/92/12
3/236
2
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1401
والمطبوعات الكتب

 والمطبوعات واإلعالنات الالفتات في المكرمة مكه السم اإلنجليزية الترجمة أن(... -
 الجمعية بمقر عقد الذي للجغرافيين الدولي المؤتمر ألن ونظراً ».مكه« وليس »مكا« تكتب

 وغيرها واألنهار والجبال المدن أسماء تكتب أن قرر م1936 عام بلندن الملكية الجغرافية
 كتب وقد لها المحلي النطق أي ـ بالضبط أهلها ينطقها كما العالم في الطبيعة الظواهر من

 أن كما »MAKKA« التالي النحو على البريطانية المعارف دائرة أطلس في »مكه« اسم
 في »مكه« اسم يكتب أن فيقتضي .األحرف بنفس يكتبها اآلخر هو اكسفورد أطلس

 نص ينظر . و.)/إلخ»...MAKKAH:« يلي كما وغيرها والكتب واإلعالنات الالفتات
.1/693 الترجمة في التعميم
ت/180/12

3/236
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1403
والمطبوعات الكتب

 لرئيس الثاني النائب الملكي السمو صاحب خطاب من صورة طيه من لكم نرفق( :وبعد -
 في 1047/6 برقم لنا الوارد اإلسالمية للدعوة العليا الهيئة ورئيس الوزراء مجلس



 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي من لسموه ورد مما صورة وكذلك هـ8/9/1403
 إلدارات العام الرئيس سماحة رفعه ما بشأن هـ3/4/1403 وتاريخ 15777/ع/5 رقم

 أحمد/للشيخ الكريم القرآن معاني ترجمة حول واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث
 الله وفق موجبه واعتماد واإلحاطة لالطالع .البريليويين فرقة من سماحته وتحذير خان رضا

. و/انتهى .)والسالم.ويرضاه يحبه لما الجميع
ت/5/12
3/237
5
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1404
والمطبوعات الكتب

 في 8401/403 رقم واالوقاف الحج وزير معالي تعميم نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 اسم إطالق على بالموافقة السامي التوجيه تبلغنا حيث« : المقدمة بعد هـ27/11/1403

 بالمدينة الشريف المصحف طباعة مجمع على ـ الله حفظه ـ العزيز عبد بن فهد الملك جاللة
 فهد الملك مجمع(المجمع اسم سيكون القرار هذا بمقتضى أنه إبالغكم نود لهذا.المنورة
 فهد الملك مجمع : المنورة المدينة : كالتالي عنوانه وسيكون ).الشريف المصحف لطباعة
 : الرياض وفي المنورة المدينة 3561:بريد صندوق العامة األمانة/الشريف المصحف لطباعة
 الحج وزير مكتب . العامة األمانة/الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع

 موجبه اعتماد فنروم الرياض 11416:البريدي الرمز 22502 : بريد صندوق/واألوقاف
 حسين حسام/األستاذ سعادة باسم العناوين هذه على الشأن بهذا مراسالتكم توجيه ومراعاة

 نرغب .».اهـ.ودمتم .الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع عام أمين خاشقجي
. ش/انتهى .)اإلحاطة

ت/12/12
3/238
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1404
والمطبوعات الكتب

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب الموجه هـ4/12/1403 في 27863/هـ/7



 هـ14/11/1403 وتاريخ 258 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة وبرفقه الوزراء مجلس
 وعضو الدولة وزير معالي برئاسة المشكلة اللجنة محضر في ورد ما على بالموافقة القاضي
 شعبة رئيس معالي من كل وعضوية الملحم عبداللطيف محمد/الدكتور الوزراء مجلس
 عام مدير ومعالي المساعد الوزراء لمجلس العام األمين ومعالي الوزراء بمجلس الخبراء

 وزارة وكيل وسعادة الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل وسعادة العامة اإلدارة معهد
 المالئمة المقترحات ووضع األنظمة بطبع الخاص الحالي الوضع مراجعة في للنظر اإلعالم
 .ـ الله حفظه ـ الملك جاللة بموافقة ذلك والمتوج إليه المشار بالقرار المرافقة بالصيغة وذلك

 والمجالت الصحف في المحضر ينظر . و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع ونرغب
2/701.

ت/12/41
3/238
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1406
والمطبوعات الكتب

 هـ1/2/1406 في 136/8 رقم التعميمي السامي األمر نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه
 المالية وزير معالي من المرفوع الخطاب على اطلعنا« : المقدمة بعد النص .الوطني الحرس

 وتاريخ 405/س/626 برقم واألوقاف الحج وزير ومعالي الوطني واالقتصاد
 بالمدينة الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع أن إلى فيه المشار هـ20/6/1405

 سنوياً مصحف ومائتي ألفاً وخمسين وثالثمائة ماليين ستة اإلنتاجية طاقته تبلغ الذي المنورة
 في يطبع مما الشريف المصحف من نسخ الستيراد الحاجة فإن وبالتالي اإلنتاج، في بدأ قد

 كافة إليه تحتاج ما لتوفير تكفي الحالية اإلنتاج طاقة إن حيث تماماً انتهت قد الخارج
 من المصاحف دخول منع من معاليهما ارتآه وما . الداخل في واألفراد والهيئات المؤسسات

 األجهزة على التأكيد مع أنواعها بجميع التجاري البيع ألغراض ستورد التي الخارج
 والعمل واألوقاف الحج ووزارات العسكري والقطاع التعليم قطاع في خصوصاً الحكومية
 لطباعة فهد الملك مجمع من المصاحف من تحتاجه ما بشراء والصحة االجتماعية والشئون

 واألوقاف الحج وزير معالي برقية على اطلعنا كما . المنورة بالمدينة الشريف المصحف
 رقم خطابه وعلى الموضوع حول هـ17/9/1405 وتاريخ ب/5940/405 رقم الخطية
 في المصاحف بطباعة السماح عدم اقتراح بشأن هـ6/12/1405ـ5 وتاريخ 8255/405



 الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع على ذلك وقصر المملكة داخل مطبعة أي
. المنورة بالمدينة

 كافة لتأمين العامة والمؤسسات الحكومية الجهات جميع على التأكيد إليكم ونرغب -
 المنورة بالمدينة الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع من المصاحف من احتياجاتها

 البيع لغرض الخارج من استيرادها ومنع الداخل في المصاحف بطباعة السماح عدم مع
 األفراد جميع حاجة لسد تكفي االنتاجية المذكور المجمع طاقة أن دام ما التجاري

 الكمية النهاء واحدة سنة أقصاها مهلة المستوردين يعطى أن على والهيئات والمؤسسات
 اإلحاطة نرغب .اهـ.بموجبه يلزم ما فأكملوا .الخارج من استيرادها على االتفاق تم التي

.و/هـ15/10/1424 في 2332/ت/13 رقم بالتعميم أكد . و/انتهى .)موجبه واعتماد
ت/9/53
3/239
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1406
والمطبوعات الكتب

 من طلبات إليه يرد ما كثيراً أنه من المال بيوت إدارة مدير لنا رفعه ما الى إشارة( :وبعد -
 توفرها لعدم المال ببيوت الخاصة بالمطبوعات بتزويدهم المال بيوت ومأموري مديري
 . المال بيت أقارير ضبط دفتر -1 : يلي ما على تشتمل المطبوعات هذه أن نفيدكم .لديهم

 من عنها والمفرج المودعة التركات قيد دفتر -4 . تصنيف دفتر -3 . الصندوق دفتر -2
 .الحجاج غير من بالمملكة والمقيمين األهالي وفيات أسماء قيد دفتر -5 . النقد مؤسسة

 بيت صندوق من صرف سند -8 . نقود استالم إيصال بوك -7 . التركات تحرير دفتر -6
 سند -12 . وإيداع استالم سند -11 . منصرف كشف -10 . وارد كشف -9 . المال
 بيانات -14 . لحكومة التابع األجنبي المتوفى بمخلفات بيان -13 . تركة عن إعالن

 بفرع خاص وهذا « الحجاج من المتوفين سجل -15 . المال لبيت النقدي الموجود
 بالتقيد وإلزامهم المال بيوت إدارات جميع على تعميمها نأمل لذا ».الغربية المنطقة

 إلجراءات توحيداً بعاليه إليها المشار غير هي التي السابقة السجالت قفل مع فيها بالتسجيل
 هذا تعميمنا من بصورة بالوزارة المستودعات إدارة زودنا أننا مع المال بيوت في العمل

. ك/انتهى .)األصول حسب الالزم إكمال نأمل .عليكم توزيعها العتماد
ت/12/126



3/240
27

6
1406
والمطبوعات الكتب

 »وشركاه بروكتر« الناشر عن لندن في جاللته سفارة من معلومات تلقت الخارجية وزارة( -
 ـ األولى الطبعة ـ العربية باللغة »العربية العظيمة الموسوعة« عن واإلعالن بالدعاية يقوم الذي
 العظيمة الموسوعة أسماه عما نشراته إرسال على ودأب محترف محتال الناشر أن اتضح وقد

الوزارة من التعميم يطلب . ك.)/الحكومية والمصالح الوزارات إلى العربية
ت/12/61
3/241
7
4

1407
والمطبوعات الكتب

 أو القرآنية اآليات بعض كتابة أو الله أسماء من شيء أي أو التسمية كتابة أن«... -
 ال لها امتهان فيه االمتهان إلى فيها األمر يؤول التي األوراق هذه على النبوية األحاديث

.2/204 الحسبة في التعميم نص ينظر . ك...»/يليق
ت/8/81
3/241

14
6

1409
والمطبوعات الكتب

 في 409/م980 رقم واألوقاف الحج وزير معالي تعميم إلى إشارة( :وبعد -
 رقم الكريم السامي األمر إلى نشير« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ29/5/1409
 من عدد رغبة بشأن الكريم لمقامه رفعناه ما على عطفاً هـ9/5/1409 وتاريخ 6647/ب/7

 المصحف من ومجموعات الشريف المصحف من بنسخ تزويدها في الحكومية اإلدارات
 وحيث . المنورة بالمدينة الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع إصدار من المرتل
 اإلدارات بعض برغبة تتعلق لمقامه ترفع التي الطلبات معظم أن من الكريم النظر الحظ

 رغب فقد . الشريف المصحف من بنسخ تزويدها في الحكومية للجهات التابعة واألقسام



 العامة لألمانة ترد التي الطلبات عن الرفع يقتصر أن ـ الله حفظه ـ الشريفين الحرمين خادم
 يتم أن نرجو فإننا ولهذا.المستقلة الجهة رئيس أو المختص الوزير طريق عن للمجمع
 نأمل .».اهـ.يلزم لمن ذلك وإبالغ واإلحاطة التفضل آملين .بذلك يتصل فيما مخاطبتنا
 و/هـ14/8/1410 في 132/ت/8 رقم بالتعميم أكد . ك/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع

.و/هـ16/11/1412 في 133/ت/8 ورقم
94/ت/8
3/242

25
6

1409
والمطبوعات الكتب

 رقم بالنيابة لإلعالم األعلى المجلس رئيس الملكي السمو صاحب تعميم تلقينا( :وبعد -
 التعليم وزير معالي لخطاب نشير« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ9/6/1409 في 9/ص/150
 والمتضمن هـ6/3/1407 في 1764 رقم اإلسالمي للشباب العالمية الندوة ورئيس العالي

 تضمنت لغات بعدة النشرات من مجموعة بإعداد قامت اإلسالمي للشباب العالمية الندوة أن
 هذه فائدة الندوة لمست وقد .ومبسطة موجزة بصورة اإلسالم عن األساسية األفكار بعض

 وكذلك بكندا فانكوفر بمعرض المملكة جناح في منها كبيرة أعداد توزيع بعد النشرات
 غير أناس من الندوة على تنهال الرسائل بدأت وقد واليوم األمس بين المملكة معرض

 أن إلى معاليه يشير ثم .اإلسالم عن المعرفة من المزيد ويطلبون النشرات هذه قرأوا مسلمين
 بالحكمة اإلسالم إلى الدعوة في المملكة في اإلعالم أهداف مع تنسجم النشرات هذه

 شأنه من ما اتخاذ معاليه ويرجو وقيمه اإلسالمي الدين محاسن وإظهار الحسنة والموعظة
 وذلك والمحلية الدولية والمعارض المناسبات مختلف في النشرات هذه وتوزيع ونشر تعميم
 إن وحيث . المسلمين غير من اإلسالم على التعرف في يرغب من أمام الفرصة إلتاحة

 إن وحيث للمملكة اإلعالمية السياسية مع وتنسجم جيدة معاليه إليها أشار التي النشرات
 اإليعاز نأمل لذلك .فيها مسئول كل وتهم المملكة واجبات مقدمة في اإلسالم خدمة

 أو مناسبة أي وجود عند اإلسالمي للشباب العالمية الندوة مع بالتنسيق المختصة للجهات
 الفائدة لتعميم فيه النشرات تلك توزيع المالئم من ترون الخارج أو الداخل في معرض

. و/انتهى .)واإلحاطة االطالع نامل .».اهـ.منها
164/ت/13
3/243



6
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1410
والمطبوعات الكتب

 اإلجراءات تبسيط في كبير دور من والمطبوعات النماذج به تساهم لما فنظراً( :وبعد -
 النماذج عن العدول يسوغ ال وألنه منها المرجوة الفائدة ولتعم الشرعية بالدوائر اإلدارية

 وأعمال المحاكم بأعمال الخاصة النماذج تبين قوائم ثالث برفقه تجدون .له أعدت فيما
 عند عليها الحصول وتسهيل بها التعريف بغية وذلك بينهما مشترك هو وما العدل كتابات

 من إليها المشار القوائم تطلب . و/انتهى .)والسداد التوفيق الله سائلين . تأمينها طلب
الوزارة

3/ت/8
3/243
3
1

1411
والمطبوعات الكتب

 بطبع المال بيوت إدارة في ممثلة الوزارة قامت أهمية من للتعليمات لما فنظراً( :وبعد -
 وفق المال بيوت تعليمات أهم على الكتاب هذا احتوى وقد المال بيوت تعليمات كتاب

 الكتاب هذا تضمن وحيث .هـ1410 سنة حتى هـ1380 سنة منذ الزمني صدورها تسلسل
 ال أنه كما وموضوعه، وتاريخه التعميم رقم على احتوى قد للفهرس وملحقاً التعليمات مادة
 هذه من الصادرة األخرى التعليمات إلى الرجوع عن التعليمات هذه على االطالع يغني

 من بصورة بالوزارة المستودعات إدارة زودنا وقد هذا.والقديم الجديد بين للجمع الوزارة
 تسجيله مع المال بيوت ومأموري مديري كافة على المتبع حسب الكتاب لتوزيع التعميم هذا

. ق/انتهى .)ذكر ما حيال الالزم إكمال آمل .عليهم عهدة
122/ت/8
3/243

28
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1411
والمطبوعات الكتب



 بالنماذج بيانات ومشفوعه هـ6/11/1410 في 164/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 له خصصت فيما العتمادها العدل وكتابات المحاكم في لالستعمال المعتمدة والمطبوعات

 نموذج بإعداد يجتهد البعض أن لوحظ أنه إال . رسمياً به التبليغ يتم مما يلحقها وما
 للوزارة إعدادها نسب »شرعية إقرار وثيقة« عمل من حصل كما إدارية أو شرعية إلجراءات

 جميع إعمال -1 : يلي ما يعتمد لذا.عليها الوزارة بموافقة الرسمية الصفة تكتسب أن دون
 أخرى نماذج من يلحقها وما المذكور بتعميمنا المبلغة السابقة الشرعية واألبواك النماذج
 .باعتماده والتبلغ الوزارة على عرضه بعد إال نموذج أي إعداد عدم -2 . الوزارة من معتمدة

 بعثه الوزارة من التأييد يكتسب ولم منها باجتهاد معد نموذخ لديها يوجد جهة أي على -3
. و/انتهي .)تحرر ولموجبه . الالزم ترتيب ليجرى إلينا
26/ت/8
3/244
7
2

1413
والمطبوعات الكتب

 : أوال :اآلتي فيعتمد الطالق إلثبات 16/م رقم النموذج بإعداد الوزارة لقيام نظراً (... -
 طلب منه نسخ يصلها لم التي المحاكم وعلى الجديد، بالنموذج الطالق حاالت جميع اثبات

 الطالق حاالت بإثبات والخاصة المتبقية النماذج جميع إعادة : ثانيا .المتبع حسب تحتاجه ما
.و./اهـ.)السابقة النماذج محل األولى المادة في المذكور النموذج حل حيث الوزارة إلى
94/ت/8
3/244
7

10
1413
والمطبوعات الكتب

 هـ22/8/1413 في 1594 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة بطيه لكم نرفق( :وبعد -
 ويكون هـ1414 عام أول من ابتداء »والقضاء الفقه مجلة« إصدار على معاليه موافقة بشأن

.ك./انتهى )اإلحاطة نأمل .هجري عام كل في أعداد أربعة بمعدل فصليا إصدارها
859/ت/13
3/245

21
10



1416
والمطبوعات الكتب

 وكتب ومجالت وصحف ونشرات ومنشورات رسائل ورود من لوحظ ما بشأن (... -
 ومخالف ومعادي وفكري وسياسي أمني طابع ذات الفاكس بواسطة منها صور أو بالبريد
الوزارة من التعميم يطلب .و/اهـ.)البالد هذه عليه سارت الذي القويم للنهج

1032/ت/13
3/245

23
2

1418
والمطبوعات الكتب

 فيها المشار هـ25/1/1418 في ص ب/168 رقم اإلعالم وزير معالي برقية تلقينا( :وبعد -
 بالموافقة القاضي هـ16/7/1414 بتاريخ 12/م برقم الصادر الكريم الملكي المرسوم إلى

 جميع على بالتعميم معاليه رغب وقد المؤلف لحقوق العالمية لالتفاقية المملكة انضمام على
 يتم جهاز كل في األصلية اآللي الحاسب برامج استخدام بضرورة« للوزارة التابعة القطاعات
 المنتجة الشركة من الصادرة والوثائق بالشهادات واالحتفاظ الجهات هذه لدى استخدامه
 المقلدة أو المنسوخة البرامج استخدام بعدم عليهم والتأكيد الجهاز على المستخدم للبرنامج
.و./انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .اهـ »العالمية واالتفاقية المؤلف حق نظام مع تمشياً

1092/ت/13
3/245

29
7

1418
والمطبوعات الكتب

 )ورقية أو رقمية( الفضائية األقمار ومعلومات صور شراء عقود إبرام عدم بشأن (... -
 المساحة إدارة طريق عن إالّ لديها مشاريع ضمن مؤسسات أو شركات طريق عن مباشرة

.ك.)/تأمينها لتتولى والطيران الدفاع بوزارة العسكرية
1194/ت/13
1/54

15
5

1419



والمطبوعات الكتب
 من ما كل على وحرصاً ، الشرعية الدوائر في العمل لتسحين الرامية األهداف مع تمشياً

 مدير مع بالتنسيق الوزارة قامت فقد العمل ودقة اإلنجاز سرعة مع الرويتن من التخفيف شأنه
 إلى التوصل وتم الرهن وثيقة بضبط الخاص النموذج بدراسة العقارية التنمية صندوق عام

 الرقم ذي القديم النموذج من بدالً 11/ك الرقم ذي الرهن ضبط نموذج وطباعة اعتماد
 النموذج استخدام واعتماد االطالع نرغب لذا . المستودعات في ذلك تأمين وجرى 3/1/ك

 الرهن ضبط من األصل طبق بصورة القروض تقدم التي الجهات تزويد ومالحظة إليه المشار
. ك /يحفظكم والله ) ذلك طلبها حالة في
1303/ت/13
1/54
5

11
1419
والمطبوعات الكتب

 على وبناءً قضائية مجلسة بإصدار العدل وزارة قيام على الكريمة السامية الموافقة على بناءً
 مجلة( باسم العدل لوزارة مجلة بإنشاء القاضي هـ22/9/1419 في 4608 رقم قرارنا
 رسالة منه تشع الذي الضوء بمثابة المجلة هذه تكون أن في الوزارة من ورغبة )العدل

 التي والمعلومات والدراسات البحوث خالل من القضائي العمل مجال وتثري الوزارة
 عام كل في أعداد أربعة بمعدل فصلي بشكل صدروها يكون وأن الله بمشيئة ستحويها

 المساهمة خالل من إال المجلة هذه إصدار من المنشود األمل يتحقق لن أنه وحيث . هجري
 الفضيلة أصحاب مشاركة أهمية على نؤكد فإننا مباشر بشكل األمر هذا يعنيهم ممن الفاعلة
 العلمية مادتها في والمساهمة المجلة أبواب في الكتابة في العدل وكتاب القضاة

 الشريعة أحكام في المتخصصة الدراسات- : ذلك ومن بها تختص التي والموضوعات
 القضاء رجال – اإلسالمية العصور في القضاء- . وقواعدها ومقاصدها وأصولها اإلسالمية

 جامعية رسائل عرض . المملكة في القضاء تاريخ- .السلف أقضية من نماذج– اإلسالم في
 للعلماء الفقهية االختبارات – .القضائية واألصول الفقهية المبادئ- . فقهية لموضوعات

 النظم دراسات – والفقه القضاء مجال في المستجدة النوازل أحكام- . المحققين
 ومواجهتها حلها وسبل المعاصرة المشكالت دراسة- . ونظاماً فقهاً وتأصيلها واإلجراءات

 وسوف هذا .الحياة متغيرات لكل واحتواء شمول من اإلسالمية الشريعة به تتسم ما وإظهار
 لذا ومرافقها الوزارة وأنشطة أعمال بتوثيق يعني اعالمي ملحق المجلة هذه في يخصص



 ) ويرضاه يحبه لما والتوفيق اإلعانة المولى سائلين . واالعتماد اإلحاطة الجميع من نرغب
.يحفظكم والله
1330/ت/13
1/54

27
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1419
والمطبوعات الكتب

 القاضي هـ18/12/1419 وتاريخ 5630 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 الوزارة في للعمل حالياً والمندوب المكرمة بمكة الشرعية بالمحكمة القاضي فضيلة بتكليف
 االطالع نرغب لذا . الخ ...المجلة لتحرير رئيساً بالعمل الدبيان راشد بن علي / الدكتور

. ك /يحفظكم والله )بذلك واإلحاطة
1448/ت/13
1/54

16
8

1420
والمطبوعات الكتب

 أسماء بقيد خاصة مطبوعات وجود من بالوزارة المطبوعات لجنة الحظته ما على بناءً فإنه(
 منه يستفاد ال أصبح المطبوع هذا وأن الحجاج غير من بالمملكة والمقيمين األهالي وفيات

 ...هـ27/8/1407 في ت/12/159 رقم بالتعميم المبلغ المدنية األحوال نظام صدور بعد
 المذكور الدفتر من لديكم يوجد ما وحصر االطالع إليكم نرغب ذكر ما والحال لذا . الخ
. ك / ) ذلك في النظامية اإلجراءات حسب وإتالفه – صورته المرفق –

1463/ت/13
1/54

10
9

1420
والمطبوعات الكتب

 بإعادة القاضي هـ30/8/1420 وتاريخ 4450 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه(
 اختصاصاتها وتحديد القرار في إليه المشار النحو على واألختام المطبوعات لجنة تأليف



 وبيانات معلومات من تطلبه بما وتزويدها لها والمادية البشرية اإلمكانات كافة وتوفير
 اللجنة هذه من اعتماده بعد إال جديد مطبوع أو نموذج أي وطباعة تأمين وعدم ، ومرئيات

. ك / ) موجبه واعتماد لالطالع . الخ ...
1471/ت/13
1/5

20
9

1420
والمطبوعات الكتب

 المتضمن هـ19/8/1420 والتاريخ 1449/ت/13 الرقم ذي الوزارة لتعميم إلحاقا( :وبعد
 أنجزها التي األعمال جميع يبين واحد نموذج في العدل بكتابات الخاصة النماذج توحيد
 والمطبوعات للنماذج مراجعة من الوزارة به تقوم لما وإكماال .شهر خالل العدل كاتب

 مع ليتناسب العدل كاتب يومية نموذج تطوير تم فقد الشرعية الدوائر في المستخدمة
 الصادر ]1 ـ 05 ـ 02[ الرقم ذي اإلحصائي النموذج على تدوينها المطلوب المعلومات

 كاتب يومية خالصة دفتر اعتماد ـ 1 : يلي ما إليكم نرغب فعليه .أعاله إليه المشار بالتعميم
 حقول تعبئة يتم أن ـ 2 .أخرى صكوك وحقل الكفاالت حقل إليه يضاف أن على العدل
 ـ 05 ـ 02[ اإلحصائي النموذج على وينقل حقل كل يجمع شهر كل نهاية وفي يوميا الدفتر

 قائمة محاكم رئاسة كل وعلى ـ القديمة ـ عدل كاتب يومية بنموذج العمل إيقاف ـ 3 . ]1
 عنها والرفع ذلك من متبقية أرصدة من لديهم يوجد ما حصر الوزارة وفروع الفروع بعمل

.ك)/النظام حسب عليها التوجيه إلصدار
1532/ت/13
1/54

18
2

1421
والمطبوعات الكتب

 التوصيات لبعض المتضمن هـ16/3/1418 في 1027/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 ومنها هـ9/11/1417-6 من الفترة خالل المملكة في المحاكم رؤساء ندوة عن المنبثقة
 تم وحيث ، االستحكام وحجج والوالية اإلرث لحصر نماذج بإعداد الوزارة قيام مناسبة

 لذا .وضبوطها والوالية اإلرث بحصر الخاصة النماذج وتأمين وطباعة إعداد من اإلنتهاء
. . و / )يحفظكم لهوالله خصصت فيما بها العمل واعتماد اليكم نرغب



1547/ت/13
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1421
والمطبوعات الكتب

)

 المطبوعات نظام بشأن هـ4/6/1402 في ت79/12 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 في 1034/و/م رقم اإلعالم وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه .إلخ..والنشر

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة ومشفوعه هـ21/2/1421
 أبعث" : ونصه هـ25/5/1410 في ر/7/6783 برقم اإلعالم وزير لمعالي أصال والموجه
 هـ25/2/1410 وتاريخ 30 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة :أوال : يلي ما طيه لمعالكم
 المستشار يكون أن على ,المرفقة بالصيغة المؤلف حقوق حماية نظام على بالموافقة القاضي
 لجنة بتشكيل المتعلقة النظام هذا من الثالثين المادة من )1( الفقرة في إليه المشار القانوني

 11/م رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة :ثانيا .سعوديا أحكامه مخالفات في للنظر
 سالف المؤلف حقوق حماية نظام على بالمصادقة الصادر هـ19/5/1410 وتاريخ
 على وبناء ذكر ما الحال وحيث .إلخ..المحاكم على النظام تعميم معاليه وطلب .اهـ.الذكر

 وزارة اختصاص من عنه المنوه الكريم الملكي باألمر المتوج إليه المشار بالنظام ورد ما
.و)/يحفظكم والله موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .المخالفات في النظر في اإلعالم

1648/ت/13
1/54
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1421
والمطبوعات الكتب

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 الوزراء مجلس قرار من نسخة :أوال :يلي ما ومشفوعه هـ8/9/1421 رفي /18400

 والنشر المطبوعات نظام على بالموافقة القاضي هـ1/9/1421 وتاريخ 211 رقم الموقر
 هـ3/9/1421 وتاريخ 32/م رقم الملكي المرسوم من نسخة :ثانياً .بالقرار المرفقة بالصيغة
 التعميم ينظر . و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .ذلك على بالمصادقة الصادر

هـ4/9/1423 في 2071/ت/13 رقم
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1422
والمطبوعات الكتب

)

 القضاء مجلس قرار على المبني هـ16/10/1419 في 1293/ت/13 رقم التعميم على بناء
 هـ5/9/1417 في 959/ت/13 برقم المعمم هـ22/7/1421 في 283 رقم األعلى
 بجوالت للقيام الفروع أو المحاكم رئاسات أو الوزارة من إداري مفتش بتكليف القاضي
 والفروع العدل وكتابات المحاكم من الشرعية الدوائر في العمل سير متابعة لغرض تفتيشية

 اإلدارية الجوانب يخص ما متابعة مع ذلك على والتركيز فيها الدوام انتظام على والوقوف
 اإلجراءات سالمة من والتحقق الشهرية الكشوفات وتدقيق والسجالت الضبوط توقيع من

 المركزيين بالمفتشين االجتماع في تم ما إلى وإشارة .إلخ..والتعليمات األنظمة وفق اإلدارية
 ورئاسات الفروع قبل من المتابعة دور تفعيل على للعمل المحاكم ورئاسات الفروع في

 بالجولة المكلف اإلداري للمفتش عمل استمارة بإعداد الوزارة قامت وحيث .المحاكم
 هذه من نسخة لكم نشفع لذا .واتقان بسرعة مهمته تحقيق على لمساعدته أعاله إليها المشار

 بالتمشي عليهم والتأكيد لديكم اإلداريين المفتشين على وتوزيعها لتصويرها االستمارة
 الجوالت تنفيذ على والعمل األولى السنة خالل مالحظات من عليها يرد عما والرفع بموجبها
 مفتش لكل المتابعة برامج إلعداد التعميم هذا من بنسخة المتابعة إدارة زودنا وقد التفتيشية

 المتابعة إلدارة أشهر أربعة كل الجوالت نتائج رفع وعليكم بها وموافاتكم منطقته في
 وتسهيل التعاون الفروع ومدراء العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب وعلى .بالوزارة

 هذه من المرجوة واألهداف العامة المصلحة يحقق بما به كلفوا فيما المفتشين مهمة
 1913/ت/13 رقم التعميم ينظر الوزارة من االستمارة تطلب .و/يحفظكم والله )الجوالت

هـ28/12/1422 في
1789/ت/13
1/5

22
5

1422



والمطبوعات الكتب
)

 المختصة الجهة به قامت ما بشأن هـ12/8/1421 في 1610/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا
 مشموله نقل في عليه االعتماد المراد الصك عن باالستفسار خاص نموذج إعداد من بالوزارة
 تمت قد إليه المشار]1ـ3ـ6[ رقم النموذج إن وحيث .إلخ..بموجبه والعمل تصويره واعتماد
 العمل واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا الشرعية الدوائر على ووزع أمني ورق على طباعته
.و/يحفظكم والله)بموجبه

1794/ت/13
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1422
والمطبوعات الكتب
 مجلة بربط القاضي هـ23/5/1422 في 4667 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 المجلة تحرير برئاسة فضيلته وتكليف القضائية للشئون المساعد الوزارة وكيل بفضيلة العدل
. ك /يحفظكم والله ) . بذلك واإلحاطة االطالع نرغب لذا .الخ ... سنة لمدة
1826/ت/13
1/5
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1422
والمطبوعات الكتب

 بنظام الخاص هـ18/6/1421 في الصادر 1580/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(
 لتوحيد نمطية نماذج إيجاد يتطلب المواد ببعض العمل ألن ونظرا .الشرعية المرافعات
 .المرفق البيان في الموضحة النماذج اعتماد تم فقد المحاكم في وتسهيلها العمل إجراءات
 موظف تعميد المحاكم وقضاة رؤساء الفضيلة أصحاب وعلى بها العمل اعتماد إليكم فنرغب

 الدعاوى تقديم النظام يقضي التي بالنماذج المراجعين بتزويد مقامه يقوم من أو االستعالمات
.و)/طريقها عن األخرى والطلبات

1905/ت/13
1/5

28
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1422
والمطبوعات الكتب

 لوزارة ]277[ الرقم تخصيص من الحكومية األجهزة ترميز بدليل ورد ما على بناء فإنه(
 الحكومي الجهاز رمز يثبت أن من إليه المشار الدليل من )و( الفقرة به قضت وما ,العدل
 االطالع نرغب لذا .الورقة من العليا اليمنى الجهة في اسمه تحت الرسمية مطبوعاته على

.ك.)/ذلك ومراعاة
1968/ت/13
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1423
والمطبوعات الكتب

)

 في 185/10068 الوطني والقتصاد المالية وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا لقد
 الزكاة مصلحة تصدرها التي الشهادات وتحديث تعديل تم أنه المتضمن هـ28/2/1423

 المعمول الشهادات نماذج من بدال اعتمادها معاليه وطلب . المرفقة النماذج حسب والدخل
 سريانها انتهاء حتى المفعول سارية تعتبر حاليا المستخدمة الشهادات وأن حاليا بها

 الجديدة الشهادات واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ،، الشهادة في عليه المنصوص
. و / ) تاريخها انتهاء حتى المفعول سارية تعتبر القديمة بأن علما
2097/ت/13
1/5
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1423
والمطبوعات الكتب

 نموذج اعتماد بشأن هـ29/7/1423 وتاريخ 2037 ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً (
 الخ ... المذكور التعميم في عليها المنصوص الحاالت في )1-01-23 ( رقم غائب وكالة

 إليكم نرغب لذا القديم بالنموذج العمل إيقاف عن إليه المشار التعميم في ينوه لم وحيث .
 به تقضي ما حسب منه الموجودة الكمية وإتالف القديم بالنموذج العمل وإيقاف االطالع

.ك/ ) المستودعات أنظمة



2102/ت/13
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1423
والمطبوعات الكتب

 الشرعية المرافعات نظام من المائتين بعد والخمسين السادسة المادة في جاء ما على بناء فإنه
 أو المختصة الرسمية الجهات إبالغ من اإلجراءات آخر على يوماً ستون مضى إذا أنه (

 فيها جاء المحاكم في والمستخدمة المطبوعة اإلعالنات نماذج إن وحيث . ) الخ ... النشر
 شهرين إلى شهر كلمة تعدل ال المحاكم بعض أن لوحظ وقد تاريخه من شهر خالل لفظة
 كبيرة النماذج هذه من المطبوعة الكمية أن إلى ونظراً . أعاله المذكورة المادة على بناءً
 االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك أجل من بها العمل إيقاف المناسب من وليس جداً

 من والتأكد الكمية نفاد وحتى شهرين إلى شهر لفظة تغيير باعتماد إليه أشير ما ومالحظة
 المختصة الجهة على التأكيد جرى وقد النشر لوسائل الموجه الخطابات في ذلك تصحيح
و / ) إليها المشار المادة وفق النموذج لهذا الالزمة الدراسة بإعداد بالوزارة

2151/ت/13

1/54
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1423
والمطبوعات الكتب
 خاصة نماذج بإعداد بالوزارة المختصة الجهة قامت فقد العمل مصلحة تقتضيه ما على بناءاً

-03( رقم نموذج وثيقة إعارة طلب أو ) 1-14-01( رقم نموذج كتابي تزويد بطلب
 نموذج وثقة إعارة بطاقة طلب أو )1-14-02( رقم نموذج هاتفي تزويد طلب أو )14-1
 تحديد في والجهد للوقت اختصار من النماذج هذه في لما ونظراً . )1-14-04( رقم

 تصويرها إليكم ونرغب إليها المشار النماذج من نسخة لكم نشفع لذا المطلوب نوعية
 سلبيات من لكم يظهر بما واألختام المطبوعات لجنة تزود أن على عام لمدة بموجبها والعمل

. ك / ) التطبيق أثناء
2315/ت/13
1/54
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1424
والمطبوعات الكتب

)

 المرافعات نظام به المبلغ هـ18/6/1421 وتاريخ 1580/ت /13 رقم للتعميم إلحاقاً
 التنفيذية اللوائح به المبلغ هـ8/6/1423 وتاريخ 2005 /ت /13 رقم والتعميم الشرعية

 القاضي هـ14/7/1422 وتاريخ 1826/ت /13 رقم والتعميم الشرعية المرافعات لنظام
 طريقها عن األخرى والطلبات الدعاوى تقديم النظام يقضي التي النماذج ببعض بالعمل

 والتعليمات للقواعد المتضمن هـ19/5/1424 وتاريخ 2249/ت /13 رقم والتعميم
 بشأنها الصادر ) المستعجلة ( والجزئية العامة بالمحاكم الجديدة التنفيذية باألقسام الخاصة
 وتاريخ 1932/ت /13 برقم المعمم هـ24/1/1423 وتاريخ 627 رقم قرارنا

 /13 برقم والمعمم هـ26/10/1423 وتاريخ 7385 رقم قرارنا حقه وال هـ1/2/1423
 ولوائحه النظام مواد ببعض العمل ألن ونظراً . الخ .. هـ15/11/1423 وتاريخ 2118/ت

 العمل إجراءات لتوحيد نمطية نماذج إيجاد يتطلب المذكورة األقسام وكذلك التنفيذية
 النماذج اعتماد تم فقد السابقة النماذج بعض تعديل وكذلك المحاكم في وتسهيلها
 وعلى له خصصت فيما بها العمل اعتماد إليكم فنرغب . المرفق البيان في الموضحة
 مقامهم يقوم من أو االستعالمات موظفي تعميد المحاكم وقضاة رؤساء الفضيلة أصحاب

. و / ) . اإلتهاءات أو الدعاوى لتقديم المخصصة النماذج من بنسخ المراجعين بتزويد
2332/ت/13
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1424
والمطبوعات الكتب

)

 األمر على المبني هـ29/2/1406 وتاريخ ت /12/41 الرقم ذي الوزارة لتعميم إلحاقاً
 جميع على بالتأكيد القاضي هـ1/2/1406 وتاريخ 136/8 الرقم ذي التعميمي السامي

 مجمع من المصاحف من احتياجاتها كافة لتأمين العامة والمؤسسات الحكومية الجهات
 المصاحف بطباعة السماح عدم مع المنورة بالمدينة الشريف المصحف لطباعة فهد الملك

 نسخة تلقينا فقد عليه . الخ .. التجاري البيع لغرض الخارج من استيرادها ومنع الداخل في



 ونصه هـ28/9/1424 وتاريخ 46356/ب /9 الرقم ذي التعميمي البرقي السامي األمر من
 الجهات جميع على بالتأكيد القاضي هـ1/2/1406 في 136/8 رقم أمرنا إلى نشير (( :

 فهد الملك مجمع من المصاحف من احتياجاتها كافة لتأمين العامة والمؤسسات الحكومية
 الداخل في المصاحف بطباعة السماح عدم مع ، المنورة بالمدينة الشريف المصحف لطباعة
 اإلنتاجية المذكور المجمع طاقة أن مادام التجاري البيع لغرض الخارج من استيرادها ومنع
 مهلة المستوردون يعطى أن على ، والهيئات والمؤسسات اإلفراد جميع حاجة لسد تكفي

 نشير كما ، الخارج من استيرادها على االتفاق تم التي الكميات إلنهاء واحدة سنة أقصاها
 في 1/3/1028 رقم واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزير معالي برقية إلى
 طباعة غير من المملكة الى الشريفة المصاحف إدخال ظاهرة أن المتضمنة هـ10/8/1424

 أمرنا به صدر أن سبق ما على التأكيد إليكم ونرغب . التجاري البيع لغرض قائمة المجمع
 للقضاء الالزمة اإلجراءات باتخاذ المعنية الجهات إبالغ مع ، الخصوص بهذا إليه المشار

 .. واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة مع بالتعاون الظاهرة هذه على
. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ )) بموجبه يلزم ما فأكملوا

2336/ت/13
1/54
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1424
والمطبوعات الكتب

 تأمينها تم التي والحامالت اللوحات من الكاملة االستفادة تحقيق في الوزارة من فرغبة
 الملصقات وضع في العشوائية على وللقضاء والنشر اإلعالن وسائل أحد لكونها مؤخراً
 والحامالت اللوحات في إعالنية مادة أي ونشر عرض يكون أن تقرر فقد . اإلعالنية والمواد

 في الملصقات أو المطبوعات عرض أو بنشر السماح وعدم العامة العالقات إدارة طريق عن
 على الحفاظ على وحرصهم تفهمهم للجميع نقدر إذ وإننا . لذلك المخصصة األماكن غير

 إعالنه غبون تر ما وبعث بذلك اإلحاطة الله وفقكم إليكم نرغب لذا للوزارة الجمالية الصورة
 التعاميم وكذلك يماثلها ما أو وظيفية إعالنات أو ندوات أو محاضرات من الوزارة داخل

 األماكن في بوضعها لتقوم العامة العالقات إدارة إلى للنشر القابلة الوزارة من الصادر
. م / )تعاونكم شاكرين لذلك المناسبة المدة وتقدير المخصصة

2347/ت/13
1/53
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1424
والمطبوعات الكتب

)

 وتاريخ 21/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر الشرعية المرافعات نظام في ورد ما على بناء
 والمحاكم ),32( المادة في جاء كما ـ العامة المحاكم ـ المحاكم تسمية من هـ20/5/1421

 جاء ما حسب أحكام من معه يتعارض ما يلغي النظام هذا وأن )31( المادة في كما الجزئية
 به أوصى ما على وبناء القضاء نظام من )5,22,24( المواد على وبناء )265( المادة في

 من الفترة خالل المنورة المدينة في المنعقدة الندوة في المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب
 نظام في ما مع يتفق ما إلى ومطبوعاتها المحاكم مسميات تعديل من هـ24/8/1424 ـ 23

 "العامة المحكمة" مسمى إلى الكبرى المحكمة مسمى يعدل بحيث الشرعية المرافعات
 المحاكم" إلى المتخصصة والمحاكم "الجزئية المحكمة" مسمى إلى المستعجلة والمحكمة

 تعديل على والعمل المتخصصة بالمحاكم يتعلق فيما ذلك ونحو "واألنكحة للضمان الجزئية
 وفق على القديمة المسميات على اشتمل ما وكل والمكاتبات والنماذج اللوحات جميع

 اإلدارية والجهات القضاة بعض من االستفسارات بعض لورود ونظراً ,الجديدة المسميات
 وبناء ذكر ما والحال لذا .النظامية المسميات عن الواقع اختالف تستشكل المواطنين وبعض

 على ولموافقتنا إليها المشار األنظمة مقتضى مع وتمشياً العامة المصلحة تقتضيه ما على
 إليكم نرغب لذا بعاليه إليها المشار التوصية ذلك الرابعةومن المحاكم رؤساء ندوة توصيات

 الكبرى المحكمة بتسمية وذلك النظام مع يتفق بما المحاكم مسميات تعديل اعتماد
 من لذلك يلزم ما كل وتعديل الجزئية بالمحكمة المستعجلة والمحكمة العامة بالمحكمة

.و)/لذلك يلزم ما فأكملوا ونحوها ومطبوعات ومكاتبات ولوحات أختام
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 وزير معالي قرار به المبلغ هـ22/12/1417 في 1004 /ت /13 رقم للتعميم إلحاقاً
 ..بالوزارة للوثائق دائمة لجنة بتشكيل القاضي هـ20/12/1417 في 5708 رقم العدل

 هـ26/1/1425 وتاريخ )658( رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة لكم نشفع عليه .إلخ
 لالطالع .بالقرار موضح هو ما حسب بوزارة للوثائق الدائمة اللجنة تشكيل بإعادة القاضي

. ك/ ) واإلحاطة
2461/ت/13
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 الموجه هـ 12/3/1425 وتاريخ 2715 برقم البريد عام مدير سعادة تعميم على فبناء (
 إعداد تم أنه والمتضمن ، الدولة في العامة والمؤسسات الحكومية والجهات الوزارات لكافة

 قد وأنه ، السعودي البريد لمؤسسة المستحقة المبالغ وسداد إعداد آلية لتفعيل آلي برنامج
 حصر عملية لتسهيل البريد تسليم كشف نموذج في الضرورية التعديالت بعض إجراء تم

 الرسمي البريد تسليم لكشف الجديد النموذج اعتبار يجب وأنه ، دقيق بشكل الحسابات
 النموذج طباعة من انتهت الوزارة إن وحيث . الخ ... هـ 13/5/1425 تاريخ من اعتبارا
 المرفقة النسخة استخدام واعتماد ، يلزم لمن وإبالغه االطالع إليكم نرغب فإننا ، الجديد

 تعميد تم وقد ، ] 1 - 06 -006 [ رقم الوزارة بنموذج المعتمد البريد تسليم كشف من
 ورئاسات الوزارة فروع مستودعات إلى الجديد النموذج بصرف المستودعات إدارة

. م/ ) المستودعات نظام تعليمات حسب القديم النموذج إتالف نأمل كما . المحاكم
2470/ت/13
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 وتاريخ 113/ت/8 ورقم ، هـ22/9/1398 وتاريخ ت/181/12 رقم للتعاميم إلحاقا
 . الخ ... الخاصة لألغراض الرسمية األوراق استعمال بعدم قضت التي هـ5/11/1411

 ، هـ24/5/1425 وتاريخ 26661ب/7 برقم الكريم السامي األمر نسخة تلقينا فقد عليه



 الرسمية والمطبوعات األوراق باستخدام الموظفين بعض قيام من لوحظ لما نظرا [ : ونصه
 في الرسمية المطبوعات استعمال ألن ونظرا ، الشخصية ومطالباتهم الخاصة مكاتباتهم في
 رقم التعميمي األمر صدر أن سبق حيث ، يجوز ال أمر لها المخصصة األغراض غير
 2/9/1398 وتاريخ 20401 برقم لسابقه المؤكد هـ 24/10/1411 وتاريخ م/7/1897
 ذلك وألهمية ، الخاصة لألغراض الرسمية األوراق استعمال عدم على بالتأكيد القاضي هـ

 والمطبوعات األوراق استخدام وعدم ، ذلك بمالحظة الجميع على التأكيد إليكم نرغب
 هذا أمرنا من بنسخة الحكومية الجهات كافة زودت وقد ، الخاصة األغراض في الرسمية
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] لالعتماد
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 في 2207/ت/13 رقم وتعميمنا هـ2/9/1425 في 2523/ت/13 رقم تعميمنا إلى إشارة
 رقم وتعميمنا هـ5/9/1423 في 2071/ت/13 رقم وتعميمنا هـ17/3/1424
 ينشر بما تتعلق التي الشكاوى في المحاكم نظر بشأن هـ21/10/1421 في 1648/ت/13
 ب م/1700 رقم البرقي السامي األمر تلقينا فقد عليه . الخ... والمجالت الصحف في

 واإلعالم الثقافة وزير معالي برقية على اطلعنا((....نصه ما المتضمن هـ5/2/1426 وتاريخ
 بعض تطالب الزالت المحاكم أن والمتضمنة هـ2/2/1426 وتاريخ ص ب/155 رقم

 أمثلة من أورده وما ، كتاباتهم بعض على لمحاكمتهم للمحاكم بالحضور والصحفيين الكتاب
 ، القضايا هذه مثل معالجة يكفل والنشر المطبوعات نظام أن معاليه ورأي ، ذلك على

 وكيل برئاسة تكون بحيث الحالية المخالفات لجنة تشكيل بإعادة الوزارة تقوم وسوف
 ، العدل وزارة من شرعي مندوب وعضوية ، ينيبه من أو اإلعالمية للشؤون الوزارة

 واآلخر ، قانوني ومستشار ، والصناعة التجارة ووزارة ، الداخلية وزارة من ومتخصصين
 بمجريات يفيد تراه من استدعاء اللجنة لهذه ويترك واإلعالم الثقافة وزارة منسوبي من شرعي

 كافة تحال وأن ، ذلك على بموافقتنا نخبركم .... الخ ... المعنية القضية في التحقيق
 في إليها المشار القضايا وكذلك ، الخصوص بهذا المحاكم في المرفوعة الحالية القضايا

 واإلعالم الثقافة وزارة إلى هـ2/2/1426 في ب/155 رقم واإلعالم الثقافة وزير برقية



 فأكملوا . النظام ألحكام وفقاً بها العمل يجب عامة قاعدة ذلك واعتماد االختصاص حسب
. و/ ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ ))،،، .بموجبه يلزم ما
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 السامي األمر على المبني هـ12/2/1426 في 2584/ت/13 الرقم ذي تعميمنا إلى إشارة
 الحالية القضايا إحالة المتضمن هـ5/2/1426 وتاريخ ب م/1700 الرقم ذي البرقي الكريم

 المشار القضايا وكذلك , والمجالت الصحف في ينشر ما بخصوص المحاكم إلى المرفوعة
 الثقافة وزارة إلى هـ2/2/1426 وتاريخ ب/155 رقم واإلعالم الثقافة وزير برقية في إليها

 ألحكام وفقاً بها العمل يجب عامة قاعدة ذلك واعتماد ، االختصاص حسب واإلعالم
 وتاريخ ب م/1910 الرقم ذي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا وحيث .الخ ....النظام

 كافة بأن قضت التي الشرعية القاعدة على تأسيساً (( : نصه ما المتضمن هـ9/2/1426
 صدرت إليها المشار األحكام ،ولكون األمر ولي من تستمد القضاء والية فيها بما الواليات
 أيها يا " سبحانه الحق لقول ،وبالمخالفة العمل أهل عليها أجمع التي القاعدة لهذه بالمخالفة

 عليه الله صلى نبينا ولقول ، " منكم األمر وأولي الرسول وأطيعوا الله أطيعوا آمنوا الذين
 ، أطاعني فقد األمير يطع ومن الله عصى فقد عصاني ومن الله أطاع فقد أطاعني من " وسلم
 والتعليمات لألوامر بالمخالفة األحكام تلك صدرت وحيث ", عصاني فقد األمير عصى ومن

 اإلسالم فقهاء أجمع وحيث ، والنظامية الشرعية واليتها خارج هو فيما لذلك تبعاً ودخلت ،
 استمرار أن وبما ، آثاره عليه تترتب وال ، باطل فحكمه وُلي ما غير في قضى من أن على
 السلطة على افتياتاً يعتبر عليها الوالية لشرط افتقادها من بالرغم القضايا لهذه المحاكم نظر

 نرضى وال ، أبداً نقبله ال األمر هذا أن وبما ، والطاعة السمع واجب عن وخروجاً
. مستقبالً تكراره يمنع بما مادته حسم واجبنا ومن ، عليه . بالسكوت

 غير من لصدوره الغياً صدر ما واعتبار الخصوص هذا في حكم أي إنفاذ عدم إليكم نرغب
 األعلى القضاء مجلس وعلى ، الوالية بشروط إلخالله صدوره جهة إلى ورده ، صفة ذي

 ما فأكملوا ، القضائية واليته حدود تجاوز من كل حيال النظام أحكام وفق يلزم ما اتخاذ



بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ..))،،.. بموجبه يلزم
2589/ت/13
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 2207/ت/13 رقم وتعميمنا ، هـ2/9/1425 في 2523/ت/13 رقم تعميمنا إلى إشارة
 رقم وتعميمنا ، هـ5/9/1423 في 2071/ت/13 وتعميمنارقم ، هـ17/3/1424 في
 بما تتعلق التي الشكاوى في المحاكم نظر بشأن ، هـ21/10/1421 في 1648/ت/13

 في ب م/1700 رقم البرقي السامي األمر تلقينا فقد عليه .والمجالت الصحف في ينشر
 وتاريخ ص ب/2754 برقم معاليكما برقية على اطلعنا [ : يلي ما ونصه ، هـ5/2/1426

 ينشر بما تتعلق التي للشكاوى الشرعية المحاكم نظر بشأن ومشفوعها ، هـ28/10/1425
 المطبوعات نظام من ) 37 ( المادة في ورد ما مع ذلك وتعارض ، والمجالت الصحف في

 الموضوع لدراسة الوزارتين من لجنة تشكيل تم أنه من معاليكما أوضحه وما ، والنشر
 والنشر المطبوعات نظام من ) 37 ( المادة في جاء ما على سامبالتأكيد أمر بإصدار أوصت
 رقم األعلى القضاء مجلس بقرار يتعلق ما وأما ، االختصاص لتنازع وقطعا لإلجراء توحيدا
 في ينشر بما تتعلق التي الشكاوى في المحاكم نظر بشأن ، هـ18/6/1425 في 290/59

 الملكي بالمرسوم الصادر والنشر المطبوعات نظام مع يتعارض ذلك فإن والمجالت الصحف
 لما معاليكما وتأييد ، ذلك على التأكيد اللجنة وترى ، هـ3/9/1421 وتاريخ 32/م رقم
. التوجيه وطلبكما ، المحضر في ورد

 ، هـ2/2/1426 وتاريخ ص ب/155 رقم واإلعالم الثقافة وزير معالي برقية على اطلعنا كما
 المحاكم إلى بالحضور والصحفيين الكتاب بعض تطالب زالت ال المحاكم أن المتضمنة

 نظام أن معاليه ورأى ، ذلك على أمثلة من أورده وما ، كتاباتهم بعض على لمحاكمتهم
 تشكيل بإعادة الوزارة تقوم وسوف ، القضايا هذه مثل معالجة يكفل والنشر المطبوعات

 ، ينيبه من أو ، اإلعالمية للشؤون الوزارة وكيل برئاسة تكون بحيث الحالية المخالفات لجنة
 التجارة ووزارة ، الداخلية وزارة من ومتخصصين ، العدل وزارة من شرعي مندوب وعضوية
 ويترك ، واإلعالم الثقافة وزارة منسوبي من شرعي واآلخر ، قانوني ومستشار ، والصناعة



 إلى نشير كما . المعنية القضية في التحقيق بمجريات يفيد تراه من استدعاء اللجنة لهذه
 وتاريخ 40756ش1/1/م/1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقيتي

 لفضيلة الموجهتين ، هـ4/12/1424 وتاريخ 14113ب1/1م/1 ورقم ، هـ22/8/1423
 على التأكيد والمتضمنتين ، منها نسخة لمعاليكما والمعطاة األعلى القضاء مجلس رئيس
 الصحف في ينشر بما تتعلق شكاوى من يردهم ما بإحالة الشرعية المحاكم رؤساء

 على اطالعنا وبعد ، االختصاص بحكم فيها للنظر واإلعالم الثقافة لوزارة المحلية والمجالت
 رآه ما على التأكيد فيه ترى الذي ، هـ4/2/1426 في 283 رقم العليا اللجنة محضر

 القضايا كافة تحال وأن ، ذلك على بموافقتنا نخبركم . إليه المشار المحضر في معاليكما
 وزير برقية في إليها المشار القضايا وكذلك ، الخصوص بهذا المحاكم في المرفوعة الحالية
 حسب واإلعالم الثقافة وزارة إلى ، هـ2/2/1426 وتاريخ ب/155 رقم واإلعالم الثقافة

 يلزم ما فأكملوا . النظام ألحكام وفقا بها العمل يجب عامة قاعدة ذلك واعتماد االختصاص
.و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب . أهـ ] . بموجبه
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 السامي األمر على والمبني هـ12/2/1426 في 2584/ت/13 الرقم ذي تعميمنا إلى إشارة
 األمر إلى نشير " نصه والذي هـ9/2/1426 وتاريخ ب م/1910 الرقم ذي البرقي الكريم
 اللجنة ارتأته ما على بالموافقة القاضي هـ5/2/1426 وتاريخ ب م/1700 رقم السامي
 المؤيدة واإلعالم الثقافة ووزير العدل وزير معالي مرئيات على التأكيد بشأن العليا الوزارية

 المتعلقة للقضايا المحاكم نظر موضوع لدراسة الوزارتين من المشكلة اللجنة إليه انتهت لما
 السابعة المادة في جاء ما على التأكيد رأت والتي ، والمجالت الصحف في ينشر بما

 وتاريخ 32 / م رقم الملكي بالمرسوم الصادر والنشر المطبوعات نظام من والثالثين
 بقرار تشكل بلجنة منوط المذكورة المخالفات في النظر أن على تنص التي . هـ3/9/1421

 المرفوعة الحالية القضايا كافة إحالة من السامي األمر به قضى وما واإلعالم الثقافة وزير من
 واإلعالم الثقافة وزير برقية في إليها المشار القضايا وكذلك ، الخصوص بهذا المحاكم إلى
 ، االختصاص حسب واإلعالم الثقافة وزارة إلى هـ2/2/1426 وتاريخ ب/155 رقم



 سموكم برقيتي إلى ونشير . النظام ألحكام وفقاً بها العمل يجب عامة قاعدة ذلك واعتماد
 وتاريخ14113ب1/1م/1 رقم و. هـ22/8/1423 وتاريخ 40756 ش1/1/م/1 رقم
 وزير لمعالي والمعطاة األعلى القضاء مجلس رئيس لفضيلة الموجهتين هـ4/12/1424

 الشرعية المحاكم رؤساء على التأكيد والمتضمنتين منها نسخة واإلعالم الثقافة وزير العدل
 الثقافة بوزارة المحلية والمجالت الصحف في ينشر بما تتعلق شكاوى من يردها ما بإحالة

 رقم ببرقيتها الداخلية وزارة رفعته ما إلى نشير كما . االختصاص بحكم فيها للنظر واإلعالم
. هـ24/1/1426 وتاريخ 7507

 ناصر بن عبدالله المواطن بحق بالرياض الجزئية المحكمة من الصادر الجنائي الحكم بشأن
 أشارت وما ، الرياض جريدة في نشر مقال خالل من األشخاص بأحد بالتشهير لقيامه الفرج

 لجنة اختصاص من القضايا هذه في النظر بأن أفاد واإلعالم الثقافة وزير أن من الوزارة إليه
 حكم صدور من متظلما المزيني قبالن حمزة / المواطن لنا رفع وحيث . بالوزارة المخالفات

 القضية في وسجنه بجلده يقضي هـ9/2/1426 بتاريخ بالرياض الجزئية المحكمة من قضائي
 إلى مشيرا الوطن جريدة في كتبه مقال بخصوص البراك صالح بن عبدالله من ضده المرفوعة

 لم القاضي أن إال إليه المشار وبأمرنا والنشر المطبوعات نظام به قضي بما القاضي أحاط أنه
 عنها المنوه اإلعالم وزير برقية في أشير وحيث . القضية في حكمه وأصدر ، لذلك يلتفت

 جميعاً بإحالتها أمرنا وقضى ، الصلة ذات القضايا من عدد مشمول في المذكور قضية إلى
. االختصاص حسب واإلعالم الثقافة وزارة إلى

 تستمد القضاء والية فيها بما الواليات كافة بأن قضت التي الشرعية القاعدة على وتأسيسا
 أجمع التي القاعدة لهذه بالمخالفة صدرت إليها المشار األحكام ولكون ، األمر ولي من

 وأطيعوا الله أطيعوا آمنو الذين أيها يا " : سبحانه الحق لقول وبالمخالفة ، العلم أهل عليها
 الله أطاع فقد أطاعني من " وسلم عليه الله صلى نبينا ولقول :" منكم األمر وأولي الرسول

 " عصاني فقد األمير عصى ومن ، أطاعني فقد األمير يطع ومن ، الله عصى فقد عصاني ومن
 هو فيما لذلك تبعاً ودخلت ، والتعليمات لألوامر بالمخالفة األحكام تلك صدرت وحيث
 ما غير في قضى من أن على اإلسالم فقهاء أجمع وحيث ، والنظامية الشرعية واليتها خارج

 القضايا لهذه المحاكم نظر استمرار أن وبما ، آثاره عليه تترتب وال ، باطل فحكمه ولي
 السمع واجب عن وخروجا السلطة على افتياتا يعتبر عليها الوالية لشرط افتقدها من بالرغم

 حسم واجبنا ومن ، عليه السكوت نرضى وال ، أبداً نقبله ال األمر هذا أن وبما ، الطاعة و
 الخصوص هذا في حكم أي إنفاذ عدم إليكم نرغب . مستقبالً تكراره يمنع بما مادته

 بشروط إلخالله صدوره جهة إلى ورده ، صفة ذي غير من لصدوره الغياً صدر ما واعتباره



 تجاوز من كل حيال النظام أحكام وفق يلزم ما اتخاذ األعلى القضاء مجلس وعلى الوالية
 والعمل اإلطالع إليكم نرغب .أهـ )) . بموجبه يلزم ما فأكملوا ، القضائية واليته حدود

 هـ22/8/1423 وتاريخ 40756 ش1/1/م/1 رقم سموكم برقيتي إلى ونشير. و/ ) بموجبه
 مجلس رئيس لفضيلة الموجهتين هـ4/12/1424 وتاريخ14113ب1/1م/1 رقم و.

 والمتضمنتين منها نسخة واإلعالم الثقافة وزير العدل وزير لمعالي والمعطاة األعلى القضاء
 في ينشر بما تتعلق شكاوى من يردها ما بإحالة الشرعية المحاكم رؤساء على التأكيد

 كما . االختصاص بحكم فيها للنظر واإلعالم الثقافة بوزارة المحلية والمجالت الصحف
. هـ24/1/1426 وتاريخ 7507 رقم ببرقيتها الداخلية وزارة رفعته ما إلى نشير

 ناصر بن عبدالله المواطن بحق بالرياض الجزئية المحكمة من الصادر الجنائي الحكم بشأن
 أشارت وما ، الرياض جريدة في نشر مقال خالل من األشخاص بأحد بالتشهير لقيامه الفرج

 لجنة اختصاص من القضايا هذه في النظر بأن أفاد واإلعالم الثقافة وزير أن من الوزارة إليه
 حكم صدور من متظلما المزيني قبالن حمزة / المواطن لنا رفع وحيث . بالوزارة المخالفات

 القضية في وسجنه بجلده يقضي هـ9/2/1426 بتاريخ بالرياض الجزئية المحكمة من قضائي
 إلى مشيرا الوطن جريدة في كتبه مقال بخصوص البراك صالح بن عبدالله من ضده المرفوعة

 لم القاضي أن إال إليه المشار وبأمرنا والنشر المطبوعات نظام به قضي بما القاضي أحاط أنه
 عنها المنوه اإلعالم وزير برقية في أشير وحيث . القضية في حكمه وأصدر ، لذلك يلتفت

 جميعاً بإحالتها أمرنا وقضى ، الصلة ذات القضايا من عدد مشمول في المذكور قضية إلى
. االختصاص حسب واإلعالم الثقافة وزارة إلى

 تستمد القضاء والية فيها بما الواليات كافة بأن قضت التي الشرعية القاعدة على وتأسيسا
 أجمع التي القاعدة لهذه بالمخالفة صدرت إليها المشار األحكام ولكون ، األمر ولي من

 وأطيعوا الله أطيعوا آمنو الذين أيها يا " : سبحانه الحق لقول وبالمخالفة ، العلم أهل عليها
 الله أطاع فقد أطاعني من " وسلم عليه الله صلى نبينا ولقول :" منكم األمر وأولي الرسول

 " عصاني فقد األمير عصى ومن ، أطاعني فقد األمير يطع ومن ، الله عصى فقد عصاني ومن
 هو فيما لذلك تبعاً ودخلت ، والتعليمات لألوامر بالمخالفة األحكام تلك صدرت وحيث
 ما غير في قضى من أن على اإلسالم فقهاء أجمع وحيث ، والنظامية الشرعية واليتها خارج

 القضايا لهذه المحاكم نظر استمرار أن وبما ، آثاره عليه تترتب وال ، باطل فحكمه ولي
 السمع واجب عن وخروجا السلطة على افتياتا يعتبر عليها الوالية لشرط افتقدها من بالرغم

 حسم واجبنا ومن ، عليه السكوت نرضى وال ، أبداً نقبله ال األمر هذا أن وبما ، الطاعة و
 الخصوص هذا في حكم أي إنفاذ عدم إليكم نرغب . مستقبالً تكراره يمنع بما مادته



 بشروط إلخالله صدوره جهة إلى ورده ، صفة ذي غير من لصدوره الغياً صدر ما واعتباره
 تجاوز من كا حيال النظام أحكام وفق يلزم ما اتخاذ األعلى القضاء مجلس وعلى الوالية
 والعمل اإلطالع إليكم نرغب .أهـ )) . بموجبه يلزم ما فأكملوا ، القضائية واليته حدود

. و/ ) بموجبه
2676/ت/13
1/54
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1426
والمطبوعات الكتب

)

 معالي قرار على المبني ، هـ25/4/1425 وتاريخ 2439/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 المطبوعات لجنة تأليف بإعادة القاضي ، هـ11/4/1425 وتاريخ 2512 رقم العدل وزير

 وتاريخ 4751 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه تجدون عليه . الخ ... واألختام
 اإلدارة تتولى وأن ، واألختام المطبوعات لجنة تشكيل بإعادة القاضي ، هـ29/5/1426

 أعمالها لمتابعة اإلدارة من لها سكرتير تسمية ويتم ، اللجنة سكرتارية اإلداري للتطوير العامة
. و / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... لها يلزم وما
2756/ت/13
1/54
6

10
1426
والمطبوعات الكتب

)

 سعادة تعميم على المبني ، هـ25/5/1425 وتاريخ 2461/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 بعض إجراء تم أنه المتضمن ، هـ 12/3/1425 وتاريخ 2715 رقم البريد عام مدير

 بشكل الحسابات حصر عملية لتسهيل البريد تسليم كشف نموذج في الضرورية التعديالت
 تاريخ من اعتبارا الرسمي البريد تسليم لكشف الجديد النموذج اعتبار يجب وأنه ، دقيق
 البريد مؤسسة رئيس سعادة تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... هـ 13/5/1425

 والجهات الوزارات لكافة الموجه هـ 21/9/1426 وتاريخ 1/1/12972 رقم السعودي



 الصادر البريد نظام من الثالثة المادة على المبني ، الدولة في العامة والمؤسسات الحكومية
 أصحاب من الموقع المحضر وعلى ، هـ21/2/1406 وتاريخ 3/4 رقم الملكي بالمرسوم

 التعرفة على التعديل اعتماد بشأن ، المعلومات وتقنية االتصاالت ووزير المالية وزير المعالي
 التقيد والمتضمن . هـ5/5/1407 وتاريخ 80 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة البريدية

 الوزاري بالقرار السعودي البريد مؤسسة من الصادرة الجديدة بالتعرفة العمل .1 : يلي بما
 بها العمل تسهيل على وحرصاً ، هـ1/7/1426 من اعتباراً هـ3/6/1426 وتاريخ 20 رقم

 النموذج إعداد لحين بإبالغكم التريث تمّ ، الرسمي البريد بجانب يتعلق فيما خاصة
 البريدية التعرفة بنود مع المتوافق المرفق النموذج اعتماد .2 . لها المناسبة والبرامج
 مسؤولية يكون بحيث ) ج ، ب ، أ ( أجزاء ثالثة من والمكون الرسمي للبريد الجديدة

 في التدرج مراعاة مع البعيثة وسعر الوزن فيه بما بالكامل ) أ ( الحقل تعبئة المرسلة الجهة
 يكون أن على البريد تسليم عملية عند به الخاص الحقل على مندوبكم توقيع لحين النموذج

 وفقاً البعيثة نوع مراعاة مع ، البريدية القبول مكاتب اختصاص من ) ج ، ب ( الحقول تعبئة
.3 . ) طرود ، مطبوعات ، رسائل ( بها الخاص للنموذج

 بمؤسسة العامة الحسابات إدارة في والمتمثلة المطالبات منها الصادرة للجهة السداد يرسل
 السداد عمليات واستقبال المطالبات بإرسال المخولة الجهة لكونها السعودي البريد

 المطالبات تدقيق الحكومية الجهات على .4 . الحكومية الجهات مع ومطابقتها والتسوية
 كشوفات أصول واقع من ميالدي شهر لكل الرسمي البريد رسوم عن لهم الواردة والفواتير
 إدارة إشعار المبلغ على االعتراض حالة وفي لمندوبيها المسلّمة الرسمية البريدية التسليم

 استخدام واعتماد ، يلزم لمن وإبالغه االطالع إليكم نرغب فإننا . حينه في العامة الحسابات
 مستودعات إلى الجديد النموذج صرف حين إلى ، البريد تسليم كشف من المرفقة النسخة
 نظام تعليمات حسب القديم النموذج وإتالف ، المحاكم ورئاسات الوزارة فروع

. و )/ المستودعات
2843/ت/13
1/5
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1427
والمطبوعات الكتب

 وتاريخ ب م/1212 برقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد (
 رئيس الداخلية وزير الملكي السمو صاحب مذكرة على اطلعنا [ : ونصه ، هـ18/2/1427



 بها المرفق هـ14/1/1427 وتاريخ ) 34 ( رقم الحدود بشؤون المعنية الوزارية اللجنة
 هـ14/1/1427 وتاريخ ) 18 ( رقم الحدود بشؤون المعنية الوزارية اللجنة محضر

 تتضمن بأن دورية مجالت أو كتباً تصدر التي الرسمية الجهات بتوجيه التوصية المتضمن
 المملكة حدود توضح مناسبة رسم بمقاييس الرسمية المملكة خريطة والمجالت الكتب هذه

 نرغب .. ذلك على ولموافقتنا . المجاورة والدول المملكة بين المعقودة لالتفاقيات وفقاً
 من بنسخة الحكومية والمصالح الوزارات كافة زودنا وقد ، بموجبه الالزم إكمال إليكم
.و ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ . ] لالعتماد هذا أمرنا

9313/3
3/293
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1377
العورات على الكشف

 هـ12/5/1377 في 9976/6515 رقم بخطابها طلبت الصحة وزارة فإن( :وبعد -
 كانت فإن العورات على الطبي الكشف اعتماد على الموافقة الوزراء لمجلس المرفوع

 الكشف فيكون أنثى عورة كانت وإن بمفرده عليها الكشف الطبيب تولى لرجل العورة
 قرار المذكور الموضوع هذا في صدر وقد لألنثى قريبة أو ممرضة أو قابلة بحضور
 المقام من الصحة لوزارة المبعوث هـ9/10/1377 في 1114 رقم إبراهيم بن محمد/الشيخ

 الوزراء مجلس رئيس سمو من إلينا والمبلغ هـ21/10/1377 في 9742 برقم المذكور
 حول المعظم الملك جاللة ديوان لرئيس والموجه هـ10/11/1377 في 10673 رقم بأمره

 وأن دبرها في يأتيها أنه زوجها على الشرطة لدى ادعت امرأة أن من جده محكمة رفعته ما
 الطبيب وأعطى عليها الكشف الطبيب تولى حيث الصحة إلى الموضوع أحالت الشرطة

 الشرطة إلدارات التعميم ورغبت شرعاً يجوز ال هذا بأن الرئاسة أبدته وما ذلك في تقرير
 بن محمد/الشيخ وتقرير الشرعي القاضي إلى األمر رفع بعد إال أحد عورة على الكشف بعدم

 إلى المرأة هذه مثل إرسال أن له ظهر ذكر ما مطالعة بعد أنه المذكور قراره في إبراهيم
 مسائل من األمور هذه مثل ودعوى محله غير في عليها الكشف الطبيب وتولي الصحة

 في عليه والمدعى المدعية باختالف يختلف الفراش في وزوجته الرجل بين العورات
 يلزم الدعوى هذه مثل حال وبكل القاضي نظر إلى فيحتاج ذلك وخالف وثقة ديانة أحوالهما

 وإذا استنباطاً أو نصاً الشرع من له يظهر بما ويحكم فيها لينظر الشرعي القاضي إلى ردها
 الثقات النساء إال ذلك يتولى فال هذا مثل في العورات على الكشف من البد أنه القاضي رأى



 العتماد إشعاركم جرى لذا.غيرهن الموثوقات النساء فمن وإال ـ وجدن إن ـ الدكتورات من
 رقم التعميم بذلك صدر ر/انتهى .)هـ27/11/1377 في حرر.المذكور القرار موجب
ن/هـ26/10/1380 في 7417/2
ت/131/3

3/294
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1397
العورات على الكشف

 بالتعليمات المتعلقة المعاملة على الدائمة بهيئته المنعقد األعلى القضاء مجلس اطلع« (... -
 العدل وزير معالي خطاب رفق والواردة النساء بكارة غشاء على الكشف بشأن الموضوعة

 هـ10/8/1397 وتاريخ 138 رقم قراره فأصدر هـ20/7/1397 في خـ/2048/12 رقم
 : يلي ما الدائمة بهيئته المنعقد األعلى القضاء مجلس يقرر ذكر ما بتأمل أنه :..المتضمن

 طلبت إذا إال عدمه من البكارة غشاء بقاء لمعرفة النساء عورات على الكشف يجوز ال-اوال
 زوجين بين نزاع حصل أو شرعي حكم النتيجة على يترتب وكان عليها الكشف المرأة

 ودرء األعراض بستر أمرت الشريعة ألن عدمه من بكارتها بقاء على الكشف الحال استدعى
 وعدم الضرورة حال في إال الرجال األطباء ذلك يتولى أن يجوز ال-ثانيا . بالشبهات الحدود
 القضاء مجلس قرار تعميم من مانع ال-ثالثا . النساء من الالزم بالكشف يقوم من وجود
 المحاكم على القرار هذا في الموضحة بالقيود اللجنة توصيات على المشتمل األعلى

 القرار بهذا نبلغكم لذا .».االبتذال من المسلمين لعورات حفظاً بموجبه والتمشي العتماده
. ك/هـ12/3/1408 في ت/8/34 رقم بالتعميم أكد . و/انتهى .)موجبه وإنفاذ لالعتماد

ت/139/3
3/297
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1390
المحاكم أعمال كشوفات

 بعد شهر كل نهاية فور كالمتبع للتفتيش شهرياً الدوام وبيانات القضايا بيانات بعث(... -
 مستقل كشف وبعث الرسمية المطبوعات في الواقع لحقيقة طبقاً تنظيمها سالمة من التأكد

 أداء عن يتقاعس أو يتغيب موظف أي عن واإلفادة السابقة األشهر من المتأخرة بالقضايا
 كما .193/ص القضاة في التعميم نص ينظر .و.)/إلخ ... بحقه النظام لتطبيق الرسمي واجبه



. ك/هـ19/8/1392 في ت/130/12 رقم التعميم بذلك صدر
ت/34/12
3
2
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1393
المحاكم أعمال كشوفات

 كشوفات بشأن المحاكم بعض على اإلداري التفتيش يالحظه ما لكثرة نظراً( :وبعد -
 -1 : يأتي ما بمالحظة الكشوفات هذه بإخراج القائمين إبالغ نود لذلك وتفادياً القضايا
 في المركزي المفتش طريق عن اإلداري للتفتيش وبعثها شهر كل نهاية في الكشوفات تنظيم

 -3 . لها المخصص الحقل في الحكم خالصة إيضاح -2 . المفتش بها يوجد التي الجهات
 وتبييض الحكم من كل وتاريخ جلسة أول تاريخ وخاصة الكشوفات حقول جميع تسديد
 مستقل كشف في قاض كل عمل إفراد -4 . منه وعودته المسجل إلى وإحالته الصك

 المدورة القضايا إفراد -5 . قاض من أكثر بها يوجد التي للمحاكم بالنسبة مستقلة وخالصة
 الشهرية القضايا كشوفات برفق ورفعه مستقل كشف في فيها البت قبل لشهر شهر من

 برفق ورفعها مستقل كشف في فيها البت بعد المدورة القضايا إفراد -6 . المنتهية
 أو للمحكمة المقدم االستدعاء بتاريخ التقديم تاريخ حقل إشغال -7 . الشهرية الكشوفات

 تفقيط -9 . القضية ضبط بداية تاريخ هو جلسة أول تاريخ -8 . إليها الواردة المعاملة
 أو حقوقية مستقل كشف في القضايا من نوع كل وضع -10 . كشف كل نهاية في القضايا
 الصفحات فيها بما الرسمي بالختم وختمها الكشوفات جميع توقيع -11 . جنائية أو إنهائية

 تعبئة -12 . صفحة من أكثر من تتكون التي الكشوفات من األخيرة الصحيفة قبل تقع التي
 المنتهية القضايا من كل مجموع على تشتمل بحيث إجماالً الكشوفات بواقع الخالصة
 وكاتب القاضي من الخالصة توقيع -13 . المدورة أو بالعدول أو بالشطب أو بالحكم
 محرر مع التجاوب الضبط وكتاب السكرتيريين على -14 . الرسمي بالختم وختمها الضبط

.ك/انتهى .)بذلك يلزم من على التأكيد ونأمل . الحقول تسديد في الكشوفات
ت/123/12

3/298
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1393
المحاكم أعمال كشوفات



 أن عدل كتابة بها يوجد ال التي الجهات محاكم بعض قضايا كشوفات في الحظنا( :وبعد -
 العدل كتابة أعمال بعنوان مستقلة كشوفات في العدل كتابة أعمال تفرد المحاكم هذه

 ال التي البلدان أن على تنص الشرعي القضاء مسئوليات تركيز من »252« المادة إن وحيث
 اختصاصه ويكون البلدة قاضي إلى فيها العدل كتابة مهمة تسند عدل كتاب بها يوجد

 أن ينبغي فإنه المخصوص نظامهم بمقتضى العدل كتاب وصالحية كاختصاص وصالحياته
 المحكمة عمل من باعتبارها بالمحكمة الخاص اإلنهاءات ضبط في األعمال تلك تضبط

. ك/انتهى .) اإلنهائية القضايا كشوفات ضمن من األعمال هذه تكون وبالتالي
ت/44/12
3/299
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1394
المحاكم أعمال كشوفات

 ودوام أعمالها نتائج بيانات ترسل ال العدل كتاب إدارات بعض أن الحظنا فقد( :وبعد -
 أمر هذا إن وحيث . ـ شهر كل نهاية ـ المحدد الوقت عن إرساله يتأخر والبعض موظفيها
 تتمكن وبالتالي إدارة كل عمل بواقع مستمر علم على الوزارة كون من العمل مصلحة تقتضيه

 البد الذي اإلدارة عمل صميم من ذلك أن علماً إليه تحتاج ما كل في اإلدارة طلب تلبية من
 شهر كل بنهاية الموظفين دوام وبيان بأنواعها العمل نتائج بعث ضرورة عليكم نؤكد لذا.منه
 خاصة بيانات عدل كاتب لكل يكون أن على بالوزارة اإلداري للتفتيش العامة اإلدارة إلى

 رئيس طريق عن وترفع واحد عدل كاتب من أكثر فيها يوجد التي لإلدارات بالنسبة بعمله
. ك/انتهى .)مالحظاته لرفع هذا خطابنا من بصورة اإلداري التفتيش زودنا وقد.دائرته
ت/186/12

3/299
23
9

1394
المحاكم أعمال كشوفات

 رقم الوزاري بالقرار الصادرة اإلداري التفتيش الئحة من »18« المادة مع تمشياً( :وبعد -
 تتبع عن ومسئولياتهم المفتشين جوالت النتظام ونظراً هـ،10/7/1394 في ت/127/5

 بأعمالكم إجمالية شهرية خالصة ببعث منكم االكتفاء تقرر فقد قيودها في العمل سير مراحل
 التي القيود دفاتر على اإلبقاء مع اإلفرادية الكشوفات من بدالً المتبع حسب التفتيش إلى



 للخالصة نموذجان وبطيه بموجبه والتمشي اإلحاطة فنأمل .الكشوفات منها تستخرج
. ك/انتهى .)يخصه فيما كل المطلوبة

ت/9/12
3/299

21
1

1395
المحاكم أعمال كشوفات

 شهرية خالصة برفع االكتفاء بشأن هـ23/9/1394 في 186 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 الصادر اإلداري التفتيش الئحة من »18« المادة مع تمشياً العدل وكتاب المحاكم بأعمال
 إلى الخالصات تلك رفع مواالة نأمل .هـ10/7/1394 في ت/127/5 رقم الوزاري بالقرار
 أو بالمنطقة مركزي مفتش وجود عدم حالة في رأساً بالوزارة اإلداري للتفتيش العامة اإلدارة

.ك/انتهى .)وجوده حالة في طريقه عن
ت/124/12

3/300
18
7

1403
المحاكم أعمال كشوفات

 لغرض اإلحصاء دون اإلداري بالتفتيش الخاص النموذج دراسة انتهاء على بناء( :وبعد -
 ـ القضايا من شهرياً والمنظورة والنوعية الكمية حسب على المحاكم في العمل نسبة ضبط

 من عليه الموافقة تمت أن بعد صورته لكم نرفق ـ القسائم ، واإلنهائية والجنائية الحقوقية
 بأن نفيدكم كما .السابق وإلغاء طبعه يتم ريثما واإلدارية المالية للشئون الوزارة وكيل سعادة

 الحصر لغرض كانت ما على باقية اإلداري التفتيش دون اإلحصاء بإدارة الخاصة النماذج
 الجنايات ونسبة الجاني وجنسية وصفتها والجنائية الكمية ونسبة القضايا لنوعيات السنوي
 من النموذج يطلب . ت/انتهى .)اإلحاطة أرجو .والسعودية األجنبية الجنسيات بين وأنواعها
الوزارة
ت/152/12

3/300
25
8



1403
المحاكم أعمال كشوفات

 بالنموذج الخاص هـ18/7/1403 وتاريخ ت/124/12 رقم للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 معبأة العمل خالصة المحاكم بعض من إلينا وردت وحيث .األعمال لخالصة المقترح الجديد

 المذيلة النموذج تعليمات من »5« الفقرة إلى استناداً وصورتين أصل من المذكور بالنموذج
 أن إلى النظر ألفت أن أود . المحكمة من خطاب رفق النموذج البعض من إلينا ورد كما به

 الالزمة الجهات على الصور توزيع هو وصورتين أصل على النموذج تحرير من المقصود
 عن يكتفى أنه كما باألصل تزويدنا بعد المركزي المفتش أو الرئاسة أو والفرع كالمحكمة

 .) اإلحاطة أرجو.وتوقيعه المسؤول واسم وتاريخه الصادر برقم تعبئته بعد بالنموذج الخطاب
. ت/انتهى
ت/12/41
3/301
7
3

1404
المحاكم أعمال كشوفات

 الوارد واقع من أعمالها خالصة ترفع العدل وكتابات المحاكم بعض أن لوحظ( :وبعد -
 من البعض بينما وورودها المعاملة صدور بتكرار متكررة تكون وقد أعمالها لتكثير والصادر
 في يضعوا فال واإلداريين القضائيين المفتشين بتوجيهات تتقيد العدل وكتابات المحاكم

 النموذج موضوع عالجت الوزارة أن إلى ونظراً.فعالً نظره بوشر ما إال األعمال حقول
 خاصاً حقالً العدل كتابة أو للمحكمة يرد مما نوع لكل ووضعت األعمال بخالصة الخاص

 اكتفاءاً المنظورة القضايا ضمن تنظر لم التي القضايا إدراج وعدم بموجبه التمشي فنأمل به
 في 2332/ت/13 رقم بالتعميم أكد . ش/انتهى .) والوارد الصادر عدد ضمن بدخولها

.و/هـ15/10/1424
ت/8/45
3/301

12
4

1409
المحاكم أعمال كشوفات



 بعد نصها اآلتي هـ14/3/1409 في 3655 رقم السامي المقام برقية تلقينا( :وبعد -
 كتاب على المبني هـ22/2/1409 في س/ع/ص/123 رقم كتابكم إلى نشير« : المقدمة
 أن إلى تشير معلومات من إلينا ورد ما بشأن هـ21/11/1408 في 1157/8 رقم الديوان

 وهناك المراجعات، طول من العدل وكتاب المحاكم لدى يعانون جده بمدينة المواطنين
 وخاصة حقوقهم على فيها الحق أصحاب يحصل أو تحل أن دون سنوات عليها مرت دعاوي
 وكتاب جدة محاكم رئيس أن والمتضمن ذلك شابه وما والمخططات األراضي مشاكل
 وألسباب جداً قليل عدد سوى متأخرة قضايا أو معامالت لديهم ليس أنه أفادوا العدل
 أن على حريصة الوزارة أن من أوضحتموه وما بأول، أول تنجز األعمال جميع وأن معقولة
 يطالب ذلك تحقيق سبيل وفي ممكن وقت أقصر في المواطنين ومعامالت قضايا جميع تنجز

 تم التي القضايا وعدد العمل سير عن شهرية تقارير بتقديم المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب
 بها المناط أجهزتها خالل من ذلك في والتحقيق تأخرها وأسباب المتأخرة والقضايا إنجازها

 بما بااللتزام العدل وكتابات المحاكم جميع على التأكيد إليكم ونرغب . المهام هذه مثل
. و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .».اهـ.بموجبه يلزم ما فأكملوا إليه أشير

3124
3/305
1
8

1358
الكفالة

 برقم المعظم الملك جاللة نائب سمو مقام من تبلغنا قد : أوال : يأتي بما فنفيدكم( :وبعد -
 في 261 رقم الشورى مجلس قرار من صورة هـ23/7/1358 في 8525

 صدرت بأنه المذكور المقام وأبلغنا الغائبين ومكفوليهم الكفالء بصدد هـ21/10/1357
 بالموافقة هـ24/6/1358 وتاريخ 32/3/17 رقم العالي الديوان كتاب في الكريمة اإلرادة

 ومجلس النيابة قبل من عليه والموافق الموضوع هذا نحو المتخذ الشورى مجلس قرار على
 أن : ثانيا . بذلك المحاكم وإبالغ السامي موجبها باعتماد المذكور المقام وأمرنا الوكالء

 أعاله المذكور إلينا صورته المبلغة هـ21/10/1357 في 261 رقم الشورى مجلس قرار
 على المشتملة الفخيمة النيابة مقام من الواردة المعاملة على الشورى مجلس اطالع يتضمن
 الذين المتهمين بعض أن فيه يفيد الذي العام للمدعي األولى المستعجلة قاضي خطاب
 يتعذرون بإحضارهم الكفالء تكليف جرى وإذا سافروا أنهم يظهر طلبهم عند بالكفالة يطلقون

 به اتهم ما حدوث عدم على كفله بل إحضاره يكفل لم أنه يدعي أو اإلحضار عن بالعجز إما



 يطلق ال جرم في المتهم أن المتضمن العدلي القسم مفوض خطاب وعلى المستقبل في
 وملزوماً مسؤوالً يكون إحضاره عدم حالة في بأنه يتعهد شخصاً يقدم أن بعد إال سراحه

 عجزه حالة في المكفول على به حكم بما الكفيل إلزام يرى وأنه عليه به يحكم ما كل عن
 أن المستعجلة قاضي خطاب من يفهم أنه إلى بالنظر : ثالثا . التعزير مسائل وفي إحضاره عن

 تكون أن يرى المجلس فإن فيه ماكفلوا األساس في فهمهم عدم على تدل الكفالء اعتذارات
 على بالتنبيه لديها الكفاالت تأخذ التي االختصاص جهات تقوم وأن مطبوعة الكفاالت أوراق

 : رابعا .ذلك إلى وما ومسئوليات تبعات من عليها يترتب بما بالكفالة قيامهم أثناء الكفالء
 كفالة تقبل ال وكذلك الفقير كفالة فيها تقبل ال المالية الحقوق مقابل الحضور كفالة

. كرامته على حرصاً الموظف

 تحريره جرى ذلك بهم المختص دائرتكم لموظفي وإبالغه موجبه العتماد ذلك وإلبالغكم
. ك/انتهى .)هـ8/1358/ في

2322/3
3/306

27
5

1383
الكفالة

 لكم نعيد« : يلي ما هـ5/5/1383في4990برقم الداخلية وزارة من جاءنا( :وبعد -
 الصادر السامي األمر بأن هـ16/4/1383 في 2493 رقم بخطابكم المشفوعة األوراق

 إللزامه الخطية كفيله موافقة استحصال بدون األجنبي مع المالي التعامل منع على بالموافقة
 في مفرطاً الدائن يعتبر أن على أدائها عن عجزه حالة في مكفوله على المترتبة الحقوق بأداء

 هـ8/7/1382 في 12632 رقم السامي األمر لصدور األجنبي مع تعامله حالة في حقوقه
. ن/انتهى .)ومالحظته بذلك فإلحاطتكم .».اهـ.بذلك

ج/3151/3
3/306
5
8

1383
الكفالة
 وزير قرار من بصورة تشعر لم ما الكفاالت عن الحجز فك نحو إجراء أي اتخاذ عدم-(...
.2/139 الحجز في التعميم نص ينظر . ن.)/إلخ...المالية



م/1743/5
3/306

20
7

1387
الكفالة

 طلبنا المتضمن هـ28/3/1387 وتاريخ م/783/5 رقم التعميمي لخطابنا إلحاقاً( :وبعد -
 لنظام الخاضعين بكم المرتبطة والفروع المحاكم وموظفي موظفيكم عموم تكليف منكم

 ـ المستودعات أمناء ـ الصناديق أمناء ـ المال بيوت مأمورو ـ المحاسبون : وهم الكفاالت
 إليها يمت أو حكومية أموال يده تحت من وكل ـ المستودعات مأمورو ـ الصرفيات مأمورو

 وعلى عليهم الالزمة الكفاالت بتقديم مباشرة غير أو مباشرة األموال هذه كانت سواء بصلة
 مع أنه إال هـ29/1/1387 في م/287/5 برقم لكم المبلغ التعميمي خطابنا في جاء ما ضوء

 لذا .بعاليه إليها المشار الوظائف على الموظفين حيال الكامل التجاوب منكم نجد لم األسف
 النظامية الكفالة تقديمه بضرورة عليه والضغط موظف كل ومناقشة معنا التعاون منكم نأمل

 بالنسبة هذا.تاريخه من يوماً ثالثون أقصاها مدة خالل في وذلك النظام يقتضيه حسبما
 كفاالتهم قدموا وأن سبق للذين بالنسبة أما السابق من كفاالتهم يقدموا لم الذين للموظفين

. ن/انتهى .)منتهياً موضوعهم فيعتبر
ت/22/2
3/307

14
2

1390
الكفالة

 وأمناء المال بيوت على والقائمين المحاسبين كفاالت سجل بأن نفيدكم( :وبعد -
 الموجودة الكفاالت فحص يتطلب للكفالة الخاضعين الموظفين من وغيرهم المستودعات

 على التأكيد في معنا التعاون نأمل لذا .المستجدين على الكفالة أخذ وكذا أشهر ستة كل بعد
 أخذ وكذا تأخيره، وعدم أشهر ستة كل الكفالة فحص بإرسال لديكم المكفلين الموظفين

. م/انتهى .) الالزم وإجراء السجل تنظيم من لنتمكن وإرسالها المستجدين على الكفالة
ت/38/3
3/307

15



3
1391
الكفالة

 يفيد هـ4/2/1391 في 1138 برقم أبها محكمة رئيس فضيلة من خطاب وردنا( :وبعد -
 عمل خارج من المقر كان إذا كفالة أخذ أو إقرار إثبات من يعتذر العدل كتاب بعض أن

 القضاة رئيس نائب فضيلة عممه وأن سبق مما المقصود غير فهم البعض ولعل العدل كاتب
 وزير الملكي السمو صاحب خطاب على المبني هـ14/1/1382 في 1795/3 برقم آنذاك

 أرض أي تسجيل بعدم نخطركم:فيه جاء والذي هـ23/4/1381 في 4961 رقم الداخلية
 أو الهبات أو المبيعات في للحكومة أو لألفراد تابعة كانت سواء عملكم مقر حدود خارج
 القضاء مسئوليات تركيز نظام من )190( المادة إن وحيث .إلخ... ذلك غير أو الرهن

 التثبت : مايلي على تنص هـ24/1/1372 في 109 رقم العالي بالتصديق المتوج الشرعي
 اإلقرار في إليها المستند الطرفين أحد أو المتعاقدين من المبرزة والمستندات الصكوك من
 كوقف انتقال من مفعولها إلغاء يوجب ما عليها يطرأ ولم إليها لالستناد صالحة كونها من

 والمراد لديه المبرز الصك كان وإذا التزوير شبهة من خالية كونها من والتحقق ذلك وغير
 من المذكور الصك خدش يوجب ما فيه له يظهر ولم دائرته غير من صادراً عليه االستناد

 المذكور الصك منها الصادر الدائرة إلى رسمية مذكرة مع به يبعث أن فعليه تزوير
 الدائرة وعلى بطالنه يوجب ما عليه طرأ أو مفعوله سارياً الصك كان إذا عما منها لالستفسار

 عميقاً دقيقاً بحثاً الصك عن والقيودات السجالت في والتحري البحث الصك منها الصادر
 رسمية بمذكرة بذلك العدل كاتب أفادت حاله على باق الصك مفعول أن لها ظهر فإذا

.بالصك مصحوبة

 على السابق في الشرعية والمحاكم العدل كتاب جميع لدى جارياً يزل لم العمل إن وحيث
 التمشي نرى فإننا الجمهور لمعامالت تسهيل ذلك وفي المذكورة المادة مقتضى تطبيق

 إخراج على مقتصراً أعاله عنه المنوه القضاة رئيس نائب تعميم مفعول ويكون ذلك بموجب
 ذلك من إال يخرج ال االستحكام صك بأن تقضي المصلحة إن حيث االستحكام صكوك

.و/انتهى .)ذلك فالعتماد العقار فيها التي البلد
ت/141/2

3/309
15
9

1392



الكفالة
 ما حالة في أضرار من خصمه منع على يترتب ما لضمان كفيالً ويقدم المدعي يتعهد«... -
.631/ص السفر من المنع في التعميم نص ينظر .ك.»/إلخ... ادعائه بطالن ظهر إذا

ت/263/2
3/309

23
12

1393
الكفالة

 الموظفين ديوان ورئيس الدولة وزير معالي خطاب من صورة هذا بطي تجدون( :وبعد -
 الكفاالت حجز فك إجراءات تسهيل بشأن هـ5/11/1393 في 7/45 رقم التعميمي العام

 النص ينظر . ك/انتهى .)اإلحاطة ونرغب.الكفاالت لنظام الخاضعين الموظفين من المقدمة
.2/144 الحجز في كامالً

ت/21/12
3/309

13
2

1399
الكفالة

 نص ينظر .و)/المشروطة غير البنوك كفاالت وتقبل السفارات كفاالت تقبل ال-8 (... -
.2/425 الديات في التعميم

ت/68/5
3/309

21
4

1399
الكفالة

 2969 رقم للقرار وإلحاقاً اإلجراءات وتبسيط دعم على الوزارة من حرصاً فإنه( :وبعد -
 التسهيلية النماذج طبع صالحية المحاكم ورئاسات الفروع منح الذي هـ7/6/1397 وتاريخ

 . الزراعي البنك لدى المواطنين مصالح تيسير وإلمكان العدل وزارة قبل من المعتمدة
 أبواك شكل على وذلك »كفالة بإثبات شرعية وثيقة« المرفق المعتمد النموذج طبع فاعتمدوا

 التابعة الجهات إمداد وعليكم لصاحبه يسلم متحرك وأصل ثابت أصل متجاورين أصلين من



.الوزارة من النموذج يطلب . ش/انتهى .)منه باحتياجاتها لكم
ت/170/5

3/310
20
10

1403
الكفالة

 المادة تضمنت الذي هـ10/3/1400 في 873 رقم الوزير معالي قرار على بناء( :وبعد -
 االستثنائية اإلجازة حالة في المتعاقد على التي للحقوق الالزمة الضمانات أخذ منه الثانية

 بعض أن لوحظ وقد . وصورة أصل من بشاهدين موثقة معروفين كفيلين بشكل والعادية
 سالف التعميم تطبيق مسئولة جهة كل يلزم لذا نظامي بشكل التعميم هذا تطبق لم الجهات

 المتعاقد بها يعمل التي الجهة من مصدقة معروفين كفيلين من للمتعاقد كفالة بعمل الذكر
 أو اضطرارية أو عادية كانت سواء اإلجازة طلب مع منها صورة ورفع باألصل واالحتفاظ

 سبب وألي طويلة أو قصيرة السفر مدة كانت سواء بالسفر شخص ألي يسمح وال استثنائية
 هو فسيكون ذكر بما يتقيد لم من وكل المطلوبة الكفالة يقدم أن بعد إال األسباب من

 .)لألفراد أو للدولة كانت سواء مالية التزامات وعليه عمله إلى المتعاقد يعد لم لو المسؤول
.ش /انتهى
ت/12/87
3/310

26
4

1406
الكفالة

 هـ27/2/1406 في 35/4/2/955 رقم المعارف وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 تأسيسها في المملكة ساهمت التي البحرين في العربي الخليج جامعة نظام أن المتضمن

 الجامعة حساب على الخارج في للدراسة األعضاء الدول أبناء من المبتعثون يتقدم بأن يقضي
 والتزامهم الجامعة نحو عليهم المترتبة المالية االرتباطات لتنفيذهم ضماناً مالية بكفاالت

 ابتعاثهم نفقات الجامعة تحمل لقاء وذلك التدريس هيئة في أعضاء التخرج بعد فيها بالعمل
 لحساب المبتعثين ضمن السعوديين الطلبة بعض يوجد وحيث . العلمي للتحصيل الخارج إلى
 السعوديين المبتعثين أن فيه يفيد الجامعة رئيس من خطاباً معاليه تلقى فقد الجامعة هذه



 الكفاالت توثيق في صعوبات يواجهون المنطقة أبناء من المبتعثين كافة بين من خاص بشكل
 الطالب، كفيل فيه يقيم الذي البلد في معتمد عدل كاتب من أو الوزارة هذه من المطلوبة

 توثيق المملكة في العدل كتبة رفض من تأتي الصعوبات هذه أن الجامعة رئيس ويذكر
 القائمين واجهت مشكلة سبب مما الخصوص بهذا لديهم تعليمات وجود لعدم الكفاالت

 الكفاالت توثيق إجراءات تسهيل معاليه ورغبة.بالجامعة الخارجي االبتعاث شئون على
 أن طالما المملكة في العدل كتبة إلى العربي الخليج جامعة مبعوثي من تقدم التي المطلوبة
 بخطاب أرفق وقد الكفالة، صحة إثبات هدفه والتوثيق سعودي والمكفول سعودي الكفيل
 حين الكفاالت هذه مثل توثيق واعتماد االطالع فنأمل .إليها المشار الكفالة من نموذج معاليه
. و/انتهى .)الممكنة وبالسرعة المرفق النموذج حسب طلبها

96/ت/8
3/311
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الكفالة

 بتاريخ 32/1310 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم إلى إشارة( :وبعد -
 تزايد من الداخلية وزارة الحظته لما نظراً« : المقدمة بعد نصه واآلتي هـ1/6/1409

 أفضل إلى الوصول في ورغبة الزيارة، من المتخلفين وكثرة المتعاقدين من الزيارة لطلبات
 الزيارة طالب كفيل إن وحيث الزيارة، طلب عند به التزم بما الوفاء على تساعد التي الحلول

 سواء الزيارة طالب بكفيل الزائر ربط رأينا لهذا.الزيارة طلب على مكفوله يوافق من أول هو
 بعد الزائر ترحيل متابعة يتولى بحيث فرد أو خاصة منشأة أو حكومية جهة الكفيل ذلك كان

 للتعليمات احتراماً بذلك الزيارة طالب تكليف طريق عن وذلك بها المسموح المدة انتهاء
 مخالفة ارتكب فقد لذلك إذعانه عدم حالة في أما.مغادرته بشهادة االستقدام وموافاة

 خدماته عن االستغناء الكفيل على الحالة هذه وفي ترحيله، معه يستوجب مما التعليمات
 عنه، عوضاً أخرى بتأشيرة تعويضه العمل مكاتب وعلى ممكن وقت أقرب في وترحيله
 الكفيل قيام عدم حالة في بأنه علماً ترحيله، لمتابعة المتخلفين عن الجوازات إبالغ وكذلك

 التزم بما الوفاء حتى زيارة أو استقدام من طلباته بإيقاف االستقدام فسيقوم به التزم بما
 جميع على وتطبيقه وعناية دقة بكل وتنفيذه فيه بما وااللتزام االعتماد نأمل عليه .».اهـ.به

. و/انتهى .)المتعاقدين
ب/5/8/367



3/312
26
8

1409
الكفالة

 صاحب تعميم على المبني هـ28/6/1409 وتاريخ 96/ب/8 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 التعميم إلى وإشارة هـ1/6/1409 بتاريخ 32/1310 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 وتاريخ 32/4/5653 رقم بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من اإللحاقي البرقي

 خدماته عن باالستغناء المعني الشخص أن« -1 : المقدمة بعد نصه واآلتي هـ20/7/1409
 عدم ألن الزائر كفل الذي الوافد هو المذكور تعميمنا من الثامن بالسطر عنه والموضح

 مخالفة يعتبر له المحددة المدة نهاية بعد زيارته طلب من ترحيل من به يتعهد بما التزامه
 لمخالفة ترحيله يتم عمن التعويض في النظر يعود -2 . ترحيله معها يستحق للتعليمات
 فيه بما وااللتزام االعتماد نرغب عليه .».اهـ.عنه بديل إلى الحاجة ثبوت إلى التعليمات

. و/انتهى .) المتعاقدين جميع على وتطبيقه وعناية دقة بكل وتنفيذه
ت/8/28
3/312
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1410
الكفالة

 ذلك من شيء هناك يكن لم فإذا مطالبة أو حق وجود حالة في تحفظي إجراء الكفالة«... -
 من كال فإن ذلك صدور رغم بالكفالة محكوميته تنتهي الذي السجين لربط وجه فال

 أن كما - الحاالت تلك مثل في الكفالة تطلب الزالت والسجون الشرطة وإدارة اإلمارات
 بالسجن عليه الحكم بعد السجين على الكفالة أخذ أحكامها تتضمن الزالت المحاكم بعض
 لعدم السجناء بعض إطالق تأخير يسبب مما سبيله يخلى ثم منه بدر لما العودة بعدم

 اللجنة وأوصت للقضية العودة بعدم السجين يكفل من يتقدم وقلما كفيل إحضار استطاعتهم
 والكتابة التنفيذ موضع لوضعها تعاميم من صدر وأن سبق ما على والتأكيد التعميم بإعادة
 في التعميم نص ينظر . و.»/إلخ...بذلك الشرعية المحاكم على للتعميم العدل لوزارة

.2/551 السجناء
94/ت/8
3/313
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الكفالة

 في عليها للحصول نظاماً يمثله من أو الكفيل لدى المكفولين سفر جوازات تواجد«... -
 من فإن وغيرها والمستشفيات التعليم كإدارات الحكومية الدوائر يخص وفيما.الضرورة حالة

 تكون والتي منسوبيها سفر جوازات عن المختصة الجهة تحديد مصلحة كل على الالزم
.2/116 والجوازات الجنسية في التعميم نص ينظر . و»/إلخ...وقت أي في عنها مسؤولة

1031/ت/13
3/313
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الكفالة

 في 18757/ب/4 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا( :وبعد -
 273/3 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ7/12/1417

 وضع أن« :يرى الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس أن المتضمن هـ28/5/1415 في
 غير والضمان الكفالة بابي في العلم أهل ذكره ما وغير والضمان الكفالة في وقواعد ضوابط

 جديد تقعيد إلى يحتاج فال القضاة لدى واضح ذلك في العلم أهل وكالم مجد وال وارد
 عدم أو ذلك اعتبار يقرر الذي هو والقاضي الكفالة نوع يحدد الحق صاحب أن ويرى

 ومن حال له موسراً كان ومن حال له معسراً كان من ألن المدين حال معرفة بعد اعتباره
 ينبغي بالتالعب عرف من أو السعودي غير أن كما حال، له دية الدين كان إذا عاقلة له كان
 إحالة قبل األمور هذه تالحظ أن المعنية الجهات وعلى بهما الئقة معاملتهما تكون أن

 عرف بل التالعب عنه عرف وال مال له يعلم وال ديون عليه من أن كما القضاء، إلى المعاملة
 وقد .اهـ .» لذلك يدعو ما يثبت لم ما السجن في إبقاؤه يسوغ ال الوفاء في الرغبة عنه

.و /انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .بموجبه يلزم ما إكمال الكريم األمر قضى
1124/ت/13
3/314
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الكفالة
 جهة من يحال ما عدا المالية المبالغ في آلخر شخص كفالة توثيق عدم : سابعا (... -

.782/ص الوكالة في التعميم نص ينظر .و/ )االعتبارية الكفاالت وكذلك مختصة
1995/ت/13
1/5
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1423
الكفالة

)

 من الشرعية الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه
 فيما الخبرات وتبادل للتباحث قطاعاتها اختالف على الوزارة منسوبي بين لقاءات عقد خالل
 واألنظمة ,الشرعية األصول مقتضى ضوء في اإلنجاز وسرعة واتقانه العمل سير حول بينهم

 في والثانية األولى العدل كتابات لرؤساء الرابع الملتقى عقد جرى فقد ,المرعية والتعليمات
 كتابة اختصاص ـ 1 : التالية التوصيات اللقاء هذا عن وانبثق هـ19/1/1423ـ17 الفترة
 التراضي وقسمة العقارات في المشاعة اإلرثية الحصص عن التنازل بتوثيق األولى العدل
 ويصدر عوض بغير أو بعوض ذلك أكان وسواء خارجها أم المكانية الوالية داخل سواء
 للتهميش مصدره إلى يبعثه ثم الملكية صك على أجراه بما ويهمش بذلك صكا العدل كاتب
 العقار برهن المتعلقة الحجزية الكفالة بإقرار األولى العدل كتابة اختصاص ـ 2 .سجله على
 وعدم األحوال ببطاقة االكتفاء إيجابيات في النظر بعد ـ 3 .لها المكانية الوالية حدود في

 في 150/ت/8 رقم بالتعاميم استثنيت التي الوكاالت في معرفين إلى الحاجة
 1218/ت/13 ورقم ,هـ25/10/1418 وتاريخ 1124/ت/13 ورقم ,هـ20/4/1414

 المدنية األحوال ببطاقة االكتفاء يشمل أن المجتمعون أوصى فقد هـ23/6/1419 وتاريخ
 الجهات أمام الترافع ووكاالت البيوع كوكاالت الوكاالت كافة معرفين إلى الحاجة وعدم

 ما الوكاالت من وغيرها الحكومية الجهات ومراجعة واالستالم القبض ووكاالت القضائية
 الصياغة في ماثله ما أو الوزارة قبل من المطبوع النموذج في المعدة العامة الوكاالت عدا
 في المدنية األحوال ببطاقة واالكتفاء المعرفين عن االستغناء وكذلك .معرفين من بد فال

 العقارات عن الدولة وتنازل ,الملكيات ونزع ,الجنسية عن والتنازل ,األسماء تغيير أقارير
 الحال اقتضى إذا العدل لكاتب ويحق .واألطوال الحدود تعديل أو الدولة أمالك لمصلحة

.بعاليه ذكر فيما معرفين طلب



 المرسوم صدر والتي بعده أو هـ1/2/1395 تاريخ قبل البلدية باعتها التي األراضي ـ 4
 للمقام والقروية البلدية الشؤون وزارة من الرفع بعد إال البيع أوامر تنفيذ بعدم الملكي
 السامي المقام قبل من بيعها إجازة بعد إال توثيقها إمكانية بعدم أصحابها فيفهم ,السامي
 أراد إذا ـ 5 .االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة المحكمة إلى التقدم أو الكريم
 وأطواله المتبقي الجزء وكذلك المفرغ الجزء تحديد فعليه صك من جزء إفراغ العدل كاتب

 إلى الكتابة العدل كاتب فعلى المتبقي يحدد ولم منها أجزاء أفرغ التي الصكوك أما ومساحته
 الحاجة دون تصدر الزراعية الكفاالت وثائق ـ 6 .المتبقية األجزاء لتحديد المختصة الجهة

 ـ 7 .المنطقة إلمارة اإلداري النطاق حدود ذلك يتعدى أال على المكانية بالوالية ربطها إلى
 التأسيس لعقد الموثق العدل كاتب يتولى الشركات عقود في الواردة التملك صكوك

 رسميا بعثه فيتم خارجها كان وما لعمله المكانية الوالية حدود في صكوكها على التهميش
 داخل من الصادرة بالعقار المتعلقة الوكاالت ـ 8 .سجله وعلى عليه للتهميش جهته إلى

 ,ومصدرها وتاريخها الحفيظة ورقم المدني السجل رقم بين فيها يجمع خارجها أو المملكة
 أوصى الوكالة بفسخ يتعلق فيما ـ 9 .فقط المدني السجل برقم فيكتفى ذلك عدا وما

 معه وليس فسخها في الموكل ورغب خاصة الوكالة كانت إذا : أوال : يلي بما المجتمعون
 النموذج حسب الوكالة بفسخ إقرار أخذ فيتم يده في هي ممن إحضارها وتعذر أصلها

 إذا ـ أ : ثانيا .اإللغاء هذا من بنسخة العالقة ذات الجهة وتزود األصل له يسلم به المعمول
 كاتب فعلى الفسخ بطلب أصدرتها التي الجهة إلى بأصلها الموكل وتقدم عامة الوكالة كانت
 وسجلها الوكالة أصل على والتهميش الفسخ أصل وإعطاؤه الفسخ على إقراره أخذ العدل
.بذلك

 إقراره فيؤخذ معه وأصلها الوكالة أصدرت التي الجهة غير إلى الموكل تقدم حال في ـ ب
 الجهة إلى الملغى األصل بعث يتم ثم لديه صدر بما الوكالة أصل على ويهمش الفسخ على
 من الوكالة فسخ بطلب الموكل تقدم إذا ـ جـ .بذلك سجلها على للتهميش أصدرتها التي

 بالفسخ إقرار فيؤخذ الوكيل من إحضارها لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة
 أصلها على التهميش رغب وإذا .باإللغاء سجلها على ويهمش له ويسلم صك بذلك ويصدر
 الموكل تقدم إذا ـ د .الوكالة تسليم الوكيل رفض حال في األمنية الجهة بمراجعة فيفهم
 ذكر ما فيتخذ ذلك لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة غير من الوكالة فسخ بطلب

 سجلها على للتهميش فسخ من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "ج" الفقرة في
 إقراره فيؤخذ الوكالة منها صدرت التي الجهة إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ هـ .بذلك
 أصل على ويهمش موكله إلى بتسليمه يقوم لكي له ويسلم صك بذلك ويصدر بالعزل



 منها صدرت التي الجهة غير إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ و .بذلك وسجلها الوكالة
 الوكيل عزل من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "هـ" فقره في ذكر ما فيتخذ الوكالة
 التي الخيرية الجمعيات إلى ترد التي الهبات توثيق مناسبة ـ 10 .سجلها على للتهميش لنفسه

 الجهة موافقة فالبدمن البيع أو الشراء ألغراض اإلفراغ أما ,بنشاطها ترخيصا تحمل ال
 أن وكالة بطلب شخص له يتقدم عندما العدل كاتب على ـ 11 .بنشاطها باإلذن المختصة

 في ذلك على والنص تخصيصا أو تعميما فيه التوكيل يرغب فيما حاجته تحديد منه يطلب
.مخصوص ألمر حكومية إدارة مراجعة الوكالة لهذه الباعث كان إذا سيما ال الوكالة

 يتعين فإنه التوكيل في الوكيل ورغب التوكيل حق للوكيل أن فيها ينص التي الوكاالت ـ 12
 كانت وإذا ,العقار ببيع خاصة أو عامة كانت إذا وسجلها األصلية الوكالة على الشرح
 رسمية بمذكرة وترسل عليها الشرح بعد منها صورة فتؤخذ أخرى جهة من خارجة الوكالة

 عند العائلة دفتر أصل إحضار تعذر إذا ـ 13 .بذلك سجلها على للتهميش صدورها جهة إلى
 التملك صك أن حال وفي .لها المدني السجل من نسخةمصدقة فيطلب المرأة هوية إثبات

 من فيطلب الراهن الوقت في تحملها التي غير هوية وتاريخ رقم يحمل بالمرأة الخاص
 التي والهوية الصك في المدونة الهوية بين فيها الربط يتم بذلك مشهد المدنية األحوال
 بشأن السابق األولى العدل كتابات رؤساء ملتقى عن صدر ما على التوكيد ـ 14 .تحملها
 عن فيها اإلحالة تتم التي العدل كتابات عدا ما اإلحالة ورقة على العدل كتابة رئيس توقيع
 العدل كاتب خروج على التعليمات تنص التي االقتضاء وكاالت ـ 15 .اآللي الحاسب طريق

 .إقراره بعد به للعمل العدل كتابات وتبلغ الوزارة تحدده ترتيب ضمن تتم مقرها في إلجرائها
 دون ما حسب" :بعبارة يكتفى مشموله جميع بانتقال الصك ظهر على الشرح حال في ـ 16
 مكتمل الصك يكون أن شريطة الضبط في والمساحة واألطوال الحدود ذكر عند "الصك في

 الجهة من معتمد مخطط وفق العقار يكون أن بينها من والتي والنظامية الشرعية اإلجراءات
 واعتماد االطالع نرغب ذلك على ولموافقتنا العامة المصلحة مقتضى على وبناء .المختصة

.و)/بموجبها العمل
ت/166/2

3/317
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الكهرباء



 مختص موظف عليه يشرف مكان في مجتمعاً الكهرباء قطع جهاز يكون أن مراعاة«... -
 الموظفين مغادرة بمجرد قبله من المبنى عن كلياً الكهرباء فصل يتم بحيث عنه ومسؤول

 هذا ذلك عن تامة مسئولية مسئوالً يكون بحيث.فقط الخارج من الوزارة أنوار تبقى وأن
 يتصرف أن يمكن كما والوقاية للسالمة أخرى وسائل من تستحسنونه قد ما إلى باإلضافة

 الهيئة تجد أن ونأمل هذا.المدني الدفاع كمديرية جهة من ذلك في الفنية النواحي جميع على
 ما بأن علماً جميعاً ننشدها التي العامة المصلحة ويحقق مهامها يسهل لما منكم عون كل
 الحكومية والمصالح الوزارات بعض في حدث ما تكرار هو التعميم هذا إلى الهيئة دفع

 األوراق في التعميم نص ينظر . م.»/إلخ...ذلك يخفف ما الوسائل هذه بسلوك أنه ونأمل
.1/474 والوثائق

ت/167/4
3/317
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1393
الكهرباء

 الوزارات لعموم الموجه الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب لتعميم إشارة( :وبعد -
 المنشآت إنارة ضرورة المتضمن هـ2/7/1393 في 4659 برقم الحكومية والمصالح
 بطريقة واألسوار المباني على ذلك وتعميم الحكومية والمصالح الوزارات وباقي الحكومية

 والدوائر المحكمة لمداخل اإلنارة تأمين نحو يلزم ما اتخاذ العدل وزارة ترغب لذا .كافية
 من يتخذ بما الوزارة وإبالغ ذلك إلى تحتاج التي األمكنة وجميع وأسوارها األخرى الشرعية

. ك/انتهى .) قبلكم
101/ت/8
3/317
8
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1411

الكهرباء

 ورقم هـ14/6/1409 في ت/8/80 برقم لكم المبلغة الوزارة لتعاميم فإلحاقاً( :وبعد -
 من الحد بشأن هـ19/5/1405 في ت/12/96 ورقم هـ19/3/1409 في 8/35

 خطاب تلقينا فقد سبق لما وتأكيداً الحكومية والمنشآت المباني في الكهربائي االستهالك
 : يلي ما ونصه هـ21/9/1411 في و/2/ك/250 رقم والكهرباء الصناعة وزير معالي



 الكريم السامي األمر على المعطوف هـ22/5/1409 وتاريخ و/187 رقم لخطابنا إلحاقاً«
 أن على التأكيد بشأن منه نسخة لكم المعطى هـ29/2/1409 وتاريخ 2925/ب/7 رقم
 التيار من استهالكها مقدار بمراجعة الكهرباء شركات مع بالتنسيق حكومية جهة كل تقوم

 العملية الخطوات واتخاذ الترشيد لخطط تطبيقها مدى لمعرفة دورية بصفة وذلك الكهربائي
 استهالك مقابل الدولة تتحملها التي المالية األعباء خفض يمكن حتى الهدف هذا لتحقيق
 الوقت في ويمكن أخرى مجاالت في منها االستفادة يمكن طاقة وتوفير الكهرباء من منشآتها

 بأنه أفيدكم . والصيانة التشغيل أو لإلنشاء سواء عليها تصرف التي االستثمارات تقليل نفسه
 لتنفيذ الحكومية الجهات مع للتنسيق عمل فرق بتكوين الكهرباء مرافق تعميد حينه في تم

 بعض لدى إيجابية نتائج عن ـ بحمدالله ـ المتابعة أسفرت ولقد إليه المشار السامي األمر
 إننا وحيث . االستهالك تصاعد في مستمرة الحكومية الجهات بعض زالت ما أنه إال الجهات

 في منا ورغبة ذروته، الكهربائي االستهالك فيه يبلغ الذي الصيف فصل حلول من مقربة على
 االستهالك لترشيد السامي األمر بتنفيذ والكفيلة الفعالة اإلجراءات التخاذ الجهود تتضافر أن
 على تعمم أن يمكن التي التعليمات ببعض قائمة لكم نرفق . الحكومية والمنشآت المباني في

 لهم اليومية المقررة والواجبات السلوكيات ضمن لتكون لديكم الصيانة وإدارات الموظفين
 الموظف واجبات : إليها المشار التعليمات نص . و/انتهى .)موجبه واعتماد لإلحاطة .».اهـ.
. الدوام نهاية في والمكيف األنوار إطفاء يجب -1 :

 عدم -3 . المركزي المكيف تشغيل حالة في والمجزأة الشبابيك مكيفات تشغيل عدم -2
 في تستعمل التي األجهزة جميع عن التيار فصل -4 . المكيف تشغيل عند الشبابيك فتح

 من التأكد -1 : الصيانة إدارة واجبات . الدوام نهاية في المكتب مغادرة قبل وذلك العمل
 تنظيف مع المركزي التكييف كفاءة رفع -2 . الدوام نهاية في والمكيفات األنوار إطفاء

 . المجزأة والمكيفات الشبابيك مكيفات استعمال عن تغني حتى والمرشحات التبريد مجاري
 إال يفتح ال بمفتاح وغلقه بها الخاص بالطبلون الغرف تكييف وحدات مفاتيح ترقيم -3

 عدم -5 . المبنى أدوار بجميع المكاتب بممرات اإلضاءة تخفيف -4 . الصيانة بمعرفة
 -6 . الضرورة حالة في شتاءً تشغيلها ويتم صيفاً المياه بدورات المياه سخانات تشغيل
 دورية بصفة الصيانة قيام -7 . لها دورية صيانة وعمل الكهربائية المصاعد تشغيل ضبط

 الخاليا استخدام -8 . الوزارة مبنى مداخل أبواب وفتح غلق ماكينات وصيانة بمعايرة
 اللمبات تغيير -9 . ـ حالياً استخدامها عدم حالة في ـ الوزارة أسوار بإنارة للتحكم الضوئية

 بحيث المصاعد في اإلضاءة تضبط -10 . اقتصادية بأخرى الكهربائية المصاعد داخل



 الصيانة إجراء -11 . ـ التشغيل عدم ـ السكون حالة في المصعد يكون حينما تلقائياً تنطفيء
. الصيانة مسؤولية تحت تقع التي الكهربائية والمعدات األجهزة على بانتظام الدورية

 وتنفيذ الكهربائية الطاقة استهالك ترشيد تحقيق يتسنى حتى : االستشارية المكاتب واجبات
 المكاتب توجيه الوزارة تود الكهربائية الطاقة استهالك ترشيد حول تعاميم من ورد أن سبق ما

 بالمباني الداخلية الكهربائية الشبكة تصميم عند تراعي بأن المملكة في العاملة االستشارية
 قابلة تكون أن والتجارية المركزية واألسواق والمحالت والمكاتب والمجمعات السكنية
 الكهرباء تطفئة يمكن بما الحاجة حسب المشغولة واألماكن المرافق وفق الجزئي للتشغيل

 مركزي تكييف على المشتملة األماكن في سيما وال الضرورية غير أو الشاغرة األماكن عن
.». متحركة ساللم أو كشافات أو مركزية إنارة أو

2436/ت/13
1/54
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1425
الكهرباء

 تنظيم هيئة إدارة مجلس رئيس والكهرباء المياه وزير معالي خطاب من نسخة تلقينا لقد (
 القرار من نسخة ومشفوعه هـ6/3/1425 وتاريخ 8702 /353 رقم الكهربائية الخدمات
 والنقل التوليد نشاط لمزاولة التراخيص بشأن هـ10/1/1425 وتاريخ 24/2 رقم الوزاري

 ما تنفيذ مراعاة معاليه ورغب .إلخ .. الكهربائية بالطاقة المتاجرة أو اإلمداد أو التوزيع أو
 برفقه تجدون لذا .إلخ .. )رابعاً , ثالثاً ,ثانياً ( البند خاصة بعاليه إليه المشار بالقرار ورد

. و/ ) واإلحاطة لالطالع بعاليه إليهما المشار والقرار معاليه خطاب من نسخة
2670/ت/13
1/54
3
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1426
الكهرباء

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 18/41764/25 رقم كتابنا إلى فيها المشار ، هـ7/7/1425 وتاريخ 34969/ب/7

 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً : يأتي ما بها والمرفق ، هـ25/6/1425 وتاريخ



 الخدمات تنظيم هيئة تنظيم على بالموافقة القاضي ، هـ27/8/1422 وتاريخ ) 236 (
 وتاريخ ) 163 ( رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة : ثانياً . الخ .. الكهربائية

 الخدمات تنظيم هيئة تنظيم مواد بعض تعديل على بالموافقة القاضي ، هـ17/5/1425
 المزدوج واإلنتاج الكهرباء تنظيم هيئة محافظ معالي كتاب تلقينا كما . الخ .. الكهربائية

 رقم كتابنا إلى فيه المشار ، هـ18/12/1425 وتاريخ 1775/101/8 رقم
 فض لجنة الئحة اعتماد تم أنه والمتضمن ، هـ28/8/1425 وتاريخ 18/54070/25

 4/7/25 رقم الهيئة إدارة مجلس قرار بموجب ، الكهرباء بصناعة المتعلقة المنازعات
 ، يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. هـ23/11/1425 وتاريخ

 المتعلقة المنازعات فض لجنة والئحة ، الوزراء مجلس قرارات من نسخة برفقه وتجدون
 من يشمل إنما والئحته التنظيم هذا بأن اإلحاطة مع ، بعاليه إليها المشار الكهرباء بصناعة
. و / ) والئحته التنظيم في الواردة األوصاف من وصفاً يحمل

2791/ت/13
1/54
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الكهرباء

 22159 الرقم ذي الكهرباء لشؤون والكهرباء المياه وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد
 الوزارة وكالة في ممثلة والكهرباء المياه وزارة أن المتضمن هـ،11/11/1426 وتاريخ
 لرفع ، الكهرباء قطاع تهم التي والبحوث الدراسات بعض بإعداد تقوم الكهرباء لشؤون
 أنه سعادته وأفاد ، الكهربائية الطاقة استهالك لترشيد السبل أفضل عن والبحث القطاع كفاءة

 وبعض ، البحوث مراكز بعض مع والكهرباء المياه وزارة تعاقدت فقد الصدد هذا في
 دار تكليف تم وأنه ، الدراسات هذه إلجراء المملكة في المتخصصة االستشارية المكاتب
 سوق أوضاع و ظروف حول دراسة إلجراء )إنجاز( والهندسة الطاقة الستشارات اإلنجاز
 المرفقة االستبانات تعبئة سعادته ويطلب ، المملكة في والحكومي السكني القطاع في الطاقة

 .... المملكة في الطاقة سوق وأوضاع ظروف دراسة لغرض الحكومية بالقطاعات الخاصة
 لكم التابعة المباني جميع عن المذكورة االستبانات وتعبئة االطالع إليكم نرغب لذ . الخ
 االستبانات من صورة برفقه وتجدون . بالوزارة العامة الخدمات إدارة إلى إرسالها ثم ومن

.و / )المذكور
ت/41/4



3/323
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1388
اللقطات

 مباشرة المالية بوزارة اتصالها من الرئاسة هذه فروع بعض على لوحظ لما فنظراً( :وبعد -
 إلى أدى الذي األمر المالية فرع لدى طرفها مال بيت أودعه ما استرجاع في رغبتها عند

 هـ27/8/1380 في 5922/4 برقم عممت أن للرئاسة سبق وقد المعامالت بعض تعطيل
 باألمر والمؤيد المال بيوت صناديق تدخل التي األموال لدراسة المشكلة اللجنة قرار باعتماد
 فرع لدى المؤمنة المبالغ باستعادة والقاضي هـ25/7/1380 في 16665 رقم السامي
 على وللتأكيد المؤسسة أو للمالية يوجه القضاة رئاسة من خطاب بموجب والمؤسسة المالية
 طرفكم مال بيت مدير لتعميد المذكورة اللجنة قرار من صورة لكم نرفق الذكر سابق تعميمنا

 المجاهيل تركات -1 :المنوه اللجنة قرار في ورد ومما .م/انتهى .)بموجبه بالتمشي
 الماليات إلى أو المؤسسة إلى المال بيوت صناديق من إيداعها يجب واللقطات والسرقات

 بسجل الرئاسة لدى المالية باإلدارة تسجل أن ويجب ميزانية إيرادات وتعتبر وفروعها
 التعليمات بموجب متبع هو حسبما )20( أنموذج الشهري جداولها ضمن وتدرج اإليرادات

 قبل من فتعاد منها شيء بإعادة شرعية أحكام صدور ولدى والحسابات للميزانية المالية
 جاء ما على الرئاسة مندوب اعترض ـ )52(المادة ألحكام طبقاً بالرئاسة المالية اإلدارة
 واللقطات والسرقات المجاهيل تركات من يستحق ما صرف يتم أن يجب بأنه هذه بالمادة

 التعليمات من )52(المادة بموجب القضاة رئاسة من الشرعي بالوجه ألصحابها ثبوتها حال
 تفادياً الصرف أمر من صورة المذكورة الوزارة تعطى بل المالية وزارة استئذان بدون المالية

 بيوت في هـ4/1380/ 27 في 5922/4 التعميم ينظر .إلخ .. المستحقين تعطيل من
.1/617المال
ت/141/12

3/327
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اللقيط



 المعطوف هـ9/8/1399 في 13345/1 رقم الداخلية وزير سمو خطاب تلقينا( :وبعد -
 تسمية بشأن هـ20/5/1399 في أ/3/2088/5أ رقم المكرمة مكة منطقة إمارة خطاب على

 االجتماعية للرعاية المحتاجين األطفال لالئحة وفقاً رباعية تسمية النسب مجهولي األطفال
 الرعاية لدور والمبلغة هـ13/5/1395 في 612 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة

 كما .هـ3/8/1395 في 1353 رقم االجتماعية والشئون العمل وزير بقرار االجتماعية
 والشئون العمل وزارة بقرار المذكور الوزراء مجلس قرار من صورة برفقة تجدون

 قرار ينظر . و/انتهى .)فيه يخصكم ما واعتماد يلزم لمن وإبالغه االطالع نأمل .االجتماعية
واألنظمة اللوائح في االجتماعية والشئون العمل وزير معالي
ت/151/12

3/327
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اللقيط

 الرعاية لشئون االجتماعية للشئون العمل وزارة وكيل سعادة خطاب وردنا( :وبعد -
 إحاطة نود« : المقدمة بعد نصه يلي وفيما هـ18/8/1403 في 3279 رقم االجتماعية
 هـ13/5/1395 وتاريخ 612 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار صدر أن سبق بأنه سعادتكم
 ومن منها نسخة لكم والمرفق للرعاية المحتاجين لألطفال األساسية الالئحة على بالموافقة
 هي الوزارة هذه أن على الالئحة من )3(المادة نصت وقد النسب، مجهولو األطفال ضمنهم
 للرعاية والمحتاجين األبوين مجهولي باألطفال يتعلق ما كل عن والمسؤولة المختصة الجهة
 الذين األطفال بتسمية يقومون الشرعية بالمحاكم القضاة بعض أن لوحظ وحيث . البديلة
 يؤخر اإلجراء هذا مثل أن وبما فقط، ثالثية أو ثنائية تسمية المحاكم على قضاياهم تعرض
 نفوس حفيظة استخراج عند بالمملكة المدنية األحوال فروع لدى الفئه هذه معامالت إنجاز
 في الرأي ألخذ الوزارة هذه لمراجعة كذلك والحالة تضطر المدنية األحوال ألن نظراً

 موافقة أخذ ضرورة على نصت إليها المشار الالئحة من )11( المادة ألن ونظراً . التسمية
 الوزارة هذه أن وبما رباعياً، اسمه يكون وأن األبوين مجهول الطفل تسمية عند الوزارة

 كلفت فقد األطفال هؤالء حياة تعترض التي والمصاعب المشاكل كافة تذليل على تعمل
 وتسميتهم بهم المتعلقة األطفال إجراءات بإنجاز الوزارة فروع كافة بالالئحة ورد ما بموجب
 الشرعية المحاكم على التعميم نأمل لذا . مقدماً عليها اتفق التي باألسماء قوائم حسب
 هذا في تعاونكم شاكرين .رباعية تكون أن وضرورة بالتسمية يتعلق فيما االختصاص بمراعاة



. ق/انتهى .)إليه أشير ما ومراعاة اإلحاطة نرغب .».اهـ.المجال
7/ت/12
3/328
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اللقيط

الوزارة من التعميم يطلب . و)/األبوين مجهولي باألطفال المتعلقة المواضيع بعض بشأن( -
ت/137/2

3/647
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المؤتمرات

 في 14295 رقم التعميمي السامي المقام خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 :المقدمة بعد النص :الوطني واالقتصاد المالية وزير لسمو أصالً الموجه هـ5/7/1391
 في الرسمية واالجتماعات المؤتمرات في الملك جاللة حكومة يمثلون من بعض أن علمنا«

 في يخالفها أن بالده حكومة يمثل بمن يليق ال وهذا الرسمي، لباسهم يتركون الخارج
 وعدم الرسمي اللباس بارتداء الخارج في المملكة يمثل من على التأكيد فينبغي .المظهر

.م/انتهى .»اإلحاطة نرغب .»هـ ا .األمور هذه مثل في التساهل
ت/111/12
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المؤتمرات

 من المؤتمرات هذه حضور إلى الوافدين أسماء عن مسبقاً الداخلية وزارة إشعار«... -
.الوزارة من التعميم يطلب .س/ .»العالم دول مختلف

ت/67/12
3/647
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1402
المؤتمرات

 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب نص أدناه نبلغكم( :وبعد -
 التي الندوات تعدد من الحظناه لما نظراً« :المقدمة بعد النص هـ29/4/1402 في 921/8
 المصلحة مقتضيات مع وتمشياً المسئولين بعض قبل من المواطنين من مجموعات مع تعقد

 موضوعها وتحديد عقدها يزمع ندوة أية عن مسبقاً لنا العرض إليكم نرغب فإننا العامة
 الندوات هذه مثل من المرجوة للفائدة تحقيقاً عليها موافقتنا وأخذ عقدها ومكان وموعدها

 والله .والسداد الخير فيه لما الموفق والله .وتوعيتهم المواطنين تبصير إلى تهدف التي
.و/انتهى .)يخصكم فيما موجبه واعتماد فلإلحاطة .»هـ ا.يحفظكم

12/109
3/648
7
6

1406
المؤتمرات

 خارج وندوات مؤتمرات في للمشاركة وجنسيته الثالثي المرشح اسم توضيح بشأن« -
.الوزارة من التعميم يطلب .و/ .»المملكة

148/ت/12
3/648

21
9

1410
المؤتمرات

 وتكون .فكرة تكون عندما أي األولى المراحل في الندوات هذه مثل عن الرفع يكون«... -
 بالجهة وعالقتها الندوة وعنوان والزمان المكان حيث من كاملة عنها المرفوعة المعلومات

 أصحاب من بعناية اختيارهم يتم أن يجب والذين فيها مشاركتهم يقترح من وأسماء الداعية
.الوزارة من التعميم يطلب .و/ .»االختصاص

1205/ت/13
1/5

28
5

1419



المؤتمرات
 وابتعاث تدريب لجنة رئيس المدنية للخدمة العام الديوان رئيس معالي خطاب لقدتلقينا(

 التأكيد معاليه رغبة المتضمن هـ1/5/1419 وتاريخ 18032 رقم المدنية الخدمة موظفي
 عن مفصلة بمعلومات واالبتعاث للتدريب العامة اإلدارة بتزويد االختصاص جهة على

 قبل المؤتمرات أو البرامج من وبنسخة والندوات المؤتمرات في الوزارة من المشاركين
.و/يحفظكم والله.)موجبه ومراعاة االطالع نرغب لذا .إلخ..التنفيذ

1252/ت/13
1/5

13
8

1419
المؤتمرات

 :ونصه هـ2/8/1419 في 10908/ب/7 رقم البرقي التعميمي السامي األمر تلقينا لقد(
 وتاريخ س/348/1/3 رقم الخطية الشورى مجلس رئيس معالي برقية على اطلعنا"

 أعضاء بعض بترشيح الحكومية الجهات من عدد قيام إلى فيها المشار هـ11/5/1419
 خارج تقام التي األخرى الفعاليات وبعض والندوات المؤتمرات لحضور الشورى مجلس

 تلك على المسبقة موافقته وأخذ إلحاطته الشورى مجلس إلى الرجوع دون المملكة
 لعقد المقرر بالنصاب ويخل المتخصصة واللجان المجلس أداء على يؤثر مما الترشيحات
 بمراعاة الحكومية الجهات إبالغ معاليه معه يرجو الذي األمر ..واالجتماعات الجلسات

 في للمشاركة أعضائه من أي بترشيح الرفع قبل رأيه واستطالع المجلس مع التنسيق أهمية
 يلزم ما إكمال إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا .الخارجية والندوات المؤتمرات

.و/يحفظكم والله)بموجبه العمل واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ".بموجبه
1391/ت/13
1/5

25
4

1420
المؤتمرات

 هـ4/4/1420 في م/319 رقم التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد( :وبعد
 هـ8/9/1419 وتاريخ 31903/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية على اطلعنا" : ونصه
 لغينيا الزائرة السعودية الوفود بقدوم علماً إحاطتها غينيا في المملكة سفارة اقتراح بشأن



 حتى أهلية أو حكومية كانت سواء المملكة تقدمها التي المساعدات تقديم لبحث كوناكري
 يكون أن من سموه يراه وما ..المساعدات لهذه الالزمة اإلعالمية التغطية توفير للسفارة تتاح
 وزارة مع للتنسيق المملكة في واألهلية الرسمية الجهات على التأكيد ـ 1 : يلي كما ذلك

 ضرورة ـ 2 .األعمال هذه في المملكة دور إلبراز الخارج في المملكة وسفارات الخارجية
 السعودية الجهات بين وصل حلقة لتكون المشاريع تنفيذ مراحل بجميع السفارة إعالم

 وبوقت مسبقا السفارة علم دون زيارات أو اجتماعات أي تتم ال أن ـ 3 .المضيفة والدولة
 الجهات تتولى أن ـ 4 .إعالميا وتغطيتها اللقاءات مكان ترتيب في دور لها ليكون كاف

 األجهزة على السفارة لتوزعها بمشاريعها المتعلقة اإلعالمية بالمواد السفارة تزويد المانحة
 رقم األمران صدر أن سبق وحيث .المضيفة الدولة في المعتمدة والسفارات الحكومية
 يتخذ مما بصورة الخارجية وزارة تزويد ضرورة المتضمن هـ13/5/1393 وتاريخ 11801

 تجارية لمؤسسات تابعة أو رسمية وفودا كانت سواء المملكة تزور التي األجنبية الوفود مع
 تسافر التي السعودية للوفود بالنسبة األمر وكذلك .المملكة في رسمية جهات مع تتباحث

 وتاريخ 4860 ورقم ,االتفاقيات مناقشة أو المؤتمرات لحضور المملكة خارج إلى
 التجارية الغرف في ممثال السعودي الخاص القطاع على بالتأكيد القاضي هـ13/4/1406

 بها تقوم التي الزيارات عن الخارج في المملكة سفارات كافة بإبالغ السعودية الصناعية
 الدعم تقديم من لتتمكن كاف بوقت أوانها قبل وذلك الدول لبعض الخاص القطاع من وفود
.الوفود لهذه الالزم

 الالزم إكمال إليكم نرغب الخصوص هذا في الخارجية وزير سمو ارتآه ما على ولموافقتنا
 المملكة ممثليات كافة ذلك يشمل أن على ـ آنفا إليهما المشار ـ األمرين ضوء في بموجبه

 أكد .و)/موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ "بموجبه يلزم ما فأكملوا .الخارج في
.و/هـ16/7/1423 في 2025/ت/13 رقم بالتعميم

1447/ت/13
1/5
5
8

1420
المؤتمرات

 رقم العربية الخليج لدول التعاون لمجلس العام األمين خطاب تلقينا لقد(
 ناقشوا العدل وزراء المعالي أصحاب أن المتضمن هـ16/7/1420 في 49438/3/5590

 المؤتمرات في المواقف تنسيق بشأن العامة األمانة مذكرة عشر الحادي اجتماعهم في



 أن مؤتمر أي في المشاركة بمهمة تكليفه عند دولة كل ممثل على التأكيد وقرروا الدولية
 .بموجبه والعمل اإلطالع نرغب لذا إلخ ... المجلس دول ممثلي زمالئه مع ويتشاور ينسق
.و)/ يحفظكم،،، والله
1548/ت/13
1/54
9
3

1421
المؤتمرات

 في 2783/ب5 رقم البرقي التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 17972/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية إلى نشير " :ونصه هـ27/2/1421
 الرسمية الوفود بعض بوصول علمها بعدم سفاراتنا بعض به أفادت ما بشأن هـ13/2/1421

 موقف في السفارة يضع مما الجانبين بين رسمية اجتماعات لحضور الدول لتلك السعودية
 لتلك بالمطلوب القيام استطاعتها وعدم ,المضيفة الدولة في المختصة الجهات أمام حرج

 بين مسبق تنسيق وجود يتطلب األمر فإن الوفود لمهام وتسهيالً ذلك وألهمية .الوفود
 السفارات تعميد ليتم الخارجية وزارة وبين جهة من األخرى الحكومية والجهات الوزارات

 ذلك على يؤكد بأن ونخبركم .الشأن بهذا الالزمة اإلجراءات باتخاذ لتقوم كاف بوقت
 يلزم ما فأكملوا .لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الجهات زودنا وقد القطاعات لجميع
. و / )يحفظكم موجبهوالله واعتماد االطالع نرغب لذا هـ1"بموجبه

1582/ت/13
1/54

18
6

1421
المؤتمرات

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ2/6/1421 في 6509/ب/7

 التي اإلجراءات على الموافقة :أوالً :يلي بما القاضي هـ21/5/1421 في 121 رقم الوزراء
 تقوم-1 :يأتي لما وفقاً ونحوها الدولية أو اإلقليمية االجتماعات نتائج عن الرفع عند تتبع

 إلى بالرفع ونحوها الدولية أو اإلقليمية االجتماعات في السعودي الجانب رأست التي الجهة



 وتزويد ,مرئيات من لديها يكون قد بما مقرونة االجتماعات تلك نتائج عن السامي المقام
 تقوم أن ذلك بعد جهة كل وعلى ذلك من بنسخة النتائج بتلك عالقة لها التي الجهات جميع
 استكمال أو توجيه أخذ وتستوجب تخصها التي المواضيع عن السامي للمقام بالرفع

-2 .السعودي الجانب ترأس التي الجهة إلى منها نسخة إرسال مع ,بشأنها نظامية إجراءات
 إلى نحوها أو الدولية أو اإلقليمية االجتماعات في بمفردها المملكة تمثل التي الجهة ترفع

 قد بما مقرونة عنها أسفرت التي النتائج عن االجتماعات تلك حضور بعد السامي المقام
 ,بشأنها نظامية إجراءات استكمال أو توجيه أخذ منها يتطلب وما , مرئيات من لديها يكون

 كل لتقوم , االجتماعات هذه نتائج من اختصاصها في يدخل بما األخرى الجهات وتزويد
 هذا يسري ال :ثانياً .بشأنها نظامية إجراءات استكمال يتطلب عما بالرفع ذلك بعد جهة

 لذا .هـ19/5/1420 في83 رقم الوزراء مجلس بقرار المنظمة المشتركة اللجان على القرار
. و / )موجبه واعتماد االطالع نرغب

1656/ت/13
1/54
4

11
1421

المؤتمرات
)

 صورته المرفق هـ26/10/1421 وتاريخ 5736 رقم الوزير معالي قرار لصدور نظراً
 والمؤتمرات الندوات شعبة إلى والمؤتمرات الندوات سكرتارية مسمى تعديل والمتضمن
 عالقة ماله بكل وتزويدها الشعبة مع الجميع تعاون إلى نتطلع لذا .بمكتبنا وربطها الخارجية

 مع .إليه المشار الوزير معالي لقرار تنفيذاً وذلك تقارير أو مكاتبات من اختصاصها في
 حسن لكم نشكر ].1249[ : داخلي هاتف الشعبة بهذه مختص تكليف تم بأنه اإلحاطة
. ك / )واإلعانة بالتوفيق للجميع الله وندعو تعاونكم

1675/ت/13
1/5

24
11

1421
المؤتمرات

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(



 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ16/11/1421 في ر/23366
 المملكة مشاركة ضرورة ـ 1 : يلي بما القاضي هـ11/11/1421 وتاريخ 258 رقم الوزراء

 وجودها زيادة للمملكة يحقق بما وغيرها الحكومية الجهات قبل من الدولية المؤتمرات في
 والعربي االقليمي المستوى على مصالحها وخدمة ,فيها والتأثير الدولية الساحة على

 المؤتمرات في المملكة يمثلون الذين الوفود أعضاء اختيار يتم ـ 2 .والدولي واإلسالمي
 المملكة نظر وجهات طرح على والقدرة والكفاية الخبرة ذوي األشخاص من الدولية

 فيما العالقة ذات الجهات مع التنسيق مسؤولية الخارجية وزارة تتولى ـ 3 .عنها والدفاع
 األمر في ورد بما إخالل دون وذلك ,الدولية المؤتمرات في المملكة بمشاركة يتصل

 واعتماد االطالع نرغب لذا .هـ30/7/1420 وتاريخ 12004/ب/5 رقم السامي
هـ25/11/1423 في 2131/ت/13 رقم التعميم ينظر .و)/موجبه

1674/ت/13
1/5

24
11

1421
المؤتمرات

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ11/11/1421 وتاريخ ر/23000

 يتعين التي اإلجراءات على بالموافقة القاضي هـ4/11/1421 وتاريخ 250 رقم الوزراء
 ونتائجها العربية الخليج لدول التعاون مجلس إطار في تعقد التي االجتماعات بشأن اتباعها

 تنسيق الخارجية وزارة تتولى ـ 1 : يأتي لما وفقا "والعسكرية السياسية غير األمور في"
 والجهات العربية الخليج لدول التعاون لمجلس العامة األمانة من كل بين الالزمة االتصاالت
 التي الوزارية اللجان في السعودي الجانب ترأس التي الجهة تقوم ـ 2 .المملكة في المختصة

 موعد قبل المعنية الجهات مع بالتنسيق العربية الخليج لدول التعاون مجلس إطار في تعقد
 بحثها سيتم التي الموضوعات حيال المملكة موقف لتحديد كاف بوقت اللجان هذه انعقاد

 المشار الوزارية اللجان في السعودي الجانب ترأس التي الجهة تقوم ـ 3 .اللجان هذه في
 جهة كل وعلى ,اللجان هذه اجتماعات إليه انتهت بما العالقة ذات الجهات بتزويد إليها

 تتطلب أو توجيه أخذ وتستوجب تخصها التي الموضوعات عن السامي المقام إلى الرفع
 بنتائج الوزراء مجلس بإحاطة الخارجية وزارة تقوم ـ 4 .بشأنها نظامية إجراءات استكمال



 األخرى الجهات وتزويد العربية الخليج لدول التعاون لمجلس األعلى المجلس اجتماعات
 عما بالرفع ذلك بعد جهة كل لتقوم االجتماعات هذه نتائج من اختصاصها في يدخل بما

.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .نظامية إجراءات استكمال يتطلب
1804/ت/13
1/5
7
6

1422
المؤتمرات

..)

 6670/ب/5رقم البرقي التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 22465/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية إلى نشير(( :ونصه هـ8/4/1422في

 المملكة صوت على للحصول الدول طلبات إطار في أنه المتضمنة هـ14/2/1422وتاريخ
 الوزارات لبعض الكتابة تمت فقد الدولية المقاعد من لمقعد أو دولية هيئة أو لمنظمة لتأييدها

 الوزارات بعض أفادت وقد . المملكة دعم الدول بعض طلب حيال رغبتها لمعرفة الحكومية
 أن سموه ويرى ، الممؤتمر أعمال خىل تأييدها تتخذ وأنها مقدماً موقفها تحديد يصعب بأنه
 المملكة صوت على الحصول ويجعل التأييد تبادل فرصة المملكة على سيضيع اإلجراء هذا

 تبادل مبدأ أهمية إيضاح يتم أن واقتراحه مقابل وبدون روتينياً أمراً الدول لعض وتأييدها
 هذه من المملكة موقف بلورة يتم وبأن الحكومية والمصالح الوزارات لمختلف التأييد

 وتبلغ انعقادها قبل المؤتمرات خالل انتهاجه وزارة أي تنوي الذي والتوجه الترشيحات
 بها تقدمت التي والهيئات للمقاعد الدول مع التأييد تبادل بموبجبه ليتم الخارجية وزارة

 المملكة لمرشح بالنسبة إيجابية نتائج أعطت التأييد تبادل طريقة أن خصوصاً المملكة
 إليكم نرغب الشأن هذا في سموه اقترحه ما على ولموافقتنا .الدولية والمنظمات للهيئات
 نرغب لذا .انتهى ))بموجبه يلزم ما فأكملوا ، ذلك بمراعاة المختصة الجهة على التأكيد
الوزارة من التعميم يطلب يحفظكم،، والله موجبه واعتماد االطالع إليكم
1827/ت/13
1/54

14
7

1422



المؤتمرات
)

 بين المسبق التنسيق بشأن هـ9/3/1421 في 1548/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 تلقينا فقد وعليه . الخ ... الرسمية للوفود الخارجية وبين الحكومية والجهات الوزارات

 الموجه هـ28/6/1422 في 12415/ب/5 رقم التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة
 الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً
 ما بشأن هـ27/2/1421 وتاريخ 2783/ب/5 رقم التعميمي أمرنا إلى نشير << : ونصه
 لحضور الدول لتلك الرسمية الوفود بعض بوصول علمها بعدم سفاراتنا بعض به أفادت

 الجهات أمام حرج موقف في السفارات هذه يضع مما الجانبين بن رسمية اجتماعات
 به قضى وما ، الوفود لتلك بالمطلوب القيام استطاعتها وعدم المضيفة الدول في المختصة

 والجهات الوزارات بين المسبق التنسيق يتم بأن القطاعات جميع على يؤكد بأن أمرنا
 لتقوم كاف بوقت السفارات تعميد ليتم الخارجية وزارة وبين جهة من األخرى الحكومية

 به قضى بما والعمل ذلك على التأكد إليكم ونرغب . الشأن بهذا الالزمة اإلجراءات باتخاذ
 هذا أمرنا من نسخة الحكومية والمصالح الوزارات إبالغ تم وقد أعاله إليه المشار أمرنا

 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ >> بموجبه يلزم ما فأكملوا . بموجبه والتمشي لالعتماد
. و / ) موجبه واعتماد

1866/ت/13
1/54

18
9

1422
المؤتمرات

 رقم العربية الخليج لدول التعاون لمجلس العام األمين معالي خطاب إلى إشارة
 العدل وزراء المعالي أصحاب أن المتضمن هـ13/8/1422 وتاريخ 49204/5/10305

 . الدولية المؤتمرات في التنسيق موضوع عشر الثالث اجتماعهم في ناقشوا المجلس بدول
 عالمي مؤتمر أي في المشاركون المجلس دول خبراء يقوم أن على التأكيد (( قرروه ومما
 حول والتشاور للتنسيق المؤتمر انعقاد مكان في بينهم فيما تنسيقي اجتماع بعقد

 الالزم التنسيق إجراء الرئاسة دولة مندوب ويتولى االجتماعات في المطروحة الموضوعات
. و / ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ ))

2025/ت/13



1/5
16
7

1423

المؤتمرات
 في 1696/ت/13 ورقم ,هـ25/4/1420 في 1391/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا(

 تقدمها التي والقروض والمساعدات لألعمال اإلعالمية التغطية بشأن هـ26/12/1421
 25096/ب/5 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..المملكة
 مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو لصاحب أصال الموجه هـ26/6/1423 وتاريخ
 319 رقم التعميمي أمرنا إلى نشير" : ونصه العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء
 القاضيين هـ17/12/1421 وتاريخ 17285 رقم التعميمي وأمرنا هـ4/4/1420 وتاريخ
 وسفارات الخارجية وزارة مع للتنسيق المملكة في واألهلية الرسمية الجهات على بالتأكيد
 واإلغاثية اإلسالمية والمشاريع والقروض والمساعدات األعمال إلبراز الخارج في المملكة
 كل على والتأكيد المملكة تقدمها التي والعينية المادية اإلغاثة وأعمال والتبرعات والخيرية

 به تقوم ما إلبراز مسبقا تخطط أن واألعمال النشاطات هذه من بشيء معنية تكون جهة
 الذي المناسب بالشكل اإلعالم وزارة مع والتنسيق بالتعاون اإلعالمية الناحية من وتغطيته

 الدين في الخوانها المملكة تقدمه الذي والعطاء البذل حجم لآلخرين ويوضح الغرض يحقق
 لتفعيل المعنية الجهات على التأكيد سموكم إلى ونرغب .ذلك على الحرص مع واإلنسانية

.و)/موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ"بموجبه يلزم ما فأكملوا كامل بشكل دورها
2106/ت/13
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المؤتمرات
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 :ونصه هـ27/9/1423 وتاريخ 38807/ب/5 رقم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 أن المتضمنة هـ6/9/1423 وتاريخ 117048/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية إلى نشير"

 في للمساعدة الدولية المؤتمرات في المشاركين طلبات من العديد تتلقى بدأت الوزارة
 الحصول صعوبة بسبب المؤتمرات فيها تعقد التي للدول دخول تأشيرات على الحصول



 تقديم يوم نفس في ربما أو يوم بعد سيسافر بأنه يفيد بعضهم أن إلى إضافة التأشيرات على
 الجهات توجيه سموه وطلب .مرجعه قبل من بالمشاركة تعميده تأخر بسبب التأشيرة طلب

 وقت قبل المشاركين وأسماء المشاركة مبدأ في البت بضرورة دولية محافل في المشاركة
 وبقية الالزمة التأشيرات على الحصول من المشاركين لتمكين أسبوعين عن يقل ال كاف

 للوزارة الرفع لسرعة المملكة ممثليات على التعميم تم قد أنه إلى سموه وإشارة ,اإلجراءات
 .للوقت وكسباً تأخير أي لتالفي الدولة في قطاع أي مشاركة تتطلب التي الحاالت عن

 .الخصوص بهذا سموه إليه أشار ما بمراعاة المختصة الجهات على التأكيد إليكم ونرغب
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ".بموجبه يلزم ما فأكملوا

2131/ت/13
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المؤتمرات
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 في المملكة مشاركة بشأن هـ24/11/1421 وتاريخ 1675/ ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 وعليه . الخ ... الوفود اختيار وطريقة وغيرها الحكومية الجهات قبل من الدولية المؤتمرات

 وتاريخ 42390 /ب /2 رقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 بااللتزام الحكومية الجهات على التأكيد -1 :- يلي ما باعتماد القاضي هـ2/11/1423

 اختيار يتم أن مراعاة مع والندوات المؤتمرات حضور لتنظيم الصادرة واألوامر بالقرارات
 نظر وجهة طرح على والقدرة الخبرة ذوي األشخاص من الندوات تلك في المشاركين

 المعنية الجهات من العالي التعليم وزارة في دائمة لجنة تشكيل -2 . عنها والدفاع المملكة
 المشاركة أو حضورها أهمية وتقييم الخارج في وندوات مؤتمرات من يعقد ما بمتابعة تقوم
 منسوبيها ترشيحات وتلقي ، عنها بالمعلومات المهتمة الحكومية الجهات وتزويد ، فيها

 الحكومية الجهات تقوم أن -3 ذلك عن والرفع ، مشاركتهم أو حضورهم بمناسبة والتوصية
 في – الشخصية بصفتهم – رسمية غير بصفة سيشاركون الذي األشخاص توجيه بمحاولة

 . مشاركتهم من المنشود الغرض ويحقق وطنهم مصالح يخدم أن يمكن بما الفعاليات هذه
. و / ) موجبة واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
2226/ت/13
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 وتاريخ 15632 /ب /5 الرقم ذي التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 القاضي هـ17/2/1424 وتاريخ 6925 رقم األمر إلى نشير (( : ونصه هـ2/4/1424

 الدولية المنظمات اجتماعات في المشاركة المملكة وفود أعضاء ترتيب على بالموافقة
 المضيفة الدولة لدى سفيرنا وموقع المختصين الوزراء مستوى على المتخصصة واإلقليمية
 لدى الدائم المندوب على ينطبق بحيث لالجتماع الراعية المنظمة لدى الدائم ومندوبنا
 يأتي المملكة لوفد المختص الوزير رئاسة حالة ففي السفير على ينطبق ما ينطبق ما المنظمة

 الوزير غياب حالة وفي الوزير بعد الثانية المرتبة في المنظمة لدى للمملكة الدائم المندوب
 الفني الجانب ويترك بروتوكولياً فخرياً ترؤساً الوفد للمملكة الدائم المندوب يترأس

 الوزير من كل غياب حالة وفي ، المختصة الوزارة من الموفد العمل لفريق التخصصي
 وكيل المشارك الوفد فيترأس المؤتمر أو االجتماع عن معاً الدائم والمندوب المختص
 بأعمال القائم مباشرة الترتيب في ويليه المختص الوزير قبل من المفوض المسئول الوزارة

 دائم مندوب للمملكة فيها يكون التي للدولة وبالنسبة ، لمنظمة لدى الدائم المملكة وفد
 المشارك الوفد في الدائم المندوب تمثيل فإن فيها المتواجدة المنظمات أو المنظمة لدى
 من أي أو الدولة تلك لدى المعتمد سفيرنا مشاركة عن يغني ذكره السالف النحو على

 برقية نشير كما . المهمة يتولى المنظمة لدى الدائم الوفد أن اعتبار على السفارة أعضاء
 إليكم ونرغب . الشأن بهذا هـ26/2/1424 وتاريخ 34347/1 رقم الخارجية وزير سمو

 إليكم نرغب . أهـ )) بموجبه يلزم ما فأكملوا . ذلك بمراعاة المختصة الجهة على التأكيد
.و / ) موجبه واعتماد االطالع

2238/ت/13
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1424
المؤتمرات

)



 قرار على المبني هـ24/11/1421 وتاريخ 1674/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 اتباعها يتعين التي لإلجراءات المتضمن هـ4/11/1421 وتاريخ 250 رقم الوزراء مجلس
 عليه . الخ ... العربية الخليج لدول التعاون مجلس إطار في تعقد التي االجتماعات بشأن
 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا

 قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ18/4/1424 وتاريخ 18425/ب/7
 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار بتعديل هـ11/3/1424 وتاريخ )65( رقم الوزراء مجلس

 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... هـ4/11/1421 وتاريخ )250(
.و / ) إليه المشار الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون

2297/ت/13
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المؤتمرات
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 1548/ت/13 ورقم هـ14/7/1422 وتاريخ 1827/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً
 وزارة وبين الحكومية والجهات الوزارات بين المسبق التنسيق بشأن هـ9/3/1421 في

 ذي التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ..الرسمية للوفود الخارجية
 رقم التعميميين أمرينا إلى نشير" :ونصه هـ26/7/1424 وتاريخ 36361/ب/7 الرقم

 به أفادت ما بشأن هـ28/6/1422 وتاريخ 12415 ورقم هـ27/2/1421 وتاريخ 2783
 اجتماعات لحضور الدول لتلك الرسمية الوفود بعض بوصول علمها بعدم سفاراتنا بعض

 في المختصة الجهات أمام حرج موقف في السفارات هذه يضع مما الجانبين بين رسمية
 يؤكد بأن أمرنا به قضى وما ,الوفود لتلك بالمطلوب القيام استطاعتها وعدم المضيفة الدول

 من األخرى الحكومية والجهات الوزارات بين المسبق التنسيق يتم بأن القطاعات جميع على
 الالزمة اإلجراءات باتخاذ لتقوم كاف بوقت السفارات تعميد ليتم الخارجية وزارة وبين جهة
 أعاله إليهما المشار أمرانا به قضى بما والعمل ذلك على التأكيد إليكم ونرغب .الشأن بهذا
 والتمشي لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح الوزارات إبالغ تم وقد

.و)/موجبه وإنفاذ االطالع إليكم نرغب عليه .اهـ)بموجبه يلزم ما فأكملوا .بموجبه
2544/ت/13
1/5



20
11

1425
المؤتمرات

 القاضي هـ25/10/1425 وتاريخ 9289 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (
 أو المؤتمرات أو الندوات عقد حول المقترحات دراسة تتولى الوزارة في لجنة بتشكيل
 إليكم نرغب لذا .الخ... ومناشطها وإنجازاتها الوزارة اختصاصات مجال في اللقاءات
 المرفقات تطلب . ك/ ) اللجنة أمانة إلى الشأن هذا في لديكم بما والرفع واإلحاطة االطالع

. الوزارة من
2700/ت/13
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المؤتمرات

 وتاريخ ب م/8546 برقم التعميمي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 وتوثيق بتدوين الحكومية الجهات جميع تقوم أن إليكم نرغب [ : ونصه ، هـ29/6/1426

 يلزم ما فأكملوا ... األخرى األجنبية الجهات ومسؤولي مسؤوليها بين تتم التي اللقاءات
. و / ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه

2777/ت/13
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المؤتمرات

 السامي األمر على المبني ، هـ18/7/1426 وتاريخ 2700/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 جميع تقوم أن المتضمن ، هـ29/6/1426 وتاريخ ب م/8546 رقم التعميمي البرقي

 الجهات ومسؤولي مسؤوليها بين تتم التي اللقاءات وتوثيق بتدوين الحكومية الجهات
 وتاريخ 821/ت/13 رقم تعميمنا في ورد لما وتأكيداً . الخ ... األخرى األجنبية

 المؤتمرات في الوزارة قبل من يشارك من كل على أن المتضمن ، هـ20/6/1416
 مع المسبق بالتنسيق يقوم أن ، األخرى الجهات مع المشتركة واللجان واللقاءات والندوات



 هذه يزوِّد أن سابقة مشاركة له كانت من كل على وأن ، بمكتبنا اللجان سكرتارية
 فإننا لذا . مختصة جهة باعتبارها صلة ذات أوراق أو ملفات من لديه ما بكافة السكرتارية

 ، علينا توثيقه تمّ ما وعرض ، تتم التي اللقاءات توثيق على والعمل االطالع إليكم نرغب
 بمكتبنا اللجان سكرتارية في بالتقرير الصلة ذات واألوراق الملفات كامل وحفظ

. و / ) المختصة لكونهاالجهة
2792/ت/13
1/5
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المؤتمرات
)

 السامي األمر على المبني ، هـ15/9/1423 وتاريخ 2084/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 اتصال يكون بأن القاضي ، هـ25/8/1423 وتاريخ 34772/ب/5 رقم البرقي التعميم

 لزيارة ودعوتها والشخصيات األجنبية الرسمية بالجهات الحكومية والمؤسسات الوزارات
 ... بالالزم المملكة سفارات بإبالغ بدورها تقوم وهي الخارجية وزارة طريق عن المملكة

 وتاريخ ب م/12305 رقم البرقي التعميمي السامي األمر تلقينا فقد عليه . الخ
 هـ5/8/1404 وتاريخ 2510 رقم التعميمي األمر إلى نشير [ : ونصه ، هـ24/11/1426

 أي قبول بعدم العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات كافة على بالتأكيد القاضي
 سمو برقية إلى نشير كما . الخارجية وزارة طريق عن إال أجنبية ممثلية من مراجعة أو اتصال
 لوحظ أنه المتضمنة هـ10/11/1426 وتاريخ 96/33/135650/1 رقم الخارجية وزير

 الجهات ببعض المباشر واللقاء باالتصال المملكة في األجنبية الممثليات بعض قيام مؤخرا
 األوامر مع يتعارض بما بذلك علمها أو الخارجية وزارة مع التنسيق دون السعودية الحكومية

 المختلفة الحكومية والمصالح الوزارات جميع على التأكيد سموه ورأى ، الشأن هذا في
 والهيئات ، المملكة في األجنبية الممثليات مع اتصاالتها جميع تكون أن في بالتقيد

 يتم وأن ، فقط ) الخارجية وزارة ( الدبلوماسية القنوات عبر الخارج في الدولية والمنظمات
 إلبداء والمنظمات الهيئات هذه ممثلي مع اللقاءات خالل يتم ما عن بإيجاز الوزارة تزويد

 التأكيد إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا . باإلحاطة االكتفاء أو الحاجة عند مرئياتها الوزارة
 والمصالح الوزارات كافة زودنا وقد ، بمقتضاه والتقيد ذلك بمراعاة المعنية الجهات على

 إليكم نرغب لذا . أهـ ] . بموجبه يلزم ما فأكملوا . لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية



 في 2881/ت/13 رقم التعميم انظر .و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع
. هـ11/5/1427
2989/ت/13
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 السامي األمر على المبني ، هـ2/12/1426 وتاريخ 2792/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 األمر إلى فيه المشار ، هـ24/11/1426 وتاريخ ب م/12305 رقم البرقي التعميمي
 والمصالح الوزارات كافة على بالتأكيد القاضي هـ5/8/1404 وتاريخ 2510 رقم التعميمي
 طريق عن إال أجنبية ممثلية من مراجعة أو اتصال أي قبول بعدم العامة والمؤسسات الحكومية

 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... الخارجية وزارة
 2510 رقم التعميميين األمرين إلى نشير [ : ونصه هـ،27/9/1427 وتاريخ ب م/7093
 على بالتأكيد القاضيين ، هـ19/11/1426 وتاريخ 12350 ورقم ، هـ5/8/1404 وتاريخ

 من مراجعة أو اتصال أي قبول بعدم العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات كافة
 مع اتصاالتهم جميع تكون بأن والتقيد ، الخارجية وزارة طريق عن إال أجنبية ممثلية

 القنوات عبر الخارج في الدولية والمنظمات والهيئات المملكة في األجنبية الممثليات
 يتم ما عن بإيجاز الخارجية وزارة تزويد يتم وأن ، فقط ) الخارجية وزارة ( الدبلوماسية

 عند مرئياتها الوزارة إلبداء والمنظمات والهيئات الممثليات هذه ممثلي مع اللقاءات خالل
 أي استقبال بعدم المعنية الجهات على التأكيد إليكم ونرغب . باإلحاطة االكتفاء أو الحاجة

 صدور أو ذلك في لهم المبلغة والتعليمات األوامر حسب اإلذن أخذ بعد إال دبلوماسي
 الجهات وتُشعر ويُرد يُرفض عداها وما الخارجية وزارة من والمقابلة الزيارة على موافقة

 هذه أنظمة يحترموا أن يجب بأنهم وإفهامهم الدبلوماسيين هؤالء تجاوزات عن المسؤولة
 من بنسخة الحكومية والمصالح الوزارات كافة زودنا وقد ، فيينا اتفاقية مع تمشياً البالد
 والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. لالعتماد هذا أمرنا

و/ ).يلزم لمن وإبالغه بموجبه
3043/ت/13
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 رقم وتعميمنا هـ24/11/1421 وتاريخ 1675/ت/1313 رقم لتعميمنا إلحاقا
 من الدولية المؤتمرات في المملكة مشاركة بشأن هـ25/11/1423 وتاريخ 2131/ت/13
 من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ .. الوفود اختيار وطريقة وغيرها الحكومية الجهات قبل

 أصال الموجه هـ11/1/1428 وتاريخ ب م/530 رقم التعميمي البرقي الكريم السامي األمر
 والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب
 هـ11/11/1421 وتاريخ 258 رقم الوزراء مجلس قرار إلى نشير [ ونصه العام والمفتش
 وغيرها الحكومية الجهات قبل من الدولية المؤتمرات في المملكة مشاركة بضرورة القاضي

 على مصالحها وخدمة فيها والتأثير , الدولية الساحة على وجودها زيادة للمملكة يحقق بما
 يمثلون الذين الوفود أعضاء اختيار يتم وأن , والدولي واإلسالمي والعربي اإلقليمي المستوى
 طرح على والقدرة والكفاية الخبرة ذوي األشخاص من الدولية المؤتمرات في المملكة
 مع التنسيق مسئولية الخارجية وزارة تتولى وأن , عنها والدفاع المملكة نظر وجهات
 دون وذلك الدولية المؤتمرات في المملكة بمشاركة يتصل فيما العالقة ذات الجهات
 التعميم الى نشير كما . هـ30/7/1420 وتاريخ 12004 رقم األمر في ورد بما اإلخالل

 الجهات على بالتأكيد )1( رقم الفقرة في القاضي هـ2/11/1423 وتاريخ 42390 رقم
 مع والندوات المؤتمرات حضور لتنظيم الصادرة واألوامر بالقرارات بااللتزام الحكومية

 طرح على والقدرة الخبرة ذوي األشخاص من الندوات تلك في المشاركين اختيار مراعاة
 التعليم وزارة في دائمة لجنة بتشكيل )2( رقم والفقرة , عنها والدفاع المملكة نظر وجهات

 وتقييم الخارج في وندوات مؤتمرات من يعقد ما بمتابعة تقوم المعنية الجهات من العالي
 عنها بالمعلومات المهتمة الحكومية الجهات وتزويد , فيها المشاركة أو حضورها أهمية
. ذلك عن والرفع , مشاركتهم أو حضورهم بمناسبة والتوصية منسوبيها ترشيحات وتلقي

 ]بموجبه يلزم ما فأكملوا .. الذكر سالفة التوجيهات به قضت ما على التأكيد إليكم ونرغب
و/ ).بموجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ أ

3049/ت/13
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المؤتمرات
 وتاريخ 1548/ت/13 ورقم هـ11/8/1424 وتاريخ 2297/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً(
 السعودية الرسمية والوفود المملكة سفارات بين المسبق التنسيق أهمية بشأن هـ9/3/1421

 هـ17/1/1428 وتاريخ ب م/748 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد إلخ ...
 12415 ورقم هـ27/2/1421 وتاريخ 2783 رقم التعميمية األوامر إلى نشير[ ونصه

 بعض به أفادت ما بشأن هـ26/7/1424 وتاريخ 36361 ورقم هـ28/6/1422 وتاريخ
 رسمية اجتماعات لحضور الدول لتلك الرسمية الوفود بعض بوصول علمها بعدم سفاراتنا

 الدول في المختصة الجهات أمام حرج موقف في السفارات هذه يضع مما الجانبين بين
 يؤكد بأن األوامر به قضت وما ، الوفود لتلك بالمطلوب القيام استطاعتها وعدم المضيفة

 من األخرى الحكومية والجهات الوزارات بين المسبق التنسيق يتم بأن القطاعات جميع على
 الالزمة اإلجراءات باتخاذ لتقوم كاف بوقت السفارات تعميد ليتم الخارجية ووزارة جهة
 وتاريخ 96/33/145528/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية إلى نشير كما .الشأن بهذا
 أهمية على بالمملكة الجهات كافة على التأكيد سموه رأي المتضمنة هـ20/12/1427

 من الزيارة في المستهدفة الدول في المعنية الجهات مع كاف وقت قبل المسبق التنسيق
 موافقة على الحصول قبل الوفود لسفر مسبقة مواعيد تحديد وعدم الخارجية وزارة خالل
 كاف بوقت قبلهم من للزيارة المناسبة المواعيد وتحديد ، المستهدف بالبلد المختصة الجهة

 .العامة المصلحة يخدم بما منها الهدف وتحقيق للزيارة المناسب البرنامج تحديد يضمن بما
 الوزارات تزويد تم وقد ، أعاله إليها المشار األوامر به قضت ما على التأكيد إليكم ونرغب

.أ ] ،،، . بموجبه يلزم ما فأكملوا .. لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح

و/ ).موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ
3059/ت/13
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المؤتمرات

 هـ1/1/1428 وتاريخ ب م/89 الرقم ذي البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد(
 وتاريخ 2868 رقم األمر الى نشير [ونصه اإلنسان حقوق هيئة رئيس لمعالي أصالً الموجه



 الجهات من اإلنسان حقوق قضايا في المملكة يمثل من بتحديد القاضي هـ11/4/1427
 97/25/51082/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية الى نشير كما , مستقبالً الحكومية

 الدولية والمؤتمرات االجتماعات تتناولها التي القضايا أن المتضمنة هـ22/4/1427 وتاريخ
 المؤتمرات في العمل جرى وقد , ومتنوعة متعددة قضايا اإلنسان بحقوق الخاصة

 مؤتمر كل يتناوله بما الحكومية الجهات مشاركة باقتراح الرسمية الصبغة ذات واالجتماعات
 رقم الداخلية وزير سمو برقية الى ونشير . الخصوص بهذا سموه أوضحه وما , اجتماع أو
 في المملكة تمثل التي الجهة أن المتضمنة هـ9/5/1427 وتاريخ ش1/14/27532/2

 تنظيمها من )5/13( رقم المادة بموجب اإلنسان حقوق هيئة هي اإلنسان حقوق قضايا
 الجهات تقترح التي وهي, هـ8/8/1426 وتاريخ )207( رقم الوزراء مجلس بقرار الصادر

 االقتضاء حسب الدولية أو الداخلية الندوات أو المؤتمرات في مشاركتها الالزم الحكومية
 في المملكة يمثل من هي اإلنسان حقوق هيئة تكون أن إليكم ونرغب . االختصاص بحكم
 المؤتمرات في مشاركتها الالزم الحكومية الجهات تقترح التي وهي , اإلنسان حقوق قضايا

 االطالع إليكم نرغب لذا هـ أ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا.. الدولية أو الداخلية الندوات أو
و/ ).يحفظكم والله.موجبه واعتماد
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المؤتمرات

 2297/ت/13 رقم وتعميمنا هـ3/2/1428وتاريخ 3049/ت/13رقم لتعمينا إلحاقا
 أهمية بشأن هـ9/3/1421وتاريخ 1548/ت/13 رقم وتعميمنا هـ11/8/1424وتاريخ
 األمر من نسخة تلقينا فقد .الخ..الرسمية والوفود المملكة سفارات بين المسبق التنسيق
 لصاحب أصالً الموجه هـ27/3/1428وتاريخ 3173 رقم البرقي التعميمي الكريم السامي
 والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو

 اللجنة توصيات بشأن هـ27/7/1426 وتاريخ 9388 رقم األمر إلى نشير[ : ونصه العام
 محددة وآلية ضوابط وضع لدراسة هـ11/12/1424 وتاريخ 59495 رقم باألمر المشكلة

 كما . الشأن بهذا األمر به قضى وما ، المملكة في ومنتديات ملتقيات لعقد شفافية وذات
 بشأن هـ22/2/1428وتاريخ97/25/25682/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية إلى نشير

 تتم التي األجنبية الشخصيات أن الحظت السفارة أن المتضمن فرنسا لدى سفيرنا من ورد ما



 تتم المملكة في تنظم التي والعلمية واالقتصادية الثقافية المؤتمرات في للمشاركة دعوتها
 منحها عند إال الدعوات تلك عن تعلم ال السفارة وان ، السفارة مع مسبق تنسيق دون

 الشخصيات تلك بعض كون شديد حرج في يضعها مما الشخصيات لهذه الدخول تأشيرات
 تلك دعوة وأن ، عليها مالحظات لديها السفارة أن أو المملكة دخول من ممنوعة إما

 ميزة السفارة يفقد مباشرة الفعاليات لتلك المنظمة الجهات من للمشاركة الشخصيات
 عليه يترتب وقد ، المضيف البلد في الهامة والفعاليات بالشخصيات والتواصل االتصال

 على بالفائدة مشاركتها وتعود أهم شخصيات عن بدال تشارك مفيدة غير شخصيات دعوة
 مع التنسيق بأهمية الفعاليات لهذه المنظمة الحكومية الجهات توجيه سموه وطلب ، المملكة
 إعطاء وكذلك المناسبات هذه مثل إقامة عند الخارجية وزارة خالل من الخارج في سفاراتنا

 بالفائدة يعود ما الفعاليات تلك في مشاركتها من ترى شخصيات ترشيح في الحق السفارات
.المملكة على

 به قضى ما مراعاة مع ، الخصوص بهذا الخارجية وزير سمو رآه ما على بموافقتنا نخبركم
 األنظمة به تقضي وما ، أعاله إليه المشار هـ27/7/1426 وتاريخ 9388رقم األمر

 . موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا ].،،.بموجبه يلزم ما فأكملوا..الشأن بهذا والتعليمات
و ./ يحفظكم والله
3160/ت/13
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 السامي األمر على المبني ، هـ1/5/1427 وتاريخ2881/ت/13 لتعميمنارقم فإلحاقاً
 في ورد ما على بالتأكيد القاضي ، هـ3/5/1427 وتاريخ ب م/3496 رقم التعميمي البرقي
 التأكيد المتضمنة هـ9/4/1427 وتاريخ96/33/44492/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية
 الدقيقة المعلومات توفير بأنّ المملكة في األعمال وقطاع الحكومية الجهات جميع على

 في الممثليات واجبات أهم من األجنبية والشخصيات والمؤسسات الجهات عن والتقصي
 مع اتفاقيات أو بعقود االرتباط قبل المعلومات لتقديم تام استعداد على وهي ، الخارج
 السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه .الخ...األجنبية والشخصيات والمؤسسات الجهات

 التعميمي األمر إلى نشير:[ ونصه ، هـ5/6/1428وتاريخ)ب م/5057( رقم الكريم البرقي



 الحكومية والمصالح الوزارات كافة على بالتأكيد القاضي هـ5/8/1404وتاريخ 2510رقم
 وزارة طريق عن إال أجنبية ممثليه من مراجعة أو اتصال أي قبول بعدم العامة والمؤسسات

 اتصالها يكون بأن األجنبية الممثليات على جانبها من الخارجية وزارة تؤكد وأن ، الخارجية
 هـ19/11/1426وتاريخ 12305رقم التعميمي واألمر . فقط الخارجية وزارة طريق عن

 تكون أن في التقيد المختلفة الحكومية والمصالح الوزارات جميع على بالتأكيد القاضي
 الخارج في الدولية والمنظمات والهيئات المملكة في األجنبية الممثليات مع اتصاالتها جميع

 3496رقم التعميمي واألمر ، فقط )الخارجية وزارة( الدبلوماسية القنوات عبر
 الخارجية وزير سمو برقية إلى نشير كما . ذلك على بالتأكيد القاضي هـ3/5/1427وتاريخ

 على التأكيد سموه رأي المتضمنة هـ26/5/1428وتاريخ 96/33/28/69788/1رقم
 مع االتصاالت شأن في األوامر بمقتضى وااللتزام التقيد بأهمية الحكومية الجهات جميع

 والتنسيق الخارج في الدولية والمنظمات والهيئات المملكة في األجنبية والهيئات الممثليات
 بالطرف المباشر االتصال وعدم الزيارات مواعيد ترتيب بشأن الخارجية وزارة مع المسبق
..األجنبي

 الوزارات تزويد تم وقد ، أعاله إليها المشار األوامر به قضت ما على التأكيد إليكم ونرغب
 لذا .هـ أ...]بموجبه يلزم ما فأكملوا ..لالعتماد األمر هذا من بنسخة الحكومية والمصالح

و /يحفظكم،،، والله . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب
3206/ت/13
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المؤتمرات

 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد(
 على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ4/8/1428 وتاريخ ب/34744 رقم الوزراء

 : أوالً : يلي بما القاضي هـ30/7/1428 وتاريخ )248( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار
 والمؤتمرات االجتماعات في المشتركة الرسمية الوفود مشاركة تنظيم( على الموافقة

 معه يتعارض ما كل التنظيم هذا يلغى : ثانياً .بالقرار المرفقة بالصيغة )الخارجية والمنتديات
 برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .أحكام من

و/ )يحفظكم،،، والله .المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة
323/ت/13
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)

 السامي األمر على المبني هـ3/2/1428 وتاريخ 3049/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 الجهات كافة على بالتأكيد القاضي هـ17/1/1428 وتاريخ ب م/748 رقم الكريم

 الدول في المعنية الجهات مع كافٍ وقت قبل المسبق التنسيق أهمية على بالمملكة
 األمر من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ... الخارجية وزارة خالل من الزيارة في المستهدفة

 إلى نشير[ :ونصه هـ27/8/1428 وتاريخ ب م/7453 رقم البرقي التعميمي الكريم السامي
 وتاريخ 12415 ورقم هـ27/2/1421 وتاريخ 2783 رقم التعميمية األوامر

 جميع على بالتأكيد القاضية هـ26/7/1424 وتاريخ 36361 ورقم هـ28/6/1422
 ووزارة جهة من األخرى الحكومية والجهات الوزارات بين مسبقاً التنسيق يتم بأن القطاعات
 بوقت سفارتنا تعميد ليتم الخارج في رسمية اجتماعات حضور عند أخرى جهة من الخارجية

 وتاريخ 748 رقم باألمر عليها والمؤكد ، الشأن بهذا الالزمة اإلجراءات باتخاذ لتقوم كاف
 وتاريخ 93/87829/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية إلى نشير كما .هـ17/1/1428
 مصر إلى يرد ما كثيراً أن المتضمن القاهرة في سفارتنا من ورد ما بشأن هـ10/7/1428

 المؤتمرات في للمشاركة بالمملكة حكومية جهات عدة من رسميون ومسؤولون وفود
 المصرية الجهات من لها الموجهة الدعوات على بناء العمل وورش والندوات واالجتماعات

 تلك بطبيعة السفارة أو الوزارة علم دون وذلك ، البلدين بين التعاون مجاالت مختلف في
 والسفارة للوزارة مسبق علم وجود وألهمية ، لها المنظمة والجهات وتفاصيلها االتصاالت

 في الخاصة بالتعليمات بالتقيد الحكومية الجهات كافة إبالغ سموه يرى ، الزيارات تلك عن
 وجود ولضرورة ، وخالفها العمل وورش والندوات واالجتماعات المؤتمرات في المشاركة



 المناسب البرنامج بترتيب لتقوم الخارج في ممثلياتها إلبالغ الخارجية وزارة لدى مسبق علم
.العمل وورش والندوات واالجتماعات المؤتمرات تلك في يُنيبه من أو السفير ومشاركة ،

 الوزارات تزويد تم وقد ، أعاله إليها المشار األوامر به قضت ما على التأكيد إليكم ونرغب
 لذا هـ.أ ] ،،، .بموجبه يلزم ما فأكملوا .. لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح

و/ )يحفظكم والله .موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب
3355/ت/13
1/5
6
4

1429
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 وتاريخ 2792/ت/13 ورقم هـ2/7/1428 وتاريخ 3160/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقاً(
 اتصال يكون بأن القاضية هـ22/8/1404 وتاريخ ت13/157 ورقم هـ2/12/1426

 عن المملكة لزيارة ودعوتها األجنبية الرسمية بالجهات الحكومية والمؤسسات الوزارات
 التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ... الخارجية وزارة طريق

 رقم التعميمي األمر إلى نشير [ :ونصه هـ21/3/1429 وتاريخ ب م/2451 رقم البرقي
 الحكومية والمصالح الوزارات كافة على بالتأكيد القاضي هـ5/8/1404 وتاريخ 2510

 وزارة طريق عن إال أجنبية ممثلية من مراجعة أو اتصال أي قبول بعدم العامة والمؤسسات
 القاضي هـ19/11/1426 وتاريخ 12305 رقم التعميمي باألمر عليه والمؤكد ، الخارجية
 وزير سمو برقية إلى نشير كما .بمقتضاه والتقيد ذلك بمراعاة المعنية الجهات على بالتأكيد

 رئيس معالي تلقاه ما بشان هـ14/3/1429 وتاريخ 96/34/34040/1 رقم الخارجية
 المملكة لدى األوروبية المفوضية ورئيس سفير من والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة
 قيام أن سموه وإيضاح ، المعرفة أيام أول المملكة تستضيف أن المفوضية رغبة حيال

 طريق عن وليس مباشرة والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة بمخاطبة األوروبية المفوضية
 الممثليات لكافة الخارجية وزارة تعميم مع يتفق وال مخالف إجراء هو الدبلوماسية القنوات
.الشأن بهذا توجيهاتنا مع تمشياً الخارجية وزارة عبر مكاتباتها تتم بأن المملكة لدى األجنبية

 مباشرة والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة بمخاطبة األوروبية المفوضية قيام ألن ونظراً
 الخارجية وزارة تعاميم مع يتفق ال مخالف إجراء هو الدبلوماسية القنوات طريق عن وليس
 األمرين بمقتضى بااللتزام المعنية الجهات على التأكيد إليكم نرغب لذا توجيهاتنا مع تمشياً



 هـ19/11/1426 وتاريخ 12305 ورقم هـ5/8/1404 وتاريخ 2510 رقم التعميميين
 هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح الوزارات كافة زودنا وقد ، أعاله إليهما المشار

 والله .موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. لالعتماد
و/ )يحفظكم

ت/77/3
3/331

15
4

1395
المباعل

 الصادر هـ6/3/1395 في 7448 رقم السامي المقام خطاب صورة رفقه تجدون( :وبعد -
 على استحكام حجج إعطاءهم المواطنين بعض طلب بشأن المقترحة الطريقة على بالموافقة
 هـ6/7/1388 في األراضي استثمار نظام صدور قبل أيديهم تحت التي البعلية األراضي

 بهذا يردكم فيما ذلك مالحظة فينبغي موجبه وإنفاذ باعتماده السامي األمر قضى وحيث
.و/انتهى .)الخصوص

 الزراعة وزير المعالي صاحب« :هـ6/3/1395 في 7448 رقم السامي المقام خطاب نص
 البعلية األراضي بشأن المرفق البيان في وتواريخها أرقامها الموضحة لخطاباتكم إيماء والمياه

 جميع في البعل ألراضي المناسب الحل واقتراح األمطار مياه بواسطة موسمياً تزرع التي
 ووزارتي وزارتكم مندوبي من المشكلة اللجنة قرار من نسخة على المشتملة المملكة أنحاء

 أرض على يده وضع أن سبق مواطن أي :يلي ما المتضمن الموضوع لدراسة والعدل الداخلية
 له تصلح لما هيأها أو بجدار إحاطتها أو بعالً بزراعتها سواء الشرعي اإلحياء وأحياها موات

 المسائل من اإلحياء أن إلى نظراً ولكن بها أحق فإنه البور األراضي توزيع نظام صدور قبل
 كالقبض والعادة العرف إلى الفقهاء أرجعها فقد تحدد ولم اإلسالمية الشريعة في جاءت التي

 في إحياء يعد ال قد المملكة جنوب في األرض به وتملك بالبعل إحياء يعد فما والحرز
 من وليس إحياء يعد وماال إحياء يعد فيما كبير دخل له هنا العرف فإن ولذا شمالها،

 ذلك يحدد الذي وإنما المملكة أنحاء في البعل ألراضي بالنسبة عامة قاعدة وضع المستطاع
 حجة إخراج طلب في ستنظر التي المحكمة أن شك وال البالد عرف حسب جهة كل قضاة

 المادتين في عليها المنصوص واإلدارية الشرعية الالزمة االحتياطات ستتخذ استحكام
 أوامر من بهما ألحق وما الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم نظام من )86،85(



 سواء التملك أسباب من سبب بأي لألرض تملكه شرعياً إثباتاً المنهي أثبت فإذا وتعليمات
 بعلية كانت سواء األرض يملك المنهي فإن بصحته وحكم ناقالً أو كاشفاً السبب هذا كان

 البور األراضي توزيع عن المسئولة الجهة هي والمياه الزراعة وزارة إن وحيث مسقوية أو
 على االعتراض حق فلها مشروع سبب بدون منها شيء على يده يضع من كل يد ورفع

 بوجهات تقتنع لم ما مسقوية أو كانت بعلية الزراعية األراضي على االستحكام حجج إخراج
.الطلب

 باألمر المعنية الجهات كل أعطينا وقد موجبه إنفاذ فاعتمدوا ذلك على بموافقتنا نخبركم
 في ت/12/27 التعميم بذلك صدر .»بموجبه للعمل هذا خطابنا من نسخة

.و/هـ11/2/1407
2883

3/335
3
2

1377
المحاكم

 التعليمات من يردكم ما لحفظ المحكمة بإدارة خاصة دوسية إعداد نرغب( :وبعد -
 تفيد عبارة تحت التعليمات تلك تعنيهم الذين الموظفين توقيعات أخذ نود كما واألنظمة،
 استجابة مدى على التعرف للمحكمة زيارتهم عند للمفتشين ليتسنى عليها، اطالعهم

 .)الرسمية واجباتهم من يؤدونه فيما البالغات لتلك عملياً تطبيقهم ومقدار الموظفين
.ن/انتهى

4464/3
3/335

11
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1377
المحاكم

 وأثاثها سجالتها بعض إتالف إلى أدى المندق بمحكمة حريق حدوث على بناء( :وبعد -
 الجواب فوردنا للمحاكم العام المفتش طريق عن ذلك أسباب عن التحقيق جرى وأوراقها

 في 51/3941 رقم مساعده بتقرير مشفوعاً هـ26/1/1377 في 50 بعدد منه
 ذلك من ومنعهم لهم مسكناً المحاكم القضاة يتخذ ال أن مرئياته المتضمن هـ22/1/1377
 وجيه المفتش ذكره ما إن وحيث .مسئوليتهم يوجب أمر حدوث أو للطعن محالً يكونوا لئال



 بسكناهم إشغالها للقضاة يليق فال فقط للعمل رسمية دائرة تعتبر محكمة كل أن المعلوم ومن
 أوقاتها في وتفتح تغلق القاضي سكنى عن مستقلة المحاكم تكون أن نرغب وعليه .فيها

 أوقات في إال فيها بالدخول ألحد يسمح وال بالفراشة المختص الموظف بواسطة الرسمية
 في كالمتبع المحكمة كتاب ورئيس القاضي بواسطة الحضور أوجب ما أو الرسمي الدوام
.ر/انتهى .)هـ11/6/1377 في حرر ذلك فالعتماد المملكة في الرسمية الدوائر جميع

2358/3
3/335

21
6

1379
المحاكم

 وإنما السواقين نظام بمقتضى السائقين محاكمة شأنها من ليس الشرعية المحاكم(... -
 تنشأ التي األضرار أي فقط الخاص الحق في الشرعي الوجه تطبيق هو المحاكم يعني الذي

 الحاكم حق من فهذا سجن أو تغريم من النظام تطبيق أما الدهس، أو الصدم حادث من
.2/217 العام الحق في التعميم ينظر .ن/ .)اإلداري

م/503/3
3/336

28
2

1387
المحاكم

 رئيس« لقب تحت الرسمية مكاتباتهم في يوقعون القضاة بعض أن المالحظ من( :وبعد -
 نظركم ونلفت ومساعده قاضٍ أو واحد قاضٍ سوى المحكمة في يكن لم ولو »المحكمة

 القضاء مسئوليات تركيز نظام من »51« المادة من »ب« والفقرة »أ« الفقرة في جاء أنه إلى
 محكمة بكل األول القاضي على يطلق اللقب وهذا: المحكمة رئيس -1 : مايلي الشرعي

 فيها محكمة لكل الشرعي الحاكم على يطلق اللقب وهذا : قاضي -2 . فأكثر نائبان فيها
 إال إطالقه يمكن ال المحكمة رئاسة لقب أن يتضح ذلك ومن .ونائب قاضٍ أو واحد قاضٍ
 فاعتمدوا . وعضو ومساعد رئيس قضاة ثالثة على األقل على تشمل التي المحاكم على

 رقم التعميم بذلك صدر . ن/انتهى .)الرسمية مكاتباتكم في مقتضاه وتنفيذ بذلك التقيد
ش/هـ7/4/1402 في ت/49/12

2395/3



3/336
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11
1387

المحاكم
 في 3008/2 برقم البلديات لشئون الداخلية وزارة وكيل سعادة من جاءنا( :وبعد -

 بها النزاع يقع وبيوت أرض في للنظر لجاناً تشكل المحاكم بعض بأن هـ30/7/1387
 ربما وأنه الغرض لهذا المشكلة اللجنة قرار أساس على الموضوع تنهي المحكمة أن ويجوز

 ذلك في اللجان مع البلديات اشتراك سعادته ويرغب للبلدية، ملكاً عليه المتنازع كان
 عضواً ليكون منها مندوب طلب لديكم بلدية وجود حال في منكم نرغب ذكر ما ولوجاهة

.ن/انتهى .)اللجنة هذه في
ت/51/4
3/337

16
4

1390
المحاكم

 في ومحاولة والتعليمات للنظم طبقاً المالية األمور سير في القضاة رئاسة من فرغبة( :وبعد -
 من أن الرئاسة رأت .االختصاص ذات المسئولة الجهات من المالية المالحظات تجنب
 قبل من المستأجرة الدور استعمال أن إلى نظرهم بإلفات منسوبيها لجميع الكتابة واجبها
 الموظفين قبل من العامة للمخزونات وأماكن العدل لكتاب دوائر أو شرعية كمحاكم الرئاسة

 عما مباشرة مسئولية مسئول ذلك من المستفيد أن وتعتبر الرئاسة التجيزه أمر كان شكل بأي
 والتقيد الموضوع مالحظة الرئاسة ترجو لذا .ومعنوية مالية مسئوليات من ذلك على يترتب

 ما على جانبها من ستعمل الرئاسة بأن علماً .العامة المالحظات ودرء المالية بالتعليمات
 يتعاون من الوقت نفس في تشكر ذلك تبدي إذ وهي بها والتقيد التعليمات تلك تنفيذ يضمن

.ن/انتهى .)الخير فيه لما الجميع الله وفق .ذلك له وتقدر العامة المصلحة سبيل في معها
ت/74/2
3/337
5
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1390



المحاكم
 في 63/2/1 رقم القصيم منطقة أمير سمو خطاب الرئاسة إلى ورد( :وبعد -

 تصدر التي الكتابات بعض أن الحظنا بأننا فضيلتكم نحيط« :نصه يلي وفيما هـ16/5/1390
 إنه وحيث القصيم محاكم رئيس من بدالً وتوابعها بريدة محكمة رئيس باسم تعنون منكم
 .القصيم محاكم رئيس اسم تحت المنطقة محاكم جميع بارتباط تقضي أوامر صدرت أن سبق

 محاكم رئيس باسم المكاتبات جميع تكون بأن لديكم المختصة الجهات على التأكيد فنأمل
 وضماناً بذلك الصادرة األوامر حسب به االتصال المنطقة محاكم جميع على وأن المنطقة

 إليه أشار ما مالحظة فنرغب .»هـ ا.عليكم والسالم الرئيسي التسلسل بطريق العمل لسير
.ن/انتهى .)بذلك لديكم المختصين الموظفين على والتأكيد سموه
ت/107/2

3/338
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8

1390
المحاكم

 أنهم المملكة محاكم على بجولة قاموا الذين القضائيين المفتشين بعض إلينا رفع( :وبعد -
 لهم المعدة الكراسي وجود مع األرض على يجلسون الخصوم أن المحاكم بعض في الحظوا
 المواطنين راحة على يحرصون الذين األمر والة ورغبة يتفق ال ذلك إن وحيث ووفرتها
 في متبع هو بما أسوة الكراسي على الجلوس من الخصوم وتمكين ذلك مالحظة فينبغي

.و/انتهى .)األخرى المحاكم
ت/121/2

3/338
8
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1390
المحاكم

 بهذه واالتصال مناطقهم برؤساء باالرتباط الملحقات محاكم تقيد عدم لوحظ فقد( :وبعد -
 األعمال وتنظيم المسئوليات تركيز في الوزارة هذه من ورغبة طلباتهم، في رأساً الوزارة
 التقيد بضرورة بكم المرتبطة المحاكم تبلغوا أن عليكم ينبغي فإنه واضحة أسس على وسيرها

 أو الترفيع أو اإلجازات منح كطلب اإلدراية األعمال جميع في بمحكمتكم المباشر باالرتباط
 ال الطلبات هذه أمثال جميع إن بحيث ذلك، إلى وما المحاكم تلك إليها تحتاج التي اللوازم



 رقم التعميم بذلك صدر .ك/انتهى .)بوجاهتها القناعة بعد طريقكم عن إال للوزارة ترفع
.م/هـ10/8/1389 في ت/98/2

ت/122/2
3/338
9
9

1390
المحاكم

 تتقيد ال الغربية بالمنطقة الوزارة لفرع التابعة المحاكم بعض أن لوحظ فقد( :وبعد -
 وتركيز األعمال تنظيم في الوزارة هذه من ورغبة .اإلدارية أعمالها في بالفرع باالرتباط

 جميع في به المباشر باالرتباط التقيد بالفرع المرتبطة المحاكم على ينبغي فإنه المسئوليات
 المحاكم طلبات أو وترفيعهم اإلداريين للموظفين اإلجازات منح كطلب اإلدارية األعمال

 هذه جميع إن بحيث األخرى اإلدارية األعمال من ذلك إلى وما إليها تحتاج لوازم ألي
 القضاة يخص ما أما بوجاهتها القناعة بعد الفرع طريق عن إال للوزارة ترفع ال الطلبات
 طريق عن الوزارة إلى رأساً رفعه من مانع فال نقل أو ترفيعات أو إجازات طلب من أنفسهم

 وعدم ذكر بما التقيد فنرغب .بوجاهته القناعة بعد القاضي ذلك بها يعمل التي المحكمة
.ك/انتهى .)تجاوزه

ت/70/4
3/339
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4

1391
المحاكم

 واألدوات والمطبوعات األثاث من طلباتها رفع على والدوائر المحاكم بعض دأبت( :وبعد -
 .خاصاً إجراءاً األعيان هذه من لكل إن وحيث .واحد خطاب رفق واحد بيان في الكتابية

 طلباتكم ورفع مستقلة وبكتابة حدة على أثاث من مستقبالً طلباتكم رفع مالحظة منكم نأمل
 الكتب وكذلك حدة على بيانين في فرزها بعد حدة على والمطبوعات الكتابية األدوات من

 في والتسجيل للصرف تمهيداً بشأنها تتخذ التي لإلجراءات تسهيالً السيارات وقطع
.ك/انتهى .)العهد
ت/98/1
3/339
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1391
المحاكم

 أحد شكوى إليها أحيل إذا المحاكم من عدداً أن األخيرة اآلونة في الحظنا فقد( :وبعد -
 للوزارة وترفعها الشكوى بأوراق األساسية القضية أوراق كامل بربط تقوم المترافعة األطراف

 القضية أوراق ربط إن وحيث .األساسية القضية أوراق عن منفصلة إفادة المطلوب بينما
 القضية كانت إذا الحكم تنفيذ يؤخر ومما النظر تحت كانت إذا مجرياتها يؤخر مما األساسية

 تعميد نأمل لذا .عليه أو له المحكوم به قنع قد بحكم أو مرجعه من مصدق بحكم منتهية
 التي الشكاوي أوراق ضمن األساسية القضايا أوراق رفع عدم بمراعاة لديكم المختصة الجهة
 هيئة تصديق وصورة الحكم لصك ملخص بإرفاق يكتفى وأن واقعها عن اإلفادة منكم يطلب
 أمر وردكم إذا إال النظر تحت القضية كانت إذا اإلفادة أو مصدقاً كان إذا عليه التمييز
 التعميم بذلك صدر .ك/انتهى .)اعتماده فيتعين الشكوى بأوراق القضية أوراق بربط صريح

.ق/هـ18/1/1397 في ت13/1 رقم
ت/177/3

3/340
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1391
المحاكم

 .المختصة المحاكم إلى إحالته الممكن من أصبح األمالك بمحارم يتعلق خالف أي (... -
.434/ص المساييل في التعميم نص ينظر .و/انتهى .)يلزم ما وإكمال اإلحاطة نرغب
ت/140/2

3/340
15
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1392
المحاكم

 بالحجاز بالمعروف األمر لهيئات العام الرئيس الفضيلة صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 األمر هيئة رئيس لفضيلته رفعه ما على عطفاً هـ2/8/1392 في 3885/3 رقم بالنيابة

 العام السجن واعظ عنه عرض ما بصدد هـ22/5/1392 في 532 برقم بجدة بالمعروف



 الشرعية التعزيرات إنفاذ على اإلشراف لجنة مع بالمعروف األمر هيئة ومندوب بجدة
 الحضور عن وتخليه اعتذاره بشأن هـ15/4/1392 في 62 رقم بمذكرته الملكية واألوامر

 وهيئة المحكمة من كل عن مندوبين من تتكون والتي إليها المشار اللجنة مع واالشتراك
 تطبيق وعدم المحكمة مندوب حضور عدم بسبب وذلك والشرطة، واإلمارة بالمعروف األمر
 حضور وضرورة الموضوع ألهمية ونظراً .شرعاً مقرر هو ما على الشرعية األحكام تنفيذ

 مندوب بعث فاعتمدوا التعزيرات أحكام إنفاذ على اإلشراف لجنة مع المحكمة عن مندوب
 التساهل وعدم المناسب المستوى على المندوب يكون وأن المهمة هذه في محكمتكم عن
.و/انتهى .)ذلك في

ت/194/12
3/340
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1393
المحاكم

 صرف حالة في حتى األجانب مراقبة إلدارة األنموذج هذا بعث سرعة المحاكم على(... -
 صورة بالوزارة المختصة الجهة أعطيت وقد .منها انسحابه أو األجنبي هذا دعوى عن النظر

 كما .ممكن وقت أقرب في المحاكم على وتوزيعه لطبعه األنموذج مع التعميم هذا من
 من والنموذج التعميم يطلب .و/ .)بموجبه والتمشي االطالع نأمل .منه صورة برفقه تجدون
.الوزارة

ت/24
3/341

11
2

1394
المحاكم

 في كل المستعجلة قضاة قبل من البكر الزاني على الزنا حد إقامة قضايا نظر يعتمد(... -
 محصن واآلخر بكر أحدهما اثنين إلى الزنا ارتكاب تهمة وجهت إذا ما حالة وفي جهته
.443/ص المستعجالت في التعميم ينظر .و/ .)اختصاصها من هو ما محكمة كل فتنظر
ت/120/5

3/341
3
7



1394
المحاكم

 في 1240/5 رقم بخطابها العام الموظفين ديوان من الوزارة استفسرت لقد( :وبعد -
 من كغيرهم الرسمي الدوام بأوقات العلمية البحوث محضري تقيد عن هـ24/3/1394

 عدم يرى بأنه هـ13/6/1394 في 27101 رقم بخطابه الديوان فأجاب عدمه من الموظفين
 إلى الرجوع تتطلب عملهم طبيعة ألن نظراً الرسمي الدوام بوقت البحوث محضري تقيد

.م/انتهى .)طلبها عند للقاضي وتهيئتها والمراجع المكاتب
ت/178/5

3/341
13
9

1394
المحاكم

 تعزيز أو إحداث طلبات ترسل أن على العدل وكتابات المحاكم بعض عادة جرت( :وبعد -
 ولما والبحث للدراسة مجاالً سيجعلها ذلك أن ظناً بخطابات وليس ببرقيات الوظائف

 البرقيات ستلقاها التي والدراسة العناية نفس ستلقى بخطابات سترد التي الطلبات كانت
 بين المكاتبات كافة تكون أن ينبغي لذا .لها مبرر ال التي للبرقيات المالية التكلفة عن فضالً

 الوقت في الطلبات هذه تكون وأن خطابات صورة في والوزارة العدل وكتابات المحاكم
 الوقت غير في ورودها ألن نظراً الميزانية مشروع وتضمينها بدراستها يسمح الذي المناسب
 .)للدراسة قابلة غير سيجعلها الميزانية بشأن الصادرة التعاميم تحدده والذي المناسب

.و/انتهى
س/ت/206/2

3/342
27
10

1394
المحاكم

 إلمام ولديه والكتابة القراءة يجيد ممن الجلد محاضر في المشترك المندوب يكون( :وبعد -
الوزارة من التعميم يطلب .ك.)/اإلمكان بقدر والتعليمات باألوامر

ت/212/2
3/342



3
11

1394
المحاكم

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 هـ8/10/1394 في 30501 برقم البنات لتعليم العام الرئيس لفضيلة الموجه التعميمي
 العدل وزارة بتعميد الصادر هـ17/9/1394 في 1352 رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن

 .للفتيات العائدة الدراسية الوثائق تعديل إجراءات تتطلبه الذي الشرعي التوثيق بإصدار
 ديوان رئيس معالي خطاب نص .و/انتهى .)يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع ونرغب

 الفضيلة صاحب« :هـ8/10/1394 في 30501 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة
 وتاريخ 760/8/1 رقم خطابكم إلى باإلشارة ، التحية بعد البنات لتعليم العام الرئيس

 تعميد وطلبكم الطالبات أسماء في الرئاسة منه تعاني الذي االختالف بشأن هـ23/3/1393
 للفتيات العائدة الدراسية الوثائق تعديل إجراءات تتطلبه الذي التوثيق بإصدار العدل وزارة
 1352 رقم بقراره الموقر الوزراء مجلس قرر لقد .األخرى الرسمية للمستندات طبقاً

 بإصدار العدل وزارة تعميد -1 :يلي ما يقرر :..........يلي ما هـ17/9/1394 وتاريخ
 الفرصة إتاحة ولعدم الطالبات لمصلحة حفظاً التعديل إجراءات تتطلبه الذي الشرعي التوثيق

 بين البنات لتعليم العامة الرئاسة تؤكد أن يجب -2 .أصحابها لغير الدراسية الوثائق الستغالل
 تكون بحيث االستمارات تعبئة عند الدقة بمالحظة منسوباتها جميع على وآخر وقت

 على موالي جاللة وافق وحيث..حرر ذكر ولما .بموجبه تعبأ الذي للمستند طبقاً االستمارة
.و/هـ19/6/1411 في 65/ت/8 رقم بالتعميم أكد .»بموجبه يلزم ما إكمال أرجو تقرر ما

ت/51/1
3/343

18
3

1395
المحاكم

 فنأمل .إدارية أشياء عن لنا تكتب المحاكم بعض بأن األخيرة اآلونة في لوحظ لقد( :وبعد -
.ق/انتهى .)القضائية باألمور يتعلق فيما إال لنا الكتابة بعدم المختصة الجهة على التنبيه
ت/57/1
3/343

25



3
1395

المحاكم

 لهم ترفع وقضاتها المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب من كثيراً أن لوحظ فقد( :وبعد -
 أن يخفى وال المواضيع مختلف في استيضاحات تتضمن بهم المرتبطة الجهات من معامالت

 أن إال إليها الرجوع ويجب عنه استوضح ما جواب غالباً فيها يوجد وتعليمات أنظمة هناك
 تعليمات من لديهم ما إلى الرجوع دون الوزارة إلى المعامالت يرفعون الفضيلة أصحاب

 في ذكر ما والحال لنا رفعها إن وحيث .التعليمات به تقضي بما المستوضحة الجهة وإجابة
 فإننا طائل دون الوقت إضاعة ذلك من ينتج إذ القضايا أصحاب على مضرة فيه بل محله غير
 إال قبلهم من عليها واإلجابة القبيل هذا من موضوعها التي المعامالت رفع عدم مالحظة نأمل
 موضحين الرفع من مانع ال فحينئذ عنه استرشد ما أو التعليمات تطبيق في إشكال وجد إذا

 .)الجميع خطى الله سدد ذلك في مرئياتهم إبداء مع اإلشكال ونقطة القضية ملخص
.ق/انتهى
ت/33/12
3/344

14
2

1396
المحاكم

 المحاكم عن اإلداري للتفتيش العام المدير سعادة من المقدم التقرير على بناء( :وبعد -
 في ك/11/1 رقم الوزارة وكيل سعادة بخطاب المؤيد العربي بالخليج الشرعية

 بفضيلة ومالياً إدارياً محكمتكم ربط تقتضي العمل مصلحة إن وحيث هـ،20/1/1396
 من به والمرتبط الشارقة إلمارة التابعة الشرعية المحاكم إلى باإلضافة الشارقة محكمة قاضي
 طريق عن الوزارة بهذه لكم المتعلقة اإلدارية األعمال جميع في االتصال فاعتمدوا .السابق
 كمراقبة بمحكمتكم يتعلق ما كل عن الوزارة أمام مسؤوالً ليكون الشارقة قاضي فضيلة
 كل للوزارة يرفع أن على بشأنها والمراجعة المحكمة ومتطلبات والحقوق واإلجازات الدوام

.و/انتهى .)ومالحظات مرئيات من لديه بما مزوداً وقته في محكمتكم من يرده ما
ت/89/12
3/344
2
5



1396
المحاكم

 تعليمات تقتضيها التي اإلجراءات استكمال بعد التمييز هيئة إلى المعامالت رفع يلزم(... -
 الهيئة مصادقة وبعد لإلحاطة صورة المعاملة منها وردت التي الجهة وتعطى األحكام تمييز
 في التعميم ينظر .ك/ .)منها وردت التي الجهة إلى المحكمة من األوراق ترفع القرار على

.2/221 العام الحق
ت/202/12

3/344
23
10

1396
المحاكم

 العام والمفتش والطيران الدفاع وزير الملكي السمو صاحب من خطاباً تلقينا( :وبعد -
 بعد العدل وزير المعالي صاحب« :نصه وهذا هـ5/9/1396 في 1/1/1/4398برقم

 المحاكم إلى المسلحة القوات من األفراد بعض لجوء األخيرة المدة في كثر حيث :التحية
 وهذا أخرى إلى جهة من المسلحة للقوات تابعين أشخاص بعض بنقل توصية بأخذ الشرعية

 .التدريبية األفراد قدرة من ويحد" جميعا نتوخاها التي العامة بالمصلحة يضر الحقيقة في
 لها وحدة كل ألن الحاالت هذه مثل في إحراجنا بعدم الشرعية المحاكم لكافة اإليعاز ونرى
 نقل تتطلب التي الحاجة مدى تماماً ويعرف له التابعين األفراد كافة عن المسئول وهو قائدها
 وكل الوحدات قادة طريق عن طلب أي تحقيق في وسعاً ندخر ال أننا كما .عدمه من الفرد
 القوات في الوحدات قادة لكافة توجه التي والتعليمات العامة المصلحة إطار في يتم ذلك

 من والله البالد هذه صالح فيه لما جميعاً يوفقنا أن القدير العلي الله من نرجو .المسلحة
 نحو موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .»هـ ا.وبركاته الله ورحمة عليكم والسالم القصد وراء

.و/انتهى .)سموه إليه أشار ما
ق/204/1

3/345
30
10

1396
المحاكم



 توجه القضية سير من ظهر فإذا تردها التي القضايا في تنظر أن المحاكم من ينبغي(... -
 المحكمة قاضي فعلى القضاء نظام من )23( المادة عليها نصت التي األشياء بأحد الحكم
 إلى داعي ال فإنه عنه نوه بما فيها الحكم يتوجه لم إذا أما قضاة ثالثة من نظرها ثم ذلك تقرير
 .و/ .)القضايا من كغيرها فيها الحكم القاضي يصدر بل قضاة ثالثة من نظرها بطلب الرفع
.2/166 الحدود في التعميم ينظر

ت/220/12
3/345

29
12

1396
المحاكم

 في س/311/3 رقم والتأديب التحقيق هيئة رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 تعالجها التي القضايا بعض بحث يتطلبه ما إلى معاليه إشارة المتضمن هـ17/10/1396

 لعدم نتيجة أنه إال التحقيق يتطلبها التي المعلومات بعض عن المحاكم بعض سؤال من الهيئة
 ومن جهة من هذا القضايا تلك في البت يتأخر فقد الهيئة فروع مع المحاكم بعض تجاوب

 من عليها يجاب السرية طابع وتحمل الهيئة ممثل من ترسل التي الخطابات فإن أخرى جهة
 الهيئة فروع مع بالتعاون المحاكم على التأكيد معاليه ويرغب علنية بإجابة المحاكم بعض قبل

 أمر وفروعها الهيئة مع التعاون إن وحيث .اهـ. القضايا في البت لسرعة والرد لألخذ تالفياً
 فال أمر عليكم أشكل وإذا واهتمام عناية بكل ذلك مالحظة فعليكم العامة المصلحة تقتضيه

.و/انتهى .)عنه لالستفسار الوزارة إلى الرجوع من مانع
ت/18/12
3/346
4
2

1397
المحاكم

 األنظمة من موظف كل بعمل يتعلق ما على لديكم العاملين الموظفين اطالع اعتماد(... -
 مالحظة مع منهم كل عمل ألهمية والسجالت الضبط كتاب السيما والتعاميم والتعليمات

 ينظر .ك/ .)بها والشعور المسئولية لتحديد مناسباً توزيعاً الموظفين على العمل توزيع
.266/ص العدل كتاب في التعميم

ت/37/12



3/346
19
3

1397
المحاكم

 ورقم هـ20/7/1392 في ت/117/12 رقم الوزارة هذه لتعميمي إلحاقاً( :وبعد -
 أدناه نبلغكم السجناء، قضايا في البت سرعة بشأن هـ18/5/1393 في ت/118/12

 بعد ونصه هـ3/3/1397 في 25/س/30 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب
 أصدرنا فقد الرئيسية المدن وخاصة السيارات سرقة كثرة من لوحظ لما نظراً« :المقدمة

 العام واألمن اإلمارات جميع إلى هـ21/11/1396 وتاريخ 2457/س30 رقم أمرنا
 من خطاب ووردنا ذلك في واليقظة الحرص من مزيد وبذل الظاهرة هذه بمحاربة باالهتمام

 وسائل بحث في للمساهمة منها محاولة في المالحظات بعض يتضمن حائل منطقة إمارة
 األحكام إصدار في الشرعية المحاكم بعض تأخر -1 :يلي ما وأهمها الظاهرة هذه من الوقاية

 عدم -2 .تأثيره مفعول الحكم ويفقد الحادثة الناس ينسي مما الجناه يستحقها التي الشرعية
 جداً خطيرة تعتبر الظاهرة هذه إن وحيث البالد بأمن يعبث من بحق الرادعة العقوبات تطبيق

 ا.ذلك بمالحظة الشرعية للمحاكم اإليعاز يتطلب األمر فإن منها والوقاية محاربتها ويجب
.و/انتهى .)عناية بكل سموه إليه أشار ما مالحظة فنأمل .»هـ

ت/150/3
3/347

10
11

1397
المحاكم

 في 175 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار إلى إشارة( :وبعد -
 الثالثة المادة عليه نصت وما والرجم والقطع القتل قضايا نظر بشأن هـ23/9/1397

 حيث .هـ24/7/1395 في 64/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر القضاء نظام من والعشرون
 نظر يكون أن-1 :يلي ما أعاله إليه المشار قراره في اقترح قد األعلى القضاء مجلس إن

 الرياض كمحكمة القضاة من عدد فيها يوجد التي المحاكم في والرجم والقطع القتل قضايا
 والباحة وجازان وحائل وأبها وتبوك وبريدة والدمام واألحساء والطائف والمدينة وجدة ومكة

 هذه بعض قضاة نقص إذا-2 .ونحوها والجوف وعرعر والدوادمي والقنفذة ونجران



 تلك في النظر نصاب يكمل من ينتدب نحوها أو أحدهم بإجازة الكافي العدد عن المحاكم
 .الكبرى المحاكم على الضغط وتخفيف المعامالت إنجاز تيسير من ذلك في لما القضايا

.و/انتهى .)واالعتماد االطالع نأمل
ت/151/3

3/347
17
11

1397
المحاكم

 عن يعتذر مساعديهم بعض أن المحاكم رؤساء أحد يجاز عندما أنه يحصل فقد ( :وبعد -
 للمساعد يحق وال نظرها قد أنه أو الرئيس إلى أحيلت أن سبق أنها بحجة القضايا بعض نظر

 مساعد أن تضمنت الشرعي القضاء مسئوليات تركيز من )79( المادة إن وحيث نظرها
 فضيلة العتذار محل ال فإنه لذا .غيابه عند المحكمة رئيس بعمل يقوم المحكمة رئيس

 من نقل أو رسمية بإجازة المحكمة رئيس فضيلة غاب فمتى .ذكر ما والحال المساعد
.و/ .)بعمله القيام المساعد فضيلة فعلى ذلك نحو أو التقاعد على أحيل أو المحكمة

ت/8/1
3/348

11
1

1398
المحاكم

 في 488س1 رقم بخطابه الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلينا كتب( :وبعد -
 ........ طلبة من شاباً اغتصب الحافالت سائقي أحد أن سموه فيه أوضح هـ2/12/1397

 في لوحظ أنه يقول سموه وأضاف الفاحشة به وفعل عاماً وعشرين واحداً العمر من يبلغ
 منا التعميم سموه ويطلب .القضايا هذه في البت وتأخر الفاحشة انتشار كثرة األخيرة اآلونة
 الشرع قواعد به تسمح ما بأقصى القضايا هذه مثل في الحكم بسرعة القضاة على

 واألمن واألعراض األخالق تمس الله حرمها التي الفواحش إن وحيث .إلخ...الشريف
 لتطبيق نتيجة والطمأنينة األمن فيها وساد باإلسالم الله أكرمها التي البالد هذه في واالستقرار

 الله حدود على واعتداء والمجتمع الفرد على اعتداء الفواحش هذه وفي .الشرع أحكام
 والعقوبة الردع يستحق ومرتكبها األرض في الفساد مظاهر من ومظهر وفسوق وإثم ومعصية

 اآلن المشاهد من كان ولما والفساد الشر من المجتمع وتحمي المطهر الشرع يقتضيه بما



 على يساعد مما األخالقية القضايا هذه من كثير في الحكم وتأخر الفاحشة انتشار كثرة
 الفساد انتشار إلى بالضرورة يؤدي أمر وهو وانحرافهم فسادهم في المفسدين تمادي

 قضاة الفضيلة أصحاب نظر نوجه لذلك .واالستقرار باألمن ويضر المجتمع في والرذيلة
 األعراض وتهتك األخالق تمس التي القضايا نظر سرعة ضرورة إلى بهم ونهيب المحاكم
 الشرعية األحكام تقتضيها التي بالشدة فيها المجرمين وأخذ السرعة وجه على فيها والحكم
.و/انتهى .)العظيم الخالق معصية في الوقوع عن وتردع
ت/129/5

3/349
8
7

1398
المحاكم

 في الالمركزية وتحقيق اإلجراءات وتبسيط دعم على الوزارة من حرصاً فإنه( :وبعد -
 رئاسات بإنشاء هـ21/6/1398 وتاريخ 2672 رقم الوزير معالي قرار صدر فقد التنفيذ
 تكون أن يعتمد لذا .الدواسر وادي ومنطقة األفالج ومنطقة سدير منطقة من كل في محاكم
 ومحكمة األفالج ومحكمة المجمعة محكمة من كل لرئيس الموجهة المكاتبات جميع

 األفالج منطقة محاكم ورئيس وتوابعها سدير منطقة محاكم رئيس عنوان تحت الدواسر
 تعميم صدر .ش.)/معاليه قرار عليه نص ما ضوء على الدواسر وادي منطقة محاكم ورئيس

.وتوابعها سدير منطقة محاكم لرئيس الكتابة بشأن .ش/هـ6/3/1401 في ت/29/12 برقم
ت/189/12

3/349
29
10

1398
المحاكم

 في ت/109/12 رقم وتعميمنا هـ27/2/1394 في 36/2 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 مؤخراً تلقينا وحيث المؤجر، العقار إخالء طلبات في النظر كيفية بشأن هـ12/6/1394

 في 17/29992 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من صورة
 إلى إشارة« :المقدمة بعد ونصه الباحة منطقة أمير معالي إلى أصله الموجه هـ22/9/1398

 المتعلقة طياً المعادة ومشفوعاته هـ29/8/1398 وتاريخ 2942 رقم اإلمارة خطاب
 رقم الشرعي الصك صدر وقد /........... يسكنها التي داره إخالء /............بمطالبة



 الحكم المتضمن الباحة محاكم رئيس فضيلة من الصادر هـ2/6/1398 وتاريخ 235
 االطالع نأمل.مرجعه من والمصدق بيته إلى المالك حاجة ثبوت بذيله والمهمش باإلخالء
 وزارة أعطينا وقد هذا..مميز شرعي حكم بذلك صدر طالما باإلخالء المذكور وتكليف

 من أحكام صدور بعدم تقضي السامية التعليمات أن لمالحظة هذا خطابنا من صورة العدل
 اإلخالء لطلبه المبررات أو المالك حاجة ثبوت في ينظرون وإنما باإلخالء الفضيلة أصحاب

 .»هـ ا..الدار بإخالء حكمت لفظ عنه المنوه الصك تضمن وقد فقط ذلك ثبوت عدم من
.و/انتهى .)بموجبه والتمشي االطالع نأمل
ت/47/12
3/350

24
3

1399
المحاكم

 هـ1/3/1399 في 543 رقم بالرياض التمييز هيئة رئيس فضيلة خطاب وردنا( :وبعد -
 بعض من التمييز هيئة إلى الواردة المعامالت بعض على يالحظ ما كثيراً أنه المتضمن
 في جاء ما خالف هذا وأن بشروحات تكون الهيئة قرارات على اإلجابات أن المحاكم

 برقم الخصوص بهذا المحاكم إلحدى الموجه األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب
 إجابة أن إلى األعلى القضاء مجلس نظر لفت أنه المتضمن هـ16/2/1399 في 278/1

 أشبه بشروحات تكون والوزارة المجلس استفسارات من يردها ما على المذكورة المحكمة
 مخابراتكم تكون أن منكم نأمل لذا .إلخ ..الغرض يؤدي ال مما الداخلية باإلجابات تكون ما

 القضاء ومجلس التمييز هيئات قرارات على إجاباتكم ومنها بالغرض وافية مستقلة بخطابات
.ش/انتهى .)بالوزارة المختصة والجهات األعلى

ت/51/12
3/350
2
4

1399
المحاكم

 إحداث المتضمن هـ13/7/1398 وتاريخ 4097 رقم الوزير معالي لقرار إشارة( :وبعد -
 واإلدارية المالية الخدمات ليؤدي الرياض مقره يكون الوسطى بالمنطقة للوزارة فرع

 الوسطى بالمنطقة العدل وكتابات للمحاكم بالنسبة الصالحيات بقرارات عليها المنصوص



 الفرع بافتتاح الخاصة اإلجراءات جميع استكملت قد وحيث .إلخ... القرار بذلك الموضحة
 تكون أن نرغب لذا .هـ1/4/1399 من اعتباراً ومزاولتها أعماله مباشرة على عزم قد فإنه

 الرياض بمنطقة الوزارة لفرع موجهة هـ1/4/1399 من اعتباراً واإلدارية المالية مكاتباتكم
.ش.)/إلخ...
ت/86/12
3/351

25
5

1399
المحاكم

 وتاريخ 728/4247 رقم الداخلية وزير سمو تعميم من صورة وردنا( :وبعد -
 األشخاص بعض أن طويلة فترة منذ الحظنا لقد« :المقدمة بعد ونصه هـ2/12/1398

 المسئولين من غيرهم أو األمراء أكانوا سواء الدولة مسئولي بعض ضد بشكاوي يتقدمون
 إيماناً الوزارة هذه دأبت وقد البعض بعضهم ضد بشكاوي يتقدمون اآلخر والبعض .اآلخرين

 أن غير حقه حق ذي كل وإعطاء فيها والتحقيق الشكاوي هذه مثل بتقبل رسالتها بأداء منها
 هذه من الكثير صحة عدم التحقيق لجان من لنا تقدم التي النتائج ضوء وعلى المالحظ
 مما بصلة العامة للمصلحة تمت ال شخصية وألغراض كيدية شكاوي معظمها وأن الشكاوي

 به غرر قد معظمهم أن ربما إذ الشكاوي هذه أصحاب نوايا وصدق سالمة في الشك أوجد
 بها مغرر أو مجهولة أسماء وراء ويستترون شريرة أهداف لهم آخرين أناس بين من سمع أو

 فيها تدمج مطولة خطابات أو برقيات شكل على ترسل الشكاوي هذه أن لمسنا وقد
 يقصد ال االدعاءات هذه أصحاب من الغالبية أن بينما األمور والة لعطف المثيرة العبارات

 أجهزة في الموظفين جعل مما تحته طائل ال بما المراجع وإشغال الشغب أعمال إثارة سوى
 والمقاطعات الخاصة والحقوق العامة الحقوق مثل المختصة اإلدارات وخاصة الوزارة هذه

 دراسة عن وانشغالهم وتكدسها األعمال ضغط من شديدة معاناة يعانون ومكتبنا والتفتيش
 أشياء في والرد األخذ في الوقت إضاعة وكذلك عاجالً إجراءاً تتطلب التي الحية القضايا
 صدرها ورحابة الدولة من التسامح هذا يفسر ال وحتى .ومختلقة مزعومة النهاية في تصبح

 هذه مثل من الحد يمكن ولكي الباطلة واالدعاءات الشكاوي مثيرو ويستغله منها تساهالً
 ألداء لها التابعة األخرى والقطاعات واإلمارات الوزارة بهذه المعنية األجهزة وتفرغ األمور
.إليها الموكولة المهام



 هذه من كان ما : أوال :التالية التعليمات اتباع نود فإننا وقتها في إنجازها تستدعي والتي
 فيها للنظر المحكمة إلى فتحال خاص حق بدعوى آخر شخص ضد شخص من الشكاوي

 فيحال دعواه بطالن للقاضي وظهر به ادعى ما صحة الشاكي يثبت لم وإذا الشرعي بالوجه
 : ثانيا .الكاذبة االدعاءات في التمادي عن وردعه بحقه يجب ما لتقرير العام لالدعاء

 فيها ينظر ثم ومن شكواه يبرز ما إثبات المتقدم من يطلب فهنا الدولة مسئولي ضد الشكاوي
 .إلثباتها واستعداده فيها ورد عما ومسئوليته شكواه نقاط بتحديد عليه الالزم التعهد أخذ بعد

 األمور والة يراه بما يؤدب أن فحينئذ كاذب أنه النتيجة ظهرت وإذا فيها يحقق وعندئذ
 إذا فيه جاء الذي هـ24/12/1389 وتاريخ ع/2331/3 رقم الكريم الملكي لألمر وفقاً
 فإما موثوقون أناس يرسل بل لها الشكوى ترسل فال اإلمارات أحد ضد بشكوى أحد تقدم

 حسب إنهاؤها لإلمارة يمكن التي القضايا عن الرفع عدم : ثالثا .يؤدب وإال يقول ما يثبت أن
 بأحكام المنتهية القضايا وكذلك رفعها طلبت قد الوزارة تكن لم ما لها المخولة الصالحيات

 ألمير مقدمة الشكوى كانت إذا : رابعا .شرعاً إليه انتهت بما تنفذ فهذه مميزة شرعية
 الموظفين من غيرهم أو المراكز أمراء أكانوا سواء بالمنطقة المسئولين أحد ضد المنطقة
 شكواه نقاط تحديد منه يطلب أن على الشاكي شكوى تقبل الحالة هذه ففي اآلخرين

 أقواله صحة عدم التحقيق أثبت وإذا الالزم التعهد عليه ويؤخذ بعد فيما وإثباتها وتركيزها
 القضايا من الكثير هناك : خامسا .ذلك مثل في االستمرار عن يردعه بما يؤدب بعد فيما

 إما انتهت وقد الوزارة هذه أجهزة تعالجها عام هو ما وفيها شخصي هو ما فيها والمشاكل
 ما أن ويفترض النائب سمو من أو منا بتوجيه أو القطعية اكتسب شرعي بحكم أو سام بأمر

 من الرفع أو عنها للعرض داعي ال فهذه فيها والرد األخذ أمام الباب لقفل كاف إليه انتهت
.القضية إليه انتهت بما يفهمون بل أصحابها شكاوي قبول أو اإلمارة قبل

 حسبما انتهت أن سبق مواضيع من لنا تقدم التي وتكرارها العروض كثرة من للحد : سادسا
 جديد عرض إلعداد داعي ال الحاالت هذه مثل ففي هذا خطابنا من الخامسة الفقرة في جاء
 : سابعا .معاملته إليه انتهت بما الشاكي إلفهام المختصة اإلدارة قبل من يلزم ما يتخذ بل

 بتعميد يقضي هـ25/11/1380 وتاريخ 23512 برقم الكريم الملكي األمر صدر أن سبق
 يتعلق تحقيق إلى تحتاج ال التي الدعاوي من لهم يقدم فيما بالنظر الشرعية المحاكم قضاة
 إذا الخصم إحضار المحكمة وعلى الشرطة أو لإلمارات الرجوع بدون وذلك العام بالحق
 الوقت عامل من لالستفادة وذلك والشرطة اإلمارة بواسطة أو إمكانيات من لديها بما امتنع

 القضاة رئيس نائب فضيلة بخطاب الشرعية للمحاكم ذلك عمم وقد المصالح ألرباب وراحة
 المحاكم قبل من ذلك إنفاذ فيجب هـ10/11/1382 وتاريخ 3515/3 رقم التعميمي



 المخلصين الرجال من للمسئولين تبقى لكي : ثامنا .المحاكم مع والشرطة اإلمارة وبتعاون
 مثل الحكومة يمثلون باعتبارهم هيبتهم طوارف أو مراكز رؤساء أو مناطق أمراء أكانوا سواء
 حساب على القضايا أصحاب من اآلخرين يجاملون نجعلهم أن المخلصين الرجال هؤالء
 فيخشون اآلخرين عضد في يفت ال وحتى الجسيمة وواجباتهم ومسئولياتهم الحكومة أعمال

 يطلب أن بد فال والسلبية المجاملة في المسلك نفس فيسلكون لهم سيقع لهؤالء وقع ما أن
 نقاط تحديد مصدرها كان مهما أخرى معلومات أية أو بمظلمه ضدهم يتقدم شخص أي من

 كيدية أشياء على يقوم وال صحيح شكواه في جاء ما بأن الالزم اإلقرار عليه ويؤخذ الشكوى
 المخلصين للرجال ويرد يردعه بما يجازى ذلك في محق غير أنه ثبت وإذا شخصية وأغراض
.الخطاب هذا من الثانية الفقرة في ذلك عن نوهنا وقد .اعتبارهم

 كما والتي الشكاوي كثرة من الحد هو التعليمات هذه مثل إصدار من الغرض إن : تاسعا
 المسئولين ضد وتحامل كيدية أشياء على ومبنية المعلومات لصحة تفتقر معظمها بعاليه ذكرنا
 الهامة القضايا لمعالجة بالتفرغ واإلمارات الوزارة لشعب الفرصة نتيح وحتى األفراد وبعض

 يسار قاعدة التعليمات هذه تكون أن نرغب : عاشرا .والدراسة البحث مدار تكون التي
 فيما الصدق وتحري بمسئولياتهم الناس نشعر ولكي بعاليه ذكرها الواردة لألسباب عليها

 االطالع نأمل .».هـ ا..هدراً والجهد الوقت يذهب ال وحتى دعاوي من به يتقدمون
.و/انتهى .)بموجبه والتمشي

ت/1/12
3/354
1
1

1400
المحاكم

 في س/283 برقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب لنا كتب لقد( :وبعد -
 سموه وأن بالرياض المستعجلة المحكمة في المنظورة القضايا إحدى بشأن هـ21/9/1399

 واعتذر إليها المشار القضية بشأن اإلجراءات بعض استكمال المحكمة رئيس من طلب
 الحظنا وحيث األمور هذه مثل لمعالجة قاعدة سن سموه وطلب مجاز القضية ناظر أن بحجة

 على إحالتهم نتيجة زمالئهم عن المتخلفة القضايا نظر عن يتوقفون المحاكم قضاة بعض أن
 من إن وحيث التعليمات، به قضت بما متقيدين غير ذلك غير أو إجازتهم أو نقلهم أو التقاعد
 في بالنظر العمل رأس على الذي يقوم أن قاض من أكثر بها يوجد التي المحاكم في المتبع



 قاضٍ سوى فيها يوجد ال التي المحاكم أما ، المجاز القاضي مكتب في المتبقية القضايا
 رئيس مساعد أن كما .للقاضي الممنوحة اإلجازة وسط في القضاة أحد لها ينتدب فإنه واحد

 غيابه حالة في المساعد بعمل يقوم الرئيس وكذلك غيابه أثناء الرئيس بعمل يقوم المحكمة
 المادة على المبني هـ17/11/1397 في ت/151/3 رقم الوزارة تعميم لمقتضى وفقاً

 نتيجة القضاة عن تتخلف التي القضايا أما.الشرعي القضاء مسئوليات تركيز من »79«
 رقم الوزاري التعميم بشأنهم صدر أن فسبق وفاتهم أو التقاعد على إحالتهم أو لنقلهم
 فإننا لذا .هـ13/7/1398في ت/136/1 رقم والتعميم هـ1/7/1396 في ت/ق/130
 به قضت ما تنفيذ عدم عن والناتج والرد لألخذ تفادياً إليه أشرنا ما إنفاذ المحاكم على نؤكد
 وفق تجنبه على حريصون نحن الذي القضايا أصحاب في اإلضرار يسبب مما التعليمات هذه
.و/انتهى .)والصالح الخير فيه لما الجميع الله
ت/19/12
3/355
6
2

1401
المحاكم

 في 48669 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب وردنا( :وبعد -
 برقم اإلمارات لعموم الصادر التعميمي أمرنا إلى أشير« :المقدمة بعد نصه هـ24/12/1400
 إدارات عن المسئولين اجتماع في رغبتنا المتضمن هـ5/7/1400 وتاريخ 22/27174

 يقترحونه وما مالحظاتهم إلبداء بالوزارة نظرائهم مع باإلمارات والخاصة العامة الحقوق
 وما العملية الممارسة عنه كشفت ما ضوء في اإلدارات تلك لمهام الوظيفي األداء لتحسين
 الدعاوي بعض أن االجتماع بنتيجة المرفوع التقرير تضمن وحيث العامة المصلحة تقتضيه
 العالية المراجع وإشغال المتداعين بين والمشاحنات الخالفات في يزيد مما بها البت يتأخر

 بسرعة المحاكم عموم إلى معاليكم تعليمات تصدر أن الصدد هذا في واستحسنوا بالتظلمات
 إن وحيث سموه، إليه أشار ما وألهمية .»هـ ا.للنزاع قطعاً أمكن ما الدعاوي في الفصل

 قطعاً أمكن ما الدعاوي في الفصل وسرعة للمحاكم األساسية الواجبات من يعتبر ذلك
.و/انتهى .)بذلك نعمدكم فإننا للنزاع

ت/22/12
3/356

15



2
1401

المحاكم
 البلدية العتراض مظنة وهي موروثة أرض قسمة توثيق منها يطلب التي المحكمة على«... -
 موافقتها وحصول رأيها استطالع في البلدية إلى ترجع حتى التقسيم إثبات في تبت أال

 القسمة في التعميم نص ينظر .و/ .»إلخ...األراضي بتجزئة الخاصة التعليمات مع تمشياً
.179/ص
ت/53/5
3/356
5
4

1401
المحاكم

 لوحظ ما المتضمن هـ20/3/1401 في ت/39/5 رقم التعميمي لخطابنا إلحاقاً( :وبعد -
 من لها التابعة الشرعية والدوائر الوزارة لموظفي الدوام وخارج االنتداب معامالت تدقيق عند

 نأمل فإننا اإلجراء توحيد في ورغبة .إلخ..الدوام وخارج االنتداب فترات في تداخل وجود
 إال للوزارة مطالبة أي رفع بعدم بكم المرتبطة والجهات لديكم المختصة الجهة على التأكيد

 الفرع طريق عن الرفع يكون فروع بها يوجد التي للمناطق بالنسبة المباشر المرجع طريق عن
 عن الرفع يكون اآلن حتى فروع بها يوجد ال التي المناطق في الرئيسية للمحاكم وبالنسبة

 الدوام خارج وأعمال االنتداب فترات ومراقبة ضبط أجل من وذلك المحاكم رئاسة طريق
 واألخذ للمالحظات مجال هناك يكون ال حتى عنه المنوه الوزارة بتعميم جاء ما ضوء على

 .)بموجبه للتقيد بكم المرتبطة الجهات على والتعميم ذكر ما اعتماد فنرغب .والرد
.ش/انتهى
ت/126/12

3/357
23
7

1401
المحاكم

 هيئة تزويد ضرورة بشأن هـ13/5/1393 في ت/106/2 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 نفيدكم .الخ...والمستخدمين الموظفين بحق الصادرة الشرعية القرارات من بصورة الرقابة



 هـ6/7/1401 في1/ع/2737 رقم والتأديب التحقيق هيئة رئيس معالي خطاب وردنا أنه
 لذا .الخ... الذكر سالف للتعميم طبقاً للهيئة القرارات صور ترسل ال الفرعية المحاكم بأن

.و/انتهى .)بالمطلوب الهيئة تزويد بضرورة عليكم نؤكد
ت/152/12

3/357
20
8

1401
المحاكم

 رقم باألحساء الخفر محكمة قاضي فضيلة لخطابي اشارة( :وبعد -
 إلى فيه أشار الذي هـ22/7/1401 في 3227 رقم وملحقه هـ17/6/1401في2614
 ضياع من ذلك عن ينتج وما الحفر ومحكمة الجفر محكمة مسمى بين االشتباه وقوع

 لمحكمته الموجهة الخطابات تكون بأن فضيلته واقتراح وتأخرها الجهتين بين المعامالت
 حفر محكمة باسم األخرى للمحكمة الموجهة والخطابات باألحساء الجفر محكمة باسم

 الجهة إبالغ ونرغب عليه بالموافقة نفيدكم فضيلته اقتراح ولوجاهة .االشتباه إلزالة الباطن
.ش/انتهى .)بذلك لديكم المختصة

ت/23/12
3/357

24
2

1402
المحاكم

 التصديق إجراء فيكون عدل كتابة فيها توجد وال قاضٍ فيها التي البلد : أوال (... -
 على فالتصديق عدل وكتابة محكمة فيها يوجد التي البلد : ثانيا .القاضي عمل من واإلفراغ

 في التعميم ينظر .العدل كتابة اختصاص من لهم واإلفراغ المحدود الدخل ذوي استمارات
.1/753 التصديقات

ت/3/12
3/358
7
1



1403
المحاكم

 رقم التعميمي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب نص بأدناه نبلغكم( :وبعد -
 هذه تأكيد حول تعليمات من سبق لما إلحاقاً« المتضمن هـ27/10/1402 في 46319

 وما قضايا من إليها يحال فيما النظر بسرعة لديكم المختصة الجهات حث أهمية على الوزارة
 من إدانته تثبت من مع األحوال من حال بأي التهاون وعدم شكايات من مباشرة إليها يقدم

 السرعة وجه على الشرعية واألحكام األوامر وإنفاذ شرعي حكم بحقه يصدر أو المتخاصمين
 الحقوق إدارات ومنها الجهات بعض أن الوزارة لعلم نمى قد وحيث وتراخٍ إهمال وبدون
 جل شكاوي من إليها يقدم وما شرعية وأحكام أوامر من إليها يصدر ما تعير ال المدنية

 ناقصة إجراءاتها تكون وقد نحوها يجب ما واتخاذ والحقيقة الدقة بتحري آبهة غير اهتمامها
 طويلة لمدة مستحقيها عن تأخيرها أو الحقوق ضياع إلى يؤدي قد الذي األمر منصفة وغير
 إلى النزاع طرفي بين المشكلة تطور وربما النزاع شقة وتوسيع التذمر كثرة عنه ينجم مما

 غير ومن السيئة ومردوداته خلفياته له صح إن ذكر ما إن وحيث .عقباها تحمد ال أمور
 بوجوب لكم التابعة التنفيذية الجهات على التأكيد فنرغب عنه التغاضي أو به القبول الممكن
 المظلوم وإنصاف العدالة تحقيق يكفل بما المرضي الوجه على واجباتها تأدية على الحرص
 أو هوادة بدون شرعية وأحكام أوامر من إليها يصدر ما وإنفاذ حقه حق ذي كل وإعطاء

 التمشي نرغب .»المختصين من تهاونه أو إهماله يثبت بمن للوزارة الفوري والرفع تأخير
.و/انتهى .)دقة بكل بموجبه

ت/82/12
3/358

23
5

1403
المحاكم

 مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو صاحب على عرضناه ما على بناء( :وبعد -
 على عطفاً هـ21/3/1403 في س/ص/93 رقم بخطابنا والطيران الدفاع ووزير الوزراء
 الملكي السمو صاحب موافقة المتضمن هـ10/4/1397 في 48/12 رقم الوزارة تعميم
 السماح عدم على هـ11/3/1397 في 1/1/1/138 رقم بالخطاب والطيران الدفاع وزير
 النحو على الشرعي القضاء أمام مثوله أثناء عليه أومدعى مدعٍ ألي العسكري الزي بلبس
 الخاص أو العام بالحق تختص منازعات أو لخالف شرعية الجلسة كانت إذا : أوال :التالي



 : ثانيا .العسكري الزي بدون العسكري حضور فاألولى ومدني عسكري أو العسكريين بين
 أو وكالة إخراج أو شهادة أداء أو شرعي صك لعمل ومراجعته العسكري حضور كان إذا

 على بالتعميم سموه أمر استصدار ورغبتنا عسكري بزي حضوره من مانع فال استحكام حجة
 العسكري القطاع لمنسوبي العسكرية البدلة لبس بعدم عليهم والتأكيد المختصة الجهات

 أو العام بالحق تختص منازعات أو لخالف شرعية الجلسة كانت إذا القضاء أمام مثوله أثناء
 رقم المرفقة سموه خطاب من صورة تلقينا وقد .ومدني عسكري أو عسكريين بين الخاص

 على ذلك بتعميم العامة األركان لرئيس أصالً الموجه هـ25/4/1403 في 1/1/1/1008
.و/انتهى .)واإلحاطة االطالع نرغب .وإنفاذه العتماده الوحدات كافة

ت/145/12
3/359

19
8

1403
المحاكم

 في 822/4 رقم األعلى القضاء مجلس عام أمين فضيلة خطاب وردنا( :وبعد -
 ومشفوعه هـ28/6/1403 في خـ/ك/2154 رقم خطابنا على عطفاً هـ13/7/1403

 بتكملة لديه المستعجلة قاضي تعميد الجوف محاكم رئيس فضيلة بطلب المتعلقة األوراق
 الدائمة بهيئته المجلس بشأنها أصدر والذي االقتضاء عند المشتركة القضايا نظر في النصاب

 والصالة وحده لله الحمد« :نصه اآلتي هـ11/7/1403 في 137/4/56 رقم قراره
 الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس اطلع فقد :وبعد وصحبه وآله محمد نبينا على والسالم

 لديه المستعجلة قاضي تعميد الجوف محاكم رئيس فضيلة بطلب المتعلقة األوراق على
 وكيل فضيلة كتاب رفق والواردة االقتضاء عند المشتركة القضايا نظر في النصاب بتكملة
 رئيس فضيلة أن وجد األوراق وبدراسة هـ28/6/1403 في خـ/ك/2154 رقم العدل وزارة

 لديه أن فيها ذكر برقية القضاء مجلس ورئيس العدل وزير لمعالي أبرق الجوف محاكم
 وأن التعليمات حسب قضاة ثالثة القضية تلك نظر يتطلب وقد بامرأة رجل زنا تتضمن معاملة

 قاضي فضيلة النصاب يكمل أن ورأى قضائي وعضو الرئيس سوى فيها ليس المحكمة
 نظر إكمال في إليه المحكمة تحتاج ما كل في عامة الوالية هذه تجعل وأن المستعجلة

 بالمجلس الدائمة للهيئة بإحالتها أمر الوزير معالي وباطالع المستقبل في المماثلة القضايا
 وزير لمعالي أجازت القضاء نظام من »55« المادة إن وحيث ذكر ما وبتأمل .لدراستها

 خارجه أو السلك داخل القضائي السلك أعضاء أحد يندب أن االستثنائية الحاالت في العدل



 تستدعي قضية وجد إذا أنه يرى الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس فإن النظام حددها لمدة
 قاضي ندب بطلب العدل وزير لمعالي ترفع أن المحكمة على فإن قضاة ثالثة من النظر

 ما حسب فيها باالشتراك المستعجلة قاضي بتكليف الحق ولمعاليه النصاب إلتمام المستعجلة
 وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصلى التوفيق وبالله إليها، المشار المادة عليه نصت
.اهـ».وسلم

 وتتطلب قضاة ثالثة من النظر تستدعي قضية أي عن الوزير لمعالي والرفع اإلحاطة نرغب
.ك/انتهى .)النصاب تكملة

ت/12/52
3/360

22
3

1404
المحاكم

 لم ما فروعها أو المالية وزارة من لها يرد خطاب أي قبول بعدم المحاكم على التعميم«... -
 المعتمد بالختم ومختوم المعني بالفرع الخاص الصادر وبدفتر رسمي طريق عن يكن

.الوزارة من التعميم يطلب .و/ .»الرسمي الورق فيه ومستعمالً
ت/12/53
3/361

22
3

1404
المحاكم

 .فيه للفصل المختصة الشرعية المحكمة إلى يحال البناء مواد أخذ عن ينشأ نزاع كل«... -
 .»بموجبه يلزم ما فأكملوا لالعتماد األمر هذا من بنسخة المعنية الجهات زودت وقد هذا

.437/ص المساييل في التعميم ينظر .و/
ت/12/90
3/361

24
5

1404
المحاكم



 في 573/1 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 في ت/7/5745 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس خطاب ومشفوعه هـ13/5/1404
 هـ22/3/1404 في 48 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة به المرفقة هـ5/4/1404

 إليه المشار المجلس قرار به قضى ما على بالمصادقة الكريم الملكي المرسوم من ونسخة
 في 64/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر القضاء نظام من والعشرين الثالثة المادة بتعديل

 المشار الملكي المرسوم ونص الوزراء مجلس قرار نص يلي فيما نبلغكم.هـ14/7/1395
 : الوزراء مجلس إن« :هـ22/3/1404 وتاريخ 48 رقم الوزراء مجلس قرار نص .إليهما

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان بخطاب الواردة لهذا المرافعة المعاملة على االطالع بعد
 رقم العدل وزير معالي خطاب على والمشتملة هـ3/12/1401 وتاريخ 266 33/هـ/7

 رقم بقراره األعلى القضاء مجلس قرره بما والمتعلقة هـ11/11/1401 وتاريخ 1267
 العام الحق قضايا في نظرت إذا الكبرى المحاكم أن( من هـ25/10/1401 وتاريخ 292

 إتالفي لحد موجبة أنها المعاملة وقائع من يتحرر والتي أصالً اختصاصها مشمول في الداخلة
 حكام نفس على فإن عليه المدعى عن الحد بدرء وانتهت القطع أو الرجم أو القتل من

 مراعاة مع هذه والحالة المستعجلة المحاكم إلى تحال وال الرادع التعزير يقرروا أن القضية
 .).الشرعي الوجه يقتضيه بما عليه المدعى على بالحكم يطالب أن العام المدعي على أن

 قبل من الموضوع حول المتخذ هـ1/7/1402 وتاريخ 44 رقم المحضر على االطالع وبعد
 توصية على االطالع وبعد .األعلى القضاء مجلس عن مندوب مع باالشتراك الخبراء شعبة

. هـ17/2/1404 وتاريخ 27 رقم الوزراء لمجلس العامة اللجنة

 الملكي بالمرسوم الصادر القضاء نظام من والعشرون الثالثة المادة تعدل -1 :يلي ما يقرر
 العامة المحاكم في األحكام تصدر( :التالي بالنص لتصبح هـ14/7/1395 وتاريخ 64 رقم
 يحددها التي القضايا من وغيرها والقطع والرجم القتل قضايا ذلك من فرد،ويستثنى قاض من

 ناظري فعلى القطع أو الرجم أو القتل موجب انتفاء حال وفي .قضاة ثالثة من فتصدر النظام
 مرسوم مشروع نظام -2 .الشرعي الوجه حسب يرونه ما أو التعزيري الجزاء تقرير القضية
 :هـ1/4/1404 تاريخ 3/م رقم الملكي المرسوم نص .»هـ ا.بهذا مرفقة صيغته بذلك ملكي

 بعد السعودية العربية المملكة ملك سعود آل العزيز عبد بن فهد نحن : تعالى الله بعون«
 38 رقم الملكي بالمرسوم الصادر الوزراء مجلس نظام من العشرين المادة على االطالع
 رقم الملكي بالمرسوم الصادر القضاء نظام على االطالع وبعد .هـ22/10/1377 وتاريخ

 وتاريخ 48 رقم الوزراء مجلس قرار على االطالع وبعد.هـ14/7/1395 وتاريخ 64/م
 القضاء نظام من والعشرون الثالثة المادة تعدل : أوال :آت هو بما رسمنا .هـ22/3/1404



 تصدر( :التالي بالنص لتصبح هـ14/7/1395 وتاريخ 64/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر
 والقطع والرجم القتل قضايا ذلك من ويستثنى فرد، قاض من العامة المحاكم في األحكام
 القتل موجب انتفاء حال وفي .قضاة ثالثة من فتصدر النظام يحددها التي القضايا من وغيرها

 الوجه حسب يرونه ما أو التعزيري الجزاء تقرير القضية ناظري فعلى القطع أو الرجم أو
 تنفيذ يخصه فيما كل والوزراء الوزراء مجلس رئيس نائب سمو على : ثانيا ).الشرعي
.ك/انتهى .)بموجبه والتمشي اإلحاطة نرغب .»هـ ا.هذا مرسومنا

ت/12/135
3/363
1
8

1404
المحاكم

 الموجه هـ4/2/1404 في ق م/295 رقم السامي المقام خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 على بالتأكيد السامي المقام رغبة فيه جاء والذي الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصله
 يعود ذلك وأن التوسع بقصد األرض من بمساحة ألحد التقرير لها ليس بأنه المحاكم عموم
 أن سبق ما يؤكد وهذا .إلخ..التعليمات تقتضيه ما حسب المختصة وللجهات األمر لولي

 في 12/73 رقم والحقه هـ6/10/1403 في ت/165/3 برقم الوزارة عممته
.و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة فنرغب .هـ19/4/1404
ت/12/4
3/363

12
1

1405
المحاكم

 وتوفير فيها والعاملين المنشأة لهذه الالزمة الحماية وتوفير واليقظة الحرص يتعين«... -
 ذا رسمي مبنى كل عن مسئول أمن مكتب إيجاد وضرورة يمكن ما بأسرع السالمة سبل

 .ش/ .»الحكومية المنشأة أمن لحفظ المدينة أو المنطقة شرطة مدير مع بالتنسيق أهمية
.الوزارة من التعميم يطلب

ت/12/9
3/364

13



1
1405

المحاكم
 2543/8 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 2541/8 رقم التعميمي أمرنا إلى نشير« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ17/12/1404 في

 لم ما بتوقيعنا أمر أي اعتماد بعدم والقاضي منه صورة لكم المعطى هـ6/12/1404 وتاريخ
 رقم وتحمل ـ به يختص فيما الوطني الحرس من أو الديوان من رسمية مذكرة بموجب يكن

 ومن الرسمية صفته ليأخذ إلينا يعاد الشرط هذا فيه يتوافر ال أمر وكل صدورها وتاريخ
 وكتاب المحاكم جميع على التأكيد اعتماد إليكم ونرغب .للعقاب عرضة فسيكون يخالفه
 مخالفة أية منه يصدر ومن التعميم بهذا ورد بما التام بالتقيد المملكة أنحاء بكافة العدل
.280/ص العدل كتاب في نصه .و/ .)األوامر مخالفة عقوبات أشد عليه نطبق فسوف لذلك
ت/12/46
3/364
6
3

1405
المحاكم

 الدوام بيانات في المركزيين المفتشين توقيع حيال مكاتبات من دار ما على بناء( :وبعد -
 المفتشين على -1 :اآلتي تقرر فقد .العمل مصلحة تقتضيه ما على وبناء وانصرافاً، حضوراً
 مراقبة أن باعتبار الفرع بموظفي أسوة الدوام بيانات في التوقيع الوزارة فروع في العاملين
 الرئاسية المحاكم في العاملين المفتشين على -2 .الفرع مدير إلشراف تخضع الدوام بيانات

 بموظفيها أسوة الدوام بيانات في التوقيع إدارة مدير أو للمحكمة عام أمين بها يوجد التي
 .اإلدارة مدير أو العام األمين مسئولية من عليها واإلشراف الدوام بيانات مراقبة أن باعتبار

 الدوام بيانات بقفل يومياً القيام المحكمة في العامل المركزي المفتش فعلى ذلك عدا ما -3
 رأى إذا -4 .المحاكم رئيس إشراف تحت وانصرافاً حضوراً )المحكمة( عمله مقر في

 المركزي المفتش إلى الدوام بيانات مراقبة يكل أن األسباب من سبب ألي المحاكم رئيس
 دقة بكل بذلك القيام المركزي المفتش فعلى الموظفين وغياب حضور بمتابعة ويكلفه
.ش/انتهى .)بذلك العمل نرغب .وحزم

ت/1/81
3/365

30



4
1405

المحاكم
 المباشر مرجعه يتخطى العدل وزارة منسوبي من المسئولين بعض أن لوحظ لقد( :وبعد -

 تكون وأن اإلداري التسلسل بمراعاة تقضي التعليمات إن وحيث بشأنه يراجع أو يرفعه فيما
 في داخل هو ما إنهاء ليتولى المباشر المرجع بواسطة والمراجعات والعروض المكاتبات
 وعدم النظام احترام اعتمدوا لذا .المختصة الجهة إلى ذلك من خرج ما ويرفع اختصاصه

 هذا في والتعليمات النظم به تقضي بما والتقيد األسباب كانت مهما المباشر المرجع تخطي
 ت/27/12 رقم التعميم بذلك صدر .و/انتهى .)الخير فيه لما الجميع الله وفق الخصوص

.ش./هـ4/3/1403 في
ت/24/160
3/365
2
9

1405
المحاكم

 إلى والمحالة هـ1/8/1405 في 1978/2 برقم لدينا الدائرة المخابرة على فبناء( :وبعد -
 البلدان بعض في المستأجرة الدور بشأن هـ9/8/1405 في 2722 برقم المالية اإلدارة

 القضائية األعمال مجريات وترشيد التعليمات فلمقتضى معتمد، تشكيل لها ليس لمحاكم
 مركزية بشأن األعلى القضاء مجلس وخطابات السامية، األوامر ولمقتضى والمالية واإلدارية
 تشكيل ذات رسمية لمحكمة إال االنتداب يسوغ ال وأنه القضائية التبعية ومراعاة المحاكم

 وهي عقودها انتهاء تاريخ من ابتداء اآلتية الدور أجور عقود تلغى : أوال :يلي ما يقرر معتمد
 لفرع التابعة طريب، -2 .بمكة الوزارة لفرع التابعة مالك، بني بجيلة -1 : من كل في

 وحديجة، الحفيرة، -4 .القويعية لمحاكم التابعتان وعنان، صبحاء، -3 .بمكة الوزارة
 -6 .الشمالية الحدود محاكم لرئاسة التابعة الشعبة، -5 .الدوادمي لمحاكم التابعة وماسل،

 -8 .حائل محاكم لرئاسة التابعة العمائر، -7 .القصيم محاكم لرئاسة التابعة السحابين،
 قضاء يتبعها رسمية محكمة كل تعمد : ثانيا .بالقصيم الوزارة لفرع التابعة اللغفية، محكمة

 أسوة رسمياً بها يرتبطون التي المحكمة في قضاياهم في النظر المذكورة البلدان من أي
 أيام ولثالثة قبلها من مندوب بعث المذكورة البلدان تتبعها جهة كل على : ثالثا .بغيرهم
 المحكمة إلى موجوداتها وجميع وأثاثها وسجالتها ضبوطها لجلب وفراش سائق ومعه منتدباً



 يعتبر : رابعا .التعليمات وحسب لصاحبه المبنى وتسليم قضائياً، بها يرتبطون التي الرسمية
.و/انتهى .)يخصه فيما كل موجبه إنفاذ المعنية الجهات وعلى به، التبليغ تاريخ من هذا أمرنا
ت/12/9
3/366

10
1

1406
المحاكم

 في التعميم ينظر ك/ .»الشرعية المحاكم إلى المتخاصمين مع األسلحة دخول منع«... -
.2/586 السالح

ت/3/42
3/367
4
3

1406
المحاكم

 القضايا بتخصيص تعميم من سبق وما فيها والبت القضايا نظر في األصل هي المحاكم(... -
 منازعات حسم هيئة بها يوجد التي البلدان به المقصود إنما المنازعات حسم بهيئة التجارية
 وإنهائها القضايا هذه من يردكم ما نظر منكم نرغب لذا .وجدة والرياض كالدمام تجارية
.و/ .)اختصاصكم من هو مما كغيرها الشرعي بالوجه

ت/12/82
3/367

24
4

1406
المحاكم

 هـ28/2/1406 في 1154/1 رقم بيشة محكمة رئيس فضيلة خطاب وردنا( :وبعد -
 الكتابات أغلب أن إال قضاة أربعة بها إذ كبرى محكمة تعتبر بيشة محكمة أن المتضمن

 الوزارة كتاب إفهام فضيلته ويأمل بيشة، قاضي باسم توجه وفروعها الوزارة من إليها الواردة
 رئيس باسم المحكمة لهذه والمكاتبات الخطابات توجيه يكون بأن الوزارة فروع وكذلك
 على التنبيه نرغب ولهذا .التباس يحصل ال حتى بيشة قاضي من بدالً بيشة محكمة



 رقم التعميم بذلك صدر .ش/انتهى .)واعتماده فضيلته إليه أشار ما بمالحظة لديكم المحررين
.ك/هـ4/5/1407 في ت12/74
ت/12/101
3/367

30
5

1406
المحاكم

 من أي تصحيح أو تعديل -1 :اآلتية الحاالت في إال الشرعية المحاكم إلى يحال ال«... -
 مجلس لقرار استناداً جده أو لوالده، حفيظة وجود عدم حالة في للمواطن االسم فقرات
 وجود عدم حالة في اللقب أو الجد اسم إضافة -2 .هـ25/1/1393 في 64 رقم الوزراء
 على االعتماد من الغرض ألن ثالثياً واسمه حفيظة على تحصل الذي المواطن والد حفيظة
 .إليها ينتمي ال عائلة أو قبيلة على الشخص دخول عدم الحاالت هذه مثل في الشرعي الصك

 ألحدهما مميز اسم إضافة ويلزم حفيظتيهما في لشخصين الرباعي االسم تطابق حالة في -3
 شؤونهما أو الرسمية معامالتهما في التشابه هذا نتيجة التباس أي لحدوث تفادياً

.2/106 والجوازات الجنسية في التعميم ينظر .و/ .»إلخ...الخاصة
ت/12/112
3/368
9
6

1406
المحاكم

 التي العقود في سواء الرسمية اإلجراءات كافة في الهجري التاريخ استعمال اعتماد«... -
 في هـ26/12/1409 في 187/ت/8 رقم التعميم ينظر .ك/ .»ذلك غير أو أجنبي فيها

.2/664 الشركات
ت/12/211
3/368

20
11

1406
المحاكم



 في 223/31 رقم األعلى القضاء مجلس قرار نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 .المحكمة قضاة بين االختصاص تدافع تعدد من للمجلس ظهر ما بشأن هـ25/10/1406

 فإن :وبعد بعده، نبي ال من على والسالم والصالة وحده لله الحمد« :المقدمة بعد النص
 القضاء نظام حسب له المخولة الصالحيات على بناء العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس

 وما القضية ينظر فيمن المحكمة قضاة بين االختصاص تدافع تعدد من ظهر ما على وبناء
 المجلس فإن اإلجراء هذا من أصحابها وتضرر القضايا في البت تأخر من ذلك على يترتب
 يكلف القضية ينظر فيمن المحكمة قضاة بين االختصاص تدافع عند : أوال :يلي ما يقرر

 اعتماده يلزم المحكمة رئيس يقرره ما : ثانيا .بنظرها المحكمة قضاة أحد المحكمة رئيس
.و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .اهـ .»الموفق والله وتنفيذه

ت/12/28
3/369

12
2

1407
المحاكم

 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس ورئيس العدل وزير معالي خطاب إلى فنشير( :وبعد -
 أو للوزارة يكتبون الفروع مديري بعض أن المتضمن هـ20/11/1406 في 1563/1
 قبل معتمدة لمحكمة قاضٍ انتداب أو بقاضٍ إشغالها أو محكمة فتح بطلب القضاء لمجلس
 لذا .العتمادها وافية دراسة تتطلب األشياء هذه إن وحيث المحكمة، رئيس مع التنسيق
.ك/انتهى .)العتماده ذلك بمراعاة الفروع إبالغ نرغب

ت/12/32
3/369

20
2

1407
المحاكم

 تاريخ 522 رقم بالرياض التمييز هيئة رئيس فضيلة خطاب الوزارة إلى ورد( :وبعد -
 بعض وجود بالرياض التمييز محكمة الحظت« :المقدمة بعد نصه واآلتي هـ1/2/1407

 أخرى جهات إلى المحاكم من الدائرة المكاتبات عند المحاكم بعض تسمية في القصور
 تكون ال بحيث الهجرة أو البلدة لصغر نتيجة أو البلدان بعض أسماء في التشابه نتيجة وذلك

 تلك لها التابعة المنطقة معرفة عدم في يتسبب مما وهذا أهلها وعند منطقتها في إال مشهورة



 إلى فيضطر جهاتها إلى المعامالت إيصال من يتمكن ال البريد أن ذلك عن فينتج البلدة
 لوصول تأخير وفيه الناس ولمصالح للمعامالت تعطيل فيه وهذا منها الصادرة للجهة إعادتها

 تقع ال التي منها خاصة المحاكم جميع على التعميم نأمل لذا.الصحيحة جهاتها إلى المعامالت
 الروضة محكمة( مثل المحكمة فيها تقع التي المنطقة اسم إضافة بضرورة الرئيسية المدن في

 البلدان لمحاكم بالنسبة وهكذا بالقصيم ثادج أو بالمحمل ثادق وكذلك بسدير أو بحائل
 أن آملين محكمة بكل الخاصة األختام في التسمية كامل إيضاح وكذلك )الصغيرة والهجر

 اإلحاطة نرغب لذا .»هـ ا.يحفظكم والله تعثره وعدم العمل صالح أجل من سريعاً ذلك يتم
.و/انتهى .)بموجبه

ت/12/130
3/370

18
7

1407
المحاكم

 محكمة ألقرب تكتب أن فعليها نظر هيئة القضية ناظرة المحكمة في يكن لم إذا -2 (... -
 يلزم ما وتقرير المطلوب على للوقوف لديها النظر هيئة تكليف بطلب نظر هيئة فيها إليها
 وإن فحاالً انتداب إلى يحتاج ال كان فإن .المطلب تحقيق إليها المكتوب المحكمة على
 مع االنتداب بطلب العرض )نظر هيئة لديها التي المحكمة( فعليها انتداب إلى يحتاج كان

 أو تكليف يجوز ال -3 .األول البند في إليها المشار االنتداب طلب إجراءات استكمال
 وتؤيده تذكره كاف لمبرر إال نظر هيئة فيها التي المحكمة غير من نظر هيئة انتداب

 ينظر .ك/ .)إليها محكمة أقرب هيئة من يكون الحالة هذه وفي القضية ناظرة المحكمة
.825/ص النظر هيئة في التعميم

ت/8/69
3/370

16
4

1408
المحاكم

 خطاب إلى وإشارة هـ21/10/1406 في ت12/189 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 فضيلته أن المتضمن هـ4/4/1408 في 1274/1 رقم الجوف منطقة محاكم رئيس فضيلة
 أن وذكر والجوف سكاكا بين تفريقهم عدم فروعها وبعض الوزارة محرري بعض على الحظ



 فقط بسكاكا الختصاصها والمستعجلة العدل كتابة على إال الينطبق سكاكا باسم المخاطبة
 التنبيه في فضيلته ورغب الرئيسية المحكمة لكونها الجوف لمنطقة عامة فهي المحكمة أما

 ومالحظة االطالع نأمل .الجوف منطقة محاكم رئاسة باسم المحكمة مخاطبة تكون أن على
.ك/انتهى .)إليه أشير ما
ت/8/135
3/370

20
7

1408
المحاكم

 أو بلدة إلى العدل كتاب أو الفضيلة أصحاب من أحد انتداب إلى الحال دعت إذا(... -
 عامة في كالمتبع اإلمارة مبنى في قضاياهم نظر فيكون تشكيل ذات محكمة لها ليس هجرة

.و/ .)المناطق
111/ت/8
3/371

29
7

1409
المحاكم

 الخفير مالزمة وكذا القضاة غرفة تحصين الضروري من أنه يرى العدل وزير معالي«... -
 شرعي لمقتضى بالسجين االنفراد للقاضي يمكن وأنه للمحاكمة مثوله أثناء المتهم للسجين

 يسمع وال يرى بحيث الداخل من بابها عند يقف بل الغرفة من الخفير إخراج منه يلزم وال
.2/549 السجناء في التعميم ينظر .و/ .»القيود فك عدم مالحظة مع
116/ت/8
3/371
1
8

1409
المحاكم

 وتاريخ 1888/5 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 والمعطى المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ6/7/1409



 رقم اإلمارة خطاب إلى إشارة« :المقدمة بعد نصه واآلتي منه نسخة الوزارة لهذه
 اللجنة توصيات حيال مرئيات من أبديتموه ما بشأن هـ15/11/1408 وتاريخ س/4190/3

.الحج أيام في المقدسة بالمشاعر والسرقات النشل موضوع لدراسة المشكلة

 هـ3/4/1409 وتاريخ 18/1/303 رقم العدل وزير معالي خطاب من صورة طيه تجدون
 باالطالع أنه المتضمن هـ23/1/1409 وتاريخ 16/6448 رقم الوزارة لخطاب الجوابي

 اللجنة توصيات مناسبة لمعاليه اتضح الخصوص بهذا اإلمارة ارتأته وما اللجنة توصيات على
 مع تضبط التي المبالغ مصادرة موضوع ترك يرى معاليه أن غير الشريعة أصول مع لتمشيها
 بالنسبة أما بمالبساتها أدرى ألنه القضية حاكم لنظر األحوال جميع في عدمها من النشالين

 تم قد بأنه معاليه أفاد فقد الحج فريضة أداء من النشالين تمكين عدم حيال ارتأيتموه لما
 وتاريخ 145 رقم صورته المرفقة العلماء كبار هيئة مجلس بقرار ذلك معالجة

 وتاريخ 17357 رقم صورته المرفقة الكريم السامي باألمر المتوج هـ11/7/1408
 كالقتل فيها المتهم على المحافظة يجب التي الهامة القضايا أن المتضمن هـ14/11/1408

 الحج مناسك إتمام من بسببها والموقوفون فيها المتهمون يمكن أال فينبغي والخطف والسطو
 األمر على االطالع نأمل ذكر ولما المحصرين حكم في ويعتبرون بالحج محرمين كانوا إن

 إليها المشار اللجنة توصيات اعتماد وكذا بمضمونه والتقيد الذكر سالف الكريم السامي
 معالي ارتآه لما وفقاً التوصيات تلك من )2( البند في ورد ما تعديل بعد بموجبها والتمشي

 من حاالً المحكمة إلى النشل قضايا جميع تحال أن -1 :يلي كما تصبح بحيث العدل وزير
 الجرم مع يتناسب بما عليه والحكم الجاني إقرار ألخذ فوراً فيها للنظر التحقيق جهة

 من فيها كان فيما الحجة ذي شهر أول من تحدث التي القضايا أما حقه في المرتكب
 المحكمة إلى فتحال قضائية دائرة اختصاص من كان وما فيها حكم فرد قاض اختصاص

 النشل قضايا تحال وجدة المنورة للمدينة بالنسبة الحال وكذلك المتبع حسب فيها للنظر
 المدعي القضايا هذه يصحب أن على فيها للنظر التحقيق جهة من حاالً المحكمة إلى فيها
.الحج موسم في الحج أعمال إنهاء أجل من مقارها من مقر كل وفي قضية كل في العام

 القضية حاكم لنظر ذلك عدم من النشالين مع تضبط التي المبالغ مصادرة موضوع ترك -2
 البدنية العقوبات على بالتركيز القضاة الفضيلة أصحاب حث -3 .بمالبساتها أدرى لكونه

 على النص وكذلك طويلة لمدة السجن عقوبة من بدالً التعزيرية الجلدات كمضاعفة
 وعلى فوراً الجلد يكون وأن السجن في السجين إقامة صفوة من تكدر تطبيقية عقوبات

 يتربص لمن رادعاً ذلك ليكون المواسم أثناء وفي أمكن إن جنسه بني من الناس من مرأى
 العقوبات رغم أخرى مرة للجريمة النشالين تكرار حالة في -4 .الحرام الله بيت بحجاج



 بأمن العابثين األرض في المفسدين من اعتبارهم فيجب سابقة قضايا في بحقهم طبقت التي
 هـ12/8/1402 وتاريخ 1894/8 رقم الكريم السامي األمر بموجب ويعاملون البلد هذا

 234/8 رقم السامي باألمر المؤكد هـ18/10/1402 وتاريخ 63814 برقم لكم المبلغ
 نأمل .»هـ ا.هـ1/5/1403 وتاريخ 1664/س 16 برقم لكم المبلغ هـ20/3/1403 وتاريخ

.و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع
183/ت/8
3/373

25
11

1409
المحاكم

 في النظر« :نصها الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من )55( المادة فإن( :وبعد -
 بما عادالً تقسيماً المحكمة قضاة على وتقسيمها المحكمة إلى ترد التي الدعاوي جميع
 واقع من لوحظ وحيث .»اهـ.حدته على قسمه في منهم كل لينظر المذكور الرئيس فيهم

 وجنائية، حقوقية، القضائية المحاكم ألعمال خالصات متضمنة المحاكم من الواردة البيانات
 منهم المرفوعة البيانات هذه في يرد لم المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب بعض أن وإنهائية،

 فضيلتكم إبالغ جرى عليه .المذكورة المادة حسب القضايا من لقسمتهم مزاولتهم يفيد ما
.و/انتهى .)الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من )55( المادة موجب العتماد

118/ت/8
3/373
1
8

1410
المحاكم

 وقد بالسوية المحكمة قضاة بين المعامالت بإحالة تقضي التعليمات أن فمعلوم( :وبعد -
 فأكثر قاضيان فيها يكون التي المحاكم في القضاة الفضيلة أصحاب أعمال بيانات من لوحظ
 قاضٍ من واإلنهاءات والجنائية الحقوقية القضايا عدد في المحاكم بعض في تفاوت وجود
 -2 .اإلحاالت في التفاوت هذا موجب عن مفصالً اإلفادة -1 :يلي ما فيعتمد لهذا آلخر

 في بالسوية فأكثر قاضيان فيها يوجد التي المحكمة في المعامالت توزيع يكون أن
 نظر محل سيكون هذا أن ونخبركم .واإلنهائية والجنائية، الحقوقية، كافة، المعامالت

 القضائيين المفتشين لتعميد هذا أمرنا من صورة األعلى القضاء مجلس أعطينا وقد .التفتيش



.و/انتهى .) عليها الالزم وترتيب التفتيش عند هذه بمراعاة
134/ت/8
3/374

21
8

1410
المحاكم

 من البيع صدور إثبات من بد فال قاصر ورثته وفي إفراغه قبل العقار بائع توفي إذا(... -
 ينظر .و/ .)هـ28/2/1398 في 63 رقم القرار في كما الشرعية المحكمة لدى المتوفى
.284/ص العدل كتاب في التعميم

12/ت/8
3/374
5
2

1411
المحاكم

 على المبني هـ22/9/1398 في ت178/12 رقم الوزارة هذه لتعميم فإلحاقاً( :وبعد -
 اتخاذها الواجب لإلجراءات المتضمن هـ28/8/1398 في 472 رقم الوزراء مجلس قرار
 الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا .والقصر لألوقاف عقارات وشراء بيع عند

 تكون معامالت المحكمة إلى يرد أنه المتضمن هـ1/9/1410 في 2674/1 رقم بالرياض
 في معتمدة بمبالغ سحوبات أو شيكات لها صدرت واألوقاف القاصرين بأموال عالقة ذات

 ساحبة إدارة لكل مخصصة السعودي العربي النقد مؤسسة لدى اعتمادات ذات أو الميزانية
 الصرف عند وتأخرت مختلفة مدد عليها مضى قديمة السحوبات أو الشيكات تواريخ وتكون
 دون الشيك ثمنه بما تتعلق معاملة وجود لعدم الفروع أو المحاكم لدى محفوظة ألنها وذلك
 الشيك صرف صالحية إن وحيث الشيك، ثمن صرف عند النتيجة عليه تكون لما النظر

 المصرفية للقواعد وفقاً تأخير دون حقوقهم المستفيدين استالم لحين أشهر ستة محددة
 يربك الفعلي صرفه وتاريخ الشيك صدور تاريخ بين المدة طول إن وحيث المالئمة،
 فترة تجديد طلب ذلك على ويترتب .فيها صدر التي المالية للسنة الحسابية القيدية العمليات
 على التعميم : فضيلته يرى ذكر لما نتيجة سوالب من يحصل قد ما ولتالفي...صالحيته

 بأموال خاصة سحوبات أو شيكات بأي االحتفاظ بعدم الوزارة وفروع المحاكم جميع
 فترة تجديد يتم أن ماضية لسنوات ذلك من شيء لديهم كان إذا وأنه واألوقاف، القاصرين



 المحكمة باسم السعودي العربي النقد مؤسسة لدى بحساب إيداعها ويتم صالحيتها
 فضيلته، رأه ما ولوجاهة .هـ ا .الرشد سن القاصرين بلوغ أو البدل شراء لحين المختصة

.و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل
26/ت/8
3/375

26
2

1411
المحاكم

 بخطاب ذلك يكون سجين، أي طلب حالة في بأنه القضاة، الفضيلة ألصحاب اإليعاز«... -
 .و/ .»بفترة القضية في النظر موعد قبل المطلوب السجين بها التي للجهة يرسل رسمي،

.2/553 السجناء في التعميم ينظر
27/ت/8
3/375

27
2

1411
المحاكم

 دائرة ألي يحق ال أنه على نصت الشرعي القضاء مسئوليات تركيز من )8( المادة إن(... -
 معامالتها جميع في واسطتها بغير المخابرة ـ العدل وزارة ـ القضاة برئاسة المرتبطة الدوائر من
 الدائرة منطقة في الموجود اإلداري الحاكم بمخابرة الضرورة تقضي التي األمور في إال

 الموجودة الدوائر من الشرعية باألمور المتعلقة المعامالت عن االستفسارات وفي المذكورة
.285/ص العدل كتاب في التعميم ينظر .و/ .)الدوائر تلك منطقة في
104/ت/8
3/376

14
10

1411
المحاكم

 16/69338 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من صورة تلقينا( :وبعد -
 االجتماعية والشئون العمل وزير معالي خطاب وردنا« :يلي ما ونصه هـ7/10/1411 في



 قبل من تنظر التي العمالية الدعاوي موضوع بشأن هـ11/8/1411 في 805/3/1 رقم
 فيها طرفاً األجنبي العامل يكون جنائية دعوى بها مرتبطاً يكون والتي طرفهم العمالية اللجان
 فأي وبالتالي العمالية الدعوى في البت قبل الجنائية الدعوى في النظر يقضي النظام وكون
 انتهاء حين إلى العمالية الدعوى توقف عليه يترتب الجنائية الدعوى إجراءات في تأخير

 مدة المملكة في األجنبي العامل بقاء نتيجة سلبية آثار إلى يؤدي وهذا .الجنائية الدعوى
 يكون التي الجنائية الدعاوي في البت سرعة على التأكيد نرغب لذا. أجر أو عمل بال طويلة
 في النظر على تأثير من فيها التأخير يحدثه لما تالفياً األولوية ومنحها أجنبي عامل فيها طرفاً

 جرى موجبه واعتماد ولإلحاطة، .».هـ ا.االعتبار في ذلك أخذ فيعتمد العمالية، القضايا
.و/انتهى .)تعميمه

14/ت/8
3/377

23
1

1412
المحاكم

 بين نزاع هناك كان أو التصرف جائزي غير أشخاص أو قصار الورثة في كان إذا (... -
 .و/ .)المحاكم اختصاص من القسمة إثبات فإن وصية أو وقف حصة فيه أو العقار مستحقي

.181/ص القسمة في التعميم ينظر
33/ت/8
3/377

22
2

1412
المحاكم

 القضاة الفضيلة أصحاب دوام متابعة اعتماد المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب فعلى(... -
 حسب منا الالزم ترتيب ليجري شهرياً عنها لنا والرفع وكتابياً هاتفياً إلشرافهم التابعين
 جدول في إلدراجه قبلنا من يتم مما بصورة األعلى القضاء مجلس تزويد ثم ومن النظام
 النقل في واألفضلية الترقية عند للقاضي األداء تقويم من جزءاً ليكون المجلس أعمال
الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)وغيره

43/ت/8
3/377



29
3

1412
المحاكم

 أو الثاني أو األول االسبوع في بالمحكمة تواجده موعد تحديد المنتدب القاضي على«... -
 كل األقل على أو العام من الباقية لألشهر ثابتاً الموعد هذا ويكون الشهر من إلخ...الثالث
 موظف القاضي يشعر األقل على أو المراجعين أمام بارز مكان في ويوضع أشهر ثالثة

 القضاة في التعميم ينظر .ك/ .»المراجعين بإبالغ بدوره ليقوم حضوره بمواعيد المحكمة
.213/ص
49/ت/12
3/377

12
4

1412
المحاكم

 إلى الرجوع دون مباشرة للوزارة بالرفع العدل وكتاب القضاة بعض دأب لقد( :وبعد -
 »العدل كتابة رئيس أو المنطقة محاكم رئيس أو المحكمة رئيس« المباشرين رؤسائهم

 رقم الوزاري التعميم ضمنها ومن تعليمات من به بلغوا ما يخالف ذلك إن وحيث
 الندوة لتوصيات التنفيذية اللجنة به أوصت ما على المبني هـ21/8/1406 في ت12/166

 الصدد هذا في التعميم من )3( مادة )6( الفقرة تضمنته وما المحاكم رؤساء الجتماع األولى
 في المحكمة رئيس إلى ذلك يوجه أن ينبغي فإنه استشكال القضاة ألحد طرأ إذا تنص التي

 نؤكد لذلك .مباشرة القاضي من للوزارة رفع دون منطقته في المحاكم رئيس أو محكمته
.و/انتهى .)مرجعهم طريق عن إال للوزارة الرفع عدم ل عد وكتاب قضاة الجميع على
53/ت/12
3/378

19
4

1412
المحاكم

 بنتائج مفصلة بيانات تقديم بعد إال عدل كتابة أو محكمة أي تدعيم في ينظر لن(... -
 وأسباب إنجازه يتم لم وما إنجازه تم ما فيها مبين متوالية أخيرة سنوات ثالث لمدة أعمالها

.الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)ذلك



83/ت/8
3/378
4
7

1412
المحاكم

 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد( :وبعد -
 على والمبني العام واألمن اإلمارات لعموم الموجه هـ25/6/1412 ـ 24 في ش 5362/2
 العدل وكتابات للمحاكم الحراسات تأمين بشأن هـ3/5/1412 في 819 رقم خطابنا

 إحدى القضاء إن وحيث« :نصه ما سموه تعميم تضمن وقد األخرى القضائية واإلدارات
 حراسة تبقى أن نرغب أمنها، على والمحافظة الهيبة بمظاهر والجديرة الهامة الدولة سلطات

.و/انتهى .)اإلحاطة نأمل .»هـ ا .الشرطة قبل من المحاكم
91/ت/3
3/378

25
7

1412
المحاكم

 األخرى اإلدارية الجهات ببعض باالتصال القضاة بعض قيام من لوحظ لما فنظراً( :وبعد -
 المادة إن وحيث .المحكمة لرئيس الرجوع دون قبله من المنظورة بالقضايا تعلق له فيما

 لجميع المرجع هو المحكمة رئيس أن على تنص الشرعي القضاء مسئوليات تركيز من )53(
 موظفي جميع عن والمسئول .منها والصادرة المحكمة إلى الواردة والقضايا المعامالت
 بعد إال منهم أحد من كان أمر أي يصدر وال المال بيت وموظفي وكتبة أعضاء من المحكمة

 رئيس طريق عن إال حكومية جهة ألي الكتابة وعدم بذلك التقيد نرغب لذا .وأمره اطالعه
.و/انتهى .)المحكمة

137/ت/8
3/379
2
4

1414
المحاكم



 هـ25/1/1414 في 1169/ب/4 رقم السامي األمر من نسخة وردنا (... :وبعد -
 رقم األمر إلى نشير« :نصه وهذا الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً والموجه
 مخاطبتهم تكون بأن اإلمارات إبالغ على بالموافقة القاضي هـ7/7/1413 في م/1017

 وزارة لتقوم الداخلية وزارة طريق عن العدل وزارة مع القضايا بعض نحو يقترحونه فيما
 .المتبعة واإلدارية الشرعية اإلجراءات وفق يتم بما يلزم من وإبالغ األمر بدراسة العدل
 إطالة فيه الداخلية وزارة طريق عن العدل بوزارة اإلمارات اتصال تقييد أن تبين وحيث

 مع إليه، أشير فيما مباشرة العدل بوزير اإلمارات اتصال من مانع ال أنه نخبركم لإلجراءات
.و./بموجبه واإلحاطة لالطالع .اهـ.»بموجبه مايلزم فأكملوا ، بذلك سموكم إحاطة

189/ت/8
3/379
4
8

1414
المحاكم

 في 54559 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا( :وبعد -
 باستقاللية يخل فيما التدخل بعدم اإلمارات كافة على التعميم :المتضمن هـ13/7/1414

 لدراسة الوزارة لهذه الكتابة فبإمكانها ما قضية حيال نظر وجهة لإلمارة كان وإذا القضاء
 في م/4/1017 رقم السامي األمر به قضى لما وفقا العدل وزارة مع الموضوع

 في 4546/س/16 رقم بخطابنا اإلمارات كافة على والمعمم هـ7/7/1413
.و/انتهى ) هـ14/10/1413
194/ت/8
3/380

19
8

1414
المحاكم

 األمر به المبلغ هـ22/8/1404 في ت/12/157 رقم الوزارة هذه لتعميم إلحاقا( :وبعد -
 والمصالح الوزارات كافة على التأكيد بشأن هـ5/8/1404 في م/2510 رقم السامي

 عن إالّ أجنبية ممثلية من مراجعة أو اتصال أي قبول بعدم العامة والمؤسسات الحكومية
 11850/ب/5 رقم السامي المقام تعميم من نسخة تلقينا فقد .إلخ...الخارجية وزارة طريق

 الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه هـ4/8/1414 في



 برقم التعميمي أمرنا صدر أن سبق بأنه سموكم نفيد« :مايلي ونصه الوطني الحرس ورئيس
 بأن المملكة في األجنبية الممثليات على التعميم بشأن هـ5/8/1404 وتاريخ م/2510
 الخارجية وزارة طريق عن المملكة في الحكومية الدوائر مع بمراجعاتها البعثات تلك تتمسك
 .الخارجية وزارة بواسطة األجنبية بالممثليات االتصال يكون وأن العادة، عليه جرت حسبما
 وتاريخ 20230/1 رقم ببرقيته الخارجية وزير الملكي السمو صاحب أفاد وحيث

 والمصالح الدوائر من بعضاً أن الحظت بالوزارة المختصة الجهة بأن هـ25/6/1414
 وبعض الداخل في األجنبية الدبلوماسية بالبعثات مباشرة باالتصال تقوم المملكة في الحكومية

 إلى نرغب لذا .الخارجية وزارة إلى الرجوع دون الخارج في الدولية والمنظمات الهيئات
 التعميمي أمرنا به قضى بما بالتقيد الحكومية والمصالح الوزارات كافة على التأكيد سموكم
 الدولية والمنظمات والهيئات الداخل في األجنبية بالبعثات اتصاالتهم تكون وبأن إليه المشار

 أكد .و/انتهى .)موجبه واعتماد لإلحاطة .اهـ.»فقط الخارجية وزارة طريق عن الخارج في
.و/هـ15/9/1423 في 2084/ت/13 رقم بالتعميم

263/ت/8
3/381
6
4

1415
المحاكم

 في 1/350 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 وتاريخ 148/41 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ15/3/1415
 بقاض محكمة أي عززت إذا -1 :«.... مايلي يقرر المجلس أن المتضمن هـ25/2/1415
 المكاتب تشغل حتى جديدة قضائية مكاتب فتح يتم فال شاغرة قضائية مكاتب وفيها أكثر أو

 من أو المحكمة رئيس فيكلف األسباب من سبب ألي قضائي مكتب شغر إذا -2 .الشاغرة
 االسبوع في يومين أو يوم مدة سلفه بدأها التي القضايا نظر بإكمال القضاة أحد مقامه يقوم
 في التي القضايا -3 .الشاغر المكتب في عمله أيام المكلف القاضي إلى اإلحالة عدم مع

 . المحكمة في العاملين القضاة جميع على جديد من توزع بنظرها يبدأ ولم الشاغر المكتب
 ينظر .و/انتهى .)موجبه واعتماد لإلحاطة .اهـ .»بموجبه للعمل للمحكمة القرار هذا يبلغ -4

 في 2340/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/هـ9/9/1422 في 1862/ت/13 رقم التعميم
.و/هـ5/11/1424
266/ت/8



3/381
8
4

1415
المحاكم

 هـ9/3/1415 في 1/295 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 أن المتضمن هـ25/2/1415 في 146/41رقم األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه
 كبرى محكمة فيها مدينة في القضائي المالزم عين إذا -1 :(.... مايلي يقرر المجلس
 المحكمة في شهور ستة يعمل أن أساس على تقسم مالزمته فترة فإن مستعجلة ومحكمة

 في جاء ما بتطبيق االلتزام على التأكيد -2 .الكبرى المحكمة في المدة وبقية المستعجلة
 رقم العامة بهيئته القضاء مجلس بقرار صدرت التي القضائيين المالزمين أعمال تنظيم الئحة
 للعمل المعنية للجهة ذلك يبلغ -3 .المحاكم قبل من هـ15/11/1401 وتاريخ 316

.و/انتهى .)موجبه واعتماد لإلحاطة .اهـ.»بموجبه
783/ت/13
3/382

10
5

1416
المحاكم

 رعاية مؤسسة في بالعمل المحكمة قضاة الفضيلة أصحاب ...... تكليف بشأن (... -
 حسب الرسمي الدوام أثناء دوري بشكل الفضيلة أصحاب بين بالتناوب وذلك الفتيات

الوزارة من التعميم يطلب .)المؤسسات بتلك العمل حاجة
916/ت/13
3/382

13
5

1417
المحاكم

 يصدرونه ما على التوقيع الرعاية ودار األحداث قضايا في ينظرون الذين القضاة على (... -
 أو مستعجلة فيها التي البلد في كالمستعجلة فيها يعملون التي المحاكم باسم صكوك من

.1/152 األحداث في التعميم ينظر .و.)/مستعجلة هناك يكن لم إذا فقط المحكمة



940/ت/13
3/382

30
6

1417
المحاكم

 ووفقاً مرجعهم طريق عن إليهم ورد قد يكن لم ما يردهم أمر أي اعتماد عدم (... -
 منه بصورة تحتفظ مختصة رسمية لجهة وتاريخاً رقماً يحمل بأن المتبعة لإلجراءات

الوزارة من التعميم يطلب .و...)/الحاجة عند إليها للرجوع
1037/ت/13
3/382

16
3

1418
المحاكم

 األسبوع نهاية عطلة في المختصة الجهات من يرد ما إنجاز في القضاة بين التعاون (... -
 والمحكمة العامة المحكمة قضاة بين التناوب .بذلك رسمي تكليف إلى حاجة وال

 المحكمة في سواء مكتبه في المناوب عمل ويكون العيدين إجازة خالل بالعمل المستعجلة
.2/768 الصكوك في التعميم ينظر .و.)/المستعجلة أو الكبرى

1117/ت/13
3/383

12
10

1418
المحاكم

 هـ15/8/1418 في 2355 رقم والتحقيق الرقابة هيئة رئيس معالي خطاب تلقينا ( :وبعد -
 بعض في الرقابي بدورهم للقيام الهيئة مراقبي تمكين عدم على معاليه مالحظة المتضمن
 الهيئة مندوبي مع بالتعاون للوزارة التابعة القطاعات جميع على التعميم معاليه ورغبة المحاكم

 يخدم أمر الرقابي الختصاصها الهيئة ممارسة إن وحيث .إلخ.. الرقابية جوالتهم أثناء
 لذا الشرعية الدوائر على بالمصلحة يعود ما الهيئة مع التعاون تحقيق وفي العامة المصلحة

 مهمتهم وتسهيل الرقابية جوالتهم أثناء الرقابة هيئة مندوبي مع التعاون الجميع من نرغب



.و /انتهى .)بموجبه لديكم المختصين على والتأكيد بهم المناطة
1129/ت/13
3/383

10
11

1418
المحاكم

 26168/6 رقم المكلف المكرمة بمكة التمييز محكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا( :وبعد
 والدوائر الشرعية المحاكم بعض أن من فضيلته الحظه ما المتضمن هـ17/10/1418 في

 بمحكمة اتصال لها التي الحكومية والمصالح الوزارات من وغيرها العدل لوزارة التابعة
 تخالف التسمية وهذه ]التمييز هيئة[ باسم التمييز محكمة مخاطبة على دأبت التمييز
 نظام من الخامسة المادة من » ب « الفقرة في جاء ما على وبناء لذلك ونظراً .إلخ..النظام

 االطالع نرغب لذا هـ14/7/1395 في 64/م رقم الكريم الملكي بالمرسوم المتوج القضاء
 الخاصة المخاطبات جميع في ]محكمة[ لفظ استعمال في التعليمات به تقضي ما واعتماد

.و /انتهى .)المكرمة ومكة بالرياض التمييز بمحكمتي
1192/ت/13
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المحاكم

)

 القاضي هـ26/4/1419 وتاريخ 2385 رقم العدل وزير معالي قرار نسخةمن برفقه
 مجلس قرار على بناء المحاكم رؤساء اجتماعات عن المنبثقة التوصيات بعض على بالموافقة

 تصديق يتم أن ـ :التالية األمور في هـ17/11/1418 وتاريخ 420/46 رقم األعلى القضاء
 بسبب القناعة إثبات على العمل يجري أن ـ .القتل قضايا عدا ما فرد قاض من االعترافات

 بمال يتعلق فيما للقاضي النظر يترك ـ .المستعجلة المحكمة أو العامة المحكمة في الوفاة
 صك في المتجاورة العقارات صكوك دمج ـ .لقلته به بدل شراء يمكن ال كان إذا القاصر
.ك/يحفظكم والله.)بموجبه العمل واعتماد االطالع نرغب لذا .واحد
1229/ت/13
1/5
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المحاكم

 القضاء مجلس قرار على المبني هـ17/5/1419 وتاريخ 2764 رقم قرارنا على بناء(
 المحكمة في ينظر ما أن المتضمن هـ20/4/1419 في 148/47 رقم العامة بهيئته األعلى
 ما وأن اعتراف أو ببينة ثبت ما هو النبوي والحرم المكي الحرم في النشل قضايا من الكبرى

 الحج موسم في كان ما ذلك من ويستثنى المستعجلة المحكمة اختصاص من فهو ذلك عدا
 الذين القضاة العيد عطلة وقت ذلك في النظر فيتولى المنورة والمدينة المكرمة مكة في

 والله.)بموجبه العمل واعتماد االطالع نرغب لذا .انتهى.سابقا كان كما العمل بهذا يكلفون
.و/يحفظكم

1293/ت/13
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المحاكم
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 على والمالي اإلداري اإلشراف في المتمثلة للوزارة الممنوحة الصالحيات على بناء فإنه
 متابعة ذلك ومن ,القضاء نظام من )87( المادة على بناء األخرى القضائية والدوائر المحاكم

 من )41 ,39 ,38( المواد على بناء وفروعها الشرعية الدوائر سائر في الموظفين دوام
 وسرعة األداء مستوى على أثر من بذلك التقيد يحققه وما الشرعي القضاء مسئوليات تركيز

 العمل سير على تؤثر وخيمة عواقب من ذلك في والتفريط التساهل عن ينتج وما اإلنجاز
 برقم المعمم هـ22/7/1417 في 283 رقم األعلى القضاء مجلس قرار على وبناء .وانتظامه

 إداري مفتش تكليف قررنا فقد العامة المصلحة تقتضيه وما هـ5/9/1417 في 959/ت/13
 في العمل سير متابعة لغرض تفتيشية بجوالت بالقيام الفرع أو المحاكم رئاسة أو الوزارة من

 فيها الدوام انتظام على والوقوف والفروع العدل وكتابات المحاكم من الشرعية الدوائر
 والسجالت الضبوط توقيع من اإلدارية الجوانب يخص ما متابعة مع ذلك على والتركيز
 والتعليمات األنظمة وفق اإلدارية اإلجراءات سالمة من والتحقق الشهرية الكشوفات وتدقيق
 من المنطقة حدود وفي والفرع المحاكم رئاسة مع تنظيمه يتم برنامج وفق وذلك المرعية
 ومديري العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب من الوزارة ترغب وبموجبه المملكة مناطق



 المرجوة الفائدة الجوالت تحقق حتى مهمته وتسهيل اإلداري المفتش مع التعاون الفروع
 رقم التعميم ينظر .و/يحفظكم والله ويرضاه يحب لما الجميع الله وفق .)منها
هـ26/2/1422 في 1742/ت/13
1425/ت/13
1/5
2
7

1420
المحاكم

 في 1/1166 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد
 في 237/49 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ7/5/1420

 القضية الشتمال الكبرى المحكمة إلى المعاملة أحيلت إذا أنه المتضمن هـ29/4/1420
 مصاحبة أخرى جنايات على أيضا اشتمالها مع الكبرى المحكمة اختصاص من جناية على

 تلك تنظر الحالة هذه في الكبرى المحكمة فإن المستعجلة المحكمة اختصاص من لكنها
 المحكمة إلى ابتداء المعاملة أحيلت إذا وأما ,عام أو خاص حق من فيها بما جميعها القضايا

 لم الخاص الحق صاحب ألن العام الحق في الجزاء لتقرير اختصاصها من ألنها المستعجلة
 اختصاصها من هو فيما القضية وتنهي الدعوى تسمع المستعجلة المحكمة فإن بدعواه يتقدم

 لذا .بدعواه يتقدم لم الخاص الحق صاحب أن دام ما ردها لها يسوغ وال العام الحق من
.و)/بموجبه والعمل اإلطالع نرغب

1467/ت/13
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المحاكم

 مجلس قرار على المبني هـ5/9/1417 في 959/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا( :وبعد
 جميع على بالتأكيد القاضي هـ22/7/1418 في 283 رقم العامةو بهيئته األعلى القضاء

 لما ونظرا .إلخ..بأول أوال القضاة جميع من والسجالت الضبوط بتوقيع باالهتمام المحاكم
 التعيين أو النقل بسبب العمل تركه حين القضائيين المالزمين بعض أن من الوزارة الحظته

 أجروه ما على التوقيع يستكملوا أن دون انتقلوا قد الجديد العمل ومباشرة قاضي درجة على



 رقم التعميم منها التي للتعليمات صريحة مخالفة يعد وهذا والسجالت الضبوط في
 ورقم ,هـ13/8/1379 في 3966/3 ورقم ,هـ17/8/1395 في ت/170/12
 الفضيلة أصحاب على نؤكد فإنا الموضوع هذا وألهمية .هـ18/9/1400 في ت/123/12

 والتقيد والسجالت الضبوط في منهم إجراؤه تم ما جميع توقيع بضرورة القضائيين المالزمين
 بالوزارة المختصة الجهة على التأكيد جرى وقد .الخصوص هذا في التعليمات به تقضي بما

 المحكمة في العمل من التمكين عدم قضائية درجات على المالزمين تعيين قرارات بتضمين
 الضبوط على التوقيعات واستكمال طرفه إخالء يفيد ما إحضاره بعد إال إليها الموجه

.و)/بها عالقة أي له يعد لم وأنه فيها المالزمة تمت التي المحكمة في والسجالت
1523/ت/13
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المحاكم

)

 السامي األمر على المبني هـ26/12/1409 في 187/ت/8 رقم الوزارة لتعميم الحاقاً
 به والعمل الهجري التاريخ باعتماد القاضي هـ25/11/1409 في م/2191 رقم التعميمي

 السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه الخ ...والخاصة الحكومية األجهزة جميع في
 الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه التعميمي
 لوحظ وحيث " :المقدمة بعد ونصه هـ18/1/1421 في م/90 برقم الوطني الحرس ورئيس

 الميالدي التاريخ واستخدام الهجري بالتاريخ بالعمل والمؤسسات الشركات بعض تقيد عدم
 عليه تسير الذي وللمنهج بها المعمول والتعليمات لألوامر ذلك لمخالفة ونظراً ..منه بدالَ
 به والتقيد الهجري بالتاريخ العمل بمراعاة الجميع على التأكيد إليكم نرغب ...البالد هذه
 والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات جميع في والمرسالت المكاتبات كافة في

 األنظمة به تقضي لما وفقاً وغيرها والمتاجر والمصانع والبنوك والشركات والخاصة العامة
 الميالدي التاريخ استخدام إلى الحاجة دعت متى أنه على, الشأن بهذا الصادرة والتعليمات

 م/2191 رقم التعميمي األمر تضمنه لما وفقاً وذلك الهجري التاريخ جانب إلى فيدون
 نرغب لذا هـ.1. بموجبه يلزم ما فأكملوا .أعاله إليه المشار 25/11/1409 وتاريخ

. و / )يحفظكم والله بموجبه والعمل االطالع
1586/ت/13
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المحاكم

..)

 سرعة وتحقيق األداء مستوى برفع تعنى والتي الوزارة لهذه العامة األهداف من انطالقاً
 في المحاكم لرؤساء الثالثة الندوة عقد ـ الله بحمد ـ تم فقد الشرعية الدوائر في اإلنجاز
 فيما الرأي وتبادل للتباحث لهم الفرصة التاحة هـ26/3/1421ـ23من الفترة خالل المملكة

 ضوء على دراستها وبعد . التوصيات من عدد أعمالها عن انبثق وقد . العمل مصلحة يخدم
 األعلى القضاء مجلس على عرضه األمر يتطلب ما منها ظهر السامية والتعليمات األنظمة
 باعتماده التوجيه ويتم الوزارة بصالحيات يختص ما ومنها السامي للمقام لرفعه تمهيداً
 وفق الصكوك اختصار على التأكيد)1( :التالية التوصيات وهي قبلنا من بموجبه والعمل
 تركيز من )116( والمادة ، الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من )42( المادة

 للتمييز الخاضعة غير القضايا صكوك اختصار على والعمل الشرعي القضاء مسئوليات
 الحكم ونص اإلثبات محل أو النزاع وموضوع القضية أطراف أسماء ذكر على باالقتصار

 العمل رأس على قاض فيها اليوجد التي اإلفرادية المحكمة في اإلدارة مدير يمنح )2( .فقط
 اإلداري الجهاز على واإلشراف والمالية اإلدارية األمور في وفروعها الوزارة مخاطبة صالحية

 فعليه المحكمة هذه قبل من الرسمية الجهات مخاطبة إلى األمر احتاج وإذا المحكمة في
 القضايا إليها تحال محكمة أقرب قاضي او ـ وجد إن ـ المنتدب القاضي مع التنسيق

 في األول للكاتب الصالحية فتمنح للمحكمة إدارة مدير وجود عدم حالة وفي ، المستعجلة
( .المحكمة

 ترقيم وجوب المتضمن هـ21/5/1403 والتاريخ ت/80/12 الرقم ذي بالتعميم التقيد )3
 اليتناهي ما إلى )1(الرقم من يبداً واحداً تسلسلياً رقمها تحمل بحيث محكمة كل سجالت

 وإلغاء جديد برقم يبدأ وال وقف حيث من الرقم فيستمر الالحق الهجري العام دخل وإذا
 والذي بالمحاكم يختص فيما هـ22/5/1403والتاريخ ت/12م81الرقم ذي بالتعميم العمل
 ترقيم يتم بأن محكمة كل في للضبوط بالنسبة العمل ويكون أيضاً الضبوط في ذلك أوجب
 العام دخل إذا به خاصاً تسلسلياً رقماً يحمل بحيث حده على قضائي مكتب كل ضبوط

 العام أول من التوصية بهذه العمل وبدأ وقف حيث من الرقم يستمر الالحق الجديد الهجري



 والحرص والسجالت الضبوط بتوزيع االهتمام على المجتمعون ويؤكد هـ1422 الهجري
 بعض في الجاري العمل إبقاء )4( .القضائية المكاتب على عهدة الضبوط تسليم على

 جانب إلى به خاص قضائي مكتب كل في داخلي وصادر وجودوارد بخصوص المحاكم
 ت/42/12 الرقم ذي التعميم وإلغاء المحكمة في العام والصادر الوارد

 الخصوم محضري دور تفعيل )5( .العمل هذا مه يتعارض الذي هـ16/3/1394والتاريخ
 تنظيم من )9ـ8ـ7ـ3ـ2( إعماالًللمواد المحكمة في الخصوم محضري وظائف على يعمل ممن

 القيام تتولى محكمة كل في إدارة إيجاد خالل من الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال
 الجهاز أهمية على التأكيد مع لذلك يعد تنظيم وفق الجلسات مواعيد عليهم المدعى بإبالغ
 تسجيل إلى التحتاج التي القضايا )6( .الخصوم إحضار في ودورة المحكمة في األمني
 الرقم بجانب )ض( حرف إضافة مع الضبط رقم القرا أو الصك على يوضع التعليمات حسب
( .المسجلة الصكوك وبين بينها للتمييز

 طلبات تقديم من المحاكم لرؤساء الثانية الندوة في به التوصية سبقت ما على التأكيد )7
 كامل في للنظر القضائية المكاتب إلى وإحالتها المحكمة رئيس على االستحكام حجج

 على نائبه او القاضي وقوف يكون بأن المجتمعون أوصى كما ، الحجة طلب إجراءات
 ، الوزارة من يعد موحد نموذج عبر الحكومية الجهات مخاطبة تتم وأن األعالن قبل الموقع
 أي اتخاذ وعدم فضاء أرض عنه المنهى الموقع أن إتضح إذا فيما بالتعليمات التقيد وأيضاً
 المرجع طريق عن السامي للمقام عنه الرفع بعد إال اإلنهاء حيال ونحوه إعالن من إجراء
 بالتقيد القضاة على التأكيد )8( .بذلك اإلذن وورود الطلب حيال القاضي نظر بوجهة مذيالً

 لم ولو لها المحدد الوقت في جلسة كل ضبط بخصوص الصادرة والتعاميم بالتعليمات
 موعد بتحديد والتقيد المتخلف حضور عدم إلى االشارة مع أحداهما أو الخصمان يحضر

 بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار بذلك صدر لقد.[الضبط في ذلك وتسجيل القادمة الجلسة
 هـ7/6/1421 في 1577/ت/13 برقم المعمم هـ15/5/1421في 130/51رقم العامة
 المختصة الجهات من المتعمدة األهلية المساحية بالمكاتب االستعانة )9( ].موجبه فيرعى

 .والمكاتب الوزارة من موحدة عقود وفق االستحكام لحجج المساحي الرفع إعداد في
 مع التنسيق يتولة الرئاسية المحاكم من محكمة كل في للترجمة مكتب إنشاء )10(

 ما على وبناء .وعدالته المترجم أهلية من التحقق بعد بالساعة األجر نظام على المترجمين
 عموم من نرغب أعاله عنها المنوه التوصيات هذه على ولموافقتنا العامة المصلحة تقتضيه

 .و)/يحفظكم،،، والله . بموجبها العمل اعتماد والقضاة المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب
هـ4/6/1425 في 2467/ت/13 رقم التعميم ينظر
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 الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 وزارة ديوان من مندوبين تكليف تم أنه المتضمن هـ17/11/1421وتاريخ18/88676رقم

 تابعة فرعية مكاتب فتح اقتراح لدراسة ـ للسجون العامة االدارة ـ العام األمن ومن الداخلية
 وتوصلت . إنفاذه إلمكانية محددة آلية وضع وكيفية المحاكم داخل السجون إلدارات
 خصوصاً شرعية محكمة كل داخل مكتب السجون إلدارات يكون أن مناسبة إلى الدراسة

 وكذلك المحكمة إلى وخفرائهم السجناء دخول وترتيب تنظيم مهمته الكبيرة المدن في
 بين والتنسيق الجلسات مواعيد ومعرفة القضاة الفضيلة أصحاب لدى الجلسات إلى دخولهم

 تالفياً وخفرائهم السجناء متابعة وكذلك التأخر عدم لضمان السجن وإدارة المحكمة
 والتعامل والمعرفة الدراية من مستوى على كفاءات المهمة بهذه يقوم وأن السجناء لهروب
 أن على ومحافظة مدينة كل في السجناء وعدد العمل حاجة حسب العدد ويحدد المثالي
 وفق الشرعية المحاكم داخل قضاياالسجناء تخدم التي المهام من بعدد المكتب هذا يكلف
 من بالسجناء الخاص النموذج وكذلك بالمحكومية اإلشعار صورة استالم ـ 1 :مايلي

 بالكفالة السجين سراح إلطالق لألمارة العرض لتتولى السجن إدارة إلى وتسليمها المحكمة
 االستيقاف أصول الئحة من )18ـ17ـ16( المواد مقتضى ضوء في محكوميته انتهت لمن

 ـ 2 .المحكمة من رسميا أوراقه كامل ترد ريثما االحتياطي والتوقيف المؤقت والحجز
 قبل السجين قضية تخص أوراق من إحضاره يتطلب ما لمعرفة القضاة كتاب مع التنسيق

 تخص والتي األوراق هذه مثل نقص بسبب الجلسة تأجيل عدم لضمان الجلسة موعد
 تمتع بسبب المحكمة داخل القضايا بعض تأخر حال في السجن إدارة إبالغ ـ 3 .السجون

 السجن إدارة إبالغ ـ 4 .ذلك مثل لمعالجة المحكمة إلى رسميا للكتابة باإلجازة القضاة بعض
 معالجة من اإلدارة لتتمكن للجلسات حضورهم عدم أو السجناء حضور تأخر حال في حاال

.و..)/والتعليمات لألنظمة وفقا الوضع



.و/هـ4/6/1424 في 2255/ت/13 رقم بالتعميم أكد المحاكم في التعميم نص ينظر
1722/ت/13
1/54
1
2

1422
المحاكم

 قرار على المبني هـ16/1/1422 وتاريخ 346 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 بافتتاح القاضي هـ15/5/1421 وتاريخ 127/51 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس
 والعمل لالطالع . الخ. .. المنورة المدينة منطقة في الصويدرة بمركز شرعية محكمة
. ك / ) بموجبه

1862/ت/13
1/5
9
9

1422
المحاكم

 األعلى القضاء مجلس قرار على المبني 6/4/1415 في 263/ت/8 رقم للتعميم إلحاقا(
 مكتب شغر إذا" :الثانية فقرته في المتضمن هـ25/2/1415 في 148/41 رقم العامة بهيئته

 بإكمال القضاة أحد مقامه يقوم من أو المحكمة رئيس فيكلف األسباب من سبب ألي قضائي
 القاضي إلى اإلحالة عدم مع االسبوع في يومين أو يوم مدة سلفه بدأها التي القضايا نظر

 الفضيلة أصحاب بعض الستشكال ونظرا .إلخ..الشاغر المكتب في عمله أيام المكلف
 بالكتابة إنه وحيث ,مرضية ألسباب الشاغرة القضائية للمكاتب القرار هذا شمول عن القضاة

 وردنا هـ15/8/1422 في 48915/22 رقم بخطابنا األعلى القضاء لمجلس ذلك عن
 أن المتضمن هـ28/8/1422 في 1/2040 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب
 أو عادية إلجازة أم القاضي لنقل ذلك أكان سواء الشاغرة القضائية المكاتب بخصوص القرار
.و)/بموجبه العمل واعتماد لالطالع .اهـ.استثنائية أو مرضية

1869/ت/13
1/5

18
9

1422



المحاكم
)

 نسخة ومشفوعه هـ18/8/1422 في 11/و/221 رقم التجارة وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 حدد هـ7/2/1422 وتاريخ 18 برقم مهني رأي وهو المراجعة معايير لجنة عن صدر مما

 أو الرأي لتقديم به االستعانة عند مراعاتها القانوني المحاسب على يتعين التي االعتبارات
 من وانطالقا .إلخ..القضائية الجهات أمام المنظورة القضايا في المحاسبية األمور في المشورة

 معاليه طلب العامة المصلحة تحقيق شأنه من ما كل في الحكومية الجهات بين التعاون مبدأ
 الخبرة بأهل االستعانة وإن إليه أشير لما ونظرا .القضائية الجهات على تعميمه في النظر

 المشار الرأي من نسخة لكم نشفع لذا الكثير الشيء القضاة على يسهل التخصص حسب
الوزارة من النسخة تطلب .و)/فيه ورد بما واإلحاطة لالطالع بعاليه إليه
1912/ت/13
1/5

21
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1422
المحاكم

 وتاريخ 1/2692 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد(
 التحقيق بشأن هـ16/9/1422 في 37134/22 رقم لخطابنا فيه المشار هـ28/11/1422
 بعض وفاة عنه نتج سيارة انقالب بحادث تتعلق المحكمة في معاملة تأخر موضوع في

 األعلى القضاء مجلس على الموضوع هذا عرض تم أنه معاليه خطاب تضمن وقد .األشخاص
 من على بأن القضاة على التعميم المجلس ورأى والخمسين الرابعة دورته في العامة بهيئته

 على والحرص المحكمة في الموجودة المعامالت تتبع أعمالها إلنجاز محكمة أي إلى ينتدب
 يصدر فيما ذلك على والتأكيد بالسجناء المتعلقة القضايا سيما ال بذلك واالهتمام إنجازها

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ . االنتداب أو الندب قرارات في العدل وزارة من
.و)/ موجبه

2016/ت/13
1/5

22
6

1423



المحاكم
)

 وتاريخ 19/38594 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطابات إلى نشير
 وتاريخ 19/38853 ورقم هـ7/5/1423 وتاريخ 19/38531 ورقم هـ7/5/1423

 السجناء بعض بحق الصادرة الشرعية األحكام من صور ومشفوعاتها هـ10/5/1423
 للمحاكم اإليعاز سموه وطلب .الخ .... المخدرات واستخدام وترويج بحيازة المدانين
 الوصف تحديد إن وحيث .الجزاء تقدير قبل للمتهم الجرمي الوصف تحديد بضرورة
 التعاميم إليه المشار الموضوع في صدر وقد المحاكم إختصاص من اإلدانة حالة في الجرمي

 هـ28/4/1400 وتاريخ ت51/12 ورقم هـ9/8/1399 وتاريخ ت130/1 رقم
 الموضوع في صدر أن سبق بما العمل نؤكد لذا . هـ11/1/1401 وتاريخ ت11/1ورقم

 رقم التعميم ينظر . و/ ) موجبه واعتماد الجرمي الوصف تحديد في المحكمة اختصاص من
. هـ1/8/1424 في 2293/ت/13
2077/ت/13
1/5
8
9

1423
المحاكم

)

 وتاريخ 187/ت/8 ورقم هـ3/2/1421 في 1523/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 والخاصة الحكومية األجهزة في به والعمل الهجري التاريخ اعتماد بشأن هـ26/12/1409
 34662/ب/3 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ ..

 مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو لصاحب أصال الموجه هـ24/8/1423 وتاريخ
 16571/هـ/7 رقم األمر إلى نشير " : ونصه العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء
 اإلجراءات كافة في الهجري التاريخ باستعمال بالتقيد القاضي هـ12/7/1403 وتاريخ

 إلى فيها اإلشارة تستدعي التي الحاالت في أنه على للدولة الرسمي التاريخ باعتباره الرسمية
 الميالدي التاريخ من يوافقه ما على يشار ثم للدولة الرسمي التاريخ فيكتب الميالدي التاريخ

 الخاصة المدد استثناء طلبكم بشأن هـ25/9/1422 وتاريخ 19227/ب/3 رقم واألمر .
 يوافقها وما الحسابية لألغراض الميالدي بالتاريخ تكون بحيث إليه المشار األمر من بالعقود



 استخدام على بالموافقة والقاضي ، الدولة في العقود لجميع عامة كقاعدة الهجري بالتاريخ
 بالتاريخ يوافقه ما إلى فيها يشار أن على فقط والصيانة التشغيل عقود في الميالدي التاريخ

 عقود أما ، فيها الميالدي التاريخ استخدام من الدولة تستفيد التي العقود ألنها الهجري
 . التأخير غرامات من تحد ألنها المقاول صالح في هي مدتها فزيادة والتوريد العامة األشغال

 المساندة عقود أن المتضمن هـ15/6/1423 وتاريخ 1/6/830 رقم خطابكم إلى نشير كما
 التشغيل كعقود ) شهر / رجل ( وظائف على تشتمل االستشارية الخدمات وعقود الفنية

 إليه المشار هـ25/9/1422 وتاريخ 19227/ب/3 رقم األمر ضمن وإدراجها والصيانة
 وخدمات فنية مساندة هي الوزارة عقود معظم ألن الدولة لميزانية إيجابي مردود له سيكون

 الهجري بالتاريخ يوافقه وما الميالدي التاريخ استخدام على الموافقة وطلبكم .. استشارية
. والصيانة التشغيل بعقود أسوة العقود هذه في

 وتاريخ 8/2/9719 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب إلى أيضا نشير كما
 يلزم ما إكمال إليكم نرغب .. ذلك على ولموافقتنا . الموضوع بخصوص هـ28/7/1423

 رقم التعميم ينظر . و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . " بموجبه
. هـ16/7/1425 في 2492/ت/13
2084/ت/13
1/54

15
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1423
المحاكم

)

 وتاريخ 194 ت/8 ورقم هـ22/8/1404 في ت /12/157 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارة كافة على التأكيد بشأن هـ19/8/1414
 . الخ ... الخارجية وزارة طريق عن إال أجنبية ممثلية من مراجعه أو اتصال أي قبول بعدم

 34772/ب /5 رقم البرقي التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه
 رئيس نائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ25/8/1423 وتاريخ
 رقم التعميمية األوامر إلى نشير (( :- ونصه الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس

 والمؤسسات الوزارات اتصال يكون بأن القاضي هـ14/7/1397 وتاريخ 17001
 وزارة طريق عن المملكة لزيارة ودعوتها والشخصيات األجنبية الرسمية بالجهات الحكومية



 وتاريخ 2510 ورقم ،.. بالالزم المملكة سفارات بإبالغ بدورها تقوم وهي الخارجية
 العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات كافة على بالتأكيد القاضي هـ5/8/1404

 تؤكد وأن الخارجية وزارة طريق عن إال أجنبية ممثليه من مراجعة أو اتصال أي قبول بعدم
 فقط الخارجية وزارة طريق عن اتصالها يكون بأن األجنبية الممثليات على الخارجية وزارة

 أن الحظانا وحيث . ذلك على بالتأكيد القاضي هـ4/8/1414 وتاريخ 11850 ورقم ،..
 الهيئات ببعض مباشرة باالتصال تقوم المملكة في الحكومية والمصالح الوزارات بعض

 . الخارجية وزارة إلى ذلك في الرجوع دون الخارج في والشخصيات الدولية والمنظمات
 التعميمية األوامر به صدرت أن سبق ما بمراعاة المختصة الجهة على التأكيد إليكم نرغب
 رقم التعميم انظر . و / )بموجبه يلزم ما فأكملوا .. الخصوص بهذا إليها المشار

. هـ2/12/1426 في 2792/ت/13
2104/ت/13
1/5

26
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1423
المحاكم

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ4/10/1423 وتاريخ ر/5328
 القضايا إحالة على بالموافقة القاضي هـ6/9/1423 وتاريخ 221 رقم الموقر الوزراء
 ديوان إلى عليها أو السعودية أرامكو شركة من تقام التي بالتبعية والتجارية المحضة التجارية
 دون وذلك أحكامه على والتصديق التحكيم وثائق اعتماد ذلك في بما لنظرها المظالم
 نرغب لذا .اهـ.والقرارات واألوامر األنظمة بموجب المشكلة اللجان باختصاصات اإلخالل

.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم
2157/ت/13
1/53
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1

1424
المحاكم

)



 طلب حول المكرمة مكة بمنطقة الوزارة فرع عام مدير سعادة من للوزارة ورد ما على بناء
 المنطقة محاكم بعض من المكرمة مكة بمنطقة والتحقيق الرقابة هيئة فرع عام مدير سعادة

 لحصر وذلك الجولة لتلك سابق عام لمدة المحكمة موظفي دوام بيانات على االطالع
 تقتضيه ما على وبناء رقابية جهة الهيئة أن إلى ونظراً .إلخ..الفترة تلك خالل الغائبين

 وذلك السابقة الدوام بيانات على االطالع من الهيئة مندوب تمكين إليكم نرغب المصلحة
 فيه تحدد للمحكمة خطاباً مرجعه من الهيئة مندوب يحضر أن ـ 1 :التالية الخطوات وفق

 . بذلك المكلف الهيئة مندوب اسم فيه ويذكر ,دوامها بيانات علي االطالع المطلوب الفترة
 الهيئة مندوب مع باالشتراك الدوام ببيانات المختص الموظف بتكليف المحكمة تقوم أن ـ 2

 الشهرية الدوام خالصات مع مالحظات من فيها يوجد ما ومقارنة البيانات على االطالع في
 في 1554/ت/13 رقم لتعميمنا وفقاً للفرع ورفعتها أعدتها أن للمحكمة سبق التي
 وبيانات للفرع المرفوعة المحكمة خالصة بين اختالف يحصل ال حتى هـ22/4/1421

 فتوضح بينهما االختالف من شيء وجد وإن ,منها يستخرجها سوف التي الهيئة مندوب
 التي بياناته في الهيئة مندوب يذكر أن ـ 3 .حينه في ذلك مبررات الهيئة لمندوب المحكمة

 إجراء وتم مالحظات من يوجد بما للفرع رفعت قد المحكمة كانت إذا عما سيستخرجها
.و)/بموجبه يلزم ما فأكملوا ال؟ أم الحسم

2189/ت/13
1/5
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1424
المحاكم

)

 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ10/2/1424 وتاريخ 6038/ب/7 رقم

 تولي-1 :- يلي ما القاضي هـ17/11/1423 وتاريخ )261( رقم الموقر الوزراء مجلس
 المحاكم إنشاء حين إلى بالتبعية التجارية األعمال عن الناشئة القضايا في النظر المظالم ديوان

 وتاريخ )241( رقم الوزراء مجلس قرار من )7( البند في ورد ما على التأكيد-2 . التجارية
 بالمهمات القيام من ليتمكن المظالم ديوان في القضائي الجهاز دعم من هـ26/10/1407

 الستقطاب الالزمة والتخصصية القضائية المراتب إحداث ذلك في بما ، إليه المسندة
 الزيادة لمواجهة وذلك ، الالزمة اإلدارية الوظائف وكذا ، المجال هذا في العالية الكفايات



 االطالع إليكم نرغب لذا . الديوان فيها سينظر التي التجارية القضايا عدد في المتوقعة
. و/ )موجبه واعتماد

2207/ت/13
1/5
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3

1424
المحاكم

 للشكاوى المحاكم نظر بشأن هـ5/9/1423 وتاريخ 2071/ ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً (
 مدلول عن االستفسارات بعض لورود ونظراً ، والمجالت الصحف في ينشر بما تتعلق التي
 بما مقيد ذلك أن على العمل و االطالع إليكم نرغب . المملكة محاكم بعض من التعميم هذا
 في الوالئي لالختصاص المقررة الجزائية واإلجراءات المرافعات نظامي مواد مع يتعارض ال

. و/ ) الدعاوى نظر
2249/ت/13
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المحاكم

)

 الرقم ذي لقرارنا المبلغ هـ1/2/1423 والتاريخ 1932/ت/13 الرقم ذي لتعميمنا إلحاقاً
 والتاريخ 2118/ت/13 الرقم ذي وتعميمنا هـ24/1/1423 والتاريخ 627
 إنشاء بصدد هـ26/10/1423 والتاريخ 7385 الرقم ذي لقرارنا المبلغ هـ15/11/1423

 )2( الدعوى صحائف )1( أقسام وهي بالمحاكم الجديدة التنظيمية األقسام من خمسة
 النظر هيئة أعضاء ويشمل الخبراء )5( والتنفيذ الحجز )4( الخصوم محضري )3( المواعيد

 العمل فريق من المتخذ المحضر إلى وإشارة . ونحوهم والمترجمين والمساحين والمهندسين
 باألقسام الخاصة والتعليمات للقواعد والمتضمن المذكورة األقسام إنشاء بمتابعة المكلف

 وما المرعية واألنظمة التنفيذية ولوائحه الشرعية المرافعات نظام في صدر ما وفق المذكورة
 والمرفق والتعليمات القواعد تلك على ولموافقتنا ، والمتابعة التطبيق مراحل خالل ظهر

 يعترض ما عن للوزارة الرفع مع يخصه فيما كل بموجبها والعمل االطالع نرغب .منها نسخة
. الوزارة من المذكورة والتعليمات القواعد تطلب . و/ ) عقبات من تنفيذها



2255/ت/13
1/5
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المحاكم
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 وتاريخ 39400 رقم البرقي الداخلية وزارة وكيل معالي خطاب الوزارة تلقيت لقد
 المنطقة أمارة من أحيلت ......... السجين قضية إلى اإلشارة المتضمن هـ8/5/1424

 رقم فضيلته خطاب وردهم وقد هـ13/3/1423 بتاريخ المحكمة إلى .........
 وأنه . الخ ... اشهر خمسة لمدة سجنه المتضمن هـ22/9/1423 وتاريخ 890/3/926
 فضيلته خطاب يصل ولم إليه المشار الحكم من بصورة السجن إدارة تزويد يتم لم أنه اتضح

 شهرين محكوميته على زيادة السجين أمضى حيث هـ7/10/1423 بتاريخ إال السجن إلى
 وتزويد السجناء قضايا إنجاز على الفضيلة أصحاب حث معاليه ورغب . الخ ... أيام وعشرة

 وأن ذكر ما الحال وحيث .أهـ. حينه في منه صورة أو السجين بحق يتقرر بما السجون إدارة
 في 12/ت/142 رقم التعميم ومنها والتعليمات لألنظمة مخالف معاليه إليه أشار ما
 هـ28/3/1402 في 12/ت/40 ورقم هـ4/3/1402 في 12/ت/27 ورقم هـ8/7/1393

 ورقم هـ4/9/1408 في 169/ت/8 ورقم هـ13/8/1402 في 12/ت/109 ورقم
 األنظمة به تقضي ما واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ10/1422 في 1708/ت/13

 مما بصور المختصة الجهات وتزويد السجناء قضايا إنجاز سرعة على العمل من والتعليمات
. و/ ) التعليمات به تقضي ما حسب بحقهم يصدر

2257/ت/13
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المحاكم

)

 إلى اإلشارة من العدل كتابات أعمال على التفتيشية الجوالت نتائج في جاء ما على بناءً فإنه
 ، والسجالت الضبوط في للكتابة المزيلة الكيميائية والمواد والطامس المزيل استخدام كثرة



 ]184.146.110[ بالمواد ورد ما منها والتي والتعليمات لألنظمة مخالف ذلك إن وحيث
 27/12/1392 في ت/195/12 رقم التعاميم و الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من

 ورقم هـ14/4/1404 في ت/12/65 ورقم هـ15/3/1401 في ت/37/12 ورقم
 والقضاة العدل كتاب الفضيلة أصحاب على نؤكد لذا .هـ29/1/1420 في 1346/ت/13

 الملحوظات وتالفي وعناية دقه بكل إليه أشير ما بمالحظة العدل كتاب بإعمال القائمين
 الشرعي المقتضى حسب العمل سير حسن يحقق ما على والعمل بعاليه إليها المشار

 وفق مساءلة من المخالفات هذه على يترتب ما يتحمل سوف المخالف وأن والتعليمات
. و/ )النظام

2276/ت/13
1/54
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 ذات الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا لقد
 قرار من نسخة )1 : يلي ما ومشفوعها هـ26/6/1424 وتاريخ 30659/ب /7 الرقم

 نظام على بالموافقة القاضي هـ20/6/1424 وتاريخ 167 رقم الموقر الوزراء مجلس
 رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة )2 .بالقرار المرفقة بالصيغة األموال غسل مكافحة

 برفقه وتجدون . الخ ... ذلك على بالمصادقة الصادر هـ25/6/1424 وتاريخ 39 /م
 لذا . بعاليه عنهما المنوه الكريم الملكي المرسوم من ونسخة الوزراء مجلس قرار من نسخة
. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

2293/ت/13
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المحاكم

)

 رقم البرقي الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 19/29939 رقم سموه خطابات من ونسخ هـ23/5/1424 وتاريخ 19/44298
 ش19/14454/2 ورقم ,هـ12/3/1424 وتاريخ 19/21583ورقم ,هـ8/4/1424



 19/28915 ورقم ,هـ27/3/1424 وتاريخ 19/27178 ورقم ,هـ12/3/1424 وتاريخ
 منها كل ومشفوع هـ28/4/1424 وتاريخ 19/36833 ورقم ,هـ3/4/1424 وتاريخ
 واستعمال وترويج بحيازة المدانين السجناء بعض بحق الصادرة الشرعية األحكام من صورة

 الجرمي الوصف تحديد بضرورة للمحاكم اإليعاز سموه وطلب .إلخ..المخدرة الحبوب
 سموه بخطابات المرفقة األحكام وأن ذكر ما الحال وحيث .إلخ..الجزاء تقدير قبل للمتهم

 إليكم نرغب لذا سموه إليه أشار حسبما ذلك وألهمية الجرمي الوصف عن فيها ينوه لم
 في 2016/ت/13 رقم بالتعميم الخصوص هذا في به تبلغتم أن سبق ما واعتماد االطالع

.و)/بذلك بالتقيد الفضيلة أصحاب على والتوكيد هـ22/6/1423
2304/ت/13
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 القضاء يقوم أن من التنفيذية والئحته المحاماة نظام من "29/1" المادة في جاء ما على بناءً(
 الحكم هذا من بنسخة اإلدارة بتزويد كانت عقوبة بأي أو بالحد للحكم المصدر المختص

 من بنسخة للمحاماة العامة اإلدارة تزويد واعتماد االطالع إليكم نرغب عليه .نهائياً كان إذا
.و)/لمحام عقوبة أو بحد الحكم تضمن نهائي جنائي حكم أي
2315/ت/13
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 المرافعات نظام به المبلغ هـ18/6/1421 وتاريخ 1580/ت /13 رقم للتعميم إلحاقاً
 التنفيذية اللوائح به المبلغ هـ8/6/1423 وتاريخ 2005 /ت /13 رقم والتعميم الشرعية

 القاضي هـ14/7/1422 وتاريخ 1826/ت /13 رقم والتعميم الشرعية المرافعات لنظام
 طريقها عن األخرى والطلبات الدعاوى تقديم النظام يقضي التي النماذج ببعض بالعمل

 والتعليمات للقواعد المتضمن هـ19/5/1424 وتاريخ 2249/ت /13 رقم والتعميم
 بشأنها الصادر ) المستعجلة ( والجزئية العامة بالمحاكم الجديدة التنفيذية باألقسام الخاصة



 وتاريخ 1932/ت /13 برقم المعمم هـ24/1/1423 وتاريخ 627 رقم قرارنا
 /13 برقم والمعمم هـ26/10/1423 وتاريخ 7385 رقم قرارنا حقه وال هـ1/2/1423
 ولوائحه النظام مواد ببعض العمل ألن ونظراً . الخ .. هـ15/11/1423 وتاريخ 2118/ت

 العمل إجراءات لتوحيد نمطية نماذج إيجاد يتطلب المذكورة األقسام وكذلك التنفيذية
 النماذج اعتماد تم فقد السابقة النماذج بعض تعديل وكذلك المحاكم في وتسهيلها
 وعلى له خصصت فيما بها العمل اعتماد إليكم فنرغب . المرفق البيان في الموضحة
 مقامهم يقوم من أو االستعالمات موظفي تعميد المحاكم وقضاة رؤساء الفضيلة أصحاب

. و / ) . اإلتهاءات أو الدعاوى لتقديم المخصصة النماذج من بنسخ المراجعين بتزويد
2342/ت/13
1/53
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 صورة المحضر يسلم أن من المرافعات نظام من عشر الخامسة المادة في جاء لما إشارة
 عن انبثق ما على وبناء .إلخ,,وجد إن عمله أو إقامته محل في إليه وجهت من إلى التبليغ
 من هـ24/8/1424ـ23 من الفترة خالل المنورة بالمدينة المنعقدة المحاكم رؤساء ندوة
 واللوائح األنظمة به تقضي ما تفعيل على التأكيد خالل من الخصوم محضري دور تفعيل

 نرغب عليه .فيها والبت القضايا إنجاز سرعة في ذلك وألهمية باإلحضار المتعلقة والتعليمات
 فيما التنفيذية ولوائحه النظام مواد تفعيل بضرورة لديكم المحضرين على التأكيد إليكم

 اإلدارية الجهات أو تبليغه المطلوب مع الساكنين إلى التبليغ صور تسليم ذلك ومن يخصهم
 مقر في التبليغ جواز من واالستفادة النظام مواد من وغيرها 15 المادة في عليها المنصوص

.و)/العمل
2341/ت/13
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 18/1( التنفيذية ولوائحها الشرعية المرافعات نظام من عشر الثامنة بالمادة جاء ما على بناء(



 المنعقدة الندوة في المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب به أوصى ما على وبناء )18/4 ـ
 نظام نص التي الجهات مخاطبة من هـ24/8/1424ـ 23 من الفترة خالل المنورة بالمدينة

 التبليغ أوراق استالم يتولى قبلها من منسق تخصيص بأهمية طريقها عن بالتبليغ المرافعات
 المادة به قضت ما اعتماد إليكم نرغب عليه .تم بما المحضر وإفادة يلزم ما وإجراء

 والكتابة فيها إليه المشار النحو على التبليغ صورة تسليم في التنفيذية ولوائحها المذكورة
 وإفادة التبليغ أوراق استالم يتولى لها منسق بتحديد النظام عليها نص والتي المعنية للجهات
.و)/عليها تم بما المحضر

2340/ت/13
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 في 263/ت/8 ورقم هـ9/9/1422 في 1862/ت/12 رقم الوزارة تعاميم إلى إشارة
 رئيس فيكلف األسباب من سبب ألي قضائى مكتب شغر إذا" :المتضمنة هـ6/4/1422

 أو يوم مدة سلفه بدأها التي القضايا نظر بإكمال القضاة أحد مقامه يقوم من أو المحكمة
 سواء الشاغر المكتب في عمله أيام المكلف القاضي إلى اإلحالة عدم مع االسبوع في يومين
 وبناء لذلك ونظرا ,استثنائية أو مرضية أو عادية إلجازة أم القاضي لنقل الشغور ذلك كان
 المنورة المدينة في المنعقدة الندوة في المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب به أوصى ما على

 القاضي عن الجديدة المعامالت جميع إحالة إيقاف من هـ24/8/1424ـ23 من الفترة خالل
 نرغب ذلك على ولموافقتنا الرسمية والمهام المرضية أو االضطرارية اإلجازات أثناء في

.و)/ذلك واعتماد االطالع إليكم
2347/ت/13
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 وتاريخ 21/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر الشرعية المرافعات نظام في ورد ما على بناء
 والمحاكم ),32( المادة في جاء كما ـ العامة المحاكم ـ المحاكم تسمية من هـ20/5/1421

 جاء ما حسب أحكام من معه يتعارض ما يلغي النظام هذا وأن )31( المادة في كما الجزئية
 به أوصى ما على وبناء القضاء نظام من )5,22,24( المواد على وبناء )265( المادة في

 من الفترة خالل المنورة المدينة في المنعقدة الندوة في المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب
 نظام في ما مع يتفق ما إلى ومطبوعاتها المحاكم مسميات تعديل من هـ24/8/1424 ـ 23

 "العامة المحكمة" مسمى إلى الكبرى المحكمة مسمى يعدل بحيث الشرعية المرافعات
 المحاكم" إلى المتخصصة والمحاكم "الجزئية المحكمة" مسمى إلى المستعجلة والمحكمة

 تعديل على والعمل المتخصصة بالمحاكم يتعلق فيما ذلك ونحو "واألنكحة للضمان الجزئية
 وفق على القديمة المسميات على اشتمل ما وكل والمكاتبات والنماذج اللوحات جميع

 اإلدارية والجهات القضاة بعض من االستفسارات بعض لورود ونظراً ,الجديدة المسميات
 وبناء ذكر ما والحال لذا .النظامية المسميات عن الواقع اختالف تستشكل المواطنين وبعض

 على ولموافقتنا إليها المشار األنظمة مقتضى مع وتمشياً العامة المصلحة تقتضيه ما على
 إليكم نرغب لذا بعاليه إليها المشار التوصية ذلك الرابعةومن المحاكم رؤساء ندوة توصيات

 الكبرى المحكمة بتسمية وذلك النظام مع يتفق بما المحاكم مسميات تعديل اعتماد
 من لذلك يلزم ما كل وتعديل الجزئية بالمحكمة المستعجلة والمحكمة العامة بالمحكمة

.و)/لذلك يلزم ما فأكملوا ونحوها ومطبوعات ومكاتبات ولوحات أختام
2350/ت/13
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 على المبني هـ29/10/1424 وتاريخ 1138 رقم العدل وزير معالي قرارمن نسخة برفقه
 المتضمن هـ11/9/1424 وتاريخ 289/57 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار

 محكمة باسم الوزارة ميزانية في المعتمد التشكيل نقل على العامة بهيئته المجلس موافقة
. و/ ) بموجبه والعمل لالطالع . الخ ... مربة مركز إلى أبها متنقلة

2410/ت/13
1/54
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 قرار نسخة ومشفوعه هـ9/7/1424 وتاريخ 2276/ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً (
 /م رقم الكريم الملكي والمرسوم هـ20/6/1424 وتاريخ 167 رقم الموقر الوزراء مجلس

 والمتضمن األموال غسل مكافحة نظام على بالموافقة الصادر هـ25/6/1424 وتاريخ 39
 واإلدعاء التحقيق العام واإلدعاء التحقيق هيئة تتولى أن " :على والعشرين السابعة مادته في

 من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ.. "النظام هذا في الواردة الجرائم في العامة المحاكم أمام
 هـ14/2/1425 وتاريخ 6/1793 هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم

 األموال غسل قضايا في التحقيق العام واإلدعاء التحقيق هيئة تباشر أن تقرر أنه المتضمن
 لذا .إلخ ..الجزائية اإلجراءات ونظام التنفيذية والئحته األموال غسل مكافحة لنظام وفقاً

. و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
2590/ت/13
1/5

23
2

1425
المحاكم

)

 السامي األمر على والمبني هـ12/2/1426 في 2584/ت/13 الرقم ذي تعميمنا إلى إشارة
 األمر إلى نشير " نصه والذي هـ9/2/1426 وتاريخ ب م/1910 الرقم ذي البرقي الكريم
 اللجنة ارتأته ما على بالموافقة القاضي هـ5/2/1426 وتاريخ ب م/1700 رقم السامي
 المؤيدة واإلعالم الثقافة ووزير العدل وزير معالي مرئيات على التأكيد بشأن العليا الوزارية

 المتعلقة للقضايا المحاكم نظر موضوع لدراسة الوزارتين من المشكلة اللجنة إليه انتهت لما
 السابعة المادة في جاء ما على التأكيد رأت والتي ، والمجالت الصحف في ينشر بما

 وتاريخ 32 / م رقم الملكي بالمرسوم الصادر والنشر المطبوعات نظام من والثالثين
 بقرار تشكل بلجنة منوط المذكورة المخالفات في النظر أن على تنص التي . هـ3/9/1421

 المرفوعة الحالية القضايا كافة إحالة من السامي األمر به قضى وما واإلعالم الثقافة وزير من
 واإلعالم الثقافة وزير برقية في إليها المشار القضايا وكذلك ، الخصوص بهذا المحاكم إلى
 ، االختصاص حسب واإلعالم الثقافة وزارة إلى هـ2/2/1426 وتاريخ ب/155 رقم



 سموكم برقيتي إلى ونشير . النظام ألحكام وفقاً بها العمل يجب عامة قاعدة ذلك واعتماد
 وتاريخ14113ب1/1م/1 رقم و. هـ22/8/1423 وتاريخ 40756 ش1/1/م/1 رقم
 وزير لمعالي والمعطاة األعلى القضاء مجلس رئيس لفضيلة الموجهتين هـ4/12/1424

 الشرعية المحاكم رؤساء على التأكيد والمتضمنتين منها نسخة واإلعالم الثقافة وزير العدل
 الثقافة بوزارة المحلية والمجالت الصحف في ينشر بما تتعلق شكاوى من يردها ما بإحالة

 رقم ببرقيتها الداخلية وزارة رفعته ما إلى نشير كما . االختصاص بحكم فيها للنظر واإلعالم
. هـ24/1/1426 وتاريخ 7507

 ناصر بن عبدالله المواطن بحق بالرياض الجزئية المحكمة من الصادر الجنائي الحكم بشأن
 أشارت وما ، الرياض جريدة في نشر مقال خالل من األشخاص بأحد بالتشهير لقيامه الفرج

 لجنة اختصاص من القضايا هذه في النظر بأن أفاد واإلعالم الثقافة وزير أن من الوزارة إليه
 حكم صدور من متظلما المزيني قبالن حمزة / المواطن لنا رفع وحيث . بالوزارة المخالفات

 القضية في وسجنه بجلده يقضي هـ9/2/1426 بتاريخ بالرياض الجزئية المحكمة من قضائي
 إلى مشيرا الوطن جريدة في كتبه مقال بخصوص البراك صالح بن عبدالله من ضده المرفوعة

 لم القاضي أن إال إليه المشار وبأمرنا والنشر المطبوعات نظام به قضي بما القاضي أحاط أنه
 عنها المنوه اإلعالم وزير برقية في أشير وحيث . القضية في حكمه وأصدر ، لذلك يلتفت

 جميعاً بإحالتها أمرنا وقضى ، الصلة ذات القضايا من عدد مشمول في المذكور قضية إلى
. االختصاص حسب واإلعالم الثقافة وزارة إلى

 تستمد القضاء والية فيها بما الواليات كافة بأن قضت التي الشرعية القاعدة على وتأسيسا
 أجمع التي القاعدة لهذه بالمخالفة صدرت إليها المشار األحكام ولكون ، األمر ولي من

 وأطيعوا الله أطيعوا آمنو الذين أيها يا " : سبحانه الحق لقول وبالمخالفة ، العلم أهل عليها
 الله أطاع فقد أطاعني من " وسلم عليه الله صلى نبينا ولقول :" منكم األمر وأولي الرسول

 " عصاني فقد األمير عصى ومن ، أطاعني فقد األمير يطع ومن ، الله عصى فقد عصاني ومن
 هو فيما لذلك تبعاً ودخلت ، والتعليمات لألوامر بالمخالفة األحكام تلك صدرت وحيث
 ما غير في قضى من أن على اإلسالم فقهاء أجمع وحيث ، والنظامية الشرعية واليتها خارج

 القضايا لهذه المحاكم نظر استمرار أن وبما ، آثاره عليه تترتب وال ، باطل فحكمه ولي
 السمع واجب عن وخروجا السلطة على افتياتا يعتبر عليها الوالية لشرط افتقدها من بالرغم

 حسم واجبنا ومن ، عليه السكوت نرضى وال ، أبداً نقبله ال األمر هذا أن وبما ، الطاعة و
 الخصوص هذا في حكم أي إنفاذ عدم إليكم نرغب . مستقبالً تكراره يمنع بما مادته

 بشروط إلخالله صدوره جهة إلى ورده ، صفة ذي غير من لصدوره الغياً صدر ما واعتباره



 تجاوز من كل حيال النظام أحكام وفق يلزم ما اتخاذ األعلى القضاء مجلس وعلى الوالية
 والعمل اإلطالع إليكم نرغب .أهـ )) . بموجبه يلزم ما فأكملوا ، القضائية واليته حدود

 هـ22/8/1423 وتاريخ 40756 ش1/1/م/1 رقم سموكم برقيتي إلى ونشير. و/ ) بموجبه
 مجلس رئيس لفضيلة الموجهتين هـ4/12/1424 وتاريخ14113ب1/1م/1 رقم و.

 والمتضمنتين منها نسخة واإلعالم الثقافة وزير العدل وزير لمعالي والمعطاة األعلى القضاء
 في ينشر بما تتعلق شكاوى من يردها ما بإحالة الشرعية المحاكم رؤساء على التأكيد

 كما . االختصاص بحكم فيها للنظر واإلعالم الثقافة بوزارة المحلية والمجالت الصحف
. هـ24/1/1426 وتاريخ 7507 رقم ببرقيتها الداخلية وزارة رفعته ما إلى نشير

 ناصر بن عبدالله المواطن بحق بالرياض الجزئية المحكمة من الصادر الجنائي الحكم بشأن
 أشارت وما ، الرياض جريدة في نشر مقال خالل من األشخاص بأحد بالتشهير لقيامه الفرج

 لجنة اختصاص من القضايا هذه في النظر بأن أفاد واإلعالم الثقافة وزير أن من الوزارة إليه
 حكم صدور من متظلما المزيني قبالن حمزة / المواطن لنا رفع وحيث . بالوزارة المخالفات

 القضية في وسجنه بجلده يقضي هـ9/2/1426 بتاريخ بالرياض الجزئية المحكمة من قضائي
 إلى مشيرا الوطن جريدة في كتبه مقال بخصوص البراك صالح بن عبدالله من ضده المرفوعة

 لم القاضي أن إال إليه المشار وبأمرنا والنشر المطبوعات نظام به قضي بما القاضي أحاط أنه
 عنها المنوه اإلعالم وزير برقية في أشير وحيث . القضية في حكمه وأصدر ، لذلك يلتفت

 جميعاً بإحالتها أمرنا وقضى ، الصلة ذات القضايا من عدد مشمول في المذكور قضية إلى
. االختصاص حسب واإلعالم الثقافة وزارة إلى

 تستمد القضاء والية فيها بما الواليات كافة بأن قضت التي الشرعية القاعدة على وتأسيسا
 أجمع التي القاعدة لهذه بالمخالفة صدرت إليها المشار األحكام ولكون ، األمر ولي من

 وأطيعوا الله أطيعوا آمنو الذين أيها يا " : سبحانه الحق لقول وبالمخالفة ، العلم أهل عليها
 الله أطاع فقد أطاعني من " وسلم عليه الله صلى نبينا ولقول :" منكم األمر وأولي الرسول

 " عصاني فقد األمير عصى ومن ، أطاعني فقد األمير يطع ومن ، الله عصى فقد عصاني ومن
 هو فيما لذلك تبعاً ودخلت ، والتعليمات لألوامر بالمخالفة األحكام تلك صدرت وحيث
 ما غير في قضى من أن على اإلسالم فقهاء أجمع وحيث ، والنظامية الشرعية واليتها خارج

 القضايا لهذه المحاكم نظر استمرار أن وبما ، آثاره عليه تترتب وال ، باطل فحكمه ولي
 السمع واجب عن وخروجا السلطة على افتياتا يعتبر عليها الوالية لشرط افتقدها من بالرغم

 حسم واجبنا ومن ، عليه السكوت نرضى وال ، أبداً نقبله ال األمر هذا أن وبما ، الطاعة و
 الخصوص هذا في حكم أي إنفاذ عدم إليكم نرغب . مستقبالً تكراره يمنع بما مادته



 بشروط إلخالله صدوره جهة إلى ورده ، صفة ذي غير من لصدوره الغياً صدر ما واعتباره
 تجاوز من كا حيال النظام أحكام وفق يلزم ما اتخاذ األعلى القضاء مجلس وعلى الوالية
 والعمل اإلطالع إليكم نرغب .أهـ )) . بموجبه يلزم ما فأكملوا ، القضائية واليته حدود

. و/ ) بموجبه
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 وتاريخ 16293/س رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 قاموا الذين األشخاص بعض أمور أولياء الداخلية وزارة يراجع أنه( ونصها هـ21/3/1425

 التي التفجيرات في والمتمثلة الرياض مدينة في حدثت التي اإلرهابية العمليات بعض بتنفيذ
 ، الوفاة شهادة منحهم ويلتمسون . هالكهم عنها ونتج السكنية المجمعات بعض في حدثت
 أو لحمية قطع شكل على متفرقة قطع وإنما الهالكين لهؤالء كاملة جثث يوجد ال وكونه
 يعالج الشرع ولكون ، هوياتهم لتحديد وعلمية فنية نواحي على االعتماد تم حيث ، عظمية

 من حول الالزم بإكمال الشرعية للمحاكم اإليعاز معاليكم من فنأمل .األمور هذه مثل
 أي على باإلجابة لدينا المختصة الجهات تعميد تم وقد . الموضوع هذا بخصوص يراجعهم

 في ورد ما على وبناءً . أهـ).لديهم متوفر هو ما وفق الرسمية الجهات من تردهم استفسارات
 الالزم وإكمال االطالع إليكم نرغب فإننا ].262[و ]261[ المادتين في المرافعات نظام

. و/ ) الشرعي المقتضى حسب
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 السامي األمر على المبني هـ8/9/1423 وتاريخ 2077/ت/13 الرقم ذي لتعميمنا فإلحاقا
 باعتماد القاضي ، هـ24/8/1423 وتاريخ 34662/ب/3 الرقم ذي البرقي التعميمي

 الميالدي التاريخ واستخدام ، والخاصة الحكومية األجهزة في به والعمل الهجري التاريخ
 . الخ ... االستشارية الخدمات وعقود الفنية المساندة عقود في الهجري بالتاريخ يوافقه وما

 وتاريخ 33551/ب/7 الرقم ذي البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه
 بأن تقضي التي للحكم األساسي النظام من الثانية المادة إلى نشير [ : ونصه هـ1/7/1425

 وتاريخ 16571/هـ/7 رقم األمرين إلى نشير كما ... الهجري التقويم هو الدولة تقويم
 باستعمال بالتقيد القاضيين ، هـ25/11/1409 وتاريخ م/2191 ورقم ، هـ12/7/1403

 في أنه على ، للدولة الرسمي التاريخ باعتباره الرسمية اإلجراءات كافة في الهجري التاريخ
 ثم للدولة الرسمي التاريخ فيكتب ، الميالدي التاريخ إلى فيها اإلشارة تستدعي التي الحاالت

 الحكومية الجهات بعض أن لوحظ وحيث ... الميالدي التاريخ من يوافقه ما إلى يشار
 من كثيرا ألن ، الميالدي بالتاريخ تعامالتهم يؤرخون الخاص القطاع مؤسسات وبعض

 المختصة الجهات على التأكيد إليكم نرغب . خارجية أطراف مع تتم التجارية تعامالتهم
 في الهجري التاريخ باستعمال والتقيد أعاله إليهما المشار األمران به قضى ما وفق بالعمل
 التاريخ فيكتب الميالدي التاريخ تدوين تتطلب التي الحاالت في أنه على ، أعمالها جميع

 رقم األمران به قضى ما مراعاة مع ، الميالدي التاريخ من يوافقه ما إلى يشار ثم الهجري
 ورقم ، والتشغيل الصيانة عقود بشأن الصادر ، هـ25/9/1422 وتاريخ 19227/ب/3
 وعقود الفنية المساندة عقود بشأن الصادر ، هـ26/8/1423-25 وتاريخ 34662/ب/3

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ . ] بموجبه يلزم ما فأكملوا . االستشارية الخدمات
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه
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 هـ29/7/1425 وتاريخ 39372/ب/4 الرقم ذي البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 فيه المشار هـ29/6/1425 في 48669/25 رقم خطابكم مشفوعات لكم نعيد [ : ونصه

 في 15658 رقم العزيز عبد بن سلمان األمير الملكي السمو صاحب خطاب إلى



 المحاكم تعميد السديري أحمد بن الرحمن عبد بن زياد / التماس بشأن هـ11/5/1425
 تعليمات إلى الرجوع دون والشراء بالبيع والده عقارات في تصرفه باعتماد العدل وكتاب

 العامة بالمحكمة القاضي فضيلة ذكره ما خطابكم وتضمن . التعليمات من واستثناءه المحاكم
 تعليمات من المحاكم لدى المذكور بها يتقدم التي الطلبات استثناء يرى أنه من بالجوف

 دون العدل كتاب لدى وذلك له والشراء ثمنها وقبض والده أراضي بيع من تمكينه أو التمييز
 بالموافقة والده وبنات أبناء من خطي إقرار أخذ بعد وذلك المحاكم تعليمات إلى الرجوع

 والية صك صورة المذكور أرفق وقد . فضيلته رآه بما األخذ وجاهة وترون . ذلك على
 على ولياً إقامته يتضمن هـ22/3/1413 في 51/5 برقم بالجوف العامة المحكمة من صادر
 واألفراد الرسمية الدوائر لدى يلزم ما بجميع ويقوم مصالحه ويرعى حقوقه يحفظ والده

 ... المختصة المحكمة مراجعة بعد إال شراء أو ببيع عقاره من بشيء يتصرف ال بأن وإفهامه
 زياد به يتقدم ما حيال المختصة المحكمة تقرره ما اعتماد من مانع ال بأنه ونخبركم . الخ

 .. التمييز محكمة على ذلك عرض إلى الحاجة دون والده عقارات في للتصرف المذكور
 يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] . بموجبه يلزم ما فأكملوا

. و/ )
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 تُعد أن المتضمنة ، التحكيم لنظام التنفيذية الالئحة من الخامسة المادة في جاء ما على فبناء
 ، المظالم ديوان ورئيس التجارة ووزير العدل وزير بين باالتفاق المحكمين بأسماء قائمة

 قائمة برفقه تجدون لذا . والصناعية التجارية والغرف القضائية والهيئات المحاكم بها وتخطر
 عام من الثانية جمادى لشهر ، المحكمين قائمة إعداد لجنة أمانة من الصادرة المحكمين

 . و/ ) التنفيذية والئحته التحكيم نظام به يقضي حسبما الالزم وإكمال لالطالع . هـ1425
. الوزارة من القائمة تطلب

2530/ت/13
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 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقيتي من نسخة تلقينا فقد (
 ، هـ20/8/1425 وتاريخ 42780/ب/7 ورقم ، هـ14/7/1425 وتاريخ 36515/ب/7

 هـ30/6/1425 وتاريخ 196 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً : يلي ما وبطيّهما
 حكومة بين واالمتيازات والحصانات المقر بشأن البروتوكول على بالموافقة القاضي ،

 المرفقة بالصيغة وذلك ، الدولي الطاقة لمنتدى العامة واألمانة السعودية العربية المملكة
 الصادر هـ12/7/1425 وتاريخ 42/م رقم الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً . بالقرار

 وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على بالمصادقة
. الوزارة من المرفقات تطلب . و/ ) أعاله عنه المنوّه البروتوكول من نسخة برفقه
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 السامي األمر على المبني هـ5/6/1416 وتاريخ 812/ت/13 رقم الوزارة لتعميم فإلحاقاً
 تلقت فقد عليه . الخ ... التفحيط ظاهرة حول هـ4/2/1416 في 86/8 رقم الكريم
 وتاريخ ش16/4327/2 الرقم ذات الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية الوزارة

 و استمرار لنا ترفع التي األمنية التقارير خالل من لوحظ (( :- ونصها هـ20-21/1/1426
 وجود رغم المجتمع و األسر و لألفراد مضر و مزعج بشكل التفحيط ظاهرة معدالت زيادة
 السامي األمر صدر : أوال : منها و الظاهرة هذه من للحد سنت أنظمة و وتعليمات أوامر

 : التفحيط مخالفة يرتكب من على يلي بما وقضي هـ16/9/1402 في 7157 رقم الكريم
 بعدم عليه يقبض من على الالزم التعهد أخذ و أيام ثالثة لمدة السجن : األولى المرة في

 الشديد غير التأديب من بشيء مسه مع أطول مدة يسجن : الثانية المرة في .فعل لما العودة
 األمر صدر ثم : ثانياً . واحدة سنة لمدة الرخصة منه وتسحب يؤدب : الثالثة المرة في .

-7/3-6 في 1/11421 برقم والمعمم هـ1/3/1403 في 1770 رقم الكريم السامي
 صدر ثم : ثالثاً . سيارته تصادر مرتين من أكثر التفحيط مرتكب بأن المتضمن هـ1403



 في 16/598 برقم المعمم هـ4/2/1416 في 86/8 رقم الكريم السامي األمر
 وولي المفحط على التعهد بأخذ االكتفاء -1 : يلي ما اعتماد تضمن الذي هـ19/3/1416
 مخالفة أطراف إحالة -2 . للغير تعود كانت إن السيارة وصاحب ، األولى المرة في أمره

 مع التكرار حالة في بحقهم يجب ما لتقرير اإلدانة حالة في المستعجلة المحكمة إلى التفحيط
 يضر حادث حصول حالة في المرور نظام تطبيق -3 . للغير تعود كانت إذا السيارة صاحب

 تطبق التي المخالفات ضمن من المخالفة هذه أدرج المرور نظام أن كما: رابعاً . بالغير
.المرور نظام من المعدلة )176( المادة في الواردة العقوبات بحقها

 مادية أضرارا الظاهرة لهذه بأن عليهم التعميم و القضاة الفضيلة أصحاب إحاطة نأمل لذا
 الكريم السامي المقام توجيه صدر قد و للغير ضررها يمتد و المال في و النفس في فادحة

 لمن ملكيتها عائدة كانت إذا الثالثة للمرة المخالفة عليها ارتكبت التي السيارة بمصادرة
 المصادرة ليس الرئيسي الهدف أن شك ال و ، ذلك في التشديد و المخالفة عليها أرتكب

 حالة في والتي فيها المغلظة األحكام بصدور ذلك و المخالفة هذه ارتكاب من الحد بل
 اإلدعاء على التأكيد خالل من نرجوه ما هذا و ثمارها تؤتي سوف تعالى الله بإذن استمرارها
 العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس معالي تزويد تم ،وقد هؤالء بحق العقوبة بتشديد بالمطالبة

 لذا .أهـ )) .ضدهم العام االدعاء في بالتشديد منسوبيهم على للتأكيد هذه برقيتنا من بنسخة
. و/ )القضايا هذه في النظر عند إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب
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 في 2207/ت/13 رقم وتعميمنا هـ2/9/1425 في 2523/ت/13 رقم تعميمنا إلى إشارة
 رقم وتعميمنا هـ5/9/1423 في 2071/ت/13 رقم وتعميمنا هـ17/3/1424
 ينشر بما تتعلق التي الشكاوى في المحاكم نظر بشأن هـ21/10/1421 في 1648/ت/13
 ب م/1700 رقم البرقي السامي األمر تلقينا فقد عليه . الخ... والمجالت الصحف في

 واإلعالم الثقافة وزير معالي برقية على اطلعنا((....نصه ما المتضمن هـ5/2/1426 وتاريخ
 بعض تطالب الزالت المحاكم أن والمتضمنة هـ2/2/1426 وتاريخ ص ب/155 رقم



 أمثلة من أورده وما ، كتاباتهم بعض على لمحاكمتهم للمحاكم بالحضور والصحفيين الكتاب
 ، القضايا هذه مثل معالجة يكفل والنشر المطبوعات نظام أن معاليه ورأي ، ذلك على

 وكيل برئاسة تكون بحيث الحالية المخالفات لجنة تشكيل بإعادة الوزارة تقوم وسوف
 ، العدل وزارة من شرعي مندوب وعضوية ، ينيبه من أو اإلعالمية للشؤون الوزارة

 واآلخر ، قانوني ومستشار ، والصناعة التجارة ووزارة ، الداخلية وزارة من ومتخصصين
 بمجريات يفيد تراه من استدعاء اللجنة لهذه ويترك واإلعالم الثقافة وزارة منسوبي من شرعي

 كافة تحال وأن ، ذلك على بموافقتنا نخبركم .... الخ ... المعنية القضية في التحقيق
 في إليها المشار القضايا وكذلك ، الخصوص بهذا المحاكم في المرفوعة الحالية القضايا

 واإلعالم الثقافة وزارة إلى هـ2/2/1426 في ب/155 رقم واإلعالم الثقافة وزير برقية
 فأكملوا . النظام ألحكام وفقاً بها العمل يجب عامة قاعدة ذلك واعتماد االختصاص حسب

. و/ ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ ))،،، .بموجبه يلزم ما
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 السامي األمر على المبني هـ12/2/1426 في 2584/ت/13 الرقم ذي تعميمنا إلى إشارة
 الحالية القضايا إحالة المتضمن هـ5/2/1426 وتاريخ ب م/1700 الرقم ذي البرقي الكريم

 المشار القضايا وكذلك , والمجالت الصحف في ينشر ما بخصوص المحاكم إلى المرفوعة
 الثقافة وزارة إلى هـ2/2/1426 وتاريخ ب/155 رقم واإلعالم الثقافة وزير برقية في إليها

 ألحكام وفقاً بها العمل يجب عامة قاعدة ذلك واعتماد ، االختصاص حسب واإلعالم
 وتاريخ ب م/1910 الرقم ذي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا وحيث .الخ ....النظام

 كافة بأن قضت التي الشرعية القاعدة على تأسيساً (( : نصه ما المتضمن هـ9/2/1426
 صدرت إليها المشار األحكام ،ولكون األمر ولي من تستمد القضاء والية فيها بما الواليات
 أيها يا " سبحانه الحق لقول ،وبالمخالفة العمل أهل عليها أجمع التي القاعدة لهذه بالمخالفة

 عليه الله صلى نبينا ولقول ، " منكم األمر وأولي الرسول وأطيعوا الله أطيعوا آمنوا الذين
 ، أطاعني فقد األمير يطع ومن الله عصى فقد عصاني ومن الله أطاع فقد أطاعني من " وسلم
 والتعليمات لألوامر بالمخالفة األحكام تلك صدرت وحيث ", عصاني فقد األمير عصى ومن



 اإلسالم فقهاء أجمع وحيث ، والنظامية الشرعية واليتها خارج هو فيما لذلك تبعاً ودخلت ،
 استمرار أن وبما ، آثاره عليه تترتب وال ، باطل فحكمه وُلي ما غير في قضى من أن على
 السلطة على افتياتاً يعتبر عليها الوالية لشرط افتقادها من بالرغم القضايا لهذه المحاكم نظر

 نرضى وال ، أبداً نقبله ال األمر هذا أن وبما ، والطاعة السمع واجب عن وخروجاً
. مستقبالً تكراره يمنع بما مادته حسم واجبنا ومن ، عليه . بالسكوت

 غير من لصدوره الغياً صدر ما واعتبار الخصوص هذا في حكم أي إنفاذ عدم إليكم نرغب
 األعلى القضاء مجلس وعلى ، الوالية بشروط إلخالله صدوره جهة إلى ورده ، صفة ذي

 ما فأكملوا ، القضائية واليته حدود تجاوز من كل حيال النظام أحكام وفق يلزم ما اتخاذ
بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ..))،،.. بموجبه يلزم
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 2207/ت/13 رقم وتعميمنا ، هـ2/9/1425 في 2523/ت/13 رقم تعميمنا إلى إشارة
 رقم وتعميمنا ، هـ5/9/1423 في 2071/ت/13 وتعميمنارقم ، هـ17/3/1424 في
 بما تتعلق التي الشكاوى في المحاكم نظر بشأن ، هـ21/10/1421 في 1648/ت/13

 في ب م/1700 رقم البرقي السامي األمر تلقينا فقد عليه .والمجالت الصحف في ينشر
 وتاريخ ص ب/2754 برقم معاليكما برقية على اطلعنا [ : يلي ما ونصه ، هـ5/2/1426

 ينشر بما تتعلق التي للشكاوى الشرعية المحاكم نظر بشأن ومشفوعها ، هـ28/10/1425
 المطبوعات نظام من ) 37 ( المادة في ورد ما مع ذلك وتعارض ، والمجالت الصحف في

 الموضوع لدراسة الوزارتين من لجنة تشكيل تم أنه من معاليكما أوضحه وما ، والنشر
 والنشر المطبوعات نظام من ) 37 ( المادة في جاء ما على سامبالتأكيد أمر بإصدار أوصت
 رقم األعلى القضاء مجلس بقرار يتعلق ما وأما ، االختصاص لتنازع وقطعا لإلجراء توحيدا
 في ينشر بما تتعلق التي الشكاوى في المحاكم نظر بشأن ، هـ18/6/1425 في 290/59

 الملكي بالمرسوم الصادر والنشر المطبوعات نظام مع يتعارض ذلك فإن والمجالت الصحف



 لما معاليكما وتأييد ، ذلك على التأكيد اللجنة وترى ، هـ3/9/1421 وتاريخ 32/م رقم
. التوجيه وطلبكما ، المحضر في ورد

 ، هـ2/2/1426 وتاريخ ص ب/155 رقم واإلعالم الثقافة وزير معالي برقية على اطلعنا كما
 المحاكم إلى بالحضور والصحفيين الكتاب بعض تطالب زالت ال المحاكم أن المتضمنة

 نظام أن معاليه ورأى ، ذلك على أمثلة من أورده وما ، كتاباتهم بعض على لمحاكمتهم
 تشكيل بإعادة الوزارة تقوم وسوف ، القضايا هذه مثل معالجة يكفل والنشر المطبوعات

 ، ينيبه من أو ، اإلعالمية للشؤون الوزارة وكيل برئاسة تكون بحيث الحالية المخالفات لجنة
 التجارة ووزارة ، الداخلية وزارة من ومتخصصين ، العدل وزارة من شرعي مندوب وعضوية
 ويترك ، واإلعالم الثقافة وزارة منسوبي من شرعي واآلخر ، قانوني ومستشار ، والصناعة

 إلى نشير كما . المعنية القضية في التحقيق بمجريات يفيد تراه من استدعاء اللجنة لهذه
 وتاريخ 40756ش1/1/م/1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقيتي

 لفضيلة الموجهتين ، هـ4/12/1424 وتاريخ 14113ب1/1م/1 ورقم ، هـ22/8/1423
 على التأكيد والمتضمنتين ، منها نسخة لمعاليكما والمعطاة األعلى القضاء مجلس رئيس
 الصحف في ينشر بما تتعلق شكاوى من يردهم ما بإحالة الشرعية المحاكم رؤساء

 على اطالعنا وبعد ، االختصاص بحكم فيها للنظر واإلعالم الثقافة لوزارة المحلية والمجالت
 رآه ما على التأكيد فيه ترى الذي ، هـ4/2/1426 في 283 رقم العليا اللجنة محضر

 القضايا كافة تحال وأن ، ذلك على بموافقتنا نخبركم . إليه المشار المحضر في معاليكما
 وزير برقية في إليها المشار القضايا وكذلك ، الخصوص بهذا المحاكم في المرفوعة الحالية
 حسب واإلعالم الثقافة وزارة إلى ، هـ2/2/1426 وتاريخ ب/155 رقم واإلعالم الثقافة

 يلزم ما فأكملوا . النظام ألحكام وفقا بها العمل يجب عامة قاعدة ذلك واعتماد االختصاص
.و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب . أهـ ] . بموجبه
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 القاضي ، هـ11/2/1426 وتاريخ 1179 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 العامة المحكمة األولى المرحلة وتشمل ، مراحل على المحاكم في الصلح أقسام بإنشاء

 والمدينة بالرياض الجزئية والمحكمة ، الخرج وبمحافظة أبها وبمحافظة جدة بمحافظة
 األخرى المحاكم في األقسام تلك إنشاء في التدرج يتم أن على ، جدة وبمحافظة المنورة
 االطالع إليكم نرغب لذا .الخ... الغرض لهذا الوزارة مع التنسيق وبعد ، الحاجة حسب

. ك/ ) واإلحاطة
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 قرار إلى فيه المشار ، هـ25/2/1424 وتاريخ 2189/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقا (
 ديوان يتولى أن المتضمن ، هـ10/2/1424 وتاريخ 6038/ب/7 رقم الوزراء مجلس
 المحاكم إنشاء حين إلى بالتبعية التجارية األعمال عن الناشئة القضايا في النظر المظالم
 إليه المسندة بالمهمات القيام من ليتمكن المظالم ديوان في القضائي الجهاز ودعم ، التجارية

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد عليه . الخ ...
 الوزراء لمجلس العامة اللجنة أن المتضمن ، هـ2/5/1425 وتاريخ 22125/ب برقم

 116 رقم الوزراء بمجلس الخبراء بهيئة المعد المحضر في إليه التوصل تم ما على اطلعت
 وديوان ، والصناعة والتجارة العدل وزارتي من مندوبين بمشاركة ، هـ4/4/1425 وتاريخ
 بالتبعية التجارية والقضايا ، البحتة األصلية التجارية القضايا معنى توضيح المتضمن ، المظالم

 اتخاذ إلى يحتاج ال الموضوع هذا وأن ، المصطلحين هذين تعرّف التي التفصيلية والصيغة ،
 نرغب لذا . الخ ... التجارية المحكمة نظام في عليه منصوص ألنه نظرا نظامية إجراءات

 تطلب .و/ ) بعاليه إليه المشار المحضر من نسخة برفقه وتجدون ، واإلحاطة االطالع إليكم
. الوزارة من المرفقات
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 معالي قرار إلى فيه المشار ، هـ26/2/1426 وتاريخ 2592/ت/13 برقم لتعميمنا فإلحاقا
 في الصلح أقسام بإنشاء القاضي ، هـ11/2/1426 وتاريخ 1179 رقم العدل وزير

 أبها محافظة بعاليه إليه المشار تعميمنا في ورد وحيث . الخ ... مراحل على المحاكم
 ومدينة الرياض ومدينة أبها مدينة والصحيح ، المنورة المدينة ومحافظة الرياض ومحافظة

. ك/ ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . المنورة المدينة
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 إلى فيه المشار ، هـ27/7/1419 والتاريخ 1238/ت/13 الرقم ذي لتعميمنا فإلحاقا
 القاضي ، هـ15/6/1419 وتاريخ ) 131 ( برقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة

 أنواعها بكافة والصدقة والفدي واألضاحي الهدي سندات وتسويق وبيع إصدار بقصر
 واألضاحي الهدي لحوم من لإلفادة السعودية العربية المملكة مشروع على بالحجاج الخاصة

 السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... للتنمية اإلسالمي البنك بتنفيذه يقوم الذي
 إلى أصالً الموجه ، هـ16/3/1426 والتاريخ ب م /3759 الرقم ذي الكريم البرقي

 على اطلعنا [ : ونصه ، العليا الحج لجنة ورئيس الداخلية وزير الملكي السمو صاحب
 به المرفق ، هـ10/3/1426 وتاريخ 458 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب

 ، هـ27/8/1425 وتاريخ 29/76792 رقم سموكم برقية على المشتملة المعاملة
 واالدعاء التحقيق هيئة من المعد ، واألضاحي الهدي بسندات الخاص التقرير ومشفوعها

 وتاريخ ) 131 ( رقم الوزراء مجلس قرار من ) الرابعة ( الفقرة على بناء العام
 خالل المعاملة هذه على اطلع الوزراء مجلس أن من معاليه أوضحه وما . هـ15/6/1419

 وتاريخ ) 2 ( رقم المحضر على اطلع كما ، هـ9/3/1426 بتاريخ المنعقدة جلسته
 هيئة في المعدين ، هـ13/2/1426 وتاريخ ) 46 ( رقم والمذكرة ، هـ10/1/1426

 هذا في المتخذة الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية وعلى ، الوزراء بمجلس الخبراء



 باتخاذ الشُرط وبخاصة الضبط جهات تقوم أن.1 : يلي ما إلى المجلس انتهى وقد ، الصدد
 واالدعاء التحقيق هيئة قبل من تصدر التي والقبض اإلحضار أوامر لتنفيذ فورية إجراءات

 فرق دعم وكذلك ، واألضاحي الهدي سندات إصدار قضايا في المطلوبين بحق العام
 131 ( الوزراء مجلس قرار تنفيذ لمراقبة للتنمية اإلسالمي البنك قبل من المشكلة المراقبة

.2 . العام األمن من بعناصر ، هـ15/6/1419 وتاريخ )

 البعثات رؤساء بإشعار – للتنمية اإلسالمي البنك مع بالتنسيق – الحج وزارة تقوم أن
 وبيع بإصدار المختصة الجهة بأن الحجاج بتوعية عليهم والتأكيد الطوافة ومؤسسات

 إرسال طريق عن وذلك ، للتنمية اإلسالمي البنك هي واألضاحي الهدي سندات وتسويق
 الخصوص هذا في خطابات بتوجيه االكتفاء دون المؤسسات لدى مكاتب إنشاء أو مندوبين

 الهدي سندات وتسويق بيع منافذ بتوسيع للتنمية اإلسالمي البنك قيام ضرورة مع ،
 وتجار للتنمية اإلسالمي البنك بين بالتنسيق والصناعة التجارة وزارة تقوم أن.3 . واألضاحي

 وضع بموجبها يتم معينة آلية إليجاد بالمواشي الخاصة المؤسسات وأصحاب المواشي
 من المنفذ واألضاحي الهدي من لإلفادة المملكة مشروع من االستفادة لضمان معينة ضوابط

 التجارة وزارة قيام ضرورة مع ، المواشي تجار ومصالح ، للتنمية اإلسالمي البنك قبل
 مجلس قرار في ورد بما بالمواشي الخاصة التجارية المؤسسات أصحاب بإبالغ والصناعة

 أن.4 . فيه ورد ما بتطبيق عليهم والتأكيد ، هـ15/6/1419 وتاريخ ) 131 ( رقم الوزراء
 . الحج موسم في العاملة األخرى المعنية الجهات مع العام واالدعاء التحقيق هيئة تشارك

 الشؤون ووزارة ، واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة تقوم أن.5
 في توضح بأن التعاونية والمكاتب الخيرية والجمعيات المؤسسات على بالتأكيد االجتماعية

 خدمة وأن المواطنين بأضاحي خاص عملها أن بها الخاص التسويق ونشاط إعالناتها جميع
 أما . واألضاحي الهدي من لإلفادة المملكة مشروع بها يقوم للحجيج واألضاحي الهدي

 إليه المشار – واألضاحي الهدي بسندات الخاص التقرير من ) 6 ( رقم بالتوصية يتعلق فيما
 العمل على المكرمة بمكة الجزئية المحكمة لحث العدل وزارة مخاطبة والمتضمنة – أعاله
.. المشاعر منطقة في العمل على االقتصار دون المبارك األضحى عيد إجازة فترة خالل

 الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في المشكلة اللجنة رأته بما علماً الموقر المجلس أحاط فقد
 أنها من الوزراء لمجلس العامة اللجنة وأيدته هـ10/1/1426 وتاريخ ) 2 ( رقم بمحضرها

 وزارة مندوب أوضحه ما حسب – الهدي بسندات المتعلقة القضايا إن حيث منتهية تعتبر
 محاكم عام كل تُنشأ أجلها من التي الحج بموسم المتعلقة القضايا ضمن يدخل – العدل

 تنظر حكمها في كان وما القضايا هذه فإنّ ثم ومن ، المشاعر مناطق في مؤقتة مستعجلة



 ما إنفاذ إليكم ونرغب . المكرمة مكة في الجزئية المحكمة فيها بما المحاكم تلك لدى
 إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. الشأن هذا في الوزراء مجلس إليه انتهى

. و/ ) يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع
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 الفروع في األداء مستوى برفع تُعنى التي الوزارة لهذه العامة األهداف من فانطالقاً
 التطلعات وفق دورها وتفعيل ، لها التابعة واإلدارات الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات

 ومدراء الفروع لمدراء الرابع اللقاء نتائج من الوزارة وكيل فضيلة عرضه ما على وبناءً ،
 شهر من 15-14 يومي بالرياض الوزارة ديوان في المنعقد ، المحاكم رئاسات في اإلدارات

 مدراء منح : الصالحيات : أوالً :- التالية التوصيات والمتضمن ، هـ1425 لعام القعدة ذي
 ، إضافية صالحيات الفروع بعمل القائمة المحاكم رئاسات في المحاكم ورؤساء الفروع

 الحسم إجراء عدم على التأكيد .1 : والمتابعة الرقابة : ثانياً . مستقل قرار بذلك نظم وقد
 قبل من سابقاً يتم لم الحسم أن من التأكد بعد إال والتحقيق الرقابة هيئة طريق عن الوارد

 والطريقة وتوحيدها الدوام بيانات نماذج بدراسة للمتابعة العامة اإلدارة تكليف .2 . الوزارة
 بإعداد اآللي للحاسب العامة اإلدارة تكليف .3 . الموظفين تأخّر ساعات لحسم النظامية
 المحاكم ورئاسات الفروع على التأكيد .4 . بالحسميّات خاص اآللي الحاسب في برنامج
 المالحظات تالفي على والعمل ، لديها المركزي المفتش قبل من السيارات على بالرقابة
 على يحتوي سيارة لكل خاص ملف بإيجاد وذلك ، والتحقيق الرقابة هيئة من الواردة
 أقسام دعم .5 . الصيانة وبطاقة ومهماتها السيارات حركة بطاقة وتفعيل ، الثبوتية األوراق
 والمفاجئة المتكررة الزيارات في دورهم لتفعيل األكفاء بالموظفين الفروع في المتابعة

 إلى المسيّرات إعادة سرعة على العمل .1 : المالية الشؤون : ثالثاً . لهم التابعة لإلدارات
 أقرب أيهما للفرع وصولها تاريخ من شهر بمضي أو الصرف بعد ، بالوزارة المالية اإلدارة

 .2 . النظام حسب األمانات حساب في يصرف لم ما إليداع وذلك ، الشيك يصرف لم ولو
 النظامية مسوغاتها استكمال من والتأكد ، المختصين قبل من الصرف معامالت دراسة أهمية

.3 . المعامالت لتأخر تالفياً للوزارة رفعها قبل



 ورئاسات الفروع وعلى ، لالستثمار الراجحي شركة مع الموقعة االتفاقية بنود تفعيل
 من والعشرين الرابع اليوم في شهري كشف على الحصول الفروع بعمل القائمة المحاكم

 الشركة فتبلغ تصرف ولم مدتها انتهت شيكات وجود تبين وإذا ، للمطابقة وذلك شهر كل
 توجيه .4 . )األمانات( حساب في إليداعها المالية اإلدارة إلى مبالغها وتعاد صرفها بإيقاف

 البريدية المراسالت بترشيد المحاكم ورئاسات الفروع لدى اإلدارية باالتصاالت المختصين
 فروع تكليف .1 : وصيانتها السيارات : رابعاً . الضرورية العمل متطلبات حدود في

 م1991 موديل قبل ما - السيارات بحصر الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الوزارة
 ، استخداماتها وإيضاح الفنية حالتها إيضاح بعد بالوزارة المخزون مراقبة إلدارة ورفعها -

 بمشاركة الوزارة من عمل فريق تكوين .2 . استبدالها أو بيعها إمكانية في للنظر وذلك
 نظام في اآللي الحاسب في المدخلة السيارات بيانات تحديث لمتابعة الفروع مدراء

 عليها يطرأ ما كل وتسجيل أشهر ستة أقصاها مدة خالل المخزون ومراقبة المستودعات
 إصالح على اإلشراف شاغلها ويتولى ، ) سيارات ميكانيكي ( وظيفة إيجاد .3 . الحقاً

 وظيفة توجد لم وإذا ، عنها دورية تقارير وإعداد الورش لدى صيانتها ومتابعة السيارات
 ببطاقة العمل على التأكيد .4 . األجور بند على مناسبة وظيفة تخصيص يتم فإنه رسمية
 إصالح عقود إبرام إمكانية دراسة .5 . بأول أوالً بياناتها وتدوين بالسيارات الخاصة الصيانة

 مدراء مع وبالتنسيق ، بالوزارة الخدمات إدارة قبل من وذلك ، الخاصة الورش مع السيارات
.1 : والمباني اآلالت صيانة : خامساً . الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع

 الصيانة مؤسسات أداء على الرقابي بدورها المحاكم ورئاسات الفروع قيام على التأكيد
 مستوى عن دورية تقارير رفع مع المسؤولية بهذه لديهم المختص القسم وتكليف ، المتعاقدة

 محاكم ورئاسة فرع كل في ) باآلالت متخصص فني ( إيجاد على والعمل للوزارة األداء
 العاملة القوى دراسة تظهره ما حسب األجور بند وظائف من الغرض لهذا وظائف وتخصيص

 لألنظمة وفقاً شهر كل في بالصيانة المتعهدين مستحقات صرف على التأكيد .2 .
 تعميمه سبق ما وفق الصرف تعوق مالحظة بأي بالوزارة الخدمات إدارة وإشعار ، والتعليمات

 على والتركيز األداء في المقصرة المؤسسات مع الالزمة التعليمات مقتضى تطبيق .3 .
 أو المحاكم من األداء شهادة وصول تأخر حال في الوزارة لفرع .4 . األولى األشهر الستة

 خدمات من المباشر المستفيد مع بالتنسيق الشهادة إلعداد يراه من تكليف العدل كتابات
 للحاسب العامة اإلدارة تتولى .1 : اآللي الحاسب أجهزة تأمين : سادساً . الصيانة مؤسسات

 مع بالتشاور وذلك التطبيقية لألنظمة المخصصة األجهزة من االحتياجات تحديد اآللي
 االستغناء يتم التي لألنظمة المخصصة األجهزة من االستفادة .2 . المحاكم ورئاسات الفروع



 خزنة بتهيئة الفرع يقوم أن .3 . إليها الحاجة عند نسخ أجهزة إلى بتحويلها وذلك عنها
 في اآللي الحاسب ببيانات الخاصة االحتياطية النسخ لحفظ وذلك ، آمن مكان في خاصة

 العامة اإلدارة تكليف .1 : التنظيمية المواضيع : سابعاً . بالمنطقة العدل وكتابات المحاكم
 االختيار يتم التي العناصر تتضمن المثالي الموظف الختيار استمارة بإعداد اإلداري للتطوير
 العتمادها تمهيداً مرئياتهم ألخذ المحاكم ورؤساء الفروع مدراء إلى وترسل ، بموجبها
.2 .لذلك المناسبة اآللية ووضع

 الفروع مدراء مع للتنسيق الموظفين شؤون وإدارة الميزانية إدارة من عمل فريق إيجاد
 مدراء إلى باإلضافة الفروع في القياديين من العاملة القوى مراجعة حول المحاكم ورؤساء

 تفتقد التي للجهات إدارات مدراء إيجاد وضرورة العدل وكتابات المحاكم في اإلدارات
 اإلشراف يتولى الفروع في خاص قسم إنشاء بدراسة اآللي الحاسب إدارة تقوم .3 . ذلك
 احتياج ببحث اإلداري للتطوير العامة اإلدارة تقوم .4 . بالمنطقة اآللي الحاسب مشاريع على

 أن على التأكيد .5 . المناسبة الدورات واقتراح والمالية اإلدارية التدريب لبرامج الفروع
 في بذلك الخاص البرنامج خالل من التعليمات حسب للموظفين العمل بطاقات منح يكون

 . المحاكم بفتح يتعلق فيما المنطقة مجلس مع التنسيق ضرورة .6 . اآللي الحاسب
.و/ ) . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ذكر ما على ولموافقتنا
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المحاكم

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 18/41764/25 رقم كتابنا إلى فيها المشار ، هـ7/7/1425 وتاريخ 34969/ب/7

 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوالً : يأتي ما بها والمرفق ، هـ25/6/1425 وتاريخ
 الخدمات تنظيم هيئة تنظيم على بالموافقة القاضي ، هـ27/8/1422 وتاريخ ) 236 (

 وتاريخ ) 163 ( رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة : ثانياً . الخ .. الكهربائية
 الخدمات تنظيم هيئة تنظيم مواد بعض تعديل على بالموافقة القاضي ، هـ17/5/1425

 المزدوج واإلنتاج الكهرباء تنظيم هيئة محافظ معالي كتاب تلقينا كما . الخ .. الكهربائية
 رقم كتابنا إلى فيه المشار ، هـ18/12/1425 وتاريخ 1775/101/8 رقم



 فض لجنة الئحة اعتماد تم أنه والمتضمن ، هـ28/8/1425 وتاريخ 18/54070/25
 4/7/25 رقم الهيئة إدارة مجلس قرار بموجب ، الكهرباء بصناعة المتعلقة المنازعات

 ، يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. هـ23/11/1425 وتاريخ
 المتعلقة المنازعات فض لجنة والئحة ، الوزراء مجلس قرارات من نسخة برفقه وتجدون
 من يشمل إنما والئحته التنظيم هذا بأن اإلحاطة مع ، بعاليه إليها المشار الكهرباء بصناعة
.و / ) والئحته التنظيم في الواردة األوصاف من وصفاً يحمل

2690/ت/13
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجلة السرية الخطية البرقية تلقينا فقد
 رقم الكريم السامي لألمر نشير [ : ونصها ، هـ21/6/1426 وتاريخ 112/س61/6

 مالي مبلغ بصرف الواجب شهداء أسر تكريم المتضمن ، هـ5/5/1424 وتاريخ 111/أ
 أن على وحرصاً ، ) صورته مرفق ( إليه المشار الكريم السامي لألمر استناداً ، منزل لشراء

 رؤساء إبالغ معاليكم من نأمل ، الكريم السامي األمر تنفيذ في إشكال هناك يكون ال
 لرئيس المبلغ تحويل وسيتم ، الشرعي بالوجه طريقهم عن وتنفيذه ذلك بتولي المحاكم
 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بها منزل شراء األسرة ترغب التي المنطقة في المحكمة

. و / ) . إليه المشار السامي األمر من نسخة برفقه وتجدون ، بموجبه والعمل
2724/ت/13
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 مجلس قرار على المبني ، هـ9/7/1424 وتاريخ 2276/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 غسل مكافحة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ20/6/1424 وتاريخ 167 رقم الوزراء
 جداً العاجل الخطي البرقي السري التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... األموال
 ، هـ1/8/1426 وتاريخ ش19/46391/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب

 القاضي هـ20/6/1424 وتاريخ 167 رقم الوزراء مجلس قرار إلى إشارة [ : ونصه



 بالمرسوم عليه المصادق بالقرار المرفقة بالصيغة األموال غسل مكافحة نظام على بالموافقة
 والعشرين الثامنة المادة إلى واستناداً ) فاصله ( هـ25/6/1424 وتاريخ 39/م رقم الملكي

 الالئحة المالية وزير مع باالتفاق الداخلية وزير يصدر أن على تنص التي النظام ذات من
 لمن وإبالغها بموجبها العمل نرغب الالئحة من نسخة طيه ) فاصله ( النظام لهذا التنفيذية

 برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... يلزم
. و / ) األموال غسل مكافحة لنظام التنفيذية الالئحة من نسخة

2731/ت/13
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المحاكم

 إلى الكتابة بشأن ، القضاة الفضيلة أصحاب بعض من الواردة االستفسارات إلى فإشارة
 أو مباشرة المحاكم قبل من للجمعية الكتابة تكون وهل ، اإلنسان لحقوق الوطنية الجمعية

 من الوزارة في لجنة شكّلت إنّه وحيث . الخ ... بذلك المتعلقة واآللية ، الوزارة طريق عن
 رقم السامي األمر على فيه اطلعت ، الموضوع هذا لدراسة االختصاص جهات

 مناسبة آلية لوضع لجنة بتشكيل القاضي ، هـ7/7/1425 وتاريخ 35013/ب/ط/2
 إلى اللجنة وانتهت ... الحكومية والجهات اإلنسان لحقوق الوطنية الجمعية بين للتواصل

 اللجنة رأت فقد ، الكريم التوجيه به يصدر لما وانتظاراً . السامي المقام إلى توصياتها رفع
 لحقوق الوطنية الجمعية من استفسارات وردها إذا – المحاكم تقوم أن الوزارة في المشكّلة
 للشؤون الوزارة وكالة إلى استفسارات من إليها يرد ما ورفع ، مباشرة الرد بعدم – اإلنسان
 لحقوق الوطنية الجمعية على والرد ، حيالها الالزم اتخاذ ليتم الوزارة بديوان القضائية
 فيما التوجيه يرد حتى مؤقتاً إجراءاً اإلجراء هذا واعتبار ، حالة كل تتطلبه ما وفق اإلنسان

 االطالع إليكم نرغب فإننا ، ذكر ما على ولموافقتنا . السامي المقام من الشأن بهذا يتعلق
. والتعليمات األنظمة وفق بموجبه والعمل

2731/ت/13
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المحاكم



 إلى الكتابة بشأن ، القضاة الفضيلة أصحاب بعض من الواردة االستفسارات إلى فإشارة
 أو مباشرة المحاكم قبل من للجمعية الكتابة تكون وهل ، اإلنسان لحقوق الوطنية الجمعية

 من الوزارة في لجنة شكّلت إنّه وحيث . الخ ... بذلك المتعلقة واآللية ، الوزارة طريق عن
 رقم السامي األمر على فيه اطلعت ، الموضوع هذا لدراسة االختصاص جهات

 مناسبة آلية لوضع لجنة بتشكيل القاضي ، هـ7/7/1425 وتاريخ 35013/ب/ط/2
 إلى اللجنة وانتهت ... الحكومية والجهات اإلنسان لحقوق الوطنية الجمعية بين للتواصل

 اللجنة رأت فقد ، الكريم التوجيه به يصدر لما وانتظاراً . السامي المقام إلى توصياتها رفع
 لحقوق الوطنية الجمعية من استفسارات وردها إذا – المحاكم تقوم أن الوزارة في المشكّلة
 للشؤون الوزارة وكالة إلى استفسارات من إليها يرد ما ورفع ، مباشرة الرد بعدم – اإلنسان
 لحقوق الوطنية الجمعية على والرد ، حيالها الالزم اتخاذ ليتم الوزارة بديوان القضائية
 فيما التوجيه يرد حتى مؤقتاً إجراءاً اإلجراء هذا واعتبار ، حالة كل تتطلبه ما وفق اإلنسان

 االطالع إليكم نرغب فإننا ، ذكر ما على ولموافقتنا . السامي المقام من الشأن بهذا يتعلق
. و / ) . والتعليمات األنظمة وفق بموجبه والعمل

2743/ت/13
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المحاكم
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السري البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 في 17/49211 رقم لتعميمنا إشارة [ : ونصه هـ29/6/1426 وتاريخ ش17/40385/2
 الصادر هـ20/5/1421 في 21/م رقم الملكي المرسوم على المبني هـ7/7/1421

 هـ14/1/1424 وتاريخ 17/4164 رقم والتعميم الشرعية المرافعات نظام على بالموافقة
 هـ7/1/1426 وتاريخ 17/2581 رقم وبرقيتنا للنظام التنفيذية الالئحة من نسخة به المرفق

 لدى المشكلة اللجنة مع الوزارة من مندوبين تكليف المتضمنة العدل وزير لمعالي الموجهة
 ومراجعة والمحاكم المدنية الحقوق بين التنفيذ آلية ولبحث الالئحة لمراجعة العدل وزارة
 ويضمن يكفل بما الجهات تلك بين الالزم والتنسيق التنفيذية الالئحة في الثغرات بعض

 يتعلق فيما للوزارة يرد فيما لوحظ وحيث . التأخير وعدم المعالجة في والسرعة الحقوق
 المرافعات نظام عليه نص ما تطبيق في التفاوت -1 : يلي ما وإجراءاتها المدنية بالحقوق



 -2 . والتوقيف والحجز واإلحضار التبليغ بإجراءات يتعلق فيما التنفيذية والئحته الشرعية
 وجود -3 . النظام مواد وبعض الالئحة في الواردة النقاط بعض عن االستفسارات كثرة

 الشكاوى كثرة -4 . التعليمات تقتضيه لما خالف مالية مطالبات في أوقفوا سجناء
 أو عليها الحصول تأخر أو حقوقهم على حصولهم عدم بسبب المواطنين من والتظلمات

 اللجنة مع الوزارة من المشاركين إنّ وحيث . عليهم بما الوفاء دون مدينيهم عن اإلفراج
 بن بندر / المساعد الخاصة الحقوق عام مدير - : من كل هم العدل وزارة في المشكلة

 - .الوشمي صالح بن العزيز عبد / بالوزارة القانونية باإلدارة المستشار - الهويدي حمد
.البارقي فريج بن كمال / العقيد العام باألمن المدنية الحقوق شعبة مدير

 الوزارة مندوبو يكون أن وألهمية ، تصوره عن فرع الشيء على الحكم ألن ونظراً
 عليه يجري ما وحقيقة الواقع عن واضح تصور على العدل وزارة في اللجنة مع المكلفون

 يوجد ما لوضع المملكة مناطق جميع في يتبع ما ومعرفة المدنية الحقوق إدارات لدى العمل
 بمراجعة تقوم التي اللجنة أمام ثغرات أو عوائق من هناك ما وكذا حاليا مطبقة آلية من

 إلمارات بالشخوص تكليفهم تم فقد نصوصها بعض تفسير أو تعديلها في للنظر الالئحة
 على قرب عن والوقوف ذلك حول المدنية الحقوق إدارات لدى وما لديها ما ألخذ المناطق

 الحقوق ثم المركز أو المحافظة أو باإلمارة بدءا ( الجهات بين المتبعة واآللية اإلجراءات
 بعض لدى ما واستطالع للموقوفين زيارة مع ) التوقيف دور ثم المحكمة ثم المدنية

 يلزم من وإبالغ اإلحاطة نود لذا .التجارية كالغرف العالقة ذات والجهات المراجعين
 الله شاء إن قريباً سيتم والذي المندوبين شخوص قبل ذكر ما ضوء في لذلك لإلعداد
 ( ورقم ) 0505471083 ( الهاتف على معهم التنسيق ويمكن المهمة وتسهيل

 يتعلق فيما إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... ) 0506457041
. و / .) الداخلية وزارة مقام من اللجنة أعضاء مهمة بتسهيل
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجه ، هـ9/9/1426 وتاريخ ر/36502



 وتاريخ ) 226 ( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة .1 : يلي ما به المرفق ،
 العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول اتفاقية على بالموافقة القاضي ، هـ29/8/1426

 األول ربيع/15 بتاريخ الكويت بدولة الكويت مدينة في عليها الموقع ، اإلرهاب لمكافحة
 من نسخة .2 . بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك م2004 لعام مايو 4 الموافق هـ1425 لعام

 على بالمصادقة الصادر ، هـ2/9/1426 وتاريخ ) 52/م ( رقم الكريم الملكي المرسوم
 من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك
. و / .) المذكور الوزراء مجلس قرار
2758/ت/13
1/54
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1426
المحاكم

)

 وتاريخ 16/70938 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 الداخلية وزير مساعد وسمو ، المناطق أمراء السمو أصحاب إلى الموجه ، هـ10/8/1426

 ، القتل قضايا في التصرف كيفية موضوع في ، العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس ومعالي ،
 سموه ورغبة ، ) 224 ، 220 ، 126 ( المواد في الجزائية اإلجراءات نظام عليه نص وما

 التحقيق هيئة فيها تحقق التي القتل قضايا .1 : اآلتي وفق النظام هذا إعمال على التأكيد
 وتراجع العامة والدعوى االتهام الئحة تعد المتهم ضد كافية أدلة إلى وتتوصل العام واالدعاء
 أمام فيها الترافع ثم نظامها حسب الهيئة برئاسة المختصة اللجنة من عليها ويصادق الالئحة

 التي القضايا .2 . الجزائية اإلجراءات نظام من ) 126 ( المادة وفق المختصة المحاكم
 من تحال لإلمارة رفعت إذا للهيئة فروع بها يوجد ال التي الجهات في الشرطة فيها تحقق
 االتهام الئحة وإعداد إجراءاتها لتدقيق بالمنطقة الهيئة فرع رئيس إلى المنطقة أمير سمو

 المختصة المحاكم أمام فيها الترافع ثم الهيئة برئاسة المختصة اللجنة من عليها والتصديق
 واكتسابه بالقتل الحكم صدور بعد .3 . الجزائية اإلجراءات نظام من ) 126 ( المادة وفق

 الوزارة إلى يرفع األعلى القضاء ومجلس التمييز محكمة من عليه بالتصديق القطعية الصفة
 االطالع إليكم نرغب لذا . النظام ذات من ) 220 ( المادة وفق السامي للمقام عنه للعرض
.و / ) موجبه ومراعاة

2867/ت/13
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1427
المحاكم

)

 صاحب تعميم على المبني ، هـ5/9/1426 وتاريخ 2726/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وتاريخ ب/32394 رقم البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو

 وتاريخ ) 207 ( رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة به المرفق ، هـ14/8/1426
 تلقينا فقد عليه . الخ ... اإلنسان حقوق هيئة تنظيم على بالموافقة القاضي ، هـ8/8/1426

 هيئة أن المتضمن ، هـ3/3/1427 وتاريخ 419 رقم اإلنسان حقوق هيئة رئيس معالي كتاب
 ضمنها ومن ، اختصاصها بحكم فيها تنظر التي الشكاوى من العديد يردها اإلنسان حقوق
 دراسة أن إلى معاليه ويشير . صادرة قضائية أحكام أو ، الشرعية المحاكم أمام منظورة قضايا
 يتطلب مما ، القضايا بسير تتعلق مختلفة معلومات على الحصول يتطلّب الشكاوى هذه

 معاليه ويطلب . الشكاوى تلك حول المحاكم من استفسارات أو معلومات طلب أحيانا
 بعمل عالقة له موضوع أي عن مباشرة المحاكم إلى الكتابة من اإلنسان حقوق هيئة تمكين

 قد اإلنسان حقوق هيئة إن وحيث . الخ ... والجهد للوقت توفيراً اإلنسان حقوق هيئة
 االختصاص بحكم إليها ترد التي الشكاوى في النظر في وألهميتها ، الحقوق إلجالء أنشئت

 حقوق هيئة طلبات تقبّل من مانع فال ، لمهمتها وتسهيالً ، والجهد للوقت وتوفيراً ،
 عالقة ذي موضوع ألي استفساراتها عن واإلجابة مباشرة المحاكم ومخاطبتها ، اإلنسان

.و ) الهيئة بعمل
2868/ت/13
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1427
المحاكم

)

 العام هذا خالل المحاكم لرؤساء الخامسة الندوة عقد تعالى الله بمشيئة الوزارة تعتزم فحيث
 العمل مع العصر تقنيات وإدخال لألعمال اإلنجاز وسرعة األداء مستوى لرفع سعياً وذلك ،



 رقم الكريمة السامية الموافقة على بناء وذلك ، المتبعة اإلجرائية األساليب تطوير على
 الندوة لهذه الالزم األعمال جدول إلعداد وتمهيداً . هـ11/2/1423 وتاريخ 3509/ب/7

 من يوجد قد وما العامة المصلحة تخدم وآراء مقترحات من لديكم ما على االطالع وألهمية
 مكتب ( الوزارة موافاة نأمل لذا . لها المناسبة والحلول اإلنجاز تأخير إلى تؤدي عوائق
 جدول في إدراجها يمكن مقترحة مواضيع من لديكم بما ) الندوة سكرتارية – الوزارة وكيل
 . تاريخه من شهر أقصاها مدة خالل ذلك عن والرفع تعالى الله شاء إن الندوة لهذه العمل

.و ) رضاه فيه لما والعمل والسداد التوفيق للجميع تعالى المولى سائلين
3150/ت/13
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1428
المحاكم

 افتتاح طلب تتضمن , القضاة الفضيلة أصحاب من طلبات من للوزارة يرد ما لكثرة فنظراًً
 كتاب الفضيلة أصحاب من كاف بعدد ودعمها بها يعملون التي الجهات في عدل كتابات
 القيام عدم أو العدل بكتابة الخاصة لألعمال تأخير من المحاكم بعض في يكون وما . العدل

 في عدل كتابات بافتتاح الخاصة الحاجة بتحديد المعنية الجهة هي الوزارة إن وحيث .بها
 في الحاجة بدراسة مستمرة بصفة بالوزارة المختصة الجهات تقوم حيث . الجهات بعض
 حيال يلزم ما لتقرير ذلك عن والرفع للوزارة الواردة اإلحصائيات في والنظر الجهات جميع
 بأعمال المحاكم قضاة الفضيلة أصحاب بعض قيام عدم أن كما . العدل كتابات افتتاح

 أصحاب مصالح تعطل الى يؤدي تأخيرها أو القضائية لواليتهم التابعة العدل كتابات
 الجهات في العدل كتابات أعمال بجميع القيام لكم نؤكد فإننا . بهم واإلضرار المعامالت

 نظام من )252( للمادة وفقاً , المكاني االختصاص حسب عدل كتابات فيها يوجد ال التي
 القيام عدم وأن . القضاء نظام من )94( والمادة , الشرعي القضاء مسئوليات تركيز

 االطالع إليكم نرغب لذا .والتعليمات لألنظمة صريحة مخالفة يعد المذكورة باألعمال
و /يحفظكم،،، والله . موجبه واعتماد

3175/ت/13
1/5
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المحاكم
 وأمناء اإلدارات بمدراء خاص اجتماع عقد ومنها اقتراحات من للوزارة لماورد فنظرا(

 اإلجراءات وتيسير العمل وتطوير بمصلحة يتعلق ما لدراسة الرئاسية المحاكم في المحاكم
 المعنيين والمسئولين المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب مرئيات أخذ وألهمية .بذلك المتعلقة

 الواقع من منبعثة ستكون ومقترحاتهم مرئياتهم لكون وأمنائها المحاكم إدارات مدراء من
 المتعلقة والمقترحات بالمرئيات وتزويدنا اإلطالع إليكم نرغب فإننا .به يقومون الذي العملي
 الشئون عام مدير سعادة مكتب( الوزارة إلى االقترحات تصل أن أمل على ، المذكور باللقاء

ك/ ).يحفظكم والله .هـ1/8/1428 أقصاه موعد في )والمالية اإلدارية
3342/ت/13
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1429
المحاكم

)

 هـ6/12/1428 وتاريخ ب م/10629 رقم البرقي الكريم السامي األمر تلقينا فقد
 ورقم هـ2/1/1425 في 11/82650/24 رقم خطاباتكم الى نشير:[ونصه
 ورقم هـ3/2/1426 في 18/4874/26 ورقم هـ5/9/1425 في 18/51758/25
 ورقم – مشفوعاته برفقه المعادة - هـ22/9/1426 في 21/73476/26
 والى هـ7/1/1427 في 18/97976/26 ورقم هـ12/9/1426 في 21/72019/26

 في 18/21536/26 ورقم هـ21/10/1425 في 21/72431/25 رقم الوزارة خطابات
 في 21/99867/27 ورقم – مشفوعاته برفقه المعادة - هـ29/3/1426
 اللجان من قرارات بشأنها صدر التي العمالية القضايا من عدد بشأن هـ29/11/1427

 من وأيدت - النظامية المدة لفوات نظرها جواز بعدم . العمالية الخالفات لتسوية االبتدائية
 المحاكم أمام سماعها حيال التوجيه وطلبكم .., العمالية الخالفات لتسوية العليا اللجنة
 رقم وينبع للجبيل الملكية الهيئة رئيس سمو خطاب ومشفوعات نسخة لكم ونبعث . العامة

 والثروة البترول وزارة برقيتي ومشفوعات ونسختي هـ12/5/1426 في 1739/11/2
 برقياتها ونسخ هـ14/1/1427 في ع/164 ورقم هـ9/3/1426 في ع/360 رقم المعدنية

 ورقم هـ27/12/1425 في ع/1717 ورقم هـ16/11/1425 في ع/1539 رقم
 في 600/1 رقم العمل وزارة خطابات ونسخ , هـ1/4/1427 في ع/1108



 هـ19/1/1426 في 247/1 ورقم هـ13/1/1426 في 169/1 ورقم هـ8/5/1425
 في 109/1 ورقم هـ8/3/1427 في 924/1 ورقم هـ2/4/1426 في 1080/1 ورقم

 النقل وزارة خطاب ومشفوعات ونسخة هـ16/2/1428 في 629/1 ورقم هـ9/1/1428
. الموضوع بخصوص هـ17/1/1428 في 01/160 رقم

 في بالفصل وحدها العمالية )الهيئات(اللجان اختصاص على نص العمل نظام إن وحيث
 وبالتالي أخرى جهة أي قبل من نظرها إمكانية إلى يشير ما نصوصه في وليس العمالية القضايا

 الوالئي االختصاص وألن , العام القضاء اختصاص من القضايا من النوع هذا أخرج قد فهو
 نص وحيث , العام النظام أمور من لكونها مخالفتها يجوز ال التي الجوهرية المسائل من

 من أنه كما , ألحكامه وفقاً نهائية تكون العمالية )الهيئات( اللجان قرارات أن على النظام
 قضائية جهة أمام القطعية واكتسابها قضية في الفصل حالة في أنه وقضاءً فقهاً المستقر
 روعي حيث ليطبق وضع النظام إن وحيث , أخرى قضائية جهة أمام نظرها يجوز فال مختصة

 واضحة المستقرة القضائية والقواعد النظامية النصوص وألن , معينة ومصالح اعتبارات فيه
 أمام القضائية الجهات إحدى من قطعي قرار بشأنه صدر الذي النزاع إثارة يجوز ال أنه في

 , بذلك اإلحاطة إليكم نرغب . ذلك يجيز نظامي نص وجد إذا إال أخرى قضائية جهة
 والله.يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب . أهـ] بموجبه الالزم وإكمال
و/ )يحفظكم
1138/3
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1381
القضائية ومناطقها المحاكم

 بعض من للتخلص واألساليب المبررات شتى استعمال على القضاة بعض درج لقد( :وبعد -
 وتعريضاً للقضايا تطويالً هذا في إن وحيث قضائهم حدود في تحدث التي القضايا

 كان مهما عملكم حدود في تحدث قضية كل في النظر فاعتمدوا .المشاق بتحمل ألصحابها
.ن/انتهى .)واجبكم من هذا ألن نوعها

ت/74/2
3/387
5
6



1390
القضائية ومناطقها المحاكم

 في 63/2/1 رقم القصيم منطقة أمير سمو خطاب الرئاسة إلى ورد( :وبعد -
 تصدر التي الكتابات بعض أن الحظنا بأننا فضيلتكم نحيط« :نصه يلي وفيما هـ16/5/1390

 إنه وحيث القصيم محاكم رئيس من بدالً وتوابعها بريدة محكمة رئيس باسم تعنون منكم
 .القصيم محاكم رئيس اسم تحت المنطقة محاكم جميع بارتباط تقضي أوامر صدرت أن سبق

 محاكم رئيس باسم المكاتبات جميع تكون بأن لديكم المختصة الجهات على التأكيد فنأمل
 وضماناً بذلك الصادرة األوامر حسب به االتصال المنطقة محاكم جميع على وأن المنطقة

 إليه أشار ما مالحظة فنرغب .»هـ ا .عليكم والسالم الرئيسي التسلسل بطريق العمل لسير
.ن/انتهى .)بذلك لديكم المختصين الموظفين على والتأكيد سموه،
ت/121/2

3/387
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1390
القضائية ومناطقها المحاكم

 بهذه واالتصال مناطقهم برؤساء باالرتباط الملحقات محاكم تقيد عدم لوحظ فقد( :وبعد
 األعمال وتنظيم المسئوليات تركيز في الوزارة هذه من ورغبة .طلباتهم في رأساً الوزارة
 التقيد بضرورة بكم المرتبطة المحاكم تبلغوا أن عليكم ينبغي فإنه واضحة أسس على وسيرها

 أو الترفيع أو اإلجازات منح كطلب اإلدارية األعمال جميع في بمحكمتكم المباشر باالرتباط
 ال الطلبات هذه أمثال جميع إن بحيث .ذلك إلى وما المحاكم تلك إليها تحتاج التي اللوازم

.ك/انتهى .)بوجاهتها القناعة بعد طريقكم عن إال للوزارة ترفع
ت/12/45
3/388
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1405
القضائية ومناطقها المحاكم

 في 2515/1 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 ورقم هـ2/7/1404 في خ/12/2557 رقم لسموه خطابينا على الجوابي هـ5/2/1405



 والتعميم والخرج الرياض بين فيما الحدود موضوع بشأن هـ4/1/1405 في خ/12/25
 هـ2/7/1404 وتاريخ خ/12/2557 رقم لخطابكم إشارة« :المقدمة بعد نصه يلي فيما

 القضائية المعامالت إحالة مرئياتكم حول هـ4/1/1405 وتاريخ خ/12/25 رقم وخطابكم
 المعامالت وكذلك الرياض محاكم رئاسة إلى الرياض منطقة إمارة خدمات حدود في الواقعة

 وطلبكم الخرج محاكم لرئاسة تحال الخرج منطقة إمارة خدمات حدود في الواقعة القضائية
 اتضح الالزمة والقياسات والمعاينات االستفسارات تمت وحيث الموضوع هذا في مرئياتنا

 على الواقعة المزارع -2 .كم84 ب تقدر والرياض الخرج بين المسافة -1 :التالي لنا
 ومديرية الزراعي البنك خدمات من وتستفيد الطريق منتصف حدود في الخرج الرياض طريق

 المشار المسافة نصف حدود في السير حوادث تتولى األمنية الجهات -3 .بالخرج الزراعة
 قضايا وبحث التعديات ومنع األراضي بمراقبة حالياً تقوم بالخرج التعديات لجنة -4 .إليها

 الكوبري والخرج الرياض بين الحد يكون أن أرى تقدم ومما الحدود تلك في التعديات
 خدماته تتولى شماالً المذكور الكوبري من كان وما الخرج طريق على 42 كيلو عند الواقع

 األجهزة خدماته تتولى جنوباً الكوبري من كان وما الرياض مدينة في الحكومية األجهزة
.و/انتهى .)اإلحاطة نرغب .»هـ ا. عليكم والسالم بالخرج الحكومية

ت/24/60
3/389
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1405
القضائية ومناطقها المحاكم

 إلى والمحالة هـ1/8/1405 في 1978/2 برقم لدينا الدائرة المخابرة على فبناء( :وبعد -
 البلدان بعض في المستأجرة الدور بشأن هـ9/8/1405 في 2722 برقم المالية اإلدارة

 القضائية األعمال مجريات وترشيد التعليمات فلمقتضى معتمد، تشكيل لها ليس لمحاكم
 مركزية بشأن األعلى القضاء مجلس وخطابات السامية، األوامر ولمقتضى والمالية واإلدارية
 تشكيل ذات رسمية لمحكمة إال االنتداب يسوغ ال وأنه القضائية التبعية ومراعاة المحاكم

 وهي عقودها انتهاء تاريخ من ابتداء اآلتية الدور أجور عقود تلغى : أوال :يلي ما يقرر معتمد
 لفرع التابعة طريب، -2 .بمكة الوزارة لفرع التابعة مالك، بني بجيلة -1 :من كل في

 وحديجة، الحفيرة، -4 .القويعية لمحاكم التابعتان صبحاء،وعنان، -3 .بمكة الوزارة
 -6 .الشمالية الحدود محاكم لرئاسة التابعة الشعبة، -5 .الدوادمي لمحاكم التابعة وماسل،

 -8 .حائل محاكم لرئاسة التابعة العمائر، -7 .القصيم محاكم لرئاسة التابعة السحابين،



 قضاء يتبعها رسمية محكمة كل تعمد : ثانيا .بالقصيم الوزارة لفرع التابعة اللغفية، محكمة
 أسوة رسمياً بها يرتبطون التي المحكمة في قضاياهم في النظر المذكورة البلدان من أي

 أيام ولثالثة قبلها من مندوب بعث المذكورة البلدة تتبعها جهة كل على : ثالثا .بغيرهم
 إلى موجوداتها وجميع أثاثها و وسجالتها ضبوطها لجلب وفراش سائق ومعه منتدباً

 رابعا .التعليمات وحسب لصاحبه المبنى وتسليم قضائياً، بها يرتبطون التي الرسمية المحكمة
 .)يخصه فيما كل موجبه إنفاذ المعنية الجهات وعلى به، التبليغ تاريخ من هذا أمرنا يعتبر :

.و/انتهى
ت/12/21
3/390
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1406
القضائية ومناطقها المحاكم

 هـ25/11/1405 في 20763/1 رقم الرياض إمارة وكيل سعادة خطاب وردنا( :وبعد -
 المتضمن هـ11/2/1405 في خ/12/463 رقم خطابكم إلى نشير« :المقدمة بعد ونصه

 المزاحمية عدل لكتابة أم ضرماء عدل لكتابة تابعة ديراب منطقة كانت إذا ما معرفة طلبكم
 العدل ووزارات اإلمارة هذه من المشكلة اللجنة بتقرير منتهية األوراق كامل طيه لكم نعيد

 إدارياً والمزاحمية ضرماء بإمارتي المرتبطة الحدود فيه أوضحت والذي والبلديات والزراعة
 الحدود حسب منطقته في يقع الذي العدل لكاتب تبعيته تكون إمارة كل يتبع كان فما

 إبالغه نأمل .محضرها في اللجنة قررته ما على ولموافقتنا اللجنة محضر في الموضحة
 .ك/انتهى .)واعتماده اإلحاطة فنأمل .»اهـ.اختصاصه منطقة في يقعون الذين العدل لكتاب
 اللجنة محضر في ورد ومما .ك/هـ19/3/1406 في ت12/60 رقم التعميم بذلك وصدر

 المنطقتين من لكل التابعة الحدود تكون أن العامة المصلحة من أنه للجنة اتضح«... :نصه ما
 إلى الشرق من الممتدة الجبال سلسلة :شماالً :ضرماء منطقة : أوال :التالي النحو على

 تابع له تبع وما والبره العويند يبقى بحيث غرباً العويند إلى شرقاً ديراب من مبتدئة الغرب
 ما( سعدون ريع إلى ديراب من جبال سلسلة :جنوباً * .سابقاً كان كما حريمالء لخدمات

 الحجاز طريق تقاطع( المزاحمية كبري إلى ثم لضرماء تابع )سعدون ريع شرق شمال كان
 وشمال معانيق وجبل ذويبات جبل شمال وقع ما تكون األخرى والجهة )الجديد مع القديم

 شعيب ويكون ديراب إلى :شرقاً* .لضرماء تابع فهذا وجو الغطغط بين الفاصلة الصفيراء
 اللجنة إليه انتهت ما الحد يكون :غرباً* .سابقاً كان كما للرياض تابع للحاير والتابع لحاء



 النفود منتصف إلى ضرماء حدود فتكون قنيذة نفود أما .البره جهة يخص ما هذا .السابقة
 تبقى لها المجاورة واألراضي الغزيز منطقة بأن علماً .القويعية فيتبع المنتصف غرب كان وما
.لضرماء تابعة عليه هي ما على

 والصفيراء ذويبان وجبل معانيق جبل جنوب كان ما :شماالً * المزاحمية منطقة : ثانيا
 سعدون ريع غرب وجنوب المزاحمية كوبرى جنوب كان وما وجو الغطغط بين الفاصلة

 المشاعلة :غرباً * .واألوسط له التابعة والمناطق نساح :جنوباً * .للمزاحمية تابع فهذا
 نساح من الممتدة الجبال :شرقاً * .النفود منتصف وإلى التابعة والمناطق الريم وخبيب

.واألوسط
ت/12/81
3/391

23
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1406
القضائية ومناطقها المحاكم

 الذي هـ18/1/1406 في 1087/1 رقم الرياض منطقة إمارة وكيل خطاب وردنا :وبعد -
 لجنة بتشكيل الخاص هـ17/11/1405 في 20167/1 رقم خطابنا إلى إشارة« : فيه جاء

 بين الفاصل الحد لوضع العيينة وبلدية الرياض وإمارة الرياض وبلدية العدل وزارة من مكونة
 والعيينة بالدرعية الشرعية المحاكم تنظره وما والجبيلة العيينة وبلدية الرياض مدينة بلدية

 الموضح الطبيعي الحد ورأت الطبيعة على الموقع إلى المذكورة اللجنة خرجت وبموجبه
 من األبيطح شعيب ظهرة تعتبر -1 :يلي كما الحدود به المذكورة صورته المرفقة بمحضرها

 األبيطح شعيب يعتبر -2 .الدرعية ومحكمة الرياض مدينة لبلدية تابعة الجنوبية الجهة
 -3 .العيينة ومحكمة والجبيلة العيينة لبلدية تابعة الشمالية الجهة من عليه المنحدرة ومساييله

 العيينة لبلدية تابعة الشعيب من الشمالية والشعبة مصده شعيب من الشمالية الظهرة تعتبر
 الجهة من عليه المنحدرة ومساييله مصده شعيب يعتبر -4 .العيينة ومحكمة والجبيلة
 الرادار لحدود الجنوبي الحد يعتبر -5 .الدرعية ومحكمة الرياض مدينة لبلدية تابعة الجنوبية

 ومحكمة الرياض مدينة بلدية لحدود الشمالي الفاصل الحد هو صلبوخ طريق مع التقائه حتى
 هو السريع صلبوخ طريق يعتبر -6 .العيينة ومدينة لبلدية الجنوبي الحد وكذلك الدرعية،

 ومحكمة بلدية لحدود الشرقي الحد وكذلك الرياض مدينة بلدية لحدود الغربي الحد
 العيينة ومحكمة بلدية إلى األبيطح كسارة بقضية الخاصة المعاملة إحالة اللجنة وترى .العيينة



 الصك لكون بالكسارة، الخاصة األرض وملكية الصك لدراسة حدودها داخل أصبحت حيث
.ك/انتهى .)واعتماده االطالع نأمل ..إلخ العيينة محكمة من صادر

ت/12/99
3/392

10
6

1407
القضائية ومناطقها المحاكم

 في 537/1 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 المجلس اتخذه الذي هـ15/4/1407 في 84/32 رقم القرار به المشفوع هـ4/5/1407

 .القوز ومحكمة إمارة وبين حلي ومحكمة إمارة بين الفاصلة الحدود حول العامة بهيئته
 وبعد،، بعده النبي ما على والسالم والصالة وحده الحمدلله« .القرار نص يلي فيما وإليكم

 القضاء نظام بموجب له المخولة الصالحية على بناء العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس فإن
 رقم القنفذة منطقة محاكم رئيس فضيلة بخطاب للمجلس الواردة المعاملة على االطالع وبعد
 إمارة بين الفاصلة الحدود في الحاصل اإلشكال بشأن هـ14/8/1406 وتاريخ 975/1

 إمارة كل اختصاص ضمن الواقعة األماكن هي وما القوز ومحكمة إمارة وبين حلى ومحكمة
 مندوبين من الموضوع لهذا لجنة شكل بأنه فضيلته خطاب تضمن وحيث .قاضٍ كل ووالية

 في المؤرخ باألوراق المرفق المحضر واتخذوا المنطقة في المعنية الدوائر عن
 يبعد الفاصل الحد يكون أن على أعضائها بكامل اللجنة موافقة المتضمن هـ23/6/1406
 في شماالً الساحلي جيزان جدة خط على متر أربعمائة و كيلو ثمانية بمسافة الصفا عن

 وما القوز محكمة اختصاص فمن الفاصل هذا شمال كان فما الكرش أبو قوز تسمى منطقة
 وبناء التحديد هذا على القنفذة أمير وافق وحيث .حلى محكمة اختصاص فمن جنوبه كان
 فإن القضاء نظام من )24 ـ 22( للمادتين واستناداً العامة المصلحة تقتضيه وما ذكره ما على

 ا .محمد على الله وصلى الموفق والله .بعاليه الموضح التحديد على الموافقة يقرر المجلس
.ك/انتهى .)بذلك اإلحاطة نرغب .»هـ
ت/8/188
3/393
1

12
1407

القضائية ومناطقها المحاكم



 رقم الخطاب بالنيابة األعلى القضاء مجلس ورئيس الوزير معالي من تلقينا( :وبعد -
 في 271/33 رقم األعلى القضاء مجلس قرار به المرفق هـ1/11/1407 في 1216/1

 والموافقة هـ15/5/1405 في 57/28 رقم قراره عن العدول المتضمن هـ1/11/1407
 وذلك الرياض منطقة إمارة عليه ووافقت الموضوع لدراسة المشكلة اللجنة رأته ما على

 محكمة ووالية ثادق محكمة والية بين الفاصل الحد هو القديم المزفلت الحجاز خط باعتبار
.ك/انتهى .)ثادق محكمة بقضاء سليم أم قضاء ربط يعاد وبذلك مرات،

128/ت/8
3/394

20
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1411
القضائية ومناطقها المحاكم

 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس ورئيس العدل وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 القضاء مجلس قرار برفقه لكم نبعث« :يلي ما ونصه هـ29/11/1411 في 1/1071

-1 :يلي لما المتضمن هـ15/11/1411 في 320/37 برقم الصادر العامة بهيئته األعلى
 في التوقف لها واليسوغ الجهة تلك قضايا نظر على تبقى جهة أية قضايا تنظر محكمة كل

 إلى القضائي االرتباط بتعديل األعلى القضاء مجلس من بقرار رسمياً تبلغ أن إلى ذلك
 المسح وجرى الحاجة دعت إذا إال القضائي االرتباط في التعديل يتم ال -2 .أخرى محكمة
 دراسة في الداخلية وزارة مع العدل وزارة تشترك أن على ذلك في المصلحة وظهرت الدقيق
 العامة بهيئته األعلى القضاء لمجلس إليه تتوصل ما ورفع القضائي االرتباط في التعديل طلبات
 الحاضر الوقت في جهاتها إلى الربط طلبات جميع تعاد -3 .الخصوص بهذا يراه ما لتقرير
 على بموجبه والتعميم االطالع منكم نرغب .ذلك في للنظر المطلوبة المعلومات تتوفر حتى

.ك/انتهى .)تعميمه جرى موجبه واعتماد ولإلحاطة .»هـ ا.المعنية والجهات المحاكم
152/ت/8
3/394
1
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1414
القضائية ومناطقها المحاكم

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة الوزارة تلقت( :وبعد -
 ديوان رئيس معالي خطاب من صورة ومشفوعه هـ،14/4/1414 وتاريخ 30412/م/29



 الكريم الملكي األمر من ونسخة هـ2/4/1414 وتاريخ ر/3598 رقم الوزراء مجلس رئاسة
 كل في إمارة كل ومقر المملكة مناطق بتحديد القاضي هـ30/3/1414 وتاريخ 20/أ رقم

 .و/انتهى .)واإلحاطة لالطالع .اهـ .األمر هذا في تفصيالً الموضح النحو على وذلك منطقة
 -1 المنطقة إمارة مقر المنطقة اسم منطقة كل في إمارة كل ومقر المملكة بمناطق بيان

 المدينة منطقة -3 المكرمة مكة مدينة المكرمة مكة منطقة -2 الرياض مدينة الرياض منطقة
 مدينة الشرقية المنطقة -5 بريدة مدينة القصيم منطقة-4 المنورة المدينة مدينة المنورة
 مدينةحائل حائل منطقة -8 تبوك مدينة تبوك منطقة -7 أبها مدينة عسير منطقة -6 الدمام

 نجران منطقة-11 جازان مدينة جازان منطقة-10 عرعر مدينة الشمالية الحدود منطقة -9
 التعميم انظر سكاكا مدينة الجوف منطقة -13 الباحة مدينة الباحة منطقة-12 نجران مدينة
. هـ28/5/1427 في 2896/ت/13 رقم
167/ت/8
3/395
3
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1414
القضائية ومناطقها المحاكم

 في 5653/ب/1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا( :وبعد -
 وتاريخ 6116 رقم البرقي الكريم السامي األمر تلقينا« :ونصها هـ17/5/1414ـ16
 ».كمحافظة الجوف منطقة إمارة إلى )سابقاً( القريات منطقة بضم القاضي هـ19/4/1414
.و /انتهى .)واإلحاطة لالطالع .اهـ.»يلزم ما وإكمال اإلحاطة نود
221/ت/8
3/396
2
1

1415
القضائية ومناطقها المحاكم

 ش6902 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة وردنا لقد( :وبعد
 ش26/10630/2 رقم السري الداخلية وزارة تعميم تلقينا« :ونصها هـ1/12/1414 في
 قرارات وإصدار المحافظين ترشيحات استكمال أن يُفيد الذي هـ29/11/1414 ـ 28 في

 تكوين وألن .الوقت بعض يستغرق قد المراكز وارتباط إنشاء قرارات وإصدار تعيينهم
 العمل ويجب هـ10/11/1414 في 17357 رقم السامي األمر بموجب تم قد المحافظات



 المحافظات بعمل القائمون يوقع بأن التعميم ويقضي الرسمية المخاطبات يخص فيما بموجبه
 بالنيابة مركز رئيس مسمي تحت المراكز بعمل والقائمون بالنيابة محافظ مسمى تحت حالياً
.و/انتهي )موجبه واعتماد لالطالع .الرسمي التعيين إجراءات تستكمل حتى

249/ت/8
3/396
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1415
القضائية ومناطقها المحاكم

 في 7363 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا( :وبعد -
 مناطق كافة في بالمحافظات الخاص البيان من نسخة نصه نرفق( :-ونصه هـ27/1/3435

 اسم والمحافظات بالمناطق بيان .اهـ .»الكريم السامي األمر به صدر ما بموجب المملكة
 المنطقة القصيم منطقة المنورة المدينة منطقة المكرمة مكة منطقة الرياض منطقة المنطقة
 منطقة جازان منطقة الشمالية الحدود منطقة حائل منطقة تبوك منطقة عسير منطقة الشرقية
 مدينة المكرمة مكة مدينة الرياض مدينة المنطقة إمارة مقر الجوف منطقة الباحة منطقة نجران
 مدينة عرعر مدينة حائل مدينة تبوك مدينة أبها مدينة الدمام مدينة بريدة مدينة المنورة المدينة
.سكاكا مدينة الباحة مدينة نجران مدينة جازان

814/ت/13
3/398
7
6

1416
القضائية ومناطقها المحاكم

 في 1/825 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 أشخاص إليه تقدم أنه المتضمن خف محكمة قاضي فضيلة استفسار حول هـ10/5/1416

 كانت خف محكمة والية في أمالك على صكوكهم على الشرعية اإلجراءات إكمال يطلبون
 الموضوع أن معاليه خطاب تضمن وقد ... خف محكمة فتح قبل أخرى محاكم من صادرة
 القرار وصدر واألربعين الثانية دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على عرضه جرى

 صاحبة المحكمة تقوم-1 : مايلي المتضمن هـ10/4/1416 في 313/42 رقم المرفق
 التي للصكوك شرعاً إكماله يلزم ما بإكمال العقار اختصاصها نطاق في التي األخيرة الوالية

 القاضي يجريه ما يرفع-2 .االستحكام بحجج المتعلقة التعليمات تطبيق مراعاة مع لها تقدم



 التمييز لهيئة نحوها أو البلديات على الحكم تضمن أو القناعة به تحصل لم إذا صك كل على
 التي المحكمة إلى التمييز من وصدق الصك على أجراه ما القاضي يبعث صدق وإذا لتدقيقه

 .)موجبه واعتماد لالطالع .اهـ .به ألحق بما وضبطه سجله على للتهميش الصك أصدرت
.و/انتهى
930/ت/13
3/399
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1417
القضائية ومناطقها المحاكم

 تقضي ما مراعاة بشأن هـ1/1/1417 في 884/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 .إلخ..المناطق كافة في المحافظات وتحديد المملكة مناطق بتحديد الخاصة التعليمات به

 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد وعليه
 أن المناطق إمارات بعض من وردنا« :ونصه هـ18/5/1417 ـ 17 في 54/33953

 تتبعها التي المحافظة لمسمى الرسمية مخاطباتها في تشير ال بالمحافظات الحكومية اإلدارات
 .بالمحافظات العاملة الحكومية اإلدارات لمسميات )محافظة( لفظ إضافة وألهمية اإلدارة

 .اهـ .»به والعمل ذلك بمراعاة المناطق بإمارات لكم التابعة الجهات على التأكيد نأمل
.و/انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع

1148/ت/13
1/54
7
1

1419
القضائية ومناطقها المحاكم

 قرار على المبني هـ21/12/1418 في 4631 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 يكون أن المتضمن هـ17/11/1418 في 414/46 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس

 ما بأن والشواة والشاة وشبيكان الشبكة المسمى الشرفه غرب لمنطقة القضائي االرتباط
 فهو غرباً الشرفة سيل من سال وما ، عروى محكمة لقضاء تابع شرقاً الشرفة سيل من سال
. ك / )يحفظكم والله بموجبه والعمل لالطالع . الخ ... العرض رويضة محكمة لقضاء تابع
1156/ت/13
1/54



2
2

1419
القضائية ومناطقها المحاكم

 معالي قرار على المبنى هـ25/7/1418 وتاريخ 1090/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 محكمة بقضاء العشيرة مركز قضاء بربط القاضي هـ23/7/1418 في 2878 رقم الوزير
 على المبني هـ10/1/1419 في 183 رقم الوزير معالي قرار صدر وحيث . الخ ... خيبر

 أن المتضمن هـ23/11/1418 في 2324/1 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب
 موجبه واعتماد لالطالع . ) العشيرة مركز ( وليس ) عشره مركز ( هو المركز اسم صحة
. ك / )يحفظكم والله
1183/ت/13
1/54
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1419
القضائية ومناطقها المحاكم

 المبني هـ26/3/1419 وتاريخ 1730 رقم بالنيابة العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 بربط القاضي 30/2/1419 وتاريخ 14 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على

 ك /يحفظكم والله ) بموجبه والعمل االطالع نأمل لذا . جدة محكمة بقضاء بحره بلدة قضاء
.

1184/ت/13
1/54

16
4

1419
القضائية ومناطقها المحاكم

 المبني هـ26/2/1419 وتاريخ 1729 رقم بالنيابة العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 بربط القاضي هـ30/2/1419 وتاريخ 13 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على

. ك /يحفظكم والله ) بموجبه والعمل لالطالع . المضة محكمة بقضاء الصبيخة بلدة قضاء
1206/ت/13
1/54

29
5



1419
القضائية ومناطقها المحاكم

 على المبني هـ18/5/1419 وتاريخ 2773 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 الثابتية قضاء بربط القاضي هـ20/4/1419 في 142/47 رقم األعلى القضاء مجلس قرار

 نأمل لذا . الجواء عيون محكمة قضاء من بدالً البكيرية محكمة بقضاء الشمالية وبقيعا
. ك /يحفظكم والله ) بموجبه والعمل االطالع

1209/ت/13
1/54

29
5

1419
القضائية ومناطقها المحاكم

 على المبني هـ18/5/1419 وتاريخ 2771 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 بلدة قضاء بربط القاضي هـ20/4/1419 في 141/47 رقم األعلى القضاء مجلس قرار

 قرار على المبني 18/5/1419 في 2772 ورقم . البجادية محكمة بقضاء المستجدة
 حوي بلدة قضاء بربط القاضي هـ20/4/1419 في 147/47 رقم األعلى القضاء مجلس
. ك / يحفظكم والله) بموجبهما والعمل االطالع نأمل لذا . البجادية محكمة بقضاء الشل
1212/ت/13
1/54
3
6

1419
القضائية ومناطقها المحاكم

 قرار على المبني هـ25/5/1419 وتاريخ 2948 العدل وزير معالي قرار من صورة برفقه
 بربط القاضي هـ20/4/1419 وتاريخ 145/47 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس
 والعمل لالطالع . العويقلية محكمة بقضاء والعويقلية عرعر بين الواقعة الفاج منطقة قضاء

. ك /يحفظكم والله ) بموجبه
1213/ت/13
1/54
3
6

1419



القضائية ومناطقها المحاكم
 على المبني هـ24/5/1419 وتاريخ 2892 رقم العدل وزير معالي قرار من صورة برفقه
 القاضي هـ20/4/1419 وتاريخ 146/47 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار
 ) بموجبه والعمل لالطالع . تيماء محكمة بقضاء العسافية ومركز أبيط مركز قضاء بربط
. ك /يحفظكم والله
1255/ت/13
1/54

17
8

1419
القضائية ومناطقها المحاكم

 على المبني هـ11/8/1419 وتاريخ 4043 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 بربط القاضي هـ10/7/1419 وتاريخ 189 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار

. ك /يحفظكم والله ) بموجبه والعمل لالطالع . جدة محكمة بقضاء ثول قضاء
1256/ت/13
1/54

17
8

1419

القضائية ومناطقها المحاكم
 على المبني هـ11/8/1419 وتاريخ 4042 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 بربط القاضي هـ10/7/1419 وتاريخ 192 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار

. ك /يحفظكم والله ) بموجبه والعمل لالطالع . الجمش محكمة بقضاء الغويري عقلة قضاء
1257/ت/13
1/54

17
8

1419
القضائية ومناطقها المحاكم

 على المبني هـ11/8/1419 وتاريح 4040 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 بربط القاضي هـ10/7/1419 وتاريخ 190 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار



. ك / ) بموجبه والعمل لالطالع .الغاط محكمة بقضاء العبدلية قضاء
1258/ت/13
1/54

17
8

1419
القضائية ومناطقها المحاكم

 على المبني هـ11/8/1419 وتاريح 4041 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 بربط القاضي هـ10/7/1419 وتاريخ 191 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار

. ك / ) بموجبه والعمل لالطالع .البدائع محكمة بقضاء دهيماء قضاء
1262/ت/13
1/54

23
8

1419
القضائية ومناطقها المحاكم

 قرار على والمبني . صورته المرفق هـ19/8/1419 وتاريخ 4149 رقم قرارنا إلى إشارة
 قضاء ضم المتضمن هـ20/4/1419 في 143/47 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس

 باسم واحدة محكمة في بالهفوف المستعجلة المحكمة إلى بالمبرز المستعجلة المحكمة
. و /يحفظكم والله )موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا . باالحساء المستعجلة المحكمة

1263/ت/13
1/54

23
8

1419
القضائية ومناطقها المحاكم

 قرار على والمبني . صورته المرفق هـ19/8/1419 وتاريخ 4150 رقم قرارنا إلى إشارة
 قضاء ضم المتضمن هـ20/4/1419 في 144/47 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس

 نرغب لذا . باالحساء الكبرى المحكمة باسم واحدة محكمة في والمبرز الهفوف محكمتي
. و /يحفظكم والله )موجبه واعتماد االطالع

1333/ت/13
1/54



1
1

1420
القضائية ومناطقها المحاكم

 على المبني هـ27/12/1419 وتاريخ 5775 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 بربط القاضي هـ18/11/1419 في 265/48 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار

 بموجبه والعمل لالطالع . الجمش محكمة بقضاء ركب أبو و جالل أبو و منيه مراكز قضاء
. ك / .)

1337/ت/13
1/54

11
1

1420
القضائية ومناطقها المحاكم

 قرار على المبني هـ3/1/1420 وتاريخ 43 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 : يلي بما القاضي هـ18/11/1419 في 296/48 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس

 والواقعة علي بن لدجين العائدة والمزرعة المحطة ذلك في بما سليم أم قضاء ربط : أوالً
 بقضاء مرتبطاً الدبيجة أهل قضاء يستمر : ثانياً .مرات محكمة بقضاء اإلسفلت خط شرق

. ك / ) بموجبه والعمل االطالع نأمل لذا . ثادق محكمة
1363/ت/13
1/54

30
2

1420
القضائية ومناطقها المحاكم

 على المبني هـ23/2/1420 وتاريخ 815 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه(
 بلدة قضاء بربط القاضي هـ1/2/1420 في 6 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار

 بموجبه والعمل االطالع نرغب لذا . جازان وادي محكمة بقضاء جازان منطقة في الشواجرة
. ك / ) .

1414/ت/13
1/54

16



6
1420

القضائية ومناطقها المحاكم
 21/5/1420 يخ وتاريخ 2702 رقم بالنيابة العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه(

 هـ29/4/1420 في 207/49 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على المبني
. ك / ) بموجبه والعمل لالطالع . البجادية محكمة بقضاء البطين هجرة قضاء بربط القاضي

1415/ت/13
1/54

16
6

1420
القضائية ومناطقها المحاكم

 المبني هـ21/5/1420 وتاريخ 2705 رقم بالنيابة العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 هـ29/4/1420 وتاريخ 203/49 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على

. ك / ) بموجبه والعمل لالطالع . الخرج محكمة بقضاء الضبيعة بلدة قضاء بربط القاضي
1416/ت/13
1/54

16
6

1420
القضائية ومناطقها المحاكم

 المبني هـ21/5/1420 وتاريخ 2703 رقم بالنيابة العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 هـ29/4/1420 وتاريخ 200/49 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على

 والعمل لالطالع . تميم بني حوطة محكمة قضاء إلى الحلوة محكمة قضاء بربط القاضي
. ك / ) بموجبه

1417/ت/13
1/54

16
6

1420
القضائية ومناطقها المحاكم

 المبني هـ21/5/1420 وتاريخ 2704 رقم بالنيابة العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه



 هـ29/4/1420 وتاريخ 201/49 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على
 ك / ) بموجبه والعمل لالطالع . الرياض محكمة قضاء إلى عرقة محكمة قضاء بضم القاضي

.
1418/ت/13
1/54

16
6

1420
القضائية ومناطقها المحاكم

 المبني هـ1/6/1420 وتاريخ 2853 رقم بالنيابة العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه(
 هـ29/4/1420 وتاريخ 205/49 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على

 / )بموجبه والعمل لالطالع . الشنان محكمة بقضاء السعيرة مركز بلدة قضاء بربط القاضي
. ك

1419/ت/13
1/54

16
6

1420
القضائية ومناطقها المحاكم

 المبني هـ21/5/1420 وتاريخ 2701 رقم بالنيابة العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 هـ29/4/1420 وتاريخ 202/49 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على

 ك / ) بموجبه والعمل لالطالع . الحريق محكمة قضاء إلى نعام محكمة قضاء بضم القاضي
.

1420/ت/13
1/54

16
6

1420
القضائية ومناطقها المحاكم

 المبني هـ21/5/1420 وتاريخ 2699 رقم بالنيابة العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه(
 هـ29/4/1420 وتاريخ 206/49 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على

 القديمة المثواة بلدة وبقاء السليمي محكمة بقضاء الجديدة المثواة بلدة قضاء بربط القاضي



. ك / ) بموجبه والعمل لإلطالع .والحويط الحايط محكمة لقضاء تابعة
1421/ت/13
1/54

16
6

1420
القضائية ومناطقها المحاكم

)

 المبني هـ21/5/1420 وتاريخ 2700 رقم بالنيابة العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 هـ29/4/1420 وتاريخ 204/49 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على

 ومركز – ثجر ومركز – الصفاح ومركز – حمى مركز من كل قضاء بربط القاضي
. ك / ) . بموجبه والعمل لالطالع . ثار محكمة بقضاء وقطن المحمدية

1434/ت/13
1/54

22
7

1420
القضائية ومناطقها المحاكم

 هـ10/6/1420 في 1/1303 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد
 في ش54/357/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة ومشفوعه

 اإلداري اإلشراف نطاق تحديد على سموه موافقة المتضمنة صورتها المرفق هـ8/5/1420
 لالطالع . التفصيلية وحدودها اإلدارية التبعية وتحديد القصيم ومنطقة الرياض منطقة بين

. و / ) يخصكم فيما بموجبه والعمل
1461/ت/13
1/54

26
8

1420
القضائية ومناطقها المحاكم

 المبني هـ20/8/1420 وتاريخ 4283 رقم بالنيابة العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 بربط القاضي هـ28/7/1420 في 266 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على



.ك / ) موجبه واعتماد لالطالع . الخ ... الرين محكمة بقضاء القرارة هجرة قضاء
1493/ت/13
1/54

20
11

1420
القضائية ومناطقها المحاكم

 المبني هـ20/8/1420 وتاريخ 4284 رقم بالنيابة العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 بربط القاضي هـ28/7/1420 في 267 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على

 المسافة لقرب غميقة محكمة قضاء من بدالً أضم محكمة بقضاء المعاليه قبيلة قضاء
. ك / ) بموجبه والعمل لالطالع . اإلداري واالرتباط

1512/ت/13
1/54

28
12

1420
القضائية ومناطقها المحاكم

 المبني هـ2/12/1420 وتاريخ 5652 رقم بالنيابة العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 القاضي هـ30/10/1420 وتاريخ 310 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على
. ك / ) بموجبه والعمل لالطالع . البجادية محكمة بقضاء جفناء بلدة قضاء بربط
1514/ت/13
1/54
6
1

1421

القضائية ومناطقها المحاكم
 قرار على المبني هـ3/1/1421وتاريخ 17رقم وزيرالعدل معالي قرار من نسخة برفقه

 بربط القاضي هـ24/11/1420 في 403/50 رقم العامة بهيئته على األ القضاء مجلس
. ك / )بموجبه والعمل لالطالع .البدائع محكمة بقضاء علباء بلدة قضاء
1518/ت/13
1/54

17



1
1421

القضائية ومناطقها المحاكم
 قرار على المبني 11/1/1421 وتاريخ 159 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه

 يكون بأن القاضي هـ24/11/1420 في 404/50 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس
 طريق من الثالث الكيلو هو هرماس ابن بئر ومحكمة تبوك محكمة والية بين الفاصل الحد

 ثالثة ويبعد الزراعية تبوك لشركة الشمالي الضلع يوازي والذي تبوك – ماس هر ابن بئر
 والعمل طالع لال .وغرباً شرقاً المذكور الحد يوازي وما س هرما ابن بئر عن مترات كيلو

. الوزارة من المرفقات تطلب . ك / )بموجبه
1533/ت/13
1/54

23
2

1421
القضائية ومناطقها المحاكم

 على المعطوف هـ9/2/1421 وتاريخ 625 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 ورقم 210/49 ورقم ,209/49 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرارات

 من كل في محاكم بافتتاح القاضي هـ29/4/1420 وتاريخ 212/49 ورقم ,211/49
 في ترج وادي ومركز الشرقية المنطقة في السعيرة ومركز ,عسير منطقة في طريب مركز
 واعتماد االطالع إليكم نرغب .الرياض منطقة في حويل بن حصاة ومركز عسير منطقة
. ك / )موجبه

1539/ت/13
1/54

27
2

1421
القضائية ومناطقها المحاكم

 قرار على المبني هـ23/2/1421 وتاريخ 947 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 بلدتي قضاء بربط القاضي هـ25/1/1421 وتاريخ 1رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس
. ك / )يحفظكم والله بموجبه والعمل لالطالع .العيينة محكمة بقضاء وحزوى سدوس

1572/ت/13
1/54



6
6

1421
القضائية ومناطقها المحاكم

 بافتتاح القاضي هـ28/5/1421 وتاريخ 3378 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 بمنطقة رماح محافظة في عدل كتابة وافتتاح تبوك بمنطقة ضباء محافظة في عدل كتابة

. ك / )بموجبه والعمل لالطالع .الرياض
1578/ت/13
1/54

12
6

1421
القضائية ومناطقها المحاكم

 على المبني هـ8/6/1421 وتاريخ 3625 رقم العدل وزير معالي القرار من نسخة برفقه
 بربط القاضي هـ15/5/1421 في/188/51 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار

. ك / )بموجبه والعمل لالطالع .المزاحمية محكمة بقضاء الفيصلية هجرة قضاء
1633/ت/13
1/54

13
9

1421
القضائية ومناطقها المحاكم

 قرار على المبني هـ7/9/1421 وتاريخ 5203 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 بلدة قضاء بربط القاضي هـ15/8/1421 في 210 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس
. ك / )بموجبه والعمل لالطالع .إلخ... الشملي محكمة بقضاء ظرغط

1634/ت/13
1/54

13
9

1421
القضائية ومناطقها المحاكم

 قرار على المبني هـ6/9/1421 وتاريخ 5177 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه



 مركز قضاء بربط القاضي هـ15/8/1421 في 211 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس
 ينظر . ك / )بموجبه والعمل لالطالع .إلخ ...الفيضة محكمة بقضاء بالسر القنور عين

هـ28/10/1421 في 1651/ت/13 رقم التعميم
1651/ت/13
1/54

28
10

1421
القضائية ومناطقها المحاكم

 معالي قرار من نسخة به المرفق هـ13/9/1421 في 1634 /ت /13 رقم لتعميمناً إلحاقاً(
 األعلى القضاء مجلس قرار على المبني هـ6/9/1421 وتاريخ 5177 رقم العدل وزير
 بالسر القنور عين مركز قضاء بربط القاضي هـ15/8/1421 في 211 رقم العامة بهيئته
 القصيم بمنطقة المحاكم على ذلك تعميم تم إنه وحيث .إلخ ...الفيضة محكمة بقضاء

.ك / )بموجبه والعمل لالطالع .الرياض بمنطقة والصواب
1667/ت/13
1/54

20
11

1421
القضائية ومناطقها المحاكم

 قرار على المبني هـ16/11/1421 وتاريخ 6088 العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 قضاء بربط القاضي هـ25/10/1421 وتاريخ 220 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس

. و / ) بموجبه والعمل لالطالع .الطائف محكمة بقضاء عشيرة بلدة
1671/ت/13
1/54

24
11

1421
القضائية ومناطقها المحاكم

 المبني هـ19/11/1421 وتاريخ 6149 رقم بالنيابة العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 القاضي هـ10/9/1421 وتاريخ 216 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على



.ك / )بموجبه والعمل لالطالع .االحساء محكمة بقضاء ومتالع العراد أم هجرتي قضاء بربط
1672/ت/13
1/54

24
11

1421
القضائية ومناطقها المحاكم

 المبني هـ19/11/1421 وتاريخ 6148 رقم بالنيابة العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 القاضي هـ5/11/1421 وتاريخ 222 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على
. و / .)بموجبه والعمل لالطالع .الدلم بمحكمة والحزم الضبيعه بربط
1681/ت/13
1/54

26
11

1421
القضائية ومناطقها المحاكم

 المبني هـ24/11/1421 وتاريخ 6236 رقم بالنيابة العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 القاضي هـ10/9/1421 وتاريخ 215 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على
. ك / )بموجبه والعمل لالطالع .البرك محكمة بقضاء الصوالحة السعسدة مركز قضاء بربط
1760/ت/13
1/54

18
4

1422
القضائية ومناطقها المحاكم

 قرار على المبني هـ9/4/1422 في 3671 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 قرى قضاء بربط القاضي هـ19/3/1422 في 5 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس
. ك / ) بموجبه والعمل لالطالع . هشبل بن وداي محكمة بقضاء شفان
1813/ت/13
1/54

27
6

1422



القضائية ومناطقها المحاكم
)

 على الموافقة بشأن هـ20/5/1421 وتاريخ 21/م رقم الكريم الملكي المرسوم إلى نشير
 هـ18/6/1421 وتاريخ1580/ت/13 رقم بتعميمنا لكم والمبلغ الشرعية المرافعات نظام

 وتاريخ 1/1612 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي برقية وردنا فقد وعليه
 وبرقيتنا هـ27/4/1422 وتاريخ ص/ص/460 رقم خطابنا على المعطوف هـ23/6/1422

 المحكمة اختصاص رفع اقتراح حول هـ21/6/1422 وتاريخ 36365/22 رقم اإللحاقية
 تبعية حول الشرعية المرافعات نظام من والثالثين الثامنة المادة في ورد فيما والنظر الجزئية
 - : يلي ما يتضمن قرار بصدداصدار العامة بهيئته المجلس وأن . لها محكمة ألقرب القرى
 نظام من والثالثين الحادية المادة من د و ج و ب الفقرات في الوارد االختصاص رفع : أوالً

 عن قيمتها تزيد ال التي الدعاوى ب الفقرة ـ1 :- لآلتي وفقاً نصها يكون بحيث المرافعات
 الدعوى ج الفقرة -2– الدعوى قيمة تقدير كيفية التنفيذية الالئحة وتحدد ريال 20.000

 بما المطالبة تتضمن أال بشرط ريال آالف عشرة على فيه األجرة تزيد ال إيجار بعقد المتعلقة
 أو األجرة تزيد ال عمل بعقد المتعلقة الدعوى د الفقرة -3 ريال ألف عشرين على يزيد

 عشرين على يزيد بما المطالبة تتضمن أال بشرط الشهر في ريال آالف عشرة على فيه الراتب
 تتبع ( نصه وهذا المرافعات نظام من والثالثين الثامنة المادة في جاء ما : ثانياً . ريال ألف

 األعلى القضاء لمجلس ما فبموجب ) إليها بلدة أقرب محكمة محاكم فيها ليس التي القرى
 المادتين بموجب والجزئية العامة المحاكم اختصاص تحديد في صالحيات من العامة بهيئته
 أقرب محكمة محاكم فيها ليس التي القرى تتبع ( : يلي ما يقرر القضاء نظام من 24 و22
 العتماد بموجبه المحاكم إبالغ معاليه رغب وقد . أهـ )إدارياً بها مرتبطة تكون إليها بلدة

 نرغب لذا . الخصوص بهذا المجلس قرار يصدر ريثما األعمال تتعطل ال حتى به العمل
. و / ) بموجبه والعمل االطالع إليكم

 1911/ت/13 رقم التعميم ينظر هـ14/7/1422 وتاريخ 1825/ت/13 رقم التعميم ينظر
هـ21/12/1422 وتاريخ

1844/ت/13
1/54

13
8

1422



القضائية ومناطقها المحاكم
 على المبني هـ1422 هـ1/8/1422 في 6043 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 قضاء بربط القاضي هـ7/7/1422 في 21 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار
 العمل و لالطالع . جازان مالك بني محكمة بقضاء دفا ووادي حمر ووادي السلف قرى

. ك / ) موجبه
1872/ت/13
1/54

18
9

1422
القضائية ومناطقها المحاكم

 المبني هـ1422 هـ12/9/1422 في 7096 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 بشأن هـ15/8/1422 في 145/53 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على

 والعمل لالطالع . الخ ... الشواق ومحكمة الليث محكمة بين القضائي االرتباط تحديد
. ك / ) بموجبه

1875/ت/13
1/5

14
10

1422
القضائية ومناطقها المحاكم

 قرار على المبني هـ20/9/1422 في 7350 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (
 أن المتضمن هـ15/8/1422 وتاريخ 139/53 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس
 ترج وادي مركز مثلث بين الواصل االسفلت وخط الحريجة وجبل الملحة شعبة تكون

 كان فما ، ترج وادي محكمة ووالية بيشة محكمة والية بين الفاصل الحد القوهي ومثلث
 كان وما ، بيشة لمحكمة تابع فهو بيشة محكمة يلي مما وأسفلها المذكورة المعالم عن شرقا
. ك/ ) بموجبه والعمل لالطالع . ترج وادي محكمة لقضاء تابع فهو غربا
1916/ت/13
1/5
5
1

1423



القضائية ومناطقها المحاكم
 على المبني هـ27/12/1422 في 8924 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (

 ربط المتضمن هـ20/11/1422 في 362/54 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار
. ك/ ) بموجبه والعمل لالطالع . نفي بمحكمة الفاخرية هجرة قضاء
1917/ت/13
1/5
5
1

1423
القضائية ومناطقها المحاكم

)

 قرار على المبني هـ27/12/1422 في 8925 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 العقم بأن القاضي هـ20/11/1422 في 358/54 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس
 السرحية مزارع إضافة مع للدرعية الجنوبي الحد هو النفسية الصحة مستشفى جنوب القائم

 قميالن مزارع وكذلك حنيفة بوادي وااللتقاء السرحية مسيل حتى جبيل وأم والصليب
 تكون وبذلك صغار وشعيب خالد الملك له المغفور ومزرعة والفيحاء زرينيق وأم وسعدي

. ك/ ) بموجبه والعمل لالطالع . الدرعية لمحكمة قضائيا تابعة السرحية منطقة
1931/ت/13
1/5

30
1

1423
القضائية ومناطقها المحاكم

 قرار على المبني هـ20/1/1423 في 527 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (
 قرى قضاء بربط القاضي هـ4/1/1423 وتاريخ 1 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس

 بموجبه والعمل لالطالع . المكرمة مكة محكمة بقضاء جاورها وما وعلق حجارة وأبو الكر
. ك/ )

2091/ت/13
1/5

10
10



1423
القضائية ومناطقها المحاكم

 عن االستفسار حول العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض من للوزارة ورد ما على بناء فإنه(
 تشكيل تم وحيث الشرعية المرافعات نظام في صدر ما ضوء على المكانية الوالية تحديد

 .والتعليمات األنظمة ضوء على الموضوع هذا لدراسة بالوزارة المختصة الجهات من لجنة
 والثالثين الثامنة المادة تطبيق ـ 1 : يلي بما أوصت المذكورة اللجنة قبل من ذلك وبدراسة

 تحديد يكون وأن العدل كتابات على تنفيذية لوائح من بشأنها صدر وما المرافعات نظام من
 ذكر ما على بناءً المكانية العقار والية تغيرت إذا ـ 2 .المادة لهذه وفقاً المكانية الوالية
 لديها للملكية انتقال أول توثيق عند جديد صك إصدار الجديدة الوالية ذات اإلدارة فعلى
 تقتضيه ما على وبناءً ذلك على ولموافقتنا .اهـ.الصك ظهر على بالشرح االكتفاء وعدم

 نرغب العدل وكتابات المحاكم من لكل المكانية الوالية توافق أهمية من العامة المصلحة
.و)/بموجبه العمل واعتماد االطالع إليكم
2208/ت/13
1/5

19
3

1424

القضائية ومناطقها المحاكم
 على المبني هـ13/3/1424 وتاريخ 1848 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقة (

 القاضي هـ14/2/21424 وتاريخ 95/56 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار
 لالطالع . الخ ... مالك بني القريع مركز في الشرعية المحكمة افتتاح إعادة على بالموافقة

. ك/ ) بموجبه والعمل
2209/ت/13
1/5

19
3

1424
القضائية ومناطقها المحاكم

 على المبني هـ9/3/1424 وتاريخ 1641 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (
 القاضي هـ14/2/1424 وتاريخ 97/56 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار

 لالطالع . الخ ... الطائف جنوب راكه أبو مركز في شرعية محكمة افتتاح على بالموافقة



. ك/ ) بموجبه والعمل
2323/ت/13
1/54
4
9

1424
القضائية ومناطقها المحاكم

 هـ2/9/1424 وتاريخ 6471 الرقم العدل ذي العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 هـ6/7/1424 وتاريخ 269/57 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على المبني

 ) بموجبه والعمل لالطالع . الخ ... الموسم بمركز الشرعية المحكمة افتتاح بإعادة القاضي
.ك /

2349/ت/13
1/5
8

11
1424

القضائية ومناطقها المحاكم
 على المبني هـ29/10/1424 في 1137 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (

 المتضمن هـ11/9/1424 وتاريخ 290/57 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار
 محكمة باسم الوزارة ميزانية في المعتمد التشكيل نقل على العامة بهيئته المجلس موافقة
. ك/ ) بموجبه والعمل لالطالع . الخ... الحريضة مركز إلى سيهات

2480/ت/13
1/5

29
6

1425
القضائية ومناطقها المحاكم

)

 محكمة افتتاح بشأن ، هـ19/3/1425 وتاريخ 2209/ت/13 الرقم ذي للتعميم فإلحاقاً
 أخرى محكمة توجد أنه إلى ونظراً . الخ ... الطائف جنوب راكه أبو مركز في شرعية
 حدوث إلى أدى التشابه هذا إن وحيث ، ) راكه أبو محكمة ( باسم المنورة المدينة بمنطقة



 اسم إن وحيث ، والمراسالت المكاتبات حيث من للوزارة التابعة اإلدارات بعض لدى لبس
 المنوّه التعميم نص هو كما ) الطائف جنوب راكه أبو محكمة ( هو إليها المشار المحكمة

 إرسال أو المكاتبات عند التسمية بهذه والتقيّد االطالع إليكم نرغب فإننا لذا . أعاله عنه
. و/ ) المعامالت

2494/ت/13
1/5

19
7

1425
القضائية ومناطقها المحاكم

 بنقل القاضي هـ13/7/1425 وتاريخ 6015 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (
 الخ ... حديجة مركز إلى الدوادمي متنقلة محكمة باسم الوزارة ميزانية في المعتمد التشكيل

. الوزارة من القرار يطلب . ك/ ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .
2955/ت/13
1/5

24
8

1427
القضائية ومناطقها المحاكم

 ، هـ20/8/1427 وتاريخ 9775 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه فتجدون (
 وتاريخ 321/62 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار إلى فيه المشار

 ميزانية في المعتمد التشكيل ونقل ، قيا مركز في محكمة بافتتاح القاضي ، هـ10/8/1427
 هذا تنفيذ المختصة الجهات على وأن ، إليها المكرمة مكة إنهاءات محكمة باسم الوزارة
.ك ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... يلزم لمن وإبالغه القرار

ت/56/3
3/403
7
7

1388
المرافق



 منطقة أمير لسمو الموجه الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب إلى أشير( :وبعد -
 بين الحاصل النزاع بشأن منه صورة لنا والمعطى هـ16/1/1388 في 722 برقم مكة

 وزارة طريق من القضيبة أرض ....... إعطاء أجل من العوازم بعض وبين ...........
 القضيبة وادي يكون بأن يقضي الذكر آنف إليه المشار السامي األمر أن وبما .الزراعة

 مرفقاً يبقى وأن فيه السكن ومن التملك الطرفين من ممنوع المذكورين بين عليه المتنازع
 بأمر خاصاً الموضحة الحالة بمثل التي األماكن إقطاع يكون وأن المسلمين لمصالح عاماً

 بكل ومراعاته اعتماده منكم نأمل األمر مقتضى نبلغكم إذ إننا . الله حفظه الملك جاللة من
.ر/انتهى .)دقة

ت/144/2
3/403
1
9

1391
المرافق

 لصاحب أصله الموجه التعميمي السامي المقام خطاب من نسخة الوزارة تلقت( :وبعد -
 بعد نصه يلي وفيما هـ9/8/1391 وتاريخ ك/16902/3 برقم الداخلية وزير الملكي السمو

 بعض إيجاد فيها يلتمسون واألفراد القبائل مشايخ بعض من طلبات تقدم ما كثيراً« :المقدمة
 للجهات صورة وإعطاء ما لجهة الكتابة األمر ويتطلب إليها الماسة لحاجتهم لديهم المرافق
 وتتأخر إحداها إجابة وترد ذلك في إمكانيتها مدى عن لإلفادة بالطلب العالقة ذات األخرى

 جديد من عليها والتأكيد الموضوع في البت عدم يسبب مما طويلة لمدة األخرى اإلجابات
 وال .طلباتهم مصير عن اإلفادة بطلب الرئاسة ديوان على المراجعين تردد كثرة إلى باإلضافة

 على التنبيه فنرغب .»المراجعة بكثرة وإزعاجه الملك جاللة مراجعة عن منهم البعض يتورع
.م/انتهى .)االستفسار يطلب ما كل في الرئاسة ديوان إجابة بسرعة لديكم المختصين

ت/53/12
3/404

18
3

1395
المرافق

 التعميمي الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 مخططات تخصص« :المقدمة بعد النص هـ20/2/1395 في 84/5 رقم البلديات على



 والمدارس كاألسواق العامة والخدمات للمرافق مناسبة بمساحات أراض قطع المدن
 مملوكة أرض أو حكومية أرض في تكون أن إما القطع وهذه .إلخ..والمساجد والمستشفيات

 تمهيداً لبنائها اإلعداد في لتباشر لها المختصة لجهاتها القطع هذه تسليم في ولرغبتنا للغير،
 األراضي قطع كانت إذا -1 :يلي ما اعتماد يقتضي لذا له، خصصت فيما الستعمالها
 المخطط باعتماد تبليغها بعد البلديات فتقوم حكومية العامة والخدمات للمرافق المخصصة

 البلدية عنها وتتنازل ـ المعنية الحكومية والمؤسسات والمصالح للوزارات القطع تلك بتسليم
 المخصصة األراضي قطع كانت إذا -2 .المتبعة اإلجراءات وفق الدولة أمالك لصالح

 وتطلب باألمر المعنية للجهة تكتب أن البلدية فعلى للغير ملكاً العامة والخدمات للمرافق
 والتمشي ذلك فالعتماد الملكية نزع إجراءات بعد األرض أصحاب من القطع تستلم أن منها

.ك/انتهى .)اإلحاطة نرغب .»هـ ا. حرر ولهذا بمقتضاه
ت/162/12
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المرافق

 البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب تعميم من صورة الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 خطاب تلقينا« :المقدمة بعد نصه يلي وفيما هـ30/7/1398 في ض/234/5 رقم والقروية

 هـ9/7/1398 في 12/14000 رقم األوقاف لشئون واألوقاف الحج وزارة وكيل سعاد
 في 5/11056 رقم اإلدارية للشئون المساعد المالية وزارة وكيل خطاب على عطفاً

 ويطلب العامة للمرافق بالمخططات أراض قطع تخصيص يتم أنه المتضمن هـ22/6/1398
 للمرافق تخصيصه سبق موقع أي على صكوك أو فسوحات أو تصاريح إعطاء عدم سعادته
 غرض ألي العامة للمرافق المخصصة األراضي باستعمال شخص ألي السماح وعدم العامة
 لذا .هـ1392 عام 1270 رقم الوزراء مجلس لقرار طبقاً أصالً له خصصت ما عدا

 إعطاء وعدم العامة للمرافق تخصص التي األراضي على والمحافظة ذلك مالحظة اعتمدوا
 .»هـ ا.غرض ألي باستعمالها شخص ألي السماح وعدم عليها بناء فسوحات أو تصاريح
 في ت/133/12 رقم التعميم بذلك صدر .و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب

 األمر على المبني. ش/هـ20/10/1402 في ت/131/12 ورقم .ق/هـ12/7/1398
.هـ2/10/1402 في 23410 رقم السامي

ت/99/12
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1400
المرافق

 للمرافق استخدامها لغرض للغير مملوكة أراضٍ تسليم أو تخصيص للبلديات اليجوز«... -
 نص ينظر .و/ .»إلخ...القواعد ولهذه للنظام طبقاً ملكيتها نزع إجراءات اتخاذ بعد إال العامة

.101/ص العقار في التعميم
ت/13/12
3/404
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المرافق

 هـ14/11/1403 في 1260 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار طيه من نبلغكم( :وبعد -
 أو الحكومية األجهزة في واإلهمال التقصير لعالج المقررة والعقوبات اإلجراءات بشأن

 معالي بمذكرة لنا المبلغ الحكومية األجهزة عليها تشرف والتي والخاصة العامة المرافق
 نرغب .هـ29/11/1403 في 27677 رقم المرفقة الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس

 في 1260 رقم الوزراء مجلس قرار يطلب .و/انتهى .)فيه جاء ما واعتماد االطالع
الوزارة من هـ14/11/1403
ت/12/16
3/404
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المرافق

 غيرها أو البنات تعليم رئاسة لصالح البلديات بها تتبرع التي األراضي إفراغ اعتمدوا(... -
 التعميم ينظر .و/ .)إلخ...مخططة تكن لم ولو البلدية مندوب مواجهة في العامة المرافق من
.1/388 الدولة أمالك في
ت/8/152
3/406
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المرافق

 م/4/1326 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب وردنا( :وبعد
 بشأن هـ11/6/1408 في خ/12/1415 رقم الوزارة لخطاب الجوابي هـ10/7/1408 في

 خ/12/1415 رقم لخطابكم نشير" :المقدمة بعد ونصه العامة والمرافق الخدمات أراضي
 تبقى بأن القاضي هـ2/10/1402 في 23410 رقم لألمر فيه المشار هـ11/6/1408 في

 األمر وإلى ذلك لغير بها يتصرف ال وأن له خصصت لما العامة والمرافق الخدمات أراضي
 األراضي ملكية نزع في تتبع التي للقواعد المتضمن هـ12/7/1400 في 17151 رقم

 أو بها التصرف من مالكها منع أو عقار أو أرض ملكية نزع جواز عدم فيها جاء والتي
 أو تخصيص وعدم سام أمر على بناء أو الميزانية في معتمد مشروع لتنفيذ إال استغاللها

 نزع إجراءات اتخاذ بعد إال العامة للمرافق استخدامها لغرض للغير مملوكة أراض تسليم
 في 11051 رقم باألمرين عليه والمؤكد . . القواعد ولهذه للنظام طبقا ملكيتها

 أوضحتموه ما على االطالع وبعد هـ24/5/1403 في 12351 ورقم هـ13/5/1401
 في 17151 رقم األمر به صدر ما على العمل بأن نخبركم .الشأن بهذا أعاله بخطابكم

 12351 ورقم هـ13/5/1401 في 11051 رقم باألمرين عليه المؤكد هـ12/7/1400
 في 23410 رقم األمر أما الخاصة األراضي لمخططات بالنسبة وذلك هـ24/5/1403 في
 ."اهـ .بموجبه يلزم ما فأكملوا الحكومية األراضي بمخططات خاص فهو هـ2/10/1402

و / انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل
93/ت/8
3/404
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المرافق

 في ص/1061 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 المرفق موقع عن االستغناء في الرغبة وعند« :نصه ما فيه جاء والذي هـ26/8/1413

 هذه مع بالتنسيق لديكم المختصين توجيه آمل فإنني لكم التابعة الخدمات إلحدى المخصص
.و /انتهى .)موجبه واعتماد لإلحاطة ».الوزارة

1321/ت/13
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 والحقه هـ19/10/1418 في 71416 رقم والمياه الزراعة وزير معالي خطاب إلى إشارة(
 على صكوك إصدار معاليه طلب والمتضمن هـ20/8/1419 في 551313 الرقم ذي

 ويجعل عليها االعتداء من يحد ذلك إن حيث والمياه الزراعة لوزارة التابعة المياه مشاريع
 إصدار في وأن الموضوع هذا بدراسة إنه وحيث .إلخ.. عنها للدفاع أقوى موقع في الوزارة

 في 680 رقم الوزراء مجلس قرار على االطالع وبعد لها حماية العامة للمرافق الصكوك
 طلب حال في عنها المنوه الصكوك إصدار واعتماد االطالع نرغب لذا .هـ25/11/1380

 من خال وأنه وأطواله وحدوده الموقع يوضح كروكي رسم وارفاق ذلك الزراعة وزارة
 لديكم يمثلها من وحضور الزراعة وزارة إلشراف الخاضعة البور األراضي من وهو الشوائب

 .)الزراعةوالمياه وزارة لصالح الدولة أمالك باسم الصك تسجيل يكون أن على بذلك لإلقرار
.و/يحفظكم والله
1373/ت/13
1/5
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المرافق

 األمر على المبني هـ28/1/1419 في 1152/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا( :وبعد
 تراخيص وإصدار والمنح التملك بمنع القاضي هـ20/1/1419 في 1004 رقم السامي

 فقد وعليه .إلخ.. الشاطىء من األقل على م400 بعمق المملكة شواطىء عموم على البناء
 ال بأنه القاضي هـ17/2/1420 في م/4/158 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا
 مراكز إنشاء أجل من إليه المشار المنع من البيئة وحماية االرصاد مصلحة استثناء من مانع

 اإلطالع إليكم نرغب لذا للمملكة والغربية الشرقية السواحل على البحري التلوث مكافحة
.و)/موجبه واعتماد

1433/ت/13
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1420
المرافق

 ورقم ,هـ2/2/1419 في 1155/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقا( :وبعد
 على البناء تراخيص وإصدار والمنح التملك منع بشأن هـ28/1/1419 في 1152/ت/13

 نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..الشاطيء من األقل على م400 بعمق المملكة شواطيء عموم
 إلى نشير" : ونصه هـ8/7/1420 في 10785 رقم الخطي البرقي الكريم السامي األمر من

 األراضي منح أو تمليك بعدم القاضي هـ20/1/1419 وتاريخ 1004 رقم البرقي أمرنا
 األقل على )م400( بعمق المملكة شواطيء عموم على للبناء تراخيص إصدار أو الساحلية

 ,البحرية والقوات السواحل خفر مثل األمنية الضرورات تستدعيه ما باستثناء الشاطيء من
 لتأجيرها البلديات بيد الساحلية األراضي وتبقى ,فقط الرسمي لالستخدام ذلك يكون أن على
 رقم أمرنا إلى نشير كما ,المواطنين لعموم وسياحية ترفيهية مناطق إلنشاء المزايدة طريق عن

 على التأكيد ـ1 : اآلتي اعتماد إليكم ونرغب .الموضوع حول هـ28/1/1419 في 1445
 إصدار أو منح أي تطبيق وعدم ,ذلك على والحرص األمرين هذين بتطبيق المعنية الجهات

 يتعلق فيما ـ 2 .سلوى إلى القرية رأس من المحددة العقير ساحل منطقة في صكوك أي
 بشأنها وتطبق ودقيق شامل بشكل دراستها فتعاد المنطقة هذه في االستحكام حجج بطلبات
 الشرعية للمحكمة تحال ثم الخصوص بهذا الصادرة والتعليمات واألنظمة السامية األوامر
 والتعليمات األنظمة به تقضي بما التقيد المحكمة تراعي أن على ,الشرعي بالوجه فيها للنظر

 وما هـ9/1/1420 في وت/1559 رقم بخطابكم إليها أشرتم التي الملكيات ـ 3 .المرعية
 الكورنيش طريق شرق منها يقع ما ينقل العقير شاطيء على المطلة األراضي من تملكه يثبت
 مباشرة الكورنيش طريق بعد من البحرية الواجهة على اإلطاللة بخاصية له ويحتفظ غربه إلى

 ضعف اإلجمالية المساحة تصبح وبحيث الشاطيء على له كانت التي البحرية الواجهة بطول
.و.)/موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ".بموجبه يلزم ما فأكملوا .منه أخذ ما

1702/ت/13
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المرافق
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 أصال الموجه هـ13/12/1421 في م/1379/خ رقم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 التي باألراضي كشفا طيه تجدون" :التحية بعد ونصه والقروية البلدية الشئون وزير لمعالي
 باستخراج النادي ويطالب ,المملكة أنحاء مختلف في بالرياض الفروسية نادي يملكها
 ملكية إفراغ إليكم ونرغب .مخاطبات من بشأنها دار وما ,مواقع تسعة وهي لها صكوك

 التي األراضي لكل قاعدة ذلك واعتبار ,بالرياض الفروسية نادي باسم المذكورة األراضي
 تم وقد ,بموجبه يلزم ما فأكملوا .إشكاالت أو منازعات عليها تكن لم ما ,النادي تخص
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"لالعتماد هذا أمرنا من نسخة العدل وزير معالي تزويد
هـ9/9/1422 في 1861/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/يحفظكم والله)موجبه

1815/ت/13
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المرافق
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 في 1155/ت/13 ورقم ، هـ28/1/1419 في 1152/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقا
 شواطئ عموم على البناء تراخيص وإصدار والمنح التملك بمنع القاضيان ، هـ2/2/1419

 األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ .. الشاطئ من األقل على م400 بعمق المملكة
 السمو لصاحب أصال الموجه هـ12/6/1422 في 11178/ب/4 رقم البرقي السامي
 لمحاولتهم ورفقائه جعفري سلطان بن إبراهيم بن علي تظلم بشأن الداخلية وزير الملكي
 والقاضي . جازان منطقة في " الطرفة " تسمى األحمر البحر وسط جزيرة اراضي تملك

 في 1004 رقم البرقي األمر ومنها ، والتعليمات األوامر به تقضي ما على بالتوكيد
 على للبناء تراخيص إصدار أو الساحلية األراضي تمليك عدم باعتماد ، هـ20/1/1419

 تستدعيه ما باستثناء الشاطئ من األقل على متر ) 400 ( بعمق المملكة شواطئ عموم
 يخصهم ما بإنفاذ العدل وكتابات المحاكم على التأكيد العدل وزارة وعلى األمنية الضرورات

 من كائن أي من عليه االعتداء ومنع الموقع بمراقبة المختصة الجهات على التأكيد وكذلك .
 مختصة جهة كل وعلى . األراضي هذه لمثل أحد تملك يقبل وال ، ذلك في والتشديد كان

.و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . وردعها الحاالت هذه مثل عن الرفع
1861/ت/13
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 التي األراضي ملكية إفراغ بشأن هـ3/1/1422 في 1702/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا
 في م/801/خ رقم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..الفروسية نادي يملكها

 أمرنا إلى نشير" :ونصه والقروية البلدية الشؤون وزير لمعالي أصال الموجه هـ12/8/1422
 نادي يملكها التي األراضي بإفراغ القاضي هـ13/12/1422 وتاريخ م/1379/خ رقم

 ,بالرياض الفروسية نادي باسم مواقع )9( وعددها المملكة أنحاء مختلف في الفروسية
 أو منازعات عليها تكن لم ما ,النادي تخص التي األراضي لكل قاعدة ذلك واعتبار

 باسم حاال الفروسية لصالح البلدية تخصصها التي األراضي إفراغ إليكم ونرغب .إشكاالت
 ذلك واعتبار ,مستقلة معنوية شخصية من النادي به يتمتع لما نظرا بالرياض الفروسية نادي
 هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودنا وقد ,النادي تخص التي األراضي لكل قاعدة

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"بموجبه يلزم ما فأكملوا ,يخصه فيما كال لالعتماد
.و)/موجبه

1936/ت/13
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 : يلي بما القاضي هـ24/6/1420 وتاريخ 105 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار إلى إشارة
 تعد لم التي الحكومية الجهات لبعض المخصصة للدولة المملوكة األراضي بيع يجوز : أوال

 وزارة من لجنة تكوين ـ 1 : التالية اإلجراءات وفق وذلك ,عليها مشروعاتها إلقامة صالحة
 التقديرية أقيامها وتحديد األراضي تلك لحصر المعنية والجهة الوطني واالقتصاد المالية
 طريق عن البيع يكون ـ 2 .للبيع األراضي تلك طرح عند اتباعها سيتم التي اإلجراءات ووضع

 بتقديم سبعة عن عددهم يقل ال العقار تجار من عدد إعالن طريق عن أو العامة المزايدة
 لما وفقا عرضا يقدم أو المزاد في يشترك من كل يقوم ـ 3 .مختومة ظروف داخل عروضهم



 باسم مصرفي بشيك التقديرية العقار قيمة من %)10( عن قيمته تقل ال عربون بدفع سبق
 لجنة قبل من العروض في والبت المظاريف فتح يتم ـ 4 .الوطني واالقتصاد المالية وزارة
 رسا من مع بيع عقد يوقع ـ 5 .المعنية والجهة الوطني واالقتصاد المالية وزارة من مكونة

 وزارة باسم مصرفي شيك تقديم ـ أ : اآلتي على ينص عرضه اختيار تم من أو المزاد عليه
 في ـ ب .العقد في تحدد معينة مدة خالل األرض قيمة من تبقى بما الوطني واالقتصاد المالية
 ويصبح بإلغائه أعاله )4( الفقرة في إليها المشار اللجنة تقوم العقد بتنفيذ االلتزام عدم حالة

 الذي العرض صاحب مع التفاوض ويتم ,الوطني واالقتصاد المالية وزارة حق من العربون
 في مقابلها ويرصد الخزينة لصالح عامة كإيرادات األراضي تلك أقيام توريد يتم ـ 6 .يليه

.مشروعاتها على منها للصرف خاللها التوريد تم التي المالية السنة في المعنية الجهة ميزانية

 من جزء باستثمار واالقتصاد المالية وزارة مع التنسيق بعد التعليمية للجهات السماح : ثانيا
 أو تجارية محالت إنشاء مثل الرئيسية الشوارع على الواقعة المدرسية والمباني األراضي

 وتخصيص ,المتبعة التخطيط ومعايير النظامية اإلجراءات وفق وذلك إعالنية لوحات وضع
 تلقينا فقد وعليه .التعليمية الجهات ميزانيات في المدرسية المباني صيانة بند لتعزيز ريعها
 ر/19800 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة

 رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ21/11/1422 في
 مجلس قرار تطبيق على الموافقة ـ 1 : يلي بما القاضي هـ7/11/1422 وتاريخ 275

 والشئون العمل ووزارة الصحة وزارة على هـ24/6/1420 وتاريخ 105 رقم الوزراء
 بموجب المشكلة اللجنة عضوية إلى والقروية البلدية الشئون وزارة إضافة ـ 2 .االجتماعية

 وقيام هـ24/6/1420 وتاريخ 105 رقم الوزراء مجلس قرار من "أوال" البند من )1( الفقرة
 البلدية الشئون وزارة مع بالتنسيق المذكور القرار من "ثانيا" بالبند المشمولة الجهات
 موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .الوطني واالقتصاد المالية وزارة جانب إلى والقروية
.و)/يخصكم فيما وذلك تطلبه فيما القرارات بهذه المعنية الجهات مع والتعاون
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 السامي األمر على المبني ، هـ20/11/1422 في 1895/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 اللجنة توصيات على بالموافقة القاضي هـ15/8/1422 وتاريخ 16149 رقم البرقي

 حكومية منشآت عليها تقام التي األراضي ومشكلة الموانئ أوضاع لدراسة المشكلة الوزارية
 رقم التعميمي الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ..
 16149 رقم البرقي السامي األمر إلى إشارة" :ونصه هـ14/9/1423 في 1/47839

 برقية في الواردة الوزارية اللجنة توصيات على بالموافقة القاضي هـ15/8/1422 وتاريخ
 السامي للمقام المرفوعة هـ16/4/1422 وتاريخ 1163/1 رقم التخطيط وزير معالي

 المقام األراضي ومعالجة الحكومية الجهات تحتاجها التي األراضي تخصيص بشأن الكريم
 على التأكيد ـ 1 :يلي فيما المتمثلة ,عليها صكوك إخراج ومطلوب حكومية منشآت عليها

 البلدية الشؤون وزارة بمخاطبة تقوم بأن أراض على الحصول في ترغب التي الجهات
 صاحبة الحكومية للجهات األراضي تلك تخصيص قرارات إصدار تتولى التي والقروية
 على منشآت أو مبان أقامت التي الحكومية الجهات تقوم ـ 2 .التعليمات حسب الطلب
 الشؤون وزارة مع بالتنسيق يدها تحت ما على مساحية رفوعات بإعداد حكومية أراض
 في المبينة األراضي بتخصيص والقروية البلدية الشؤون وزارة تقوم ـ 3 .والقروية البلدية
 ومخاطبة طلبتها التي الحكومية للجهات أعاله )2( الفقرة في إليه المشار المساحي الرفع
 المالية وزارة باسم الالزمة الشرعية الصكوك وإصدار إلفراغها المختصة العدل كتابة

 في دعوى له ولمن المستفيدة الجهة لصالح )الدولة أمالك مصلحة( الوطني واالقتصاد
.التعليمات حسب المحكمة إلى التملك صك صدور بعد بدعواه التقدم الموقع

 حجج إخراج بطلبات الشرعية للمحاكم تقدمت أن سبق التي الحكومية الجهات تقوم ـ 4
 في ورد لما طبقاً لمعالجتها إعادتها بطلب حكومية منشآت عليها مقام أراض على استحكام
 .المحكمة في اإلدارية إجراءاتها في تزال ال الطلبات هذه دامت ما أعاله )3( ),2( الفقرتين

 للجهات تعميماً والقروية البلدية الشؤون وزير ومعالي العدل وزير معالي من كل يصدر ـ 5
 وألهمية إليه المشار السامي األمر لمقتضى وإنفاذاً .ذلك بمضمون منهما بكل المرتبطة

 تلك بتطبيق لديكم المختصة الجهة تقوم أن نأمل وتوثيقها الدولة أمالك على المحافظة
 أراض على صكوك إخراج أو الرسمية لألغراض حكومية أراض إلى تحتاج عندما الضوابط

 الوطني واالقتصاد المالية وزارة في المختصة الجهة وتزويد حكومية منشآت عليها أقيم
 تنفيذاً خطابات من لكم التابعة الجهات عن يصدر مما بصورة )الدولة أمالك مصلحة(

 نرغب لذا ".أعاله الموضحة )4(و )3(و )2( الفقرات في عليها المنصوص لإلجراءات
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم
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 ونصه هـ 19/3/1425 وتاريخ 934/1/5 برقم والتعليم التربية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 القاضي هـ 29/10/1423 وتاريخ 42030/ب/3 رقم الكريم السامي األمر إلى إشارة [ :

 وزارة تحتاجها التي الخاص للقطاع المملوكة التعليمية المرافق أراضي تملك على بالموافقة
 المرافق مالك بعض معرفة لتعذر ونظرا . عليها مدارس مشاريع إلقامة والتعليم التربية

 بالبيع آلخر شخص من ملكيتها انتقال الستمرار ، ذلك حيال معهم للتفاوض التعليمية
 ما بتملك الوزارة عمل لمهمة وتسهيال ، المذكور الكريم التوجيه لمقتضى وتنفيذا . والشراء
 المحاكم جميع إلى بالتوجيه والتكرم معاليكم اطالع آمل لذا . تعليمية مرافق من تحتاجه

 المرافق صكوك من بصور والتعليم التربية وزارة تزويد حيال بالمملكة العدل وكتابات
 واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ذلك على ولموافقتنا . ] ... لديها تفرغ التي التعليمية

 الخاصة الصكوك بصور - بحسبها جهة كل – بالمملكة التعليم إدارات وتزويد ، موجبه
. و/ ) مستقبال قبلكم من إفراغها يتم التي ، التعليمية بالمرافق
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 وتاريخ ب م/3335 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد (
 مجلس رئيس نائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصال الموجه ، هـ4/12/1425

 العربية المملكة لشعب العامة المصلحة تقتضيه لما نظرا ( الوطني الحرس ورئيس الوزراء
 تفي أراض تخصيص من الحكومية والمصالح العامة المرافق حاجة من ظهر وما السعودية

 في التصرف بعدم المختصة الجهات تعميد إليكم نرغب . والمستقبلية الحالية باحتياجاتها
 إال كان من كائن ألي العامة للمرافق المخصصة واألراضي للدولة العائدة األراضي جميع
 لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. والتعليمات منا واألوامر األنظمة به تقضي لما وفقا



. موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
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 نزعه يتم ما حول العدل وكتابات المحاكم بعض من الواردة االستفسارات إلى فإشارة
 إفراغها يتم هل ، قصار بعضهم أو مالكها يكون التي األهلية المخططات في العامة للمرافق

 المالية وزارة وكيل سعادة إلى الكتابة تمت فقد . الخ ... المحاكم أو العدل كتابات لدى
 فوردنا ، هـ23/5/1425 وتاريخ 12/10082/25 رقم العدل وزارة وكيل فضيلة بكتاب
 ، هـ21/6/1425 وتاريخ 6/2/39324 رقم الدولة أمالك مصلحة عام مدير سعادة كتاب

 المخططات في التي العامة المرافق أراضي شراء أو الملكية نزع إجراءات أن المتضمن
 للمنفعة العقارات ملكية نزع لنظام طبقا تتم - األهلية المخططات - ألشخاص المملوكة

 في معتمد مشروع توفر بشرط العامة للمنفعة الملكية نزع نظام من األولى المادة وفق العامة
 نزع نظام من السابعة المادة في عليها المنصوص اللجنة الغرض لهذا ويشكل ، الميزانية
 وبشكل معيناً موضوعاً يخص سامٍ أمر صدور حال في أنه إال ، العامة للمنفعة الملكية
 لذا . ذاته بالموضوع الخاص السامي األمر عليه نص الذي اإلجراء اتباع يتم فإنه ، استثنائي
 نرغب . العدل كتابات اختصاص من المذكورة الصفة على اإلفراغ فإن ذكر ما والحال

. و/ ) موجبه ومراعاة االطالع إليكم
2733/ت/13
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 في 2557/ت/13 ورقم هـ12/6/1423 في 2007/ت/13 رقم الوزارة لتعاميم إلحاقاً
 ألي عنها التنازل أو بيعها وعدم الحكومية األراضي على بالمحافظة القاضية هـ5/1/1426



 األمر من نسخة الوزارة تلقت فقد . الخ ... التعليمات به تقضي لما وفقاً إال أخرى جهة
 السمو لصاحب أصالً الموجه هـ5/9/1426 وتاريخ م/10623 الرقم ذي الكريم السامي
 ( ونصه العام والمفتش والطيران الدفاع وزير الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي الملكي

 السامية األوامر إلى فيه المشار هـ5/6/1423 وتاريخ 325/2 رقم التعميمي أمرنا إلى نشير
 أخرى جهة ألي عنها التنازل أو بيعها وعدم ، الحكومية األراضي على بالمحافظة تقضي التي
 هـ21/3/1411 وتاريخ م/624 رقم األمر ذلك ومن ، التعليمات به تقضي لما وفقاً إال

 هـ19/10/1414 وتاريخ16213 رقم ،واألمر هـ1/3/1414 وتاريخ م/428 رقم واألمر
 وتاريخ م/1335 رقم واألمر هـ20/11/1415 وتاريخ 988/8 رقم واألمر

 قيام من الحظناه ما والمتضمن . هـ4/5/1421 وتاريخ م/700 رقم واألمر هـ12/7/1416
 جهات لصالح لها المخصصة والمنشآت األراضي في التصرف من الحكومية الجهات بعض

 هـ24/6/1420 وتاريخ 105 رقم الوزراء مجلس لقرار الصريحة بالمخالفة أخرى
 بشتى استنزافها جرى التي الحكومية لألراضي وحماية ، الصلة ذات األخرى والتعليمات

 وإزالة األراضي مراقبة لجان قبل من المتكرر واإلهمال والتجاوزات االعتداءات أنواع
. هـ12/9/1404وتاريخ 206 رقم الوزراء مجلس بقرار الجاد التقيد وعدم ، التعديات

 من أي بيع عدم أمرنا قضى فقد ، مواطن كل مصلحة هي التي العامة للمصلحة وتحقيقاً
 إال حكومية غير أو حكومية كانت سواء أخرى جهة ألي الحكومية والمنشآت األراضي

 األفراد أو الجهات من ألي منها أي عن التنازل أو المنح عدم ، التعليمات به تقضي لما وفقاً
 معه يتعارض ما لكل ناسخاً األمر ذلك واعتبار حياله، التوجيه ألخذ ذلك عن الرفع بعد إال
 فيه وأكدنا . هـ5/2/1376 وتاريخ 2924 رقم األمر ذلك ومن ، سابقة وتعليمات أوامر من

 بأوامر االعتداد وعدم ، حرفياً بذلك التقيد يخصه فيما كل العدل وكتابات المحاكم على
 ، الديوان من سام بأمر صادراً كان ما إال الحكومية األراضي من أي عن التنازل أو المنح
 المسؤولية طائلة تحت ، األمر ذلك يخالف تجاوز أو تقصير أي عن المساءلة ستجرى وأنه

 تبعة عن موظف أي اعتذار األحوال من حال بأي نقبل لن وأننا ، والشخصية الوظيفية
 السامي األمر إلى نشير كما . التعليمات هذه يخالف بما مرجعه بتوجيه واإلهمال التجاوز
 برقم – الله رحمه – عبدالعزيز بن فهد الملك الشريفين الحرمين خادم بتوقيع الكريم
 في التصرف بعدم المختصة الجهات بتعميد القاضي ، هـ4/12/1425 وتاريخ ب م/3335

 إال كان من كائن ألي العامة للمرافق المخصصة واألراضي للدولة العائدة األراضي جميع
. والتعليمات منه الصادرة واألوامر األنظمة به تقضي لما وفقاً



 أمرنا به قضى بما حرفياً التقيد على التأكيد إليها المشار والجهات سموكم إلى ونرغب
 المشار – الله رحمه – عبدالعزيز بن فهد الملك الشريفين الحرمين خادم وأمر ، التعميمي

 إليهما المشار األمرين تاريخ بعد إليهم ورد إذا عما يخصه فيما كل لنا والرفع ، أعاله إليهما
 التنازل أو المنح بأوامر االعتداد عدم مع ، يجب بما حياله للتوجيه به قضت بما بالمخالفة

 تجاوز أو تقصير أي عن المساءلة وستجرى ، شخصياً منا موقع بأمر صادراً كان ما إال
 فيما كل بموجبه يلزم ما فأكملوا ، والشخصية الوظيفية المسؤولية طائلة تحت ذلك يخالف
 نرغب لذا .أهـ ..)،،.. بذلك بها والمرتبطة لها التابعة الجهات إبالغ جهة كل وعلى يخصه
.و )بموجبه والعمل االطالع إليكم
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 وتاريخ 2557/ت/13 ورقم هـ8/9/1426 وتاريخ 2733/ت/13 رقم للتعاميم إلحاقاً
 واألراضي للدولة العائدة األراضي بجميع التصرف بعدم تقضي التي هـ5/1/1426

 وتاريخ 162/ت/12 رقم الوزارة لتعميم وإلحاقاً .إلخ ... العامة للمرافق المخصصة
 هـ12/11/1392 وتاريخ 1270 رقم الوزراء مجلس قرار إلى فيه المشار هـ4/9/1398

 للمرافق تخصيصه سبق موقع أي على صكوك أو فسوحات أو تصاريح إعطاء بعدم القاضي
 عليه .إلخ ... العامة للمرافق المخصصة األراضي باستعمال شخص ألي السماح وعدم العامة

 وتاريخ 1407/1 رقم بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة خطاب للوزارة ورد فقد
 ب/5ق/123 رقم بالرياض التمييز محكمة قرار من نسخة به المرفق هـ15/2/1428

 في 601/2 ورقم 17/8/1398 في 32/12 رقم بالصكوك المتعلق هـ8/2/1428 وتاريخ
 األولى العدل كتابة من الصادرة هـ19/11/1423 في 6109/8 ورقم 8/9/1398

 ما لتقرير التمييز محكمة على بعرضها وجهنا التي ، عامة حدائق على والمخرجة ، بالرياض
 صور وعلى مصدرها من المصدقة الصكوك هذه صور على اإلطالع بعد وأنه ، بشأنها يلزم

 إليها المشار الصكوك هذه إفراغ أن وبما ، عامة حدائق على مخرجة أنها ظهر ضبوطها
 والذي هـ12/11/1392 في 1270 رقم الوزراء مجلس قرار ومنها للتعليمات مخالف

 قررت لذا .التخطيط نسبة من لألمانة ملكيتها وأن ، المخططات في الحدائق تملك يمنع
 على الوزارة تعمم وأن بذلك وضبوطها سجالتها على والتهميش الصكوك هذه إلغاء الدائرة



 إليكم نرغب لذا . اإللغاء بهذا الصكوك هذه بأيديهم من ويفهم بذلك الشرعية الدوائر
 والله . بذلك والتقيد الشأن بهذا الصادرة والتعليمات األنظمة بموجب والعمل اإلطالع
و /،،، يحفظكم
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 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ26/3/1429 وتاريخ ب/13451 رقم الوزراء

 الموافقة -1 :- يلي بما القاضي هـ23/3/1429 وتاريخ )93( رقم الوزراء مجلس قرار
 يملكها التي التعليمية المرافق أراضي من األهلية المدارس باستفادة الخاصة الضوابط على

 تكليف والتعليم التربية وزارة على -2 .بالقرار المرفقة بالصيغة وذلك ، الخاص القطاع
 الخاص القطاع يملكها التي التعليمية المرافق لجميع شامل بحصر بالقيام متخصّصة شركة

 بعد الرئيسية للمدن األولوية وتكون سنة تتجاوز ال مدة خالل النمو مكتملة األحياء في
 والقروية البلدية الشؤون وزارة على -3 .لذلك الالزمة المبالغ المالية وزارة اعتماد

 القطاع على الحكومية األراضي تأجير في رغبت إذا – األخرى الحكومية والجهات
 وذلك )والصحية التعليمية المنشآت إقامة( في لالستثمار األولوية تعطي أن -الخاص

 بحسب لالستثمار المقترحة األراضي ضمن من المنشآت لتلك مناسبة أراضي بتخصيص
 يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .المعتمدة التخطيطية المعايير

و/ )يحفظكم والله .المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون
2215/2
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 :يأتي ما على هـ3/7/1378 في 12 برقم الكريم الملكي المرسوم نص لقد( :وبعد -
 يقوم لمن يجوز فإنه والمؤذنون األئمة الموظفين نظام من )124( المادة أحكام من يستثنى



 .)ودمتم بذلك لإلحاطة .وظيفتة على عالوة راتباً يتقاضى أن األذان أو اإلمامة بأعمال منهم
.ن/انتهى
ت/30/3
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 في 635/3 رقم والشرقية الوسطى بالمنطقة األوقاف مدير فضيلة خطاب وردنا( :وبعد -
 المنطقة في لجنة بتشكيل الداخلية لوزارة صدرت كتابة أن يفيد والذي هـ16/1/1388

 اإلمارة عن ومندوب المحكمة عن ومندوب األوقاف فرع مدير من تتكون والشرقية الوسطى
 وأراضٍ بيوت من المساجد على الموقوفة األوقاف إلحصاء وذلك البلدية عن ومندوب
 نزعه سيتقرر ما معرفة وكذلك الشوارع لصالح وقفيته المنزوع ولمعرفة وغيرها وحوانيت

 المذكورة الهيئة مع التعاون نرغب لذا .الشروط هذه على والمشرفين القائمين معرفة وعلى
.م/انتهى .)ذلك إجابة المحكمة عن كمندوب موظفيكم من أحد طلب حال في

ت/127/2
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10

1389
المساجد

 من صورة ومشفوعه هـ22/6/1389 في ت/79/2 رقم التعميمي لخطابنا إلحاقاً( :وبعد -
 هـ10/6/1389 في 11929 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب

 الوعاظ بشأن هـ5/6/1389 في 493 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار به المشفوع
 األوقاف عام مدير سعادة برقية من صورة تلقينا أننا نفيدكم .والمؤذنين واألئمة والمرشدين

 ض/8803/5 برقم الرياض منطقة أمير سمو إلى أصالً الموجهة والشرقية الوسطى بالمنطقة
 برقية من لنا المعطاة الصورة على جواباً« :المقدمة بعد نصها اآلتي هـ20/9/1389 في

 من مندوب باختيار المناطق أمراء تعميد بشأن هـ11/8/1389 في 3088/5 رقم سموكم
 التزكية لجنة أعضاء بقية مع لالشتراك بهم الموثوق االشخاص من يكون أن على األهالي

 إحالة بحتمية القاضي هـ5/6/1389 في 493 رقم الوزراء مجلس قرار على بناء المشكلة



 وكفاءته الصحية حالته له تسمح فيمن للنظر الستين سن بلوغهم عند والمؤذنين األئمة
 وزير لمعالي الشفهي المعظم الملك جاللة أمر صدر قد أنه سموكم أفيد .إلخ...باالستمرار

 عند التقاعد إلى المساجد وخدم والمؤذنين األئمة إحالة عن بالتوقف بالنيابة واألوقاف الحج
 األمر حتى الشأن بهذا الجارية المعامالت وإيقاف لهم الصرف في واالستمرار الستين بلوغهم
 االطالع نأمل .»هـ ا.تحياتي أسمى بقبول وتفضلوا اإلحاطة سموكم من أرجو .األخير

.م/انتهى .)والمؤذنين باألئمة يختص فيما تضمنته بما واإلحاطة
ت/182/2

3/412
16
10

1391
المساجد

 عالقة عدم بشأن هـ25/3/1391 في ت/46/2 رقم التعميمي لخطابنا إلحاقاً( :وبعد -
 الوزارة خطاب إلى وإشارة .إلخ..والمؤذنين باألئمة يتعلق مما بشيء ومنسوبيها الوزارة هذه

 وظائف على التعيين الئحة به لكم المبلغ هـ14/7/1391 في ت/117/2 رقم التعميمي
 الوظائف بمجموعة فيها جاء والتي مؤخراً العام الموظفين ديوان أصدرها التي المستخدمين

 للعمل بأهليته القاضي من شهادة على المرشح حصول :الوظائف هذه شروط ضمن الدينية
 ما ضوء على التمشي من مانع ال فإنه لذلك والمؤذنين لألئمة بالنسبة وذلك الدينية والوظيفة
 التي الجهة وبين القاضي بين فيما المخابرة وتكون .إليها المشار التعيين الئحة به صدرت

.و/انتهى .)لالعتماد والفصل، التعيين تتولى
ت/121/2

3/413
3
7

1394
المساجد

 التعميمي الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 في 5/د/104 رقم لتعميمنا إلحاقاً« :المقدمة بعد النص .هـ12/6/1394 في 181/5 رقم
 وزير الملكي السمو صاحب إلى واألوقاف الحج وزير معالي كتبه ما حول هـ15/5/1393

 يعجزون ثم والقرى المدن في مساجد ببناء يقومون الخير فاعلي بعض بأن مفيداً الداخلية
 ويتم أجنبية جهات لصالح مساجد ببناء يقومون الرعايا بعض أن كما .إلخ..إتمامها عن



 وزير معالي إن وحيث .ذلك عن شيئاً الوزارة تعرف أن دون والتسليم واإلنشاء التعاقد
 برقم البلديات لشئون الداخلية وزارة لوكيل بخطابه الموضوع نفس على عقب الحج

 بمنح المملكة في البلديات إدارات قيام موضحاً هـ24/4/1394 تاريخ جـ/2487
 مسبقاً بذلك لهم السماح على الوزارة هذه وموافقة علم دون مساجد بناء رخص المواطنين

 على السكان بعض اعتراض أو التعويض بطلب إما بالمرافعات العليا الجهات إشغال ينتج مما
 يراعى بأن العالقة وذات لديكم األقسام كافة على التأكيد نأمل .ما لسبب المسجد إنشاء
 نرغب .»هـ ا .مستقبالً بناؤه يراد مسجد كل عن الحج لوزارة والرفع دقة بكل ذلك

.ك/انتهى .)اإلحاطة
ت/200/12

3/413
19

10
1394

المساجد
 أو لإلمامة األشخاص بعض بتعميد يقومون القضاة الفضيلة أصحاب بعض بأن علمنا( :وبعد -

 األوقاف إلدارات مسبق إشعار دون المساجد في المؤذنين أو األئمة لبعض خلفاً األذان
 السامي المقام من الصادر النظام بموجب خلفه وتعيين األول قيد طي إجراءات عليه يتخذ

 في شخص أي تعميد عدم ينبغي فإنه لذا .هـ9/1/1392 وتاريخ 1/م رقم الملكي بالمرسوم
 مع متمشياً ليكون األوقاف في المختصة الجهة إلى الرجوع بعد إال المذكورة الوظائف

.و/انتهى .)بهم الخاص النظام
ت/10/12
3/414

21
1

1395
المساجد

 هذه تلقت فقد هـ28/11/1392 في ت/550/2 رقم التعميمي لخطابنا إلحاقاً( :وبعد -
 الحج وزير لمعالي الموجه المعظم الملك الجاللة صاحب خطاب من صورة الوزارة

 على اطلعنا« :نصه ما فيه جاء الذي هـ11/8/1394 في 23830/8/1 برقم واألوقاف
 بني حوطة مساجد ومؤذني أئمة التماس بشأن هـ23/7/1394 في د/4582 رقم خطابكم

 معالي أن من أوضحتموه وما .الخرج إلى سفرهم من بدالً االختبار لجنة إليهم تأتي بأن تميم



 األئمة امتحان هيئة أعضاء أحد هو بالمعروف األمر هيئة رئيس يكون بأن يقترح العدل وزير
 .بلدة كل في علم طالب يتحقق ال حيث العلم طالب من بدالً البلدة قاضي مع والمؤذنين
 موجبه اعتماد نأمل .»هـ ا .بسرعة الموضوع إنهاء هو والمهم ذلك على بموافقتنا ونخبركم

 الحج لوزارة تابعة والمؤذنين لألئمة اختبار لجان فيها يوجد ال التي الملحقات إلى بالنسبة
.و/انتهى .)واألوقاف

ت/35/12
3/414

11
3

1397
المساجد

 واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب أدناه نبلغكم( :وبعد -
 وزارة أمر سبق«... :المقدمة بعد ونصه هـ27/1/1397 في 362/1 رقم واإلرشاد والدعوة

 يتعين وأنه الجمعة، صالة في باإلذن اإلفتاء في يدخلوا أال القضاة جميع على بالتعميم العدل
 والدعوة واالفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة« اختصاصه جهة إلى ذلك إرجاع

 إذن أجل من المواطنين بعض من الرئاسة هذه إلى ترد التشكيات زالت ما لكن »واإلرشاد
 من فنأمل .العدد وقلة المسافة قرب مع المساجد ببعض الجمعة إقامة في القضاة بعض

 إلى يستفتيهم من وإرشاد الخصوص بهذا فتوى أي بعدم القضاة على التعميم إعادة معاليكم
 ذلك على المترتبة المصالح يعلم ومعاليكم .بذلك المختصة الجهة ألنها الرئاسة هذه مراجعة

 لمن وإبالغه موجبه واعتماد لالطالع .»هـ ا.عباده وصالح رضاه فيه لما الجميع الله وفق
.ك/انتهى .)يلزم

ت/133/12
3/415

12
7

1398
المساجد

 للشئون المساعد المالية وزارة وكيل سعادة خطاب من صورة العدل وزارة تلقت( :وبعد -
 هـ22/6/1398 في 5/11056 برقم واألوقاف الحج وزارة وكيل لسعادة الموجه اإلدارية

 الوسطى بالمنطقة لألوقاف العام المدير سعادة خطاب بطيه لكم نرفق« :المقدمة بعد ونصه
 باألرض المتعلقة األوراق به المرفق هـ23/5/1398 في ص/8693/3 رقم والشرقية



 في 1994 برقم المدن تخطيط مكتب قبل من المعتمد المخطط ضمن مسجد المخصصة
 الكتابة المناسب من نرى«... :باآلتي ونفيدكم 2م1720 مساحتها البالغة هـ17/4/1397

 العدل وكتاب المدن تخطيط ومكاتب البلديات على للتأكيد والعدل البلدية الشئون لوزارتي
 وعدم العامة للمرافق تخصيصه سبق موقع أي على وصكوك وفسوحات تصاريح إعطاء بعدم

 خصصت ما عدا غرض ألي العامة للمرافق المخططة األراضي باستعمال شخص ألي السماح
 واإلحاطة لالطالع .»هـ ا.هـ1392 عام 1270 رقم الوزراء مجلس لقرار طبقاً أصالً له

.ق/انتهى .)بموجبه
ت/124/12

3/415
25
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1399
المساجد

 رقم األوقاف لشئون واألوقاف الحج وزارة وكيل سعادة لخطاب إشارة( :وبعد -
 الحج بوزارة المختصة اإلدارة لمتابعة نتيجة بأنه المتضمن هـ1/7/1399 في 6/15096

 فقد .لديها لتسجيلها الخيرية األوقاف ألعيان الشرعية الصكوك استخراج بشأن واألوقاف
 بأي تزود لم إدارته أن إلى اإلشارة المتضمن والحريق الحوطة أوقاف مدير خطاب تلقت
 ومحكمة تميم بني حوطة محكمة من الخيرية باألوقاف الخاصة الشرعية الصكوك من شيء

 المحكمتين على المذكور الفرع من والمتكرر المستمر التعقيب من الرغم على الحلوة
 صكوك بأصل وتزويدهم األوقاف إدارات مع المحاكم تعاون سعادته وطلب .إليهما المشار
 بها يتبرع التي األراضي صكوك أصل وكذا المحاكم في الموجودة الخيرية األوقاف أعيان

 عليها مساجد إنشاء لغرض واألوقاف الحج وزارة لصالح البلديات عنها تتنازل أو المحسنون
 80 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة الخيرية األوقاف تنظيم الئحة إلى الرجوع نأمل لذا
 هـ15/7/1393 في ت/157/3 برقم المحاكم على والمعمم هـ29/1/1393 في

.ق/انتهى .)تعليمات من تضمنته بما والعمل )16( المادة من )أ( الفقرة وباألخص
ت/157/12

3/416
26
12

1400
المساجد



 رقم بالنيابة والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب خطاب وردنا( :وبعد -
 وكيل سعادة خطاب إلى باإلشارة« :المقدمة بعد ونصه هـ28/11/1400 في 2868/3

 هـ18/9/1400 وتاريخ 2722/12 رقم المرفق واإلدارية المالية للشئون العدل وزارة
 ينبغي عما استفساره بشأن هـ18/8/1400 في 149 رقم طريف عدل كاتب برقية مشفوعه
 المخصصة واألراضي كالمساجد الحكومية للمرافق صكوك إخراج في عليه االستناد

 سامٍ أمر من البد أنه أم الصك إخراج في البلدية بخطاب يكتفى وهل الحكومية لإلدارات
 إخراج عند العتماده العدل كتاب على تعميمه إلمكان ذلك عن اإلفادة سعادته وطلب بذلك

 قرار صدر أن سبق أنه نفيدكم .والمساجد الحكومية للدور المخصصة لألراضي صكوك
 وزير الملكي السمو لصاحب المبلغ هـ25/11/1380 في 680 رقم الوزراء مجلس

 على بالموافقة القاضي منه نسخة المرفق هـ27/11/1380 في 23721 برقم الداخلية
 المرفق التعميم أن كما إليها تحتاج التي األراضي قطع الحكومية والدوائر الوزارات إعطاء
 أنه منه األولى الفقرة في قضى هـ12/7/1400 في 145/5 برقم للبلديات المبلغ منه نسخة

 ورد ما وفق لجهاتها تسلم عامة مرافق المعتمدة المخططات في المعينة للمواقع بالنسبة
 الرجوع دون بذلك المعنية الجهات إشعار بعد هـ10/3/1394 في ض/66/5 رقم بالتعميم

 ضوء وعلى - بتنفيذه إذناً يعتبر المرفق به الواقع المخطط اعتماد إن حيث الوزارة هذه إلى
 متى الحكومية للجهة المخصصة باألرض صك إخراج في كافياً البلدية خطاب يكون ذلك

 جهتها قبل من واستالمها ومساحتها وحدودها به الواقعة والمخطط األرض رقم تضمن
 األوقاف باسم المساجد وأراضي الدولة أمالك باسم الحكومية الدوائر أراضي وتسجيل

 يخصكم فيما موجبه واعتماد واإلحاطة لالطالع .»هـ ا.الحاالت هذه مثل في المتبع حسب
.و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه

ت/87/12
3/417

26
5

1401
المساجد

 في 2746 رقم بالنيابة والقروية البلدية الشئون وزير سمو تعميم صورة تلقينا( :وبعد -
 وتاريخ 16391 ب/4 رقم الكريم السامي األمر صدر« :المقدمة بعد ونصه هـ2/5/1401

 الملكي السمو صاحب قبل من المتخذة التوصيات محضر على بالموافقة هـ15/7/1399
 مواقع اختيار في الدقة لمراعاة واألوقاف الحج وزير ومعالي والقروية البلدية الشئون وزير



 أن في تتلخص التي الشأن بهذا المتخذة التوصيات على بالموافقة قضى وقد .المساجد
 مواقع اختيار دقة فيها يراعى بناؤها يعاد التي القديمة المناطق أو حديثاً تخطط التي األحياء

 كمركز فيها المسجد إلى ينظر أن يجب كما..مناسبة مواقع في تكون بحيث المساجد هذه
 البلدية الشئون وزارة تقوم ذلك ولتحقيق .ويسر بسهولة إليه الوصول يتم وأن الجديد للحي

 والمديريات الرئيسية البلديات مع بالتنسيق المدن لتخطيط الوزارة وكالة في ممثلة ـ والقروية
 إنفاذ العتماد .التنفيذ موضع إليها المشار المقترحات وضع في المناطق في للوزارة العامة
.و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه واإلحاطة االطالع نأمل .»هـ ا.دقة بكل الكريم األمر
ت/184/12

3/418
7
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المساجد

 واألوقاف الحج وزير لمعالي أصالً الموجه السامي المقام خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 على اطلعنا« :المقدمة بعد النص يلي فيما وإليكم هـ13/9/1401 في 20941 رقم

 العام الرئيس فضيلة مالحظة بشأن هـ6/8/1401 في ر/181 برقم منكم الواردة المكاتبة
 الوزارة قبل من تم الذي االختصار على واإلرشاد والدعوة واالفتاء العلمية البحوث إلدارات
 يجوز ال العمل هذا وأن جديد من بنائه وإعادة هدمه بعد بالرياض سليم أم مسجد ألرضية
 إلدارات العامة الرئاسة أو المسجد يتبعها التي المحكمة استفتاء بعد إال عليه اإلقدام للوزارة

 به مأذون أساس على االختصار يكون حتى واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث
 42 قدرها بزيادة السابقة مساحته عن المسجد توسعة تم قد أنه من أوضحتموه وما .شرعاً

 سكن إلقامة المسجد أرض من الشرقي الجنوبي الركن اختيار وجرى متراً )وأربعون اثنان(
 نجمت التي الشطارات بسبب منها مستفاد الغير األركان من الركن هذا ألن والمؤذن لإلمام
 يمكن بأرضيتها شطارات تحصل المساجد بعض بناء إعادة عند وأنه القبلة اتجاه بسبب

 ألن فيها الشرع رأي ألخذ ضرورة وال عليها والمؤذن لإلمام سكن بإقامة منها االستفادة
 يتم أن يحسن بأنه نخبركم .المساجد بناء في الوزارة تتأخر ال وحتى منها واردة المنفعة
 ـ جديد من وإقامته قديم مسجد أي اختصار يراد عندما العدل ووزارة وزارتكم بين التنسيق
 ا.ودمتم.لالعتماد هذا أمرنا من نسخة العدل وزير معالي أعطي وقد ـ بموجبه يلزم ما فأكملوا

.و/انتهى .)يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .»هـ
ت/46/12



3/419
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1402
المساجد

 العام الرئيس لسماحة أصالً الموجه السامي المقام خطاب من صورة الوزارة تلقت( :وبعد -
 هـ9/3/1402 في 5384 س/4 برقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات

 المواطنين من الرئاسة إلى المقدمة الطلبات كثرة بشأن ـ سماحته خطاب من نسخة ومشفوعه
 وأن األساسي البلد مسجد غير آخر مسجد في العيد صالة بإقامة اإلذن فيها يطلبون التي

 للبحوث العامة الرئاسة من لجنة تشكل أن رأت واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة
 المقام وموافقة العدل وزارة ضمنها ومن بالموضوع الصلة ذات الحكومية والجهات العلمية
 سماحته خطاب وصورة السامي المقام خطاب صورة هذا طي تجدون ذلك على السامي
 صدر .ش/انتهى .)ذلك منكم يطلب حينما موجبه واعتماد االطالع ونرغب .إليهما المشار
 البلدية عن مندوب اشتراك بشأن . ش/هـ19/5/1402 في ت/71/12 رقم التعميم بذلك

.إليها المشار اللجنة مع
ت/34/12
3/419
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1403
المساجد

 المرفوع والبحوث واإلداري القضائي التفتيش من المؤلفة اللجنة قرار على فبناء( :وبعد -
 في النظر خالل من لفضيلته تبين ما بشأن هـ20/1/1403 في 44 رقم الوكيل بخطاب لنا

 أرضاً أو أرضاً لديهم المساجد وقفية يسجلون العدل كتاب أن العدل كتابات بعض أعمال
 من ليس هذا أن وبما .التنازل باسم هذا ويسجل بدونهما أو والمؤذن اإلمام بيتي مع وبناءً

 الشرعية المحاكم اختصاص من وهذا وقفية الحال واقع في ألنه العدل كتابات اختصاص
 واللجنة الوكيل فضيلة ولتقرير .الشرعي القضاء مسئوليات تركيز من )195( الفقرة في كما

 إال يكون ال المذكورة الحاالت تسجيل إن-1 :يلي ما مراعاة فيجب ذلك لقاء المذكورة
 أرض قطعة تسجيل إن-2 .ذلك في التعليمات استيفاء وبعد المختص الشرعي القاضي لدى
 .األوقاف مندوب بحضور العدل كتابة لدى يكون البلدية قبل من لمسجد مخصصة بأنها

.و/انتهى .)تحرر ذلك مقتضى وإلنفاذ



ت/122/12
3/420
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1403
المساجد

 برقم لنا الموجه واألوقاف الحج وزير معالي خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 أن سبق بأنه علماً معاليكم نحيط« :المقدمة بعد النص هـ28/6/1403 في 1/460/403
 واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة والرئاسة واألوقاف الحج وزارة بين االتفاق تم

 على للوقوف اإلدارتين كلتا من مندوبين من مكونة لجنة بتشكيل واإلرشاد والدعوة
 الشرعية المسوغات اكتمال من التأكد بغرض وذلك جوامع إلى تحويلها المراد المساجد
 الفضيلة أصحاب من خطابات على مبنية فتاوي تردنا الزالت أنه إال .لإلجراء وتوحيداً

 هذا خطابنا صدر في الواردة ولألسباب عملهم مواقع قرب المساجد بعض تقع الذين القضاة
 يتقدم من كل بإفهام المناطق كافة في القضاة الفضيلة أصحاب لتوجيه لمعاليكم الكتابة رأينا

 وذلك لألوقاف فرع أقرب مراجعة عليه أن مسجد في الجمعة صالة بإقامة اإلذن بطلب
 من ليس فيما القضاة الفضيلة أصحاب إشغال عدم في ورغبة أسلفنا كما لإلجراء توحيداً

 إلى المسجد تحويل بسبب ومالية إدارية إجراءات من ذلك على يترتب لما .اختصاصهم
.و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .»هـ ا .تحياتنا ولمعاليكم .جمعة مسجد

ت/12/83
3/421
7
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1405
المساجد

 لهذه الوارد هـ2/4/1405 في 59 رقم الوزراء مجلس قرار نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 الحج وزير لمعالي الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان خطاب صورة رفق منه صورة الوزارة

 على االطالع بعد الوزراء مجلس إن :النص .هـ10/4/1405 رفي/6406 رقم واألوقاف
 يتاريخ 4/26005 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الواردة لهذه المرافقة المعاملة

 برقم المرفوع واألوقاف الحج وزير معالي خطاب على والمشتملة هـ8/11/1403
 مجلس قرار تعديل على الموافقة طلبه المتضمن هـ8/9/1403-7 وتاريخ 6197/403



 المساجد عوض تسليم بوجوب يقضي الذي هـ23/9/1400 وتاريخ 171 رقم الوزراء
 انتظار دون واألوقاف الحج وزارة إلى ملكيتها نزع بسبب القرار هذا نفاذ قبل المهدومة

 الحج وزارة إلى ملكيتها نزع بسبب القرار هذا نفاذ قبل( عبارة بحذف وذلك .البدل تعيين
 الفقرة من )القرار هذا نفاذ قبل( عبارة بحذف وذلك .البدل تعيين انتظار دون واألوقاف

 أن األولى العبارة من يفهم لكيال )بعده أو( كلمة إضافة أو إليه المشار القرار من األولى
 رقم الخبراء شعبة مذكرة على االطالع وبعد .القرار يشملها ال ذلك بعد المهدومة المساجد

 10 رقم الوزراء لمجلس العامة اللجنة توصية على االطالع وبعد . هـ3/2/1405 وتاريخ 9
 171 رقم الوزراء مجلس قرار من األولى الفقرة تعديل :يلي ما يقرر هـ4/3/1405 وتاريخ
 نزع بسبب المهدومة المساجد عوض تسليم« :التالي بالنص لتكون هـ23/9/1400 وتاريخ
 عن تزيد ال مدة خالل وذلك البدل تعيين انتظار دون واألوقاف الحج وزارة إلى ملكيتها

 اإلحاطة نرغب الوزير معالي توجيه وحسب »هـ ا.القرار هذا تاريخ من ابتداء سنوات ثالث
.ك/انتهى .)بذلك
ت/12/85
3/422
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1406
المساجد

 هـ17/1/1406 في 540/406 رقم واألوقاف الحج وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 لكي المسجد رسالة إلحياء حثيثة وبخطوات جاهدة الوزارة هذه تسعى« :نصه يلي وفيما
 سبيل وفي .المتكامل اإلسالمي المجتمع حياة تكوين في والفعال المؤثر الدور له يكون
 المدرك الواعي الخطيب إيجاد منها السبل من عدداً الوزارة هذه سلكت الغاية تلك تحقيق
 جعلت أن فكان مشكالت من تنتابه وما المعاصر المجتمع وحاجات الغراء الشريعة ألمور
 مع بالتعاون حالياً الوزارة وتسعى المادية المكافآت مراتب أعلى في يصنفون الجوامع خطباء
 طويلة خطة لوضع والخطباء األئمة معهد إلنشاء اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة
 شك وال .خاص بوجه والخطباء األئمة طائفة في الوزارة هذه تعانيه الذي النقص لسد المدى

 ثقافاتهم مختلف على الناس بين يشاع وما الخاصة المجالس في يتردد ما يدرك معاليكم أن
 .منهم اليسير النزر إال الخطباء مستوى تدني حول وآخر حين بين الصحف في ينشر وما

 المسجد ترك إما األمرين أهون في لها خيار ال الوزارة إن حيث..ذلك من يقين على ونحن
 غير قبول إلى األحيان بعض في اضطررنا بل..عالته على اإلمام قبول أو إمام بدون



 الشروط تطبيق رغم المغامرة من الخطوة هذه في ما معاليكم عن يغيب وال..السعوديين
 القضاة من الكثير إحجام والخطباء األئمة توظيف تجارب أمام الحظنا وقد .المطلوبة

 هذه لمثل المؤهلين خيرة من أنهم مع الجوامع بإمامة القيام عن العدل وكتاب ومساعديهم
 هذه تعانيها زالت وال طالما لمشكلة وحالً لثغرة سداً تجاوبهم في إن وحيث .األعمال
 واالستفادة لهم وتوجيه المسلمين لعامة مصلحة فيه للمسجد خدمتهم أن جانب إلى الوزارة

 أحببت فقد تقدم ما وأمام لذا .جميعاً مسئوليتنا فتلك .البالد لهذه وخدمة عملهم، من
 الكفاءة فيهم ترون من العدل وكتاب ومساعديهم القضاة حث معاليكم من آملين اطالعكم،

.هـ ا.الجوامع إمامة في بالمساهمة والسداد والفضل

 المقدرة نفسه في يرى لمن الخير المجال هذا في والمساهمة المبادرة الجميع من نأمل لذا »
.و/انتهى .)والكفاءة

ت/12/86
3/423
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1406
المساجد

 الموجه هـ6/3/1406 في م/4/442 رقم السامي المقام خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب من نسخة به مرفقاً واألوقاف الحج وزير لمعالي أصالً

 على المبني هـ7/7/1405 في 1451/2 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث
 أرض من جزء اختزال حكم في فتوى الستصدار هـ6/8/1404 وتاريخ م/2556 رقم األمر

 عامة وحدائق والمؤذن لإلمام مسكن عليها ليقام بنائه وإعادة هدمه عند القديم المسجد
 األرض كامل على مسجدهم بناء عدم من بالخرج العقيم حي أهالي تظلم بسبب للمسجد،

 هيئة مجلس على الموضوع عرض تم أنه سماحته خطاب تضمن وقد.إلخ.. له المخصصة
 شهر من األخير النصف في الطائف بمدينة المنعقدة والعشرين الرابعة دورته في العلماء كبار

 أقوال على لالطالع بحث إعداد إلى يحتاج ألهميته الموضوع أن فرأى هـ1404 عام شوال
 الخامسة الدورة وفي .القادمة الدورة إلى فيه البت تأجيل وقرر المسألة في العلم أهل

 أعاد هـ29/6/1405 إلى هـ18/6/1405 من الفترة في الرياض بمدينة المنعقدة والعشرين
 أنه المتضمن هـ29/6/1405 في 124 رقم قراره فيه وأصدر الموضوع دراسة المجلس

 الرأي تداول وبعد الموضوع في اللجنة أعدته الذي البحث على المجلس اطالع بعد
 ضيقاً أحوالها تختلف القائمة المساجد إن : أوال :يلي ما باألكثرية المجلس قرر والمناقشة



 ومسكن لإلمام مسكن عليها ليقام منها جزء اقتطاع إلى الحاجة وأن وتوقعاً حاالً وسعة
 كشراء منه جزء اقتطاع بغير دفعها يتيسر قد المسجد لمصلحة غيرها أو ميضأة أو المؤذن

 مرافق من إليه يحتاج ما وبناء بنائه كيفية في تصرف أو إليها، المحتاج للمرافق أرض أو بيت
.الشرع يجيزه تصرفاً

 التي الجهة قاضي فضيلة على ذلك يعرض حتى المسجد أرض من جزء اقتطاع يجوز ال لذا
 فتوى أو قرار ذلك في ويتخذ واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة على أو المسجد، فيها
 وهو عنه المسئول المسجد وأما . المصلين وحاجة ومرافقه للمسجد مصلحة فيه يرى بما

 أرضه إلى ماسة الحاجة ألن شيء منه يقتطع أن يجوز فال الخرج بمدينة العقيم حي مسجد
 تخصيص الجديدة المخططات في يراعى أن يجب : ثانيا .ذلك قررت النظر هيئة ألن كلها

 السكان بحاجة تفي عليها مساجد إلقامة المخططات هذه من مناسبة أماكن في كافية أراض
 أرض تكون أن على األخرى المرافق مراعاة مع للمؤذنين ومساكن لألئمة مساكن وإقامة

 يجوز وال والشوارع الحدائق عليه حملت كما المخطط على محملة ومرافقها المساجد
 رقم بالتعميم به العمل أكد .ك/انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .»اهـ .ذلك لغير بها التصرف

 في 12/45 رقم بالتعميم العمل إيقاف أيضاً والمتضمن و/هـ28/4/1407 في ت12/70
.و/هـ13/3/1407
ت/8/155
3/425
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1407
المساجد

 العلمية البحوث إلدارات العامة والرئاسة الوزارة هذه بين الدائرة المكاتبة إلى أشير( :وبعد -
 أصحاب تعاون بطلب الوزارة إلى ترد التي المعامالت حول واإلرشاد والدعوة واإلفتاء
 الجمعة صالة بإقامة لهم اإلذن أهلها يطلب التي المساجد على الوقوف في القضاة الفضيلة

 البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب وردنا وحيث .مقبرة في النظر أو العيد أو
 خطاب على المبني هـ11/9/1406 في 1967/2 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية
 هـ19/8/1406 وتاريخ د/7/3170 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي

 لها التابع الجهة تتحمل لجنة مع لالشتراك موظف منها ينتدب التي الجهة على أن المتضمن
 كما المدنية الخدمة نظام من 225/6 المادة عليه نصت كما بدالت من يستحقه ما الموظف



 رئاسة أن المتضمن هـ27/4/1407 وتاريخ 1245/2 رقم سماحته خطاب أيضاً وردنا
 تعاون طلب في الحق لها التي الجهة هي واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إدارات
 مسجد على الوقوف بطلب المختصة اللجنة إن -1 :يلي ما باعتماد فنخبركم وعليه القضاة
 واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة هي إلخ..العيد أو الجمعة صالة إلقامة

 تسمية مع للوزارة فيرفع المذكورة الجهة من طلب وردكم إذا إنه -2 .واإلرشاد والدعوة
 ذلك العتماد .يلزم بما إشعاركم ليجري الطريق ونوع المسافة وبيان قبلكم من المندوب

.و/هـ29/2/1404 في ت/12/31 برقم تعميم بذلك صدر .ك/انتهى .)حرر
ت/8/38
3/425
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1408
المساجد

 تسجيل بشأن الصادر هـ13/3/1403 في ت34/12 رقم للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 ذلك من الثانية الفقرة في ورد عما االستفسارات بعض ولورود .مساجد المخصصة األراضي
 سواء المعتمدة المخططات في مساجد المخصصة األراضي تسجيل بأن نفيدكم .التعميم
 اختصاص من معينين ألشخاص مملوكة أراضٍ مخططات أو البلدية من منح مخططات كانت
 هـ20/10/1402 في ت31/12 رقم الوزاري التعميم في جاء ما مراعاة مع العدل كتاب

 غيره أو معتمد مخطط في كانت سواء مساجد المخططات في تخصص لم التي األراضي أما
 من )195( المادة بمقتضى عمالً المحاكم اختصاص فمن لذلك وقفيتها أصحابها ويرغب
.و/انتهى .)موجبه واعتماد بذلك اإلحاطة نرغب .الشرعي القضاء مسئوليات تركيز

ت/8/83
3/426
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1408
المساجد

 5/21283 رقم الدولة أمالك لشئون المالية وزارة وكيل سعادة لخطاب إشارة( :وبعد -
 983 رقم الساميين األمرين تعميم مالءمة من سعادته رآه ما بشأن هـ28/4/1408 وتاريخ
 صكوك بتنظيم المتعلقين هـ3/7/1405 وتاريخ م/4/1471 ورقم هـ15/6/1396 وتاريخ

 وكتابات المحاكم بعض أن ذكر حيث المستفيدة الجهة لصالح الدولة أمالك باسم المساجد



 وحيث .لها وترسلها واألوقاف الحج وزارة باسم المساجد صكوك تخرج زالت ما العدل
 األمر على عطفاً هـ30/7/1405 وتاريخ ت12/146 برقم بذلك التعميم جرى أنه سبق

 استمرار على التأكيد والمتضمن إليه المشار هـ3/7/1405 وتاريخ م/4/1471 رقم السامي
 تنظيم يتم بأن القاضي هـ15/6/1396 وتاريخ 983 رقم الوزراء مجلس بقرار العمل

 على والموافقة الحكومية الدوائر من أي باسم وليس الدولة أمالك باسم وإخراجها الصكوك
 وتاريخ 52/4/17 رقم قرارها في األعلى القضاء لمجلس الدائمة الهيئة رأته ما

 الحج وزارة يميز ما بالمجلس الدائمة للهيئة يظهر لم أن المتضمن هـ13/2/1405
 واعتماد ذلك مالحظة فنأمل .الحكومية والمصالح الوزارات من غيرها عن واألوقاف

. هـ17/3/1427 في 2853/ت/13 رقم التعميم انظر .و/انتهى .)موجبه
91/ت/8

3/427
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1410
المساجد

 الموجه هـ21/5/1410 في م/1105 رقم السامي المقام خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 سماحة خطاب نسخة برفقه« :المقدمة بعد نصه اآلتي واألوقاف الحج وزير لمعالي أصالً

 في 2317/2 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس
 تعرضت التي المساجد موضوع بحث العلماء كبار هيئة مجلس أن المتضمن هـ6/9/1409

 وبعد مطلقاً، فيه الصالة وتوقفت أهله انتقل حي في كان إذا المسجد وبيع الملكية، لنزع
 نسخته، المرفقة هـ15/8/1409 في 154 رقم القرار فيه أصدر وافية دراسة دراسته

 بنسخ المعنية الجهات زودنا وقد ذلك اعتماد إليكم ونرغب .اتخاذه يجب ما بيان المتضمن
 نأمل إليه، المشار القرار صورة برفقه وتجدون .»هـ ا.بموجبه يلزم ما فأكملوا لالعتماد منه

 في 154 رقم العلماء كبار هيئة قرار نص .و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع
 نبينا أجمعين، خلقه خير على والسالم والصالة العالمين، رب لله الحمد« :هـ15/8/1409

.وصحبه آله وعلى محمد

 بتاريخ الرياض في المنعقدة العلماء كبار هيئة لمجلس والثالثين الثالثة الدورة ففي :بعد أما
 لنزع تعرضت التي المساجد موضوع بحث جرى هـ15/8/1409 إلى هـ4/8/1409

 وكيل فضيلة من والواردة الموضوع بهذا المتعلقة المعاملة على المجلس واطلع الملكية،



 ومن هـ19/7/1409 وتاريخ ض/8566/2 برقم المساجد لشئون واألوقاف الحج وزارة
 وتاريخ ض/13102/2 برقم الرياض بمنطقة والمساجد األوقاف عام مدير سعادة

 الموجه الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب من صورة وعلى هـ24/9/1408
 ذلك جميع وبتأمل هـ25/6/1409 وتاريخ خ/7792 برقم واألوقاف الحج وزير معالي إلى

 :يلي ما المجلس قرر والمناقشة، الرأي تبادل وبعد نفسه بالموضوع المتعلقة األوراق وتتبع
 واألوقاف الحج وزارة واستلمت كلها ملكيتها نزع جرى التي بالمساجد يتعلق ما : أوال

 بناء في المسارعة المختصة الجهة بصفتها واألوقاف الحج وزارة على فيجب عنها، تعويضاً
 برقم السامية للموافقة إنفاذاً منها المساجد نزع جرى التي األحياء وفي بدلها مساجد

 من كل من المشكلة الوزارية اللجنة رأته ما على هـ30/6/1404 وتاريخ م/3/2055
 وزير ومعالي واإلرشاد، والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة
 بصرف يبادر أن األصلح من أن من واألوقاف الحج وزير ومعالي الوطني واالقتصاد المالية

 إلى بحاجة التي الجديدة األحياء في مساجد تعمير في ملكيتها المنزوعة المساجد تعويضات
 نفس في إليه مسجد أقرب تعمير في قديم مسجد كل قيمة تصرف أن على مساجد إقامة
 مسجداً يكون أن يصلح ماال أرضها من وبقي غالبها نزع جرى التي المساجد : ثانيا .البلد

 إجراءات اتخاذ بعد الباقي فيباع ذلك نحو أو مسجداً يكون أن صالحه عدم أو لصغره
 التعويض إلى ثمنه ويضم ذلك، ثبوت بعد المختصة المحكمة طريق عن الوقف بيع مسوغات

 مسجد تعمير في صرف وإال إليه حاجة في كان إن نفسه الحي في مسجد به ويبنى أصله عن
.ذلك إلى المحتاج الحي في آخر

 صك وجود عدم بحجة تعويضاتها تستلم ولم ملكيتها نزع جرى التي المساجد : ثالثا
 أخذ من للتمكن لها صكوك استصدار إجراءات اتخاذ في المسارعة فينبغي للمسجد

 .لذلك حاجتها عند المساجد تلك بها كانت التي األحياء في بدلها مساجد وبناء تعويضاتها
 يثبت حتى آخر حي في مسجد عن بتعويض جديد حي في مسجد يبنى أن اليجوز : رابعا

 عنه أهله انتقل حي في مسجد وجد إذا : خامسا .المسجد ذلك منه نزع الذي الحي استغناء
 بعد بيعه من مانع فال شرائه إلى متشوف ووجد مطلقاً المسجد ذلك في الصالة وتوقفت

 في بدله مسجد بناء في ثمنه يصرف أن على األوقاف بيع في المتبعة اإلجراءات كافة اتخاذ
 لدى البيع مسوغ ثبوت بعد الحاجة عند المهجور المسجد ذلك أهل إليه انتقل الذي الحي

.»وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى التوفيق وبالله .المختصة المحكمة
99/ت/8
3/429
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1412
المساجد

 رقم الوزراء مجلس رئيس الشريفين الحرمين خادم تعميم من نسخة وردنا فقد( :وبعد -
 لرئيس الثاني النائب الملكي السمو لصاحب أصله الموجه هـ2/8/1412 في م/1050
 معروف هو كما« :المقدمة بعد ونصه العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس

 حث نأمل فإننا لذا .مسلم كل على واجب جماعة أداءها وأن الدين عماد هي الصالة أن
 أدائها على الحرص على والمؤسسات والوزارات الحكومية الدوائر إلى المنتسبين كافة

 بنسخ العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات كل زودنا وقد أوقاتها في جماعة
 إلى الهادي سبحانه وهو التوفيق ولي والله.بذلك منسوبيهم جميع على للتأكيد هذا أمرنا من

.و/انتهى .)تعميمه جرى موجبه واعتماد ولإلحاطة، .اهـ.السبيل سواء
17/ت/8
3/429

28
1

1413
المساجد

 فيه المبلغ هـ30/7/1405 في ت12/146 رقم الوزارة هذه لتعميم فإلحاقاً( :وبعد -
 صكوك وإخراج تنظيم يستمر بأن القاضي هـ3/7/1405 في 4/1471/2 رقم السامي األمر

 يسلم وأن الدولة، أمالك باسم أراضيها تخصيص أو بإنشائها الدولة تقوم التي المساجد
 ورد فقد ..هـ15/6/1396 في 983 رقم الوزراء مجلس قرار به قضى كما لها، الصك
 رقم المساجد لشئون واألوقاف الحج وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة لهذه

 العدل وكتابات المحاكم أن لوحظ أنه المتضمن هـ19/10/1412 في ص11154/13
 ما بين تفرقة دون عموماً المساجد أراضي إفراغ عند أعاله المذكور السامي األمر تطبق

 الفضيلة أصحاب توجيه سعادته ويرغب .المواطنون به تبرع ما وبين الدولة من خصص
 بهيئته األعلى القضاء مجلس أصدر وأن سبق وحيث .ذلك لمالحظة العدل وكتاب القضاة
 من واألوقاف الحج وزارة طلب حيال هـ23/6/1412 في 173/2 رقم القرار الدائمة
 المواطنين أحد أرضه أوقف لمسجد الوزارة باسم استحكام حجة إخراج المحاكم إحدى
 مسجداً األرض وقفية إثبات القاضي على أن :نصه ما القرار تضهن يقد مسجد عليها نيُبنى
 صك من األرض خلو خال في الوقفية إثبات طلبت التي الجهة على الصك صدر في وينص



 في 2853/ت/13 رقم التعميم انظر .بذلك الخاصة لالجراءات مستكمل شرعي
. هـ17/3/1427
17/ت/8
3/429
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1413
المساجد

 األمر فيه المبلغ هـ30/7/1405 في ت12/146 رقم الوزارة هذه لتعميم فإلحاقا( :وبعد
 صكوك وإخراج تنظيم يستمر بأن القاضي هـ3/7/1405 في 4/1471/2 رقم السامي

 يسلم وأن الدولة، أمالك باسم أراضيها تخصيص أو بإنشائها الدولة تقوم التي المساجد
 لهذه ورد فقد .هـ15/6/1396 في 983 رقم الوزراء مجلس قرار به قضى كما لها، الصك
 ص11154/13رقم المساجد لشئون واألوقاف الحج وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة

 السامي األمر تطبق العدل وكتابات المحاكم أن لوحظ أنه المتضمن هـ19/10/1412 في
 وبين الدولة من خصص ما بين تفرقة دون عموما المساجد أراضي عندإفراغ أعاله المذكور

 العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب توجيه سعادته ويرغب .المواطنون به تبرع ما
 رقم القرار الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس أصدر وأن سبق وحيث .ذلك لمالحظة

 إخراج المحاكم إخدى من واألوقاف الحج وزارة طلب حيال هـ23/6/1412 في 173/2
 وقد مسجد عليها ليُبنى المواطنين أحد أرضه أوقف لمسجد الوزارة باسم استحكام حجة

 الصك صدر في وينص مسجدا األرض وقفية إثبات القاضي على أن" :نصه ما القرار تضمن
 مستكمل شرعي صك من األرض خلو حال في الوقفية إثبات طلبت التي الجهة على

 إثبات يكفي فإنه األرض على شرعي صك وجود حال في أما بذلك، الخاصة لإلجراءات
 للجهة الصك يسلم الحالين كال وفي مسجدا لتكون األرض موقف أهلية ثبوت بعد الوقفية

 انتهى .)تعميمه جرى موجبه واعتماد ولإلحاطة، .اهـ ."المساجد شئون على النظارة لها التي
. هـ17/3/1427 في 2853/ت/13 رقم التعميم انظر و/

1663/ت/13
1/5

13
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1421



المساجد
)

 رقم واإلرشاد والدعوة واالوقاف اإلسالمية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 بإفراغ العدل كتاب على التوكيد معاليه طلب المتضمن هـ13/9/1421 في 5/3/2682

 تحديد يتم حتى األخرى باإلفراغات البدء قبل ومرافقها للمساجد المخصصة القطع جميع
 العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء إليه أشير لما ونظرا .إلخ..وترقيمها وتبتيرها مواقعها

 المخطط في مساجد المخصصة القطع إفراغ باعتماد الفضيلة أصحاب على نؤكد فإننا
 ذلك يشمل أن على معاليه رآه بما واألخذ األخرى اإلفراغات قبل بذلك والبدء المعتمد

.و)/بموجبه يلزم ما وإكمال واألهلية الحكومية المخططات
1738/ت/13
1/5
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1422
المساجد

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب إلى إشارة
 للمساجد استحكام حجج استخراج بشأن ومشفوعاته هـ1/9/1421 في ر/4/17914

 .إلخ..جديدة هجر إنشاء من ذلك إليه يؤدي أن يمكن وما الصغيرة والقرى الهجر في الواقعة
 هـ1/11/1381 وتاريخ 20898 رقم الملكي األمر على وبناء ,إليه أشير لما ونظرا

 رقم بالتعميم المبلغ هـ29/10/1381 وتاريخ 633 رقم الوزراء مجلس لقرار المتضمن
 بها يتعلق وما المساجد شئون أعمال جميع بتوحيد القاضي هـ25/3/1391 في ت46/2
 المملكة في المساجد أعمال جميع تكون بحيث واألوقاف الحج بوزارة وربطها المملكة في

 ـ واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزارة ـ واالوقاف الحج وزارة قبل من تدار
 والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزارة وأن ، ذكر ما الحال وحيث .إلخ..حاليا

 في بما عليها والمحافظة المساجد شئون على اإلشراف حق لها التي الجهة هي واإلرشاد
 ولها الصغيرة والقرى الهجر أو المدن في سواء صكوك عليها ليس التي المساجد ذلك

 طالبا المحكمة إلى يتقدم من وإفهام االطالع إليكم نرغب لذا .عليها صكوك بطلب التقدم
 على لديه تملك صك وجود لعدم مسجد عليها أقيم قد أرض على استحكام حجة إخراج



 والدعوة واالوقاف اإلسالمية الشئون وزارة من يتم الطلب بهذا التقدم بأن األرض هذه
.و/يحفظكم والله)بموجبه يلزم ما فأكملوا .واإلرشاد

2031/ت/13
1/5
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1423
المساجد

 صاحبة وهي واألوقاف اإلسالمية الشئون لوزارة يتبعها وما المساجد صكوك تسليم(..
 رقم التعميم انظر .الصكوك في التعميم نص ينظر .و..)/يتبعها وما المساجد على النظارة

. هـ17/3/1427 في 2853/ت/13
2649/ت/13
1/54

30
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1426
المساجد

)

 الحث المتضمن هـ30/11/1403 وتاريخ ت/192/12 الرقم ذي الوزارة لتعميم إلحاقاً
 وتاريخ 1663/ت/13 الرقم ذي التعميم و األوقاف قضايا في البت سرعة على
 والبدء المعتمد المخطط في مساجد المخصصة القطع إفراغ المتضمن هـ13/11/1421

 وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة تلقت وحيث . الخ .. األخرى اإلفراغات قبل بذلك
 وتاريخ س5/1/50 رقم األوقاف لشئون واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون

 العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب على التوكيد سعادته طلب المتضمن هـ22/4/1426
 على تعاوناً ذلك ومراعاة بعاليه إليه المشار الوزارة بتعميم جاء بما المملكة مناطق جميع في

 ، إليه أشير لما وتقديراً . الخ ... العبادة لدور المخصصة لألماكن وحماية والتقوى البرى
 صدر بما والعناية األولوية وإعطائها األوقاف قضايا في البت وسرعة االطالع إليكم نرغب

.و)/والمساجد األوقاف بشأن تعليمات من
2721/ت/13
1/54

15
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1426

المساجد
)

 بطلب التقدم أن المتضمن ، هـ25/2/1422 وتاريخ 1738/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 هذه على تملك صك وجود لعدم مسجد عليها أقيم قد أرض على استحكام حجة إخراج
 عليه . الخ ... واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة طريق عن يتم األرض

 وتاريخ ب م/9174 رقم الشريفين الحرمين خادم برقية من نسخة تلقينا فقد
 والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجهة ، هـ21/7/1426

 والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة خطاب نسخة لسموكم نبعث [ : ونصها ،
 خطاب نسخة على المشتملة ومشفوعاته هـ8/1/1424 في 5/3/125 رقم واإلرشاد

 اإلسالمية الشؤون وزارة فرع قيام بشأن هـ23/8/1423 في 46056 رقم الوزارة
 دون أوقاف أنها على فضاء أراضٍ بتأجير جازان بمنطقة واإلرشاد والدعوة واألوقاف
 تمّ وأنه ، والمستأجرين البلدية بين إشكاالت ظهور إلى أدى مما عليها شرعي مستمسك

 ووزارة واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون ووزارة الوزارة من لجنة تشكيل
 بمنطقة األوقاف فرع أن تضمن بشأنه تقريراً وقدمت الموضوع بدراسة وقامت العدل
 في 12062 رقم األمر به قضى ما على األراضي تلك من به تصرف فيما يستند جازان

 بتعمير واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون لوزارة السماح من هـ9/7/1382
 المختصة الجهة من التعهد بأخذ اكتفاء بالصكوك مطالبتها بدون الرخصة وإعطائها عقاراتها

 المسؤولية وتحمل الشرعي بالوجه لمقابلته مستعدة فإنها أحد ادعاء حالة في بأنه مندوبها أو
 خطاب وتضمن ، .. األمر هذا مقتضى حول اللجنة أعضاء بين النظر وجهات واختالف ، ..

 استخراج على حريصة الوزارة أنّ واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة
 العمل استمرار وترى المملكة مناطق سائر في األوقاف أعيان عموم على شرعية صكوك
 من الذمة إبراء من فيه ولما راجحة شرعية مصلحة من يحققه لما – الذكر سالف – باألمر

، .. الواقفين شرط تحقيق على العمل ضرورة

 المعتبرة بالبينة والتثبت التحقق بعد إال األوقاف ألعيان استثماري عمل بأي تقوم ال وأنها
 أنها كما ، معهم خالف وجود أو المجاورين مع الوقف أرض تداخل عدم من والتأكد شرعا

 المطلوبة التصاريح الستخراج البلدية ومنها المختصة الجهات مراجعة المستأجر على تشترط
 في 69008/23 رقم العدل وزارة خطاب ومشفوعات نسخة لسموكم نبعث كما ، ..



 اإلسالمية الشؤون وزارة قيام على الموافقة من مانعاً ترى ال أنها المتضمن هـ5/12/1423
 أو تأجير من طريق بأي بها واالنتفاع األوقاف من باالستفادة واإلرشاد والدعوة واألوقاف

 نظام من ) 248 ( المادة به تقضي ما مع يتعارض وال إليه المشار األمر مع يتفق بما بناء
 وفق وقفيتها إثبات يجري مسجلة حجج لها ليس التي األوقاف أن من الشرعية المرافعات

 رقم الوزراء مجلس قرار تضمن وحيث ، .. االستحكام إلجراء المقررة واإلجراءات القواعد
 واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة على أن هـ13/2/1422 في 50

 من وغيرها القائمة للمساجد استحكام حجج إلخراج الالزمة اإلجراءات بعمل المبادرة
 في 28024 رقم األمر صدر كما ، األوقاف سجالت في الموجودة األعيان

 من األوقاف أعيان على استحكام حجج إخراج طلب عند تعانيه ما بشأن هـ16/7/1423
 رقم واألمر . واألوامر والتعليمات األنظمة حسب العمل بأن القاضي ، اإلجراءات طول

 اعتماد إليكم نرغب ، .. المساجد وقفية إثبات بشأن هـ2/12/1423 في 48434/ب
 وفقاً – إليه المشار - هـ9/7/1382 في 12062 رقم باألمر العمل استمرار .1 : اآلتي

 على .2 . واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة إليها أشارت التي للضوابط
 الالزمة اإلجراءات باتخاذ المبادرة واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة

 لما وفقاً وذلك والتعليمات األنظمة حسب األوقاف أعيان على استحكام حجج إلخراج
 في 28024 رقم واألمران هـ13/2/1422 في 50 رقم الوزراء مجلس قرار به قضى
. هـ2/12/1423 في 48434 ورقم هـ16/7/1423

 األمر هذا من بنسخة واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة تزويد تم وقد
 فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] .. بموجبه يلزم ما فأكملوا . لالعتماد
.و / ) يلزم لمن وإبالغه يخصكم

2728/ت/13
1/54
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1426
المساجد

 في البت سرعة المتضمن ، هـ30/4/1426 وتاريخ 2649/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 . والمساجد األوقاف بشأن تعليمات من صدر بما والعناية األولوية وإعطائها األوقاف قضايا
 برقم واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزير معالي من وردنا ما على وبناء

 ، المعتمدة السكنية المخططات كثرة إلى ونظراً . هـ26/5/1426 وتاريخ 1/1/1671



 والمؤذنين األئمة مساكن إلى إضافة ، الحمد ولله المساجد من فيها كبير عدد ووجود
 المتعلقة المعامالت إنجاز وسرعة االطالع إليكم نرغب فإننا . بها المرتبطة والمرافق
 ذلك ومن ، بدقّة بذلك المتعلقة التعليمات تنفيذ على والحرص ، وغيره إفراغ من بالمساجد

. و / ) هـ13/11/1421 وتاريخ 1663/ت/13 رقم تعميمنا
2853/ت/13
1/5

17
3

1427
المساجد

)

 السامي األمر إلى فيه المشار ، هـ15/5/1408 وتاريخ ت/8/83 رقم لتعميمنا إلحاقاًَ
 العمل استمرار على التأكيد المتضمن ، هـ1405/ 3/7 وتاريخ م/4/1471 رقم الكريم
 صكوك تنظيم يتم بأن القاضي ، هـ15/6/1396 وتاريخ 983 رقم الوزراء مجلس بقرار

 والموافقة ، الحكومية الدوائر من أي باسم وليس ، الدولة أمالك باسم وإخراجها المساجد
 وتاريخ 52/4/17 رقم قرارها في األعلى القضاء بمجلس الدائمة الهيئة رأته ما على
 الحج وزارة يميز ما بالمجلس الدائمة للهيئة يظهر لم أنه المتضمن ، هـ13/2/1405

 17/ت/8 رقم لتعميمنا وإلحاقاً ، الحكومية والمصالح الوزارات من غيرها عن واألوقاف
 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار إلى فيه المشار ، هـ28/1/1413 وتاريخ
 لها التي الجهة إلى المساجد صكوك تسلم أن المتضمن ، هـ23/6/1412 وتاريخ 173/2

 وتاريخ 2031/ت/13 رقم لتعميمنا وإلحاقاً ، المساجد شؤون على النظارة
 438/2 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار إلى فيه المشار ، هـ23/7/1423

 وما المساجد صكوك تسليم على الصك في ينص أن المتضمن ، هـ25/6/1423 وتاريخ
 على النظارة صاحبة وهي واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون لوزارة يتبعها

. الخ ... يتبعها وما المساجد

 هـ7/1/1427 وتاريخ 1/54 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا فقد عليه
 اطالعه وبعد ، والستين الحادية دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس أن المتضمن ،

 ورقم ، هـ25/6/1423 وتاريخ 438/2 رقم بالمجلس الدائمة الهيئة قراري على
 إلى بالمسجد الخاص الصك أصل يسلم أن رأى ، هـ13/2/1405 وتاريخ 52/4/17



 ذلك من بنسخة المالية وزارة وتزود ، واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة
 حسب المحكمة أو العدل كتابة من صادر المسجد وقفية صك يكون أن بين فرق وال ،

 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار عن رجوعا ليس ذلك أن كما ، االختصاص
 يعني يميزها ما لها ليس الحج وزارة بأن القصد فإن ، هـ13/2/1405 وتاريخ 52/4/17
 أن يتبين وبهذا ، يخصها ملك لها ليس كغيرها أنها والمراد ، باسمها الصكوك تسجل أال

 عن المسؤولة للوزارة تسلم وإنما ، وقف أنها على ينص للمساجد تخرج التي الصكوك
 إليكم نرغب لذا . الصك من نسخة المالية وزارة إعطاء المجلس رأى ولالحتياط ، األوقاف
.و ) والتعليمات األنظمة وفق بموجبه والعمل االطالع

ت/87/2
3/433
7
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1389
المساييل

 في 2596/4 رقم الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب نص يلي فيما إليكم( :وبعد -
 النص هو وها )المياه لشئون( الزراعة وزارة وكيل لسعادة أصالً الموجه هـ10/6/1389
 4587/6/2 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة مذكرة طيه من لكم نبعث« :المقدمة بعد
 في 19 برقم برابغ المحلية اللجنة قبل من المتخذ القرار ومشفوعها هـ27/3/1389 في
 الجهة من يقع سابقاً كان الوادي أي السيل مجرى بأن لها تبين أنه المتضمن هـ2/9/1388

 في المذكورة اللجنة أوصت وقد الغربية الجهة إلى واندفع األساسي مجراه ترك وقد الشرقية
 لعدم ضماناً وذلك األساسي الطبيعي مجراه إلى السيل لتحويل سد بعمل إليه المشار قرارها

 المذكورة الوزارة ورغبت الحالي مجراه من السيل سال كلما المزارع لتلك أضرار حدوث
 في 454 رقم الوزراء مجلس بقرار عمالً وذلك الزراعة وزارة إلى عنه المنوه القرار إحالة
 ما والتخاذ كهذه أضرار عنها ينجم التي األودية دراسة فكرة أيد الذي هـ19/8/1385

 على التعميم المذكورة الوزارة رغبت كما المنطقة تلك مزارع سالمة لضمان مناسباً ترونه
 بالمزارع أضراراً تسبب التي األودية من ذلك أمثال بمالحظة المحلية اللجان جميع

 تلك بها المربوطة لإلمارة مستقل بقرار عنه الرفع باستمرار األمطار هطول عند والمساكن
 إلبالغه هذا خطابنا من بصورة اإلمارات عموم زودت فقد لذلك .حياله الالزم التخاذ األودية
 رفع مالحظة حيث من إليها المومى المالية وزارة بمذكرة جاء ما العتماد المحلية للجان
 تلحق التي السيول إضرار في سبباً تكون قد التي األودية على تالحظه عما مستقلة تقارير



 لمندوبيكم وإبالغه فيه جاء بما اإلحاطة منكم نرغب .»هـ ا.تحياتنا ولكم والمساكن بالمزارع
.ن/انتهى .)والسالم ذلك أمثال في

ت/177/3
3/434
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المساييل

 الملكي السمو صاحب إلى الموجه السامي المقام خطاب نص يلي فيما تجدون( :وبعد -
 الواردة المشفوعة المكاتبة إلى باإلشارة« :هـ28/3/1391 في 7395 برقم الداخلية وزير

 ............... بمطالبة المتعلقة هـ6/3/1391 في 2/1/6/10/1155/3 رقم بخطابكم
 البلدية هيئة قرار أن من أوضحتموه وما أبها مدينة جنوبي ثبتة بسر الواقعة لمزرعته بمحارم
 للسيول ومصارف لمزرعته طرقاً للمذكور ترك هـ6/10/1390 في 1001 رقم المرفق

 أن إال المخططة الحكومية واألراضي مزرعته بين تفصل المخطط في شوارع وأحدثت
 وأن لمزرعته محارم بإعطائه المطالبة على ويصر الهيئة قرار في جاء بما يقتنع لم المذكور

 .......... هـ25/8/1390 في 197 رقم بقرارها قررت أن سبق العدل بوزارة العلمية الهيئة
 قضية كل الختالف )األمالك محارم( المسائل هذه مثل في عامة قاعدة إعطاء يتسنى ال أنه(

 والجديد منها القديم والعيون اآلبار حرم والختالف األخرى القضية عن ومالبساتها
 إلى تحال إشكال فيها يحصل قضية كل أن ينبغي أنه إليه المشار قرارها في الهيئة وأوضحت
 وبين منهم أحد بين أو بينهم فيما األفراد بين كانت سواء فيها للنظر المختصة المحكمة

 العليا الهيئة رأى على بموافقتنا نخبركم. االستحكام تعليمات إلى الرجوع مالحظة مع البلدية
 أصبح األمالك بمحارم يتعلق خالف أي في ذلك من يستفاد كما )بموجبه العمل فاعتمدوا

.و/انتهى .)يلزم ما وإكمال اإلحاطة نرغب .المختصة المحاكم إلى إحالته الممكن من
ت/4/2
3/434
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المساييل



 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 بتاريخ 1323 رقم الموقر الوزراء مجلس لقرار المتضمن هـ26/11/1392 في 23458

 القضائية الهيئة قبل من لها وضعت التي والتعليمات األمالك مسابيل بشأن هـ15/11/1392
 معاليه خطاب تضمن وقد .و/انتهى .)بموجبه والتمشي اعتماده االطالع بعد ونرغب .العليا

 العليا القضائية الهيئة قرار على االطالع بعد أنه تضمن قد اليه المشار الوزراء مجلس قرار أن
 األمالك اندثرت التي المساييل : أوال :يلي ما علي الموافقة هـ29/1/1392 وتاريخ 23 رقم

 من تعتبر فهذه منها شيء إحياء يجر ولم قائماً االختصاص حق يعد لم حيث بها المختصة
 .العامة المصلحة تقتضيه مما األمر ولي يراه ما حسب فيها التصرف يجري الموات األراضي

 على الناصة األوامر قبل تحى ولم قائمة بها المختصة األمالك تزال ال التي المساييل : ثانيا
 االختصاص حق بها متعلقاً مواتاً أراضيها تعتبر فهذه اإلحياء في األمر ولي من إذن ضرورة

 فإن عليه يقلله أو المسيل ماء من الملك يحرم تصرفاً فيها التصرف يجوز فال باالرتفاق
 أصحاب تعويض فعليها المساييل هذه من شيء في الدولة تصرف العامة المصلحة اقتضت

 من حقه مستكمالً الملك قيمة تقدر بأن ذلك من عليهم يفوت عما باالرتفاق االختصاص
 التعويض هو التقديرين بين فالفرق السيل ماء من محروماً قيمته تقدر ثم بمسيله االرتفاق

 باإلحياء بمساييلها التصرف من األمالك هذه أصحاب منع األمر ولولي له المستحق
 بنزول بها االنتفاع حق لهم وإنما المساييل تلك رقبة يملكوا لم ألنهم منه بإذن إال..ونحوه
.أمالكهم إلى منها انحداره ثم عليها المطر

 إذن بضرورة القاضية األوامر صدور قبل بعضها إحياء أو إحياؤها تم التي المساييل : ثالثا
 مقتضى وتطبيق شرعياً ثبوتاً ذلك ثبوت بعد بذلك ملكه إحياؤه تم فما اإلحياء في األمر ولي

 من بهما ألحق وما الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من )86 85،( المادتين
 إحياء أو إحياؤها تم التي المساييل : رابعا .حينه في المحاكم على تعميمها جرى تعليمات

 وصدرت إحياؤه تم فما اإلحياء في األمر ولي إذن بضرورة القاضية األوامر صدور بعد بعضها
 تصدر لم وإن بذلك، أحياه من ملكه والنظامية الشرعية إلجراءاتها مستوفية استحكام حجة به
 وعارضت والنظامية الشرعية إلجراءاتها مستوفية غير حجة به صدرت أو استحكام حجة به

 االيجاب نحوها وأجري الشرعية المحاكم في معارضتها سمعت اإلحياء صحة في الدولة
 تلك نظر أثناء بالمنع الصادرة األوامر االعتبار بعين تأخذ أن الشرعية المحاكم وعلى الشرعي

 على وافق قد موالي جاللة إن وحيث .حرر ذكر ولما..بحسبها قضية كل في المعارضات
 ما إلكمال هذا من بنسخة العدل وزير معالي زود وقد إنفاذه نحو يلزم ما إكمال آمل..ذلك

.»منه العدل وزارة يخص



ت/150/12
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المساييل

 والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب خطاب صورة برفقه تجدون( :وبعد -
 الصادر اإلعالن ومشفوعه هـ4/7/1396 في 6/5 برقم اإلعالم وزير لمعالي أصالً الموجه

 منه بصورة زودت قد العدل وزارة أن منه الرابعة الفقرة في جاء والذي الداخلية وزارة من
 .)واالعتماد بهذا اإلحاطة فنأمل . ثابت شرعي تملك إلى تستند ال التي المبايعات قبول لعدم
 األراضي تملك ال المساييل إن« :نصه ما البلدية الشئون وزارة إعالن في ورد ومما .ك/انتهى

 المسيل ألن هـ15/11/1392 وتاريخ 1323 رقم الوزراء مجلس قرار عليه نص حسبما
 األراضي في النص ينظر .»به يعتد ال القبيل هذا من إنهاء أي وأن تملك حق ال اختصاص حق
1/178.

ت/161/12
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...»

 .و/ .»إلخ..ونحوها والمسيل والطريق كالبئر الخاصة المرافق في بالشركة تثبت الشفعة
.2/679 الشفعة في التعميم ينظر

ت126/12
3/437
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 أصالً والموجه منه نسخة الوزارة لهذه المعطى السامي األمر نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 بناء« :المقدمة بعد النص .هـ12/7/1403 في 1246/8 برقم والمياه الزراعة وزير لمعالي



 ما على وبناء وفروعه وثيالن لشعيب بالتملك المطالبات بعض وجود من الحظناه ما على
 صك استخراج أو المذكور الشعيب تملك حدوث من وخشية العامة المصلحة تقتضيه
 كمرفق جميعاً وفروعه وثيالن شعيب إبقاء إليكم نرغب .فروعه أحد على أو عليه شرعي

 وزارة من كالً زودنا وقد كان من كائن ألي فيه التوزيع أو المنح وعدم للجميع ومرعى عام
 يلزم ما فأكملوا .ذلك ومالحظة لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة العدل ووزارة الداخلية
.ك/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب الوزير معالي توجيه وحسب .»هـ ا.بموجبه

ت/12/43
3/437
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المساييل

 شعاب من وهو تقريباً كم 25 بعد على تميم بني حوطة شمال يقع وثيالن شعيب«... -
 .»تميم بني حوطة يتبع وهو مباشرة الصوط بعد الحوطة وادي في سيله ويصب عليّة هضبة

.الوزارة من التعميم يطلب .ك/
ت/12/53
3/437
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 السمو لصاحب أصالً الموجه السامي المقام خطاب من نسخة الوزارة تلقت( :وبعد -
 المزارعين بعض شكاوي بشأن هـ12/2/1404 في م/4/421 برقم الداخلية وزير الملكي

 نرغب«... :نصه يلي وفيما األودية من البطحاء بنقل والقالبات الشيوالت أصحاب قيام من
 محارم ترك مع األودية جميع من والرمل البطحاء بنقل السماح : أوال :يلي ما اعتماد

 من ولو المحارم هذه من النقل يجوز وال مزرعة أقرب من تبدأ كيلين عن تقل ال للمزارع
 الفقرة في عليها المنصوص السماح فترة تستمر : ثانيا .أنفسهم المزارع أصحاب قبل

 والثروة البترول وزارة من بذلك ترخيص على الحصول بعدها يتعين سنة لمدة السابقة
 وإزالة األراضي مراقبة لجان تقوم : ثالثا .التعدين نظام من 30 بالمادة عمالً المعدنية
 15547 ورقم هـ28/8/1399 وتاريخ 19609 رقم األمرين على بناء المشكّلة التعديات

 األول األمر بموجب المقررة العقوبات وتطبيق ذلك تنفيذ بمراقبة هـ1/7/1402 وتاريخ



 الزراعة ووزارة المعدنية والثروة البترول وزارة من فنية لجنة تشكيل : رابعا .المخالف على
 إمكانية مدى ودراسة له الالزمة والضوابط الشروط ووضع الموضوع بدراسة تقوم والمياه

 وزارة على : خامسا .الجبال من خام مواد من تحتاجه ما بأخذ الكسارات أصحاب إلزام
 التراخيص منح في للبدء الالزمة واالستعدادات اإلجراءات اتخاذ المعدنية والثروة البترول
 إلى يحال البناء مواد أخذ عن ينشأ نزاع كل : سادسا .تاريخه من سنة خالل الالزمة

 هذا من بنسخة المعنية الجهات زودت وقد هذا .فيه للفصل المختصة الشرعية المحكمة
 أي في بالنظر موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب »هـ.ا.بموجبه يلزم ما فأكملوا لالعتماد األمر،
.و/انتهى .)األودية من البناء مواد أخذ من ينشأ نزاع
ت/12/2
3/439
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 على المبني هـ22/3/1404 في ت12/53 برقم تعميماً لكم سبق لما إلحاقاً( :وبعد -
 األودية من والرمل البطحاء نقل بشأن هـ12/2/1404 في م/4/421 رقم السامي األمر

 لصاحب الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب نص يلي فيما وترون
 في ر/4/21656 برقم منه نسخة الوزارة ولهذه الداخلية وزير الملكي السمو

 رقم سموكم خطاب إلى أشير« :المقدمة بعد النص .الموضوع بشأن هـ29/11/1404
 المتضمن األودية من والرمل البطحاء نقل موضوع بشأن هـ23/6/1404 في 26/34760

 رقم وزارتكم خطاب إلى أشير كما هـ12/2/1404 في م/421 رقم السامي لألمر اإلشارة
 سموكم خطاب تضمنه وما الموضوع، على التعقيبي هـ29/10/1404 في 26/58052
 القصيم إمارة رفعت المناطق إمارات كافة على الذكر سالف السامي األمر بتعميم أنه من

 بمنطقة األودية أغلب بأن مفيدة صورته المرفقة هـ5/5/1404 في 7016/ص1 رقم خطابها
 السامي األمر من األولى الفقرة تقضي بينما متر كيلو اثنين عن عرضها يتجاوز ال القصيم
 الوادي عرض يكون أن يتطلب الذي األمر كيلين عن تقل ال للمزارع حمى بترك اليه المشار

.كيلومترات أربعة عن يزيد

 وباألخص األودية من والطين البطحاء نقل إلى الناس والضطرار بالمنطقة موجود غير وهذا
 منها وقريباً المجاورة األودية ضفاف على بعضها مترابط المزارع أغلب وألن القصيم منطقة



 عدم عليهم يشترط أن على األودية من والطين البطحاء بنقل لهم السماح اإلمارة رأت فقد
 ما ولوجاهة سيرها، إعاقة أو األودية مجاري سد عدم مع المجاورة بالمزارع ضرر إلحاق

 على الموافقة سموكم يرى القصيم لمنطقة مشابهة مناطق هناك توجد ربما وألنه اإلمارة رأته
 جميع من والرمل البطحاء بنقل بالسماح سنة مهلة حددت قد وأنه خاصة اإلمارة رأته ما

 على الحصول عليهم يتعين وبعدها إليه المشار السامي األمر صدور تاريخ من تبدأ األودية
 أن وأمثالها الحالة لهذه البديل والحل المعدنية والثروة البترول وزارة من بذلك تراخيص

 سموكم تكرم أرجو الكريم التوجيه وحسب .للمزارع كحمى الوادي مساحة ربع يترك
 السامي األمر من األولى الفقرة في الوارد الحمى تحديد في المقصود بأن واإلحاطة باالطالع

 أسفل ومن الوادي ألعلى بالنسبة مزرعة أعلى من تبدأ كيلين مسافة يترك أن الذكر سالف
 منطقة إمارة فهمته كما عرضه من وليس الوادي طول من أي الوادي ألسفل بالنسبة مزرعة
 هـ12/2/1405 بتاريخ تنتهي إليه المشار باألمر المحددة الفترة بأن اإلحاطة مع القصيم
.ك/انتهى .)بذلك اإلحاطة نرغب .الوزير معالي توجيه وحسب .»هـ ا.تحياتي وتقبلوا

871/ت/13
3/440

20
11

1416
المساييل

 هـ19/4/1404 في م/4/1140 رقم الكريم السامي األمر تلقت أن للوزارة سبق(... -
 العدل وزارة مع التنسيق والقروية البلدية والشئون والمياه الزراعة وزارتي على بأن القاضي

 حمى مع يتداخل ال ملكيته إثبات يراد ما أن من التأكد بعد إال التملك وثائق إصدار عدم في
 صدوره وقت األمر بهذا المحاكم عموم تبلغ لم وحيث .إلخ.. والسيول األودية مجاري
.و /انتهى .)موجبه العتماد تعميمه جرى لذا .بموجبه للعمل

ج/3369/3
3/443

23
8

1383
المستعجالت

 الجزاء لتقرير المستعجلة للمحاكم تحال كذلك ثابتة والغير المدن بغير التي الدعاوي«... -
 قاعدة ذلك اعتماد فنأمل .بخصومهم اإلضرار هو منها القصد أن دام ما أصحابها على الالزم



.1/765 التعزير في التعميم ينظر .ن/ .»الحاالت هذه مثل في
ت/104/1

3/443
13
6

1392
المستعجالت

 من المعامالت إحالة ينبغي كما رأساً اإلمارة إلى المحاكم من المعامالت إحالة يعتمد(... -
 قيوداتها لتسديد لإلمارة يرفع مما بصورة الشرطة تشعر أن على رأساً المحاكم إلى الشرطة

 الجهات تعميد مؤملين خطابنا من صورة الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب بعثنا وقد
 المعامالت في التعميم ينظر .و/ .)ذلك فاعتمدوا يخصها ما الشرطة دوائر بإبالغ المختصة

.530/ص
ت/24
3/443

11
2

1394
المستعجالت

 في 269/1 برقم بالنيابة الغربية للمنطقة التمييز هيئة رئيس فضيلة لنا كتب فقد( :وبعد -
 من كثيراً وأن البكر الزاني على الزنا حد إقامة قضايا في للنظر بالنسبة هـ20/12/1393

 فضيلته لدى صار وقد الحد بإقامة أحكامهم ويصدرون ذلك في ينظرون المستعجلة قضاة
 الكبرى للمحكمة الموجه القضاة رئيس سماحة خطاب في جاء حيث ذلك في إشكال

 المستعجلة المحاكم اختصاصات بشأن هـ16/6/1383 في 2617/3 رقم بالرياض
 الجنح من بالحاضرة يتعلق فيما بالنظر األولى المستعجلة تختص« :نصه ما بالرياض

 الحدود بقية أما .الدية عشر عن ديته أو أرشه يزيد ال وما والقذف السكر وحد والتعزيرات
 في وجاء »الكبرى المحكمة اختصاص فمن دية أو جناية أرش من الدية عشر عن زاد وما

 ال بما البادية قضايا في بالنظر المختصة الثانية المستعجلة اختصاص ذكر نفسه الخطاب
 في اعتماده يجب بما اإلفادة الهيئة رئيس فضيلة ويأمل .للحدود بالنسبة ذلك عن يخرج
 تركيز نظام من )82،84( المادتين بأن ونفيدكم .المحصن غير الزاني لحد بالنسبة ذلك

 نصتا قد هـ24/1/1372 في 109 رقم العالي بالتصديق المتوج الشرعي القضاء مسئوليات
 الجنح قضايا في النظر المستعجلة المحاكم وصالحيات اختصاص ضمن من أن على



 رئيس وصالحيات اختصاصات إلى وبالرجوع .فيها قطع ال التي والحدود والتعزيرات
 والفقرة )67( المادة أن نجد الحدود بقضايا يتعلق فيما المحكمة ونواب الكبرى المحكمة

 في المحكمة قضاة اشتراك على منهما كل تنص المذكور النظام من )80( المادة من )د(
.الشرعي الوجه طبق والرجم والقتل القطع دعاوي رؤية

 التي الحدود قضايا نظر في المستعجلة المحاكم اختصاص عموم على النصوص هذه وتدل
 عقوبة ألن البكر، الزاني وحد السكر وحد القذف حد وهي رجم أو قتل أو قطع فيها ليس
 نظر أن يظهر سبق ومما ـ معروف هو كما ـ رجم وال قتل وال قطع فيها ليس الحدود هذه
 الحدود عموم في ذلك لدخول المستعجالت اختصاص من البكر الزاني على الزنا حد إقامة

 وقضاة رئيس قبل من إقامته نظر على النص ولعدم .المحاكم هذه فيها بالنظر المخصوصة
 توحيد في ورغبة ذكر ما الحال وحيث .الحدود من ينظرونه فيما الكبرى المحكمة

 نظر فيعتمد . النظام مع يتمشى بما الحدود لقضايا بالنسبة المستعجلة المحاكم اختصاصات
 ما حالة وفي جهته في كل المستعجلة قضاة قبل من البكر الزاني على الزنا حد إقامة قضايا

 ما محكمة كل فتنظر محصن واآلخر بكر أحدهما اثنين إلى الزنا ارتكاب تهمة توجهت إذا
.و/انتهى .)اختصاصها من هو

ت/187
3/444

23
9

1394
المستعجالت

 العام الحق قضايا نظر عن يعتذرون المستعجلة المحاكم قضاة بعض أن الحظنا( :وبعد -
 االختصاص تنازع يثير مما .أخرى محكمة قبل من نظر خاص بحق تعلق لها القضية أن بحجة

 والفصل المسجونين قضايا نظر تعطيل إلى بالتالي ويؤدي .الخصوص هذا في المحاكم بين
 نظام من )82،84( المادتان نصت : أوال :يأتي ما إلى المحاكم توجيه معه رأينا مما فيها

 الجنح قضايا بنظر المستعجلة المحاكم اختصاص على الشرعي القضاء مسئوليات تركيز
 نصت كما .الغراء الشريعة أحكام وفق فيها قطع ال التي والحدود الشرعية والتعزيرات

 رئيس اشتراك على الذكر سالف النظام من )80( المادة من )د( والفقرة )67( المادة
 للوجه طبقاً والرجم والقتل القطع قضايا نظر في وقضاتها نوابها مع الكبرى المحكمة
 نظر في وواليتها المستعجلة المحاكم اختصاص عموم هو النصوص هذه ومؤدى .الشرعي



 حكم في يسوغ ال هنا ومن .رجم أو قتل أو قطع فيها ليس التي والحدود التعزيرات قضايا
 نظر عليهم يتعين بل العام الحق قضايا نظر عن المستعجلة المحاكم قضاة يعتذر أن النظام
 الكبرى المحكمة قضاة أحد نظر إذا : ثانيا .الشرعي للوجه طبقاً فيها والحكم القضايا هذه

 يستحق فيها الخصومة طرفي أحد أن على وقائعها وكشفت الخاص، بالحق تتعلق قضية
 بنظر المختصة المستعجلة المحكمة إلى المتهم بإحالة قرار إصدار عليه فيتعين شرعاً التعزير
 . . . . . . . : ثالثا .الشرعي للوجه طبقاً فيها والحكم عليه، العام الحق دعوى إلقامة دعواه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 هـ18/11/1384 في 1287 برقم القضاة رئيس سماحة من الصادر التعميم إن : رابعا
 الحق في الخصمين أن إجراءاتها من وظهر ما قضية نظر إذا القاضي بأن( تضمن والذي
 للحق خاصة دعوى إقامة بدون ذلك تقرير عليه يتعين فإنه التعزير يستحق أحدهما أو الخاص

 اطلع قد أنه إلى فيه يشر لم -الله رحمه- سماحته فإن )غيره إلى إحالتها إلى حاجة وال العام
 الملكي بالتصديق المقترن هـ1/8/1352 وتاريخ 171 رقم الشورى مجلس قرار على

 رئيس على( أنه األولى فقرته في نص الذي هـ6/4/1353 في 1310/813 برقم العالي
 في الدعوى يرفع أن الملحقات في الشرطة مديري من مقامه يقوم من او بمكة العدلي القسم

 موظفي من عنه ينتدب أن له يجوز طارئة ضرورة أو مرضه حالة وفي .بذاته العامة الحقوق
 ليس التي العام الحق ذات والجنايات والتعزير الجنح قضايا جميع في عنه ينوب من دائرته

 جميع على( أنه الثانية فقرته في نص كما ).دعواه عن تنازل مدع فيها أو أصال، مدع فيها
 إدارة في المختصة الجهات تشعر أن العام الحق ذات القضايا في بالنظر المختصة المحاكم
 أمامها الشخصية حقوقهم عن أصحابها تنازل التي الدعوى في العامة الدعوى بإقامة الشرطة
 لم سماحته أن كما ).الحق بهذا يطالب من الجهة تلك تندب حتى عام حق ذات وكانت

 نظام من )82،84( المادتين حكم بإلغاء السامي المقام من أمرا استصدر قد أنه فيه يذكر
 هو يتعين الذي فإن لذلك .العالي بالتصديق المقترن الشرعي القضاء مسئوليات تركيز

و / انتهى .)أعاله عنهما المنوه المادتين بمقتضى عمال التعميم هذا في جاء بما التمشي
ت/163/2

3/446
12
8

1395
المستعجالت



 هـ13/4/1395 وتاريخ 168 رقم العليا القضائية الهيئة قرار نص أدناه نبلغكم( :وبعد -
 الهيئة اطلعت فقد : وبعد بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده لله الحمد« :النص

 في س/ك/83 رقم العدل وزارة وكيل فضيلة خطاب على العدل بوزارة العليا القضائية
 في س/272/11 رقم الداخلية وزير سمو خطاب ومشفوعه هـ21/3/1395
 والسواحل الحدود سالح قائد أن المتضمن العدل وزير معالي إلى الموجه هـ16/2/1395

 في ت/17 رقم بخطابه والسواحل الحدود سالح عام مدير لمرجعه كتب بجازان
 قات بحوزتهم أشخاص على القبض عند المشاكل بعض يالقي ما كثيراً بأنه هـ15/5/1395

 القات بأن بشهادتهم لإلدالء بجازان المستعجلة قاضي عند بالحضور القابضون يطلب حيث
 القابضين أن يحصل قد ألنه الدوريات بعمل يخل اإلجراء هذا وأن األشخاص مع عليه قبض

 خالية والحدود المركز فيكون المركز ثلثي من أكثر وهذا جنود ستة أو خمسة المركز من
 إلى اإلمارة من دورتها المعاملة تأخذ عندما وأنه الدوريات بخطة ويخل األعمال وتتعطل
 في المستعجلة قاضي لدى أقواله بعض بأن للمهرب الزمن فرصة تتيح قد والمحكمة الشرطة
 التي الجهات لقضاة القضايا هذه مثل في البت موضوع يترك بأن يرى سموه وأن صالحه

 أن أو المهربين اعترافات على بالتصديق يقومون والذين منها بالقرب المهربين على قبض
 معتمداً شرعياً قاضياً باعتباره بموجبه ويحكم المهربين اعتراف على القاضي بتصديق يكتفى

 تكون التي الحاالت في خاصة القضية في تنظر التي المحكمة لدى التابعين حضور يطلب وال
 يشل ما ألعمالهم الدورية رجال ترك في إن حيث شرعاً صدقت قد المهربين اعترافات

 اتخاذ العدل وزير معالي من سموه فرغب والمتسللين للمهربين الفرصة ويتيح الدورية حركة
.العامة للمصلحة تحقيقاً الالزم

 يكون الجزائية القضايا في االختصاص إن : أوال :يلي ما القضائية الهيئة تقرر ذكر ما وبدراسة
 جازان سجن إلى محاكمته قبل المتهم نقل إذا إال نطاقها في المتهم على قبض التي للمحكمة

 هذا في الصادرة لألوامر طبقاً بجازان المستعجلة للمحكمة محاكمته في االختصاص فيصبح
 أمر الممنوعة المواد حوزته وفي المتهم على القبض محاضر شهود إحضار إن : ثانيا .الشأن
 أن إال طلبه إجابة عن مندوحة فال حضورهم القاضي طلب فإذا القضية تأخر إلى تقديره يعود

 ما هناك فليس والدوريات الخفارة نظام في خلل عليه ترتب إذا القضية محاضر شهود إحضار
 .اثنين عن يقل ال منهم عدد بإحضار االكتفاء أو أكثر أو دفعتين على إحضارهم من يمنع
 .هـ.ا...العليا القضائية الهيئة .وسلم وصحبه وآله محمد على الله وصلى الموفق والله

.س/انتهى .)لإلحاطة
ت/145/12



3/448
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8

1403
المستعجالت

 وزير لمعالي ترفع أن المحكمة على فإن قضاة ثالثة من النظر تستدعي قضية وجد إذا«... -
 قاضي بتكليف الحق ولمعاليه النصاب إلتمام المستعجلة قاضي ندب بطلب العدل

.359/ص المحاكم في التعميم ينظر .ك/ .»إلخ...فيها باالشتراك المستعجلة
ت/12/116
3/448
3
7

1404
المستعجالت

 وال المستعجلة المحكمة اختصاص من تعزيراً يوجب الذي الجرم تحديد في النظر(... -
 فيبقى وسبب سبب بين تفرق لم التعليمات ألن غيره أو قتل سببه تعزير بين ذلك في فرق

 جرائم من نوعاً يستثنى نظام يصدر ولم المستعجلة اختصاص من عاماً التعزير موجب إثبات
.1/781 التعزير في التعميم ينظر .و/ .)غيره عن التعزير

ت/12/152
3/448

18
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1404
المستعجالت

 رقم القضاء مجلس قرار على المبني هـ3/7/1404 في ت/12/116 رقم التعميم إن(... -
 لدى تنظر ال التي القضايا يعني إنما القتل بقضايا يتعلق فيما هـ5/3/1400 في 52/5/6

 دون يصطلحون أو للدعوى نظر سابق دون أصحابها يتنازل التي كالقضايا الكبرى المحاكم
 للحق تعزيراً يوجب الذي الجرم وصف تحديد فإن الكبرى المحكمة في للدعوى نظر سابق
 التعزير في التعميم ينظر .و/ .)المستعجلة المحاكم اختصاص من ـ هذه والحالة العام

1/781.
ت/8/129



3/449
5
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1408
المستعجالت

 من وكذا ونحوها والفاقة والعجز بالمرض والمتظاهرين المحتالين لعقوبة بالنسبة«... -
 إلى يحالون وأمثالهم فهؤالء الخارج أو الداخل من سواء التسول لغرض أشخاصاً يجمعون
 بتأديبهم الحكم ليطلب العام المدعي بمواجهة )المستعجلة المحاكم( الشرعي القضاء

 .و/ .»منفقيها لهدف تحقيقاً الخيرية الجمعيات إلى وتسليمها أموال من جمعوه ما ومصادرة
.1/738 التسول في التعميم ينظر

ت/8/20
3/449

20
2

1409
المستعجالت

 وأن مستمر بشكل السجناء قضايا على التعقيب عام بشكل السجون إدارات على«... -
 للبحث للمسئولين إيصالها يجب شكوى إال هو ما الطعام عن السجين امتناع أن إلى تنظر
 .موقوفاً السجين كان إذا التعليمات تقتضيه حسبما لها المناسب العالج وإيجاد أسبابها عن

 قضاة الفضيلة ألصحاب عنه فيعرض الطعام عن المتناعه سبب يوجد ولم محكوماً كان وإذا
 المحكمة إلى العام المدعي رفق يرسل أو بالسجون المختصين المستعجلة المحكمة

 التعميم يطلب .و/ .»يراه بما لمجازاته وذلك قاض به يوجد ال السجن كان إذا المستعجلة
.الوزارة من
ت/8/68
3/450

15
5

1409
المستعجالت

...»



 على المحكمة شروحات بتنظيم المستعجالت محاكم قضاة وخاصة المحاكم على التنبيه
 معالي توجيه وحسب .»هـ ا.التمييز محكمة لتظهيرات كاف فراغ وإبقاء الحكم قرار ظهر

 لتظهيرات كاف فراغ إبقاء واعتماد االطالع نأمل هـ5/5/1409 في 726/2 رقم الوزير
 الشرعية القرارات في التعميم ينظر .ك/ .)الحكم قرارات ظهر على التمييز محكمة

.170/ص
266/ت/8
3/450
8
4

1415
المستعجالت

 فترة فإن مستعجلة ومحكمة كبرى محكمة فيها مدينة في القضائي المالزم عين إذا«... -
 في المدة وبقية المستعجلة المحكمة في شهور ستة يعمل أن أساس على تقسم مالزمته

.215/ص القضاة في التعميم ينظر .و.»/الكبرى المحكمة
812/ت/13
3/450
5
6

1416
المستعجالت

 يجب ما لتقرير اإلدانة حالة في المستعجلة المحكمة إلى التفحيط مخالفة أطراف إحالة( -
 المرور نظام تطبيق .للغير تعود كانت إذا السيارة صاحب مع التفحيط تكرار حالة في بحقهم

الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)بالغير يضر حادث حصول حالة في
827/ت/13
3/450

12
7

1416
المستعجالت

 وأن المعاكسات على المناسبة العقوبة تقرر التي القضائية الجهة هي المستعجلة المحكمة( -
 إلغاء أو المعاكسة منه صدرت الذي الهاتفي الخط استعمال بوقف المخولة هي الهاتف إدارة

الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)األحوال حسب االشتراك



917/ت/13
3/450

16
5

1417
المستعجالت

 المحاكم تنظره ما بشأن هـ13/5/1417 وتاريخ 2514 رقم العدل وزير معالي قرار (... -
 والعمل لالطالع .إلخ.. مستعجلة محكمة فيه يوجد ال الذي البلد ومحكمة المستعجلة

 لنا، الممنوحة الصالحيات على بناء« إليه المشار العدل وزير معالي قرار نص .ك/ .)بموجبه
 في 1/1122 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب على االطالع وبعد

 في 216/43 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار به المرفق هـ9/5/1417
 والتعزيرات الجنح قضايا كل في المستعجلة المحاكم تنظر بأن القاضي هـ20/4/1417

 البكر، زنى حد في تنظر كما الدية، ثلث عن تزيد ال التي الجنايات أروش وفي السكر وحد
 التي القضايا عدا ما ريال ألف عشرين عن تزيد ال التى المالية الحقوق قضايا جميع وفي

 ال الذي البلد محكمة اختصاص من ذكر ما ويكون .والعقارات والنفقة الزوجية باألمور تتعلق
 )24( المادة إلى واستناداً لذلك الموجبة المبررات على وبناء مستعجلة، محكمة فيه يوجد

 الجنح قضايا كل في المستعجلة المحاكم تنظر : أوال : يلي ما نقرر القضاء نظام من
 حد في تنظر كما الدية ثلث عن تزيد ال التي الجنايات أروش وفي السكر وحد والتعزيرات

 عن تزيد ال التي المالية الحقوق قضايا جميع في المستعجلة المحاكم تنظر : ثانيا .البكر زنى
 يكون : ثالثا .والعقارات والنفقة الزوجية باألمور تتعلق التي القضايا عدا ما ريال ألف عشرين

 محكمة فيه يوجد ال الذي البلد محكمة اختصاص من والثانية األولى الفقرتين في ذكر ما
.»القرار هذا تنفيذ المختصة الجهات على : رابعا .مستعجلة

1037/ت/13
3/451

16
3

1418
المستعجالت

 األسبوع نهاية عطلة في المختصة الجهات من يرد ما إنجاز في القضاة بين التعاون ـ (... -
 والمحكمة العامة المحكمة قضاة بين التناوب ـ .بذلك رسمي تكليف إلى حاجة وال

 المحكمة في سواء مكتبه في المناوب عمل ويكون العيدين، إجازة خالل بالعمل المستعجلة



.2/770 الصكوك في التعميم ينظر .و/ .)المستعجلة أو الكبرى
1515/ت/13
1/5
7
1

1421
المستعجالت

 في 1/2489 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد
 وتاريخ 405/50 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ28/11/1420
 ما على المصادقة المستعجلة المحاكم رؤساء جميع على أن المتضمن هـ24/11/1420

 العمل واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ.وقرارات صكوك من لديهم القضاة من يصدر
.و)/بموجبه

1825/ت/13
1/5

14
7

1422
المستعجالت

)

 رئيس معالي برقية على عطفا هـ27/6/1422 وتاريخ 1813/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقًا
 المحكمة اختصاص رفع بشأن هـ23/6/1422 في 1/1612 رقم األعلى القضاء مجلس
 تلقينا فقد وعليه .إلخ..الخصوص بهذا المجلس قرار يصدر ريثما بذلك والعمل الجزئية
 فيه المشار هـ5/7/1422 وتاريخ 1/1638 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب
 وتاريخ 36365/22 رقم وبرقيتنا هـ27/4/1422 في ص/ص/460 رقم لخطابنا

 المادة في ورد فيما والنظر الجزئية المحكمة اختصاص رفع اقتراح حول هـ21/6/1422
 وقد .لها محكمة ألقرب القرى تبعية حول الشرعية المرافعات نظام من والثالثين الثامنة
 وتاريخ 20 رقم المرفق القرار أصدر العامة بهيئته المجلس أن معاليه خطاب تضمن

 "ج"و "ب" الفقرات في الوارد االختصاص رفع :أوال :لآلتي المتضمن هـ23/6/1422
 ـ 1 : لآلتي وفقا نصها يكون بحيث المرافعات نظام من والثالثين الحادية المادة من "د"و

 التنفيذية الالئحة وتحدد ريال ألف عشرين على قيمتها تزيد ال التي الدعاوى "ب" الفقرة



 فيه األجرة تزيد ال إيجار بعقد المتعلقة الدعوى "ج" الفقرة ـ 2 .الدعوى قيمة تقدير كيفية
 ـ 3 )1.(ريال ألف عشرين عن يزيد بما المطالبة تتضمن أال بشرط ريال آالف عشرة على

 ريال آالف عشرة على فيه الراتب أو األجرة تزيد ال عمل بعقد المتعلقة الدعوى "د" الفقرة
 المادة في جاء ما :ثانيا .ريال ألف عشرين على يزيد بما المطالبة تتضمن أال بشرط الشهر في

 محكمة محاكم فيها ليس التي القرى تتبع" :نصه وهذا المرافعات نظام من والثالثين الثامنة
 القضاء مجلس فإن اإلداري االرتباط اختالف عند الحرج من ذلك في ولما "إليها بلدة أقرب

 العامة المحاكم اختصاص تحديد في صالحيات من له ما بموجب العامة بهيئته األعلى
 التي القرى تتبع" : يلي ما يقرر القضاء نظام من )24(و )22( المادتين بموجب والجزئية

 إليكم نرغب لذا )2".(إداريا بها مرتبطة تكون إليها بلدة أقرب محكمة محاكم فيها ليس
.و)/بموجبه العمل واعتماد االطالع

 في 1813/ت/13 وهو آخر برقم أعاله المذكور التعميم نص صدر أن سبق : ملحوظة
 20 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار قبل كان صدوره لكن ، هـ27/6/1422
 المشار المجلس قرار صدور بعد التعميم هذا صدور إلى أدى مما ، هـ 23/6/1422 في
 )2( .هـ21/12/1422 في 1911/ت/13رقم بالتعميم الفقرة هذه عدلت )1( . بعاليه إليه
.هـ21/12/1422 في 1911/ت/13 رقم التعميم فينظر عنها العدول تم الفقرة هذه
1911/ت/13
1/5

21
12

1422
المستعجالت

 ورقم ، هـ27/6/1422 وتاريخ 1813/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقا (
 بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار على المبني ، هـ14/7/1422 وتاريخ 1825/ت/13

 ورد فيما والنظر الجزئية المحكمة اختصاص رفع بشأن هـ23/6/1422 في 20 رقم العامة
 خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ .. الشرعية المرافعات نظام من والثالثين الثامنة المادة في

 قرار ومشفوعه هـ27/11/1422 في 1/2669 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي
 المتضمن هـ20/11/1422 وتاريخ 361/54 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس
 لتكون هـ23/6/1422 وتاريخ )20( رقم المجلس قرار من )2( الفقرة تعديل ـ 1" :لآلتي
 ريال آالف عشرة على فيه األجرة تزيد ال إيجار بعقد المتعلقة الدعوى )جـ الفقرة( :يلي كما
 ما عن العدول ـ 2 .ريال ألف عشرين على يزيد بما المطالبة تتضمن أال بشرط الشهر في



 إليكم نرغب لذا . اهـ. " المرافعات نظام من والثالثين الثامنة المادة بشأن المجلس قرره
.و)/ موجبه واعتماد االطالع

2243/ت/13
1/54

16
5

1424
المستعجالت

)

 ذي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 الرقم ذي لخطابنا فيه المشار هـ10/3/1424 والتاريخ 19/21048الرقم
 وفي التعزيرات قضايا في الفصل أن المتضمن هـ21/2/1424والتاريخ 21/10541/24

 بعد والعشرين الثامنة للمادة وفقاً الجزئية المحاكم اختصاص من فيها إتالف ال التي الحدود
 من المائتين بعد والعشرين الرابعة المادة نصت حيث الجزائية اإلجراءات نظام من المائة
 إحالة الكريم سموه رغب عليه .الخ....أحكام من معه يتعارض ما كل إلغاء على النظام نفس

 فيها للنظر الجزئية المحكمة إلى المخدرة المواد قائمة على المدرجة الحبوب قضايا جميع
 على قضيته فتنظر ترويجها أو الحبوب بتهريب التهمة إليه توجهت من -1 :التالى النحو على
 العقوبة المحكمة وتحدد هـ11/11/1401 في 85 رقم العلماء كبار هيئة قرار ضوء

 قضيته فتنظر تعاطيها أو غرض ألي الحبوب بحيازة التهمة إليه توجهت من -2 . المناسبة
 بحيث المخدرات بعقوبة الخاص هـ1374 لعام 11 رقم الوزراء مجلس قرار ضوء على
 .اهـ . التعاطي لقاء المناسب بالجلد وتعزيره األمر لولي العقوبة وتترك اإلدانة المحكمة تثبت

.و / )بموجبه مايلزم وإكمال االطالع إليكم نرغب لذا
2833/ت/13
1/5

14
2

1427
المستعجالت

)



 101/2/10/92520 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 رقم الرياض منطقة جوازات مدير سعادة كتاب به المرفق ، هـ22/11/1426 وتاريخ
 بالرياض الوافدين إدارة مدير سعادة كتاب إلى فيه المشار ، هـ4/11/1426 وتاريخ 4723

 من ومنهم ، لديهم الموقوفين الوافدين كثرة بشأن ، هـ28/10/1426 وتاريخ 8312 رقم
 الدعوى إلنهاء للمحكمة إحالتهم يستوجب مما الغير أو الكفيل مع مالية مطالبات لديه يوجد
 طول بسبب الموقوفين وتأخر الحقوقية القضايا كثرة من يعانون الوافدين إدارة وأن ، لديهم

 لدى النظر في األولوية الموضوع هذا إعطاء سموّه ويطلب . المحاكم في المواعيد مدة
 تقتضيه ولما ، سمّوه إليه أشار ما وألهمية . التوقيف في بقاؤهم يطول ال حتى ، المحاكم
 فإننا ) 40 ( المادة في الشرعية المرافعات نظام في ورد ما على وبناء ، العامة المصلحة

 وفق إليها المشار القضايا من النوع هذا إنجاز سرعة على والعمل االطالع إليكم نرغب
.و ) النظام

2997/ت/13
1/5
4

11
1427

المستعجالت
)

 الموجه هـ7/5/1426 وتاريخ م/6368 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 استعمال إساءة بقضايا والتحقيق الرقابة هيئة اختصاص بشأن األعلى القضاء لمجلس أصالً

 عليها فيتعين السلطة استعمال بإساءة أحد إدانة إلى الهيئة انتهت وإذا فيها للتحقيق السلطة
 بعد والمتضمن , الشرعي بالوجه فيها للنظر المظالم ديوان أمام الجزائية الدعوى رفع

 يلزم ما بإجراء – والتحقيق الرقابة هيئة – االختصاص جهة بهذا عمدنا فقد [ نصه ما المقدمة
 بإساءة منهم أي أو ، المذكورين إدانة إلى الهيئة انتهت وإذا ، فيها التحقيق حيال نظاماً

 للنظر ، المظالم ديوان أمام ذلك في الجزائية الدعوى رفع عليها فيتعين ، السلطة استعمال
 الديوان من قضائي حكم يصدر أن وإلى ، االختصاص حسب ، والنظامي الشرعي بالوجه فيها

 – ذلك بعد – دعوى له فلمن ، مدان كل على الالزم الجزاء وإيقاع ، االدعاء أدلة بسالمة
 ، الديوان وحكم ، االتهام قرار على تأسيساً ، الجزئية المحكمة أمام رفعها الخاص الحق في

 التام للتقيد يلزم من على وتعميمه لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودنا وقد
 لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا ] ... بموجبه يلزم ما فأكملوا ، به



و/ ).يلزم
3353/ت/13
1/5
1
4

1429
المستعجالت

)

 81981 رقم الرياض منطقة أمير نائب الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 داخل الجلد بإنفاذ الجمش بمركز الجلد لجنة قيام المتضمن هـ9/10/1427 وتاريخ

 اإلمارة من لجنة تشكيل تم عليه وبناءً .الشرعي الحكم عليه نص لما خالفاً القروي المجمع
 ثالثاً الفقرة في تقريرها في اللجنة توصلت وقد ، الرياض منطقة وشرطة العدل ووزارة
 على مندوبهم يكون أن الجلد تنفيذ لجنة في أعضاء لها يكون التي الجهات على التعميم

 العشوائي التكليف وعدم منها المراد وفهم عليها اإلطالع بعد الشرعية األحكام بإنفاذ دراية
 ومالحظة االطالع إليكم نرغب لذا .المطلوب الوجه على األمر هذا تحمل يستطيع ال لمن
و/ )يحفظكم والله .ذلك

م/1152/4
3/455

23
4

1384
المستودعات

 في جـ/5/4 برقم العامة المراقبة ديوان رئيس نائب لسعادة كتبنا فقد( :وبعد -
 في 976/5 برقم اإلجابة وتلقينا والمفروشات األثاث بيع بشأن هـ1/1/1384

 هـ1/1/1384 في جـ/5/4 رقم مذكرتكم إلى باإلشارة« :نصها وهذا هـ16/1/1384
 المحاكم لدى تستهلك التي والسيارات والمفروشات األثاث عن عرضتموه ما بصدد

 أكثر الرئاسة يكلف قد نقلها أو الصحف في عنها اإلعالن أن وكيف النائية الشرعية والدوائر
 عن مندوب من مكونة لجنة بواسطة تواجدها أماكن في ببيعها يكتفى بأن ورأيكم قيمتها من

 قاعدة هذه واتخاذ الخبرة وأهل النظر هيئة من ومندوب اإلمارة عن ومندوب المحكمة
 ما على الموافقة من مانعاً يرى ال الديوان أن ونفيدكم .بسهولة اإلجراءات تتم لكي مستديمة



 في البيع عن اإلعالن عن يستعاظ وأن فقط النائية للقرى بالنسبة ذلك يكون أن شريطة ذكر
 من إلى باإلضافة البيع في يشترك وأن األسواق في الحائط على تلصق بإعالنات الصحف

 قبل اآلتية اإلجراءات تتخذ وأن البلدية عن مندوب وكذلك وجد إن المالية مندوب ذكرتم
 إلى الرجوع -ب .بيعها المراد األعيان أو األثاث بتلف نسخ عدة من محضر عمل -أ :البيع

 في إليها واإلشارة إدخاله مذكرات أرقام واستخراج األثاث ذلك فيها أمن التي التواريخ
 يؤذن الستهالكه كفاية عليه مضى التي المدة أن القناعة عند -جـ .ذكره السابق المحضر

 يوقع نسخ عدة من محضر بالبيع ينظم -د .ذلك من بصورة الديوان ويحاط قبلكم من ببيعه
 وتورد والدالل المشتري واسم والقيمة المبيعات إفراديات فيه موضحاً البيع لجنة أعضاء فيه

 االنتهاء وعند المحضر صلب في وتاريخه الوصول رقم إلى ويشار المالي الفرع إلى القيمة
 )د(و )أ( الفقرة في إليها المشار المحاضر من بنسخة الديوان يزود اإلجراءات تلك من

.ن/انتهى .)بموجبه العمل فيتبقى .»هـ ا .يلزم لمن مضمونه وإبالغ اإلحاطة ورجاء
ت/196/10

3/456
27
10

1391
المستودعات

 بالوارد بيانات العدل وكتاب المحاكم بعض من الوزارة لهذه ترد ما كثيراً( :وبعد -
 كاألبواك تعتبر الصكوك هذه مثل إن وحيث .شهرياً الصكوك من والباقي والمنصرف

 دام ما منها شهرياً بقي وما صرف ما لمعرفة ضرورة وال .األخرى المطبوعات وبقية الرسمية
 الصكوك تلك واعتبار البيانات هذه مثل رفع عدم مستقبالً اعتمدوا ».مجاناً تصرف« أنها

.ك/انتهى .)عليها المحافظة مع األخرى المطبوعات كبقية
ت/32/10
3/456

17
2

1392
المستودعات

 في 12/10621 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير نائب معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 المستبدلة األدوات رجيع بشأن المتبعة لإلجراءات تبسيطاً« :نصه هذا هـ17/6/1391

 أقيام بصرف المختصة الجهة قيام عند :يلي ما اتباع نود للمستودعات إدخالها يتم والتي



 إدخال مذكرات ظهر على بالشرح يكتفى فإنه مستهلكة أدوات عن بدالً مؤمنة أدوات
 اإلدخال مذكرة بموجب ...إدارة مستودع إلى الرجيع إدخال جرى بأنه الجديدة األدوات

 يستفاد ال والتي المسترجعة األدوات أما .المستودع مأمور هذا على ويوقع...وتاريخ... رقم
 فيشار هـ23/6/1388 وتاريخ 7834/12/1 رقم الوزارة تعميم في ذكرها والوارد منها

 محضر عمل جرى بأنه المستودع مأمور توقيع تحت اإلدخال مذكرة ظهر في أيضاً
 بذلك صدر .و/انتهى .)بكم يختص فيما موجبه العتماد .»هـ ا.بإتالفها...وتاريخ...رقم

.و/هـ2/8/1391 في ت/130/4 رقم التعميم
ت/62/10
3/457

25
3

1393
المستودعات

 عندما العامة المصلحة كمقتضى العدل وكتاب القضاة بعض نقل عند أنه الحظنا( :وبعد -
 األعيان بجرد يقوم خلفه، وبين بينه والتسليم الدور بإجراء العدل كاتب أو القاضي يقوم

 والسجالت اإلجراء تحت والتي المنتهية والمعامالت والقرطاسية الكتابية واألدوات الثابتة
 )العهد( الثابتة األعيان بفرز تقضي العامة المصلحة إن وحيث واحد، بيان في بالقضايا الخاصة

 والمطبوعات الكتابية واألدوات حدة على مستقل بيان في للخلف السلف من تدور التي
 التسليم صورة رفع عند مستقلة وبكتابة حدة على مستقل بيان في تستعمل لم التي الجديدة

 التي والمعامالت المنتهية والمعامالت المستعملة السجالت بقية وجعل للوزارة واالستالم
 حدة على مستقلة وبكتابة مستقل بيان في بالقضايا الخاصة المعامالت وكل اإلجراء تحت

 من النتائج وإظهار والتدقيق المطابقة أجل من بها الخاصة الجهة إلى معاملة كل إحالة إلمكان
 التسليم بيانات وتنظيم مستقبالً ذلك مالحظة نأمل .يخصه فيما كل المسئولة الجهة قبل

.م/انتهى .)بموجبه واالستالم
ت/41/10
3/457

16
3

1394
المستودعات



 واإلدارات والفروع المحاكم لها تتقدم عندما الرئيسية المحاكم أغلب أن الحظنا( :وبعد -
 الطلب هذا برفع تقوم الكتابية األدوات وبعض المطبوعات من احتياجاتها بطلب لها التابعة

 وجود عن المستودع على القائم سؤال ودون مستودعها من لها الصرف دون رأساً للوزارة
 للمحاكم بالصرف تقوم حينما الوزارة إن وحيث عدمه، من المحكمة بمستودع األعيان

 بها، المرتبطة واإلدارات والمحاكم الرئيسية المحكمة حاجة سد بذلك تقصد إنما الرئيسية
 احتياج صرف يلزم وعليه .العملي للروتين وتطويل للصرف تأخير من اإلجراء هذا في ولما

 إال للوزارة المحكمة طلب رفع وعدم الرئيسية المحكمة مستودع من لكم التابعة المحاكم
 صورة المستودعات وإدارة المالية اإلدارة من كالً أعطينا وقد لديكم، وجوده عدم حالة في
 لها يلزم بما الرئيسية المستودعات احتياج لسد المستلزمات تأمين لمالحظة هذا خطابنا من
 تأخير وعدم العملي للروتين اختصاراً الفرعية والدوائر المحاكم احتياج ذلك في بما

 النفاذ على يوشك نوع كل عن بالوزارة المستودعات إدارة إشعار مراعاة مع الصرف،
 تسديد في جانبها من لتسعى الكمية من المائة في عشرين نسبة سوى يبق لم إذا السيما
.م/انتهى .)فوراً العجز
ت/180/10

3/458
13
9

1394
المستودعات

 المساعد الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 خطاب الوزارة هذه تلقت« :نصه هذه هـ3/8/1394 في 13969 رقم اإلدارية للشئون
 مراجعة لدى مالحظته المتضمن هـ10/2/1394 في 2428 رقم العامة المراقبة ديوان

 على المسجلة األرقام إثبات إغفال الحكومية والمصالح الوزارات بعض صرف مستندات
 )الكفرات( اإلطارات مثل بالسيارات الخاصة األشياء وخصوصاً المؤمنة األعيان

 في وذلك والمكنات واآلالت األجهزة على المسجلة األرقام وكذا إلخ..والموتورات
 مذكرات في األرقام تلك تفصل كما لالستعمال الصالح والرجيع األعيان استالم مذكرات
 األعيان أصل من معه يتعذر مما لالستعمال صالحة الغير لألعيان الرجيع ومحاضر اإلخراج
 يلغي ذلك إن وحيث .اتالفها أو األعيان ارتجاع وعند المخزني الجرد إجراء عند المؤمنة
 ذلك إلى النظر لفت ترغب الوزارة هذه فإن المستودعات موجودات على الفعالة الرقابة
 الخاصة والتعليمات للنظم تنفيذاً وذلك األرقام هذه مثل بإثبات المختصين على التنبيه وتأمل



 بموجبه التمشي الجميع من ترجو ذلك تبلغكم إذ الوزارة هذه فإن لذا بالمستودعات،
.ك/انتهى .)يخصه فيما كل واعتماده

ت/239/10
3/459
3

12
1394

المستودعات

 رقم الوطني واالقتصاد المالية للشئون الدولة وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 بعض من استفسارات لورود نظراً« :نصه هذا هـ17/11/1394 في 21/19979

 والوحدات والفروع الرئيسية المستودعات بين العالقة عن الحكومية والمصالح الوزارات
 وعن .مستودعات ومأمورو أمناء أو مستودعات بها يوجد ال التي النائية المناطق في

 االحتياجات بعض بتأمين إحداها قيام حالة في االتباع الواجبة المستودعية اإلجراءات
 الرئيسي المستودع في طلبها وقت تتوفر ال والتي المباشر التأمين بطريق لها الضرورية
 شرائها تكاليف على تربو قد التي نقلها نفقات لمالفادة أو الحكومية المصلحة أو بالوزارة
 يتم نسبياً القيمة والضئيلة الضرورية واألصناف المواد تلك مثل تأمين إن حيث ومن .محلياً
 هذه كانت ولما .السنة مدار على متباعدة فترات وعلى المباشر بالطريق الغالب في تأمينها
 ومحاسبة إدارة تعليمات وأن خصوصاً المستودعية اإلجراءات تبسيط إلى تهدف الوزارة

 تعميد نأمل لذلك المطروح الموضوع هذا مثل معالجة من خلوا جاءت الحالية المستودعات
 أحد قيام حالة في -1 :إليها المشار الجهات في التالية الخطوات باتباع لديكم المسئولين

 مستودعات مأمورو أو مستودعات بها اليوجد والتي النائية المناطق في الوحدات أو الفروع
 رئيس يعد المباشر بالطريق الضرورية الحاالت في وأصناف مواد من االحتياجات بعض بتأمين
 يرسل -2 .الجهة بخاتم وتختم عليهم ويوقع وصورتين أصل من استالم سند الجهة تلك
 المستودع إلى الشراء فاتورة أصل مع وصورته االستالم سند أصل الوحدة أو الفرع ذلك

 الصنف اسم االستالم بسند يوضح أن على الحكومية المصلحة أو الوزارة في الرئيسي
 بصورتي الوحدة أو الفرع يحتفظ -3 .وتاريخها الفاتورة ورقم وقيمته ومواصفاته المؤمن

.الخاص الملف في االستالم وسند الفاتورة من كل

 مذكرة بقطع الحكومية المصلحة أو الوزارة في الرئيسي المستودع مأمور /أمين يقوم -4
 تتخذ ثم االستالم سند بصورة ويحتفظ االستالم سند وأصل الفاتورة أصل واقع من االستالم



 المسندة السلفة استعاضة أو المجال هذا في المتبعة المالية للقواعد وفقاً الصرف إجراءات
 االستالم سند أصل بإرسال المستودع مأمور أمين يقوم -5 .الحال حسب الوحدة أو للفرع

 سند أصل واقع من اإلخراج مذكرة يقطع أن عليه الذي الرئيسي المستودع محاسب إلى
 سند وأصل المذكرة بأصل االحتفاظ مع الالزمة البيانات كافة بها موضحاً االستالم
 من المستودعية السجالت في هذه الشراء بعملية الخاصة البيانات إثبات يتم -6 .االستالم

 صورة الرئيسي المستودع يرسل -7 .واإلخراج اإلدخال مذكرتي من كل وصور أصل واقع
 النائية الوحدة أو الفرع إلى عليها مصدقاً منها فوتوغرافية صورة أو اإلخراج مذكرة

 وزارة وتأمل .الخاص الملف في االستالم سند وصورة الفاتورة صورة مع بها لالحتفاظ
 المتقدم اإلجراءات اتباع الحكومية والمصالح الوزارات مراعاة الوطني واالقتصاد المالية
 المشار الخطاب بمواد جاء ما واعتماد االطالع نرغب لذا .»هـ ا .التوفيق ولي والله .ذكرها

.ك/انتهى .)يخصه فيما كل به والعمل إليه
ت/155/5

3/460
22
7

1395
المستودعات

 رقم التعميمي الوطني واالقتصاد المالية وزارة وكيل خطاب نص لكم نرفق( :وبعد -
 عند المستودعات تعليمات بأحكام التقيد ضرورة حول هـ26/6/1395 في 4/12138/م

.ش/انتهى .)بموجبه التمشي العتماد إلخ..المستودعات مأموري نقل
ت/38/4
3/461

18
3

1397
المستودعات

 وتاريخ 21/2517 رقم اإلدارية للشئون المالية وزارة وكيل تعميم تلقينا( :وبعد -
 في المختصين قيام عدم من الوزارة هذه الحظته لما نظراً« :نصه اآلتي هـ17/2/1397

 وآخر ألول المتسلسل للرقم االستالم مذكرات مجلدات بتضمين الحكومية الجهات بعض
 االستالم عند أو الحكومية المطبعة من استالمها عند سواء مجلد كل محتويات من ورقة

 تعليمات من )29(و )2( المادتين ألحكام بالمخالفة المستودع مأموري بين والتسليم



 تشويه أو نقص كل مسئولية المختصين هؤالء تحمل من ذلك على يترتب وما المستودعات
 أحكام به تقضي ما لتنفيذ المختصين تعميد تأمل الوزارة هذه فإن .لها استالمهم بعد يظهر

 استالم عملية كل إجراء عند يلي ما مراعاة مع دقة بكل إليهما المشار )29(و )28( المادتين
 مجلدات تعتبر -1 .اإلخراج مذكرات ومجلدات االستالم مذكرات مجلدات لكل وتسليم

 أن يجب -2 .القيمة ذات األوراق من باعتبارها يتسلمها من كل عهدة االستالم مذكرات
 إليه الموكل المحاسب أو المستودع مأمور قبل من مجلد كل أوراق جميع وتعد تفحص
 وزارة ختم وجود وكذا األوراق وسالمة العدد صحة من للتأكد المجلدات بهذه العمل
 الرقمين أن من التحقيق يجب -3 .استعمالها قبل وأرومتها االستالم مذكرة كل على المالية
 األرقام وأن إليه وينتهي به يبتدىء الذي الرقم تماماً يطابق مجلد كل غالف على الثابتين

 بعد أوراقها في تشويه أو نقص يظهر التي المجلدات استالم يرفض -4 .متتابعة المتسلسلة
 المرسلة الجهة إلى إعادتها أوجب الذي التشويه أو النقص هية ما فيه يبين محضر إعداد
 إعداد ينبغي فإنه مكررة أوراقها المجلدات تلك بين من أوراق ظهور حالة في -5 .منها

 مع فقط واحدة ورقة من واالستفادة المكرر الرقم تحمل التي األوراق أحد بإلغاء محضر
.تكرار من ظهر بما المجلدات هذه منها المرسلة الجهة إشعار

 خطأ أي ظهور عند المتسلسلة األرقام ذات المجلدات هذه مراجعة عملية تسهل لكي -6
 هذه من تحتاجه بما الحكومة مطبعة تشعر أن الحكومية الجهات على ينبغي فإنه مستقبالً

 التمشي اعتمدوا لذا .»هـ ا.الفعلي االحتياج في الدقة مراعاة مع كامل عام لمدة المجلدات
.ش/انتهى .)بموجبه
ت/120/5

3/462
9
9

1400
المستودعات

 وإنما .المدني الدفاع تعليمات جميع تنفيذ في التعاون المستودعات أمناء وعلى«... -
 على سيكون الهامة األماكن من وغيرها المستودعات هذه في حوادث من مستقبالً يحدث

 في منهم تساهل نتيجة وقع الحادث أن ظهر ما إذا عنها المسئولين الموظفين مسئولية
 من التعميم يطلب .و/ .»الدولة ممتلكات من مسئوليتهم تحت يقع ما سالمة على الحرص
.الوزارة

ت/16/10



3/462
11
2

1402
المستودعات

 مقام من هـ3/5/1396 في ط/1440/4 رقم بخطابنا الوزارة هذه استفسرت فقد( :وبعد -
 إلى إعادتها ويتعين مستديمة تعتبر التي األصناف عن الوطني واالقتصاد المالية وزارة

 المتوفين الموظفين معامالت إنهاء يتسنى حتى مستهلكة تعتبر التي واألعيان المستودع
 المالية وزارة وكيل سعادة بخطاب اإلجابة تلقينا وقد والمستقيلين التقاعد على والمحالين

 سعادتكم خطاب إلى إشارة« :نصه هذا هـ1396 /3/5 في 31/8859 رقم اإلدارية للشئون
 حيال الوزارة هذه بتعليمات موافاتكم طلب بشأن هـ3/5/1396 المؤرخ ط/1440/4 رقم

 وما للمستودع إعادته منه يتعين مما مستديماً منها يعتبر ومما بخطابكم الواردة األصناف
 للتقاعد والمحالين المتوفين الموظفين معامالت إنهاء يتسنى حتى مستهلكاً منها يعتبر

 فإن المستودعات تعليمات بأحكام اإلخالل عدم مع :باآلتي الوزارة هذه تفيد :والمستقيلين
 )1( :التاليين النوعين إلى استعمالها طبيعة حيث من تنقسم الحكومي المخزون أصناف
 بقايا منها يتخلف وال المباشر باالستعمال بطبيعتها تفنى التي وهي .لالستهالك معدة أصناف

 عهدة من استنزالها األصناف تلك صرف عند ويتعين استخدامها إعادة يمكن أوال نوعها من
 الذي الغرض في استعمالها عن مسئولين يستلمونها الذين الموظفون ويكون المستودع

 تفنى ال التي وهي :مستديمة أصناف )2( :عليهم عهدة اعتبارها دون أجله من صرفت
 مع المستودع عهدة من استنزالها األصناف تلك صرف عند ويتعين باالستعمال بطبيعتها

 قبيل من يعتبر األصناف هذه صرف فإن ذلك على وترتيباً .العهدة دفاتر في إثباتها
 صالحيتها عدم حالة في المستودع إلى بقاياها أو إرجاعها ويلزم المؤقتة اإلخراجات
 للرقابة تخفيفاً وذلك أجله من صرفت الذي الغرض انتهاء أو منها االستغناء أو لالستعمال

 ضوء وعلى المستودعات تعليمات إطار وفي .االقتضاء عند استعاضتها أو استقدامها على
.مستهلكة تعتبر بعد المذكورة األصناف تلك فإن المؤشرات تلك

 واالستمارات والورق والمشابك والدبابيس األحبار مثل المستهلكة الكتابية األدوات -أ
 األصناف من تعتبر إذ القيمة ذات واألوراق واالستمارات الدفاتر عدا فيما والمطبوعات

 أما .أعمالهم لزوم للعاملين تصرف التي التفسيرية واللوائح النظم مجموعة -ب .المستديمة
 والكراسي المكاتب مثل المكتبية األثاثات -أ :وهي مستديمة فتعتبر التالية األصناف



 والكاتبة الحاسبة اآلالت مثل المكتبية اآلالت -ب .والسجاد المالبس وعالقات والمكيفات
 والثقاالت والخرامات الدباسات مثل المستديمة المكتبية األداوات -جـ .التصوير وآالت

 فقط المعروضة الحالة ذلك من ويستثنى .القيمة ذات واألوراق واالستمارات والدفاتر
 والتي القيمة الزهيدة العهد أصحاب من التقاعد على والمحالين المتوفين للموظفين وبالنسبة

 مطالبتهم معه يستاهل ال مما والثقالة والخرامة الدباسة مثل ريال مائة على قيمتها تزيد ال
 هذا على الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي موافقة وإزاء .قيمتها يعادل ما أو بإعادتها
 ا .الموضوع حيال الالزمة اإلجراءات باتخاذ المختصين تعميد سعادتكم من نأمل االستثناء

.ش/انتهى .)يخصه فيما كل اعتماده نأمل ذلك نبلغكم إذ وإننا .»هـ
ت/10/101
3/464
5
6

1404
المستودعات

 رقم والتعقيبي هـ8/2/1404 وتاريخ ت/21/10 رقم الوزارة تعميم إلى إلحاقاً( :وبعد -
 واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب صورة إلى وإشارة هـ29/4/1404 وتاريخ ت/10/79

 التحية بعد العدل وزير معالي« :يلي ما ونصه هـ7/5/1404 وتاريخ 21/1412 رقم الوطني
 األصناف من التخلص بشأن هـ29/10/1403 وتاريخ 3/2941 رقم الوزارة بتعميم إلحاقاً
 الحكومية األجهزة جميع من الوطني واالقتصاد المالية وزارة تأمل التالف والرجيع التالفة
 هـ30/6/1404 إلى هـ1/5/1404 من الفترة خالل العينية والعهد المستودعات كافة جرد

 تطبيق بدء مع العينية والعهد المستودعات لموجودات الفعلية األرصدة ونقل حصر ليتسنى
 اإلخالل عدم ومع هـ1/7/1404 في الجديدة الحكومية المستودعات وإجراءات قواعد
 الخاضعة الجهات في العينية والعهد والمستودعات الصناديق جرد إجراءات الئحة بأحكام

 لجان تشكيل يتم ـ العامة المراقبة ديوان من الصادرة العامة األموال مباشرة وظائف لنظام
 تشكيل ـ أوالً :يلي لما وفقاً الجديدة البطاقات في الفعلية األرصدة ونقل وإجراءاته للجرد
 اقتراح على بناء الجهة في المختصة السلطة من بقرار أكثر أو لجنة تشكيل يتم الجرد لجان
 الحاجة حسب اختصاصاتهما يمارس من أو المستودعات إدارة مدير أو المالية إدارة مدير

 أن على المستودعات في العاملين غير من األقل على اثنين عضوين من لجنة كل وتتكون
 الصغيرة للفروع وبالنسبة .جردها يتم التي باألصناف دراية له أكثر أو فنياً اللجنة تضم

 فيجوز العامة المؤسسات أو الحكومية والمصالح للوزارات الرئيسية اإلدارية للفروع التابعة



 غير من الفرع رئيس يختاره أكثر أو الحال اقتضى إن ـ فني موظف إلى الجرد مهمة توكل أن
 جرد إجراءات ) أ ( .الجرد إجراءات :ثانياً .العهد أو المستودعات عن المسئولين

.المستودعات

 يمارس من أو المستودعات إدارات على لمسئوليتها الجرد لجان مباشرة قبل -1
 واحدة دفعة األصناف من والفروع واألقسام اإلدارات جميع احتياجات صرف اختصاصاتها

 من أصناف صرف أو استالم يتم ال بحيث الحالية المالية السنة نهاية حتى تكفيهم بكميات
 األصناف استالم يجوز أنه غير الجرد عملية أثناء الضرورة حالة في إال المستودعات وإلى

 -2 .الجرد لجان بإشراف ذلك يتم أن على المباشر بالطريق المؤمنة أو عليها التعاقد السابق
 أو السجالت في المسجلة األرصدة على بالحصول الجرد بعملية القائم أو الجرد لجنة تقوم

 وإثباتها عنه المسئول أو المختص المستودع مأمور أمين من الجرد تاريخ بداية في بالبطاقات
 ديوان من الصادرة المستودعات جرد بالئحة الواردة )6( رقم نموذج الجرد استمارات في

 من باألصناف الخاصة القيود عمليات بعض مراجعة بعد صور وأربع أصل من العامة المراقبة
 .جردها المزمع لألصناف بالنسبة القيود بقفل تقوم ثم واإلرجاع والصرف االستالم حيث

 وإثباتها موقعها كان أياً واحدة دفعة األصناف من الفعلي الموجود بحصر اللجنة تقوم -3
 جرد من االنتهاء بعد -4 .الجرد استمارات في وجدت إن )العجز أو الزيادة( والفروق

 أمين أو البطاقات أو السجالت عن المسئول من الجرد استمارات توقيع يتم األصناف جميع
 المباشر الرئيس وتصديق الجرد لجنة وأعضاء عنه المسئول أو المختص المستودع مأمور أو

 يرسل - :التالي النحو على الجرد استمارات وصور أصل توزيع ويتم المستودعات لموظفي
 الصنف بطاقات عن للمسئول األولى الصورة ترسل - .العامة المراقبة ديوان إلى األصل
 - .خاص ملف في وحفظها )4( نموذج الصنف بطاقات في الرصيد حقل في بموجبها للقيد
 حقل في بموجبها للقيد المخزون مراقبة وحدة أو قسم أو إدارة إلى الثانية الصورة ترسل

 الثالثة الصورة ترسل - .خاص ملف في وتحفظ )5( نموذج الصنف مراقبة بطاقة في الرصيد
.الجرد عنه أسفر ما لمتابعة المالية اإلدارة لمدير

 للمشتريات المركزية االدارة( الوطني واالقتصاد المالية وزارة إلى الرابعة الصورة ترسل -
 بعد قيود أية تجري وال )29( نموذج المستودع دفتر إلي الجرد نتائج تنقل -5 ).الحكومية

 جرد اجراءات)ب( - .بالتاريخ والتوقيع الجرد إتمام يفيد بما بالتأشير اللجنة وتقوم قفله
 المثبتة البيانات واقع من والموظفين والمواقع واألقسام اإلدارات عهد جرد يتم -1 .العهد

 في وإثباتها العهد هذه بحصر الجرد لجنة وتقوم )المؤقتة اإلخراجات( العهد دفتر في
 صور وأربع أصل من الجرد استمارة وتحرر عنه التنويه السابق )6( نموذج الجرد استمارة



 إدارة لدى فتحفظ األولى الصورة عدا فيما المستودعات جرد في سبق كما توزيعها يتم
 في بموجبها للقيد المخزون بمراقبة العهد لمراقب ترسل الثانية والصورة المستودعات

 يتم أن على للمستودعات الجديدة القواعد به تقضي حسبما )8( رقم نموذج العهد بطاقات
 وجد إن العجز أو الزيادة أسباب لبيان الجرد لجنة مع العهد عن المسئول مراجعة بعد ذلك
.الجرد إتمام يفيد بما والتوقيع العهد دفتر في اللجنة تؤشر ثم حالة كل في

 االستالم مذكرات من استعمال بدون الباقية القسائم إللغاء الالزمة اإلجراءات تتخذ -2
 تعليمات ألحكام وفقاً )39( رقم نموذج اإلخراج ومذكرات )31( رقم نموذج

 لتلك المتسلسة األرقام فيه يثبت وصورتين أصل من بذلك محضر ويعد الحالية المستودعات
 المستودع مأمور /وأمين الجرد لجنة قبل من المحضر على التوقيع مع وعددها المذكرات

 أصل يرسل ثم المالية اإلدارة مدير من عليه ويصادق المذكرات تلك عن المسئول أو
 المالية بوزارة المذكرات لتلك المسلمة الجهة إلى المذكرات تلك به مرفقاً المحضر

 الثانية بالصورة واالحتفاظ العامة المراقبة لديوان األولى الصورة وترسل الوطني واالقتصاد
 بعد تستعمل لم التي الكاملة للمجلدات بالنسبة أما خاص ملف في المالية اإلدارة مدير لدى

 واالقتصاد المالية بوزارة المختصة الجهة إلى إلعادتها الالزمة اإلجراءات اتخاذ فيتعين
 وفق وصورتين أصل من بذلك محضر وإعداد الصدد هذا في المرعية األصول وفق الوطني

 للنماذج الجهات استخدام وبداية الجرد انتهاء بعد اإلجراء ذلك يتم أن وعلى .ذكره سبق ما
 من نهائياً تقريراً الجرد لجان تعد .الجرد بنتائج تقرير إعداد ) جـ ( .الجديدة المستودعية

 األخطاء التقرير يتضمن أن على العينية والعهد المستودعات جرد بنتائج صور وأربع أصل
 عمليات من الناتجة األخطاء وإيضاح صرفه وحدة أو وتصنيفه الصنف وصف في الحاصلة
 الجرد عملية عنها كشفت التي الفروق وتحديد البطاقات أو المستودعية الدفاتر في اإلثبات

 في اتباعه سبق لما وفقاً التقرير وصور أصل توزيع ويتم الفروق هذه تسوية حيال وتوصياتها
.الجرد استمارات

 أصل وتوزيع الجرد عملية إتمام بعد -1 :الجديدة البطاقات في الجرد أرصدة نقل :ثالثاً
 الصنف بطاقات من كل إلى الفعلية األرصدة تنقل الجرد وتقارير ومحاضر استمارات وصور

 وعند المخزون مراقبة في العهد وبطاقات الصنف مراقبة وبطاقات المستودعات إدارة في
 تاريخ في الفعلي الرصيد صحة من التأكد يجب الجرد باستمارات الموضحة األرصدة قيد

 الفعلي الموجود قيد وتاريخ الجرد تاريخ بين زمنية فترة هناك كانت وإذا بالبطاقات القيد
 لجنة قبل من بذلك مستقالً محضر إعداد فيتعين ما أصناف صرف أو استالم خاللها وتم

 أو االستالم مستند وتاريخ رقم فيه يوضح الحركة هذه العهدعن بعملية القائم أو الجرد



 بها تم التي بالطريقة توزيعه يتم صور وأربع أصل من الفترة هذه خالل تمت التي الصرف
 والنماذج والمستندات المستودعية الدفاتر بجميع يحتفظ -2 .الجرد استمارات توزيع

 المراقبة ديوان قبل من مراجعتها يتسنى حتى عنها المسئولين لدى للقيود المؤيدة المستعملة
 وإجراءات قواعد لتطبيق الالزمة الترتيبات وضع بها المناط اللجنة تتولى -3 .العامة

 المالية بوزارة الحكومية للمشتريات المركزية باإلدارة المشكلة الحكومية المستودعات
 في الحكومية الجهات من إليها ترد التي االستفسارات كافة على اإلجابة الوطني واالقتصاد

 وعدم آنفاً إليه أشير بما والتقيد حرفياً بموجبه التنفيذ يعتمد وعليه .»هـ ا.الشأن هذا
 هـ30/6/1404 تاريخ بعد القديمة المستودعية والمستندات والنماذج الدفاتر استعمال

 المالية وزارة من لها استالمنا عند الجديدة االستالمية بالنماذج تزويدكم يتم سوف أنه علماً
 شاكرين به واالهتمام لالعتماد هـ1/7/1404 من اعتباراً ستطبق والتي الوطني واالقتصاد

.ش/انتهى .)تعاونكم حسن لكم
ت/10/33
3/469
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المستودعات

 291/21 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة تعميم من صورة طيه لكم نرفق( :وبعد -
 بالنسبة )3( نموذج االستالم محضر باستخدام يتعلق ما حول هـ5/2/1405 وتاريخ

 تؤمن التي األصناف وكذلك تخزن وال مباشرة لتأمينها الضرورة تدعو التي لألصناف
 بموجبه العمل العتماد .إلخ...واإلعاشة والتركيبات واإلصالحات الترميمات ألغراض
 المالية وزارة تعميم نص .ش /انتهى .)حرفياً به التقيد بضرورة لديكم المختصين على والتنبيه

 نظراً :التحية بعد العدل وزير معالي« :هـ5/2/1405 في 291/21 رقم الوطني واالقتصاد
 وإجراءات قواعد تطبيق في الحكومية والمصالح الوزارات تواجه التي الصعوبات لبعض

 لألصناف بالنسبة )3( نموذج االستالم محضر باستخدام يتعلق فيما الحكومية المستودعات
 ألغراض تؤمن التي األصناف وكذلك تخزن وال مباشرة لتأمينها الضرورة تدعو التي

 ورجيعها الغيار وقطع والمحروقات واإلعاشة والتأثيث والتركيبات واإلصالحات الترميمات
 المستودعات وإجراءات قواعد تطبيق متابعة لجنة بمراجعته قامت ما على وبناء .التالف

.الوزارة وهذه العامة اإلدارة ومعهد العامة المراقبة ديوان من كل من المشكلة الحكومية



 القواعد باتباع اإلفادة تود الوزارة هذه فإن العامة، المراقبة ديوان مع واالتفاق التشاور وبعد
 أو حكومية مصلحة أو وزارة كل على ينبغي :أوالً :وهي المشكالت هذه لمعالجة التالية

 على تشتمل وخطة برنامجاً تضع أن ذلك قبيل أو المالي العام بداية في عامة مؤسسة
 على مستمرة بصفة استعمالها يجري التي باألصناف مستودعاتها لتغذية الفعلية احتياجاتها

 األصناف تلك توريد طرح فيجب ريال مليون على األصناف هذه قيمة زادت فإذا السنة مدار
 مليون جزء كل قيمة تتجاوز ال أجزاء إلى األصناف هذه تجزئة من بدالً عامة منافسة في

 تؤدي والخطة البرنامج وضع وسيلة اتباع ألن المباشرة بالطريقة تأمينها إلى للوصول ريال
 منافسات في ذلك طرح بضرورة المتعلقة السامية واألوامر النظام قصد التي الغاية تحقيق إلى

 في االشتراك في المتنافسين من عدد ألكبر الفرصة إلتاحة الصحف جميع في عنها تعلن
 عن المسئولين أعمال وتقليل وتسهيل تبسيط إلى تؤدي كما المطلوبة الخدمات تقديم

 بها الخاصة النماذج في المستودعية القيود بتسجيل يختص فيما الحكومية المستودعات
 األصناف :ثانياً .أجزاء على التأمين فيها يتم مرة كل في ذلك تعدد من بدالً عددها وتقليل

 في يستخدم فإنه معين لغرض شراؤها ويتم تخزن وال استثنائية بصفة تؤمن التي المستديمة
 الوقت ذات في )7( نموذج صرف طلب تحرير مع )3 نموذج( استالم محضر الحالة تلك

 ومنصرفاً وارداً الصنف مراقبة وبطاقات الصنف بطاقات من كل في األصناف هذه وتسجل
 أو المواقع أو األقسام أو اإلدارات على كعهدة )8( نموذج العهد بطاقة في تسجل كما

.الحال حسب الموظفين

 كالمستشفيات تأثيث عمليات تتضمن التي اإلنشاءات وعقود المقاوالت أعمال :ثالثاً
 من )3( نموذج استالم محضر إعداد األصناف استالم عند يراعى والمكتبات والمدارس

 المستلمة األصناف جميع وأقيام مواصفات تفاصيل به يوضح الذي االبتدائي االستالم واقع
 المادة من الثانية الفقرة في ورد لما وفقاً وذلك االبتدائي االستالم تاريخ ذكر مع إفرادياً
 لإلدارات األصناف تلك تسليم وعند الحكومية المستودعات وإجراءات قواعد من التاسعة

 تلك وتسجل )7( نموذج مواد صرف طلب يعد الموظفين أو المواقع أو األقسام أو
 كشف أو الصنف مراقبة وبطاقات الصنف بطاقات من بكل ومنصرفاً وارداً األصناف
 عمالً المستديمة األصناف من كانت إذا العهد بطاقات في تسجل كما األسبوعي الحركة

 المستودعات وإجراءات قواعد من )11( المادة من الحال حسب ب أ، فقرة أوالً بالبند
 لغرض وليس مباشرة استخدامها أو تركيبها لغرض تؤمن التي األصناف :رابعاً .الحكومية
 فإنه ذلك يماثل وما الزجاج وألواح واللمبات واألجراس الكهربائية كاألسالك التخزين
 إضافة )3( نموذج استالم محضر بإعداد أقسامها وصرف األصناف تلك استالم في يكتفى



 أو تركيبها تم قد بأنه المالحظات حقل في ويوضح األخرى المؤيدة النظامية المستندات إلى
 األصناف هذه إثبات عدم مالحظة مع ذلك على المسئولون ويوقع حينه، في استعمالها
 النظامية والمستندات االستالم محضر أصل إرسال وبعد .األسبوعي الكشف أو بالبطاقات

 المخزون مراقبة وحدة أو قسم أو بإدارة االستالم محضر صور تحفظ المالية لإلدارة المؤيدة
.الغرض لهذا يعد خاص ملف في

 الذي )3( نموذج استالم محضر بإعداد استالمها إثبات في يكتفى اليومية اإلعاشة :خامساً
 سائر إلى إضافة الكميات جداول المحضر بأصل ويرفق اإلعاشة استالم لجنة تنظمه

 هذه تسجل وال ـ الالزم إلجراء المالية لإلدارة وترسل للصرف المؤيدة النظامية المستندات
 أو بإدارة االستالم محضر صور حفظ مع األسبوعي الحركة كشف أو بالبطاقات األصناف

 تزيد بكميات تؤمن التي لإلعاشة بالنسبة أما .خاص ملف في المخزون مراقبة وحدة أو قسم
 قواعد من 9,8 المادتين بأحكام ورد ما بشأنها فيتبع التخزين وبغرض اليومي االستهالك عن

 والغازات واألكسيجين والثلج المحروقات :سادساً .الحكومية المستودعات وإجراءات
 بإعدادمحضر أقيامها وتأدية استالمها إثبات في يكتفى تخزينها واليتم تؤمن التي األخرى
 األصناف هذه تسجل وال األخرى النظامية المستندات سائر إلى باإلضافة )3( نموذج استالم

 ومرفقاته االستالم محضر أصل إرسال وبعد الصنف، لحركة األسبوعي الكشف أو بالبطاقات
 في المخزون مراقبة وحدة أو قسم أو بإدارة االستالم محاضر صور تحفظ المالية لإلدارة

 وليس المباشر االستخدام بغرض تؤمن التي األصناف :سابعاً .الغرض لهذا يعد خاص ملف
 والبطحاء الطوب مثل التركيبات أو اإلصالحات أو الترميمات أعمال في التخزين بغرض

 أقيامها وصرف استالمها إثبات في فيكتفى .ذلك يماثل وما والحديد والخشب واألسمنت
 في يوضح أن على النظامية المستندات سائر إلى باإلضافة )3( نموذج استالم محضر بإعداد
 األصناف تلك استعمال أو تركيب تم قد بأنه يؤيد ما إليه المشار بالمحضر المالحظات حقل

 تلك تسجل وال أجله من اشتريت الذي الغرض أو لذلك المخصصة األعمال في مباشرة
 ومرفقاته المحضر أصل يرسل ثم الصنف لحركة األسبوعي الكشف أو بالبطاقات األصناف

 المخزون مراقبة وحدة أو بقسم االستالم محضر صور وتحفظ الالزم إلجراء المالية لإلدارة
.الغرض لهذا يعد خاص ملف في

 )2( نموذج استالم مذكرة بموجب للمستودع تسليمها يتعين بأنواعها الغاز أسطوانات :ثامناً
 نموذج مواد صرف طلب بموجب صرفها ويتم الحال حسب )3( نموذج االستالم محضر أو
 وإجراءات بقواعد الواردة والصرف باالستالم الخاصة النظامية القيود كافة استيفاء مع )7(

 الغير األخرى واألجهزة والمعدات السيارات غيار قطع :تاسعاً .الحكومية المستودعات



 تخزينها بغرض وليس مباشرة وتركيبها تأمينها إلى الضرورة تدعو والتي بالمستودعات متوفرة
 قطع أرقام توضيح مع )3( نموذج استالم محضر عنها ويحرر المستودع إلدخالها داعي فال

 مع القطع هذه تركيب تم قد بأنه يفيد ما المالحظات حقل في ويوضح ومواصفاتها الغيار
 رئيس قبل من ذلك على والتوقيع فيها تركيبها تم التي والمعدات السيارات أرقام ذكر

 والمستندات المحضر أصل إرسال وبعد .ذلك عن المسئول الموظف أو الصيانة أو الحركة
 تم التي المعدة أو السيارة بملف منها صورة تحفظ الالزم التخاذ المالية لإلدارة النظامية

 يعد خاص ملف في المخزون مراقبة وحدة أو قسم أو بإدارة الصور باقي وتحفظ إصالحها
 الثمن غالي جهاز أو معدة أو سيارة لكل ملف تنظيم ضرورة يراعى :عاشراً .الغرض لهذا

 أو الفنية اللجنة محضر من صورة المبايعة أوراق :يلي ما على يحتوي المختص بالقسم يحفظ
 من ومصدقة مصورة صورة .الجهاز أو المعدة أو السيارة الستالم )والفحص المعاينة محضر«

 من ومصدقة مصورة صورة ).3( نموذج االستالم محضر أو )2( نموذج االستالم مذكرة
 كشف ـ .المؤمنة الغيار لقطع كشف . الدوري الصيانة كشف . 7 نموذج الصرف طلب

 األصناف تأمين يكون :عشر أحد .التالف الرجيع إتالف محضر من صورة . اإلصالحات
 تخزينها دون معين لغرض تؤمن والتي بالمستودعات متوفرة الغير لالستهالك المعدة

.ذلك إلى الضرورة تدعو عندما ضئيلة مبالغ حدود في بالمستودعات

 )3( نموذج استالم محضر بإعداد أقيامها وصرف استالمها إثبات في يكتفى الحالة هذه وفي
 في األصناف تلك مثل تسجل وال للصرف المؤيدة النظامية المستندات سائر إلى باإلضافة
 لإلدارة المؤيدة والمستندات )3( نموذج االستالم محضر إرسال وبعد عموماً البطاقات

 المخزون مراقبة وحدة أو قسم أو بإدارة االستالم محضر صور تحفظ ـ الالزم إلجراء المالية
 مثل المستهلكة الغيار قطع من للتالف بالنسبة :عشر اثنا .الغرض لهذا يعد خاص ملف في

 إعادة يرجى ال مما ذلك يماثل وما واللمبات الزيت وفلتر المحرك وسير والبواجي األبلتين
 للمستودعات ترجع فال فني عضو بينها من يكون لجنة تقرره والتي إصالحه أو استعماله

 بموجب التالفة األصناف تلك بعهدتها التي المختصة الجهة قبل من إتالفها يجري وإنما
 أرقام به موضحاً السابقة اللجنة خالف لجنة تعده صور وأربع أصل من إتالف محضر

 أصل توزيع ويتم ـ المعنية الجهة رئيس من عليه ويصادق التالفة األصناف ومواصفات
 المستودعات وإجراءات قواعد من )21( المادة بأحكام وارد هو لما وفقاً وصوره المحضر

 ولي والله ـ تقدم ما تطبيق بمراعاة لديكم المختصين على والتنبيه اإلحاطة بأمل .الحكومية
.».التوفيق

ت/8/153
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 21/139 رقم التعميمي الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي لخطاب إشارة( :وبعد -
 حاالت تعدد الوزارة هذه الحظت« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ18/7/1408 وتاريخ

 أو للتلف تتعرض التي الموجودات قيمة معادلة عند األخيرة بالسنة المقصود عن االستفسار
 مأموري أو أمناء عهد أو الحكومية األجهزة موظفي من مستخدميها عهدة في الفقد

 عن والتعويض التلف بقيمة مسئوليته ثبوت بعد المتسبب تحميل عندئذ ويتقرر المستودعات
 جهة بين التفسيرات اختالف نتيجة التطبيق الختالف ونظراً .الفقد عن الناتجة األضرار
 وإجراءات قواعد من )31( المادة في الوارد النص بمفهوم يقصد فيما وأخرى حكومية

 المقصود بأن اإليضاح ترغب الوزارة هذه فإن األخيرة السنة حول الحكومية المستودعات
 للتلف يتعرض الذي الصنف شراء سنة هو المذكورة المادة نص في جاء كما األخيرة بالسنة

 الحكومي الجهاز سجالت في المدونة السنة تلك أسعار بمتوسط يؤخذ حيث الفقد أو
 الحكومية الموجودات إتالف في المتسبب بها سيحمل التي المالية القيمة لحساب كأساس

 دون الحكومية الجهة قبل من مباشرة المستوردة لألصناف بالنسبة السعر يشمل أن على
 وأجور والتأمين الجمركية الرسوم :مثل المالية النفقات كل المورد أو المحلي الوكيل وساطة
 وقت أقل أو أعلى كان سواء السائد بالسعر يؤخذ وال وغيرها المصرفية واألتعاب النقل

 كان إذا استهالكه مقابل الصنف قيمة من مناسب مبلغ حسم مراعاة مع التلف واقعة حصول
 التكلفة استيفاء هو األصل ألن ذلك استعمال مدة لها المقررة المستديمة األصناف من

 للموجودات الحاصل الفقد أو التلف قيمة في الممثلة الخزينة تتحملها التي الحقيقية
 الربح أو للكسب تسعى ال الدولة ألن بالمتسبب يضر قد مما ذلك من أكثر وليس الحكومية

 المذكورة واألوضاع الحدود في بمقتضاه بالعمل المختصين تعميد نأمل .خدماتها تأدية في
.و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل .»هـ ا.صدوره تاريخ من نصه في
9/ت/8
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 وتاريخ بدون رقم بخطابه بالوزارة المستودعات إدارة مدير لنا رفع فقد( :وبعد -
 وتاريخ 101 رقم المركزي الوزارة مستودع أمين خطاب على المبني هـ4/1/1412
 في الموجودات بجرد للقيام لجنة تعمد أن اعتادت الوزارة أن المتضمن هـ2/1/1412

 الجرد إن وحيث...عام كل من المالي العام انتهاء قبل وذلك المركزي الوزارة مستودع
 يعطى حتى كاف، بوقت عملها اللجنة بدأ قبل وذلك نهائياً الصرف عن التوقف يتطلب

 ..مهمتها للجنة يسهل حتى الحسابات ويراجع الموجودات ينظم لكي الفرصة المستودع
 يكون حتى مهمتها اللجنة تباشر أن قبل طلباتهم بتقديم الوزارة منسوبي إبالغ اللجنة وتأمل
 واجبها أداء من اللجنة تمكن التي اإلجراءات بعمل المستودع لقيام الوقت من متسع هنالك
.ش/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل ذلك ولوجاهة ..عاجلة بصورة

24/ت/8
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 الغير األثاث حصر بشأن هـ14/7/1407 في ت10/126 رقم للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 لالستعمال صالح والغير التالف القديم األثاث بيع على الموافقة وطلبكم لالستعمال صالح

 المستودعات قواعد من )20( المادة ووفق الشأن هذا في الصادرة للتعليمات وإنفاذاً
 صالح الغير األثاث بيع في الرغبة عند عليكم فإن العامة المصلحة ولمقتضيات الحكومية
 صالحة والغير التالفة باألعيان محضر إعداد -1 :التالية اإلجراءات اتخاذ لالستعمال
 حالة في والقوة ماركته، نوعه، األثاث، مسمى يتضمن بها شامل بيان وإعداد لالستعمال
 حالة في والدرف األدراج وعدد الثالجات، حالة في والحجم واآلالت والدفايات المكيفات
 طريق عن وذلك الزمة أخرى بيانات وأي الفرش حالة في والمقاسات والدواليب الماصات

 المسئول ق ويصاد التالف األثاث فيها يوجد التي اإلدارة موظفي من اثنين من مكونة لجنة
 واإلعداد التدريب مراكز تبلغ -2 .التلف أسباب ذلك ذكر بعد المعد المحضر على فيها

 حاجتهم حسب لهم فتصرف فيها الرغبة لديها كانت فإذا األعيان هذه عن بالمنطقة المهني
 الوزارة إشعار مع النظام حسب مقابل دون بمنطقتكم المالية وزارة فرع موافقة أخذ بعد

 أعاله )أ( الفقرة حيال الالزم يكمل بالمنطقة المالية لوزارة فرع وجود عدم حالة وفي بذلك
 بكل الوزارة إحاطة ينبغي -3 .يتقرر بما وتبليغكم الالزم التخاذ للوزارة األوراق وترفع
 صالحة الغير األعيان جميع بشأن تم ما يتضمن بخطاب وذلك ذكر ما حيال اتخذ إجراء



 الوزارة موافقة ألخذ تصرف لم أو التدريب لمراكز صرفت سواء والمسترجعة لالستعمال
 من الوزارة لتتمكن والبيانات المكاتبات كامل به مرفقاً األحوال حسب اإلتالف أو بالبيع

.ك/انتهى .)تاريخه من شهر أقصاها مدة خالل إجابتكم نتلقى أن على يلزم بما إبالغكم
236/ت/28
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 أرقام تدوين لعدم المستودعات جرد بيانات على مالحظات عدة لورود نظراً( :وبعد -
 قامت وحيث مسمياتها، في تعديل حدوث أو بعضها لحداثة المخزون أعيان لبعض الصنف
 المكتبية واألدوات للمطبوعات الجديدة لألصناف أرقام بإعداد بالوزارة المختصة الجهة

 المطبوعات بعض وكذا به بلغتم أن سبق ما ضمن تكن لم والتي واألنظمة والكتب واألثاث
 أرقام تدوين عليكم لذا .المرفقة البيانات في موضح هو حسبما مسمياتها تعديل جرى التي

 المراقبة لديوان عنها الرفع عند مستودعكم جرد وبيانات محاضر وفي مطالبة أي في الصنف
 وكذلك الحكومية المستودعات وإجراءات لقواعد العامة األحكام من )38( المادة حسب

الوزارة من البيانات تطلب .و/انتهي .)للوزارة المرفوعة المواد صرف طلبات في
1022/ت/13
3/478

25
1

1418
المستودعات

 بجرد المحاكم ورئاسات الفروع بعض قيام عدم من الوزارة الحظته ما على بناء( :وبعد -
 من )27( المادة لمقتضى مخالف ذلك إن وحيث .لديها المستودعات في المخزون أصناف
 رقم بالتعميم بموجبها العمل على أكد والتي الحكومية المستودعات وإجراءات قواعد

 في المخزون أصناف بجرد القيام على المادة هذه نصت وقد هـ5/3/1410 في ت/8/31
 عهدة عن المسئولين غير من تشكل لجنة بواسطة األقل على سنة كل مرة المستودعات
 تقتضيه ما وعلى ذلك على وبناء إلخ..المختصة السلطة من بقرار قيوداتها أو المستودعات

 وقد التعليمات به تقضي بما والتمشي بدقة ذلك مالحظة الجميع من نرغب العامة المصلحة
 ما فأكملوا .متساهل كل عن والعرض ذلك بمتابعة بالوزارة المختصة الجهة على أكدنا



.و /انتهى .)يلزم
1424/ت/13
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 الموجودة العمل إجراءات لطريقة مستمرة بمراجعة القيام على الوزارة هذه درجت( :وبعد
 مجال في ويحدث حدث الذي التقدم من مستفيدة تطويرها بغرض وقطاعاتها الوزارة في

 واألصناف للمواد التصنيفي التنظيم وتحديث بتطوير يتعلق ما ذلك ومن المعلومات تقنية
 بالمحاكم اإلمداد وغرف الفرعية والمستودعات للوزارة المركزي المستودع في الموجودة
 األصناف ترميز دليل إعداد تم الحديثة والمعطيات الفنية للمتغيرات ومواكبة العدل وكتابات

 توريدها إلى داعية الحاجة كانت أو حاليا الموجودة األصناف جميع يحتوي شمولية بصورة
 وفئات فرعية ومجموعات رئيسية مجموعات في وفهرسته الدليل ترتيب جاء وقد ,الحقا

 وقد ,األصناف من غيره عن يميزه به خاص رقم صنف لكل وخصص لألصناف تفصيلية
 وفق بعد فيما تنشأ التي األصناف لرموز االستيعابية قدرته الدليل هذا إعداد في روعي

 يحقق الدليل هذا أن إلى باإلضافة تتبعها التي الفئات مجموعة نفس في التصنيفي تسلسلها
 كذلك يحقق كما حركتها ومتابعة الداخلي وتنظيمها وجردها األصناف مناولة سهولة

 الصنف رقم وضع تم أنه مالحظة مع اآللي الحاسب في المستودعات نظام تشغيل متطلبات
 بداية من اعتبارا بموجبه العمل فاعتمدوا .الجديد الصنف رقم من يقابله ما لمعرفة القديم
 مراقبة وبطاقات الصنف وبطاقات الصنف تعديل ـ 1 : اآلتي وإنفاذ القادمة المالية السنة

 عناوين وضع ـ 3 .الدليل تقسيمات حسب للمستودعات الداخلي التنظيم إعادة ـ 2 .الصنف
 من على الدليل تعميم ـ 4 .الدليل حسب األصناف موقع توضح مستودع كل في إرشادية

.ك)/الحالية السنةالمالية نهاية في المستودع جرد عند الترميز هذا يطبق ـ 5 .يلزم
1584/ت/13
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 الشرعية الدوائر بعض لدى قديمه موديالت ذات مستهلكة أو تالفة سيارات لوجود نظراً
 ( لديكم الموجودة القديمة السيارات حصر وسرعة االطالع إليكم نرغب لذا . لكم التابعة
 بعهدته هي ومن استخدامها وغرض الراهنة حالتها عن تقرير إرفاق مع )دون فما 90 موديل
. م / )يلزم ما فأكملوا .بالوزارة المخزون مراقبة إدارة إلى ذلك وبعث

1669/ت/13
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 وتاريخ ن/7/916/5 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 السيارات وكذلك الحكومية السيارات بيع لعملية المنظم صورته المرفق هـ3/11/1421

 تعميم يطلب .و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .المرور إدارات لدى المحجوزة
الوزارة من سموه

1792/ت/13
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد(
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ10/5/1422 وتاريخ 8773/ب/7

 به قامت الذي اإلجراء إجازة-1 : يلي بما القاضي هـ25/4/1422 في 127 رقم الوزراء
 ( بمبلغ بادغيش متجر مع بالتعاقد – الجبيل مشروع – ينبع و للجبيل الملكية بالهيئة

 ( ساعات اطقم لتوريد رياالً وأربعين وثالثمائة ألفاً وثمانين وواحد خمسمائة )581.340
 141 رقم الوزراء مجلس لقرار بالمخالفة المشروع موظفي لبعض هدايا ) ونسائية رجالية
 الحكومية الجهات من وغيرها والطيران الدفاع لوزارة يجوز-2 . هـ13/2/1393 وتاريخ

 هـ13/2/1393 وتاريخ 141 رقم الوزراء مجلس لقرار وفقاً تقوم أن العامة والمؤسسات
 وإجراءات قواعد تطبيق يراعى أن على ، كاف بوقت تقديمها قبل وشرائها الهدايا بتأمين

. و /يحفظكم والله) بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ الحكومية المستودعات
1801/ت/13
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 هـ18/5/1422 في 9589/ب/7 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه
 وتاريخ 141 رقم الوزراء مجلس قراري إلى نشير ( : ونصه الوطني الحرس

 قواعد تقتضي الذين األجانب من والوفود لألشخاص الهدايا لتقديم المنظم هـ13/2/1393
 الثانية ( فقرته في القاضي هـ25/4/1422 وتاريخ 127 ورقم ، لهم الهدايا تقديم المجاملة

 أن العامة والمؤسسات الحكومية الجهات من وغيرها والطيران الدفاع لوزارة يجوز بأنه )
 وشرائها الهدايا بتأمين هـ13/2/1393 وتاريخ 141 رقم الوزراء مجلس لقرار وفقاً تقوم
 . الحكومية المستودعات وإجراءات قواعد تطبيق يراعى أن على ، كاف بوقت تقديمها قبل

 الجهات لضيوف تقدم التي الهدايا تكون بأن المختصة الجهات على التأكيد إليكم ونرغب
 المصنوعات ومن ، رمزية قيمة وذات ، المملكة عن تذكارية العامة والمؤسسات الحكومية
 .أهـ )) بموجبه يلزم ما فأكملوا . ذلك أمكن ما المحلية المنتجات من أو ، الوطنية التقليدية

. و / ) موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا
1873/ت/13
1/54
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1422
المستودعات

)

 العهد بطاقات في العهد بتسجيل الخاص هـ8/6/1412 في 77/ت/28 رقم للتعميم إلحاقا
 هذه وأن أساسية عهد فيها المسجلة البيانات إن وحيث . الخ ... المخزون مراقبة إلدارة
 من وبعض أخرى إدارات إلى تقسيمها تم قد اإلدارات وبعض سنوات لعدة تجرد لم العهد

 اإلدارات مدراء على مجدداً األثاث جرد يتطلب واألمر التقاعد على أحيلوا الموظفين
 المخزون مراقبة إدارة لدى ما على ذلك وتطبيق العمل رأس على حالياً الموجودين واألقسام



 مهمة وتسهيل االطالع إليكم نرغب العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء . بطاقات من
 عملية في موظفيه من يراه من أو القسم أو اإلدارة مدير فيها يشارك أن على بالجرد المكلفين

 هي المطابقة بعد – تعالي الله شاء إن – البيانات هذه تكون وسوف . والجرد الحصر
. و / ) . مستقبالً للمحاسبة األساس

2465/ت/13
1/5
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1425
المستودعات

 ال ، لها جديد أثاث تأمين يتم التي للوزارة التابعة والجهات اإلدارات بعض أن لوحظ فقد (
 تراكم في سببا يكون مما ، لذلك المنظمة التعليمات حسب القديم باألثاث بالتصرف تقوم

 ما على وبناء . ذلك وغير الحريق لخطر عرضة بذلك ويكون ، منه االستفادة عدم مع األثاث
 أوال منه االستفادة تعذرت الذي القديم األثاث من التخلص .1 : يلي ما تقرر فقد ، ذكر
 األثاث صرف عدم .2 . لذلك المنظمة التعليمات حسب وذلك ، تكديسه وعدم ، بأول

 اإلمكان قدر االستفادة على التأكيد مع ، القديم األثاث استرجاع بشرط إال لطالبه الجديد
 ورئاسات الوزارة فروع فعلى ذلك تعذر وإذا ، البديل األثاث تأمين حال الرجيع األثاث من

 إليكم نرغب . المستودعات نظام وفق التالف الرجيع األثاث من للتخلص المبادرة المحاكم
. و/ ) بموجبه والعمل واعتماده ، االطالع

2633/ت/13
1/5
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1426
المستودعات

)

 الحاسب في وإدخالها الوزارة بموظفي الخاصة العُهد بيانات تحديث في الوزارة من فرغبةً
 المستودعات وإجراءات قواعد من ) 17 – 16 – 15 ( المواد إلى واستناداً ، اآللي

 لمسؤولية وإخالءً ، الموظفين على المسجّلة العُهد معلومات دقة على وحرصاً ، الحكومية
 مراقبة إدارة مندوب مع التعاون منكم نأمل فإننا . للوزارة عهدة ذمته في ليس موظف أي

 بحصر خاللها وسيقوم ، الموقرة إدارتكم على ميدانية بجولة سيقوم الذي ، المخزون



 ، الواقع على بيانات من لديه ما ومطابقة ، وأجهزة أثاث من لديكم الموجودة كافةالعُهد
. م/ ) لديكم العُهد هذه عن المسؤول قبل من البيان توقيع ثمّ ومن
2650/ت/13
1/54
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1426
المستودعات

 الفروع في األداء مستوى برفع تُعنى التي الوزارة لهذه العامة األهداف من فانطالقاً
 التطلعات وفق دورها وتفعيل ، لها التابعة واإلدارات الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات

 ومدراء الفروع لمدراء الرابع اللقاء نتائج من الوزارة وكيل فضيلة عرضه ما على وبناءً ،
 شهر من 15-14 يومي بالرياض الوزارة ديوان في المنعقد ، المحاكم رئاسات في اإلدارات

 مدراء منح : الصالحيات : أوالً :- التالية التوصيات والمتضمن ، هـ1425 لعام القعدة ذي
 ، إضافية صالحيات الفروع بعمل القائمة المحاكم رئاسات في المحاكم ورؤساء الفروع

 الحسم إجراء عدم على التأكيد .1 : والمتابعة الرقابة : ثانياً . مستقل قرار بذلك نظم وقد
 قبل من سابقاً يتم لم الحسم أن من التأكد بعد إال والتحقيق الرقابة هيئة طريق عن الوارد

 والطريقة وتوحيدها الدوام بيانات نماذج بدراسة للمتابعة العامة اإلدارة تكليف .2 . الوزارة
 بإعداد اآللي للحاسب العامة اإلدارة تكليف .3 . الموظفين تأخّر ساعات لحسم النظامية
 المحاكم ورئاسات الفروع على التأكيد .4 . بالحسميّات خاص اآللي الحاسب في برنامج
 المالحظات تالفي على والعمل ، لديها المركزي المفتش قبل من السيارات على بالرقابة
 على يحتوي سيارة لكل خاص ملف بإيجاد وذلك ، والتحقيق الرقابة هيئة من الواردة
 أقسام دعم .5 . الصيانة وبطاقة ومهماتها السيارات حركة بطاقة وتفعيل ، الثبوتية األوراق
 والمفاجئة المتكررة الزيارات في دورهم لتفعيل األكفاء بالموظفين الفروع في المتابعة

 إلى المسيّرات إعادة سرعة على العمل .1 : المالية الشؤون : ثالثاً . لهم التابعة لإلدارات
 أقرب أيهما للفرع وصولها تاريخ من شهر بمضي أو الصرف بعد ، بالوزارة المالية اإلدارة

 .2 . النظام حسب األمانات حساب في يصرف لم ما إليداع وذلك ، الشيك يصرف لم ولو
 النظامية مسوغاتها استكمال من والتأكد ، المختصين قبل من الصرف معامالت دراسة أهمية

.3 . المعامالت لتأخر تالفياً للوزارة رفعها قبل



 ورئاسات الفروع وعلى ، لالستثمار الراجحي شركة مع الموقعة االتفاقية بنود تفعيل
 من والعشرين الرابع اليوم في شهري كشف على الحصول الفروع بعمل القائمة المحاكم

 الشركة فتبلغ تصرف ولم مدتها انتهت شيكات وجود تبين وإذا ، للمطابقة وذلك شهر كل
 توجيه .4 . )األمانات( حساب في إليداعها المالية اإلدارة إلى مبالغها وتعاد صرفها بإيقاف

 البريدية المراسالت بترشيد المحاكم ورئاسات الفروع لدى اإلدارية باالتصاالت المختصين
 فروع تكليف .1 : وصيانتها السيارات : رابعاً . الضرورية العمل متطلبات حدود في

 م1991 موديل قبل ما - السيارات بحصر الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الوزارة
 ، استخداماتها وإيضاح الفنية حالتها إيضاح بعد بالوزارة المخزون مراقبة إلدارة ورفعها -

 بمشاركة الوزارة من عمل فريق تكوين .2 . استبدالها أو بيعها إمكانية في للنظر وذلك
 نظام في اآللي الحاسب في المدخلة السيارات بيانات تحديث لمتابعة الفروع مدراء

 عليها يطرأ ما كل وتسجيل أشهر ستة أقصاها مدة خالل المخزون ومراقبة المستودعات
 إصالح على اإلشراف شاغلها ويتولى ، ) سيارات ميكانيكي ( وظيفة إيجاد .3 . الحقاً

 وظيفة توجد لم وإذا ، عنها دورية تقارير وإعداد الورش لدى صيانتها ومتابعة السيارات
 ببطاقة العمل على التأكيد .4 . األجور بند على مناسبة وظيفة تخصيص يتم فإنه رسمية
 إصالح عقود إبرام إمكانية دراسة .5 . بأول أوالً بياناتها وتدوين بالسيارات الخاصة الصيانة

 مدراء مع وبالتنسيق ، بالوزارة الخدمات إدارة قبل من وذلك ، الخاصة الورش مع السيارات
.1 : والمباني اآلالت صيانة : خامساً . الفروع بعمل القائمة المحاكم ورئاسات الفروع

 الصيانة مؤسسات أداء على الرقابي بدورها المحاكم ورئاسات الفروع قيام على التأكيد
 مستوى عن دورية تقارير رفع مع المسؤولية بهذه لديهم المختص القسم وتكليف ، المتعاقدة

 محاكم ورئاسة فرع كل في ) باآلالت متخصص فني ( إيجاد على والعمل للوزارة األداء
 العاملة القوى دراسة تظهره ما حسب األجور بند وظائف من الغرض لهذا وظائف وتخصيص

 لألنظمة وفقاً شهر كل في بالصيانة المتعهدين مستحقات صرف على التأكيد .2 .
 تعميمه سبق ما وفق الصرف تعوق مالحظة بأي بالوزارة الخدمات إدارة وإشعار ، والتعليمات

 على والتركيز األداء في المقصرة المؤسسات مع الالزمة التعليمات مقتضى تطبيق .3 .
 أو المحاكم من األداء شهادة وصول تأخر حال في الوزارة لفرع .4 . األولى األشهر الستة

 خدمات من المباشر المستفيد مع بالتنسيق الشهادة إلعداد يراه من تكليف العدل كتابات
 للحاسب العامة اإلدارة تتولى .1 : اآللي الحاسب أجهزة تأمين : سادساً . الصيانة مؤسسات

 مع بالتشاور وذلك التطبيقية لألنظمة المخصصة األجهزة من االحتياجات تحديد اآللي
 االستغناء يتم التي لألنظمة المخصصة األجهزة من االستفادة .2 . المحاكم ورئاسات الفروع



 خزنة بتهيئة الفرع يقوم أن .3 . إليها الحاجة عند نسخ أجهزة إلى بتحويلها وذلك عنها
 في اآللي الحاسب ببيانات الخاصة االحتياطية النسخ لحفظ وذلك ، آمن مكان في خاصة

 العامة اإلدارة تكليف .1 : التنظيمية المواضيع : سابعاً . بالمنطقة العدل وكتابات المحاكم
 االختيار يتم التي العناصر تتضمن المثالي الموظف الختيار استمارة بإعداد اإلداري للتطوير
 العتمادها تمهيداً مرئياتهم ألخذ المحاكم ورؤساء الفروع مدراء إلى وترسل ، بموجبها
.2 .لذلك المناسبة اآللية ووضع

 الفروع مدراء مع للتنسيق الموظفين شؤون وإدارة الميزانية إدارة من عمل فريق إيجاد
 مدراء إلى باإلضافة الفروع في القياديين من العاملة القوى مراجعة حول المحاكم ورؤساء

 تفتقد التي للجهات إدارات مدراء إيجاد وضرورة العدل وكتابات المحاكم في اإلدارات
 اإلشراف يتولى الفروع في خاص قسم إنشاء بدراسة اآللي الحاسب إدارة تقوم .3 . ذلك
 احتياج ببحث اإلداري للتطوير العامة اإلدارة تقوم .4 . بالمنطقة اآللي الحاسب مشاريع على

 أن على التأكيد .5 . المناسبة الدورات واقتراح والمالية اإلدارية التدريب لبرامج الفروع
 في بذلك الخاص البرنامج خالل من التعليمات حسب للموظفين العمل بطاقات منح يكون

 . المحاكم بفتح يتعلق فيما المنطقة مجلس مع التنسيق ضرورة .6 . اآللي الحاسب
.و/ ) . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ذكر ما على ولموافقتنا

2652/ت/13
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1426
المستودعات

 وزير معالي قرار على المبني ، هـ9/8/1419 وتاريخ1246/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 ورئاسات الفروع مديري بمنح القاضي ، هـ28/7/1419 وتاريخ )3892( رقم العدل

 قرار من نسخة برفقه تجدون عليه . الخ ... والمالية اإلدارية الصالحيات بعض المحاكم
 فروع مدراء تفويض المتضمن ، هـ27/4/1426 وتاريخ 3490 رقم العدل وزير معالي

 ، الفروع لمدراء الثالث اللقاء توصيات على بناء إضافية صالحيات المحاكم ورئاسات
 لذا . الخ .. هـ1425 الهجري للعام القعدة ذي شهر في ، بالرياض الوزارة جهاز في المنعقد
.ك ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب

2711/ت/13
1/54
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1426
المستودعات

 إلى المكاتب من المكتبي األثاث بإخراج اإلدارات بعض قيام األخير الفترة في لوحظ فقد
 إعاقة إلى ذلك أدّى وقد ، ذلك غير أو األثاث تغيير بحجة ، طويلة لمدة وتركها ، الممرات
 السالمة أسباب مع ويتنافى ، العام للمنظر تشويه فيه ذلك أنّ كما ، الممرات في الحركة

 من أي عن االستغناء في ترغب إدارة كل من المطلوب فإنّ لذا . المدني الدفاع وتعليمات
 إدارة إلى الكتابة ثم ، تفصيلية بيانات في بجرده تحريكه قبل تقوم أن لديها األثاث

 في وضعه إلى الحاجة دون واسترجاعه فوراً استالمه ليتم استرجاعه بطلب المستودعات
 وجوده على يمضي أثاث أي بنقل تعليمات العامة الخدمات إدارة لدى أنّ علماً . الممرات

 مع التعاون نأمل . بعهدته هو من على مسؤوليته بقاء مع ، يومين من أكثر الممرات في
. و / ) . الجميع تفهم مقدرين ، العامة المصلحة يخدم بما المختصين

2774/ت/13
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1426
المستودعات

 رقم بالنيابة والحسابات المالية للشؤون المالية وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد
 وتاريخ 20460/26 رقم كتابنا إلى فيه المشار ، هـ21/4/1426 وتاريخ 8/2/27710

 فيها بما العُهد أصناف إصالح في الشروع عدم سعادته طلب المتضمن ، هـ22/3/1426
 والوقوف المالية وزارة إلى الرجوع بعد إال أقيامها تحصيل أو للتلف تعرّضها عند السيارات

 المستودعات وإجراءات قواعد من ) 30 ( المادة من ثانياً البند وإعمال ، مرئياتها على
 العهد أصناف عن لنا والرفع بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الحكومية

 وزارة مع التنسيق الوزارة لتتولى إصالحها قبل وغيره للتلف نتيجة إصالح إلى تحتاج التي
. و / ) الخصوص بهذا المالية

4369/2
3/481
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1379
والمخدرات المسكرات

 في 11 برقم الصادر الوزراء مجلس قرار من صورة برفقه إليكم نبعث( :وبعد -
 في 23872 رقم الوزراء مجلس رئيس سمو بخطاب لنا المبلغة هـ1/2/1374

 أن سبق والذي وحائزيها ومتعاطيها المخدرات مهربي عقوبات بشأن هـ21/11/1379
 في 7/29/5828 رقم العالي الديوان خطاب في عليه الملكية الموافقة صدرت

 التعزير في التعميم ينظر .ن/انتهى .)بموجبه والتمشي اعتماده ونرغب هـ29/2/1374
1/762.

جـ/3393/3
3/481
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1383
والمخدرات المسكرات

 وهذا هـ8/6/1383 في 6513 برقم الداخلية وزير سمو من خطاب وردنا فقد( :وبعد -
 ال المخدرات قضايا في المحاكم بعض تصدرها التي األحكام بعض أن الحظنا« : نصه

 ثبوت من القضاة يقره ما على العقوبة تقرير في تعتمد الوزارة إن وحيث الحيثيات مع تتناسب
 ال فإنها قوية كانت وإن الشبهة أو التهمة وألن البراءة أو الشبهة أو التهمة ثبوت أو اإلدانة
 قرارات إصدار في الوزارة مع المحاكم تتعاون أن نأمل فإننا .واإلدانة الثبوت درجة إلى تصل

 وحيث .»هـ ا.ضوئها على العقوبات توقيع يمكن حتى الحيثيات مع تتناسب واضحة صريحة
 واضحة قرارات وإصدار القرارات في ذكر لما االنتباه منكم فنرغب محلها في المالحظة إن

.ن/انتهى .)صريحة
جـ/3623/2

3/481
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1383
والمخدرات المسكرات

 وزير سمو إلى الرئيس سماحة من الصادر للخطاب األصل طبق صورة لكم نبعث( :وبعد -
 والتمشي لإلحاطة المخدرات قضايا حول هـ28/8/1383 في 13105/1 برقم الداخلية



 محمد من« :هـ28/8/1383 في 13105/1 رقم سماحته خطاب ونص .ن/انتهى .)بموجبه
 ورحمة عليكم السالم الله سلمه الداخلية وزير الملكي السمو صاحب حضرة إلى إبراهيم بن

 ما حول هـ8/6/1383 في 6514 رقم المرفق سموكم لخطاب جواباً :وبعد وبركاته الله
 قضاياهم تنظر ما عند المخدرات قضايا في المتهمين األشخاص من بعضاً أن من الحظتموه

 المتهم عقل اختالل بدعوى أمورهم أولياء يتقدم بالرياض الكبرى المحكمة قضاة بعض لدى
 االدعاء هذا القضاة بعض يأخذ ثم بذلك لهم يشهد من ويحضرون الرشد يبلغ لم صغير أنه أو

 ادعاءات أغلب أن إلى بالنظر وأنه المتهمين سراح بإطالق ويحكمون الشهود وشهادة
 لألمراض أخصائيين وأطباء خاصة مستشفيات هناك وأن االصطناع من تخلوا ال العقل اختالل
 هذه ضوء على الالزم وتقرير الالزمة الفحوصات بإجراء يقومون والعقلية العصبية

 تقارير على االدعاءات هذه مثل في االعتماد بأن المحاكم إبالغ سموكم ويرغب الفحوصات
 هرباً المجرمين أغلب أمام الباب هذا يفتح لئال االخصائيين واألطباء الخاصة المستشفيات

 على فيها القضاة يسير شرعية مسألة إليه المشار اإلثبات مسألة أن نفيدكم .العقوبة من
 تمت متى نوعها كان مهما شرعية بينة أي رد للقاضي يسوغ وال الشرع قواعد مقتضى

 من المتهمين بعض ينتهجه قد لما بالنسبة أما .شرعياً تعديالً وعدلت الجرح من وسلمت
 حال من يتثبت وأن فطناً يكون أن القاضي واجب من فإن مزورة بينة إحضار أو االحتيال
 من الحاالت هذه من شيئاً رأى إذا للقاضي وأن كما فيهم االشتباه عند ويفرقهم الشهود
 األطباء برأي االستنارة أو الشخص حال على طبياً الفحص إلي يدعوه بما الريبة أو الغموض

.ذلك يجري أن إليها المشار الحاالت بعض في

 الواجب يقتضيه ما طبق واالنتباه الحيطة ومزيد إليه أشرنا ما بمالحظة القضاة على عممنا وقد
.»والصالح الخير فيه لما ووفقكم الجميع عون في الله كان ذلك مثل في الشرعي
م/2063/3

3/483
6
9

1385
والمخدرات المسكرات

 نشير« :يلي ما هـ28/6/1385 في 2417 برقم الداخلية وزير سمو من وردنا( :وبعد -
 استشمام حول هـ4/6/1385 في 2448 برقم الرياض منطقة إلمارة الموجه خطابكم إلى

 من للتأكد الصحة إلى وبعثهم الشرطة رجال قبل من السيارات حوادث في السائقين أفواه
 اتخاذ بعدم الوزارة أمر صدر أن سبق بأنه اإلحاطة ونأمل )مخدراً أو مسكراً( تناولهم عدم



 قد تهمة وإلصاق بهم الظن وإساءة المواطنين لكرامة إهدار من فيه لما قاعدة اإلجراء هذا
 منه تبدو من على الصحة إلى والبعث االستشمام يقتصر وأن الغالب في منها أبرياء يكونون

 على أكدنا وقد .بحقه طبي تقرير الستصدار المسكر تناوله في المسئولين شبهة تقوي بوادر
 في جاء ما اعتمدوا ذلك على وبناء »هـ ا.حرفياً موجبه إنفاذ بمراعاة المختصة الجهة

.ن/انتهى .)بموجبه واعملوا المذكور الخطاب
م/2391/3

3/483
1

11
1387

والمخدرات المسكرات

 نظراً« :اآلتي التعميم هـ6/9/1387 في 11365 برقم الداخلية وزارة من جاءنا( :وبعد -
 هي المادة هذه أن المخبرية التقارير من ثبت أن وبعد الجنزفوري مادة انتشار من لوحظ لما

 قرار وصدر السامي المقام على الموضوع عرض فقد المخدر الحشيش أوراق من مادة
 زراعة تحظر -1 .يأتي بما هـ15/7/1387 في 614 برقم الموقر الوزراء مجلس

 الصحف في ذلك ويعلن المجتمع على تداوله من تنجم التي لألخطار تداوله أو الجنزفوري
 هـ1/2/1374 في 11 رقم الوزراء مجلس قرار من األولى المادة تطبيق -2 .المحلية
 لمادة زراعته شرعاً يثبت شخص كل على بالمهربين الخاصة المخدرات بعقوبة الخاص

 واتجاره حيازه من األخرى الحاالت في القرار من األخرى المواد بقية وتطبيق الجنزفوري
 القرار هذا على المعظم الملك جاللة وافق وحيث الجنزفوري، مادة واستعمال ووساطة
 هـ20/7/1387 في 14418 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان خطاب في جاء حسبما
 المباحث مديرية من لكل هذا من صورة أعطينا وقد بواجبه والعمل باعتماده اإليعاز فنرغب
 السموم هذه من البالد لتطهير الجهود كافة وبذل بذلك للتعميم العام األمن ومديرية العامة

 بذلك التعميم رجاء القضاة لرئاسة هذا من صورة أعطينا كما المجتمع أفراد بين ومروجيها
.ن/انتهى .)موجبه تنفيذ نلزمكم لذا .»المحاكم لكافة
ت/95/2
3/484

24
5

1391
والمخدرات المسكرات



 التعميمي الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب نص يلي فيما تجدون( :وبعد -
 رقم لتعميمنا إلحاقاً« :المقدمة بعد النص هـ6/5/1391 في 2740 رقم البرقي

 وتاريخ 521 رقم السامي األمر على المبني هـ1/2/1391 وتاريخ 130144/1113
 ألهالي السماح اليمكن لذا المسكر حكم وحكمه مخدر القات أن المتضمن هـ7/1/1391

 بالسجن يجازى سوف ذلك يخالف ومن استعماله أو بيعه أو بزراعته لغيرهم وال فيفا
 في السجناء على تطبق التي العقوبة عن الجهات استفسار على بناء ـ فاصلة ـ.إلخ..والجلد
 وتاريخ 3017 رقم البرقي األمر وتلقينا السامي للمقام ذلك عن الرفع تم فقد القات قضايا
 ـ المخدرات أصحاب من غيرهم على يطبق ما عليهم يطبق أن المتضمن هـ19/4/1391

 ومالحظة الخبيثة المادة هذه على القضاء في الجهد وبذل الكريم األمر العتماد ـ فاصلة
 في يضبطون الذين األشخاص إزاء بالمخدرات الخاصة والتعليمات الترتيبات بنفس العمل
 شرعاً االعتراف تسجيل ومن يضبط شخص كل عن بأول أوالً الرفع من »القات« قضايا
 صورة أعطينا وقد إلخ .. للمحاكمة إحالتهم قبل للوزارة التحقيق اكتمال بعد األوراق ورفع

 الشرعية القرارات تتضمن وأن بذلك المحاكم على التعميم برجاء العدل لوزارة هذا من
 في المختصة للجهة العقوبة وترك اإلدانة نوع وتوضيح المتهم عن نفيها أو اإلدانة تركيز

 .ك/ انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نرغب .»هـ ا.المخدرات مكافحة نظام يطبق حيث الوزارة
.ك/هـ3/11/1391 في ت/199/2 رقم التعميم بذلك صدر
ت/125/2

3/485
11
7

1391
والمخدرات المسكرات

 في ك/152/1 برقم الصحة لوزارة الوزارة هذه خطاب إلى باإلشارة( :وبعد -
 بتناول المتهم الشخص دم في الكحول وجود كان إذا عما االستفسار حول هـ8/3/1391

 بعض تناوله من دمه في توجد قد الكحول مادة أن أم مسكراً تناوله من إال يكون ال المسكر
 في 7285/1052/12 رقم بخطابه الصحة وزارة وكيل وافانا وقد المباحة األطعمة

 المشفوع بالرياض الدم وبنك المركزي المختبر خطاب على المعطوف هـ11/6/1391
 جميع من للموضوع تطرق وقد هـ203/91 رقم والسموم الشرعي الطب خبير بتقرير
 الكيماوي بالتحليل ثبوتاً الكحول وجود -1 :اآلتي إلى تقريره آخر في خلص حتى جوانبه

 نتيجة يحدث وال -2 .الكحول على محتوياً سائالً الشخص تعاطي على قرينة الشرعي



 بتعميمه وأمر الوزير لمعالي ذلك عن العرض جرى وقد .هـ ا .مباحة أطعمة أي تعاطي
.ك/انتهى .)بذلك فلإلحاطة المسكر تناول على قرينة يعتبر ذلك وأن به لالستنارة

ت/45/2
3/485
5
3

1392
والمخدرات المسكرات

 الخاصة والمحاكمة االعترافات لتسجيل وقت بتخصيص الشرعية المحاكم تعميد«... -
 يطلب .و/ .»الضبط وكاتب القاضي فضيلة على الجلسة تقتصر حيث عموماً بالمخدرات

.الوزارة من التعميم
ت/193

3/486
27
9

1394
والمخدرات المسكرات

 الموافقة المتضمن هـ19/9/1394 في 28488 رقم السامي الخطاب صدر فقد( :بعد -
 للمقام عرضه ما على المتخذ هـ12/5/1394 في 189 رقم العليا القضائية الهيئة قرار على

 هـ1347 عام في الصادر األمر عن باز بن الله عبد بن العزيز عبد الشيخ فضيلة السامي
 عالوة جلدة ثمانين شهر كل في وجلده أشهر ستة مسكراً شرب أنه يثبت من كل بسجن

 وقد التعزيرات في الشرع تجاوز وعدم الشرعي، بالحد االكتفاء وطلب الشرعي الحد على
 باز بن العزيز عبد الشيخ سماحة اقترحه ما وجاهة( :إليه المشار القضائية الهيئة قرار تضمن

 يحاكم ريثما الذنب ارتكب من سجن من الضرورة إليه تدعو وما الشرعي بالحد االكتفاء من
 بد فال مرات ثالث من ألكثر عليه الحد إقامة بعد الذنب إلى يعود من أما الحد عليه وينفذ

 الذي القاضي نظر إلى عائد التعزير ذلك وتقدير الصواب جادة إلى يعيده تعزيراً تعزيره من
 في ت123/1 رقم بالتعميم أكد .و/انتهى .)واالعتماد اإلحاطة فنرغب ).يحاكمه

.و/هـ25/7/1399
ت/242/2

3/486
14



12
1394

والمخدرات المسكرات
 الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من صورة هذا طي من نبلغكم :وبعد -

 ومرفقاته منه صورة الوزارة لهذه المعطى هـ18/11/1394 في 42264 رقم التعميمي
 وإدراجها طبية بوصفة يكن لم ما والمنومة المنبهة الحبوب واستعمال ترويج حظر حول
 .هـ1/2/1374 في 11 رقم الوزراء مجلس قرار في الواردة والعقوبات التحريم طائلة تحت
الوزارة من المنبهة الحبوب قائمة تطلب .ك/انتهى .)واإلحاطة االطالع نرغب

ت/78/12
3/486

20
4

1396
والمخدرات المسكرات

 رقم التعميمي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب أدناه نبلغكم( :وبعد -
 األمر تبلغنا ، وبركاته الله ورحمة عليكم السالم« :ونصه هـ15/3/1396 في 16/8046

 بن الله عبد الشيخ فضيلة به تقدم ما بشأن هـ26/1/1396 في 2010 رقم الكريم السامي
 كثرة عن هـ18/12/1395 في 1954/1 رقم بخطابه األعلى القضاء مجلس رئيس حميد
 في نظير له يسبق لم مما البادية مضارب وحتى وقراها المملكة مدن في الخمور بيع تداول
 حصل وقد بحيازته توجد من أو يشربها لمن الرادعة العقوبة لعدم وذلك البالد هذه تاريخ
 في األذى كف من يمكن بما التعميم الكريم األمر تضمن وقد كثيرة أضرار انتشارها بسبب

 بين ومستمرة جدية بصورة عنها والتحري المادة هذه مصادر تتبع فنأمل .األمور هذه مثل
 والتشديد مروجها أو متناولها سواء عليه يقبض من كل مع الدقيق والتحقيق واآلخر الحين
 وجود حالة في مستمرة بتقارير وإفادتنا للمحكمة إحالتهم قبل تسربها مصادر لمعرفة عليهم
 لتقرير الشرعية المحاكم إبالغ برجاء الخطاب هذا من بصورة العدل وزارة زودت وقد ذلك

 إلى الرجوع مالحظة مع صانعيها بحق الملكية اإلرادة وتطبيق شاربها بحق الرادع الجزاء
.و/انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .»هـ ا.بحقه الجزاء لمضاعفة منهم كل سوابق

ت/73/12
3/487

11
6



1397
والمخدرات المسكرات

 بشأن هـ4/4/1397 وتاريخ 53 رقم العلماء كبار هيئة قرار صورة برفقه تجدون( :وبعد -
 في 1283/س/4 رقم السامي المقام بخطاب لنا الوارد شاربه وعقوبة الخمر شرب حكم
 .و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد المذكور القرار على لالطالع هـ28/5/1397

 والصالة وحده لله الحمد« :هـ4/4/1397 في 53 رقم العلماء كبار هيئة قرار ونص
 كبار هيئة لمجلس العاشرة الدورة ففي :وبعد وصحبه آله وعلى بعده النبي من على والسالم
 االطالع جرى هـ00/4/1397 إلى هـ22/3/1397 من الرياض بمدينة المنعقدة العلماء

 تبادل وبعد شاربه وعقوبة الخمر شرب موضوع في الدائمة اللجنة من المقدم البحث على
 عقوبة تجزئة -2 .الخمر شارب عقوبة -1 :اآلتية األمور في والمناقشة النظر وجهات
 اإلنسان وجود -4 .أخرى قرينة مع القيء أو الرائحة بوجود الحد ثبوت -3 .الخمر شارب
 الرجوع وبعد .عليه الحد إقامة بعد الخمر شرب منه تكرر من تعزير -5 .طبيعية غير بحالة

 أن -1 :يلي ما المجلس قرر المذكورة األمور في العلم أهل وكالم الشرعية النصوص إلى
 الشيخ فضيلة عدا ما جلدة ثمانون أنه قرر كما باإلجماع التعزير ال الحد الخمر شارب عقوبة

 واحدة جملة الجلد استيفاء باإلجماع المجلس قرر -2 .أربعون أنه فيرى قعود بن عبدالله
 وجود مع قيئه أو الخمر رائحة بوجود الحد ثبوت باألغلبية المجلس قرر -3 .تجزئته وعدم
 وأقيم ثالثا الخمر شرب منه تكرر من يعزر أن للقاضي -4 .القاضي بها يقتنع أخرى قرينة
 والله .الواجب الحد إقامة مع ونحوهما وجلد سجن من يراه بما مرة كل بعد عليه الحد

العلماء كبار هيئة .وسلم وصحبه وآله محمد على الله وصلى الموفق
ت/62/12
3/488

13
4

1399
والمخدرات المسكرات

 جدول من الثالث الجدول في أرشيفار شركة إنتاج من األريمياء دواء وضع بشأن«... -
.الوزارة من التعميم يطلب .ش/ .»الممنوعة األدوية
ت/130/1

3/489
9
8



1399
والمخدرات المسكرات

 لسمو الموجه الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب صورة إلى فإشارة( :وبعد -
 المخدرات بتناول المتهمين قضايا بشأن بدون وتاريخ ش/16/1596/2 رقم الخارجية وزير

 نفيها أو المتهم اقترفه لما الجرمي الوصف وتحديد اإلدانة إثبات المحاكم من المطلوب
 التهمة هذه يصاحب قد وأنه الداخلية بوزارة الممثلة األمر لوالة العقوبة تحديد أمر وترك
 القاضي بموجبها ويحكم المخدرات تناول تهمة إلى مضافة المتهم إلى توجه أخرى تهمة

 ما أن أحياناً يظنون المتهمين بعض وأن معاً بهما أو الحبس أو بالجلد المتهم على بالتعزير
 أصحاب إشعار سموه ويطلب ذلك غير الواقع بينما للجميع شامل تعزير من القاضي به حكم

 من عليهم ستوقعان والغرامة السجن حكم بأن المخدرات قضايا في المتهمين بإفهام الفضيلة
 أمر الوزير معالى وباطالع وتعزير، سجن من عليهم به حكم ما على عالوة الداخلية وزارة

 قضايا في العرب غير وخاصة المتهمين إفهام فضيلتكم فعلى.بذلك المحاكم على بالتعميم
.ق/انتهى .)األمر من بينة على ليكونوا بذلك المخدرات

ت/37/12
3/489

16
4

1400
والمخدرات المسكرات

 في 45/5/2 رقم األعلى القضاء مجلس قرار من نسخة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 صدر ما أن أيضاً والمتضمن ومروجيها الخمور صانعي تعزير بشأن الصادر هـ2/3/1400

 القضاة على بل المخدرات قضايا يشمل ال هـ25/8/1397 في 153 برقم المجلس من
 التي العقوبة تقرير لهم تاركين األمر لوالة رفعها ثم ومن فقط التهمة ووصف اإلدانة إثبات
 األعلى القضاء مجلس قرار تضمنه ومما .و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .يرونها

 يقرر الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس إن«... :نصه ما هـ2/3/1400 في 45/5/2 رقم
 قضايا تبقى بل المخدرات قضايا يشمل ال هـ25/8/1397 في 153 برقم منه صدر ما أن

 جاء الذي هـ6/5/1394 في 180 رقم القضائية الهيئة قرار في عليه نص ما على المخدرات
 فقط التهمة ويصفوا شرعاً اإلدانة يثبتوا أن المخدرات قضايا نظر عند القضاة على أن فيه
 .الجرائم من النوع هذا عقوبات لتقرير األمر ولي يعينهم لمن العقوبة تقرير أمر يترك وأن

.»وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصلى التوفيق وبالله



ت/51/12
3/490

28
4

1400
والمخدرات المسكرات

 الموجه الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من صورة وردنا( :وبعد -
 بعد ونصه هـ3/3/1400 في 9235 برقم الغربية بالمنطقة التمييز هيئة رئيس نائب لفضيلة
 تمشياً أنه المتضمن هـ26/1/1400 وتاريخ 283/1 رقم خطابكم إلى باإلشارة« :المقدمة

 العام للصالح ضمان فيه وما والرعية الراعي لذمة براءة فيه وما الديني الواجب فرضه ما مع
 طابقت إذا والتعزيرات الجنح قضايا في الفضيلة أصحاب أحكام تصديق على دأبتم فقد

 ومن هـ25/8/1397 في 153 رقم األعلى القضاء مجلس قرار ومقتضى والسنة الكتاب
 على الحكم عن القضاة بعض ولتوقف والقات والحبوب الخمور في األحكام جملتها

 مجلس رئيس لسماحة ذلك عن عرضتم فقد باإلثبات واكتفوا والقات الحبوب مستعملي
 رقم بخطابه سماحته فوافاكم هـ21/12/1399 في 5695/1 رقم بخطابكم األعلى القضاء
 عقوبة أن على سماحته فيه نص والذي صورته أرفقتم الذي هـ22/12/1399 في 2289/1
 مقدر نص فيه يكن لم ما مقدر فيه حد ال مما ألنها التعزيرات في داخلة الحبوب أو القات

 لم حيث( فضيلتكم أضفتم ثم .ذلك اقتضت لمصلحة لها معينة عقوبة بتحديد األمر ولي من
 داخل والقات جلد أو سجن من ذلك لمقترفي معينة عقوبة بتقدير األمر ولي من نص ثم يكن

 العام، الصالح فيه يرون ما كل في ذلك من أكبر لهم الله جعل قد األمر ووالة الدخان بحكم
 فلهم منه النقص أو عليه الزيادة األمر والة رأى وإذا - اإلثبات في زيادة القضاة وحكم
 من بدالً والقضاة اإلمارات قبل من عليها يسار قاعدة ليكون بالرأي اإلفادة ورغبتم .ذلك

.التمييز وهيئة واإلمارات المحاكم بين والرد واألخذ المعامالت تعطيل

 هـ19/4/1391 وتاريخ 3017 رقم البرقي السامي األمر صدر أن سبق أنه فضيلتكم نفيد
 على يطبق أن والمتضمن هـ6/5/1391 وتاريخ 2740 برقم الوزارة من عنه المعمم

 تعميم صدور سبق كذلك ـ المخدرات أصحاب من غيرهم على يطبق ما القات أصحاب
 رقم الوزراء مجلس قرار بصدور هـ18/11/1394 وتاريخ 19/42264 رقم الوزارة
 رئاسة ديوان بخطاب الصادرة السامية بالموافقة المتوج هـ27/9/1394 وتاريخ 1798
 المواد بإدراج القاضي هـ23/10/1394 وتاريخ م/32633/3 رقم الوزراء مجلس



 وتاريخ 243/1433/27 رقم الصحة وزارة تعميم ضمن الواردة والمركبات
 11 رقم الوزراء مجلس بقرار الواردة والعقوبات التحريم طائلة تحت هـ13/5/1392

 11 رقم الوزراء مجلس قرار كان ولما المخدرات بعقوبة الخاص هـ1/2/1374 وتاريخ
 المخدرة المواد مهربي على توقع محدودة عقوبات على نص قد هـ1/2/1374 وتاريخ

 ذلك في له مرخص غير وهو منها شيئاً يحوز من أو لها المسهلين أو ذلك في والمشتركين
 العقوبة تلك توقيع يكون أن على منها شيئاً يتعاطى من أو نقلها أو تصريفها في يتوسط أو

.المختصة المحاكم لدى الجرم ثبوت يتقرر أن بعد

 يثبت التي والحبوب القات من بها ألحق وما المخدرات جرائم أن لفضيلتكم يتضح فإنه لذا
 رقم الصحة وزارة بتعميم مدرجة مركبات أو مواد على تحتوي أنها المخبري التحليل من

 سماحة إليه أشار ما قبيل من هي الجرائم هذه هـ13/5/1392 وتاريخ 243/1433/27
 وتاريخ 2189/1 برقم لفضيلتكم خطابه في القضائية للهيئات األعلى القضاء مجلس رئيس
 من نص( فيها ولكن مقدر فيها حد ال التي والذنوب المعاصي من بأنها هـ22/12/1399
 الخاصة القضايا في يتعين ثم ومن )ذلك اقتضت لمصلحة لها معينة عقوبة بتحديد األمر ولي
 في الجرمي الوصف إيضاح مع عدمها أو اإلدانة تقرير على المحاكم تقتصر أن الجرائم بهذه
 توسط أو ترخيص بدون حيازة أو له تسهيل أو فيه مشاركة أو تهريب هو وهل اإلدانة حالة
 تحال ثم استعماله أو ألخرى جهة من النقل أو اإلهداء أو اإلرسال أو بالبيع التصريف في

 بتطبيق لألمر للوزارة لرفعها لإلمارة القطعية صفته الشرعي القرار يكتسب أن بعد المعاملة
 قرار من الرابعة المادة من الثالثة الفقرة أن مالحظة تجدر أنه كما نظاماً المقررة العقوبات

 فضالً أنه تضمنت قد المخدرات بعقوبة الخاص هـ1/2/1374 في 11 رقم الوزراء مجلس
 المخدرة المواد من شيئاً تعاطى أنه يثبت لمن األمر ولي قبل من المحددة السجن عقوبة عن
 من القضية حاكم يراه قد ما بذلك والمقصود الشرعي الحاكم نظر يراه بما يعزر أيضاً فإنه

 تحتوي أنها التحليل من يثبت والتي المضرة أو المحظورة الحبوب فإن كذلك بالجلد تعزير
 وتاريخ 243/1433/27 رقم الصحة وزارة بتعميم مدرجة مركبات أو مواد على
 يراه حسبما عنها فيعاقب المخدرات بعقوبات بالتالي عليها يعاقب ال والتي هـ13/5/1392
 زودنا وقد هذا .إيضاحه أسلفنا ما بموجب التمشي نرغب .تعزير من القضية حاكم نظر

 منه بصورة العدل وزارة زودت كما اإلحاطة رجاء هذا من بصورة األعلى القضاء مجلس
 للعمل أيضاً منه بصورة اإلمارات كافة وزودت التمييز وهيئات المحاكم على تعميم بأمل

.هـ ا.بموجبه



.و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد واإلحاطة لالطالع »
ت/86/12
3/492

26
6

1400
والمخدرات المسكرات

 حوادث في سجنهم تكرر والذين لإلجرام الحائدين السوابق أصحاب في النظر بشأن(... -
.الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)المسكرات على المدمنين وكذلك جنائية
ت/122/12

3/493
11
10

1402
والمخدرات المسكرات

 في 1894/8 رقم السامي المقام خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب من نسخة به المشفوع هـ13/8/1402

 من نسخة مع هـ15/11/1401وتاريخ 1963/2 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية
 موضوع بشأن الصادر هـ11/11/1401 وتاريخ 85 رقم العلماء كبار هيئة مجلس قرار

 وكذلك وترويجها والمخدرات المسكرات تعاطي وموضوع واالختطاف السطو حوادث
 نص ما واعتماد بذلك اإلحاطة نرغب .الموضوع حول األعضاء بعض نظر وجهة من نسخة
 مجلس قرار في ورد ومما .و/انتهى .)الموضوع في إليه المشار السامي المقام خطاب عليه
 المسكرات بقضايا يتعلق ما« :نصه ما هـ11/11/1401 في 85 رقم العلماء كبار هيئة

 على وتحملهم متعاطيها نفوس على سيئة آثاراً للمخدرات أن إلى نظراً :والمخدرات
 توجد وأنها ذلك إلى تؤدي أوهام وراء والجري السيارات وحوادث الفتك جرائم ارتكاب

 متعاطيها اعتقاد مع والتهيج المرح من حالة تسبب وأنها العدوان شأنهم المجرمين من طبقة
 ارتكاب على تحمله وهمية أفكار اختراع إلى اتجاهه عن فضالً شيء كل على قادر أنه

 والجنون العقل في خلل إلى تؤدي وقد العامة بالصحة ضارة آثاراً لها أن كما الجريمة
 في يجري فهذا فقط لالستعمال يتعاطاه :أحدهما :فريقان الجرائم هذه أصحاب إن وحيث

 كان الحد إقامة حقه في يجد ولم تعاطيها، على أدمن فإن للسكر الشرعي الحكم حقه
.بقتله ولو والردع للزجر الموجبة التعزيرية العقوبة تقرير في االجتهاد الشرعي للحاكم



 نحو و إهداء أو وشراء بيعاً االستيراد أو التصنيع بطريق ذلك كان سواء يروجها من :الثاني
 أو بالحبس بليغاً تعزيراً فيعزر األولى للمرة ذلك كان فإن ونشرها إشاعتها ضروب من ذلك

 ذلك منه تكرر وإن القضائي النظر يقتضيه حسبما جميعاً بها أو المالية الغرامة أو الجلد
 في المفسدين من يعتبر هذا بفعله ألنه بالقتل ذلك كان ولو المجتمع عن شره يقطع بما فيعزر

 ضرب القتل أن العلم أهل من المحققون قرر وقد نفوسهم في اإلجرام تأصل وممن األرض
 إال األرض في فساده يندفع لم ومن تعالى الله رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال التعزير من

 وأمر :قال أن إلى الدين في للبدع الداعي المسلمين لجماعة المفرق قتل مثل قتل بالقتل
 عن ينته لم عمن الديلمي ابن وسأله عليه الكذب تعمد رجل بقتل )وسلم عليه صلىالله( النبي

 موضع وفي ]28/209:الفتاوى مجموع[ .»فاقتلوه عنها ينته لم من :«فقال الخمر شرب
 لم وإذا كالصائل المفسد ألن وهذا( :نصه ما تعزيراً القتل تعليل في الله رحمه قال آخر

 وتعاطي والسطو الخطف جرائم أن إلى نظراً :ثالثاً .).قُتل بالقتل إال الصائل يندفع
 بالقتل فيها يحكم قد التي الهامة القضايا من لها الترويج سبيل على والمخدرات المسكرات

 الحال هو كما قضاة ثالثة من تنظر وأن العامة المحاكم بنظرها تختص أن ينبغي فإنه تعزيراً
 األحكام لمراجعة للقضاء األعلى للمجلس ثم للتمييز ترفع وأن والرجم القتل قضايا في

.2/175 الحرابة في النص ينظر .الدماء لسفك واحتياطا للذمة براءة بخصوصها الصادرة
ت/46/12
3/494
2
4

1403
والمخدرات المسكرات

 من المخدرات معاملة تعامل الدكستروبروبكسفين على تحتوي التي األمبوالت : أوال (... -
 أسوة مدوراتها ورفع والتسجيل والصرف والفسح واالستيراد السنوي االحتياج طلب حيث
 والصيدليات الوكالء لدى ما حصر يتم -ب .والبيثدين كالمورفين المخدرات من بغيرها
 التي المستحضرات : ثانيا .الحصر محاضر رفع بعد الوزارة مراجعة حتى بها التصرف وعدم

 الثاني الجدول في المدرجة األدوية معاملة تعامل تركيبها في الدكستروبروبكسفين بداخل
 حصرها ويتم هـ10/8/1394 في 396/2581/27 برقم المعممة الممنوعات جداول من

 .»الجديد وضعها بموجب بصرفها للتمشي عليهم عهدة وتسجيل والصيدليات الوكالء لدى
.الوزارة من التعميم يطلب .ك/

ت/184/12



3/495
14
11

1403
والمخدرات المسكرات

 ومروجين مهربين من األرض في المفسدين أولئك على التعزيرية العقوبة تشديد«... -
 تلك من الحد لغرض لهم رادعة تكون حتى )الكبتاجون( الحبوب من النوع لهذا ومتعاطين
.الوزارة من التعميم يطلب .و/ .»الظاهرة

ت/11/1
3/495

11
1

1404
والمخدرات المسكرات

 التحليل تقرير في ترد كما المخدرة المادة اسم على الشرعي القرار اشتمال ضرورة«... -
 عائد عليه المدعى به يدان الذي الجرمي الوصف لقاء العقوبة تطبيق أن إلى أيضاً يشار وأن
 من التعميم يطلب .و/ .»االستعمال لقاء جلد من شرعاً يتقرر ما إلى إضافة األمر لولي

.الوزارة
ت/12/26
3/495

16
2

1404
والمخدرات المسكرات

 التعميمي المعظم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب أمر نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه
 برقم العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات لجميع والمبلغ الوطني الحرس

 الصحة وزير معالى رفعه ما على اطلعنا« :المقدمة بعد النص هـ11/1/1404 في م/7/78
 المتخذة اإلجراءات إلى فيه المشار هـ27/11/1403 في 4835/11 رقم بخطابه بالنيابة

 ممن وسواهم المدخنين على صحية آثار من له لما انتشاره من والحد التدخين لمكافحة
 واقتراح األخرى التبغ ومشتقات السجائر دخان ونواتج بمكونات الملوث الهواء يتنفسون



 الفتة وضع ضرورة نحو التوجيه ـ العامة الصحة على وحفاظاً اإلجراءات لهذه كدعم ـ معاليه
 الحكومية والمصالح الوزارات مكاتب جميع في »التدخين ممنوع« عبارة تحمل

 أو العمل ساعات خالل سواء لها التابعة والوحدات فروعها وسائر العامة والمؤسسات
 في التدخين منع على التأكيد إليكم نرغب .ذلك وألهمية - .تعقدها التي االجتماعات

 التابعة الوحدات وكافة وفروعها العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح الوزارات مكاتب
 اإلحاطة نرغب .»هـ ا.دقة بكل هذا تنفيذ ومتابعة المنع، عبارات تحمل لوحات ووضع لها

 في ت/12/74 رقم بالتعميم أكد .و/انتهى .)العتماده منسوبيكم كافة وإبالغ
.و/هـ6/1/1408 في 8/6 ورقم . و/هـ19/4/1404
ت/12/137
3/496
5
8

1404
والمخدرات المسكرات

 الوارد هـ27/11/1403 في 4/27485 رقم السامي األمر صورة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 16/37075 رقم الحقوق لشئون المساعد الداخلية وزارة وكيل خطاب رفق الوزارة لهذه
 تداولها وعدم بها واالتجار الشمة مادة استيراد منع على الموافقة بشأن هـ2/7/1404 في

 التعميمي العام األمن مدير سعادة خطاب من صورة وكذلك الممنوعة السويكة بمادة أسوة
.ك/انتهى .)موجبهما اعتماد ونرغب .الصدد نفس في هـ5/5/1404 في أ م/36 رقم
ت/12/131
3/496
2
7

1406
والمخدرات المسكرات

 هـ1/5/1406 في 2364/2479/23 رقم الصحة وزير معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 بافتتاح الكريمة السامية التوجيهات صدرت فقد تعلمون كما :المقدمة بعد نصه يلي وفيما

 الالزم بعمل الصحة وزارة قامت وقد والمخدرات الكحول إدمان حاالت لعالج مصحات
 التنسيق ولضرورة االنتهاء على شارف قد المشروع إن وحيث المصحات هذه إنشاء نحو
 المسائل لبعض الرئيسية القواعد ووضع الوضع لتدارس العالقة ذات الحكومية الجهات مع

 عن مندوبين اجتماع تم فقد .ونزالئها ومراجعيها المستشفيات بهذه العالقة ذات المشتركة



 الصحة وزارة من بطلب هـ19/3/1406 في الصحة ووزارة العدل ووزارة الداخلية وزارة
 وتاريخ 3416/23 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب خطاباتها بموجب وذلك

 المجتمعون توصل وقد هـ21/7/1405 في 3415/23 برقم ولمعاليكم هـ21/7/1405
 موافقتكم حالة وفي معاليكم اطالع آمل .المرفق المحضر في المذكورة التوصيات إلى

 هذه افتتاح فور وتطبيقها التوصيات هذه باعتماد العدل بوزارة المختصة الجهات توجيه
 المشار المحضر تضمنه ما على نوافق إذ وإننا .»هـ ا.تحياتي أطيب ولمعاليكم .المستشفيات

 وذلك المحضر من الخامسة المادة إليه أشارت ما على التأكيد مع صورته المرفقة إليه
 من مانع ال فإنه الشرعي الوجه حسب مدمن كل على بها المحكوم العقوبة توقيع بضرورة
 منطقتكم في تشكل التي المحلية اللجنة في المسئولية مستوى على منكم مندوب اشتراك
.الوزارة من عنه المنوه المحضر يطلب .و/انتهى .»ذلك فاعتمدوا .المذكور للغرض

ت/12/139
3/497

16
7

1406
والمخدرات المسكرات

 في 790/8 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي لخطاب إشارة( :وبعد -
 .منه صورة لنا والمعطى الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب الموجه هـ25/5/1406

 المتضمن هـ17/5/1406 وتاريخ 110 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار يلي فيما نبلغكم
 رقم الصحة وزارة بتعميم المدرجة المخدرة المواد ضمن الكبتاجون مادة إدراج
 1798 رقم الوزراء مجلس بقرار عليه الموافق هـ13/5/1392 في 243/1432/27

 على االطالع بعد :الوزراء مجلس إن« :المقدمة بعد نصه وهذا هـ27/9/1394 وتاريخ
 وتاريخ 296/8 رقم بالخطاب الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الواردة المعاملة

 وتاريخ 668 س/19 رقم الداخلية وزير سمو خطاب على المشتملة هـ4/3/1406
 المواد بقائمة المدرجة غير المنبهة الكبتاجون حبوب استعمال انتشار بشأن هـ19/2/1406

 وتزايد هـ1374 لعام 11 رقم الوزراء مجلس قرار بموجب عليها المعاقب المخدرة
 التي التعزيرية العقوبات ضعف إلى يرجع ذلك وأن واستعمالها وترويجها وتهريبها انتشارها

 المملكة إلى دخولها أو استيرادها منعت الصحة وزارة وأن المحاكم قبل من بشأنها تقرر
 أساساً المدرجة المنبهة )األمفيتامين( لمادة الطبي وتأثيره مفعوله في مشابه تأثيرها ألن وذلك
 المدرجة والمركبات المواد ضمن المادة هذه إدراج سموه واقتراح المخدرة العقاقير ضمن



 مجلس بقرار عليه الموافق هـ13/5/1392 في 243/1432/27 رقم الصحة وزارة بتعميم
 المنصوص المخدرات عقوبة عليها تطبق لكي هـ27/9/1394 وتاريخ 1798 رقم الوزراء

 المواد مكافحة نظام يصدر ريثما هـ1374 لعام 11 رقم الوزراء مجلس قرار في عليها
 ورقم هـ1374 لعام 11 رقم الوزراء مجلس قراري على االطالع وبعد .الجديد المخدرة
 وتاريخ 75 رقم الخبراء شعبة مذكرة على االطالع وبعد . هـ1394 لعام 1798

 وتاريخ 73 رقم الوزراء بمجلس العامة اللجنة توصية على االطالع وبعد .هـ1/5/1406
.هـ4/5/1406

 رقم الصحة وزارة بتعميم المدرجة المخدرة المواد ضمن الكبتاجون مادة إدراج : يقرر
 1798 رقم الوزراء مجلس بقرار عليه الموافق هـ13/5/1392 وتاريخ 243/1432/27

 قرار في عليها المنصوص والعقوبات التحريم طائلة تحت لتقع هـ27/9/1394 وتاريخ
.ك/انتهى .)واالعتماد لإلحاطة .»هـ ا.هـ1374 لعام 11 رقم الوزراء مجلس

ت/12/196
3/499
1

11
1406

والمخدرات المسكرات
 والمتضمن هـ16/7/1406 في ت12/139 برقم لكم المبلغ لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -

 ضمن الكبتاجون مادة إدراج بشأن هـ17/5/1406 في 110 رقم الوزراء مجلس قرار لنص
 أصالً الموجه السامي المقام خطاب من صورة مؤخراً للوزارة ورد .المخدرة المواد

 بالموافقة الصادر هـ20/8/1406 في 1160/8 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب
 صورة للوزارة ورد كما .الرسمية الجريدة في نشره تاريخ من القرار ذلك نفاذ يكون أن على
 هـ3/9/1406 في ش19/7151/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من

 .القرى أم من 3112 العدد في هـ1/9/1406 يوم إليه المشار القرار نشر تم بأنه المتضمن
.ك/انتهى .)لكم سبق لما وضمه االطالع نرغب الوزير معالي توجيه وحسب

ت12/218
3/499

28
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 تم الذي نشره تاريخ من هـ17/5/1406 في 110 رقم بالقرار العمل بداية تكون«... -
 هذا قبل ضبطت التي القضايا على انطباقه عدم يعني ذلك فإن هـ1/9/1406 بتاريخ
.الوزارة من التعميم يطلب .ك/ .»التاريخ

ت/12/128
3/500
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7

1407
والمخدرات المسكرات

 الحرمين خادم من هـ10/7/1407 في 9666 ب/4 رقم البرقية إلينا وردت( :وبعد -
 بموجب العمل تتضمن الوزراء مجلس رئيس سعود آل العزيز عبد بن فهد الملك الشريفين

 نص وهذا وترويجها المخدرات بتهريب يقوم من بشأن العلماء كبار هيئة إليه توصلت ما
 وال للمتقين، والعاقبة العالمين، رب لله الحمد هـ20/6/1407 في 138 رقم قرار .القرار

 وآله محمد نبينا والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة الظالمين، على إال عدوان
 المنعقدة والعشرين التاسعة دورته في العلماء كبار هيئة مجلس فإن :وبعد أجمعين وصحبه
 خادم برقية على اطلع قد هـ20/6/1407 وحتى هـ9/6/1407 بتاريخ الرياض بمدينة

 وتاريخ 33/8/س الرقم ذات ـ الله حفظه ـ العزيز عبد بن فهد الملك الشريفين الحرمين
 كثرة الحظنا وحيث سيئة، آثار من للمخدرات لما نظراً( :فيها جاء والتي هـ11/6/1407

 يقوم لمن رادعة عقوبة إيجاد تقضي العامة المصلحة وألن األخيرة، اآلونة في انتشارها
 على الموضوع عرض إليكم نرغب..الترويج أو التهريب طريق عن سواء وإشاعتها، بنشرها
 الموضوع، المجلس درس وقد .)يتقرر بما وموافاتنا عاجلة بصفة العلماء كبار هيئة مجلس
 واستعراض الرأي في والتداول المناقشة وبعد جلسة من أكثر في جوانبه جميع من وناقشه

 في المتمثلة واستعماالً وترويجاً واتجاراً تهريباً القتال الخبيث الوباء هذا انتشار نتائج
 وحوادث الفتك جرائم ارتكاب على إياهم وحملها متعاطيها نفوس على السيئة اآلثار

 شأنهم المجرمين من طبقة إيجاد من تسببه وما ذلك إلى تؤدي أوهام وراء والجري السيارات
 إليه تؤدي لما الفوضى وإشاعة األنظمة وتجاوز الحرمات وانتهاك الشراسة وطبيعتهم العدوان

 إلى اتجاهه عن فضالً شيء كل على قادر أنه واعتقاد والتهييج المرح من حالة من بمتعاطيها
.الجريمة ارتكاب على تحمله وهمية أفكار اختراع



 الله نسأل والجنون العقل في الخلل إلى تؤدي وقد العامة، بالصحة ضارة آثاراً لها أن كما
 للمهرب بالنسبة : أوال :يلي ما باإلجماع يقرر المجلس فإن كله لهذا والسالمة العافية

 ال عظيم فساد من البالد وإدخالها المخدرات تهريب يسببه لما القتل عقوبته فإن للمخدرات
 ويلحق بمجموعها، األمة على بليغة وأخطار جسيمة وأضرار نفسه المهرب على يقتصر

 ثانيا .المروجين بها فيمون الخارج من المخدرات يتلقى أو يستورد الذي الشخص بالمهرب
 وتاريخ )85( رقم قراره في بشأنه أصدره ما فإن المخدرات لمروج بالنسبة أما :

 ذلك كان سواء يروجها من :الثاني« يلي كما ونصه الموضوع في كاف هـ11/11/1401
 ونشرها إشاعتها ضروب من ذلك ونحو إهداء أو وشراء بيعاً االستيراد أو التصنيع بطريق

 بها أو المالية الغرامة أو الجلد أو بالحبس بليغاً تعزيراً فيعزر األولى للمرة ذلك كان فإن
 المجتمع عن شره يقطع بما فيعزر ذلك منه تكرر وإن القضائي النظر يقتضيه حسبما جميعاً

 في اإلجرام تأصل وممن األرض في المفسدين من يعتبر هذا بفعله ألنه بالقتل ذلك كان ولو
 ابن اإلسالم شيخ قال .التعزير من ضرب القتل أن العلم أهل من المحققون قرر وقد نفوسهم،

 المفرق قتل مثل قتل بالقتل إال األرض في فساده يندفع لم ومن( ـ تعالى الله رحمه ـ تيمية
 )وسلم عليه صلىالله( النبي وأمر( :قال أن إلى )الدين في للبدع الداعي المسلمين لجماعة

 :فقال الخمر شرب عن ينته لم من عن الديلمي ابن وسأله ).عليه الكذب تعمد رجل بقتل
 :نصه ما تعزيراً القتل تعليل في الله رحمه قال آخر موضع وفي ).فاقتلوه عنها ينته لم من(
 أنه المجلس يرى : ثالثا ).ٌقُتل بالقتل إال الصائل يندفع لم وإذا كالصائل المفسد ألن وهذا(
 القرار هذا من )ثانياً(و )أوالً( فقرتي في إليها المشار العقوبات تلك من أي إيقاع قبل بد ال

 ومجلس التمييز وهيئات الشرعية المحاكم جهة من الالزمة الثبوتية اإلجراءات استكمال من
.لألنفس واحتياطاً للذمة براءة األعلى القضاء

 وإنذاراً إعذاراً تنفيذها قبل اإلعالم وسائل طريق عن العقوبات هذه إعالن من البد : رابعا
 والعمل لالطالع .»هـ ا.وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصلى التوفيق وبالله هذا

.و/هـ2/11/1409 في ت/ع/ص/635 رقم بالتعميم أكد .و/انتهى .)بموجبه
ت/8/49
3/502
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 واعتماد المخدرات قضايا في العام االدعاء تتولى بأن المخدرات مكافحة إدارة تعميد(... -



 تاريخ من اعتباراً بموجبه والعمل سموه خطاب مضمون بإنفاذ الجميع على التأكيد
 التعميم ينظر .و/ .)بموجبه والعمل إليه أشير ما واعتماد االطالع نأمل عليه .هـ1/3/1408

.2/225 العام الحق في
ت/8/191
3/502

27
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 في م/1993/20 رقم الصحة وزير معالي خطاب يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 هـ1/9/1408 في 18/1/821 رقم خطابكم إلى إشارة« :نصه اآلتي هـ15/9/1408

 إخطار تم قد بأنه معاليكم أفيد .المخدرة المواد بتحليل الخاصة الكيماوية التقارير بخصوص
 خبيرين قبل من اعتمادها يجب التقارير هذه مثل بأن المناطق مختلف في المعنية الجهات
 الخصوص بهذا إليكم شيء ورود عند ذلك لمالحظة .»هـ ا.النساء دون الرجال من مسلمين
.و/انتهى .)ذكر ممن العتماده لمصدره كذلك يكن لم ما وإعادة

ت/8/20
3/503
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 التحقيق يكون بأن الشرطة أو المخدرات إدارات في المحققين جميع على التأكيد«... -
 واضحاً العام االدعاء يكون حتى وجرمه القضية في المتهم دور فيه يوضح ودقيقاً مركزاً

 يترك وال للجرم المناسب الشرعي الحكم صدور يستوجب مما والقرائن باألدلة ومدعماً
.الوزارة من التعميم يطلب .و/ .»الطعام عن االمتناع أو باالحتجاج للمتهم مجاالً

167/ت/8
3/503

29
10

1409
والمخدرات المسكرات



 في 3/5944 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 أحياناً يقع الذي التعارض بسبب بأنه اإلفادة أود« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ29/8/1409
 عن الصادرة الجمركية القرارات وبين الشرعية المحاكم عن الصادرة الشرعية القرارات بين

 المحاكم من كل الختصاص والمسكرات المخدرات تهريب قضايا في الجمركية اللجان
 التنفيذية والئحته الجمارك لنظام وفقاً واللجان المخدرة بالمواد االتجار منع لنظام وفقاً
 إلى فيه البحث وانتهى الداخلية وزارة مع األمر هذا بحث جرى فقد القضايا تلك بنظر

 ذلك زوال يضمن بما الجمارك لنظام التنفيذية الالئحة من )246( المادة تعديل ضرورة
 ضبط إجراءات في الجمارك اختصاص يستمر أن -1 :التالية لألسس وفقاً التعارض

 المهربة المواد قيمة وتحديد بذلك محاضر وتحرير والمسكرات المخدرات من المهربات
 مصلحة ترفع أن -2 .النقل ووسائل اإلخفاء وسائل من مصادرته تجب وما الواجبة والغرامة
 المحاكم إلى حالتها إل اإلداري الحاكم إلى التحقيق ومحاضر الضبط محاضر الجمارك
 من والمسكرات المخدرات تهريب قضايا المختصة الجمركية اللجان تنظر أن -3 .الشرعية

 تلك نظرت قد المختصة الشرعية المحاكم تكون أن بعد والمصادرة الغرامات توقيع جهة
 على اإلداري الحاكم من الجمركية اللجان بها وتبلغت نهائية أحكاماً بها وأصدرت القضايا

 وقد .تبرئتهم أو بالتهريب المتهمين إدانة من األحكام إليه انتهت بما اللجان هذه تتقيد أن
 هـ1/11/1408 وتاريخ 3/8209 رقم بخطابنا الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب كتبنا
 المناطق إلمارات هـ17/1/1409 وتاريخ 19/4810 رقم أمره سموه فأصدر ذلك عن

 الشرعية األحكام من بنسخ الجمارك مصلحة بتزويد العام واألمن الداخلية وزارة وقطاعات
.نهائية تصبح أن بعد والمسكرات المخدرات تهريب قضايا في الصادرة

 متضمناً )منه صورة المرفق( هـ26/8/1409 وتاريخ 31/1353 رقم قرارنا صدر وحيث
 وحتى .ذكرها السابق األسس وفق الجمارك لنظام التنفيذية الالئحة من )246( المادة تعديل
 أصحاب إبالغ معاليكم من نأمل المأمولة والنتائج المتوخاة األهداف الترتيب هذا يحقق

 محاكمة عند يراعوا بأن القضايا تلك بنظر المختصة الشرعية المحاكم قضاة الفضيلة
 المنفذ بمعرفة أعدت قد تكون التي الضبط ومحاضر التحقيق محاضر تضمنته ما المتهمين
 على يخفى قد ما كشف في أهمية من لها لما التهريب واقعة فيه ضبطت الذي الجمركي

 قرار برفقه تجدون .»هـ ا.تعاونكم لمعاليكم مقدرين هامة جوانب من القضية ناظر فضيلة
 .إليه المشار هـ26/8/1409 في 31/1353 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي
 .)القاضي لنظر راجع فهذا بها باألخذ يتعلق فيما أما المحاضر هذه على االطالع نأمل

.الوزارة من المحاضر تطلب .و/انتهى



18/ت/8
3/504
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 العام االدعاء وإقامة معامالتهم رفع فور الكبيرة غير الجرائم في المتهمين على الحكم«... -
 قضاياهم إنهاء في لالستعجال ضماناً القضاة الفضيلة أصحاب أمام الشرطة من ضدهم

 بالنزالء السجون الزدحام منعاً السجن من بدالً الجلد عقوبة على اإلمكان قدر والتركيز
 في بقائهم طول من ترجى فائدة وال طائلة مبالغ سجنهم يكلف الذين األجانب وباألخص

.الوزارة من التعميم يطلب .و/ .»إبعادهم سيتم ألنه السجن
63/ت/8
3/505
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 أصالً الموجه هـ17/3/1410 في م/601 رقم السامي المقام خطاب تلقينا( :وبعد -
 بعد نصه واآلتي منه نسخة الوزارة لهذه والمعطى الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب
 بشأن هـ8/4/1408 في 18/1/312 رقم العدل وزير معالي خطابي إلى نشير« :المقدمة

 إلى اليمن من بتهريبها متهم القات من كبيرة كمية وبحوزته عليه المقبوض /..........قضية
 ورفقائه اليماني /.......قضية بشأن هـ3/8/1408 في 18/1/711 ورقم المملكة

 أوضحتموه ما على االطالع وبعد .جدة إلى صبياء من قات بنقل لقيامهم عليهم المقبوض
 في 19/6119 رقم وزارتكم وخطاب هـ11/7/1408 في 3263/س19 رقم بخطابكم

 مكافحة نظام مشروع وألن هـ8/1/1409 في 19/1851 رقم وبرقيتها هـ15/11/1408
 العامة بالقواعد وعمالً الدراسة تحت يزال ال واستعمالها تداولها وتنظيم المخدرة المواد

 لقضايا بالنسبة يكتفى -1 اآلتي اعتماد إليكم نرغب .الشأن بهذا سابقاً الصادرة والتعليمات
 في 172 ورقم هـ1374 لعام 11 رقم الوزراء مجلس بقراري الواردة بالعقوبات القات

 االستعمال قصد لغير بالتهريب المتعلقة المخدرات قضايا نظر يكون -2 . هـ23/9/1400
 األولى المرة بعد ما أو بها المروجين وتموين المخدرات وتلقى باالستيراد أو بالزراعة أو

 هيئة مجلس قرار ضوء في قضاة ثالثة قبل من وتنظر الكبرى المحاكم اختصاص من للترويج



 المحاكم اختصاص فمن ذلك عدا ما أما هـ20/6/1407 في 138 رقم العلماء كبار
 شرعاً اإلدانة بإثبات يكتفى أعاله الكبرى المحاكم به تختص ما عدا فيما -3 .المستعجلة

 ورقم هـ1374 لعام 11 رقم الوزراء مجلس قراري في الواردة بالعقوبات الجاني ويعاقب
 المخدرة المواد يزرع من يعامل -4 .لهما اإللحاقية والتعليمات هـ23/9/1400 في 172
 ال المملكة داخل أخرى مدينة إلى مدينة من المخدرة المواد نقل -5 .لها المهرب معاملة
.تهريباً يعتبر

 التي القضايا على هـ20/6/1407 وتاريخ 138 رقم العلماء كبار هيئة قرار تطبيق يكون -6
 وفقاً فتعامل قضايا من التاريخ هذا قبل وقع ما أما هـ11/7/1407 بتاريخ نشره بعد وقعت

 هذه تعتبر -7 ..القرار نشر بعد إال الجاني على يقبض لم ولو حتى السابقة للتعليمات
 تداولها وتنظيم المخدرة المواد مكافحة نظام صدور حين إلى مؤقتاً إجراءاً القواعد

 بدراسة المكلفة اللجنة حث سموكم وعلى .به والعمل الدراسة تحت الذي واستعمالها
 مع هذا من بنسخة العدل وزارة زودنا وقد الدراسة إنهاء بسرعة المذكور النظام مشروع

 نأمل .بموجبه يلزم ما فأكملوا لالعتماد إليهما المشار بخطابيهما المشفوعتين المعاملتين
 في ت/8/110 رقم التعميم بذلك صدر .و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة

.و/هـ12/6/1408
109/ت/8
3/506
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 بعد نصها اآلتي هـ4/7/1410 في 4/10710 رقم السامي المقام برقية تلقينا( :وبعد -
 الحكم تتضمن المخدرات تهريب قضايا في تصدر التي األحكام بعض أن الحظنا« :المقدمة
 األعلى القضاء مجلس أشار وحيث األمر، لولي العقوبة تقرير وتترك بالتهريب اإلدانة بإثبات
 بمناقشة أنه إلى هـ22/4/1410 في 205/2 ورقم 202/4 رقم قراريه في الدائمة بهيئته

 هـ26/6/1407 في 138 رقم العلماء كبار هيئة مجلس قرار إلى والرجوع الموضوع
 المخدرات تهريب يسببه لما القتل عقوبته فإن للمخدرات للمهرب بالنسبة أنه المتضمن
 المخدرات يتلقى أو يستورد الذي الشخص بالمهرب ويلحق عظيم فساد من البالد وإدخالها

 اإلجراءات استكمال من العقوبة تلك إيقاع قبل بد ال وأنه .المروجين بها فيمون الخارج من



 براءة األعلى القضاء ومجلس التمييز وهيئات الشرعية المحاكم جهة من الالزمة الثبوتية
 القضاء مجلس الحظ بشأنه األمر ولي من صدر ما إلى وبالرجوع .لألنفس واحتياطاً للذمة

 لولي اختيارها في يرجع حرابة حد وليست تعزيرية المهرب عقوبة أن الدائمة بهيئته األعلى
 أمر وترك اإلدانة إثبات أن له وظهر ذلك، منه واضح العلماء كبار هيئة مجلس وقرار األمر

 يجب بأنه نخبركم .ذلك على وبناء .سامية أوامر وال معتمد نظام يسنده ال األمر لولي العقوبة
 الواجبة العقوبة يقرروا أن اإلدانة لديهم ثبتت إذا القضايا هذه ينظرون الذين القضاة على
 .»هـ ا.بموجبه يلزم ما فأكملوا إليه المشار العلماء كبار هيئة مجلس قرار تضمنه لما وفقاً
.و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل

109/ت/8
3/507
4
9

1412
والمخدرات المسكرات

 صاحب إلى أصله الموجه السامي المقام خطاب من نسخة تلقينا وأن سبق فقد( :وبعد -
 قرار باعتماد القاضي هـ29/7/1411 في م/1366 برقم الداخلية وزير الملكي السمو
 الدائمة بهيئته المجلس أن المتضمن هـ9/5/1411 في 124/2 رقم األعلى القضاء مجلس

 كبار هيئة فتوى صدور قبل كانت ولو المخدرات ترويج في السوابق أن -1 :يلي ما يرى
 عقاب من المروج بحق تراه ما لتقرر الكبرى المحاكم لدى ينظر مما القضية تجعل العلماء
 هذا إن وحيث .................................. -2 .غيره أو قتل من زاجر رادع

.و/انتهى .)موجبه واعتماد لإلحاطة تعميمه جرى فقد حينه في يبلغ لم الخطاب
332/ت/8
3/508

23
6

1415
والمخدرات المسكرات

 المخدرات سجناء قضايا إجراءات إنهاء سرعة على المختصة الجهات حث بشأن( -
 االستعمال قضايا وخاصة نظاماً أو شرعاً المقررة محكومياتهم انتهاء فور سراحهم واطالق

 يطلب .و/ القضايا تلك في البت سرعة على المحاكم حث في سموه رغب وقد ...منها
الوزارة من التعميم



847/ت/13
3/508

21
9

1416
والمخدرات المسكرات

 في 1/711 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 في 320/42 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ17/4/1416
 تهريب قضايا في الرادعة األحكام إصدار عدم من لوحظ ما حول هـ10/4/1416

 ومجلس التمييز ومحكمتي العامة المحاكم على أن يقرر المجلس أن والمتضمن المخدرات
 األحكام هذه تكون أن ومراعاة اختصاصه في كل ذلك مالحظة الدائمة بهيئته األعلى القضاء
 بضروريات والعبث المخدرات تهريب على اإلقدام نفسه له تسول من لكل زاجرة رادعة
.و/ .)األمة
1066/ت/13
3/508

22
5

1418
والمخدرات المسكرات

 كبار هيئة ورئيس السعودية العربية للمملكة العام المفتي سماحة خطاب تلقينا( :وبعد -
 قرار ومشفوعه هـ14/4/1418 في 1542/2 رقم واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء
 فإن« :المقدمة بعد ونصه هـ26/3/1418 وتاريخ 186 رقم العلماء كبار هيئة مجلس
 من ابتداء الطائف مدينة في المنعقدة واألربعين السابعة دورته في العلماء كبار هيئة مجلس
 طريق عن )الهيروين( مادة يتعاطى من حكم موضوع في نظر هـ22/3/1418 تاريخ

 من حكم )الهيروين( باستعمال الطريقين لهذين وهل بالوريد الحقن أو باألنف االستنشاق
 لمكافحة العامة اإلدارة من االختصاص جهة من ورد ما على واطلع ؟ الفم طريق عن يتعاطاه

 وتاريخ 11/551 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب بكتاب المخدرات
 هـ30/10/1417 وتاريخ 2103/1 رقم بكتابه الصحة وزير معالي ومن هـ19/3/1418

 المجلس دراسة وبعد . استعمالها وطرق المذكورة المادة عن مختصة لجنة تقرير به المرفق
 تكون )الهيروين( مادة استعمال طرق غالب أن تبين ومناقشته فيه الرأي وتداول للموضوع

 باألنف االستنشاق طريق وعن التدخين طريق وعن الفم طريق وعن الوريد في الحقن بطريق



 اآلثار حدوث سرعة سوى المذكورة الطرق من واحدة بأي باستخدامه التأثير في فرق ال وأنه
 )الهيروين( مادة استعمال حكم إن : يلي ما المجلس قرر ولهذا .والنفسية والعقلية الجسمية

 متى المذكورة األربعة الطرق من بأي استعماله ومنها متعاطيها على تؤثر طريقة بأي يختلف ال
.و /انتهى .) موجبه واعتماد لالطالع .هـ ا » شرعاً الحكم بها يتعلق التي آثاره وجدت

1077/ت/3
3/509
1
7

1418
والمخدرات المسكرات

 بواسطة الجمهور أمام علناً الخمر صنع في المستعملة واألدوات األواني إتالف بشأن( -
 ال تكسير أو يتلفها إحراق من الحال يناسب بما وذلك زجراً ذلك في ألن مختصة لجنة
 يطلب .و/ .)ذلك مثل في عليها يسار قاعدة ذلك ويكون .ذلك غير أو استفادة معه يبقى

الوزارة من التعميم
1269/ت/13
1/5
2
9

1419

والمخدرات المسكرات
 لصاحب أصال الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من صورة لقدتلقينا(

 قرار من نسخة ومشفوعه هـ13/8/1419 في ر/11551 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 التنفيذية الالئحة على بالموافقة القاضي هـ11/8/1419 وتاريخ 168 رقم الوزراء مجلس
 الخ.العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير االتجار لمكافحة المتحدة األمم التفاقية
 والله.)يخصكم فيما موجبها واعتماد لالطالع .إليها المشار الالئحة من نسخه وبرفقه

الوزارة من الالئحة تطلب .و/يحفظكم
1310/ت/13
1/5
8

11
1419



والمخدرات المسكرات
 في 16/71066 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة لقدتلقينا(

 استخدام سوء من للحد الهادفة التوصيات على سموه موافقة المتضمن هـ24/10/1419
 مع مستعمليها وإحالة عضوية مذيبات على المحتوية األخرى والمواد والبوية الغراء مواد

 العقوبة لتقرير االختصاص حسب األحداث ومحاكم المستعجلة المحاكم إلى العام المدعي
 فيما موجبه واعتماد لالطالع .إليه المشار التعميم من نسخة برفقه وتجدون إلخ..المناسبة
.و/يحفظكم والله.)يخصكم

1368/ت/13
1/5
2
3

1420
والمخدرات المسكرات

)

 في 280س/19 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعيم من صورة تلقينا لقد
 هـ11/8/1419 وتاريخ 168 رقم الوزراء مجلس قرار إلى إشارة[ : ونصه هـ8/2/1420

 المشروع غير اإلتجار لمكافة المتحدة األمم التفاقية التنفيذية اللوائح على بالموافقة القاضي
 ذات من الخامسة المادة تضمنت حيث .هـ1988 لعام العقلية والمؤثرات بالمخدرات

 جميع وطالبت أثارها وتتبع المخدرة المواد تجارة عن الناتجة األموال مصادرة االتفاقية
 الدول عبر الممتدة الجرائم من النوع هذا لمكافحة وتشريعات إجراءات بإصدار الدول
 .مخططاتها لتنفيذ األموال هذه تسخير من الدول بعض في اإلجرامية العصابات تمكن والتي
 القاضي هـ24/9/1419 وتاريخ 13729/ب14 رقم السامي األمر صدر ذلك على وبناء

 بالمخدرات واالتجار التهريب شبكات مع بالتعامل المتهمين قضايا إحالة على بالموافقة
 في المخدرات تجار من معهم يتعاملون من إلى المخدرات بيع عن الناتجة األموال وتهريب
 نرغب .المماثلة القضايا في عليها يسار عامة قاعدة ذلك واعتبار الكبرى للمحكمة الخارج

.و)/موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا بموجبه والعمل السامي األمر إنفاذ
1370/ت/13
1/5
6
3

1420



والمخدرات المسكرات
 ش35/2026/2 رقم البرقي النباية الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد (

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة ومشفوعه هـ1/11/1419 في
 لالتفاقية التنفيذية الالئحة من صورة به والمرفق هـ24/8/1419 في ر/5/12171 رقم

 قرار من وصورة العقلية، والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير االتجار لمكافة العربية
 .المرفقة بالصيغة عليها بالموافقة القاضي هـ18/8/1419 في 171 رقم الوزراء مجلس
 إليه اإلشارة سبق مما صورة وبرفقه .ذلك على السامية الموافقة تمت أنه إلى سموه ويشير

و/ )موجبه واعتماد لإلطالع
1455/ت/13
1/5

20
8

1420
والمخدرات المسكرات

 في 1/1739 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا لقد( :وبعد
 واألربعين السابعة دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس أن المتضمن هـ8/8/1420

 بالسجن عليهم حكم ممن السعوديين من خاصة المخدرات مروجي من السجناء كثرة ناقش
 وقد .الموضوع هذا في الداخلية ذكرته ما على واطلع المخدرات قضايا في مرة من ألكثر
 في التشديد القضاة جميع على وأن األمر هذا بمالحظة المحاكم على التعميم المجلس رأى

 ما وفق وذلك الجريمة ثبتت إذا "غيرهم أو السعوديين" المخدرات مروجي على األحكام
 عقوبات بإنزال إال ذلك يكون وال المخدرات أخطار من األمة وصيانة األمن حفظ يتطلبه
 .بها واالتجار المخدرات ترويج على االقدام نفسه له تسول لمن ورادعة االجرام عن زاجرة

.و)/موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا
1522/ت/13
1/5
2
2

1421
والمخدرات المسكرات

 الداخليةالبرقي وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد(
 ما إتالف لجان على اإلشراف إسناد المتضمن هـ13/1/1421وتاريخ ش19/1347/3رقم



 قضايا في داخلها أو التهريب قضايا في المملكة منافذ في سواء مخدرة مواد من يضبط
 قضايا في التحقيق باشرت التي الفروع في العام واالدعاء التحقيق هيئة إلى الترويج

 صفة من التأكد بعد المهمة هذه فيها تباشر التي الفروع أو العقلية والمؤثرات المخدرات
 حاجة وال به فيكتفى شرعيا قاضيا كان فإن اإلتالف لجان في الشرعية المحكمة مندوب
 فيما موجبه واعتماد االطالع اليكم نرغب لذا .العام واالدعاء التحقيق هيئة إلشراف
 في 1979/ت/13 رقم التعميم ينظر الوزارة من التعميم يطلب و/ ).يخصكم

. هـ14/4/1423
1864/ت/13
1/5

18
9

1422
والمخدرات المسكرات

)

 هـ1/9/1422 وتاريخ 17435/ب/4 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 في 214/4 رقم بقراره الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرره ما على بالموافقة القاضي

 بنوع وارتباطها التعزيرية العقوبات ألمر المجلس تأمل بعد أنه المتضمن هـ20/3/1422
 المادة كثرة وألن الخطر لخفة تبعا وتخف موجبها لخطورة تبعا وتشتد تقوى وأنها سببها

 بهيئته األعلى القضاء مجلس فإن لذا .القضية في النظر عند ذلك ويتبن مؤثرة وقلتها المهربة
 مهربي مجازاة بخصوص الداخلية وزير سمو اقتراح على الموافقة ـ 1 : يلي ما يقرر الدائمة

 هيئة قرار عليه نص حسبما والغرامة والجلد بالسجن تداولها الممنوع الحبوب مروجي أو
 الحاكم إلى ذلك في الجزاء تقدير يترك ـ 2 .هـ11/11/1401 في 85عدد العلماء كبار

 ومدى جرم من يثبت وما اعترافات من فيها ما على ويطلع القضية ينظر الذي الشرعي
 االختصاص حسب أكثر أو واحد قاض لدى القضية نظرت سواء الممنوعات تلك خطورة
 الممنوعة المادة من المتوقع الضرر قدر على يناسبها بما جريمة لكل التعزير تقدير ويكون

 إليه تهريبها أو المجتمع في ونشرها بثها على المجرمون تتابع التي الحبوب هذه أن شك وال
 لذا .اهـ.. كالمتبع للتمييز خاضعا ذلك بعد ويكون الحكم فيصدر نظر ودقة لحزم محتاج
 في 2090/ت/13 رقم التعميم ينظر .و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

.و/ هـ16/11/1423 في 2119/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/هـ10/10/1423
1979/ت/13



1/5
14
4

1423
والمخدرات المسكرات

)

 على اإلشراف اسناد بشأن هـ2/2/1421 في 1522/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 داخلها أو التهريب قضايا في المملكة منافذ في سواء مخدرة مواد من يضبط ما إتالف لجان

 .إلخ.. التحقيق باشرت التي الفروع في العام واالدعاء التحقيق هيئة إلى الترويج قضايا في
 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد وعليه

 السمو صاحب رأه لما الكريم سموه تأييد المتضمن هـ15/3/1423 في ش19/12688/2
 أن مناسبة هـ21/1/1422 وتاريخ س101/9/990 رقم بخطابه الرياض منطقة أمير الملكي

 والله .الالزم واتخاذ اإلطالع إليكم نرغب لذا .المناطق إمارات اإلتالف لجان رئاسة يتولى
.و)/ يحفظكم

2016/ت/13
1/5

22
6

1423
والمخدرات المسكرات

 وتاريخ 19/38594 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطابات إلى نشير (
 وتاريخ 19/38853 ورقم هـ7/5/1423 وتاريخ 19/38531 ورقم هـ7/5/1423

 السجناء بعض بحق الصادرة الشرعية األحكام من صور ومشفوعاتها هـ10/5/1423
 للمحاكم اإليعاز سموه وطلب .الخ .... المخدرات واستخدام وترويج بحيازة المدانين
 الوصف تحديد إن وحيث .الجزاء تقدير قبل للمتهم الجرمي الوصف تحديد بضرورة
 التعاميم إليه المشار الموضوع في صدر وقد المحاكم إختصاص من اإلدانة حالة في الجرمي

 هـ28/4/1400 وتاريخ ت51/12 ورقم هـ9/8/1399 وتاريخ ت130/1 رقم
 الموضوع في صدر أن سبق بما العمل نؤكد لذا . هـ11/1/1401 وتاريخ ت11/1ورقم

 رقم التعميم ينظر . و/ ) موجبه واعتماد الجرمي الوصف تحديد في المحكمة اختصاص من
. هـ1/8/1424 في 2293/ت/13
2090/ت/13



1/5
10
10

1423
والمخدرات المسكرات

)

 السامي األمر على المبني هـ18/9/1422 في 1864/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 في 214/4 رقم األعلى القضاء مجلس لقرار المؤيد هـ1/9/1422 في 17435/ب/4 رقم
 بالسجن تداولها الممنوع الحبوب مروجي أو مهربي مجازاة على نص الذي هـ20/3/1422

 هـ11/11/1401 في 85 عدد العلماء كبار هيئة قرار عليه نص حسبما والغرامة والجلد
 فقد وعليه .إلخ..القضية ينظر الذي الشرعي الحاكم إلى ذلك في الجزاء تقدير يترك وأن

 الرقم ذات الخطية الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا
 من والوساطة البيع مثل ونحوه الترويج أن المتضمنة هـ23/4/1423 في 19/34564

 .اهـ.حاله على األمر زال فال الحشيش أما الحبوب يخص فيما وذلك القاضي اختصاص
 مالحظة المحاكم قضاة الفضيلة أصحاب من نرغب لذا .ذلك مالحظة الكريم سموه وطلب

.و)/سموه إليه أشار ما
2119/ت/13
1/5
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1423
والمخدرات المسكرات

 السامي األمر على المبني ، هـ18/9/1422 في 1864/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا (
 الممنوع الحبوب مروجي أو مهربي مجازاة بشأن ، هـ1/9/1422 في 17435/ب/4 رقم

 وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد وعليه .الخ .. والغرامة والجلد بالسجن تداولها
 ومشفوعها هـ28/10/1423 وتاريخ س19/51299/2 الرقم ذات الخطية بالنيابة الداخلية

 بقاء المتضمن هـ12/10/1423 وتاريخ 39857/ب/4 رقم البرقي السامي األمر من نسخة
 به معمول هو ما على واستعمالها المحظورة الحبوب حيازة عقوبة بتحديد يتعلق فيما الوضع

 ما وفق المختصة الجهة قبل من العقوبة وتحديد الجريمة بإثبات المحاكم تقوم بحيث اآلن
 المخدرات مكافحة نظام يصدر ريثما هـ1374لعام 11 رقم الوزراء مجلس بقرار جاء

 ذلك إبالغ سموه وطلب .إلخ..االشكاالت لهذه حلوال سيضع الذي العقلية والمؤثرات



.و..)/ بموجبه العمل واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .للمحاكم
2243/ت/13
1/54
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1424
والمخدرات المسكرات

)

 ذي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 الرقم ذي لخطابنا فيه المشار هـ10/3/1424 والتاريخ 19/21048الرقم
 وفي التعزيرات قضايا في الفصل أن المتضمن هـ21/2/1424والتاريخ 21/10541/24

 بعد والعشرين الثامنة للمادة وفقاً الجزئية المحاكم اختصاص من فيها إتالف ال التي الحدود
 من المائتين بعد والعشرين الرابعة المادة نصت حيث الجزائية اإلجراءات نظام من المائة
 إحالة الكريم سموه رغب عليه .الخ....أحكام من معه يتعارض ما كل إلغاء على النظام نفس

 فيها للنظر الجزئية المحكمة إلى المخدرة المواد قائمة على المدرجة الحبوب قضايا جميع
 على قضيته فتنظر ترويجها أو الحبوب بتهريب التهمة إليه توجهت من -1 :التالى النحو على
 العقوبة المحكمة وتحدد هـ11/11/1401 في 85 رقم العلماء كبار هيئة قرار ضوء

 قضيته فتنظر تعاطيها أو غرض ألي الحبوب بحيازة التهمة إليه توجهت من -2 . المناسبة
 بحيث المخدرات بعقوبة الخاص هـ1374 لعام 11 رقم الوزراء مجلس قرار ضوء على
 .اهـ . التعاطي لقاء المناسب بالجلد وتعزيره األمر لولي العقوبة وتترك اإلدانة المحكمة تثبت

.و / )بموجبه مايلزم وإكمال االطالع إليكم نرغب لذا
2256/ت/13
1/5
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والمخدرات المسكرات

)

 1874/ت/13 ورقم هـ25/10/1422 في 1886/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً
 وغير السعوديين من والموقفين المحكومين السجناء عن العفو بشأن هـ14/10/1422 في



 بحقهم الصادرة األحكام نصت من وإعادة العفو يشملهم ال ومن . العام الحق في السعوديين
 بالعفو شمولهم قبل شرعاً الستتابتهم الحكم مصدر إلى . سراحهم إطالق قبل استتابتهم على
 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ...

 شملهم من معالجة كيفية والمتضمن صورته المرفق هـ10/5/1424-9 في س25988/2
 عليهم تنطبق لم من وكذلك األولى للمرة المخدرات ترويج قضايا أصحاب من العفو

 قصد لغير المخدرات مهربي من خاطئ اجتهاد نتيجة به شمولهم وتم العفو ذلك تعليمات
 المخدرات إدراج وكذلك . الخ ... الثانية للمرة المخدرات ومروجي الشخصي االستعمال

 مستعمل عدا ما مستقبالً يصدر عفو أي في المستثناة الجرائم ضمن الجرمية أوصافها بجميع
 ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... األولى للمرة المخدرات

. و/
2293/ت/13
1/53
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1424
والمخدرات المسكرات

)

 رقم البرقي الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ 19/29939 رقم سموه خطابات من ونسخ هـ23/5/1424 وتاريخ 19/44298
 ش19/14454/2 ورقم ,هـ12/3/1424 وتاريخ 19/21583ورقم ,هـ8/4/1424

 19/28915 ورقم ,هـ27/3/1424 وتاريخ 19/27178 ورقم ,هـ12/3/1424 وتاريخ
 منها كل ومشفوع هـ28/4/1424 وتاريخ 19/36833 ورقم ,هـ3/4/1424 وتاريخ
 واستعمال وترويج بحيازة المدانين السجناء بعض بحق الصادرة الشرعية األحكام من صورة

 الجرمي الوصف تحديد بضرورة للمحاكم اإليعاز سموه وطلب .إلخ..المخدرة الحبوب
 سموه بخطابات المرفقة األحكام وأن ذكر ما الحال وحيث .إلخ..الجزاء تقدير قبل للمتهم

 إليكم نرغب لذا سموه إليه أشار حسبما ذلك وألهمية الجرمي الوصف عن فيها ينوه لم
 في 2016/ت/13 رقم بالتعميم الخصوص هذا في به تبلغتم أن سبق ما واعتماد االطالع

.و)/بذلك بالتقيد الفضيلة أصحاب على والتوكيد هـ22/6/1423
2386/ت/13
1/54
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1425
والمخدرات المسكرات

 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب التعميم من نسخة تلقينا لقد (
 وتاريخ 213 رقم العلماء كبار هيئة إلى فيه المشار هـ1/11/1424 وتاريخ 16/89140
 الالصق والشريط البالونة منها التي الحديثة العلمية الوسائل استعمال حول هـ14/6/1424

 هذه بواسطة إليه يتوصل ما أن االعتبار بعين األخذ مع بالدم الكحول نسبة يحدد الذي
 كبار هيئة وقرار سموه تعميم من نسخة برفقه تجدون لذا .إلخ..القرائن من قرينة الوسائل
.و/ ) بذلك واإلحاطة لالطالع إليهما المشار العلماء

2497/ت/13
1/5
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والمخدرات المسكرات

)

 صاحب تعميم على المبني ، هـ14/4/1423 وتاريخ 1979/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقا
 ، هـ15/3/1423 وتاريخ ش19/12688/2 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو

 المناطق إمارات إلى مخدرة مواد من يضبط ما إتالف لجان رئاسة يتولى أن مناسبة المتضمن
 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ...

 مجلس قرار من نسخة وبطيها ، هـ19/7/1425 وتاريخ 37375/ب/7 برقم الوزراء
 على الموافقة : أوالً : يلي بما القاضي هـ14/7/1425 وتاريخ ) 203 ( رقم الوزراء
 عن رياال وخمسون مائتان ) 250 ( مقدارها المخدرات إتالف لجنة لعضو مكافأة صرف

 آالف ستة للعضو يصرف ما يتجاوز أال .1 : اآلتية للضوابط وفقا وذلك ، إتالف عملية كل
 ( : التالية الجهات من اللجنة في المشاركين على المكافأة تقصر أن .2 . السنة في ريال

 . ) الجمارك ، المخدرات مكافحة إدارة ، العام واالدعاء التحقيق هيئة ، المحكمة ، اإلمارة
 بند من المكافأة هذه تصرف أن .4 . واحد عضو إال جهة كل من اللجنة في يشارك أال .3

 مقدارها شهرية مكافأة صرف على الموافقة : ثانياً . العضو يتبعها التي الجهة في المكافآت
 عسكريا أكان سواء المخدرة المواد حفظ عن للمسؤول رياال وخمسون ثالثمائة ) 350 (
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... مدنيا أم



2615/ت/13
1/5
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1426
والمخدرات المسكرات

)

 والتاريخ ش19/9991/2 الرقم ذات الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 الوفيات قضايا عدد ارتفاع أسباب لدراسة المشكلة اللجنة أن المتضمنة ، هـ16/2/1426

 الرتكاب ودفعه اإلنسان على الكبتاجون حبوب تعاطي وتأثير ، المخدرات تعاطي بسبب
 ، بالجريمة ارتباط لها ) الكبتاجون ( ضمنها ومن اإلمفيتامين حبوب أن رأت ، الجرائم
 يحفز اكتئاب حدوث إلى يؤدي الذي التعاطي عند االنسحابية األعراض حصول عند وذلك

 نفسية اضطرابات إلى يؤدي طويلة مدة التعاطي في االستمرار وأن ، االنتحار على المتعاطي
 يؤدي الذي ، الغير من واالضطهاد بالمراقبة والشعور ، اآلخرين في بالشكوك تتسم ضاللية
 أصحاب إبالغ سموه ويرغب . الممتلكات أو اآلخرين ضد العنف أو القتل إلى بدوره

 ذلك أخذ ) الكبتاجون ( اإلمفيتامين وخاصة المخدرات قضايا ينظرون الذين القضاة الفضيلة
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . ومروجيها مهربيها على العقوبة تقرير عند االعتبار في

 رقم التعميم انظر . و/ ) والتعليمات الشرعي الوجه وفق يخصكم فيما موجبه
. هـ17/3/1427 في 2851/ت/13
2703/ت/13
1/54
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1426
والمخدرات المسكرات

 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد
 وزير الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه ، هـ10/7/1426 وتاريخ ر/26636
 وتاريخ ) 152 ( رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة .1 : يلي ما وبطيه ، الداخلية

 ، العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ12/6/1426
 وتاريخ ) 39/م ( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة .2 . بالقرار المرفقة بالصيغة

 موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك على بالمصادقة الصادر ، هـ8/7/1426



 الملكي والمرسوم ، الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه
 انظر . هـ14/2/1427 في 2832/ت/13 رقم التعميم انظر . و / ) بعاليه إليهما المشار
. هـ17/3/1427 في 2851/ت/13 رقم التعميم

2714/ت/13
1/54
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1426
والمخدرات المسكرات

 قرار إلى فيه المشار ، هـ27/7/1425 وتاريخ 2497/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 صرف على بالموافقة القاضي ، هـ14/7/1425 وتاريخ ) 203 ( رقم الوزراء مجلس
 عملية كل عن رياال وخمسون مائتان ) 250 ( مقدارها المخدرات إتالف لجنة لعضو مكافأة
 السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... معينة لضوابط وفقا وذلك ، إتالف

 ، هـ23/7/1426 وتاريخ ر/28671 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي
 الموافقة تمت أنه المتضمن ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه
 بأن القاضي ، هـ17/7/1426 وتاريخ ) 186 ( رقم الوزراء مجلس قرار على الكريمة
 قرار من ) أوالً ( البند من ) 2 ( الفقرة في الواردة المخدرة المواد إتالف لجنة إلى يضاف
 ضبط تولّت التي الجهة من مندوب ، هـ14/7/1425 وتاريخ ) 203 ( الوزراء مجلس
 أالّ على – ذكره اآلنف القرار في عليها المنصوص الجهات غير من – المخدرة المواد
 إليكم نرغب لذا . جهته ضبطتها مخدرة مواد إتالف عند إال اللجنة في اشتراكه يكون

.و / ) . واإلحاطة االطالع
2746/ت/13
1/54
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1426
والمخدرات المسكرات

 مجلس قرار إلى فيه المشار هـ24/7/1426 وتاريخ 2703/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 مكافحة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ12/6/1426 وتاريخ ) 152 ( رقم الوزراء

 رئيس الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد عليه . الخ ... العقلية والمؤثرات المخدرات
 تم أنه المتضمنة ، هـ13/9/1426 وتاريخ ب/36808 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان



 الصادر العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام في عليها المنصوص الجداول إرفاق
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ8/7/1426 وتاريخ 39/م رقم الملكي بالمرسوم

. و / ) . إليها المشار الجداول من نسخة برفقه وتجدون . موجبه
2772/ت/13
1/54
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 صاحب برقية على المبني ، هـ9/7/1424 وتاريخ 2275/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وتاريخ ص ش/630 رقم الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو

 إلى الموجهة المكاتبات إرسال إليها يتم التي الجهة بتحديد المتعلقة ، هـ21/6/1424
 نائب العهد ولي الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... سموه
 وتاريخ ش/1679 رقم العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس رئيس
 ، هـ21/6/1424 وتاريخ ص ش/630 رقم لبرقيتنا إلحاقاً [ : ونصها ، هـ21/10/1426

 طريق عن منا يصدر ما على رداً لنا المرفوعة المكاتبات وصول لتسهيل السعي بشأن
 على وحرصاً ، المواضيع بعض بشأن ، واستفسارات توجيهات من الخاصة سكرتاريتنا

 طلب أو استفسار على رداً تكون التي المكاتبات برفع التأكيد إليكم نرغب . وصولها سرعة
 الصادر الجهة نفس طريق عن ، الخاصة سكرتاريتنا طريق عن إليكم منا صادر توجيه أو إفادة
 ، العهد ولي ديوان من كل في الرياض ومقرها ، بنا الخاصة السكرتارية وهي ، ذلك منها

 انتقال عند وذلك ، الخالدية وقصر ، كذلك العهد ولي بديوان جدة وفي ، العزيزية وقصر
 صفة عليها أو عاجلة أنها ترون التي الموضوعات إلى إضافة ، الصيف فترة في لجدة عملنا

 وممثليات إمارات من ، لكم التابعة الجهات على بذلك التعميم إليكم ونرغب ، الخصوصية
. و / ) واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] عليكم والسالم . وخالفه

2771/ت/13
1/54
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والمخدرات المسكرات
)

 مجلس قرار إلى فيه المشار هـ24/7/1426 وتاريخ 2703/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 مكافحة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ12/6/1426 وتاريخ ) 152 ( رقم الوزراء

 الخطي البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... العقلية والمؤثرات المخدرات
 وتاريخ 19/89400 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب جدا العاجل

 ، هـ1/8/1426 وتاريخ 19/68082 رقم لتعميمنا إلحاقاً [ : ونصه ، هـ25/10/1426
 بموجب عليه الموافق العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام من نسخة به المشفوع
 برقية بموجب المعنية للجهات المبلغ هـ9/7/1426 وتاريخ 39/م رقم الملكي المرسوم
 وتاريخ ر/36636 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب

 إليه المشار النظام من والسبعون الحادية المادة تضمنت حيث ) فاصله ( هـ10/7/1426
 الرابعة المادة أن كما منه يتجزأ ال جزءاً وتعديالتها النظام لهذا المرفقة الجداول بأن

 به ويعمل الرسمية الجريدة في النظام هذا ينشر ( أن على نصت النظام ذات من والتسعين
 بتاريخ القرى أم جريدة في نشره تم حيث ) فاصله ( ) نشره تاريخ من يوما تسعين بعد
 المحاكم من العقوبات وتقرير النظام هذا أحكام بموجب العمل فإن هـ12/8/1426

 ) فاصلة ( هـ12/11/1426 تاريخ من يبدأ العام المدعي دعوى على بناء المختصة الشرعية
 اإلجراء هذا من بنسخة العدل وزير معالي زودنا وقد بذلك بالتقيد للمختصين اإليعاز نود

 المختصة الجهات تزويد تم كما المحدد الوقت في به بالعمل الشرعية المحاكم على للتأكيد
 نرغب لذا . أهـ ] إليها المشار الجداول من نسخة برفقه وتجدون الغرض لنفس منه بنسخة
 المشار الجداول من نسخة برفقه وتجدون ، يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم
. و / ) إليها
2786/ت/13
1/54

23
11

1426
والمخدرات المسكرات

)



 البرقي التعميم على المبني ، هـ9/11/1426 وتاريخ 2771/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 ، هـ25/10/1426 وتاريخ 19/89400 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب
 وتقرير العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام أحكام بموجب العمل أنّ المتضمن
 تاريخ من يبدأ العام المدعي دعوى على بناء المختصة الشرعية المحاكم من العقوبات

 السمو لصاحب البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... هـ12/11/1426
 لتعميم اإللحاقي ، هـ13/11/1426 -12 وتاريخ 19/66906 رقم الداخلية وزير الملكي
 نظام نفاذ سريان بأن اإلحاطة المتضمن ، هـ19/10/1426 وتاريخ 19/89400 رقم سموه

 تاريخ بعد وقعت التي القضايا على العقوبات وتقرير العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة
 النظام نشر قبل وقعت التي القضايا أما ، أعاله إليه المشار الرسمية الجريدة في النظام نشر
 برقية من نسخة تلقينا كما . الخ ... النظام لنشر السابقة التعليمات وفق فيها النظر فيتم

 ، هـ16/11/1426 وتاريخ س19/67512/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب
 أنّ المتضمنة ، هـ13/11/1426 -12 وتاريخ 19/66906 رقم سموه لتعميم اإللحاقية

 المحكمة أمام رفعها حين الدعوى الئحة تضمين .1 : التالية القواعد وفق العمل يقتضي األمر
 المخدرات مكافحة نظام سريان قبل وقعت التي القضايا من المنظورة القضية أن المختصة

 عليها وتنطبق ، هـ12/11/1426 تاريخ من اعتباراً به العمل يبدأ الذي العقلية والمؤثرات
 المختصة للجهة العقوبة تقرير وترك اإلدانة إثبات وطلب ، النظام لسريان السابقة التعليمات

 11 رقم الوزراء مجلس قرار حسب المناطق أمارات أو الوزارة بتقريره تختص فيما وذلك ،
.2 . المناطق أمراء وتفويضات ، هـ1/2/1374 وتاريخ

 الواردة المخدرات استعمال بقضايا الخاصة الرابعة المادة تطبيق صالحية األمارات تمارس
 قضايا وكذلك ، المخدرات بعقوبة الخاص ، هـ1374 لعام 11 رقم الوزراء مجلس بقرار
 35/11794 برقم والمبلغ ، هـ11/2/1422 وتاريخ 620 رقم الوزاري القرار وفق القات

 والتعليمات األنظمة لتطبيق للوزارة يرفع ذلك عدا ما .3 . هـ11/2/1422 وتاريخ
 والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أعاله إليه المشار الوزراء مجلس بقرار عليها المنصوص

. و / ) . والتعليمات األنظمة وفق يخصكم فيما بموجبه
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 مجلس قرار على المبني ، هـ24/7/1426 وتاريخ 2703/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 مكافحة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ12/6/1426 وتاريخ ) 152 ( رقم الوزراء

 من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... بالقرار المرفقة بالصيغة ، العقلية والمؤثرات المخدرات
 هـ5/2/1427 وتاريخ ش1/5/7565/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية

 برقية إلى إشارة[ : ونصها ، العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس لمعالي أصالً الموجهة
 هيئة فرع رئيس خطاب على المبني هـ23/1/1427 في س10/1308 هـ رقم معاليكم
 تطبيق بشأن هـ22/1/1427 في س1/68/ج7 هـ رقم جازان بمنطقة العام واالدعاء التحقيق

 في 39/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام
 وما القات جرائم على هـ1/8/1426 في 19/68082 رقم بتعميمنا المبلغ هـ8/7/1426

 بعض ظهر للنظام إعماالً القات لقضايا مباشرته أثناء جازان منطقة في الفرع أن إليه أشرتم
 ( إليه أشير عما اإلفادة ورغبتكم القات لجرائم المقررة العقوبات تطبيق حيال االختالف

 رقم الصحة بوزارة الدم وبنوك المختبرات عام مدير خطاب وردنا أنه معاليكم نفيد ) فاصلة
 العديد على يحتوي القات نبات أن -1 :- يلي ما المتضمن هـ1/2/1427 في 247/27

-nor ( الكاثين هو المواد تلك وأهم المركزي العصبي للجهاز المنشطة الفعالة المواد من
)cathine pseudoephedrine 2( والكاثينون . ) cathinone- نبات أن 

 العربية المملكة في وتداولها وحيازتها زراعتها المحظور البذور و النباتات من القات
 المرفق ( والصيدلية الطبية للرخص العامة اإلدارة من الصادر الرابع للجدول طبقاً السعودية

. ) صورته

 للعقاقير الخضراء القائمة ضمن مدرجتان أعاله إليهما المشار الفعالتين المادتين أن -3
 م1971 سنة المبرمة النفسية العقاقير التفاقية طبقاً الدولية للرقابة الخاضعة النفسية

internahional  بفيينا المخدرات لمراقبة الدولي المجلس من والصادرة
INCB ( Board Control Narcotics( صورتها المرفق ) أن وحيث ) فاصلة 

 عليه المنصوص المادي والدليل الفنية الخبرة هي القات نبات في الفعالة المواد بإثبات العبرة
 المخدرة المواد والختالف العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام من األولى المادة في
 أن حيث المضبوطة المادة ونوعية المركزي العصبي الجهاز على وتأثيرها خطورتها حيث من

 المخدرة المواد أخف من فيعتبر القات بخالف وتأثيراً خطراً أشدها والكوكائين الهيروين
 تنطبق النظام ذات في عليها المنصوص العقوبات وألن والنفسي الجسمي االعتماد حيث من



 والمؤثرات المخدرات من كغيره والعقاب التجريم حيث من القات جرائم مرتكبي على
 النظام من الستون المادة على نصت ما العقوبة تطبيق عند ويراعى أعاله إليها المشار العقلية
 بذلك العامين المدعين إبالغ حيال الالزم باتخاذ واإليعاز االطالع نود ) فاصلة ( إليه المشار

 ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] المختصة المحكمة أمام الدعوى إقامة أثناء
.و)موجبه
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 كتاب إلى فيه المشار ، هـ24/7/1426 وتاريخ 2703/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 وتاريخ ر/26636 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب

 وتاريخ ) 152 ( رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة به المرفق ، هـ10/7/1426
 ... العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ12/6/1426
 برقية على المبني ، هـ14/3/1426 وتاريخ 2615/ت/13 رقم لتعميمنا وإلحاقاً . الخ

 ، هـ16/2/1426 وتاريخ ش19/9991/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب
 تعاطي بسبب الوفيات قضايا عدد ارتفاع أسباب لدراسة المشكلة اللجنة أن المتضمنة

 . بالجريمة ارتباط لها ( الكبتاجون ( ضمنها ومن اإلمفيتامين حبوب أن رأت ، المخدرات
 وتاريخ ش1/5/4/8346/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد عليه

 الشرقية المنطقة أمير الملكي السمو صاحب برقية إلى إشارة [ : ونصها ، هـ8/2/1427
 ) االمفيتامين( الكبتاجون حبوب أن المتضمنة هـ26/5/1426 وتاريخ 5835س/16/6 رقم

 تدمير إلى تناولها يؤدي حيث المخدرين والحشيش الهيروين تعاطي خطر تعدى خطرها
 السلوك في متمثلة مستديمة إعاقة عنه ينتج مما بالمخ المركزية األعصاب نهاية مراكز

 مدة في وذلك األهلية فقدان إلى يؤدي كما االضطهادية واالضطرابات العنيف العدواني
 وتاريخ ش19/36154 رقم ببرقيتنا والتعليم التربية وزير لمعالي بالكتابة ) فاصلة ( قصيرة

 29/6/1426 وتاريخ 6855 رقم بالبرقية معاليه إجابة وردت هـ10-11/6/1424
 مع بالتنسيق تحليلها تم الكبتاجون أقراص من أنواع سبعة يوجد أنه -1 :-يلي ما المتضمنة

 جميعها أن واتضح السموم لمراقبة اإلقليمي والمركز بالدمام النفسية للصحة األمل مجمع



 للجهاز المنبه التأثير لهما التي الفعالتين ، والميثامفيتامين ، االمفيتامين مادتي على تحتوي
 والقات ، والكافئين ، والثيوفلين ، والكينين ، األفدرين مثل إضافية ومواد المركزي العصبي

. والكاثينون الكاثين مادتي على يحتوي الذي

 تفرز التي العصبية الخاليا يدمران والميثامفيتامين االمفيتامين أن إلى الدراسات تشير -2
 . سنوات ثالث إلى تصل طويلة فترة التأثير هذا ويستمر والسيروتونين والدوبامين األدرنالين

 مواد إنتاج على المركب هذا مقدرة إلى إليها المشار االمفيتامين سمية ميكانيكية ترجع -3
 هيدروكسي ثنائي )6،5( ، دوبامين هيدروكسي )6( ، نورادرينالين مثل مؤكسدة أيضية

 . المخ في المركزية األعصاب نهاية تدمير عنه ينتج الذي السمي المفعول لها التي تربتامين
 في الموجودة المركبات ( والكاثينون ، والكاثين ، االفدرين مثل أخرى مواد هناك أن -4

 العصبية الكيميائية النواقل توافر من تزيد الكبتاجون ) االمفيتامين ( إلى تضاف ) القات
 عنها ينتج مما للسيروتونين المركزية األعصاب نهاية تدمير زيادة إلى وبالتالي ايضها ونواتج

 في المدمن بقاء فترة من يزيد مما الجسم من اإلمفيتامين سحب بعد حتى مستديمة إعاقة
 الذين المدمنين انتظار فترة زيادة إلى وبالتالي التنويم فترة وزيادة ، العالج ومراكز المصحات

 مشروعة غير بطريقة – الكبتاجون إلى يضاف -5 . المراكز تلك إلى الدخول من يمكنوا لم
 تكسير تمنع التي المواد من بأنها الدراسات أثبتت التي الكينين مثل األخرى المواد بعض –

 العصبية الخاليا إلى يصل حيث االمفيتامين تأثير ومدة قوة من يزيد مما الكبد في اإلمفيتامين
 لألعصاب تدمير قوة وبالتالي طويلة زمنية لفترة تأثيره ويبقى جداً عالي بتركيز المركزية
.مستديمة وإعاقة المركزية

 الكيميائية لملوثات عرضه يجعله دستورية غير بطريقة المستحضر هذا مثل تصنيع حيث -6
 تزيد محفزة كعوامل تستخدم التي والزئبق الرصاص مثل الثقيلة العناصر وبعض االفدرين مثل
 العصبية للخاليا تلف يسببان والزئبق الرصاص أن والمعروف التحضير تفاعل سرعة من

 والكبد الهضمية القناة أنسجة تلف إلى إضافة الرعاشي الشلل عنه ينتج الذي المركزية
 ألهمية نظراً ) فاصلة ( الدم وفقر ويرقان الكبد في وتليف معدية قرح مسبباً العظم ونخاع

 متسارع هالك من تسببه وما المتعاطي على المادة هذه خطورة بيان حيث من الدراسة هذه
 للمتقدمين األمل مستشفيات استيعاب وعدم المخدرات مدمني عدد وزيادة الدماغ لخاليا
 الجزائية العقوبات في النظر إعادة منها توصيات عدة إلى الدراسة انتهت فقد للعالج

 الضرر مع يتناسب بما والمنشطات ) الكبتاجون ( االمفيتامين مادة وترويج بتعاطي المرتبطة
 العامين والمدعين الفضيلة ألصحاب واإليعاز االطالع نأمل لذا . ) فاصلة ( عنها الناتج

 إقامة أثناء الكبتاجون حبوب وتهريب ترويج جرائم في المتهمين على العقوبة بتشديد



 وفق موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... األحكام وإصدار العامة الدعوى
.و ) والتعليمات األنظمة
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 1/5/5/37186 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 وتاريخ 3130 رقم الوزاري القرار من نسخة به المرفق ، هـ25/4/1427 وتاريخ

 بشأن هـ3/9/1408 وتاريخ 3130 رقم الوزاري القرار إلى فيه المشار ، هـ25/3/1427
 من )3( المادة تعديل : أوالً : يلي ما المتضمن ، االعتبار رد وإجراءات السوابق تسجيل
 تكون أن -أ :التالي النحو على لتكون هـ3/9/1408 وتاريخ 3130 رقم الوزاري القرار

 العقوبة تكون أن -ب .الشرعي للوجه وفقاً تجري محاكمة بعد نهائي حكم على بناء العقوبة
 )3 .الرابعة للمرة السكر حد )2 .المسكر حد غير شرعياً حداً )1 : إما بها المحكوم

 الذي الجلد ( : اآلتية العقوبات من عقوبتان اجتمعت إذا )4 .سنتين عن تقل ال مدة السجن
 خمسة عن تقل ال التي الغرامة ، سنة عن يقل ال الذي السجن ، جلدة ثمانين عن يقل ال

 ثانياً .مجتمعان هما أو نظاماً أو شرعاً يتقرر ما العقوبات باجتماع والمقصود ). ريال آالف
 يبلغوا لم الذين األحداث ( :- التالي النحو على لتكون القرار ذات من )4( المادة تعديل :

 إبالغه سموه ويطلب ). بحقهم يصدر ما تسجيل يجري ال الجرم ارتكابهم حين عشرة الثامنة
.و )يخصكم فيما بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا إلخ ... بموجبه للعمل يلزم لمن
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 صاحب تعميم على المبني ، هـ17/5/1422 وتاريخ 1779/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 موافقة المتضمن ، هـ23/4/1422 وتاريخ 6/2137هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 العام االدعاء ألعمال الدوائر هذه وممارسة ، العام واالدعاء للتحقيق دوائر افتتاح على سموه

 والرقابة الجزائية األحكام تنفيذ على واإلشراف األحكام تمييز وطلب القضائية الجهات أمام
 صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... التوقيف ودور السجون على والتفتيش

 نشير [ : ونصه ، هـ20/6/1427 وتاريخ 6/10275هـ رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 تحقيق دوائر افتتاح المتضمن هـ23/4/1422 وتاريخ 6/2137 هـ قم البرقي تعميمنا إلى

 أمام العام االدعاء أعمال وممارستها المملكة بمناطق المحافظات بعض في عام وادعاء
 على والتفتيش والرقابة األحكام تنفيذ على واإلشراف األحكام تمييز وطلب القضائية الجهات
 استعداد عن العام واإلدعاء التحقيق هيئة رئيس علينا عرض وحيث . التوقيف ودور السجون

 بمنطقة ينبع ومحافظة الرياض بمنطقة الدوادمي بمحافظة العام واالدعاء التحقيق دائرتي
 حالياً بها يقوم التي العقلية والمؤثرات المخدرات قضايا في التحقيق لمباشرة المنورة المدينة
 : الخصوص وجه وعلى السارية والتعليمات األنظمة حسب المخدرات مكافحة قسما

 وتاريخ 56/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر العام واالدعاء التحقيق هيئة نظام.1
 39/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر الجزائية اإلجراءات نظام.2 . هـ24/10/1409

 بالمرسوم الصادر العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام.3 .هـ28/7/1422 وتاريخ
 رقم الملكي باألمر الصادر المناطق نظام.4 . هـ8/7/1426 وتاريخ 39/م رقم الملكي

 مجلس بقرار عليها الموافق الفتيات رعاية مؤسسة الئحة.5 . هـ27/8/1412 وتاريخ 92/أ
.6 . هـ19/7/1395 وتاريخ 868 رقم الوزراء

 وتاريخ 611 رقم الوزراء مجلس بقرار عليها الموافق االجتماعية المالحظة دور الئحة
 بتعديل القاضي هـ20/5/1426 وتاريخ 134 رقم الوزراء مجلس وقرار هـ13/5/1395

 وقرار هـ26/1/1421 وتاريخ 25 رقم الوزراء مجلس قرار.7 . الالئحة من األولى المادة
 دائرتا تباشر : أوالً : يلي لما وفقاً وذلك . هـ2/12/1423 وتاريخ 274 رقم المجلس
 والمؤثرات المخدرات قضايا في التحقيق وينبع الدوادمي بمحافظتي العام واالدعاء التحقيق
 ومكافحة الجزائية اإلجراءات لنظامي وفقاً – أخرى جرمية بأوصاف المقترنة غير – العقلية

 للتحقيق المنظمة والتعليمات واللوائح األنظمة تراعى : ثانياً .العقلية والمؤثرات المخدرات
 للمقام القضايا بعض رفع توجب التي السارية التعليمات وكذلك والفتيات األحداث مع

 المحافظتين في الجنائي الضبط رجال على : ثالثاً .بشأنها إجراء أي اتخاذ قبل السامي
 عنها اإلبالغ أو أوالً الفقرة في إليها المشار بالجرائم متهم أي على القبض عند إليهما المشار



 وجه وعلى الجزائية اإلجراءات بنظام الواردة بهم المناطة االستدالل بإجراءات القيام
 قرارات : رابعاً .المذكور النظام من ) 27/31/33/34/35 ( المواد في ورد ما الخصوص

 الهيئة إدارة لجنة قبل من تراجع الرجم أو القطع أو بالقتل الحكم فيها يطلب التي االتهام
 بحكم العام واالدعاء التحقيق هيئة نظام من الرابعة المادة في عليها المنصوص الرئيس بالمقر

 لجنة قبل من االتهام قرارات تراجع رابعاً بالفقرة ورد ما مراعاة مع : خامساً .اختصاصها
 األقدمية في له سابقين أو المحقق مرتبة من أعلى بمرتبة وعضوين الدائرة رئيس من تتكون

 تنفيذ السجون وإدارة المخدرات مكافحة قسم على : سادساً .واحدة مرتبة من كانوا إذا
 أو قبض أو تبليغ من التحقيق إجراءات تتطلبه ما كل في العام واالدعاء التحقيق دائرة طلبات
 ونحو السوابق وبحث والخبراء والمترجمين الدعوى وأطراف الشهود أو المتهم إحضار

.ذلك

 والمؤثرات المخدرات قضايا في التحقيق بمباشرة إليهما المشار الدائرتان تبدأ : سابعاً
 إليهما المشار بالمحافظتين المخدرات مكافحة قسم ويستمر هـ4/8/1427 بتاريخ العقلية

 التنسيق ويجري كالمتبع التاريخ هذا قبل وقعت التي القضايا في التحقيق إجراءات باستكمال
 اإلجراءات لترتيب المنطقة في المخدرات مكافحة وإدارة الهيئة فرع في المختصين بين

 التحقيق دوائر تقوم : ثامناً . المنطقة ألمير عنه والعرض بذلك محضر وإعداد الالزمة
 العقلية والمؤثرات المخدرات قضايا في التحقيق بمباشرة المحافظات بقية في العام واالدعاء

 المنطقة ألمير فرع كل رئيس يعرض أن على الضوابط هذه وفق استعدادها استكمال حين
 جرى وقد اعتماده نرغب ذلك على ولموافقتنا .دائرة بكل العمل بداية تاريخ تحديد بطلب
 إليكم نرغب لذا . أهـ ] يخصه فيما كل بموجبه للعمل منه بصورة المعنية الجهات تزويد

.و ) واإلحاطة االطالع
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 في 2771/ت/13ورقم هـ24/7/1426في 2703/ت/13رقم الوزارة لتعاميم إلحاقاً
 احكام بموجب العمل بشأن هـ23/11/1426 في 2786/ت/13 ورقم هـ9/11/1426



 2293/ت/13 رقم التعاميم وكذلك العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام
 الوصف تحديد ضرورة بشأن هـ22/6/1423 في 2016/ت/13 ورقم هـ1/8/1424في

 السمو لصاحب الخطية البرقية من نسخه تلقينا فقد إلخ ... الجزاء تقدير قبل للمتهم الجرمي
 إلى أصالً الموجهة , هـ15/10/1427 وتاريخ 84857 رقم الداخلية وزير الملكي
 المحاكم على التأكيد سموه طلب والمتضمنة الجوف منطقة أمير الملكي السمو صاحب
 والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام مواد إلى واالستناد الجرمي الوصف تحديد بضرورة
 اتخاذها يمكن التي اإلجراءات على الحقه آثار من لذلك لما , الشرعية القرارات في العقلية

 لذا الخ... العفو تعليمات من استفادتهم أو مماثلة جريمة ارتكابهم حال في المتهمين على
 ).الخصوص بهذا لكم المبلغة والتعليمات األنظمة وفق بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب
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3109/ت/13
1/5

13
5

1428
والمخدرات المسكرات

 رقم وتعميمنا هـ14/11/1427 وتاريخ 3001/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 وتاريخ 2703/ت/13 رقم وتعميمنا هـ17/3/1427 وتاريخ 2851/ت/13
 العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام أحكام بموجب العمل بشان هـ24/7/1426
 وتاريخ 12575 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقيات تلقينا فقد عليه إلخ ...
 وتاريخ 31644 ورقم هـ15/2/1428 وتاريخ 16057 ورقم هـ6/2/1428
 وتاريخ 23988 ورقم هـ21/3/1428 وتاريخ 27712 ورقم هـ1/4/1428

 وتاريخ 18265 ورقم هـ29/2/1428 وتاريخ 20741 ورقم هـ12/3/1428
 برقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب برقيات تلقينا كما هـ22/2/1428

 28926 ورقم هـ27/3/1428 وتاريخ 29967 ورقم هـ14/4/1428 وتاريخ 36255
 بما بالتقيد القضاة الفضيلة أصحاب على التأكيد طلب المتضمنة هـ23/3/1428 وتاريخ

 محددة وعقوبات جرمية أوصاف من العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام في ورد
 لذا إلخ ... المواد تلك مع يتفق بما لديهم المنظورة القضايا وتكييف الحكم في واالستناد

 العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام في ورد بما التقيد ومراعاة اإلطالع إليكم نرغب
 مع ، المذكور النظام من الثالثة المادة في عليها المنصوص الجرمية األوصاف ذلك ومن



 وما الشرعي للوجه وفقاً المفسدين وردع الجريمة هذه دابر لقطع الرادعة العقوبات تشديد
و /،،، الموفق والله .إليه المشار النظام تضمنه
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 أمير الملكي السمو صاحب برقية إلى فيه المشار ، هـ3/6/1428 وتاريخ 1/5/2/53138

 وجود إلى فيها المشار ، هـ2/12/1426 وتاريخ 130038/أم رقم المكرمة مكة منطقة
 بالمعامالت يتعلق ما وهو المتبعة اإلدارية اإلجراءات من استثناؤه يمكن المعامالت من نوع

 حضور عند بأنه بجدة العامة المحكمة رئيس فضيلة اقترحه وما ، المسكر بشرب الخاصة
 لمحاكمته القضاة ألحد يحال أن باإلمكان فإنه شرعاً اعترافه لتقديم المحكمة إلى المتهم

 البرقي التعميم في أشير كما . المحكمة أمام مباشرة الجلد تنفيذ ثم ومن للمسكر شربه على
 أن المتضمن ، هـ21/6/1427 وتاريخ 53311/27 رقم كتابنا إلى الداخلية وزير سمو من

 رقم الوزاري القرار إلى استناداً للتوقيف الموجبة القضايا من ليست المسكر شرب قضايا
 نظام في يوجد ال وأنه ، للتوقيف الموجبة بالجرائم الخاص هـ23/7/1423 وتاريخ 1245

 انتهاء فور المتهم إحالة األصل وأن ، المتهم اعتراف تصديق يوجب ما الجزائية اإلجراءات
 نظام من )126( للمادة وفقاً المختصة المحكمة إلى بحقه اتهام مذكرة وإعداد التحقيق

 مطلق كان إن توقيفه أو موقوفاً كان إن سراحه إطالق للمحكمة وأن ، الجزائية اإلجراءات
 التعميم في أشير كما . الجزائية اإلجراءات نظام من )123( رقم المادة إلى استناداً السراح
 وزير سمو تأييد تم والذي – إليه أشير ما لمعالجة رأيناه لما الداخلية وزير سمو من البرقي

.1 : يلي ما وفق – له الداخلية

 أشير والتي المحكمة إلى إحالتها قبل الجنائية القضايا في المتبعة اإلدارية لإلجراءات بالنسبة
 وتصديق السجن نحو من المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب برقية في إليها

 يجب ال أنه من برقيتنا تضمنته ما بمثل يقضي الجزائية اإلجراءات نظام فإن االعتراف
 في )1245( رقم الوزاري القرار في عليها المنصوص الكبيرة الجرائم في إال التوقيف

 ، للتوقيف الموجبة الكبيرة الجرائم من ليست المسكر شرب وجريمة ، هـ23/7/1423



 بل ، المحكمة لدى المتهم اعتراف تصديق يوجب لم الجزائية اإلجراءات نظام أن كما
 ، عليه المتهم ويبصم والكاتب المحقق عليه ويوقع التحقيق محضر في اعترافه بتدوين يكتفى

 قضايا وفي عموماً الجنائية القضايا في المتبع اإلداري الروتين من سيخفف ذلك إن شك وال
.2 .الخصوص وجه على المسكر

 غير وفي ، الكبيرة الجرائم في إال التحقيق إجراء يوجب ال الجزائية اإلجراءات نظام أن
 أمام مباشرة بالحضور المتهم بتكليف الدعوى يرفع أن للمحقق جعل الكبيرة الجرائم

 من )162( المادة أن كما ، النظام من )64( المادة عليه تنص ما حسب المختصة المحكمة
 فعلى إليه المنسوبة بالتهمة وقت أي في المتهم اعترف إذا (( أنه على تنص نفسه النظام

 ، صحيح االعتراف أن إلى اطمأنت فإذا فيها وتناقشه تفصيالً أقواله تسمع أن المحكمة
 وهاتان )) القضية في وتفصل بذلك تكتفي أن فعليها أخرى أدلة إلى حاجة ال أنه ورأت

 مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب رآه الذي التوجه تؤيدان إليهما المشار المادتان
 ال الرأي هذا ولعل ، مباشرة المحكمة إلى بالمسكر الخاصة القضايا إحالة من المكرمة
 من تعد ال بجرائم المتعلقة القضايا جميع على ذلك ينسحب بل المسكر بقضايا يختص
 المتهم فتكلف ، فيها التحقيق إلى الحاجة عدم التحقيق جهة رأت ما متى الكبيرة الجرائم
 التحقيق إجراءات جميع أن من إليه أشرنا ما على التأكيد مع ، مباشرة المحكمة أمام بالمثول

 والتعليمات األنظمة تكفلها التي المتهم حقوق فيها يراعى أن بد ال العقوبة وتنفيذ والمحاكمة
.التقاضي درجات جميع استيفاء يجب كما

 التحقيق هيئة رئيس معالي برقية إلى الداخلية وزير سمو من البرقي التعميم في أشير كما
 كتابنا في ورد ما تأييد المتضمنة ، هـ1/4/1428 وتاريخ 11/6162هـ رقم العام واالدعاء
 أمام مباشرة بالحضور المتهم بتكليف الجزائية الدعوى المحقق يرفع وأن ، المذكور
 رفع ويتم ، الجزائية اإلجراءات نظام من )64( المادة عليه نصت بما عمالً المحكمة
 على بها الحكم المتعين العقوبة بطلب المحكمة إلى بإحالتها المذكورة الجزائية الدعوى
 ونظام الجزائية اإلجراءات نظام بتطبيق اإللتزام تفعيل المختصة الجهات على ويؤكد ، المتهم

 والوراثية الحيوية والتقارير السوابق ببحث العالقة ذات الجهات وحث الشرعية المرافعات
 بالنتائج والمحققين الجنائي الضبط رجال وموافاة والطبية والشرعية والمخبرية والكيميائية

 والله . يخصكم فيما بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا .إليها التوصل تم التي
و /،،، يحفظكم
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 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من الخطي البرقي السري التعميم تلقينا فقد
 رقم العام األمن لبرقيتي إشارة [ :-ونصه هـ1/8/1428 وتاريخ 1/5/4/50172
 العمل بشأن هـ13/4/1428 في س8/3711/1 ورقم هـ4/7/1427 في س8/5703/1

 على الموافق الحقاً عليهم والقبض المخدرات مروجي بعض من المسبق الشراء بأسلوب
 أشير وما سنة بعد ذلك وتقييم هـ6/2/1426 وتاريخ ش19/7813/2 رقم ببرقيتنا تطبيقه

 مروجي من بكثير اإلطاحة في نجح لكونه )التجربة بعد( األسلوب بهذا اإلشادة من إليه
 المحافظة في كذلك لهم وكراً النائية والمناطق الهجر يتخذون الذين الحذرين المخدرات

 )فاصلة( األسلوب بهذا بالعمل واالستمرار وسالمته السري المصدر انكشاف عدم على
 وتاريخ ش1/5/4/40583/2 رقم ببرقيتنا معاليكم من كل مرئيات استطالع تم حيث
 رقم ببرقيته العام واإلدعاء التحقيق هيئة رئيس معالي فأجاب هـ14/7/1427

 المواد مع يتفق ال األسلوب هذا أن المتضمنة هـ15/9/1427 وتاريخ س10/15432/هـ
 المروجين على القبض هو األمثل األسلوب وأن الجزائية اإلجراءات نظام من )35و33و30(

 القبض في التأخير وألن ذاته النظام من )30( المادة لنص إعماالً مباشرة بجرمهم متلبسين
 أنه كما للفرار فرصة المتهمين ويعطي التحقيق إضعاف إلى يؤدي أن شأنه من المروجين على
 )فاصلة( عليه القبض قبل بترويجها فيقوم المخدرات من كمية المروج لدى يكون قد

 هذا أن هـ12/11/1427 وتاريخ 6/87771/27 رقم بخطابه العدل وزير معالي وأوضح
 وسائل من والشهادة الشهادة بطريق الترويج جريمة إثبات ضوابط في يبحث األسلوب

 أن .2 .العدل الثقة وهو شهادته تقبل ممن تكون أن .1 :- وهي الشرعية بشروطها اإلثبات
 الشهادة تكون أن .3 .الجريمة هذه مثل في فأكثر شاهدان وهو شرعاً المعتبر بالعدد تكون

.إثباتها المراد للجريمة المادي بالفعل يقوم وهو المتهم برؤية الشهادة تكون بأن موصلة

 وال الجريمة بارتكاب اإلدانة بثبوت تحكم المحاكم فإن الصفة بهذه الشهادة اكتملت فإذا
 تم كما المشهود بالجرم المتهم على القبض لعدم القضاء من النظر يصرف أن يمكن

 على مقترحات من لهم ظهر بما لإلفادة متعددة محاكم في القضاة من عدد رأي استطالع
 بأسلوب أصحابها على قبض قد ويكون تردهم التي القضايا خالل من األسلوب بهذا العمل



 نظر تحت البيع يكون أن .1 : اآلتي في تتلخص التي مقترحاتهم فوردت المسبق الشراء
 أسماء على القبض محضر في ينص أن .2 ).الشهادة تكتمل حتى فأكثر شخصان( الفرقة

 أفراد جميع استدعاء يتم ال حتى والتسليم االستالم عملية على شهادة لديهم الذين األشخاص
 ظاهر مكان في المبلغ وتسليم المخدرة المادة تسليم يتم أن على الحرص .3 .القابضة الفرقة

 والمروج المصدر بين تدور التي المكالمة وتسجيل الترويج عملية تصوير .4 .اإلمكان قدر
 الفرقة جهود تضيع ال وحتى الدعوى في قوية قرينة تكون حتى المعاملة رفق كتابياً وتفريغها
 الجريمة بأركان يتعلق فيما خصوصاً القابضة الفرقة ألفراد تأهيلية دورات عقد .5 .القابضة
 الجهة قبل من ذلك دراسة تم حيث )فاصلة( فيها والشروع الجريمة بين والفرق وثبوتها

 نظام من )35و33و30( المواد إلى العام واإلدعاء التحقيق هيئة استناد أن واتضح المختصة
 على بالقبض خاصة مواد هي المسبق الشراء بأسلوب األخذ عدم في الجزائية اإلجراءات

 المادة في جاء – أ :- التالية لألسباب المتهم عن نفيها أو الجريمة بثبوت وليس المتهم
 بالجريمة التلبس حال في المتهم على القبض الجنائي الضبط لرجل أن النظام من )33(

 الضبط لرجل( بعبارة )33( المادة استهالل -ب .النظام من )30( بالمادة معرف والتلبس
 رجل على( النص لجاء الوجوب به أريد ولو جوازي األمر فأن )المتهم على القبض الجنائي
).المتهم على القبض الجنائي الضبط

 يكن لم إذا المتهم على القبض الجنائي الضبط رجل منع هو )35( المادة في ورد ما أن -ج
 المادة عجز بدليل التلبس الجريمة عن ينفي ال القبض تراخي فإن ولذا بالجريمة متلبساً

 أو أسلحة أو آالت حامالً قريب بوقت وقوعها بعد مرتكبها وجد إذا( النص وهو )30(
 به وجدت إذا أو فيها شريك أو فاعل أنه على منها يستدل أخرى أشياء أو أدوات أو أمتعة

 من تضمنه وما الواقعة ضبط محضر أن شك وال ذلك تفيد عالمات أو آثار الوقت هذا في
 على القبض في الجنائي الضبط رجل وصالحية التلبس جريمة استمرار يعني وشهود عالمات
 بعض من المسبق المباشر الشراء بأسلوب األخذ أن تقدم مما يتضح حيث )فاصلة( المتهم

 تم إذا الجزائية اإلجراءات نظام مع يتعارض ال الحقاً عليهم والقبض المخدرات مروجي
 مقترحات في أكثر بإيضاح وجاءت العدل وزير معالي إليها أشار التي الثالثة للشروط وفقاً

 الضوابط وفق األسلوب بهذا بالعمل باالستمرار اإليعاز نرغب لذا القضاة الفضيلة أصحاب
 وزير معالي خطاب في المذكورة المقترحات ووفق إليها المشار برقيتنا في الواردة السابقة
 بديوان المخدرات مكافحة إدارة( المختصة الجهة تعميد تم وقد صورته المرفق العدل

 من استجد ما تطبيق من سنة مضي بعد ذلك لتقييم هذه برقيتنا من بصورة )الوزارة
 األنظمة وفق يخصكم فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ .]مقترحات



و/ ).والتعليمات
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والمخدرات المسكرات

)

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجلة السرية البرقية تلقينا فقد
 صاحب خطاب إلى إشارة:[ ونصه هـ22/12/1428-21 وتاريخ خ1/5/4/77831/2

 ما بشأن هـ15/11/1428 في س401/21/2028 رقم القصيم منطقة أمير الملكي السمو
 إلى المخدرات مدمني من ذويهم أحد إدخال المتقدمون فيها يلتمس استدعاءات من يرفع

 الموضوع إخضاع تم وقد طويلة مدة فيها مكوثهم وطلبهم المتخصصة المصحات إحدى
 أشار التي التوصيات من عدد إلى الدراسة وانتهت باإلمارة المختصة الجهة قبل من للدراسة

 الوضعية هذه من المرضى أمور أولياء معاناة إنهاء على يساعد قد بها األخذ أن سموه
 التوعوية والمحاضرات النشرات خالل من المجتمع تعريف -أوال :-كاآلتي هي والتوصيات

 وتخصيص به تقوم الذي دورها وإيضاح المتخصصة التأهيل ومراكز المصحات تتوالها التي
 هذه يواجهون لمن والحلول الالزمة المشورة لتقديم الجميع متناول في تكون مجانية أرقام

 والمعارض والندوات المحاضرات هذه وتكثيف أسرهم أفراد ألحد أو لهم سواء المشاكل
 . وغيرها واألندية الصيفية والمراكز العامة والمهرجانات والجامعات المدارس في خاصة
 المخدرات مكافحة نظام من )42( المادة تضمنته عما اإلعالم وسائل في النشر -ثانياً

 إدمان أو استعمال أو تعاطي بسبب الدعوى التقام أنه على تنص والتي العقلية والمؤثرات
 احد أو فروعه أو أصوله أحد أو بنفسه تقدم إذا األفعال هذه أحد مرتكب بحق المخدرات

 أو مخدرات من المدمن أو المتعاطي بحوزة ما تسليم ذلك في ويشترط عالجه طالبا أقاربه
. مكانها إلى اإلرشاد أو وجدت إن عقلية مؤثرات

 إحدى إلى مريضه إدخال حال في المريض أمر ولي على والالزم القوي التعهد أخذ -ثالثاً
 يتابع أن على الستالمه يحضر العالج مرحلة انتهاء عند بأنه التأهيل ومراكز المصحات

 أطول مريضه ترك في يرغب األمور أولياء بعض ألن نظراً رعايته ويتابع ذلك بعد مراجعاته
 يتابع ال األولياء وبعض اآلخرين على الفرصة يفوت مما المتخصصة المصحة في ممكنة فترة



 والمصحات المراكز هذه طاقة رفع -رابعاً . انتكاسته يسب مما مريضه خروج بعد العالج
 انتظار طوابير ووجود األسّرة عدد قلة من عليها القائمون يشتكي حيث لذلك المخصصة

 إدخال يرغب لمن متخصصة مصحات فتح الخاص القطاع حث مع المستفيدين من طويلة
 معينة ضوابط وفق يتأخر قد الحكومية المصحة في دوره كان إذا حسابه على فيها مريضه
 . المخدر على االعتماد مرحلة إلى تصل التي للحاالت األمد طويلة إيواء مراكز فتح وأيضا

 من )43( المادة ضوء على صالحياتهم بممارسة القضاة الفضيلة ألصحاب الكتابة -خامساً
 إيقاع من بدال يجوز أنه على تنص والتي الجديد العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام

 في بإيداعه األمر العقلية المؤثرات أو المخدرة المواد تعاطي بسبب المدمن على العقوبة
 المخدرات مكافحة وشعب إدارة دعم -سادساً . الغرض بهذا المخصصة المصحات إحدى

 من على والقضاء السموم هذه انتشار لمحاربة بها المنوط بدورها لتقوم واألفراد بالمعدات
 وتكثيف المخدرات ضبط حالة في األمن لرجال بالنسبة للحوافز ثابتة آليات ووضع يروجها

 حيث األخرى األمنية األجهزة بمساندة النائية المناطق على دوري بشكل التفتيشية الحمالت
 . وتباعدها لها التابعة المناطق اتساع من المخدرات مكافحة وشعب إدارات بعض تشكو
 من بصورة المختصة الجهة زودنا وقد يخصه فيما كل الالزم باتخاذ واإليعاز االطالع نأمل

 إليكم نرغب لذا . أهـ ] )وسادساً وثالثاً أوالً( الفقرات حيال الالزم التخاذ هذه برقيتنا
و/ )يحفظكم والله.يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع
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والمخدرات المسكرات
 1/5/4/2529 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية تلقينا فقد(

 في ش1/5/4/42352/2 رقم لبرقيتنا إشارة [ : ونصها هـ12/1/1429 وتاريخ
 العام واالدعاء التحقيق وهيئة العدل وزارة من لجنة تشكيل المتضمنة هـ25/6/1428

 وقسم الوزارة بديوان المخدرات مكافحة وإدارة المخدرات لمكافحة العامة والمديرية
 في بالكفالة سراحهم يطلق من موضوع لدراسة الحقوق لشؤون الوزارة بوكالة المستشارين

 الحضور في يتجاوبون ال العقوبة إنفاذ أو للمحكمة إلحالتهم طلبهم وعند المخدرات قضايا
 المتهم :- أوالً : التالية النتائج إلى )منه صورة المرفق( بمحضرها اللجنة توصلت وحيث

 هـ3/6/1428 في 53138 رقم التعميم بحقه يطبق قضيته أوراق استكمال حال في األجنبي



 بإحالة وذلك الجزائية اإلجراءات نظام من )162( والمادة )64( المادة بتطبيق الخاص
 اإلجراءات نظام من )120( المادة بموجب موقوفاًَ المحكمة إلى مباشرة األجنبي المتهم

 أو نفسه تلقاء من سواءً وقت أي في القضية يتولى الذي للمحقق( :على تنص التي الجزائية
 ال وأنه مبرر له ليس توقيفه أن وجد إذا المتهم عن باإلفراج يأمر أن المتهم طلب على بناءً
 المتهم يتعهد أن بشرط اختفاؤه أو هروبه يخشى وال سبيله إخالء من التحقيق على ضرر

 بعد تبين إذا( :على تنص التي النظام ذات من )113( والمادة )ذلك منه طلب إذا بالحضور
 مصلحة كانت أو كبيرة جريمة في ضده كافية األدلة أن هروبه حالة في أو المتهم استجواب

 المحقق فعلى التحقيق سير في التأثير من أو الهرب من لمنعه توقيفه تستوجب التحقيق
).عليه القبض تاريخ من أيام خمسة على تزيد ال مدة بتوقيفه أمر إصدار

 لكثرة نظراً هـ3/6/1428 في 53138 رقم التعميم تطبيق يتعذر المواطن المتهم :- ثانياً
 قد المحكمة إلى مباشرة فإحالتهم االستعمال بغرض المخدرة المواد وحائزي المتعاطين

 الفضيلة أصحاب عدد ولقلة القضايا من العديد تنظر أنها خاصة المحاكم لدى إرباك يسبب
 بضمان أو الجزائية اإلجراءات نظام من )120( المادة بموجب سراحه إطالق فيتم القضاة
 حال بحضوره عليه التعهد وأخذ النظام ذات من )108( المادة بموجب إقامته محل

 فللمحكمة حضوره عدم حال وفي بذلك إبالغه فيتم المحاكمة موعد تحديد وعند استدعاءه
 إدراجه ويتم الجزائية اإلجراءات نظام من )141( المادة بموجب بإيقافه أمراً تصدر أن

 ش26990/2 رقم تعميمنا بموجب المحكمة قبل من )القبض قائمة( المطلوبين نظام ضمن
 المخدرات مكافحة إدارة إلى تسليمه يتم عليه القبض وعند هـ20/11/1427-19 في

 في النفاذ واجب الحكم فيكون حكم عليه ويصدر يحضر من أما المحكمة إلى إلحالته
 االستعمال بقصد حيازتها أو المخدرة المواد تعاطي قضية في عليه يقبض من :- ثالثاً .الحال

 في سراحه وأطلق اإلجراء قيد قضية في عليه القبض سبق أو جنائية سابقة عليه أن ويتضح
 من عام مضي بعد المرئيات تقييم يتم :- رابعاً .قضيته في يحكم حتى إيقافه فيتم حينه

 نرغب لذا هـ.أ ]بموجبه بالعمل واإليعاز االطالع نأمل ذلك على ولموافقتنا )فاصلة( تطبيقها
و/ ).يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد اإلطالع إليكم
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والمخدرات المسكرات
)

 هـ24/3/1429 وتاريخ ب م/2545 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 مشفوعات لسموكم نعيد [ : ونصه الداخلية وزير الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجه
 رقم األمر إلى فيها المشار هـ11/9/1428 في ش1/5/5/58430/2 رقم برقيتكم

 من اإلعفاء في النظر إعادة اقتراح بدراسة القاضي هـ16/8/1426 في ب م/10208
 حكمهم في ومن المخدرات مهربي من كامالً الكريم القرآن حفظ لمن المحكومية نصف

 تلك من نصفها من أعفي أن سبق لمن المحكومية ربع من اإلعفاء في النظر إعادة وكذلك
 برئاسة لجنة قبل من وذلك ، أخرى جريمة الرتكاب عاد ثم الكريم القرآن حفظ لقاء الفئة

 رئيس وفضيلة االجتماعية الشؤون وزير ومعالي العدل وزير معالي من كل وعضوية سموكم
 بما مرئياتها المتضمن محضرها اتخذت اللجنة أن من أوضحتموه وما .األعلى القضاء مجلس

 – حكمهم في ومن المخدرات مهربي استفادة تخفيض المتضمن المقترح تأييد -1 : يلي
 من -2 ، كامالً الكريم القرآن حفظهم شريطة الربع إلى المحكومية نصف من -القات عدا
 في ينظر فال الكريم القرآن لحفظ بالعفو شموله بعد ما جريمة الرتكاب الفئة هذه من يعود

 اختبار يتم -3 ، هـ4/2/1415 في م/4/261 رقم باألمر الوارد بالعفو وشموله إعفائه
 من ومندوب المحكمة من وقاضٍ المنطقة إمارة من مندوب من مكونة لجنة من النزالء
 بالمعروف األمر هيئة من ومندوب واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة

 سكرتارية السجن إدارة وتتولى .االجتماعية الشؤون وزارة من ومندوب المنكر عن والنهي
 المالحظة دور وفي العامة السجون في المحكومين السجناء يشمل التنظيم هذا -4 ، اللجنة

 فأكملوا .إليها المشار التوصيات على بموافقتنا نخبركم .الفتيات رعاية ومؤسسة االجتماعية
و/ )يحفظكم والله .موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ] بموجبه يلزم ما
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والجبال المعادن

 رقم التعميمي سابقاً القضاة رئاسة بخطاب تبلغتموه أن سبق لما تأكيداً( :وبعد -
 على وبناء .هجرهم تحديد الهجر أمراء بعض طلب بصدد هـ30/5/1386 في م/1442/3



 هـ15/5/1393 في 346/س/1 رقم بخطابه الداخلية وزير الملكي السمو صاحب رغبة
 سموه خطابات بموجب بالتقيد مجدداً المحاكم جميع على بالتأكيد مؤخراً إلينا الوارد

 في 56/3 3 ض1/1/1/4 ورقم )1(هـ1/5/1393 في 5793 رقم السابقة التعميمية
 منها لكل نسخة هذا بطي تجدون هـ6/7/1393 في 8765 ورقم هـ26/2/1387

 :هـ6/7/1393 في 8765 رقم سموه خطاب نص .و/انتهى .)بموجبها والتقيد لالطالع
 المنتهية األوراق برفقه نبعث :التحية بعد المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب«

 هـ9/6/1387 في 11157 برقم القضاة رئاسة إلى السامي المقام بخطاب صدر بما
 ملكه حدود ضمن داخل أنه ....... يدعي الذي الرخام جبل بشأن عنه صورة المشفوع
 المقام الحظ وحيث إلخ..له بتمليكه هـ22/2/1387 في 8 رقم الشرعي الصك وصدور
 الرخام جبل بأن قال المحكمة لدى المالية مندوب عارض عندما -1 :يلي ما السامي

 قال البلدية مندوب عارض وعندما -2 .للدولة العائدة المعدنية الثروات من هو فيه المتنازع
 ال بلديات بها يوجد ال بلدان في التي البيضاء األراضي بأن تقضي إليهم المبلغة األوامر بأن

 أمر أو بالتملك حجة على مستنداً يكن لم ما عليها باالستيالء شخص ألي اإلمارة تسمح
.بالمنح صريح

 من جزءاً تمثالن رسميتين جهتين من المعارضة أن دام ما بالقاضي األحرى كان فإنه لذلك
 من إليه قدم ما بواقع اإلداري لمرجعه يرفع أن القضية نظر في يستمر أن قبل الدولة جهاز

 وأن الخصوص، بذلك تراه عما الحكومة من مرجعه ليستعلم المعارضون به وأجاب المدعي
 حين في عليه نصت ما على واالطالع األوامر تلك عن السؤال وعدم ذلك لكل التفاته عدم
 أنها حين في لمنطوقها مراعاة عدم يعتبر المواضيع هذه مثل في النظر منع ضمناً تعطى أنها

 فضيلة تصرف السامي المقام اعتبر فقد العامة، بالمصلحة يتعلق ألمر األمور والة من صادرة
 ما أن على تنص الشرعية والقاعدة خطأ على مبني أصدره الذي الحكم وبالتالي خطأ القاضي

 لم كأنه واعتباره أساسه من الحكم بإبطال يتعين ذلك وبمقتضى خطأ فهو الخطأ على بني
 ما كل في دعوى سماع بعدم جميعها المحاكم على والتعميم بذلك سجله على والتأشير يكن
 أساسه، من الحكم بإبطال القضاة لرئيس السامي األمر لصدور وبالنظر القبيل هذا من هو

 القضايا في الدعوى سماع بعدم جميعها المحاكم على والتعميم بالالزم سجله على والتأشير
 ومطالبته المذكور الشخص إحضار العتماد األمر من بنسخة الوزارة هذه وتزويد المماثلة

 كلياً للجبل التعرض بعدم جماعته وعلى عليه التعهد وأخذ فقدانه يدعي الذي الحكم بصك
 من واعتباره المذكور الجبل على يدها بوضع المعدنية والثروة البترول وزارة وتعميد

.»تحياتنا ولسموكم حرفياً موجبه وإنفاذ اعتماده نأمل .الدولة ممتلكات
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والجبال المعادن

 وزارة إلى الرجوع بعد إال شرعية صكوك أي إصدار أو األراضي منح تطبيق منع«... -
 العزيزية على المطلة الجبال لسفوح بالنسبة وذلك )منى مشروع( واإلسكان العامة األشغال

 تعارض عدم من للتأكد عليها المشرفة والمنطقة الجن محبس ومنطقة األربع الجهات من
.1/211 الحرمين أراضي في التعميم ينظر .ك/ .»منى مشاريع مع ذلك
ت/74/12
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والجبال المعادن

 هـ23/4/1400 في 9978/ح/3 رقم السامي المقام خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 القاضي هـ22/8/1399 في 19243/ح/3 رقم أمرنا إلى نشير« :المقدمة بعد ونصه

 الصناعة ووزارة وزارتكم من مندوبين مع باالشتراك الخبراء شعبة تقوم أن على بالموافقة
 موضوع بدراسة المعدنية والثروة البترول ووزارة والقروية البلدية الشئون ووزارة والكهرباء
 لألراضي األسمنت شركات استغالل وكيفية المصانع لعموم الخام لمواد الالزمة األراضي

 األراضي تلك وضع معالجة وكيفية المصانع لتشغيل الالزمة المواد أخذ من تمكنها التي
 في 210 رقم بخطابه الخبراء شعبة رئيس معالي لنا رفع وقد .وموحدة عامة قاعدة لوضع

 أن والمتضمن إليها المشار الجهات من المكونة اللجنة بمحضر المشفوع هـ11/3/1400
 للمشاركة المذكورة الجهات من مندوبين ودعت الموضوع بدراسة قامت قد الخبراء شعبة

 كافة تغطي الحالية األنظمة أحكام أن على باالتفاق الدراسة انتهت وقد الموضوع بحث في
 ويرى .الوطنية الصناعات تشجيع ونظام التعدين نظام خصوصاً الموضوع جوانب

 حماية ضرورة واقترحوا الصدد هذا في األنظمة به تقضي بما االلتزام وجوب المجتمعون
 أن من التعدين لنظام طبقاً امتيازاً يمنحون أو ترخيص على يحصلون الذين األشخاص

 خاصة ملكية إلى العامة ملكيتها آلت قد باستغاللها لهم المرخص األراضي بأن يفاجأوا
 بما المجتمعون أوصى األنظمة به تقضي بما االلتزام وجوب ولتأكيد الحماية هذه ولتحقيق



 أو الخام المواد الستغالل تحتاجها التي األراضي من الصناعية المؤسسات تمكن -1 :يلي
 الصناعات وتشجيع حماية ونظام التعدين لنظام طبقاً اإليجار طريق عن منشآتها إلقامة

 طلبات رفع وعدم التعدين نظام به يقضي بما االلتزام الحكومية الجهات على -2 .الوطنية
.النظام هذا به يقضي لما خالفاً الخام المواد الستغالل أراض منح

 على منح تطبيق عدم المعنية األخرى والجهات والقروية البلدية الشئون وزارة على -3
 العدل وكتاب المحاكم وعلى التعدين لنظام طبقاً تعدينية حقوق عليها صدرت أراض

 أو امتياز باستثناء -4 .عنها السامي المقام على العرض ويعاد المنح هذه توثيق عن االمتناع
 والرخص التصاريح من نسخ ببعث المعدنية والثروة البترول وزارة تقوم التحجير إذن

 والقروية البلدية الشئون وزارة إلى تعدينية حقوق بمقتضاها يترتب التي والمراسيم والقرارات
 بين التنسيق يتم -5 .الوطني واالقتصاد المالية ووزارة الزراعة ووزارة العدل ووزارة

 .القواعد لهذه السليم التنفيذ يضمن بما وزارة لكل التابعة األجهزة وبين المعنية الوزارات
 أعطيت وقد بموجبها، يلزم ما إكمال إليكم نرغب إليها المشار التوصيات على ولموافقتنا

 لالطالع .»هـ ا .لالعتماد المحضر من صورة مع هذا أمرنا من صورة العالقة ذات الجهات
.و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد

ت/12/110
3/516
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1406
والجبال المعادن

 المنطقة أهل لدى يعرف الجندل دومة في يوجد والذي الحماميات جبل موقع إن«... -
 أبو جبل موقع وتعديل .التملك صك إصدار لدى االعتبار بعين ذلك فيأخذ حمار ظهير باسم

 المنطقة أهل لدى محلياً ويعرف منه الشرقي الجنوب إلى آخر بموقع الخرج في حياض
 نأمل .التعديل هذا إجراء على الموافقة السامي المقام برقية تضمنت حيث .المعنونة باسم

.1/391 الدولة أمالك في التعميم ينظر .و/ .»موجبه واعتماد اإلحاطة
65/ت/8
3/517

17
4

1410
والجبال المعادن



 إصدار بعدم القاضي هـ26/1/1410 في 8/ت/8 رقم الوزارة هذه لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 التنقيب منطقة في أرامكو تكتشفها التي الزيت حقول لتطوير المطلوبة المناطق في صكوك
 وفقاً المعدنية والثروة البترول وزارة من مسبقة موافقة على الحصول بعد إال الموسعة
 في 4950/ب/4 رقم السامي المقام برقية تلقينا .التعميم بذلك المرفقة للخارطة

 في 406 رقم البرقي األمر إلى نشير« :المقدمة بعد نصها اآلتي هـ2/4/1410
 رقم ببرقيته المعدنية والثروة البترول وزير معالي رفعه ما على عطفاً هـ11/1/1410

 شابه ما أو زراعية تراخيص أو صكوك إصدار بعدم القاضي هـ19/12/1409 في هـ/1815
 التنقيب منطقة في أرامكو تكتشفها التي الزيت حقول لتطوير المطلوبة المناطق في ذلك

 وفقاً المعدنية والثروة البترول وزارة من مسبقة موافقة على الحصول بعد إال الموسعة
 رقم برقيته المعدنية والثروة البترول وزير معالي رفع وحيث .األمر بذلك المرفقة للخارطة

 ال إليها المشار الخارطة في المبينة المناطق حدود أن المتضمنة هـ23/2/1410 في هـ/252
 احتمال يقدر للتنقيب مناطق مجرد المناطق تلك أن بل حجزها المراد المناطق حدود تمثل

 من بكثير أصغر ستكون المستقبلية والمحجوزات الزيت على تحتوي فيها تشكيالت وجود
 على قيود وضع ذلك من المقصود ليس وأنه حالياً إليه المشار األمر يشملها التي المناطق

 فيما األولى بالدرجة المراجعة بعملية المقصود وإنما شرعية بصكوك ثابتة أراض ملكية نقل
 سابقة صكوك عليها وليس والقرى المدن خارج تقع ألراض جديدة صكوك بإصدار يتعلق
 معين جزء صالحية عدم ثبت وإذا فنية دراسة بعد إال المناطق تلك تقليص يمكن ال وأنه

 المنصوص المراجعة إجراءات وإن الذكر سالف باألمر مشمول غير اعتباره فيمكن للتنقيب
 االطالع إليكم نرغب .الوزارة مع بالتنسيق عملية بصورة تنفيذها يمكن األمر ذلك في عليها

.و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .»هـ ا .بموجبه يلزم ما كملوا فأ بذلك واإلحاطة
1151/ت/13
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1419
والجبال المعادن

 فيال 638/8 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي كتاب لقدتلقينا(
 في 8756/ب/4 رقم البرقي السامي األمر من نسخة ومشفوعه هـ21/12/1418
 خطابكم إلى نشير المعدنيةونصه والثروة البترول وزير لمعالي أصال الموجه هـ19/6/1418
 المنطقة حجز السعودية أرامكو شركة طلب بشأن هـ18/5/1418 وتاريخ ع/460 رقم



 ]145,760,3483[ مساحتها البالغة ]246 ـ س أي ر[ الوقر محجوزات على المبينة
 لتطوير وذلك والسهباء الغوار محجوزات منها الشرقي الشمالي الجزء يتاخم هكتاراوالتي

 وإذا الشركة لصالح المذكورة المنطقة حجز على الموافقة معاليكم وطلب . )الوقر( حقل
 األمر بتسوية ستقوم الشركة فإن إدعايه صحة وثبتت منها جزء أي ملكية مواطن أي ادعى
 المانع بأنه ونخبركم .الشرقية المنطقة في لمحجوزاتها بالنسبة بها المعمول لإلجراءات وفقاً

 يطلب .و)/يحفظكم والله بموجبه يلزم ما فأكملوا . والتعليمات لألنظمة وفقاً ذلك من
.الوزارة من التعميم

1210/ت/13
1/5
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1419
والجبال المعادن

)

 الموجه هـ16/5/1419 في 6721/ب/4 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 رقم خطابكم مشفوعات لكم نعيد : ونصه المعدنية والثروة البترول وزير لمعالي أصال
 حقول تطوير في ترغب السعودية أرامكو شركة أن المتضمن هـ23/1/1419 في ع/64

 الرسومات وأن المرفق البيان في رسوماتها وأرقام أسماؤها الموضحة والغاز الزيت
 )39 ,38 ,37 ,36( األرقام ذوات وهي حجزها المراد المناطق تبين المرفقة "الخرائط"

 على الموافقة وطلبكم .العالمية مركاتور شبكة حسب واالتجاهات باإلحداثيات والمحدودة
 أي ملكية مواطن أي ادعى وإذا .السعودية أرامكو شركة لصالح إليها المشار المواقع حجز
 المعمول لإلجراءات وفقا األمر بتسوية ستقوم الشركة فإن يدعيه ما صحة وثبتت منها جزء
 فأكملوا .والتعليمات لألنظمة وفقا ذلك من مانع ال بأنه ونخبركم .لمحجوزاتها بالنسبة بها
 واعتماد لالطالع .حجزها يراد التي بالمناطق قائمة برفقه وتجدون هـ.أ..بموجبه يلزم ما

.و/يحفظكم والله)موجبه
1367/ت/13
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1420
والجبال المعادن



 ر/2038 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة تلقينا لقد( :وبعد
 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصال الموجه هـ15/2/1420 في

 الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن الوطني الحرس ورئيس الوزراء
 أو اإلقطاع أو المنح منع على بالتأكيد القاضي هـ2/2/1420 وتاريخ 25 رقم الموقر
 في أو الرياض مدينة شرق الواقعة األبيض والرمل الدغم جبل منطقة في اإلحداث أو التوزيع

 ,األبيض والصخر الرمل من النوعية هذه بها توجد المملكة مناطق من مماثلة أخرى منطقة أية
 من صورة وبرفقه عليها ملكية صكوك إصدار بعدم العدل وكتاب المحاكم على والتأكيد

.و)/يخصكم فيما موجبه واعتماد لإلطالع المذكور القرار
1646/ت/13
1/5
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1421
والجبال المعادن

)

 هـ14/9/1421 في م/1166 رقم التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصال الموجه
 األساسي النظام من عشرة الرابعة المادة به تقضي ما على بناء" :التحية بعد ونصه الوطني
 التي الثروات جميع أن من هـ27/8/1412 وتاريخ 90/أ رقم الملكي باألمر الصادر للحكم
 البري النطاق في أو االقليمية المياه في أو ظاهرها في أو األرض باطن في الله أودعها

 لما وفقا ,للدولة ملك الثروات تلك موارد وجميع الدولة اختصاص إليه يمتد الذي والبحري
 مصلحة فيه لما وتنميتها وحمايتها الثروات هذه استغالل وسائل النظام ويبين .النظام يبينه

 يجوز ال أنه من النظام هذا من عشرة الخامسة المادة به تقضي وما .واقتصادها وأمنها الدولة
 المادة به تقضي وما .نظام بموجب إال العامة البالد موارد من مورد استثمار أو امتياز منح

 وحيث .حمايتها الدولة وعلى ,حرمتها العامة لألموال أن من النظام هذا من عشرة السادسة
 المعلومات نقل وخدمات واالتصاالت المعادن مثل للشعب ملك ومواردها الدولة ثروات إن

 .األخرى الطبيعية الثروات من ذلك وغير العالمية االنترنت شبكة باسم المعروف السريع
 بما واستثمارها االستغالل سوء من وحمايتها والموارد الثروات تلك على المحافظة وألهمية

 االحتكار منع أجل ومن .واقتصادها وأمنها الدولة حقوق ويحفظ الشعب مصالح يحقق
 العدالة يحقق بما األمثل االستثمار والموارد الثروات تلك الستثمار متساوية فرصا وإعطاء



 استثمار أو البالد ثروات من ثروة استغالل يجوز ال أنه على التأكيد إليكم نرغب .والمساواة
 واإلجراءات للقواعد وفقا إال المورد أو الثروة هذه نوع كان أيا مواردها من مورد أي

 من يستجد لما بالنسبة أما ,العتمادها ـ الله شاء إن ـ علينا تعرض استكملت وإذا النظامية
 استغاللها كيفية نحو يجب بما للتوجيه عنها شخصيا لنا الرفع فيتم وموارد ثروات

.إلخ..بموجبه يلزم ما فأكملوا ,واستثمارها

.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
1755/ت/13
1/5
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1422
والجبال المعادن

 هـ13/3/1422 في 5501/ب/4 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد(
 ع/190 رقم برقيتكم إلى نشير" :ونصه المعدنية والثروة البترول وزير لمعالي أصال الموجه
 الغاز حقول تطوير في ترغب السعودية أرامكو شركة أن المتضمنة هـ14/2/1422 وتاريخ
 مبينة ,الغوار محجوزات غرب جنوب تقع جديدة مناطق أربع في كامال تطويرا والزيت

 ,منجورة ومحجوزات ),1( رقم اإلضافية مزاليج محجوزات وتسمى)..الخرائط( الرسومات
 لصالح المواقع هذه حجز على الموافقة وتطلبون ,شادن ومحجوزات ,غزال ومحجوزات

 األمر بتسوية ستقوم الشركة فإن مواطن ألي منها جزء أي ملكية ثبوت حال وفي ,الشركة
 حسب ذلك من مانع ال بأنه ونخبركم .لمحجوزاتها بالنسبة بها المعمول لإلجراءات وفقا

 إليكم نرغب لذا .اهـ"بموجبه يلزم ما فأكملوا .والتعليمات األنظمة به تقضي لما ووفقا المتبع
.و/يحفظكم والله)موجبه واعتماد االطالع

1770/ت/13
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1422
والجبال المعادن

..)



 هـ10/3/1422في ع/322رقم المعدنية والثرة البتروك وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 هـ14/10/1418 وتاريخ 15143/ب/2رقم الكريم البرقي السامي األمر إلى فيه المشار

 حقل بتطوير أرامكو شركة قيام لغرض )مدين محجوزات(منطقة حجز على الموافقة المتضمن
 الخاصة الملكيات مراجعة بعد بأنه معاليه أفادة وقد .الخ..المملكة غرب شمال مدين

 أي هـ1419 عام في الحدودصدرا لحرس بقطعتين خاصين صكين وجود اتضح والحكومية
 لصدور وتجنباً . مدين محجوزات باعتماد أعاله إليه المشار الكريم السامي األمر صدور بعد

 على يترتب وما بترولية غير منشآت إلقامة المحجوزة المنطقة داخل ألراض مماثلة صكوك
 ومرافقها الشركة منشآت تشكله قد ما إلى غضافة ، مدين حقل تطوير امام عقبات من ذلك

 للغير تشجيع على يترتب قد لما وتحسباً ، والممتلكات األرواح على خطورة من البترولية
 من سيحد الذي األمر وهو ، مدين محجوزات داخل المواقع لبعض صطوك إصدار بطلب
 في سيؤدي مما البترولية الثروات الستغالل وخططها ألعمالها السعودية أرامكو شركة تنفيذ
 مطالبات بسبب باهظة مالية مبالغ دفع الدولة ثم ومن الشركة تكليف إلى المطاف نهاية

 التأكيد معاليه وطلب .ممكن وغير مكلفاً أمراً الحقول هذه مثل تطوير سيجعل بل التعويض
 موافقة بعد إال أرخى محجوزات أي أو مدين محجوزات داخل ألراض صكوك إصدار بعدم

 ما واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الحاالت هذه في متبع هو لما وفقاً البتروك وزارة
 مدين محجوزات داخل ألراض صكوك إصدار وعدم بعاليه إليه المشار السامي األمر به قضى

يحفظكم،،، والله المعدنية والثروة البترول وزارة موافقة بعد إال أخرى محجوزات أي أو
1780/ت/13
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1422
والجبال المعادن

..)

 الكريم السامي األمر على المبني هـ3/6/1419وتاريخ 1210/ت/13رقم للتعميم إلحاقاً
 األرقام ذات المواقع حجز على بالموافقة القاضي هـ16/5/1419 في 6721/ب/4 رقم

 .الخ..بالتعميم المرفق البيان في رسوماتها وأرقام أسماؤهما والموضحة ]36،37،38،39[
 هـ24/4/1422في ع/569رقم المعدنية والثرة البتروك وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه

 داخل ألراض صكوك إصدار بعدم للوزارة التابعة الجهات على التأكيد معاليه طلب المتضمن
 وأن إليه أشير لما نظراً .الخ..الوزارة لهذه المسبقة الموافقة بعد إال الكهف محجوزات



 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا بعاليه إليه المشار بالبيان مشمولة الكهف محجوزات
الوزارة من التعميم يطلب يحفظكم،،، والله . موجبه

2028/ت/13
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1423
والجبال المعادن

 هـ22/2/1423 وتاريخ 4366/ ب/4 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 برقيتكم مشفوع لكم نعيد (( : ونصه المعدنية والثروة البترول وزير لمعالي أصالً الموجه
 السعودية أرامكو شركة أن المتضمنة هـ13/11/1422 وتاريخ ع /1435 رقم الخطية

 )5،65( الكيل عند غرب -شرق األنابيب خطوط من يمتد بترول أنابيب خط إنشاء تنوي
 كيالً وأربعين مائة وطول متر ألف بعرض حرم حجز على الموافقة وطلبكم ، رابغ مصفاة إلى

 ر( رقم المرفق الرسم على موضح هو كما وذلك المذكور األنابيب لخط لتخصيصه تقريباً
 هذا من جزء أي ملكية المواطنين من أحد إدعاء حال في أنه إلى وإشارتكم )270 – س أي

 بالنسبة المتبعة لإلجراءات وفقاً لتعويضه مستعدة الشركة فإن ملكيته وثبوت الحرم
 األنظمة به تقضي لما ووفقاً المتبع حسب ذلك من مانع ال بأنه ونخبركم .لمحجوزاتها
 المالية وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه 0اهـ ))بموجبه يلزم ما فأكملوا ، والتعليمات
 إبالغ معاليه طلب المتضمن هـ4/4/1423 وتاريخ 6/1/4468 رقم الوطني واالقتصاد
 ممن لكل المذكور الخط مسار في التملك إدعاء في النظر قبول بعدم المختصة المحاكم

 أسبقية بثبوت القناعة بعد إال إليه المشار السامي األمر صدور بعد اإلثبات بطلب يتقدم
 إليكم نرغب لذا .الخ...هـ1387 عام اإلحياء منع تاريخ قبل يدعيه لمن شرعاً التملك

. و / ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع
2277/ت/13
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1424
والجبال المعادن

)



 هـ29/1/1424 وتاريخ 4453/ب/4 الرقم ذي البرقي الكريم السامي األمر تلقينا لقد
 وتاريخ 97/24/15/99/101645/1 رقم الخارجية وزير سمو برقية على اطلعنا[ :ونصه

 وتاريخ ع/297 رقم المعدنية والثروة البترول وزير معالي برقية وعلى هـ6/8/1423
 التي الثالثة المحورية للمشاريع التحضيرية المرحلة اتفاقات إلى فيها المشار هـ9/3/1423

 الطبيعي الغاز مبادرة بشأن هـ11/3/1422 يوم العالمية البترول شركات مع المملكة وقعتها
 حقوقاً الشركات إعطاء الدولة تزمع التي للمناطق السطحية الحقوق تأمين في رغبة وأنه ،

 قبل المشاكل ولتالفي ، والتعديات المضاربات من األراضي تلك ولحماية ، عليها منفردة
 تراخيص أو حجج أو صكوك إصدار عدم المعدنية والثروة البترول وزارة تطلب ، وقوعها
 الثالثة المحورية للمشاريع المخصصة المناطق في أرض أية على ذلك شابه ما أو زراعية

 والثروة البترول وزارة موافقة على الحصول قبل نسختها المرفقة الخريطة على الموضحة
 وتاريخ 4/406 رقم البرقي األمر بشأنه صدر أن سبق بما أسوة وذلك المعدنية

 اتخاذ إليكم نرغب ذلك على ولموافقتنا .ذلك الخارجية وزير سمو ويؤيد هـ11/1/1410
 نرغب لذا .اهـ ].بموجبه يلزم ما فأكملوا .الخريطة في المذكورة التحديدات حسب الالزم
 تبين مصغرة خرائط لثالث صور برفقه وتجدون يخصكم فيما ذلك ومراعاة االطالع إليكم
 :1 : مقاس جغرافية لخريطة أخرى وصورة إليها المشار الثالثة المحورية المشاريع مناطق
 البترول وزير معالي بخطاب والواردة الثالثة المحورية المشاريع مناطق تبين 4و000و000

.و)/ يحفظكم والله .هـ22/4/1424 وتاريخ ع/571 رقم البرقي المعدنية والثروة
2604/ت/13
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1426
والجبال المعادن

)

 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 9 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة وبطيه ، هـ17/2/1426 وتاريخ ب/6337 برقم

 من السعوديين غير يمنع التي المسافة تحدد.1 : يلي بما القاضي ، هـ12/1/1426 وتاريخ
 الحدود خط بداية من متر كيلو بعشرة فيها االرتفاق أو االنتفاع حق اكتساب أو التملك

 العامة المصلحة اقتضت متى المسافة هذه تعديل الداخلية ولوزير ، المملكة داخل البرية
 نهاية من متر خمسمائة بمسافة العسكرية والمدن للقواعد األمني الحزام يحدد.2 . ذلك



 ، المجاورة والدول المملكة بين الحدود اتفاقيات به تقضي بما ذلك يخل ال.3 . حدودها
 وغيرها ، اآلثار ونظام ، التعدينية االستثمارات ونظام ، التنفيذية والئحته الحدود أمن ونظام

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الصلة ذات والتعليمات واللوائح األنظمة من
.و / ) يلزم لمن وإبالغه موجبه

3044/ت/13
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1428
والجبال المعادن

)

 في 1755/ت/13 ورقم هـ11/9/1427 في 2967/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً
 أي إصدار بعدم المختصة العدل وكتابات المحاكم على التأكيد بشأن هـ13/4/1422

 وزارة قبل من المسبقة الموافقة أخذ بعد إال والزيت الغاز حقول تطوير مناطق داخل صكوك
 رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد إلخ .. المعدنية والثروة البترول
 لصاحب أصالً الموجه هـ1/1428 /7 وتاريخ ر/1060 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان
 من نسخة طيه الكريم لسموكم أبعث [ونصه والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو

 عند : أوالً :- بمايلي القاضي هـ3/1/1428 وتاريخ )10( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار
 البترول وزارة من رسمية إفادة تطلب , الشرقية المنطقة حدود ضمن تقع أرض تخطيط طلب

 محجوزات أو امتيازات مناطق ضمن داخلة ليست األرض أن توضح المعدنية والثروة
 وعلى , التعدين ورخص ومحجوزات امتيازات مناطق ضمن أو , الغاز أو الزيت شركات
 ثانياً . الطلب تقديم تاريخ من يوماً )تسعين( تتجاوز ال مدة خالل اإلفادة تلك تقديم الوزارة

 ووزارة والقروية البلدية الشئون وزارة تزويد المعدنية والثروة البترول وزارة على -1 :
 مناطق وخرائط والغاز الزيت شركات امتيازات مناطق بخرائط الزراعة ووزارة العدل

 . دوري بشكل وتحديثها , المملكة مناطق جميع في التعدين ورخص ومحجوزات امتيازات
 مناطق ضمن تقع أرض ألي ابتداءً صكاً تصدر أال العدل وكتابات المحاكم على -2

 على -3 . البند هذا من )1( الفقرة في الواردة التعدين ورخص والمحجوزات االمتيازات
 االمتيازات مناطق ضمن تقع أرض أي تخطيط تعتمد أال والقروية البلدية الشئون وزارة

 ذلك في التنسيق بعد إال البند هذا من )1( الفقرة في الواردة التعدين ورخص والمحجوزات
 أرجو .. القرار على الكريمة الموافقة تمت وحيث . المعدنية والثروة البترول وزارة مع



و/ ).موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا هـ أ ] بموجبه الالزم بإكمال باألمر التكرم
3045/ت/13
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1428

والجبال المعادن
 1755/ت/13 ورقم هـ11/9/1427 في 2967/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً(

 أي إصدار بعدم المختصة العدل وكتابات المحاكم على التأكيد بشأن هـ13/4/1422في
 وزارة قبل من المسبقة الموافقة أخذ بعد إال والزيت الغاز حقول تطوير مناطق داخل صكوك
 رقم البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد إلخ .. المعدنية والثروة البترول
 المعدنية والثروة البترول وزير لمعالي أصالً الموجه هـ1/1428 /8 وتاريخ ب م/384
 أن المتضمن , هـ28/11/1427 في ع/3958 رقم خطابكم مشفوع لكم نعيد [ونصه
 والتي )كساب محجوزات( مسمى تحت جديدة منطقة حجز تنوي السعودية أرامكو شركة

 س ي آ ر ( المرفق الرسم في األخضر باللون موضح هو كما الغوار محجوزات جنوب تقع
 والغاز الزيت حقل لتطوير وذلك , مربعاً متراً كيلو )440( مساحتها تبلغ والتي )283 –

 هـ28/11/1427 في ع/3957 رقم خطابكم مشفوع لكم نعيد كما . المنطقة تلك في
 الوقر محجوزات ( تسمى الوقر لمحجوزات إضافية منطقة حجز الشركة رغبة بشأن

 في األخضر باللون موضح هو كما الغوار محجوزات جنوب تقع التي ) 1 رقم اإلضافية
 متراً كيلو )0439/303( مساحتها البالغة )1 – أ – 246 – س ي آ ر( المرفق الرسم
 هاتين حجز على الموافقة وطلبكم , المنطقة تلك في زملة حقل لتطوير وذلك , مربعاً

 وثبوت منها جزء أي ملكية مواطن أي ادعى وإذا . السعودية أرامكو شركة لصالح المنطقتين
 بها المعمول لإلجراءات وفقاً األمر بتسوية ستقوم الشركة فإن االدعاء هذا مثل صحة

 حسب ذلك من مانع ال بأنه ونخبركم . الشرقية المنطقة في الشركة لمحجوزات بالنسبة
 إليكم نرغب لذا هـ أ .] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. والتعليمات لألنظمة ووفقاً المتبع

و/ ).موجبه واعتماد االطالع
3126/ت/13
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1428
والجبال المعادن

 وتاريخ 2967/ت/13 ورقم هـ23/1/1428 وتاريخ 3045/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 المحاكم على التأكيد بشأن هـ13/4/1422 وتاريخ 1755/ت/13 ورقم هـ11/9/1427

 إال والزيت الغاز حقول تطوير مناطق داخل صكوك أي إصدار بعدم المختصة العدل وكتابات
 تلقينا فقد عليه إلخ ... المعدنية والثروة البترول وزارة قبل من المسبقة الموافقة أخذ بعد

 :ونصه هـ12/5/1428 وتاريخ ع/1782 رقم المعدنية والثروة البترول وزير معالي كتاب
 نجيمان حقل تطوير أعمال في الله بمشيئة ستبدأ السعودية أرامكو شركة بأن معاليكم أفيد[

 الرسم بموجب والمحددة نجيمان محجوزات داخل يقع والذي العاجل القريب في للغاز
 المشار المنطقة أن إلى ونظراً "نجيمان مجوزات" المعنون )284 – س إي ر( رقم المرفق

 بها تقوم التي الحيوية األعمال تعترض التي الزراعية المواقع من عدد بها ينتشر أعاله إليها
 العدل وكتابات المحاكم على التأكيد معاليكم من آمل فإنني ، السعودية أرامكو شركة

 قبل من المسبقة الموافقة أخذ بعد إال المذكورة المنطقة داخل صكوك إصدار بعدم المختصة
 التي والمطالبات للتعديات وتجنباً والتعليمات لألنظمة مراعاة المعدنية والثروة البترول وزارة

 الشرعي الوجه وفق موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ ]ذلك عن تنجم قد
و /،،، يحفظكم والله .والتعليمات

3286/ت/13
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1428
والجبال المعادن

)

 مجلس قرار على المبني ، هـ23/1/1428 وتاريخ 3044/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 المعدنية والثروة البترول وزارة على أن المتضمن هـ3/1/1428 وتاريخ )10(رقم الوزراء
 امتيازات مناطق بخرائط الزراعة ووزارة العدل ووزارة والقروية البلدية الشؤون وزارة تزويد

 جميع في التعدين ورخص ومحجوزات امتيازات مناطق وخرائط والغاز الزيت شركات
 البترول وزير معالي كتاب تلقينا فقد عليه .إلخ ... دوري بشكل وتحديثها المملكة مناطق

 خريطة من ورقية نسخة به المرفق ، هـ2/7/1428 وتاريخ ع/2337 رقم المعدنية والثروة
 وجداول ، المملكة مناطق بمختلف التعدينية لألنشطة المحجوزة المجمعات مواقع توضيح



 مع موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .المواقع لتلك الجغرافية اإلحداثيات بيانات
 الكتابة ذلك ومن االستحكام حجج باستخراج الخاصة بالتعليمات التقيد ضرورة على التأكيد

 الخرائط من نسخة برفقه وتجدون ، المعدنية والثروة البترول وزارة ومنها المعنية للجهات
و/ )يحفظكم والله .المذكورة البيانات وجداول

242/3
3/521

22
3

1381
المعامالت

 الواجب أداء في الفتور أن وبما الرئاسة إليه تهدف ما صميم من الحزم أن بما( :وبعد -
 إلى نظركم نلفت لذا األعمال وجميع المناشط كافة في المطلوب اإلجادة لمقتضى مناف
 الموظفين جميع على يحظر - : مايلي وتطبيق بمراعاة قسمكم موظفي على التأكيد لزوم

 كان ولو حتى الرئاسة في أو القسم في زميالً كان سواء إنسان ألي أعمالهم أسرار إفشاء
 - . الناس عامة أو أقاربه أو إلخوانه الرئاسة خارج الخبر ونقل نفسه بالموظف خاصاً الخبر
 ويقفلها الخاصة ماصته أدارج في يضعها أن المعامالت من شيء لديه يتبقى موظف كل على
 . الوقت آخر مغادرته عند المعامالت من خلواً الماصة ظهر يكون بحيث الدوام انتهاء عند
 تحت خزانة أو لماصته عائدة مفاتيح من لديه ما على المحافظة موظف كل على يتعين -

 دخول يسوغ ال - . بإصالحها وملزماً مسؤوالً يكون ذلك فقدان حالة وفي مسؤوليته
 هذا كان ولو حتى موجوداً موظفيه أحد أو القسم رئيس يكن لم ما لألقسام المراجعين

 بالمحافظة القسم فراشي على التأكيد - . الرئاسة أقسام من آخر قسم موظفي من المراجع
 الدوام انتهاء عند وغيرها المرواح وإيقاف األنوار وقفل واألبواب الشبابيك إغالق على

 داخل موظفي من واجبه أداء عن يتقاعس من كل عن لنا الرفع - . للحارس المفاتيح وتسليم
 بنصف الدوام ابتداء قبل بالحضور فراشيه تكليف القسم رئيس على أن كما وخارجها الهيئة
 .)موظفيه أحد أو القسم رئيس يأتي بينما عليه والمحافظة وتنظيفه المكتب إلعداد ساعة
. م/انتهى

1091/4
3/522
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1381
المعامالت

 عام مدير من إلينا المقدمة الكشوفات مراجعة لدى أنه إلى فضيلتكم انتباه نلفت( :وبعد -
 هذه من الصادرة الداخلية الرسمية البريدية المراسالت بأجور والهاتف والبريد البرق مصلحة
 أكثر أن لنا اتضح هـ1380 عام من الثالث الربع تكملة خالل لها التابعة األقسام ومن الرئاسة

 أي لها يكون أن دون وخاصة شخصية خطابات إال هي ما المحاكم من الصادرة المكاتبات
 باالتصال المتعلقة والتعليمات لألنظمة مخالف هذا إن وحيث .الرسمية باألعمال عالقة

 إرسال عدم فينبغي وعليه .النظام به يسمح ال أمر األجور هذه مثل صرف على والموافقة
 رسمية غير الخطابات هذه دامت ما نوعها كان مهما الرسمية بالطريقة الخاصة الخطابات

 سعادة أعطينا وقد مستقبالً راتبه من االستحقاق حسم فيجرى البالغ لهذا مخالفاً وجد ومن
 لم ما شخصية مكاتبات أي قبول بعدم هذا من صورة والهاتف والبريد للبرق العام المدير
 .الرسمي اإلدارة وختم الرسمية ووظيفته بها يعمل التي وجهته الموظف اسم عليها يوضع

. ر/انتهى .)لكم التابعة المحاكم على به والتعميم بموجبه للعمل فإلحاطتكم
1711/3

3/522
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1382
المعامالت

 ملف ضمن ترفع التي والمستندات الضبوط وصور الصكوك من كثيراً أن لوحظ( :وبعد -
 وهذا الحديدية، بالخرامة الكتابة مواضع في مخرومة توجد فيها الصادر الحكم لتمييز القضية
 والجواب الدعوى ومن والمستندات ضبطه وصورة الصك كلمات من بكثير يذهب التخريم

 تشويه على عالوة منها المخروم على المعول كان وربما ذلك وغير والحكم والشهادات
 عدم اعتمدوا بعاليه شرح ما على وبناء .الشرعية والمستندات الضبوط وصور الصكوك

 ملف في بربطها ويكتفى الشرعية والمستندات الضبوط وصور الصكوك من شيء تخريم
 في 1587/3 رقم بالتعميم أكد . ر/انتهى .)فقط والدبابيس بالمشابك القضية

ن/هـ9/4/1383
ع/1830

3/523
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1383
المعامالت

 6226 رقم التعميمي الداخلية وزير سمو خطاب من صورة وردنا( :وبعد -
 الجهة من فراغ بها يترك ال المذكرات بعض أن لوحظ« : نصه وهذا هـ1/4/1383في

 فنأمل.اليمنى الجهة من عادة يكون الذي التخريم نتيجة الزوال إلى الكتابة يعرض مما اليمنى
 ووضعها وتبويبها وترقيمها المعامالت وترتيب سم 4 عن يقل ال فراغ ترك بمالحظة اإليعاز
 التنبيه نأمل كما هـ،16/2/1382 في 1658 برقم برقياً تبلغتموه حسبما إضبارات داخل
 والعمل االعتماد فنرغب .».اهـ.واعتماده ذلك بمالحظة بإمارتكم المرتبطة اإلمارات على

. ن/انتهى .)بموجبه
م/2727/4

3/523
28
12

1384
المعامالت

 رقم التعميمي خطابه والهاتف والبريد البرق مصلحة عام مدير من تلقينا( :وبعد -
 المراكز بعض عن المسؤولون الحظ« : نصه اآلتي هـ24/4/1384 وتاريخ 24254/2
 الوزارات بعض من )طرود(وإرساليات )خطابات( مراسالت توديع البريدية والمكاتب
 ذلك وألن البريد، نظام تعرفة في المقررة لألوزان األعلى الحد من بأكثر الحكومية والدوائر
 عن الزائدة المراسالت فإن الداخلي والنظام العالمية البريدية لألنظمة مخالفته إلى باإلضافة

 محتوياتها، وفقد وتناثر والتلف للتمزيق عرضة كيلوجرام باثنين األعلى حده المقرر الوزن
 عرضة كيلوجرام بثالثين األعلى حده المقرر الوزن عن الزائدة )الطرود( اإلرساليات أن كما

 من تحمل من حل في المصلحة ويجعل اإلرساليات محتويات وتناثر والتفكك للكسر
 توديع بعدم لديكم المختصة األقسام على التنبيه نأمل لذلك .ذلك على المترتبة المسؤوليات

 كيلوجرام ثالثين عن وزنه يزيد طرد أي توديع وعدم كيلو اثنين وزن من أكثر خطاب أي
 أكثر على الخطاب أو اإلرسالية عمل بإمكان والطرود للمراسالت المودعة الجهات وتفهم

 والمكاتب المراكز لكافة عممنا وقد ذكرها السابق األوزان منها كل تتعدى ال إرسالية من
. ن/انتهى .)واالعتماد لإلحاطة .».بذلك البريدية
م/2399/3

3/524



12
10

1386
المعامالت

 في س/843/7 برقم الرياض منطقة أمير سمو من الصادر التعميم على بناء( :وبعد -
 وزير سمو من ورد ما بخصوص منه صورة القضاة رئيس لسماحة المعطى هـ22/7/1386

 مكة منطقة إمارة عرضته ما على المعطوف هـ16/7/1386 في 1579 برقم بالنيابة الداخلية
 حول جدة مقام قائم خطاب على المبني هـ21/6/1386 في 349/3 رقم بخطابها المكرمة

 القصاص وأحكام السرقات حد بإقامة المتعلقة المعامالت بعث وجوب جدة شرطة طلب
 .ذويهم أو المساجين إلى األنباء تسرب خشية مكشوفة بطريقة بعثها من بدالً سرية بطريقة

. ن/انتهى .)بموجبه العمل واعتماد لإلحاطة
ت/5/2
3/524

12
1

1388
المعامالت

 لالنكسار القابلة األشياء أو الزجاجية األشياء تغلف -1 : التالية التعليمات مالحظة«... -
 حدوث دون تحول مماثلة واقية أخرى مادة أي أو الخشب أو المعدن من علبة داخل

 واألجسام والزيوت السوائل توضع -2 . النقل أثناء المغلفات بين واالصطدام االحتكاك
 خاصة علبة داخل وعاء كل يكون بحيث األقفال محكمة أوعية في بسهولة للذوبان القابلة

 أو خشب نشارة فيها متين صنف من مقوى ورق من أو المقاوم الخشب من أو المعدن من
 بهذه تهيئتها ألن الغالف كسر حالة في السائل المتصاص كافية أسفنجية مواد أو قطن

 والبريد البرق في التعميم نص ينظر . م.»/إلخ...للضرر تعرضها دون تحول الطريقة
1/495.

ت/44/2
3/525
4
6

1388
المعامالت



 لوزارة العامة اإلدارة عام مدير من الصادر للتعميم الكامل النص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 حول هـ16/5/1388 في 6250/7/3 برقم منه نسخة لنا المعطى الوطني واالقتصاد المالية

 بين اختالفاً هناك أن لوحظ« : النص. المعامالت لفات عدد تقدير في يقع الذي االختالف
 عند ذلك بسبب تقع التي لإلشكاالت وتجنباً المعامالت لفات عدد تقدير في الموظفين
 أوراقها بين الخلط وعدم وأساسها الحقيقية المعاملة لفات ضبط ولسالمة واستالمها تسليمها
 نأمل اإلشكال هذا إلنهاء عليها يسار قاعدة ولوضع عليها الداخلية التعقيب وأوراق الرئيسية

 . والتسليم االستالم عند المعاملة لفات تسجيل -1 : يأتي ما بمراعاة المختصة الجهة إبالغ
 -3 . ثانية لفة فتعد شروحاً إحداهما على كان إذا إال تستبعد المتماثلة الصورة -2

 التي المعاملة إلى فتنقل قيود فيها وجد وإذا تستبعد قيود عليها ليس والتي الفارغة الظروف
 ألوراق بالنسبة -5 .................................. -4 . أيضاً وتستبعد بها كانت

 الشمسية الصور -6 )3 التعقيب وأوراق 7 اللفات عدد:(كالتالي لها فيشار التعقيب
 وجود حالة في -7 ).شمسية صور 4و 9 لفه( التعقيب كأوراق حدة على أيضاً تحتسب
 كانت وإذا حسابها المستلم وعلى محتوياتها عدد يوضح المعاملة رفق ظروف أو ملفات
 أوراق في ذلك ويسجل عنه ينوب من أو القسم رئيس بوجود اللفات حساب فيتم سرية

. م/انتهى .)بموجبه والتمشي فيه جاء ما مراعاة فنرغب .».اهـ.المعاملة
ت/52/2
3/526

18
6

1388
المعامالت

 تعميم نص المتضمن هـ4/6/1388 في ت/44/2 برقم لكم المبلغ للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 االختالف حول هـ16/5/1388 في 6250/7/3 رقم المالية بوزارة العامة اإلدارة عام مدير
 المالية بوزارة اإلدارة عام مدير تعميم نص إليكم.المعامالت لفات عدد تقدير في يقع الذي

 برقم إليكم المبلغ للتعميم إلحاقاً هـ9/6/1388 في 7285/7/3رقم اإللحاقي
 الرابعة المادة تطبيق على تترتب التي للصعوبات وبالنظر هـ16/5/1388 في 6250/7/3

 ذلك في الوقت وضياع كامالً تغييراً المرفقات عدد وترتيب لتغيير المذكور التعميم من
 تعديل كذلك المرفقات عدد احتساب في السابق في متبعاً كان ما بموجبه التمشي نرى

 بعض ألن هي كما فتبقى المختومة الظروف أما فقط المرفقات تعد بحيث السابعة المادة
 .».اهـ.ضياعها من يخشى ووثائق مستندات بينها من يكون قد الظروف هذه محتويات



. م/انتهى .)بموجبه والتمشي فلالطالع
ت/79/2
3/526

19
9

1388
المعامالت

 والسلكية البريدية المواصالت وزارة وكيل خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 منطقة مدير إلينا كتب« : النص هـ3/9/1388 في م/3461/5رقم التعميمي والالسلكية

 على عطفاً هـ11/8/1388 وتاريخ م/3450 رقم بخطابه والهاتف والبرق للبريد الرياض
 من بعضاً أن لوحظ أنه يفيد بما هـ6/8/1388 في 3560/1 رقم الرياض بريد مدير خطاب

 على تحمل الحكومية والمصالح الوزارات مختلف عن الصادرة الرسمية البريدية المراسالت
 وبما شطرطون، أشرطة غلقها طيات على ملصق منها البعض أن كما صمغ آثار غلقها طيات

 إلى يدعو المراسالت غلق طيات على الشطرطون أشرطة واستعمال الصمغ آثار وجود أن
 الالزمة التعليمات إصدار منكم نأمل فإننا . غلقها وإعادة فتحها احتمال في والريبة الشك
 أشرطة استعمال إلى الضرورة دعت إذا أما ذلك، لتالفي لكم التابعة األقسام لكافة

 تعاونكم لكم نقدر.عنه الصادرة القسم بخاتم ختمها عندئذ يتوجب فإنه الشطرطون
. م/انتهى .)فيه جاء ما مالحظة منكم ونرغب .».اهـ.معنا

ت/9/2
3/527

22
1

1389
المعامالت

 كشف، في الداخلية الرسمية حدةفالخطابات على منها نوع كل فصل اعتماد«... -
 بصورة ذلك ومراعاة البريد لمراكز وتقديمها كشف في الخارجية الرسمية والخطابات

.1/498 والهاتف والبريد البرق في التعميم نص ينظر .م.»/إلخ...مستمرة
ت/10/2
3/527

22
1



1389
المعامالت

 التعميمي والطيران الدفاع وزير سمو خطاب من نسخة طيه من لفضيلتكم نبعث( :وبعد -
 رئاسة ديوان رئيس لسعادة أصالً الموجه هـ18/1/1389 وتاريخ 9/1/3/114 رقم

 الجوية الخطوط طريق عن ترسل التي الرسمية الخطابات وضع وجوب بشأن الوزراء مجلس
 يلزم لمن وإبالغه واالعتماد به اإلحاطة نرغب عليه .إلخ...مختومة أكياس داخل السعودية
. م/انتهى .)بموجبه للتمشي

ت/17/2
3/527

13
2

1390
المعامالت

 المختصين الموظفين على التأكيد نرغب الرئاسة به عممت أن سبق لما إلحاقاً( :وبعد -
 داخل وضعها يجب لفات أربع عن عددها يزيد التي األوراق -1 : يلي ما بمالحظة لديكم
 أو 3/1...بتقسيم الرئاسة من تردكم التي المعامالت -2 . التمزق من عليها محافظة دوسية
 ليمكن الظرف ظهر على »قضايا« كلمة كتابة فيلزم بقضية يختص ما أو 2/1.../ تقسيم

 لفات عدد صحة من التأكد -3 . رأساً المختصة الجهة إلى وتسليمها غيرها عن تمييزها
 المختص الموظف من يوقع بذلك محضر عمل فيلزم تمزيق بها كان وإن بعثها قبل المعاملة
 السوابق وتاريخ رقم صحة من التأكد -4 . المباشر رئيسه ومصادقة زمالئه من اثنين بشهادة
 الشهرية القضايا كشوفات -5 . والرد لألخذ تفادياً إليها اإلشارة حين منها المرسلة والجهة
 عبارة الظرف ظهر على ويكتب مباشرة العام المفتش باسم ترسل الموظفين دوام وبيانات

 يكون أن فيلزم واحد ظرف داخل معامالت عدة وضع أريد إذا -6 . »قضايا كشوفات«
 منها المرسلة المحكمة جهة كتابة مع الظرف ظهر على ذلك ويوضع 1،2،3 كرقم مسلسله

 ذلك مالحظة في يكون أن ونأمل .المحكمة بجانب الظرف على لذلك المتروك الفراغ في
 بذلك صدر . ن/انتهى .)فوراً المختصة الجهات إلي المكاتبات البطال الحزم من مزيد

.م/هـ30/5/1389 في ت/58/2 ورقم .ن/هـ10/7/1386 في م/1735/2 رقم التعميم
ت/160/2

3/528
23
11



1390
المعامالت

 برقم الخارجية وزارة من الصادر التعميم نص يلي فيما تجدون( :وبعد -
 إلى تحياتها الخارجية وزارة تهدي« : النص. هـ12/10/1390 في 99/2/2/11755/2
 رقم يسبق الوزارة هذه عن تصدر التي المعامالت أن وتفيدها الحكومية الوزارات كافة

 عند الرمز هذا ذكر ألهمية ونظراً.بموضوعها الخاص الملف إلى يشير رمزاً العام صادرها
 لمالحظة يلزم من تعميد تأمل لذا .أساسها إلى للرجوع تسهيالً وذلك معاملة أي إلى اإلشارة

 عن صادرة معاملة أي إلى اإلشارة عند العام الصادر رقم قبل بالموضوع الخاص الرمز ذكر
 ونرغب .».اهـ.تحياتها أطيب عن لها لتعرب الفرصة هذه الوزارة وتنتهز .الوزارة هذه

. م/انتهى .)ذكر ما مالحظة
ت/2/2
3/529
4
1

1391
المعامالت

 طابع عليها والتي الوزارة إلى منكم ترد التي المعامالت من كثيراً أن لوحظ فقد( :وبعد -
 أن دون ترد األخرى الهامة المعامالت من ونحوها واألخالقية الجنائية كالمعامالت السرية
 الكلمات إحدى الخارجي الظرف ظهر على أو المعاملة به المشفوعة الخطاب بأعلى يكتب
 دون وتأتي ورقات خمس من أكثر المعامالت وبعض »سجناء ـ هام ـ عاجل ـ سري:«اآلتية

 والتمزق للتلف يعرضها مما وتنظيم ترتيب بغير دوسية في توضع أو دوسية داخل وضعها
 اآلن عليكم ونؤكد إليه أشرنا ما مالحظة منكم طلبنا أن سبق وقد.أوراقها بعض وسقوط
. ك/انتهى .)واهتمام عناية بكل ذلك بمالحظة

ت/28/2
3/529

28
2

1391
المعامالت

 إيضاح رسمياً منكم طلب إذا ما حالة في منكم نرغب السامي المقام لرغبة إنفاذاً( :وبعد -
 التمييز هيئة قرار ومن حكم من القضية في يصدر عما وافية خالصة تكتبوا أن قضية أي عن



.ك/ انتهى .)عنها المستوضح القضية إليه انتهت ما على الوقوف يتسنى حتى عليه
ت/114/2

3/529
10
7

1391
المعامالت

 رقم لسابقه التأكيدي هـ27/2/1390 في ت/29/2 رقم الرئاسة لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 خمس عن لفاتها تزيد التي المعامالت وضع بشأن هـ20/12/1388 في ت/113/2

 الديوان إلى المعامالت من كثير ورود مؤخراً لوحظ وحيث »دوسية« ملف بداخل ورقات
 ضرورة يؤكدان أعاله إليهما المشار التعميمين إن وحيث دوسية في توضع أن دون العام
 العام الديوان يطالب ال وأن دوسية في ورقات خمس عن لفاتها تزيد التي المعامالت وضع

 المسؤولة هي خارجية جهات من إليه تصل حيث المعامالت من قبله من ينشأ لم ما بتدويس
 الذي الوقت عليهم يضيع األوراق بتدويس والصادر الوارد مسجلي قيام وألن ذلك عن

 على المعامالت أرباب من وللمراجعين الوزارة ألقسام خدمة عملهم في يستغلوه أن يجب
 عن لفاتها تزيد معاملة أية بعث بعدم قسمكم موظفي على التنبيه نرغب لذلك .سواء حد

 الديوان قبل من تحال التي المعامالت أما ملف بداخل إال العام الديوان إلى ورقات خمس
 .م/انتهى .)المختص بالقسم ملفات لها ويعمل وردت كما فتستلم منه منشأها يكن ولم العام
.ش/هـ11/5/1401 في ت/76/12 رقم بالتعميم أكد

ت/104/1
3/530

13
6

1392
المعامالت

 في عليه لوحظ ما بشأن هـ10/7/1385 في م/1691/3 رقم للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 المحاكم إلى وصولها يتأخر بالسجناء تتعلق التي المعامالت من كثيراً أن المناطق بعض

 طويلة مدة السجن في ويبقى واحداً يوماً السجين بقاء تسلتزم ال بعضها أن مع المستعجلة
 ومن اإلمارة إلى الشرطة من المعامالت ترفع حيث بها تمر التي اإلجراءات لطول وذلك
 هذا كان ولما الطريق بنفس تعود ثم المستعجلة إلى ومنها المحاكم رئاسة إلى اإلمارة



 السابق التعميم تضمن وقد ما مصلحة يخدم وال السجناء ببعض اإلضرار عليه يترتب اإلجراء
 المحكمة إلى الشرطة من النوع هذا من تكون التي المعامالت تحال أن يستلزم األمر أن

 .إلخ...الشرطة إلى تعاد المستعجلة المحكمة قبل من النظر انتهاء وبعد مباشرة المستعجلة
 هـ1/5/1392 في 3906 رقم خطابه المساعد أبها محكمة رئيس فضيلة لنا رفع وحيث

 أشار الذي هـ23/4/1392 وتاريخ400 رقم أبها مستعجلة قاضي فضيلة خطاب ومشفوعه
 تقدم ال الشرطة ألن نظراً اختصار معه يحصل وال طويلة عملية فيه السابق التعميم أن إلى فيه

 رفع أن فضيلته ويرى الموافقة على لتتحصل اإلمارة على ذلك تعرض حتى التنفيذ على
 االختصار فيه يحصل بالتنفيذ الشرطة لتعميد رأساً اإلمارة إلى المستعجلة قبل من المعامالت

 هي ما على تبقى الطريقة تلك أن فيرى المستعجلة إلى الشرطة من المعامالت إحالة أما
 من المعامالت إحالة فيعتمد فضيلته رآه ما نؤيد فإننا ذلك وجاهة على وبناء .اهـ.عليه

 على رأساً المحاكم إلى الشرطة من المعامالت إحالة ينبغي كما رأساً اإلمارة إلى المحاكم
 الملكي السمو لصاحب بعثنا وقد.قيوداتها لتسديد لإلمارة يرفع مما بصورة الشرطة تشعر أن

 ما الشرطة دوائر بإبالغ المختصة الجهات تعميد مؤملين خطابنا من صورة الداخلية وزير
. و/انتهى .)ذلك فاعتمدوا يخصها
ت/197/12

3/531
28
12

1392
المعامالت

 الصادرة األوراق وقيد التحرير من كل في لديكم العاملين الموظفين إبالغ نرغب( :وبعد -
 المكان في الموضوع كتابة ينبغي الخطاب تحرير عند -1 : يأتي ما باتباع والتوديع والواردة

 -2 . العمل لسير تسهيالً التصدير في الصادر مقيد به ليكتفي الورقة بأعلى له المخصص
 إجابة الصادر كان إذا المحرر قبل من البرقيه أو الخطاب صورة في األساس قيد رقم وضع
 من والتأكد المعامالت تحرير في العربية اللغة قواعد مراعاة -3 . بموجبها التسديد ليتم

 بظهر المعاملة لفات ترقيم -4 . التصدير قبل والطباعة الكتابة ووضوح المسؤول توقيع
 -5 . يستبعد بل لفة يعد ال األرقام أو الشروحات من الخالي الظرف بأن علماً األوراق
 مع الصادرة المعامالت ملخص بقيد االكتفاء -6 . الواردة المعامالت ملخص بقيد االكتفاء

 كل في الوارد بدفتر الواردة المعامالت تسديد -7 . الصادر بصورة الملفات في االحتفاظ
 حينما الصادر دفتر في الصادرة المعامالت تسديد -8 . عليها اإلجابة وصدور إحالتها من



 وسيراقب . المعامالت تسليم في توقيعه بجانب المستلم اسم وضع -9 . عليها اإلجابة ترد
. و/انتهى .)تطبيقه مدى من للتأكد التفتيشية جوالته في ذلك اإلداري التفتيش

ت/47/12
3/532

15
3

1393
المعامالت

 ث/هـ/63 برقم إلينا الموجه العليا القضائية الهيئة رئيس فضيلة خطاب إلى نشير( :وبعد -
 يقومون الوزارة هذه منسوبي من الموظفين بعض أن فيه جاء الذي هـ20/2/1393 في

 بنزاعات عالقة له ما وخصوصاً القضائية الهيئة إلى تحال التي المعامالت على بالتعقيب
 القرى سكان لدى الحساسية من نوعاً يوجد التعقيب هذا مثل أن إلى ونظراً . القرى أهالي

 الموظفين أولئك تضييع عن فضالً نزاعاتهم وتطور بينهم الخالفات تعميق إلى يؤدي مما
 المعامالت على التعقيب بعدم لديكم الموظفين جميع على التأكيد نأمل لذا . ألعمالهم
 عمله طبيعة حسب بالتعقيب مكلفاً الموظف يكون أو شخصياً تخصهم تكن لم ما القضائية

. ك/انتهى .)للمسؤولية الموظف ستعرض التعميم لهذا مخالفة أي وأن
ت/70/2
3/532
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1393
المعامالت

 نص المتضمن هـ28/2/1393 في ت/30/2 رقم التعميمي لخطابنا إلحاقاً( :وبعد -
 الموجه التعميمي العام والمفتش والطيران الدفاع وزير الملكي السمو صاحب خطاب

 بصدد هـ7/2/1393 في 8/1/29/485 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب
 وتكليف والضياع التلف من تحفظها حقائب داخل الحكومية المراسالت إرسال ضرورة
 من نسخة مؤخراً الوزارة تلقت وقد هذا . الرسمية العطل أثناء المراسالت باستالم مندوبين
 حول الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه اإللحاقي التعميمي سموه خطاب
 وتاريخ 8/1/29/485 رقم لتعميمنا إلحاقاً« : المقدمة بعد نصه يلي فيما المذكور الصدد

 الخطوط بواسطة الحكومية والمصالح الوزارات بريد إرسال طريقة بشأن هـ7/2/1393



 رقم بكتابه السعودية الجوية الخطوط مؤسسة عام مدير لنا رفع السعودية، العربية الجوية
 بهذه اآلن حتى تلتزم لم والمصالح الوزارت بعض بأن هـ13/3/1393 وتاريخ 602

 الدولة مصالح وحماية المراسالت على الحفاظ إلى األولى الدرجة في تهدف التي التعليمات
 المظاريف أن سموكم على يخفى وال ومصالحها، المؤسسة موظفي حماية الوقت نفس وفي

 إلى تسلم كلها وهذه الجهات مختلف ومن كبيرة أعداداً األحيان معظم في تبلغ المتفرقة
 ومالحظتهم الركاب خدمة وهو األساسي لعمله يتفرغ أن فيه المفروض الطائرة مضيف

 الوقت نفس وفي المظاريف من األعداد هذه بمثل لالحتفاظ اإلمكانية لديه تتوفر ال وكذلك
 لبحث هـ29/2/1393 يوم عقد الذي االجتماع في المناطق مديرو أثار وقد.عليها المحافظة

 الوزارات بعض أن وهي الحكومية المراسالت لمشكلة أخرى ناحية الداخلي البريد نقل خطة
 بل المفروض هو كما المطارات في الشحن ألقسام مراسالتها تسلم ال الحكومية والمصالح

 مسؤوليات المؤسسة مكاتب على يفرض وهذا نفسها المدن في السعودية لمكاتب تسلمها
 الجهات على األمر فنأمل . ذاتها المراسالت لتعطيل وتؤدي لها مبرر ال إضافية وتكاليف
.».اهـ.ذكر ما بمالحظة المختصة

. ك/انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نرغب سبق لما تأكيداً
ت/100/4

3/533
7
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1393
المعامالت

 رقم التعميمي المواصالت وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة هذه تلقت فقد( :وبعد -
 المواصالت وزير معالي لخطاب نشير« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ9/4/1393 في 664/3

 المبني هـ21/12/1390 في 3056 رقم الحكومية واإلدارات الوزارات لكافة التعميمي
 تعتمد التي األسس بصدد هـ23/3/1389 في 121 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على
 خطاب من الثالثة الفقرة إن وحيث الحكومية الرسائل أجور على والمحاسبة التخليص في

 تودع التي لإلرساليات ضبطاً( : يلي ما تضمنت آنفاً إليها المشار المواصالت وزير معالي
 تكون الصحيح غير لالستعمال المجال إفساح وعدم وفروعها والمصالح الوزارات من

 أنه على كامالً العام خالل المرفق للنموذج مطابقة المراسالت إليداع تستعمل التي الدفاتر
 وشعبان األولى جمادى من كل من األولى يوماً عشر األربعة:وهي فقط اإلحصاء فترات في

 لتكون بالكربون مستنسخة بورقة مصحوبة للنموذج المطابقة الدفاتر تستعمل القعدة وذي



 ألي مرجعاً تكون كما للفترة األجور بموجبها تحتسب المواصالت وزارة لدى أساساً
 وزارة لكل ويمكن السنوية األجور حصول في والخفض الزيادة نسبة عليها تبنى إحصائيات

 مدير إن وحيث .).الخ...للنموذج المطابقة الدفاتر من حاجتها طبع مستقلة إدارة أو
 في ب/م/186 برقم البريدية للشئون الوسطى المنطقة مدير بخطاب تبلغ العامة الحسابات

 بإيداع البريد مكاتب بعض مع تتجاوب لم الحكومية الدوائر بعض بأن هـ9/3/1393
 تسجيل إحصاء فترة خالل وذلك إليها المشار النماذج بموجب الرسمية البريدية مراسالتهم
. اإليرادات

 خالل الرسمية البريدية مراسالتهم بتسجيل لكم التابعة اإلدارات على التأكيد نأمل فإننا لذا
 شعبان شهر من األولى يوماً عشر واألربعة األولى جمادى شهر من األولى يوماً عشر األربعة

 الخاصة النماذج على عام كل من القعدة ذي شهر من األولى يوماً عشر واألربعة
 البريد عام مدير تزويد تم أنه على بذلك السامي األمر مع تمشياً وذلك البريدية بالمراسالت

 البريدية المراسالت قبول لعدم البريدية بالمكاتب المسئولين لتعميد هذا خطابنا من بنسخة
 اإلحاطة نأمل .».اهـ.إليها المشار بالكشوفات البريدية مراسالتها تسجل ال التي الرسمية
. م/انتهى .)موجبه العتماد يلزم من وإبالغه
ت/237/2

3/535
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1393
المعامالت

 منه نسخة الموجهة التعميمي المواصالت وزير معالي خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 لما بالنظر« : المقدمة بعد النص . هـ8/9/1393 في 4125/5/1 برقم الوزير لمعالي

 من المزيد بذل تتطلب وخطورة أهمية من الحكومية الجهات بين المتبادلة السرية للمكاتبات
 تمزيق من له تتعرض قد مما عليها للمحافظة الوسائل أنجع وتوفير صيانتها على الحرص

 بآالت آلياً الختم بسبب أو المختلفة البريدي النقل وسائط بين تنقلها مراحل خالل الغالفات
 الشأن هذا في الالزمة الدراسة بإجراء الوزارة بهذه المختصة الجهة قامت فقد . البريد ختم

 مثل النقل تكرار تتحمل بمظاريف السرية الخطابات تغليف بضرورة التوصية إلى وانتهت
 بكم المرتبطة الجهات كافة إشعار نأمل لذا . بالنسيج ورقها والمختلط المشمعة المظاريف

 للحفاظ ضماناً إليها كالمشار سميكة مظاريف باطن فيها وما السرية الخطابات وضع بمراعاة



 تمزيق أو تلف من له تتعرض قد عما مسؤولة البريدية الدوائر تكون ال فسوف وإال عليها
 ما ومراعاة اإلحاطة نرغب .».اهـ.المذكورة المظاريف في توضع لم إن إليها أشير ما بسبب
 من النوع هذا بتأمين للقيام هذا خطابنا من بصورة المختصة الجهة عمدنا وقد إليه أشير

.ك/انتهى .)تأمينها فور منها الالزمة الكمية لكم وستبعث السرعة بحال الظروف
ت/42/12
3/535
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1394
المعامالت

 المفتشين جوالت نتائج من اإلداري التفتيش عام مدير علينا عرضه ما على بناء( :وبعد -
 للصادر وآخر للوارد دفتراً الرئاسية المحاكم أعضاء بعض استعمال مالحظة عن اإلداريين

 ويستنفذ المعامالت سير في وتطويالً تكراراً يعد ذلك إن وحيث التوديع، دفتر إلى إضافة
 المحكمة إدارة في األول بالتوريد االكتفاء ينبغي فعليه الموظفين طاقة من كبيراً جهداً
 بذلك لديكم المحكمة أعضاء إبالغ ونأمل .أقسامها داخل األوراق حركة في التوديع وبدفتر

.و/هـ6/7/1421 في 1586/ت/13 رقم التعميم يراجع .ك/انتهى )العتماده
ت/ق/78
3/536
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1395
المعامالت

 ونصه هـ15/5/1386 في م/134/2 رقم القضاة رئاسة تعميم صدر أن سبق فقد( :وبعد -
 السامية األوامر على المعطوف هـ1/1/1386 في م/1/2 رقم التعميمي لخطابنا إلحاقاً« :

 داخل موضوعة تكن لم ما لفات خمس على مرفقاتها تزيد معاملة أي استالم بعدم القاضية
 لم المحاكم أكثر أن األخيرة اآلونة في الحظنا لقد والتلف، التمزق من عليها محافظة دوسية
 .األخرى الجهات مع التعاون وعدم بالتعليمات التمشي وعدم لألسف يدعو مما بذلك تعمل
 بتدويس لديكم المختصين الموظفين على بالتنبيه المرة لهذه فضيلتكم على نؤكد فإننا وعليه

 مرتبة تكن لم ما تردنا معاملة أي نعيد وسوف خمس على لفاتها تزيد التي المعامالت
 معالي تعميم صدر كما .اهـ.واالعتماد لالطالع تأخيرها في المسؤولية وسنحملكم ومدوسة

 المعامالت على المحافظة بشأن هـ28/5/1394 في ت/97/12 رقم العدل وزير



 للمحاكم المبلغة التعليمات إلى اإلشارة التعميم تضمن وقد الشرعية والصكوك والقرارات
 معاليه تأكيد األخير التعميم وتضمن هـ22/2/1390 وتاريخ ت/25/2 رقم بالتعميم

 داخل والشيكات كالوثائق المهمة األوراق وكافة والقرارات الصكوك وضع بمالحظة
 يخرم ثم يخصه الذي الشخص واسم محتواه على يدل ما الظرف على ويكتب خاصة ظروف
 األوراق كافة تخريم مالحظة مع األوراق ضمن الملف داخل ويوضع فتحته جهة من الظرف

 قد أننا إال .اهـ.ذلك عن كبديل ونحوها الدبابيس استعمال وعدم ملفات داخل ووضعها
 التأكيد نأمل فإننا ولذا لألسف يدعو مما التعليمات بهذه تتقيد لم المحاكم بعض أن الحظنا

 لما مخالفة منها معاملة ورود حالة وفي ذكر ما بتنفيذ لديكم المختصين الموظفين على
 نتيجة المتسبب وسيتحمل منها وردت التي الجهة إلى فسنعيدها المذكورة التعليمات تضمنته
. ق/انتهى .)التأخير

ت/98/2
3/537
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1395
المعامالت

 الوزراء مجلس لرئيس األول النائب الملكي السمو صاحب تعميم أدناه نبلغ( :وبعد -
 معاملة رفع حين تراعوا أن يحسن« : المقدمة بعد النص هـ5/4/1395 وتاريخ 10001رقم

 هذا واتباع ترفعونه فيما ومقترحاتكم بمطالعاتكم مقرونة تكون أن العرض موضوعها يتطلب
 .)السامي للمقام خطابات من يعد فيما بموجبه واالعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.عامة كقاعدة

. س/انتهى
ت/206/2

3/537
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1395
المعامالت

 والطيران الدفاع وزير الملكي السمو صاحب خطاب من صورة بطيه تجدون( :وبعد -
 في 1/1/4/8/1/2055 برقم الوطني واالقتصاد المالية للشئون الدولة وزير لمعالي الموجه

 بواسطة الحكومية المراسالت إرسال في اتباعها يجب التي الطريقة بشأن هـ5/8/1395



 المنوه سموه خطاب نص . س/انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نرغب . السعودية الجوية الخطوط
 لكتابنا إلحاقاً : التحية بعد الوطني واالقتصاد المالية للشئون الدولة وزير معالي« : عنه

 المشكلة اللجنة قرار المتضمن هـ18/4/1395 وتاريخ 1/1/4/8/1/1143 رقم التعميمي
 المراسالت إرسال في اتباعها يجب التي الطريقة بشأن الحكومية والمصالح الوزارات من

 رجب أول عليه اتفق ما تنفيذ بدء يكون وأن السعودية الجوية الخطوط بواسطة الحكومية
 وافق التي البنود بعض من استثناءها تطلب مازالت والمصالح الوزارات بعض ولكن هـ1395

 بكتابه السعودية الجوية الخطوط عام مدير لنا فرفع إليها المشار اللجنة في مندوبوها عليها
 بمعظم دفعت التي الهامة الحقائق لبعض توضيحاً هـ27/7/1395 وتاريخ 1831/5رقم

 والقبول السعودية العربية الجوية الخطوط موقف تفهم إلى الحكومية والدوائر الوزارات
 إن : أوال .وبطاقات كشوفات بموجب أكياس داخل والهامة العاجلة الحكومية الرسائل بمبدأ

 تأتي كانت التي )المظاريف( الحكومية الرسائل بفعل تحولت السعودية في الشحن مكاتب
 وتسلم وهامة، مستعجلة،( وكلها الحكومية والدوائر الوزارات مختلف ومن وهناك هنا من

 مكاتب( إلى أكياس بدون لها تسلم التي المظاريف هذه بسبب الشحن مكاتب تحولت)فوراً
 هذه صرفت وقد لجهاتها وتسلمها وترسلها المراسالت هذه تستقبل أخذت أن بعد )بريد

 استالم عملية ضمنها من ليست التي األساسية مهمتهم عن الشحن موظفي بعض العملية
. وحدها البريد مكاتب ومسؤولية اختصاص صميم من هي التي المظاريف وإرسال وتسليم

 تلك وتسليم استالم مسؤولية تحميلهم المستطاع في يعد لم الطائرات مضيفي إن : ثانيا
 مهمتهم تأدية عن يعوقهم مما عليها والمحافظة الطائرة داخل متفرقة معهم ونقلها المظاريف
 المظاريف هذه وضع من البد كان هنا ومن.الركاب خدمة وهي المرضية بالصورة األساسية

 دون يكون لن الحال بطبيعة وهذا األخرى والشحنات الركاب عفش مع الطائرة مخازن في
 : ثالثا . الطائرة مخازن في وضعها يمكن حتى مغلقة أكياس داخل المظاريف هذه توضع أن

 التي الحكومية والمصالح الوزارات كافة أدركت ذكرها سبق التي والحقائق لألسباب
 أكياس داخل المظاريف وضع أن العاجلة الحكومية المراسالت نظام وضع في اشتركت
 مصلحة في يكون أن قبل المظاريف هذه منها المرسلة الجهة مصلحة في هو مختومة

 داخل واحداً ظرفاً كانت وإن حتى المظاريف وضع أن ذلك السعودية الجوية الخطوط
 التلف أو التلوث أو التمزق يمنع فهو المظاريف أو المظرف على محافظة فيه صغير كيس
 والتي باليد نقلها أثناء المظاريف لها تعرضت حاالت وتلك بها عبث أي كذلك عنها ويمنع
 أصحاب منه عانى كما الكثير الشيء ذلك من السعودية عانت وقد عديدة جهات من ترسل

 من يمكنها وضع في وأصبحت اآلن البريد مكاتب تطورت لقد : رابعا . أنفسهم الرسائل



 ساعة وعشرين أربعة )24( خالل المملكة داخل الجهات كافة إلى الرسائل وتسليم إرسال
 عشر اثني)12( من بأقل الرسائل تلك وتسليم استالم يتم كثيرة حاالت وفي إرسالها، من

 في الرئيسية المدن بين ما يومياً رحالت ثالث السعودية وفرت أن بعد خصوصاً يومياً ساعة
 الحكومية لألجهزة شك وال سيحقق الترتيب وهذا المدن بقية بين ما يومية ورحالت المملكة
 العاجلة مراسالته يرسل أن يستطيع ال بعضها كان إذا عاجل بشكل مراسالتها نقل في رغبتها
 عليه المتفق النظام حسب بالسعودية الشحن مكاتب بواسطة كشوف وبموجب أكياس داخل

.ذكر كما تلك مراسالتها سالمة أجل ومن مصلحتها في هو ذلك أن رغم مؤخراً

 المختصة الجهات بعض السعودية الخطوط مع تتعاون أن المستطاع من أنه : خامسا
 الديوان فيها بما الحكومية والمصالح الوزارات بقية معها تعاونت كما المختلفة وأجهزتها

 بوضع وذلك الداخلية، ووزارة الخارجية ووزارة الوزراء لمجلس العامة واألمانة الملكي
 وهذه القلع، من سم500 مقاس الحجم صغيرة أكياس داخل القليلة الرسائل أو الرسالة

 أشير التي األخرى الحكومية الجهات حالياً تطبقه ما وهو محلياً عملها السهولة من األكياس
 لوصول أضمن ألنه عليه اتفق بما لاللتزام لديكم المعنية الجهات على التأكيد فنأمل .إليها
.».تلفها أو فقدها حالة المسؤولية تحديد يمكن وحتى سليمة المراسالت تلك
ت/35/12
3/540
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1396
المعامالت

 األقسام لمختلف المحالة المعامالت بتتبع المكلفين اإلداريين المفتشين أحد قدم( :وبعد -
 من يجعل مما تسدد لم الوزارة أقسام معظم في القيودات أن : أوال : اآلتية المالحظات

 العام الوارد قسم عدا ما األقسام جميع تساهل : ثانيا . بسهولة معاملة أية على العثور الصعب
 . لذلك المخصصة الحقول في المخابرة عليها بنيت التي األصلية األوراق أرقام وضع في
 التوقيع أن إلى باإلضافة توقيعه بمحاذاة اسمه للمعامالت المستلم الموظف كتابة عدم : ثالثا
 المعامالت إهمال فإن ماتقدم على بناء .إلخ...المستلم معرفة معه يصعب مما واضح غير

 ذلك أن كما عنها البحث حالة في عليها العثور الصعب من يجعل أعاله المذكور بالشكل
 المسؤولية، تحديد معه يمكن وال المعاملة فقدان عند المسؤولية من للتهرب مجاالً يجعل
 لذا حيالها الموظف ومسؤولية المعامالت سير تنظم تعاميم عدة أصدرت أن للوزارة سبق وقد
 تعليمات من يصدر ما كل وتنفيذ ذكر ما بمالحظة المختص الموظف على التأكيد منكم نأمل



. س/انتهى .)وتوجيههم ذلك في مراقبتهم وعليكم بدقة
ت/13/1
3/540

18
1

1397
المعامالت

 أحد قضية في صدر عما سؤال لها يكتب عندما المحاكم بعض أن الحظنا فقد( :وبعد -
 بعثها إن وحيث طلبها عدم من بالرغم الوزارة إلى المتشكي قضية أوراق تبعث المتشكين

 ينبغي فإنه القضية، أصحاب على ضرر ذلك جراء من يترتب قد بل له وجه ال طلبها دون
 سئلت إذا المحكمة وعلى رفعها الوزارة طلبت إذا إال القضايا معامالت رفع عدم مالحظة

 بما لديكم المختصين على فنبهوا فيها الصادر والحكم عنها بملخص تجيب أن ما قضية عن
.ق/انتهى .)ذكر

ت/161/12
3/541
4
9

1398
المعامالت

 الخارج إلى الصادرة أو المملكة لمدن العائدة سواء إدارتكم من الصادرة الطرود تغليف«...
 والهاتف والبرق البريد في التعميم نص ينظر .ش.»/جيدة بحالة لوصولها ضماناً جيداً تغليفاً

1/511.
ت/165/12

3/541
11
9

1398
المعامالت

 وتاريخ 3203 رقم المساعد، البريد عام مدير سعادة من الوارد التعميم تلقينا( :وبعد -
 الصادرة الرسمية الخطابات في الحكومية الدوائر بعض وضع بخصوص هـ28/8/1398
 الدوائر بعض أن األخيرة اآلونة في لوحظ أنه« : يلي ما التعميم ونص نقدية مبالغ منها



 األنظمة يخالف الذي األمر نقدية منهامبالغ الصادرة الرسمية الخطابات في تضع الحكومية
 ترسل حكمها في وما النقدية األوراق إن حيث المملكة، بريد بإدارة بها المعمول البريدية
 الختامي البروتوكول من الثامنة المادة عليه نصت لما طبقاً عليها حفاظاً المؤمن بطريق

 الرسائل في قيم وضع من االستثناء عنوان تحت ـ 74 لوزان ـ العالمية البريد التفاقية
 القطع المسجلة الرسائل في تقبل أال السعودية العربية المملكة بريد إلدارة يصرح. المسجلة

 بالتين أو سفر شيكات أو لحاملها قيم أية أو النقدية األوراق أو المصرفية األوراق أو النقدية
 أو حلياً أو أحجاراً أو مشغولة غير أو مشغولة المعادن هذه كانت سواء فضة أو ذهب أو

 نأمل ذلك حيال المرفق للمسؤولية وإخالء تقدم ما على وتأسيساً . أخرى ثمينة أشياء
 السابق األشياء إرسال بعدم لكم التابعة اإلدارات على للتعميم يلزم لمن واإليعاز االطالع
 رقم التعميم انظر . ش/انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .».اهـ.الرسميات داخل ذكرها

. هـ10/3/1427 في 2849/ت/13
ت/61/12
3/542

13
4

1399
المعامالت

 تعميم نص المتضمن هـ14/3/1399 في ت/34/12 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 تعميم إلينا ورد فقد ، هـ1/3/1399 في 1213/3 رقم التعميمي البريد عام مدير سعادة
 إلحاقاً« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ5/4/1399 في 1728/3 رقم البريد عام مدير سعادة

 الصادرة والرسميات الطرود تغليف كيفية بشأن هـ1/3/1399 وتاريخ 1213 رقم لتعميمنا
 الشمع استعمال عدم مع المحتويات تناسب التي بالطريقة الحكومية والدوائر الوزارات من

 من بشكاوي إلينا بعثت قد البريدية المناطق بعض أن اإلحاطة بأمل . الغلق في والرصاص
 اتفاقية أن من وبالرغم الطرود، غلق في تواجهها التي الصعوبات من الحكومية الدوائر بعض
 المؤمن الطرود على الغلق في والرصاص الشمع استعمال تقصر ـ 74 لوزان ـ العالمية البريد
 على الحرص مبدأ من انطالقاً أننا إال المملكة بريد بإدارة بها معمول غير وهي فقط عليها

 الرصاص استعمال يمكن بأنه نفيدكم فإننا الحكومية الدوائر على والتيسير العامة المصلحة
 اسم يحمل بختم بالرصاص األكياس هذه وختم أكياس في وضعها أو نفسها الطرود غلق في

 طبيعة حسب الطرود غلق في الدوبارة أو اللصائق استعمال يمكن كما منها الصادرة الجهة
 فيمكن الرسمية بالمراسالت يتعلق فيما أما منها الصادرة الجهة بختم ختمها مع محتوياتها



 أما - .ذكره السابق النحو على ذلك الضرورة اقتضت إذا الرصاص أو اللصائق استعمال
 المراسالت أو للطرود بالنسبة سواء الغلق عملية في استعماله عدم نأمل فإننا األحمر الشمع

 من والتعميم االطالع بأمل . البريدي العمل ويعيق المعالجة أثناء للكسر يتعرض ألنه الرسمية
. ش/انتهى .)بموجبه للعمل لكم التابعة اإلدارات كافة على قبلكم

ت/93/12
3/543
5
6

1399
المعامالت

 هـ7/5/1399 في 1054 رقم بالرياض التمييز هيئة رئيس فضيلة خطاب إلينا ورد( :وبعد -
 حدد وقد لجان إلى التمييز هيئة توزيع تم قد لكونه نظراً« : المقدمة بعد نصه اآلتي

 تمييزها مطلوب قضية كل بإيضاح المحاكم جميع على التعميم نأمل لجنة،عليه كل اختصاص
 أو حقوقية، قضية« الهيئة إلى موجه خطاب كل من األولى الصفحة وسط في يذكر بحيث
 بتنظيم التأكيد مع القضية موضوع حسب وهكذا »شخصية أحوال قضية أو جنائية، قضية
 واللوائح والضبوط الصكوك بداخله يوضع ظرف وجعل ملف في وربطها القضية أوراق

 رقم التعميم بذلك صدر . ش/انتهى .)واالعتماد بذلك اإلحاطة نأمل .».اهـ.االعتراضيه
ك/هـ26/8/1406 في ت/12/168

ت/100/12
3/543

16
6

1399
المعامالت

 بعد ونصه هـ4/6/1399 في 2624/1 رقم البريد عام مدير سعادة تعميم تلقينا( :وبعد -
 الدوائر بعض أن من تشكو إلينا بعثت قد للبريد الجنوب منطقة أن اإلحاطة بأمل« : المقدمة

 على معنونة الطرود بعض المثال سبيل وعلى كاملة غير بعناوين طرود تبعث الحكومية
 الذي األمر كثيرة، محاكم المنطقتين بهاتين يوجد أنه حين في وباللحمر باللسمر محكمة
 يعاد الجهة هذه تخص ال أنها يتضح وعندما جهة من أكثر في الطرود هذه فتح عليه يترتب

 عما فضالً االختصاص جهة إلى تسليمها تأخير في يتسبب مما أخرى جهة إلى تصديرها
 يبذل الذي الجهد إلى باإلضافة واإلغالق الفتح عملية أثناء المحتويات له تتعرض أن يمكن



 اإلدارات على قبلكم من التعميم نأمل لذا . سدى يذهب والذي الطرود هذه مثل معالجة في
 تميز بكيفية البريدية البعائث من وغيرها الطرود على كاملة العناوين بكتابة لكم التابعة

 نأمل أهمية ذو سعادته إليه أشار ما إن وحيث .».اهـ. بعضها عن إليها المرسل الجهات
 .)يلزم لمن وإبالغه وغيرها المعامالت على واضح وبشكل كاملة العناوين كتابة على الحرص

. ش/انتهى
ت/85/12
3/544

25
6

1400
المعامالت

 في 1686 رقم بالرياض والتلكس المبرقات مدير سعادة خطاب وردنا( :وبعد -
 خطابه ونص بوضوح إليها المرسل الجهة اسم توضيح عدم من تشكيه بشأن هـ12/6/1400
 الوزارات بعض من صادرة برقيات تردنا ما كثيراً بأنه لسعادتكم أعرض« : المقدمة بعد

 دون الوزارة فرع بعنوان أو الشرقية المنطقة أو مكة أو جدة في الوزارة وكيل إلى معنونة
 الى تسلم وربما للتأخير البرقيات هذه مثل يعرض مما إليه المرسل لها التابع الوزارة اسم ذكر
 المسحوبة البرق إدارة إلى يكتب الذي والتلكس للبرق الورود مكتب إلى تعاد ثم جهتها غير
 البرقية تسليم المراد الوزارة فرع اسم إيضاح ويطلب البرقية تعطيل أسباب بشرح البرقية منه

 األسباب وإزالة جهتها إلى البرقيات جميع إيصال على الجميع حرص من وانطالقاً.لوكيلها
 اسم إضافة بمالحظة الوزارة مكاتب على التعميم نأمل لذا . تسليمها تأخير إلى تؤدي التي

 .».اهـ.تعاونكم لكم شاكرين.منكم الصادرة البرقية إليه المرسلة الشخص اسم قرين الوزارة
 وصول يعرقل إليه المرسل لها التابع الجهة اسم توضيح عدم من سعادته ذكر ما إن وحيث

 المختصة الجهات على التأكيد منكم نأمل فإننا المناسب الوقت في والتلكس البرقيات
. ش/انتهى .)واعتماده ذلك بمالحظة لديكم

ت/83/12
3/545

24
5

1401
المعامالت

 أو بوزارتكم الخاص البريد مراجعة بضرورة البريد لدى مندوبيكم على مشدداً التنبيه ( -



 مثل لتكرار منعاً يخصكم ال بريد أي استالم وعدم االختصاص جهة من والتأكد مصلحتكم
 المجاالت هذه مثل في متعاقدين موظفين تعيين عدم ضرورة مراعاة مع مستقبالً الخطأ هذا

الوزارة من التعميم يطلب . ش.)/الحساسة
ت/152/12

3/545
20
8

1401
المعامالت

 في 2614 رقم باألحساء الجفر محكمة قاضي فضيلة لخطابي إشارة( :وبعد -
 االشتباه وقوع إلى فيه أشار الذي هـ22/7/1401 في 3227 رقم وملحقه هـ17/6/1401
 بين المعامالت ضياع من ذلك عن ينتج وما الحفر ومحكمة الجفر محكمة مسمى بين

 محكمة باسم لمحكمته الموجهة الخطابات تكون بأن فضيلته واقتراح وتأخرها الجهتين
 إلزالة الباطن حفر محكمة باسم األخرى للمحكمة الموجهة والخطابات باألحساء الجفر

 المختصة الجهة إبالغ ونرغب عليه بالموافقة نفيدكم فضيلته اقتراح ولوجاهة . االشتباه
. ش/انتهى .)بذلك لديكم

ت/27/12
3/545
4
3

1402
المعامالت

 في دحـ/479 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب أدناه نبلغكم( :وبعد -
 يهدف الذي وزارتينا بين المستمر التعاون نطاق وفي لي يطيب« : النص .هـ30/2/1402

 الحظناه عما معاليكم إلى أكتب أن بأحد الضرر إلحاق وعدم العدالة تحقيق إلى الله بحول
 ثم عليه المدعى السجين على بالحكم ينطق القاضي أن ظهر فقد السجناء قضايا بعض في

 معاملته، وصول انتظار في السجن إلى السجين ويعاد المختصة الجهات إلى المعاملة ترفع
 السجين وتجاوز الشرعية الدوائر لدى دورتها في المعاملة هذه تأخرت أن كثيراً حدث وقد

 كل على المستمر بالتعقيب تقوم السجون إدارات أن رغم القاضي قبل من به عليه حكم ما
 تأخير في يتسبب لجهازنا تابع مسؤول كل بمحاسبة باستمرار نقوم وإننا السجناء معامالت



 . لنا تابعة جهة أي لدى المعامالت تأخير عدم إلى تهدف حثيثة إجراءات ونتخذ معاملة أي
 بأنه الرأي في لي بمشاركتكم تامة ثقة على فإنني المشكلة هذه عن لكم الكتابة ارتأيت وحين
 نأمل عليه وبناء.العمل سبيل تعترض مشكلة أي على القضاء سبيل في جميعاً نتعاون أن يجب

 معامالت إرسال بسرعة المملكة مناطق جميع في الشرعية المحاكم بحث اإليعاز معاليكم من
 الشرطة إدارات إلى تصل لكي السجناء مواضيع ومتابعة المختصة الدوائر إلى السجناء

 من نرغب لذا .».اهـ.أحد بأي الضرر لحصول منعاً بها المحكوم المدة حدود في والسجون
. و/انتهى .)واهتمام دقة بكل وتنفيذه فيه جاء ما اعتماد فضيلتكم

ت/86/12
3/546
9
6

1402
المعامالت

 عدل كتابة أو محكمة إلى الكتابة عند الوزارة أقسام من بعضاً أن من لوحظ لقد( :وبعد -
 إلى استناداً كذا عدل كتابة رئيس أو كذا محكمة رئيس يكتب إليها صورة توجيه أو ما

 وحيث .آخر وقاض هو أو سواه العدل كتابة أو المحكمة في يوجد ال بينما وظيفته مسمى
 أو المحكمة في يكون كأن فعالً العمل هذا يمارس من هو المسمى هذا إعطاءه يلزم من إن

 القضاء مسؤوليات تركيز نظام من »51« المادة مع تمشياً وأعضاء رئيس العدل كتابة
. ش/انتهى .)بذلك يلزم من على والتنبيه إليه أشرنا ما مالحظة فنرغب الشرعي

ت/91/12
3/546
5
7

1402
المعامالت

 لنهج مخالف سياسي أو أمني طابع ذات خارجية نشرات بها طرود أو رسائل ورود حالة( -
الوزارة من التعميم يطلب . و.)/ظرفها مع وردت كما الداخلية لوزارة ترسل أن البالد
ت/23/12
3/547

27
2



1403
المعامالت

 في 9655/1 رقم بخطابه الغربية بالمنطقة التمييز هيئة رئيس فضيلة لنا رفع( :وبعد -
 فيها يستعمل التمييز هيئة إلى ترد التي الصكوك من كثيراً أن مالحظاً هـ27/11/1402

 إعادة إلى الهيئة يضطر الذي األمر والقرارات الصكوك تخريم سبب مما بكثرة التدبيس
 القضاة بعض أن الحظ كما التخريم، من فيها ما لكثرة الصكوك تبييض إلعادة المعامالت

 يوجب ما فيها يوجد ولم دراستها جرى بأنه عنها ينوه أن دون االعتراضية الالئحة يرفق
 هذين في تبلغتموه لما وتأكيداً . المحاكم على بذلك التعميم فضيلته ويطلب المالحظة

 هـ7/7/1400 في ت/90/12 ورقم هـ28/5/1394 في ت/97/12 برقم الموضوعين
 الصكوك وضع -1 : التمييز لهيئة المعامالت رفع عند اآلتي اتباع ينبغي أنه نفيدكم

 على حفاظاً الدوسية في وتوضع المقفل الطرف من تخرم مقفلة ظروف في والقرارات
 -2 . عليه الموجودة الكتابة وبالتالي الصك بطرف يضر قد الذي التخريم من سالمتها
 وجود عدم حالة وفي عليها مالحظة من لديه ما وإبداء القضية حاكم لدن من الالئحة دراسة

. و/انتهى .)ذلك عن ينوه المالحظة يوجب ما
ت/37/1
3/547

17
3

1403
المعامالت

 في ت/10/2 ورقم هـ9/7/1401 وتاريخ ت/118/2 رقم للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 أو »قضايا« كلمة للوزارة مرسل ظرف كل أعلى في الكتابة طلب المتضمن هـ22/1/1402

 التوجيه إلى إضافة قضائية الظرف بداخل التي المعاملة كون حالة في »القضائية الشئون«
 وإدارة مباشرة الظروف تلك لها تسلم القضائية بالشئون مختصة إدارة لوجود نظراً المعتاد

 الزالت المحاكم بعض إن وحيث األخرى المعامالت تحمل التي الظروف لها تسلم ثانية
 على الكتابة بضرورة المختص على التأكيد نأمل عليه .إليه أشير ما ذكر دون الظروف ترسل

 »القضائية الشئون« أو »قضايا« كلمة تكتب قضائية معاملة بداخله ما كون حالة في الظرف
 رقم التعميم بذلك صدر . ش/انتهى .)عامة قاعدة ذلك واعتبار المعتاد التوجيه إلى إضافة

.ش/هـ6/6/1397 في ت/71/2
ت/95/12



3/548
14
6

1403
المعامالت

 ك/ .)سري رسمي مظروف كل على الشكل الدائرية الحمراء اللصيقة وضع بشأن( :وبعد -
الوزارة من التعميم يطلب
ت/108/12

3/548
5
7

1403
المعامالت

 في 937/3 رقم الغربية بالمنطقة التمييز محكمة رئيس فضيلة لخطاب إشارة( :وبعد -
 بها المالحظ التمييز قرارات سلخ المحاكم بعض على مالحظته المتضمن هـ2/6/1403

 نؤكد لذا .القرارات على الجوابية خطاباتهم وكذا تنته لم التي المعامالت من الصكوك على
 .)عليها اإلجابية القاضي وخطابات بها المالحظ المعامالت من القرارات سلخ بعدم عليكم
. و/انتهى
ت/137/12

3/548
28
7

1403
المعامالت

 لصاحب أصالً الموجه التعميمي السامي المقام خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 رقم الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو

 كافة في الهجري التاريخ استعمال على التأكيد حول هـ12/7/1403 في16571/هـ/7
 الرسمية الجهات بعض قيام الحظنا« . للدولة الرسمي التاريخ باعتباره الرسمية اإلجراءات
 في وخصوصاً المكاتبات بعض في الهجري التاريخ من بدالً الميالدي التاريخ باستعمال
 من عديدة أصنافاً أن الحظنا كما. أجنبياً اآلخر طرفها يكون التي العقود أو اإلعالنات

 تحديد في يكتفى بل الهجري التاريخ عليها يكتب ال وغيرها واأللبان المعلبة الغذائية المواد



 الرسمي التاريخ هو الهجري التاريخ إن وحيث . الميالدي بالتاريخ لالستهالك صالحيتها
 ينطوي لما األمور كافة في باستعماله االعتزاز وينبغي لديها والمعتمد الدولة به تعمل الذي
 ذلك وألهمية المجيد، العربي وتراثنا المميزة اإلسالمية شخصيتنا على الحفاظ من عليه

 في أنه على الهجري التاريخ باستعمال التقيد بمالحظة المختصة الجهات تعميد إليكم نرغب
 ثم للدولة الرسمي التاريخ فيكتب الميالدي التاريخ إلى فيها اإلشارة تستدعي التي الحاالت

 اإلحاطة نرغب .».اهـ.بموجبه يلزم ما فأكملوا الميالدي التاريخ من يوافقه ما إلى يشار
.و/هـ16/10/1422 في 1879/ت/13 رقم التعميم ينظر . ش/انتهى .)موجبه واعتماد

ت/12/52
3/549

22
3

1404
المعامالت

 رسمي طريق عن يكن لم ما فروعها أو المالية وزارة من لها يرد خطاب أي قبول عدم( -
 الورق فيه ومستعمالً المعتمد بالختم ومختوم المعني بالفرع الخاص الصادر وبدفتر

الوزارة من التعميم يطلب . و.)/الرسمي
ت/12/121
3/549

10
7

1404
المعامالت

 رقم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب من نسخة الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ23/3/1404 في م/891

 عدة إلينا وردت لقد« : المقدمة بعد نصه وإليكم الوطني الحرس ورئيس الوزراء مجلس
 مما أكثر مدة الحكومية األجهزة بعض لدى المعامالت تأخر عن المواطنين بعض من شكاوي

 األجهزة هذه في العمل سير حسن على ينعكس التأخير هذا إن وحيث . فيها البت يتطلبه
 إنجاز على الحرص الجميع من نرغب .مصالحهم على بالتالي ويؤثر المواطنين قضايا ويعطل
 تطبيق يجب التقصير حالة وفي الوجوه من وجه بأي فيها التهاون وعدم المواطنين قضايا

 رقم التعميمي أمرنا في يرد ما على التأكيد مع هذا .األنظمة بها تقضي التي الرادعة العقوبات
 واشعارهم الموظفين من المقصرين متابعة بوجوب القاضي هـ2/5/1403 في 10252



 المزايا كافة وقصر بحقهم رادعة عقوبات من األنظمة به تقضي ما وتطبيق قصورهم بأوجه
 في والجد اإلنتاج على الجميع لحفز المجدين الموظفين على الترقيات فيها بما النظامية

 دقة بكل وتنفيذه فيه جاء ما باعتماد الجميع على نؤكد .».اهـ.بموجبه يلزم ما فأكملوا.العمل
 في ت/12/109 رقم التعميم بذلك صدر . و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه

ش/هـ19/6/1407
ت/15/48
3/550

12
3

1405
المعامالت

 يثير مما المسمى في تتشابهان وجيزان الطائف في مالك بني محكمتي إن حيث( :وبعد -
 المعامالت توجيه عند ذلك مالحظة نود . البريد وموزعي الرسمية الجهات على اللبس

 . الطائف حداد مالك بني محكمة : يلي كما كامالً االسم يكون وأن منهما لكل الرسمية
 من وإبالغه اإلحاطة نرغب األسماء في اشتباه يحصل ال حتى . بجيزان مالك بني محكمة

. ك/انتهى .)يلزم
ت/12/71
3/551

16
4

1405
المعامالت

 لصاحب أصالً الموجه التعميمي السامي المقام خطاب من نسخة هذا بطي نبلغكم( :وبعد
 العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو

 من ترفع التي المعامالت من كثيراً أن من لوحظ ما بشأن هـ2/3/1405 في م/293 رقم
 توجيه وحسب .إلخ...فيها البت يتطلبها التي للمعلومات مستوفية غير الحكومية الجهة
. ك/انتهى .)فيه جاء ما ومراعاة االطالع نرغب الوزير معالي
ت/12/71
3/550

16
4



1405
المعامالت

 لصاحب أصال الموجه التعميمي السامي المقام خطاب من نسخة هذا بطي نبلغكم( :وبعد
 العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو

 من ترفع التي المعامالت من كثيرا أن من لوحظ ما بشأن هـ2/3/1405 في م/293 رقم
 توجيه وحسب .إلخ . . . فيها البت يتطلبها التي للمعلومات مستوفية غير الحكومية الجهة
ك/ انتهى .)فيه جاء ما ومراعاة االطالع نرغب الوزير معالي
ت/12/189
3/551

21
10

1406
المعامالت

 في 3982/س ت/29 رقم الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب نص نبلغكم( :وبعد -
 رقم بخطابه الجوف منطقة أمير معالي الوزارة لهذه كتب« : المقدمة بعد هـ14/9/1406
 والجهات الوزارات من كثير على الحظ بأنه هـ18/8/1406 وتاريخ س11/1/1171

 بالمراسالت بينهما والخلط الجندل ودومة وسكاكا الجوف بين التمييز عدم الرسمية
 عام بشكل اإلدارية المنطقة عموم تشمل الجوف كلمة أن وبما وغيرها، والنشرات
 ثم ومن الجندل دومة هي الثانية الرئيسية والمدينة سكاكا مدينة هي الرئيسية وعاصمتها

 للمنطقة عام اسم الجوف وأن الجوف مدينة تسمى بالمنطقة مدينة يوجد ال وألنه طبرجل
 توجيه عند بها التمشي ومالحظة النتيجة بهذه المعلومية نأمل لذا . بكاملها اإلدارية

 ك/انتهى .)بموجبه والتمشي االعتماد عليكم لذا .».اهـ.وغيرها النشرات وإعداد المراسالت
.

ب/12/240
3/552

23
5

1407
المعامالت

 هذا هـ5/4/1407 وتاريخ 4801 رقم السامي المقام خطاب من نسخة وردتنا( :وبعد -
 المبني هـ24/9/1392 وتاريخ 19302 رقم التعميمي ألمرنا إلحاقا« : المقدمة بعد نصها



 وتاريخ ط خ/1/1/2/783 برقم والتحقيق الرقابة هيئة رئيس من عمم ما على
 المحافظة بذلك يتحقق بحيث ومنظمة مرتبة المعامالت إرسال وجوب حول هـ8/7/1392

 هيئة على المعامالت ورود من لوحظ لما ونظراً . التلف أو الفقد من المعامالت سالمة على
 المختصين إبالغ وجوب عليكم نؤكد فإننا لذا بعاليه إليه المشار أمرنا في ورد ما مع تتفق ال

 ترقيم -2 . ملفات في والقضايا المعامالت وضع -1 : التالية الترتيبات بمراعاة لديكم
 المكررة النسخ إزالة مراعاة مع فقدانها عدم لضمان تسلسلياً ترقيماً الخلف من المرفقات

 غالف على يوضع أن -3 .الترقيم عملية في تحتسب ال حتى ـ وجدت إن ـ المرفقات من
 وأن البيان هذا في رقمها مع الورقة ظهر على الذي الرقم فيه يتفق بمحتوياته بيان الملف
 لديها تنشأ التي الجهة من األساسي البيان يوضع وأن المرفق للنموذج وفقاً البيان يكون

 وفقاً المعاملة إليها تنتقل التي الرسمية الجهات من البيان إلى االضافات تتم بينما المعاملة
 للمعامالت الترتيبات هذه تكون أن -4 . مرفقات من فيها تضيفه الذي وبالقدر سيرها لخط
 ال التعليمات هذه فيها تراعى ال ترد معاملة أية وأن فأكثر ورقات خمس مرفقاتها تبلغ التي

 ذلك عن ينتج وما تأخيرها مسؤولية المتسببة الجهة وستتحمل تسليمها يمكن
.».اهـ.موجبه فالعتماد.التأخير

 هذا هـ22/4/1407 تاريخ 5734 رقم اإللحاقية السامي المقام برقية من نسخة وردتنا كما
 الصادر هـ5/4/1407 وتاريخ 4801 رقم التعميمي األمر إلى نشير« : المقدمة بعد نصها
 الملف على بيان بوضع الثالثة فقرته في والقاضي المعامالت أوراق وتنظيم ترتيب بشأن

 البيان يوضح وأن الملف لمحتويات إيضاح على البيان هذا يشتمل بحيث معاملة بكل الخاص
 قبل من البيان إلى اإلضافات تتم بينما المعاملة لديها تنشأ التي الجهة قبل من األساسي
 من إليها تضيفه الذي وبالقدر سيرها لخط وفقاً المعاملة إليها تنتقل التي األخرى الجهات
 بأن نخبركم الفقرة هذه تطبيق طريقة حول االستفسارات من ورد ما لكثرة ونظراً . مرفقات

 بعد جهاتها في تنشأ التي المعامالت على إليها المشار الفقرة به قضت ما تطبيق هو المقصود
 وضعها فيستمر حالياً الدائرة للمعامالت بالنسبة أما الذكر، سالف البرقي األمر صدور تاريخ
 ما وإنفاذ االطالع نأمل .».اهـ.بموجبه يلزم ما فأكملوا مواضيعها تنتهي حتى عليه هي ما على
 رقم وبالتعميم .و/هـ13/7/1417 في 944/ت/13 رقم بالتعميم أكد . و/انتهى .)بهما جاء

 في 1737/ت/13 رقم بالتعميم أكد .ك/ هـ20/4/1415 في 269/ت/8
الوزارة من البيان يطلب .و/هـ25/2/1422
ت/8/62
3/553



10
4

1408
المعامالت

 الشمع عن التخلي وكذا إليها المشار وأبعاده الطرد لوزن األقصى بالحد االلتزام«... -
 تحقق أخرى وسيلة أية أو أماناً أكثر كوسيلة الرصاص ضاغط باستخدام الختم في األحمر
 . ك.»/وسالمة بيسر مهمته أداء من البريد لمرفق وتمكيناً البريدية للطرود حماية الهدف

.1/521 والهاتف والبريد البرق في التعميم نص ينظر
157/ت/8
3/554

18
10

1409
المعامالت

 تعاميم من سبق لما اإللحاقي هـ8/7/1407 في ت/12/124 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد
 األمر على بناء المعامالت استالم عند توقيعه أمام واضحاً الموظف اسم كتابة ضرورة بشأن

 في الموظفين بعض تهاون مؤخراً لوحظ وحيث .هـ2/1/1390 في 1374 رقم السامي
 األمر به قضى لما مخالفاً توقيعه أمام اسمه كتابة وعدم فقط توقيعه على يقتصر حيث ذلك

 عليهم والتأكيد لديكم الموظفين إبالغ منكم نأمل سبق لما وتأكيداً . إليه المشار السامي
 عند مشاكل من ينتج لما تالفياً معاملة ألي المستلم توقيع أمام واضحاً االسم كتابة بلزوم
 . ش/انتهى .)بحقه يلزم ما التخاذ لذلك يمتثل لم من كل عن لنا والرفع االسم كتابة عدم
 في م/68/2 ش،ورقم/هـ4/5/1401 في ت/70/12 رقم التعميم بذلك صدر
 في ت/199/12 ورقم.ش/هـ3/3/1402 في ت/26/2 ورقم.م/هـ16/4/1392
 رقم للتعميم فيه المشار هـ6/8/1422 في 1837/ت/13 ورقم . ك/هـ23/10/1396
. هـ28/1/1427 في 2818/ت/13 رقم التعميم ينظر . هـ8/7/1407 في ت/12/124
ت/8/42
3/554

22
3

1410
المعامالت



 كما المظروف بداخل عما اإلفصاح وعدم وتاريخها المعاملة رقم بتسجيل االكتفاء«... -
 المحددة المواعيد في البريدية المكاتب إلى بالحضور مندوبيكم على التأكيد البريد يرجو
 والهاتف والبريد البرق في التعميم نص ينظر . و/انتهى .)مبكراً بريدهم الستالم لذلك

1/523.
ت/8/58
3/554
9
4

1410
المعامالت

 تأكيدا" :نصه هذا الذي هـ19/6/1408 في ت/8/118 رقم لتعميمنا إلحاقا( :وبعد
 بيد صورها أو تسليمها وعدم الرسمية المعامالت على بالمحافظة تقضي التي للتعليمات
 لوحظ لما ونظرا .فيها موظف غير أو بالوزارة موظفا المعاملة صاحب كان سواء أصحابها

 وتسربها الوزارة هذه في للمسؤولين وتقديمها أيديهم في لمعامالتهم األفراد بعض حمل من
 عدم المختص المسؤول وعلى صاحبها بيد رسمية معاملة أي تسليم عدم فيعتمد .خارجها إلى

 ا .بذلك منسوبيكم على والتأكيد موجبه واعتماد االطالع نأمل .ذلك سبيله كان ما استقبال
 التحقيق غب منها شيء وجد إذا يلزم ما نتخذ وسوف الظاهرة هذه استمرار يؤسفني .".هـ

و/ انتهى .)والمتابعة
121/ت/8
3/555
3
8

1410
المعامالت

 محل يكون سوف فيها الحكم تاريخ إلى للمحاكم المعامالت ورود تاريخ في النظر( -
 القضاة الفضيلة ألصحاب األداء تقويم عليه يترتب مما التفتيشية الجوالت في وتتبع اعتبار
الوزارة من التعميم يطلب . و.)/المقبلة دوراته في األعلى القضاء مجلس لدى
14/ت/12
3/555
6
2



1411
المعامالت

 فتكتفى التمييز هيئة قبل من االستحكام معاملة أوراق من شيء ألخذ داع هناك كان إذا(...
 الشرح مع صورته وإرفاق األصل أخذ أو الطلب على المعارضة الجهة خطاب صورة بأخذ
.1/318 االستحكام في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...التمييز هيئة لدى األصل بأن عليه

48/ت/8
3/555

12
4

1412
المعامالت

 في 16/21767 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا( :وبعد -
 هـ19/2/1410 في 13895/م/29 رقم لتعميمنا إلحاقاً« : يلي ما ونصها هـ29/3/1412

 صور على الحصول من المعامالت أصحاب المراجعين تمكين بعدم بااللتزام بالتأكيد القاضي
 فيه وجهت أن وسبق اآلخرين معامالت أو معامالتهم بشأن الدائرة الرسمية المكاتبات من

 والتحقيق وإعدامها المراجعين من األوراق لتلك الرسمية الصور بسحب الوزارة شعب كافة
 من مكنه من معرفة يتم حتى للوزارة قدمها ما متى األوراق تلك من بشيء يحتفظ من كل مع

 للوزارة يرد يزال ال وحيث .بحقه الالزم العقاب توقيع ثم ومن األوراق تلك على الحصول
 )12( المادة تنص وحيث الشأن هذا في صدر بما وااللتزام التقيد بعدم يفيد ما اإلمارات من
 : يلي ما هـ1/7/1397 في 49/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر المدنية الخدمة نظام من

 التي األسرار إفشاء -هـ . الوظيفية السلطة استعمال إساءة - أ : خاصة الموظف على يحظر
 كل : يلي ما على )15( المادة تنص كما .الخدمة تركه بعد ولو وظيفته بحكم عليها يطلع

 نظام حدد وقد .اختصاصه حدود في العمل سير عن ومسؤول عنه يصدر عما مسئول موظف
 والحسم واإلنذار بالتوبيخ المدنية الخدمة لنظام المخالف الموظف عقوبة الموظفين تأديب

 منه الثانية المادة في نص قد هـ1377 لعام 43 رقم الملكي المرسوم أن كما الراتب، من
 ألف عشرين عن تزيد ال بغرامة أو سنوات عشر عن تزيد ال مدة بالسجن يعاقب: مايلي على
 معه تواطأ أو اشترك من كل وكذلك اآلتية الجرائم إلحدى ارتكابه ثبت موظف كل ريال
 - : والعسكريين المدنيين يشمل وهذا موظفين غير أو موظفين كانوا سواء ارتكابها على

. خارجها أو الدائرة داخل في شخصية لمصلحة الوظيفة نفوذ استغالل



 أو امتناعاً تنفيذها وبطرق والتعليمات واألوامر باألنظمة كالعبث اإلداري االستعمال سوء -
 واألوامر النظم تفسير تعمد ذلك ضمن ويدخل عام أو خاص ضرر عنه ينشأ تأخيراً

 حكومية بمصلحة اإلضرار بقصد موضعها غير في أو الصحيح وجهها غير على والتعليمات
 وبتنفيذها األوامر تفسير في نوعه كان أياً النفوذ استغالل طريق عن شخصية مصلحة لقاء

 هذا في العقوبة بإيقاع المختصة والجهة .مباشر غير أو مباشر طريق عن شخصية لمصلحة
 رقم الملكي بالمرسوم الصادر الداخلي األمن قوات نظام أن كما المظالم ديوان هي الشأن

 عن تزيد ال لمدة الراتب بحسم يجازي 168 المادة في نص قد هـ4/12/1384 في 30
 المخالفات إحدى ارتكب من كل معاً بهما أو شهر عن تزيد ال لمدة التوقيف أو أشهر ثالثة
 واألوامر الواجبات تنفيذ عدم -ز . اإلدارة أو الوظيفة أسرار من سر إفشاء -و : اآلتية

 بدقة التعليمات بإنفاذ االلتزام بموجب الجميع على التأكيد نأمل لذا . الرسمية والتعليمات
 نأمل .».اهـ.باعتماده يلزم لمن وإبالغه العقاب طائلة تحت يكون ال حتى بموجبه والتمشي
. و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة

ت/8/58
3/455

30
4

1412
المعامالت

 تأكيداً« :نصه هذا الذي هـ19/6/1408 في ت/8/118 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد
 بيد صورها أو تسليمها وعدم الرسمية المعامالت على بالمحافظة تقضي التي للتعليمات
 لوحظ لما ونظراً . فيها موظف غير أو بالوزارة موظفاً المعاملة صاحب كان سواء أصحابها

 وتسربها الوزارة هذه في للمسؤولين وتقديمها أيديهم في لمعامالتهم األفراد بعض حمل من
 المختص المسؤول وعلى صاحبها بيد رسمية معاملة أي تسليم عدم فيعتمد . خارجها إلى

 منسوبيكم على والتأكيد موجبه واعتماد االطالع نأمل .ذلك سبيله كان ما استقبال عدم
 غب منها شيء وجد إذا يلزم ما نتخذ وسوف الظاهرة هذه استمرار يؤسفني .».اهـ.بذلك

 في ت/25/208 رقم التعميم بذلك صدر . و/انتهى .)والمتابعة التحقيق
 :وبعد - .ش/هـ11/8/1404 في ت/12/142 رقم والتعميم .ش/هـ28/11/1405

 يلي ما ونصها هـ22/4/1412 في 4989/ب/7 رقم السامي المقام برقية من نسخة تلقينا(
 تسليم بعدم القاضي هـ19/8/1382 وتاريخ 15435 رقم التعميمي األمر إلى نشير« :

 وتاريخ رقم بإعطائهم واالكتفاء بشأنها يصدر مما بصور تزويدهم أو ألصحابها المعامالت



 التقيد ألهمية ونظراً . ذلك يخالف من كل ومجازاة إليها المحالة الجهات إلى صدورها
 بكل بموجبه والعمل ذلك مقتضى بإنفاذ المختصة الجهات على التأكيد إليكم نرغب بذلك

 والتعليمات األنظمة حسب للجزاء سيتعرض ذلك يخالف من بأن الجميع على والتنبيه دقة
 من بنسخة الحكومية والمصالح الوزارات كافة زودت وقد بموجبه يلزم ما فأكملوا المرعية

 بذلك صدر . و/انتهى .)تعميمه جرى موجبه واعتماد ولإلحاطة .».اهـ.لالعتماد هذا أمرنا
 ، ن/هـ4/12/1379 في 4272/3 ورقم ش،/هـ17/5/1398 في ت/83/12 رقم التعميم
 ورقم ، ش/هـ9/7/1397 في ت/89/12 ورقم ن/هـ3/9/1382 في 2810/3 ورقم
.ق/هـ22/6/1395 في ت/ق/140

59/ت/8
3/557
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المعامالت

 ونصها هـ22/4/1412 في 4989/ب/7 رقم السامي المقام برقية من نسخة تلقينا( :وبعد
 تسليم بعدم القاضي هـ19/8/1382 وتاريخ 15435 رقم التعميمي األمر إلى نشير" :يلي ما

 وتاريخ رقم بإعطائهم واالكتفاء بشأنها يصدر مما بصور تزويدهم أو ألصحابها المعامالت
 بذلك التقيد ألهمية ونظرا .ذلك يخالف من كل ومجازاة إليها المحالة الجهات إلى صدورها

 دقة بكل بموجبه والعمل ذلك مقتضى بإنفاذ المختصة الجهات على التأكيد منكم نرغب
 والتعليمات األنظمة حسب للجزاء سيتعرض ذلك يخالف من بأن الجميع على والتنبيه
 من بنسخة الحكومية والمصالح الوزارات كافة زودت وقد بموجبه يلزم ما فأكملوا المرعية

 بذلك صدر و/ انتهى .)تعميمه جرى موجبه واعتماد ولإلحاطة .".اهـ .لالعتماد هذا أمرنا
 هـ،ن،4/12/1379 في 4272/3 ورقم ش،/هـ17/5/1398 في ت/83/12 رقم التعميم
 ورقم ش،/هـ9/7/1397 في ت/89/12 ورقم ن/هـ3/9/1382 في 3810/3 ورقم
.ق/هـ22/6/1395 في ت/ق/140
61/ت/12
3/558
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المعامالت



 رقم الخارجية وزارة خطاب من للوزارة المعطاة الصورة إلى إشارة( :وبعد -
 مصر لجمهورية العامة القنصلية إلى الموجه هـ12/4/1412 في 94/74/7/14/2104/5

 الموجه هـ4/1/1412 في 266 رقم بجدة العام القنصل خطاب إلى فيه المومى العربية
 المتوفى أسرة من الوارد االستفسار بشأن الطائف منطقة محاكم رئيس لفضيلة

 ترد مكاتبات أي استالم عدم إلى التنبيه الخارجية وزارة رغبة وحيث.إلخ...محمد/المصري
 بعدم لديكم يلزم من إبالغ نحو واالعتماد اإلحاطة نرغب . بالمملكة المعتمدة الممثليات من

 وزارة طريق عن تكن لم ما بالمملكة المعتمدة الممثليات من مباشرة ترد مكاتبة أي استالم
. ك/انتهى .) الخارجية

808/ت/13
3/558
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المعامالت

 أي عن الرفع عند أنه من السامية والتعليمات األوامر به قضت ما على بناء فإنه( :وبعد -
 إبداء الحكومي الجهاز رئيس أو الوزير على فإن حكومية جهة أي من المواضيع من موضوع

 من نرغب لذا .فقط وسرده األمر بشرح االكتفاء وعدم عنه المرفوع الموضوع في رأيه
 رقم بالتعميم أكد .و/انتهى )موجبه اعتماد األقسام ومديري الدوائر رؤساء جميع
 في 1623/ت/13 رقم والتعميم .و/هـ23/11/1420 في 1497/ت/13
هـ13/5/1420 في 1400/ت/13 رقم التعميم إلى ينظر .و/هـ25/8/1421
889/ت/13
3/559

10
1

1417
المعامالت

 هـ24/12/1416 في م/1676 رقم التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا( :وبعد -
 على بالتأكيد القاضي هـ3/4/1416 في م/720 رقم التعميمي األمر إلى نشير« :ونصه

 15435 ورقم هـ،22/4/1412 في 4989/ب/7 رقم بسابقيه بالتقيد المختصة الجهات
 يصدر مما بصور تزويدهم أو ألصحابها المعامالت تسليم بعدم القاضيين هـ19/8/1382 في



 ضبط من وأن ..إليها المحالة الجهات إلى صدورها وتاريخ رقم بإعطائهم واالكتفاء بشأنها
 رقم ببرقيته الداخلية وزير سمو عرضه ما على وبناء . ويؤدب يسجن لألوامر مخالفاً

 -1 : اآلتي اعتماد إليكم نرغب الموضوع عن هـ14/10/1416 في 14692/2/ش1
 إعطاء بعدم الموظفين على والتنبيه باتاً منعاً ذلك بمنع المختصة الجهات على التأكيد

 صور بإعطاء يقوم من وأن ذلك مغبة من وتحذيرهم كانت مهما المعاملة من صورة المراجع
 العقاب يستحق للنظام مخالفاً يكون الرسمي العمل إطار خارج طرف ألي الرسمية األوراق

 بأمانتهم عرفوا الذين الموثوقين األشخاص في الهامة السرية األوراق تداول حصر -2 .
 مع التصوير أجهزة وعلى اآللي والحاسب األوراق مكاتب في العاملين خاصة والئهم وصدق
 الوثائق بأمن الخاصة التأهيلية الدورات تكثيف -3 .نطاق أضيق في التصوير آالت حصر
 بمصالح العالقة ذات واإلدارات األمنية اإلدارات في للعاملين وخاصة عليها المحافظة وطرق

 أو المسئولين مكاتب مديري أو السكرتارية أعمال في األجانب توظيف عدم-4 .المواطنين
 الرقابة وتكثيف وطنية بكوادر منهم يوجد من وإبدال المعلومات حفظ مراكز في أو النسخ
 .)موجبه واعتماد لالطالع .اهـ».بموجبه يلزم ما فأكملوا ...ذلك تطبيق مدى من للتأكد
 رقم التعميم ينظر .هـ3/11/1418 في 1127/ت/13 رقم بالتعميم أكد .و /انتهى
. هـ17/2/1423 في 1944/ت/13
929/ت/13
3/560
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المعامالت

 السمو لصاحب أصالً والموجه البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا( :وبعد -
 برقم العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي
 على الرد في تتأخر الحكومية الجهات بعض أن الحظنا« :ونصه هـ13/5/1417 في 7042

 .التأخير ألسباب إيضاح دون المواضيع بعض عن استفسارات من السامي المقام من يردها ما
 السامي المقام من يرد ما كل على اإلجابة بسرعة المسؤولين كافة على التأكيد إليكم ونرغب

 وقد .معاملة أي إنجاز تأخير في يتسبب موظف كل ومحاسبة مرئيات وإبداء استفسارات من
 .اهـ »بموجبه يلزم ما فأكملوا لالعتماد هذا أمرنا من بنسخ الحكومية الجهات كافة زودت

هـ27/4/1421 في 1556/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع
950/ت/13



3/560
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1417
المعامالت

 رقم المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 بعض أوراق تأخر من المحاكم بعض على فيه المالحظ هـ8/6/1417 في د/15658

 بإعادة المحاكم على التعميم الكريم سموه رغب وقد أصحابها، يراجع ال التي القضايا
 في إبقائها وعدم منها وردت التي الجهات إلى معقولة مدة أصحابها يراجع ال التي المعاملة

 .إلخ... لقضيته الدعوى صاحب متابعة بعدم علم على الجهات هذه تكون حتى المحكمة
 الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من )47( المادة مقتضى على وبناء لذلك ونظراً

 لذا .واحد شهر من أكثر فيها للنظر المحكمة في كانت قضية أية تبقى أن يجوز ال أنه من
.و /انتهى .)التعليمات به تقضي بما بالتقيد المحاكم قضاة الفضيلة أصحاب على نؤكد
1001/ت/13
3/561
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المعامالت

 الخطاب بوضع القاضي هـ7/4/1405 في ت/12/63 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 البريد عام مدير سعادة تعميم من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ... الطرد خارج للطرد التابع

 بوضع اإليعاز المتضمن هـ29/8/1417 في 9217 رقم والهاتف والبريد البرق بوزارة
 لالطالع .إلخ... واحد وقت في جميعاً لتصل لها التابع الطرد داخل الرسمية الخطابات

.ك/انتهى .)موجبه واعتماد
1396/ت/13
1/54
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المعامالت

 في 3328/1 رقم بخطابه بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة إلينا رفعه ما على بناءً



 في العمل لمباشرة الرياض إلى الطائف من التمييز محكمة عودة بشأن هـ3/5/1420
 المعامالت تسلم بأن المختصة الجهة تعميد فضيلته ويرغب ، بالرياض الدائم المكتب
 واعتماد لالطالع . هـ4/5/1420 األحد يوم من اعتباراً بالرياض الدائم للمكتب الرسمية
. ك / ) موجبه

1400/ت/13
1/54
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المعامالت

 األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه هـ4/6/1416 في 808/ت/13 رقم لتعميمنا لحاقاً(
 رقم األمر إلى نشير " : ونصه هـ16/4/1420 في 5663/ب/7 رقم البرقي الكريم السامي

 هـ1/5/1403 وتاريخ 6172 رقم لسابقه المؤكد هـ12/3/1416 وتاريخ 3503/ب/7
 أو الوزير على فإن حكومية جهة أي من المواضيع من موضوع أي عن رفع عند أنه المتضمن

 األمر بشرح االكتفاء وعدم منه المرفوع الموضوع في رأيه إبداء الحكومي الجهاز رئيس
 إبالغ تم وقد بمقتضاه والعمل إنفاذه إليكم لنرغب ذلك نؤكد إذ وإننا .فقط وسرده

 نؤكد لذا .أهـ )) بموجبه التمشي العتماد هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح الوزارات
.و)/ موجبه باعتماد الجميع على
1500/ت/13
1/5
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المعامالت

 في 17810 رقم التعميمي البرقي الكريم السامي األمر من نسخة لقدتلقينا ( :وبعد
 عن الرفع بضرورة الحكومية الجهات جميع على أكدنا أن سبق" : ونصه هـ12/11/1420

 وحيث .الموعد من كاف وقت قبل محددة بمواعيد ترتبط التي والمعامالت المواضيع
 التمكن عدم عليه يترتب مما ذلك عن الرفع في تتأخر الحكومية الجهات بعض أن الحظنا

 كافة على التأكيد إليكم نرغب .الموعد فوات أو مناسب وقت في الموضوع دراسة من
 محددة مواعيد فيها التي المواضيع عن الرفع بضرورة والتقيد ذلك بمراعاة المعنية الجهات

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ."بموجبه يلزم ما فأكملوا.الموعد من كاف وقت قبل



 في 2046/ت/13 ورقم هـ27/7/1422 في 1834/ت/13 رقم بالتعميم أكد .و)/موجبه
. هـ7/11/1424 في 2343/ت/13 رقم التعميم ينظر . هـ14/8/1423
1497/ت/13
1/54
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المعامالت

 األوامر به قضت ما على المبني هـ4/6/1416 في 808ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 أو الوزير فعلى حكومية جهة أي من موضوع أي عن الرفع عند أنه من السامية والتعليمات

 األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ ... الموضوع في رأيه إبداء الحكومي الجهاز رئيس
 إلى نشير (( : ونصه8/11/1420 في 17568/ب/7 رقم التعميمي البرقي الكريم السامي
 وتاريخ 3503/ب/7 ورقم هـ16/4/1420 وتاريخ 5663/ب/7 رقم األوامر

 أي عن الرفع عند بأنه القاضية هـ1/5/1413 وتاريخ 6172 ورقم هـ12/3/1416
 إبداء الحكومي الجهاز رئيس أو الوزير على فإن حكومية جهة أي من المواضيع من موضوع

 ما نؤكد إذ وإننا . فقط وسرده األمر بشرح االكتفاء وعدم منه المرفوع الموضوع في رأيه
 . الخ .. بمقتضاها والعمل موجبها إنفاذ إليكم لنرغب أعاله إليها المشار األوامر به قضت

 في 1623/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
هـ25/8/1421
1556/ت/13
1/54
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المعامالت

)

 الكريم السامي األمر والمبني هـ8/6/1417 في 929/ت/13 رقم الوزارة لتعميم لحاقاً
 االجابة بسرعة المسؤولين كافة على التأكيد والمتضمن هـ13/5/1417 في 7042 رقم
 تأخيرأي في يتسبب موظف كل ومحاسبة استفسارات من السامي المقام من مايرد كل على

 4162رقم البرقي التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ...معاملة
 مجلس رئيس نائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه هـ3/4/1421 في



 في 7042 رقم التعميم األمر نشيرإلى " :ونصه الوطني الحرس ورئيس الوزراء
 من مايرد كل على االجابة بسرعة المسؤولين كافة على بالتأكيد القاضي هـ13/5/1417

 تأخير في يتسبب موظف كل ومحاسبة ,مرئيات طلب أو استفسارات من السامي المقام
 إليه المشار األمر إنقاذ بمراعاة المختصة الجهات على التأكيد إليكم نرغب .معاملة أي إنجاز

 هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح الوزارات كافة زودنا وقد بمقتضاه والتقيد
. و / ) يحفظكم والله موجبه والعمل االطالع نرغب لذا "بموجبه مايلزم فأكملوا .لالعتماد

1623/ت/13
1/5
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 به قضت ما على المبني هـ23/11/1420 وتاريخ 1497/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 فعلى حكومية جهة أي من موضوع أي عن الرفع عند أنه من السامية والتعليمات األوامر
 تلقينا فقد وعليه .إلخ.. المرفوع الموضوع في رأيه إبداء الحكومي الجهاز رئيس أو الوزير
 هـ12/8/1421 وتاريخ 10010 رقم التعميمي البرقي الكريم السامي األمر من نسخة
 بالتأكيد القاضي هـ12/11/1420 وتاريخ 17810 رقم التعميم أمرنا إلى نشير" :ونصه
 بمواعيد ترتبط التي والمعامالت المواضيع عن الرفع ضرورة من به وجهنا أن سبق ما على

 رقم التعميم أمرنا إلى نشير كما .بمقتضاه والتقيد الموعد من كاف وقت قبل محددة
 على أن من به وجهنا أن سبق ما على بالتأكيد القاضي هـ8/11/1420 وتاريخ 17568

 في رأيه إبداء المواضيع من موضوع أي عن الرفع عند الحكومي الجهاز رئيس أو الوزير
 وضرورة ألهمية ونظرا .فقط وسرده األمر بشرح االكتفاء وعدم عنه المرفوع الموضوع

 الجهات على التأكيد إليكم نرغب واالهتمام العناية من يستحق ما وإعطائه ذلك مراعاة
 المعنية الجهات زرودنا وقد .أعاله إليها المشار أمرينا بمقتضى والتقيد ذلك بمراعاى المعنية
.و)/موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ".لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة

1680/ت/13
1/5

25
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1421



المعامالت
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 وتاريخ م/1322/خ رقم التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 العربية المملكة شعب من أبنائنا تجاه إياها الله أوالنا أمانة إن" :ونصه هـ11/11/1421

 أخي المسلمين أمر ولي أمام ثم الله أمام ثقلها نحمل أمانة ,وطننا مصالح تجاه أو ,السعودية
 منا تستوجب واألمانة .ـ الله يحفظه ـ عبدالعزيز بن فهد الملك الشريفين الحرمين خادم
 كله ذلك فوق وهي ,والفوضى العبث من وصيانتها ,عليها والمحافظة ,لها اإلخالص جميعا

 .ـ جالله جل ـ منه رحمة ذلك وقبل ,الصالح العمل إال ينفع ال يوم الله من ومؤاخذة محاسبة
 ,حيالها نوجه التي المعامالت من كثيرا أن :أوال : يلي ما الماضية الفترات في الحظنا ولقد

 ,ويصونها الحقوق يحفظ عاجل بشكل للتنفيذ طريقه األمر يأخذ ال ,ساميا أمرا فيها يصدر أو
 ال عليه االفادة ونطلب ,عنه نستفسر مما كثيرا أن :ثانيا .والتظلمات الشكاوى تكثر وبالتالي

 ال عنه نستفسر ما بعض أن مع ,أبدا يرفع ال وأحيانا ,طويلة فترة بعد إال عنه سألنا بما يرفع
 بعض دراسة بها يناط التي اللجان بعض أن يالحظ :ثالثا .جواب تحرير من ألكثر يحتاج

 أن علما ,مقبول غير أمر وهذا .أحيانا سنوات بل ,شهورا الموضوع لديها يبقى ,المواضيع
 رئيس سمو به نوجه ما إن :رابعا .جلستين أو جلسة من ألكثر يحتاج ال المواضيع من كثيرا
 تلك قبل من عليه اإلجابة تستغرق ,الجهات من لالستفسار الوزراء مجلس رئاسة ديوان

 أن نالحظ :خامسا .الوطن ومصالح الناس حقوق خاللها تضيع طويلة زمنية فترات الجهات
 أو بيوم وغالبا بأيام المحددة المواعيد قبل لنا ترفع قرار إلى تحتاج التي المعامالت من كثيرا
 أساسات إلى وبالرجوع ,واستفسارات دراسة إلى تحتاج القرارات بعض أن علما ,أقل

 في إال ترفعها ولم طويلة فترات منذ المعنية الجهة لدى موجودة كانت أنها يالحظ المعاملة
.االهتمام عدم على يدل أمر وهو ,اإلدارة قواعد أبسط ينافي أمر وهذا .لحظة آخر

 وحقوق ,الوطن ومصالح ,الدولة بسمعة إضرار مجملها في مالحظات أعاله ذكرنا ما إن
 مسؤول فكل ,حوله األعذار تقبل وال ,به نسمح وال ,الله يرضى ال أمر وهو ,المواطنين

 إال العبث من يصونها ال ,الله شرع إنفاذ على قامت فدولة ,محاسب مؤتمن وكل ,مؤتمن
 صون في الله فالله ]رعيته عن ومسؤول راع كلكم[فـ واتمامه واإلخالص ,وإحقاقه العدل
 بين حكمتم وإذا ,أهلها إلى األمانات تؤدوا أن يأمركم الله إن{ :جالله جل القائل فهو ,الذمم
 نرغب لذا }.بصيرا سميعا كان الله إن ,به يعظكم نعما الله إن ,بالعدل تحكموا أن الناس
 باالستفسار الديوان رئيس سمو وجهنا أو ,استفسارا فيه طلبناه أمر كل :أوال : يلي ما إليكم

 وإذا ,صدوره من أيام ثالثة تتجاوز ال مدة وفي ,تأخير أي دون عاجل بشكل لنا يرفع ,عنه



 خالل فيرفع المختصة الجهة من نحوه أو معلومات جمع تستدعي للتأخير مسببات هناك كان
 قول فيه نبراسكم عنه نسألكم أمر كل وليكن ,االستفسار خطاب صدور تاريخ من اسبوع
 مجلس رئاسة ديوان رئيس سمو على :ثانيا }.أشيائهم الناس تبخسوا وال{ :تعالى الحق

 .التأخير أسباب وعن ,فيه المتسبب ومن ,عليه اإلجابة طالت أمر بكل لنا يرفع أن ,الوزراء
 منذ لديها كانت مواضيع عن لنا ترفع ال أن الحكومية والمؤسسات الجهات جميع على :ثالثا

 وكل ,نحوه أو يوم أو ساعات خالل التوجيه تطلب السامي للمقام ترفعها ثم ,طويلة فترات
 :رابعا .الخطاب لمضمون يلتفت ولن فيه المتسبب سيحاسب الشكل بهذا سيرفع موضوع

 ذلك أسباب المختصة الجهة لنا ترفع ,للتنفيذ طريقه يأخذ وال ساميا أمرا فيه يصدر أمر كل
 اللجان جميع على :خامسا .فيها المتسبب ومن ,لذلك دعت التي األسباب في التحقيق بعد

 والمستمرة الدائمة للجان وبالنسبة ,عاجل بشكل به كلفت فيما دراستها تنهي أن المكلفة
 وأسباب ,الدراسة تحت زالت ال التي وبالمواضيع ,أنجزته بما شهريا تقريرا لنا فترفع

.التأخير

 هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح الوزارات كافة زودنا وقد بموجبه يلزم ما فأكملوا
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"ودقة اهتمام بكل بموجبه والعمل ذلك العتماد
 1904/ت/13 ورقم .و/هـ27/3/1422 في 1754/ت/13 رقم التعميم ينظر .و)/موجبه

 2343/ت/13 ورقم . هـ14/8/1423 في 2044/ت/13 ورقم . هـ28/11/1422 في
. هـ7/11/1424 في
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المعامالت

 بها ويوجد ، مفهرسة وغير مرتبة غير للوزارة المعامالت بعض ورود من لوحظ ما على بناء (
 في ب/12/240 رقم التعميم ومنها ، والتعليمات األنظمة يخالف وهذا ، مكررة صورا

 في 269/ت/8 ورقم ، هـ13/7/1417 في 944/ت/13 ورقم ، هـ12/5/1407
 به تقضي بما بالتمشي منسوبيكم على والتأكيد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ20/4/1415

 ومحاسبة ، لذلك مخالفة معاملة أي إعادة يتم وسوف ، بعاليه إليها المشار التعليمات
 وتاريخ م/1322/خ رقم الكريم السامي األمر على بناء تأخيرها في المتسبب

 والله ) هـ25/11/1421 في 1680/ت/13 رقم بالتعميم لكم المبلغ ، هـ11/11/1421



. هـ12/2/1427 في 2824/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/يحفظكم
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المعامالت

 كتب وقد الشرعية الدوائر بعض من للوزارة سرية معامالت ورود من لوحظ ما على بناء(
 يجعل مما السرية على الدالة الحمراء اللصيقة وضع ودون فقط "س" حرف الظرف على

 ت/2/2 رقم التعميم ومنها والتعليمات األنظمة يخالف هذا إن وحيث .للفتح عرضة الظرف
 لها التي بالمعامالت الخاص الخارجي الظرف ظهر على الكتابة المتضمن هـ4/1/1391 في

 في ت/95/12 رقم والتعميم .إلخ"..عاجل ـ سري" :اآلتية الكلمات إحدى السرية طابع
 نرغب لذا .سري رسمي مظرف كل على الحمراء اللصيقة بوضع القاضي هـ14/6/1403

 إليها المشار التعليمات به تقضي بما بالتقيد منسوبيكم على والتأكيد االطالع إليكم
.و/يحفظكم والله)بعاليه
1754/ت/13
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المعامالت

)

 الكريم السامي األمر على المبني هـ25/11/1421 في 1680/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 للجهات يحال فيما البت سرعة هـ11/11/1421 وتاريخ م/1322/خ رقم التعميمي
 ثالثة تتجاوز ال مدة وفي تأخير أي دون عاجل بشكل الرفع يتم وأن معامالت من الحكومية

 في 4773/ب/7 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..صدوره من أيام
 هـ11/11/1421 وتاريخ م/1322/خ رقم التعميمي أمرنا إلى نشير" :ونصه هـ7/3/1422

 .تاريخه من أيام ثالثة خالل عنه االفادة يطلب ما كل عن المقام لهذا الرفع يتم أن المتضمن
 147 رقم واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزير معالي خطاب إلى نشير كما

 كانت إذا خاصة حرج فيه أيام بثالثة الرفع مدة تحديد أن المتضمن هـ27/1/1422 وتاريخ
 ,مباشرة الوزارة لدى متوافرة تكون ال قد وتفاصيل معلومات جمع إلى تحتاج الموضوعات



 يدفع أو المحددة المدة في عنها الرفع يؤخر قد مما أخرى جهات رأي أخذ إلى تحتاج أو
 في النظر يتم أن معاليه معه يقترح الذي األمر ..المقصود يحقق ال بما االفادة إلى الجهة

 متأخرة معامالت وجود تبين وإذا ,عنه االفادة يطلب ما على الحكومية الجهات إجابات
 .التأخير في والمتسبب ذلك على الرفع في المتأخرة الجهة فتحاسب مقبولة مبررات بدون

 هذا يقتصر أن على التأكيد مع ,بموجبه العمل إليكم نرغب معاليه اقتراح على ولموافقتنا
 الحكومية الجهات كافة زودنا وقد ,إبطاء ودون فقط الضرورة تستدعيه ما على األمر

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة العامة والمصالح
هـ28/11/1422 في 1904/ت/13 رقم بالتعميم أكد .و/يحفظكم والله)موجبه
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المعامالت

 السامي األمر على المبني هـ23/11/1420 في 1500/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 جميع على التأكيد المتضمن هـ12/11/1420 في 17810 رقم التعميمي البرقي الكريم

 قبل محددة بمواعيد ترتبط التي والمعامالت المواضيع عن الرفع بضرورة الحكومية الجهات
 وقت في الموضوع دراسة من التمكن عدم عليه يترتب ال حتى الموعد من كاف وقت

 البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ .. الموعد فوات أو مناسب
 جميع مراعاة ضرورة على بالتأكيد القاضي هـ15/7/1422 في 13781 رقم التعميمي
 عن بالرفع التقيد حيث من ذكره السابق السامي باألمر جاء ما المعنية الحكومية الجهات

 االطالع إليكم نرغب لذا . الموعد من كاف وقت قبل محددة مواعيد فيها التي المواضيع
 رقم والتعميم . هـ14/8/1423 في 2044/ت/13 رقم التعميم ينظر . و/ ) موجبه واعتماد

. هـ14/8/1423 في 2046/ت/13
1894/ت/13
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المعامالت

 العام الوارد من والمسلمة الوزارة إلى الواردة المعامالت كثرة من لوحظ ما على بناء(



 فإنا ذلك ألهمية ونظرا .اآللي بالحاسب بتسجيلها العناية عدم من لألقسام التسليم بكشوفات
 من يستلمونه ما جميع بتسجيل اآللي الحاسب على العاملين لديكم الموظفين على نؤكد

 محاسبة تتم وسوف .حينه في الوارد قسم إلى عليه يالحظ ما وإعادة وقته في معامالت
 لقسم إعادتها في يتأخر من أو اآللي الحاسب في المعامالت تسجيل عدم في المتسبب

.م)/العام الوارد
1904/ت/13
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المعامالت

)

 السامي األمر على المبني هـ25/11/1421 في 1680/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 الرسمية الجهات على بالتأكيد القاضي هـ11/11/1422 وتاريخ م/1322/خ رقم التعميمي

 ثم ومن طويلة فترة بتركها إهمالها وعدم لديها موجودة مواضيع أي عن بأول أوال بالرفع
 فقد وعليه .إلخ..أيام أو يوم أو ساعات خالل العاجل التوجيه بطلب السامي للمقام رفعها
 :ونصه هـ20/11/1422 في م/973 رقم التعميمي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا

 يحملنها أن فأبين والجبال واألرض السموات على األمانة عرضنا إنا{ :تعالى الحق يقول"
 ,وأشكالها ,صورها بكل األمانة هي }.جهوال ظلوما كان إنه اإلنسان وحملها منها وأشفقن

 سبيل وال ,عليه يحاسب تكليفا ,اإلنسان وحملها والجبال واألرض السموات حملها عن نأت
 ,الكريم لوجهه والتزاما وفاء العدل لميزان بإخضاعها إال وجه أكمل على أدائها إلى لإلنسان

 وخسر إرادته من ويوهن ,عزيمته من يضعف ثقال كانت ما إذا حاملها على األمانة أشق وما
 فشأن }أهلها إلى األمانات تؤدوا أن يأمركم الله إن{ :جالله جل الحق بقول يتمسك لم من

 إيمانه ويتأكد ديانته تظهر فبها ,حياته في اإلنسان به يضطلع ما أجل من وهي ,عظيم األمانة
 في عنهم قال ممن يجعلنا أن وجالله بعزته تعالى الله ألسأل وإني ,وكفاءته قوته وتتجلى

 عاتقنا على الملقاة المسؤولية إن نعم }.راعون وعهدهم ألماناتهم هم والذين{ :الكريم كتابه
 ,كبيرا أم كان صغيرا ,منا مسؤول كل على يحتم وميثاق عهد الكريم شعبنا أبناء تجاه جميعا

 وطريق ,الحقوق لضياع مدعاة فاإلهمال ,عاتقه على الملقاة أمانته أداء مسؤوليته نطاق في
 هذا يستوجب ما إن }.مسؤوال كان العهد إن بالعهد وأوفوا{ :وجل عز الباري يقول ,للتذمر



 يستشعرها التي والخشية الخوف باطنها في لكن ,يسيرة ظاهرها في تبدو قد أمور التعميم
.وأهله وطنه تجاه ثم ـ جالله جل ـ الله أمام مسؤوليته تجاه البالد هذه في مسؤول كل

 شيء عن تقاعسوا هم إن المخلصين قلوب تتفطر ثقل بل ,به يزهى شرفا ليست فالمسؤولية
 النية وهي ,عليه اؤتمنوا ما كل على والمحافظة ,بهم مناط هو لما اإلخالص فهي ,منها

 ما وأخشى ].نوى ما امرىء لكل وإنما ,بالنيات األعمال إنما:[فـ معها لبس ال التي الصادقة
 السلطة ,بالصدأ قلبه يصبن خصلتين إلى ضميره يسكن أن بالدنا في مسؤول كل على أخشاه

 أن الجميع من آمل ,عدة أمور إلى أشير كله لذلك ,األفعال دون واألقوال ,المسؤولية دون
 :أوال :والمحاسبة الفعل مع مكان للقول يكون لن وغدا ,نشير فاليوم ,أعينهم نصب يضعوها
 فإننا ,وحقوقهم ,الناس مصالح تعطيل عدم على تنص التي السامية التعاميم تكرار من بالرغم

 وطرق ,السبل كل استنفد الحاجة صاحب أن على دليل وهذا ,التظلمات كثرة نالحظ زلنا ال
 اتقوا( :الكريم رسوله قول موقعه كان أيا المسؤول خصمه وبين بينه فكانت ,األبواب كل

 مسؤول كل وعلى ,حقوقها في الرعية وظلم فإياكم ),القيامة يوم ظلمات الظلم فإن ,الظلم
 باإلخالص فليبادر عليه الخير من باب فتح ما إذا بأنه بصره بثاقب يدرك أن كبر أم صغر
 ذلك جانب ومن ,خدمتهم أمر الله أواله وشعب لوطنه ثم لدينه خدمة ,فيه الصادقة والنية

 ذلك من له يبقى ولن ,عليه ـ قدرته جلت ـ القادر يقلبه متى يعلم ال فإنه متوهم أو واهم فإنه
 ,ذكرا الدنيا خير كسب فقد خيرا كان فإن ,األمانة مع تجربة من وراءه خلفه ما غير كله

.ـ الله شاء إن ـ آخرته في العاقبة وحسن

 ورسوله عملكم الله فسيرى اعملوا وقل{ :وعال جل ربنا قول جميعا ولنستذكر
 ,عدله وظلمه ,فعله وقوله ,صوابه رشده جانب من كل من الله إلى لنبرأ وإننا },والمؤمنون

 واستهانة العبادة تلك في تقصير أدائها وعن عنها واالنصراف ,وحده لله تعبد األمانة فصيانة
 كلمته على وحدتها وأقامت الله شرع حكمت مملكة في هؤالء ألمثال مكان وال ,بحملها

 اختبرته بمن األمين القوي تستبدل أن ـ وقوته الله بحول ـ يعجزها لن كهذه ودولة ,العليا
 إن{ :الحكيم التنزيل وفي ,ربه مرضاة عن وعزف ,أمانته على وجار ,كفاءته فأعجزته األيام
 :سبحانه الحق يقول كريم موعود األمانة بعهد وللوفاء },األمين القوي استأجرت من خير

 إلى األمانة تلك تنزل لم من وخاب },عظيما أجرا فسيؤتيه الله عليه عاهد بما أوفى ومن{
 من كثير على الحظنا :ثانيا .له عهد ال لمن دين وال ,له أمانة ال لمن إيمان فال قلبه جذر

 به تمر بما مكترثين غير ,الميزانية خارج مالية اعتمادات بطلبات الرفع الحكومية الجهات
 قوم من الله إلى ألبرأ وإني ,عليه اؤتمن الذي الوطن هذا أبناء ضحاياها خانقة أزمة من بالدنا

 ثقل مورثينهم ,أرزاقهم في القادمة أجيالهم حق ويهمشون ,حاضرهم قوت إنفاق في يسرفون



 من نرغب لذلك ,قرار بال ساحقة لجة اإلسراف إن التجربة ولقدعلمتنا ,األيام وكدر ,الدين
 ,والعاجل الطارىء مفهوم في يدخل أمر في إال الموازنة خارج أمور عن الرفع عدم الجميع

 م/1322/خ رقم تعميمنا يعتبر :ثالثا }.المسرفين أمر تطيعوا وال{ :تعالى قوله مستذكرين
 أيا مسؤول كل فليضع التعميم هذا من يتجزأ ال جزءا به والمرفق هـ11/11/1421 وتاريخ

 المحاسبة ومحك ,لها اإلخالص األمانة فمحك ,التنفيذ موضع إليه أشرنا ما كل موقعه كان
.بها االستهانة

 16233 رقم وأمرنا ,هـ12/11/1420 وتاريخ 17810 رقم السامي األمر إلى نشير :رابعا
 هـ11/11/1421 وتاريخ م/1322/خ رقم التعميمي وأمرنا ,هـ1/12/1421 وتاريخ
 لديها موجودة مواضيع أي عن بأول أوال بالرفع الرسمية الجهات كل على بالتأكيد القاضية

 خالل العاجل التوجيه بطلب السامي للمقام رفعها ثم ومن طويلة فترة بتركها إهمالها وعدم
 النهج هذا على مستمرة زالت ال الجهات بعض أن الحظنا ولهذا ,أيام أو يوم أو ساعات

 رئاسة ديوان رئيس سمو وجهنا فقد وعليه ,المواطن وال الوطن مصلحة يخدم ال الذي
 تصل لم إذا والمقابالت الزيارة بطلبات تعنى ما وخاصة ,معاملة أي رفع بعدم الوزراء مجلس

 الضرورة استدعت ما وإذا ,خلفياته بكل الموضوع في النظر من يمكن كاف وقت في
 والمتسبب وخلفياته مالبساته توضح أن المسؤولة الجهات فعلى كهذا موضوع رفع الملحة

 باطال الباطل يرينا وأن ,اتباعه ويرزقنا حقا الحق يرينا أن ـ شأنه جل ـ الله وأسأل هذا .فيه
 والقادر ذلك ولي إنه ,أمرنا خير على ويدلنا وصوابنا رشدنا يلهمنا وأن ,اجتنابه ويرزقنا

 في 2044/ت/13 رقم التعميم ينظر .و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"عليه
. هـ 7/11/1424 في 2343/ت/13 ورقم . هـ14/8/1423
1955/ت/13
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 وتاريخ 1274 رقم الرياض منطقة بريد عام مدير سعادة تعميم من نسخة الوزارة تلقت لقد(
 الرسمية الخطابات بوضع الوزارة لدى المختصين توجيه طلبه المتضمن هـ22/2/1423

 وذلك الخطاب محتوى على للحفاظ وذلك الغلق محكمة بالستيكية مظاريف داخل الصادرة
 المظاريف هذه استخدام أهمية على التأكيد مع ,مستقبال المظاريف هذه تأمين عند

 المعامالت على يحتوي الذي أو البرقي أو السري الرسمي للبريد عاجل وبشكل البالستيكية



 أشير ما ومالحظة االطالع نأمل لذا .إلخ..وسالمتها محتوياتها على حفاظا وذلك الهامة
.م)/إليه
2046/ت/13
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 في 1834/ت/13 رقم وتعميمنا هـ23/11/1420 في 1500/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 مواضيع أي عن بأول أوال بالرفع الرسمية الجهات جميع على التأكيد بشأن هـ27/7/1422

 البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..إهمالها وعدم لديها موجودة
 وحيث" : المقدمة بعد نصه والذي هـ29/7/1423 وتاريخ 7/2/30068 رقم التعميمي

 مما الموضوعات هذه مثل عن الرفع في تتأخر زالت ال الحكومية الجهات بعض أن الحظنا
 إليكم نرغب .الموعد فوات أو مناسب وقت في دراستها من التمكن عدم عليه يترتب
 قبل الموضوعات تلك عن والرفع ذلك مراعاة بضرورة المعنية الجهات جميع على التأكيد
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ".كاف بوقت الموعد

2044/ت/13
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 1834/ت/13 ورقم ,هـ28/11/1422 وتاريخ 1904/ت/13 رقم الوزارة لتعاميم إلحاقا
 التأكيد بشأن هـ25/11/1421 وتاريخ 1680/ت/13 ورقم ,هـ27/7/1422 وتاريخ

 واستشعار ,تأخيرها وعدم لديها موجودة مواضيع أي عن بأول أوال بالرفع الجهات على
 السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..العمل في واإلخالص واألمانة المسئولية
 رئيس الملكي السمو لصاحب أصال الموجه هـ2/8/1423 وتاريخ م/584 رقم التعميمي

 المعنية الحكومية للجهة الكتابة ـ 1 : يلي ما باعتماد والقاضي الوزراء مجلس رئاسة ديوان



 المدد في ترفع ولم عنها االستفسار يتم معاملة أي سير حركة عن بإيضاح سموكم لتزويد
 التي المدة تبيان ذلك في بما أعاله إليها المشار التعميمية األوامر في تحديدها سبق التي

 صدوراألمر بداية من الحكومية الجهة في إدارة كل داخل الموضوع دراسة استغرقتها
 مبررات هناك يكن لم وإذا ,التأخير أسباب توضيح يتم وأن ,االستفسار خطاب أو السامي
 وكذا ,بحقه المطبقة النظامية واإلجراءات التأخير في المتسبب عن الرفع فيجب نظامية

 ال الحكومية الجهات بعض أن الحظنا حيث ,ذلك تكرار عدم لضمان المتخذة اإلجراءات
 الجهات لكافة الكتابة ـ 2 .الموظفين من المقصرين حق في الالزمة اإلجراءات تتخذ

 تلك داخل المتابعة إدارات لتفعيل اتخذته عما بتقارير دوري بشكل لتزويدكم الحكومية
 بها والمناط هـ17/9/1420 وتاريخ 14899/ب/7 رقم أمرنا بشأنها صدر التي الجهات

 تتضمن أن وعلى الحكومية والمصالح الوزارات في واألوامر القرارات جميع تنفيذ متابعة
 هذه ارتباط مستوى وإيضاح وأسبابها اإلدارات هذه تواجه معوقات أي التقارير تلك

 ـ 3 .إليه المشار أمرنا تضمنه ما مع كله ذلك تمشي ومدى حكومي جهاز كل في اإلدارات
 الجهات من سواء الشأن بهذا يرد ما كل عن بأول أوال علينا بالعرض سموكم يقوم أن

.نراه بما للتوجيه العالقة ذات الرقابية األجهزة من أو المعنية الحكومية

 داخل األداءوالمتابعة مستوى لرفع الوزراء مجلس رئاسة ديوان به يقوم لما تقديرنا ومع
 عنها نتج طيبة نتائج من المجال هذا في حققه وما الحكومية للجهات يصدر وما الديوان
 ,حيالها الالزمة اإلجراءات هواتخاذ1420 عام قبل المتقادمة المعامالت جميع تصفية

 جميع بمتابعة نكلفكم فإننا وكذلك ,الصدد بهذا المبذول الجهد مضاعفة عليكم فالواجب
 وفعال دقيق بشكل التنفيذية اللوائح إصدار ومتابعة الوزراء مجلس وقرارات السامية األوامر
 أو تأخير حصول حالة وفي عنه باالستفسار نوجهكم ما إلى باإلضافة تنفيذها من والتأكد
 اإلهمال هذا في المتسبب وعن مباشرة ذلك عن لنا الرفع فعليكم كانت جهة أي من إهمال
 بكل بموجبه يلزم ما فأكملوا .به نسمح وال الله يرضي ال أمر هذا ألن كان من كائنا

 من سموكم تطلبونه ما كل وتوفير هذا أمرنا اعتماد الحكومية الجهات كافة وعلى ,دقةوحزم
 وصراحة بسرعة أعاله ذكرناه ما توضح التي التساؤالت جميع على وإجابتكم معالومات

 أخي ثم ـ وجل عز ـ الله أمام مسئوليتنا من ينبع ذلك على حرصنا أن للجميع مؤكدين ,تامة
 الغالي وطننا شؤون رعاية في ـ الله حفظه ـ عبدالعزيز بن فهد الملك الشريفين الحرمين خادم
 سوف أمانة وهي ,األبي المسلم الشعب هذا وحقوق مصالح على والحفاظ جميعا علينا

 عنا يرضيه الذي بالوجه أدائها على الحرص جميعا منا تستوجب وهي عنها سبحانه الله يسألنا
 .عليه والقادر ذلك ولي إنه السبيل سواء إلى جميعا يهدينا أن قدرته جلت ونسأله ,جالله جل



 كل وتنفيذ ,بموجبه يلزم ما إلكمال هذا أمرنا من بنسخة الحكومية الجهات كافة زودنا وقد
 االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ".به نوجهكم وما منكم نطلبه ما على بناء سموكم من يردها ما

هـ24/10/1423 في 2098/ت/13 رقم التعميم ينظر .و)/موجبه واعتماد
2098/ت/13
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 ت/13 ورقم ، هـ14/8/1423 وتاريخ 2044 /ت /13 رقم الوزارة لتعاميم إلحاقاً
 ورقم ، هـ27/7/1422 في 1834/ت/13 ورقم ، هـ28/11/1422 وتاريخ 1904/

 على الكريم السامي المقام تأكيد بشأن ، هـ25/11/1421 وتاريخ 1680/ت /13
 تأخيرها وعدم عنها االستفسار يتم مواضيع أي عن بأول أل أو بالرفع الحكومية الجهات
 واإلجراءات التأخير وأسباب ذلك في والمتسبب عليه اإلجابة تأخرت أمر بكل والرفع
 إجابة في للنظر ملفتا تأخراً الوزارة الحظت وحيث . الخ .. المتسبب بحق المتخذة النظامية

 بعد إال يجيب ال بعضها إن بل الوزارة من إليها الواردة االستفسارات على المحاكم بعض
 بالغرض تفي ال سلبية أو ناقصة ترد اإلجابات بعض أن أيضا الحظت كما . عليها التعقيب

 تأخر إلى هذا وأدى ، اإلجابة إلستكمال المحكمة إلى األوراق إعادة إلى الوزارة يضطر مما
 بعض على الوزراء مجلس رئاسة وديوان الكريم السامي المقام إجابة في الوزارة

 طلب تضمن هـ2/8/1423 في م/584 رقم األخير السامي األمر إن وحيث . االستفسارات
 المتسبب عن الرفع فيجب نظامية مبررات هناك يكن لم وإذا حصل إن التأخير أسباب إيضاح

 في التأخر عند الوزارة فإن ذلك على وبناء ، بحقه المطبقة النظامية واإلجراءات التأخير في
 المحكمة إلى االستفسار خطاب وصول تاريخ في تنظر سوف معتبر سبب بدون إجابتها
 ملف في ذلك يودع الالزم إجراء وبعد عليه اإلجابة وتاريخ القاضي إلى إحالته وتاريخ
 لألمر إنفاذا القاضي كفاية تقدير عند إليه للرجوع القضائي التفتيش إدارة لدي القاضي
 المتسبب كان وإن القضاء نظام من )63 ( المادة بمقتضى وعمال إليه المشار الكريم السامي

 لذا . المتسبب حق في يلزم ما إلجراء المتابعة إدارة إلى الموضوع أحيل القضاة غير من
. و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

2169/ت/13
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 برقم المعمم هـ5/4/1407 وتاريخ 4801 رقم السامي األمر به قضى ما على بناءً فإنه
 في 944 / ت /13 رقم بالتعميم المؤكد هـ23/5/1407 في م /12/204
 إيضاح على البيان هذا يشتمل بحيث معاملة بكل الملف على بيان وضع من هـ13/7/1417

 الوزارة أقسام داخل المعامالت حركة على لوحظ لما ونظراً . الخ .. المعاملة لمحتويات
 وهذا تأخيرها عنه ينتج مما الفهرسة على الشكلية المالحظة بسبب األقسام بين تدافعها من
 12/121 برقم المعمم هـ23/3/1404 وتاريخ م /891 رقم التوجيهاالكريم به قضى ما مع
 بأي فيها التهاون وعدم المواطنين قضايا إنجاز على الحرص من هـ10/7/1404 وتاريخ ت

 .. األنظمة بها تقضي التي الرادعة العقوبات تطبيق يجب التقصير حالة وفي الوجوه من وجه
 المستقبل على تقع وتدقيقها المعامالت هذه فهرسة عن األولى المسئولية إن وحيث . الخ

 لذا . الوزير معالي ومكتب اإلدارية االتصاالت إدارة وهي الوزارة خارج من لها األول
 إنجاز سرعة على العمل من والتعليمات األنظمة به تقضي ما على وبناءً ذكر ما والحال

 مديري من نرغب عليه . سيرها تعترض التي العقبات جميع وتذليل تأخيرها وعدم المعامالت
 هي كما الوزير معالي ومكتب االتصاالت من إليهم المحالة المعامالت استقبال اإلدارات

 عدم المعامالت تصدير حين الوزير معالي ومكتب االتصاالت وارد وعلى إعادتها وعدم
 وعليهما لهم توريدها حال المعاملة في الموجودة الفهرسة نواقص باستكمال المطالبة

. ك/ ) األول المتسبب يتحمله فإنه ذلك من يحصل تأخير وأي نواقصها استكمال
2212/ت/13
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 كثرة من إليها الواردة أو الوزارة من الصادرة سواء المكاتبات بعض على لوحظ ما على بناء
 وإمكانية بالوزارة المختصة الجهة من ذلك بدراسة إنه وحيث ,عليها والختم الشروحات

 العام للوارد األول القيد بإثبات االكتفاء رأت التشويه من الكتاب مظهر على المحافظة
 وما 1 ـ 07 ـ 04 الرقم ذي النموذج وعلى المعاملة خطاب على المعاملة لها الواردة للجهة

 تكون أن مراعاة مع الخطاب دون إليه المشار النموذج على تكون الشروحات من ذلك عدا
 ذلك على ولموافقتنا العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء .مستقل بخطاب للوزارة االجابة
.ك)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

2185/ت/13
1/5

20
5

1424
المعامالت

 صادرة خطابات بإرسال القيام من الوزارة وإدارات أقسام بعض من لوحظ ما على بناء فإنه (
 القسم أو اإلدارة لتلك لتصديرها اإلدارية االتصاالت مركز إلى الوزارة داخل قسم أو إلدارة

 ترسل التي الخطابات على المعاملة رقم بكتابة تقوم ال واألقسام اإلدارات بعض أن كما .
 والتأكيد االطالع منكم نرغب عليه . الوزارة لخارج تصدرها سوف التي االتصاالت لمركز

 إلى الوزارة داخل إدارة أو لقسم تصدر التي الخطابات إحالة بعدم لديكم المختصين على
 أيضا عليهم والتأكيد بها المعنية الجهة إلى مباشرة قبلهم من وإصدارها االتصاالت مركز
 إلى لتصديرها االتصاالت لمركز ترسل التي وصورها الخطابات على المعاملة رقم بكتابة
. ك/ ) بموجبه يلزم ما فاكملوا . الوزارة خارج

2275/ت/13
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 الرقم ذات الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا
 المكاتبات وصول لتسهيل سعيا" :نصه اآلتي هـ21/6/1424 والتاريخ ص ش /630

 واستفسارات توجيهات من الخاصة سكرتاريتنا طريق عن يصدر ما على ردا لنا المرفوعة



 التي ,المكاتبات رفع إليكم فنرغب .وصولها سرعة على وحرصاً ,المواضيع بعض بشأن
 سكرتاريتنا طريق عن إليكم منا صادر توجيه أو إفادة طلب أو استفسار على رداً تكون

 في ومقرها الخاصة السكرتارية وهي ,ذلك منها الصادر الجهة نفس طريق عن ,الخاصة
 فترة في لجدة عملنا انتقال عند الخالدية قصر في جدة وفي ,العزيزية قصر في الرياض
 وممثليات إمارات من لكم التابعة الجهات على بذلك التعميم نرغب كما ,الصيف
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"وخالفه

2305/ت/13
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 /13 ورقم هـ15/10/1422 في 1877 /ت /13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً(
 للوثائق الوطني المركز إدارة هيئة توصية بشأن هـ16/5/1424 في 2246/ت

 نرفق الوثائق هذه ولحصر . الخ .. الحكومية األجهزة في الوثائق حالة حول والمحفوظات
 الدائمة اللجنة ( للوزارة ورفعها لتعبئتها واألنظمة اللوائح حسب معدة نماذج خمسة لكم

 االطالع إليكم نرغب لذا . والمحفوظات للوثائق الوطني المركز إلى ترحيلها لتيم ) للوثائق
. و / ) موجبه واعتماد

2343/ت/13
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 :ونصه هـ21/10/1424 في 50147 الرقم ذي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 وتاريخ م/1322 ورقم هـ12/11/1420 وتاريخ 17810 رقم التعميمية األوامر إلى نشير"

 وتاريخ 23366 ورقم هـ1/12/1421 وتاريخ 16233 ورقم هـ11/11/1421
 الجهات على بالتأكيد القاضية هـ20/11/1422 وتاريخ م/973 ورقم هـ16/11/1421

 طويلة فترة بتركها إهمالها وعدم لديها موجودة مواضيع أي عن بأول أوالً بالرفع الرسمية
 الجهات مع التنسيق مسؤولية الخارجية وزارة تتولى وأن العاجل التوجيه بطلب رفعها ثم ومن
 برقية على نشير كما .الدولية المؤتمرات في المملكة بمشاركة يتصل فيما العالقة ذات



 المتضمنة هـ29/9/1424 وتاريخ 141860/1 رقم الخارجية وزير الملكي السمو صاحب
 في وفودها بمشاركة الوزارة إبالغه في الحكومية الجهات بعض تأخر الحظت الوزارة أن

 تلك بمشاركة المملكة ممثليات إبالغ تأخير إلى يؤدي مما الدولية والمؤتمرات االجتماعات
 إجراءات وكذلك المنظمة بالجهات االتصال إجراءات في التقصير عليه يترتب مما الوفود

 يؤخذ قد هذا وإن ,لها الترتيب يتم لكي كافياً وقتاً تتطلب التي واالستقباالت الحجوزات
 والمنظمات الهيئات تلك داخل المشاركة لهذه الالزم الترتيب أو الجدية بعدم المملكة على

 الدولية الظروف في سيما وال المملكة وفود بأعضاء مسبقة لمعرفة تحتاج التي الدولية
 على يترتب وقد بلدانها دخول تأشيرات لمنح كاف لوقت الدول بعض تحتاج التي الراهنة

 تلك أعمال في المملكة دور أهمية من ويقلل بفاعلية المشاركة فرص إضاعة التأخير ذلك
 وزارة إخطار بضرورة الدولة في الرسمية الجهات توجيه سموه ويرى ,والمنظمات الهيئات

 المملكة وممثليات للوزارة ليتسنى أسبوع عن يقل ال كاف بوقت مشاركة أية عن الخارجية
 في فاإلهمال بشدة ذلك على تؤكد أن إليكم ونرغب .المطلوب الوجه على بواجبها القيام
.اهـ)بموجبه يلزم ما فأكملوا..به نقبل ال ما وهو المملكة بمصالح يضر األمور هذه مثل

 هذا في به تبلغتم أن سبق وما الكريم التوجيه به قضى ما واعتماد االطالع إليكم نرغب عليه
 في 1500/ت/13 ورقم هـ25/11/1421 في 1680/ت/13 برقم الخصوص

.و)/هـ28/11/1422 في 1904/ت/13 ورقم هـ23/11/1420
2360/ت/13
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المعامالت
 رقم البرقي السامي األمر على المبني هـ6/1/1411 وتاريخ 5/ت/8 رقم للتعميم إلحاقاً(
 قضايا تعالج التي المختصة الجهات بحث القاضي هـ22/12/1410 في 4/19777

 السامي األمر تلقينا فقد وعليه .إلخ..الالزمة األحكام وإصدار فيها البت سرعة على السجناء
 المحاكم على بالتأكيد القاضي هـ12/11/1424 وتاريخ 53561/ب/4 رقم البرقي الكريم
 األمر به قضى ما واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ..فيها والبت القضايا إنجاز بسرعة
 والبت السجناء بقضايا واالهتمام إنجازالقضايا سرعة على والعمل إليه المشار السامي

.و)/فيها
2437/ت/13
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المعامالت

 وتاريخ 16293/س رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد (
 قاموا الذين األشخاص بعض أمور أولياء الداخلية وزارة يراجع أنه( ونصها هـ21/3/1425

 التي التفجيرات في والمتمثلة الرياض مدينة في حدثت التي اإلرهابية العمليات بعض بتنفيذ
 ، الوفاة شهادة منحهم ويلتمسون . هالكهم عنها ونتج السكنية المجمعات بعض في حدثت
 أو لحمية قطع شكل على متفرقة قطع وإنما الهالكين لهؤالء كاملة جثث يوجد ال وكونه
 يعالج الشرع ولكون ، هوياتهم لتحديد وعلمية فنية نواحي على االعتماد تم حيث ، عظمية

 من حول الالزم بإكمال الشرعية للمحاكم اإليعاز معاليكم من فنأمل .األمور هذه مثل
 أي على باإلجابة لدينا المختصة الجهات تعميد تم وقد . الموضوع هذا بخصوص يراجعهم

 في ورد ما على وبناءً . أهـ).لديهم متوفر هو ما وفق الرسمية الجهات من تردهم استفسارات
 الالزم وإكمال االطالع إليكم نرغب فإننا ].262[و ]261[ المادتين في المرافعات نظام

. و/ ) الشرعي المقتضى حسب
2437/ت/13
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)

 وتاريخ 16293/س رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا فقد
 قاموا الذين األشخاص بعض أمور أولياء الداخلية وزارة يراجع أنه( ونصها هـ21/3/1425

 التي التفجيرات في والمتمثلة الرياض مدينة في حدثت التي اإلرهابية العمليات بعض بتنفيذ
 ، الوفاة شهادة منحهم ويلتمسون . هالكهم عنها ونتج السكنية المجمعات بعض في حدثت
 أو لحمية قطع شكل على متفرقة قطع وإنما الهالكين لهؤالء كاملة جثث يوجد ال وكونه
 يعالج الشرع ولكون ، هوياتهم لتحديد وعلمية فنية نواحي على االعتماد تم حيث ، عظمية

 من حول الالزم بإكمال الشرعية للمحاكم اإليعاز معاليكم من فنأمل .األمور هذه مثل
 أي على باإلجابة لدينا المختصة الجهات تعميد تم وقد . الموضوع هذا بخصوص يراجعهم



 في ورد ما على وبناءً . أهـ).لديهم متوفر هو ما وفق الرسمية الجهات من تردهم استفسارات
 الالزم وإكمال االطالع إليكم نرغب فإننا ].262[و ]261[ المادتين في المرافعات نظام

. و/ ) الشرعي المقتضى حسب
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المعامالت

 1586/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقا : بعد و .. بركاته و الله رحمة و عليكم السالم (
 المحكمة في اإلدارة مدير يمنح [ الثانية الفقرة في المتضمن هـ 6/7/1421 وتاريخ

 في وفروعها الوزارة مخاطبة صالحية العمل رأس على قاض فيها يوجد ال التي اإلفرادية
 إنه وحيث . ] ... المحكمة في اإلداري الجهاز على واإلشراف المالية و اإلدارية األمور
 وقد ، بإجازته المباشر رئيسهم تمتع أثناء الحضور في التساهل الموظفين بعض من لوحظ
 وتوريدها المعامالت استقبال في التأخر ذلك على فيترتب ، شرعي عذر بدون بعضهم يتغيب

 تضمنته ما تطبيق على والتأكيد االطالع إليكم نرغب فإننا . منها المتأخر إنهاء أو وتصديرها
. و/ ) اإلفرادية العدل لكتابات شامل ذلك وأن ، أعاله إليه المشار التعميم من الثانية الفقرة

2496/ت/13
1/5

20
7

1425
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 وتاريخ 35669/ب/7 الرقم ذي البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 الرقم ذي الوزراء لمجلس العام األمين معالي كتاب إلى فيه المشار ، هـ10/7/1425

 رقم الصحة وزير معالي كتاب إلى فيه والمشار ، هـ8/7/1425 وتاريخ 2146
 شكل على التي الدبابيس استخدام أن المتضمن ، هـ16/2/1425 وتاريخ 21728/8/11

 ) وسي ، بي ( الكبدية بالفيروسات لإلصابة يؤدي قد مما بها للوخز العاملين يعرض قد إبر
 يلي فيما الوزراء مجلس رآه ما على الموافقة والمتضمن ، المكتسب المناعة نقص وفيروس

 باستخدام واالكتفاء ، الحكومية األوراق تثبيت في ) اإلبر ( الدبابيس استخدام منع .1 :



 على الرقابة تأكيد .2 . والتخريم والمشابك الدباسة مثل األوراق لتثبيت األخرى الطرق
 ( رقم الملكي بالمرسوم الصادر الصحي للنظام وفقاً الصحة وزارة من األسنان عيادات

 ) وسي ، بي ( الكبدية بالفيروسات اإلصابة ومكافحة لمنع هـ23/3/1423 وتاريخ ) 11/م
 ومدينة الصحية والقطاعات الجامعات بين التعاون .3 . المكتسب المناعة نقص وفيروس

 العدوى طرق حول البحوث من مزيد إجراء مجال في والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك
 في المكتسب المناعة نقص وفيروس ) وسي ، بي ( الوبائي الكبد التهاب بفيروسات

 الملكي بالمرسوم الصادر والجامعات العالي التعليم مجلس لنظام وفقاً ، السعودي المجتمع
 ( رقم الملكي بالمرسوم الصادر الصحي والنظام ، هـ 4/6/1414 وتاريخ ) 8/م ( رقم

 الصادر والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة ونظام ، هـ23/3/1423 وتاريخ ) 11/م
 الصحة وزارة من لجنة تشكيل .4 . هـ19/4/1406 وتاريخ ) 8/م ( رقم الملكي بالمرسوم

 مهنة لممارسة الالزمة والفنية الصحية الشروط إلعداد والقروية البلدية الشؤون ووزارة
 الفيروسات انتقال ومنع فوائدها من واالستفادة ، المهنة هذه ممارسة وضبط الحجامة
 االطالع إليكم نرغب لذا . بسببها المكتسبة المناعة نقص وفيروس ) وسي ، بي ( الكبدية
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد

2715/ت/13
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 وتاريخ ب م/8990 رقم الشريفين الحرمين خادم برقية من نسخة تلقينا فقد
 مجلس رئيس نائب العهد ولي الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجهة ، هـ18/7/1426

 برقية تضمنته ما على اطلعنا [ : ونصها ، العام والمفتش والطيران الدفاع ووزير الوزراء
 خطابات أحد تسرب بشأن هـ2/2/1426 وتاريخ 6509/ش1 رقم الداخلية وزير سمو
 هذه مثل تسرب وأن الخصوص بهذا سموه أوضحه وما واإلعالم الثقافة وزير معالي

 سموه ويرى .. المسؤولين بين تداولها وطريقة حفظها آلية عن ناتجا يكون قد الخطابات
 الوثائق هذه مثل تسرب دون الحيلولة في تساعد قد التي المقترحات ببعض األخذ مناسبة
 عند متابعتهم لسهولة ، السرية باألعمال القيام لهم يخول الذين األشخاص حصر .1 : وهي

 الصادرة واألوامر السرية الوزارية والقرارات الخطابات تداول قصر .2 . معلومة أي تسرب
 تكثيف .3 . سريتها على حفاظاً نطاق أضيق في المناطق أمراء السمو أصحاب قبل من



 المؤتمنين العمل أسرار على للمحافظة ، الحكومية الجهات في للعاملين والتوجيه اإلرشاد
 مع محدودين ألشخاص ذلك وإسناد المهمة الخطابات وحفظ تداول آلية تحديد .4 . عليه

 .5 . الرسمية واألوراق الوثائق على والمحافظة المعلومات بأمن يتعلق فيما دورات إعطائهم
 لمعرفة المخالفات هذه مثل في للتحقيق ، الحكومية الدوائر في والمتابعة الرقابة دور تفعيل

 ، العمل سرية على المحافظة في يتهاون من أو ، خطابات أو معلومات أي بتسريب يقوم من
 اآللي الحاسب أجهزة ربط عدم .6 . والتعليمات لألنظمة وفقاً المخالف ومعاقبة

 ويمكن آمنة غير لكونها االنترنت بشبكة المعلومات وحفظ النسخ ألغراض المستخدمة
. معلومات من تحتويه ما ونقل اختراقها

 بأن األوامر من عدد صدر وقد ، والمتابعة بالعناية وجدير وخطير هام األمر هذا إن وحيث
 شخصاً عنها المسؤول ويكون اليد بخط والسرية الحساسية ذات األمور عن الكتابة تكون
 القاضي هـ20/3/1424 وتاريخ 13725/س رقم األمر ومنها لسريتها أضمن خاصاً

 الوثيقة كتابة تكون أن من الموضوع لدراسة المشكلة اللجنة إليه انتهت ما على بالموافقة
 استخدام من يمنع ال أنه إال ذلك أمكن ما اليد بخط ) للغاية سري ( درجة تحمل التي

 بما والتقيد التأكيد مع ، الذكر سالف أمرنا في إليها المشار الضوابط وفق اآللي الحاسب
 رقم األمر صدر أن سبق أنه كما . الموثوقين األشخاص واختيار بدقة التوصيات هذه في جاء

 الرسمية الوثائق من العديد تسرب من لوحظ ما بشأن هـ7/7/1423 وتاريخ 26973
 في الرسمية الوثائق بها تعامل التي الكيفية في النظر إعادة على بالموافقة وقضى والسرية

 الوزارية اللجنة تقوم وأن ، السرية الوثائق الخصوص وجه وعلى الحكومية األجهزة كافة
 ويكفل محكم ورقابي إداري تنظيم ووضع ، مفصل بشكل ذلك بدراسة اإلداري للتنظيم

 يخالف من لكل الالزمة العقوبات واقترح ، الحكومية األجهزة في السرية على المحافظة
 وزير سمو رآه بما األخذ على بموافقتنا نخبركم . الخصوص بهذا والتعليمات األنظمة
 المشار األوامر به قضت ما بإنفاذ المعنية الجهات على التأكيد مع ، مقترحات من الداخلية

 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] .. بموجبه يلزم ما فأكملوا .. بذلك والتقيد أعاله إليها
. و / ) . موجبه واعتماد
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 على التأكيد المتضمن ، هـ18/10/1409 وتاريخ 157/ت/8 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 ينتج لما تالفياً ، معاملة ألي المستلم توقيع أمام واضحاً االسم كتابة بلزوم الوزارة منسوبي

 ... بحقه يلزم ما التخاذ لذلك يمتثل لم من كل عن والرفع االسم كتابة عدم عند مشاكل من
 اآللي الحاسب طريق عن بالوزارة المعامالت حركة متابعة خالل من الحظنا إننا وحيث . الخ

 ، األخرى اإلدارات في توريدها وتاريخ المعاملة تصدير تاريخ بين تفصل طويلة مدة وجود ،
 أن لوحظ كما ، للمعامالت الفوري االستالم في اإلدارات بعض تأخر عن ناتج وذلك

 مما لديهم المعامالت إبقاء المراسلين من يطلبون وتسجيلها المعامالت استالم في المختصين
 يؤدي وهذا ، استالم بدون إعادتها تتم أو ، بذلك الخاصة الكشوفات استالم تأخر إلى يؤدي

 مباشرة المعامالت استالم على والتأكيد االطالع إليكم نرغب فإننا . المعامالت تأخر إلى
 المصدرة اإلدارة وأن ، بإحضاره قام الذي المراسل مع وإعادته االستالم كشف وتوقيع

 اإلدارة قبل من استالمها يتم حتى تصدرها التي المعامالت عن المسؤولة هي للمعاملة
 توريد إلى تحتاج التي أو منها تصدر التي المعامالت حركة متابعة إدارة كل وعلى ، األخرى

 ذلك في لما اآللي الحاسب في تسجيلها وسرعة وقتها في المعامالت استالم على والحرص
.ك ) إنجازها في واإلسراع لحركتها ضبط من
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 ملفات فهرسة عدم من التفتيشية الجوالت أثناء المحاكم بعض في مالحظته تمّت لما فنظراً
 إرسالها عند بدقة الملفات بهذه المتعلقة الوثائق وصف وعدم ، بها والعناية االستحكام حجج
 إلى ويؤدي ، والتعليمات األنظمة يخالف ذلك وأن ، بالمحكمة الخاص األرشيف لقسم
 نرغب فإننا . الخ ... للتلف تعرّضها أو الملفات بهذه المتعلقة المهمة الوثائق بعض فقدان
 من وغيرها االستحكام حجج ملفات يخصّ فيما إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم

 124 - 109 - 103 - 102 ( المواد ذلك ومن . والتعليمات األنظمة وفق المعامالت



 1737/ت/13 رقم والتعاميم ، الشرعي القضاء مسؤوليات تركيز نظام من ) 150 -
 269/ت/8 ورقم ، هـ13/7/1417 وتاريخ 944/ت/13 ورقم ، هـ25/2/1422 وتاريخ
.ك ) هـ20/4/1415 وتاريخ
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 1/47/11123 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد (
 ولما الوزارة أعمال لميكنة االستراتيجية الخطة مع تمشياً [ : ونصه ، هـ7/2/1427 وتاريخ
 لتكرار ومنعاً ، آلياً وتبادلها آلياً معامالت من يرد ما تسجيل في العمل مصلحة تتطلبه

 نود لذا .االختصاص جهة إلى وتحال تقيد والتي الوزارة إلى الواردة المعامالت تسجيل
 إلى يرد ما لكل الجواز أو للمقيم اإلقامة رقم أو المدني السجل رقم تدوين بضرورة التنويه
 كذلك والبحث آلياً ذلك تسجيل ليمكن ، أشخاص تخص أو شخصية معامالت من الوزارة

 معامالتهم عن استفسارهم عند والمقيمين المواطنين من المتقدمين استفادة في ذلك ويسهل ،
 ، جهة كل في العالقة ذات الجهات إلى اإلجراء هذا ويبلغ ، اإللكترونية الوزارة بوابة عبر
 الورود جهة إلى فورا فستعاد طلب ما فيها يوضح لم معاملة أي ورود حال في أنه إيضاح مع
 كأساس طلب ما يوضح لم إذا ترد أو الوزارة إلى تقدم معاملة أي في ينظر لن وكذلك ،

.و ) موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] المعاملة الستكمال
2826/ت/13
1/5

13
2

1427
المعامالت

)

 برقية على المبني ، هـ19/7/1426 وتاريخ ص/س/530 رقم بكتابنا المبلغ لتعميمنا إلحاقاً
 فيها المشار ، هـ2/7/1426-1 وتاريخ 40704 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب

 تشكيل على بالموافقة القاضي ، هـ10/3/1423 وتاريخ 6515/س رقم السامي األمر إلى
 في االعتراف تصديق يتم وأن ، الضالة الفئة قضايا في للنظر قضاة ثالثة من شرعية محكمة



 دفتر على معه وقاضيين المحكمة رئيس قبل من العامة المحاكم في القضايا من النوع هذا
 هذا في التحقيق طبيعة أن كما ، المحكمة رئيس لدى يحفظ خاص سجل في ويدون التحقيق

 المقررة المدة معه تستنفد قد الذي األمر ، الوقت من مزيدا يتطلب الجرائم من النوع
 توحيد سموه ويرغب ، التحقيق انتهاء دون الجزائية اإلجراءات نظام في االحتياطي للتوقيف

 رئيس لدى األشهر الستة تجاوزت التي التحقيق لمصلحة التوقيف أوامر تمديد في النظر
 فقد عليه . الخ ... الداخلية وزارة مندوب مناولة األمنية القضايا واستالم وتسليم ، المحكمة

-1 في 2346/24/ش1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب السرية البرقية تلقينا
 ص س/530 رقم خطابكم من لنا المعطاة الصورة إلى نشير [ : ونصها هـ2/1/1427

 الموافقة بشأن المناطق من عدد في المحاكم رؤساء إلى الموجه هـ19/7/1426 وتاريخ
 .. الضالة الفئة قضايا في للنظر قضاة ثالثة من شرعية محكمة تشكيل على الكريمة السامية

 يتم بأن المتضمنة هـ2/1/1426-1 وتاريخ 40704 ش1 رقم ببرقيتنا إيضاحه تم وما
 المحكمة رئيس قبل من العامة المحاكم في القضايا من النوع هذا في االعتراف تصديق

 ويكون المحكمة رئيس لدى يحفظ خاص سجل في ويدون التحقيق دفتر على معه وقاضيين
 رؤساء تعميد يتم وأن المحكمة رئيس قبل من الجزئية المحاكم في االعتراف تصديق

 على التعميم بإعادة المختصة للجهة واإليعاز معاليكم اطالع نود ) فاصلة ( بذلك المحاكم
 أهـ ] ... الشأن هذا في تم بما واإلفادة أعاله إليه المشار خطابكم تضمنه بما المحاكم سائر

.

.و ) إليه أشير ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا
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 ، هـ19/3/1427 وتاريخ س/319 رقم الملكي الديوان رئيس معالي كتاب تلقينا فقد (
 ، العمل وتيرة لتسريع – الله يحفظه – الشريفين الحرمين خادم توجيهات حسب [ : ونصه
 يصلكم ولم الكريم للمقام المرفوعة بالمعامالت شهري بشكل تزويدنا معاليكم من آمل

 بشأنها تم بما إبالغكم أو ، الكريم النظر على وعرضها متابعتها من نتمكن لكي بشأنها توجيه
 وعلى . بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... بشأنها إجراء اتخذ قد كان إذا

 للمقام يصدر كتاب أي من بصورة للمتابعة العامة اإلدارة تزويد المختصة اإلدارات جميع



 للمتابعة العامة اإلدارة لتقوم ، بشأنها توجيه يرد ولم رفعت التي بالمعامالت وكشف ، الكريم
.و ) المعامالت لهذه الشهري الكشف ورفع بإعداد
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 وتعديل مستمر وتطوير دقيقة متابعة من بالوزارة المختصة الجهات تقدمه لما فنظراً
 . بالوزارة الخاص اإلدارية االتصاالت نظام حول ترد التي المقترحات من وإفادة للمالحظات

 من يتم بحيث ، النظام في ) السابقة المعاملة ( بـ الخاص الحقل وتفعيل إضافة تمّت فقد
 من اإلفادة وتتم . بشأنها ترد التي باإلجابات الوزارة من الصادرة المعامالت ربط خالله
 في إليه يشار الذي وهو ، وجدت إن السابقة المعاملة رقم إضافة تتم بأن المذكور الحقل

 بإظهار يقوم النظام فإن ، سابقة لها يوجد وال جديدة المعاملة كانت فإن ، الوارد الخطاب
 معاملة وجود عدم على التأكيد أو السابقة المعاملة رقم إدخال طلب تتضمن تأكيد رسالة
 المعاملة على يقتصر األمر فإن سابقة معاملة من أكثر وجود حالة في بأنه علماً . سابقة

 الذين لديكم المختصين جميع وإبالغ واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . منها األخيرة
 ) السابقة المعاملة( حقل في الصحيحة المعلومة إدخال باعتماد وارد إنشاء صالحية لديهم
 البيانات نقص مسؤولية منهم كل ليتحمل التعميم هذا على اطالعهم على توقيعاتهم وأخذ

.م ) والسداد التوفيق للجميع متمنين . طريقه عن المدخلة
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 هـ3/5/1427 وتاريخ ب م/3507 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 وتاريخ 188/1 رقم اإلنسان حقوق هيئة رئيس معالي خطابات على اطلعنا [ : ونصه ،



 وتاريخ 134/1 ورقم هـ16/12/1426 وتاريخ 428/1 ورقم هـ15/11/1426
 تحتوي التي المعامالت من محدودة أعداد للهيئة ترد بدأت أنه المتضمنة هـ7/2/1427

 الهيئة وأن ، لها التابعة الهيئات أو الحكومية األجهزة بعض بحق وتظلمات شكاوى على
 مقدم هو ما تجاه لديها عما فيها تستفسر الحكومية الجهات من لعدد خطابات بتوجيه قامت
 قبل من التام بالصمت تواجه الهيئة أن إال ، القضايا أصحاب من اإلنسان حقوق لهيئة

 رؤساء وكافة الوزراء المعالي أصحاب توجيه معاليه معه يقترح الذي األمر .. المعنية الجهات
 ما جميع في اإلنسان حقوق هيئة مع التعاون بضرورة األخرى الرسمية والهيئات الدوائر
 تطلبه ما جميع توفير من ابتداءً لها ممكنة مساعدة كل بتقديم وذلك إنشائها أهداف يحقق

 من إليها يرد بما صلة له مما الجهات لهذه استفسارات من به تتقدم أو ، معلومات من
 تتجاوز ال مدة خالل وذلك قطاعاتها في العاملين أو المواطنين من وشكاوى تظلمات
 لتيسير الطلبات هذه تحقيق ألهمية ونظرا . استالمها تاريخ من أقصى كحد ثالثة أو أسبوعين

 أهداف يحقق ما جميع في الهيئة مع التعاون إليكم نرغب . اإلنسان حقوق هيئة أعمال
 من به تتقدم أو ، معلومات من تطلبه ما وتوفير لها مساعدة كل بتقديم وذلك ، إنشائها

 العاملين أو المواطنين من وشكاوى تظلمات من إليها يرد بما صلة له مما لكم استفسارات
 إليكم نرغب لذا . أهـ ] .. بموجبه يلزم ما فأكملوا .. ذلك في اإلسراع مع ، قطاعاتكم في

.و ) يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع
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 السمو صاحب تعميم على المبني ، هـ1/5/1414 وتاريخ152/ت/8 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 من صورة به المرفق ، هـ14/4/1414 وتاريخ 30412/م/29 رقم الداخلية وزير الملكي
 ، هـ2/4/1414 وتاريخ ر/3598 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي كتاب

 مناطق بتحديد القاضي ، هـ30/3/1414 وتاريخ 20/أ رقم الكريم الملكي األمر من ونسخة
 السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... منطقة كل في إمارة كل ومقرّ المملكة
 خطاب على اطلعنا [ : ونصه ، هـ15/5/1427 وتاريخ ب م/3803 رقم التعميمي البرقي
 أنه إلى فيه المشار هـ10/5/1427 وتاريخ 953 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي



 الملكي السمو صاحب ذكر هـ9/5/1427 بتاريخ المنعقدة الوزراء مجلس جلسة خالل
 الرسمية المكاتبات عند االلتزام بعدم الحكومية األجهزة مخالفة استمرار الداخلية وزير

 وجّه وقد ، المناطق نظام في ورد ما وفق وذلك بالمملكة اإلدارية المناطق بمسميات
 المملكة لمناطق الصحيح بالمسمى التقيد على يؤكد عاجل تعميم إصدار بضرورة المجلس
 وتاريخ 20/أ رقم الملكي األمر في جاء ما وفق وذلك الرسمية المكاتبات عند اإلدارية

 وأنه المملكة مناطق مسميات بتحديد والخاص – منه نسخة المرفقة - هـ30/3/1414
 ونرغب . بذلك تتقيد ال جهة أي من ترد معاملة أي إعادة فسيتم للموضوع البالغة لألهمية

 ... الخصوص بهذا الوزراء مجلس به وجّه ما بإنفاذ المختصة الجهة على التأكيد إليكم
 يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] . بموجبه يلزم ما فأكملوا

.و ) هـ30/3/1414 وتاريخ 20/أ رقم الملكي األمر من نسخة برفقه وتجدون .
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 وتاريخ 1/5/2/53641 رقم الداخلية وزارة وكيل لمعالي الخطية البرقية تلقينا فقد
 ، هـ20/5/1427 وتاريخ 31938/27 رقم كتابنا إلى فيها المشار ، هـ16/6/1427

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجل الخطي البرقي التعميم بها المرفق
 التحقيق هيئة إليه توصلت ما على الموافقة بشأن ، هـ15/2/1427 وتاريخ 6/2538هـ

 مخالفات في واالدعاء والتحقيق واالستدالل الضبط إجراءات بخصوص العام واالدعاء
 ونظام الحكومية الجهات لدى المعامالت على التعقيب مهنة بمزاولة التنظيمية الالئحة أحكام

 الضوابط وفق تكون وأن ، التستر مكافحة ونظام التجارية البيانات ونظام التجارية العالقات
 برفقه وتجدون . واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... سموه تعميم في الموضّحة

.ك ) المذكور البرقي التعميم من نسخة
2968/ت/13
1/5

15
9

1427



المعامالت
 إدارة في خاصة معامالت على بالتعقيب القيام الوزارة موظفي بعض على لوحظ فقد (

 في العاملين الموظفين وإرباك المعامالت هذه صدور في التأخر يؤدي الذي األمر ، التوظيف
 موظفوا يكون أن والواجب . بهم المنوطة المهام أداء عن وتعطيلهم المذكورة اإلدارة
 وعليه . والتعليمات باألنظمة وااللتزام ، الملحوظات هذه مثل تالفي في لغيرهم قدوة الوزارة

 التوظيف إدارة في المعامالت من معاملة أي على التعقيب وعدم االطالع إليكم نرغب فإننا
 وشعبة الموظفين لشؤون العامة اإلدارة تزويد تم وقد . والتعليمات األنظمة حدود في إال

.ك ) لالعتماد هذا تعميمنا من بنسخة التوظيف
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 1904/ت/13 ورقم ، هـ7/11/1424 وتاريخ 2343/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقاً
 ،ورقم هـ25/8/1421 وتاريخ 1623/ت/13 ،ورقم هـ28/11/1422 وتاريخ

 رقم السامية التعميمية األوامر إلى فيها المشار ، هـ23/11/1420 وتاريخ 1500/ت/13
 ورقم ، هـ11/11/1421 وتاريخ م/1322/خ ورقم ، هـ12/11/1420 وتاريخ 17810

 ، هـ29/7/1423 وتاريخ 30068/ب/7 ورقم ، هـ20/11/1422 وتاريخ م/973/خ
 ترتبط التي المواضيع عن الرفع بضرورة المعنية الجهات كافة على بالتأكيد تقضي التي

 تلقينا فقد عليه . الخ ... ذلك على والتأكيد ، الموعد من كافٍ وقت قبل محددة بمواعيد
 هـ،5/10/1427 وتاريخ ب م/7178/خ رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة
 القاضي ، هـ12/11/1420 وتاريخ 17810 رقم التعميمي األمر إلى نشير [ : ونصه

 محددة بمواعيد ترتبط التي المواضيع عن الرفع بضرورة المعنية الجهات كافة على بالتأكيد
 وتاريخ م/1322/خ ورقم التعميمية األوامر إلى نشير كما . الموعد من كافٍ وقت قبل
 30068/ب/7 ورقم ، هـ20/11/1422 وتاريخ م/973/خ ورقم ، هـ11/11/1421

 الجهات بعض أن الحظنا وحيث . ذلك على بالتأكيد الصادرة ، هـ29/7/1423 وتاريخ
 يوم قبل الرفع يكون وأحياناً الموضوعات هذه مثل عن الرفع في تتأخر زالت ال الحكومية

 فوات أو مناسب وقت في دراستها من التمكن عدم عليه يترتب مما ، اليوم نفس في أو



 دقة بكل ذلك مراعاة بضرورة المعنية الجهات جميع على التأكيد إليكم نرغب لذا .الموعد
 يوماً بعشرين الموعد قبل بمواعيد والمرتبطة الرفع تتطلب التي الموضوعات عن والرفع

 الضرورة استدعت وإذا ، المدة تلك بعد يرفع طلب أي في ذلك بعد ننظر ولن األقل على
 ، فيه والمتسبب وخلفياته مالبساته توضح أن المسؤولة الجهات فعلى موضوع رفع الملحة

 ).يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا
و/
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 وتاريخ 1ع/13869 رقم والتحقيق الرقابة هيئة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد
 أداء على بالوقوف اختصاص من الهيئة بهذه أنيط لما وفقاً بأنه المتضمن هـ20/12/1427

 ميدانية بجوالت القيام الهيئة تود حيث , بها المناط بالدور قيامها ومدى الحكومية األجهزة
 بتنظيم يتعلق فيما اإلشرافي بدورها قيامها من التأكد بهدف العدل وكتابات المحاكم على

 توجيه معاليه وطلب .إلخ ... القيمة ذات واألوراق والمستندات األرشيف ملفات حفظ
 إليه يحتاجون بما وتزويدهم البرنامج بتنفيذ أعضائها مع والتعاون الهيئة لمساندة المختصين

 من هو فيما الهيئة مندوبي مع والتعاون االطالع إليكم نرغب لذا . الخ .. معلومات من
و/ ).يحفظكم والله.. اختصاصها

3078/ت/13
1/5

12
3

1428
المعامالت

 1500/ت/13 رقم وتعميمنا هـ8/6/1417 وتاريخ 929/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 وتعميمنا هـ27/4/1421 وتاريخ 1556/ت/13 رقم وتعميمنا هـ23/11/1420 وتاريخ

 وتاريخ 1680/ت/13 رقم وتعميمنا هـ24/9/1421 وتاريخ 1638/ت/13 رقم



 رقم وتعميمنا هـ27/3/1422 وتاريخ 1754/ت/13 رقم وتعميمنا هـ25/11/1421
 وتاريخ 1904/ت/13 رقم وتعميمنا هـ27/7/1422 وتاريخ 1834/ت/13
 على التأكيد بشأن هـ14/8/1423 وتاريخ 2044/ت/13 رقم وتعميمنا هـ28/11/1422
 ما بتنفيذ وااللتزام والتعليمات باألنظمة بالتقيد األخرى الحكومية واألجهزة الوزارات كافة

 من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ .. ويصونها الحقوق يحفظ وبما بسرعة أوامر من اليها يصدر
 [ ونصه هـ27/2/1428 وتاريخ ب م/2075 رقم البرقي التعميمي الكريم السامي األمر
 التعميمية لألوامر المؤكد هـ2/8/1423 وتاريخ م/584 رقم التعميمي األمر الى نشير

 وتاريخ 13781/ب/7 ورقم هـ20/11/1422 وتاريخ م/973 رقم السابقة
 وتاريخ م/1322/خ ورقم هـ7/3/1422 وتاريخ 4773/ب/7 ورقم هـ15/7/1422
 وتاريخ 4162 ورقم هـ9/9/1421 وتاريخ 11340/ب/7 ورقم هـ11/11/1421
 وتاريخ 14899/ب/7 ورقم هـ12/11/1420 وتاريخ 17810 هـ3/4/1421

 الوزارات كافة على بالتأكيد القاضية هـ13/5/1417 وتاريخ 7042 ورقم هـ17/9/1420
 من إليها يصدر ما بتنفيذ وااللتزام والتعليمات باألنظمة بالتقيد األخرى الحكومية واألجهزة

 أمرنا التي األمانة أداء على حرصاً وذلك , .. ويصونها الحقوق يحفظ وبما بسرعة أوامر
 المصلحة وتحقيق , والمقيمين المواطنين شؤون تيسير يكفل وبما بأدائها وجل عز المولى
 نشير وكما . وحقوقهم الناص مصالح تعطيل عدم يضمن بما األعمال إنجاز وسرعة العامة

 وتاريخ 52/64888 رقم الخطية الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية الى
 البت في الخدمية سيما ال الحكومية الجهات بعض تأخر من لوحظ ما بشأن هـ18/7/1426
.. المواطنين قضايا بعض في

 المشار األوامر به صدرت أن سبق ما بمراعاة المعنية الجهات على التأكيد إليكم ونرغب ,
 توجيهات من إليها يصدر ما بتنفيذ وااللتزام , والتعليمات باألنظمة التقيد ضرورة من إليها

 يضمن بما األعمال إنجاز سرعة على العمل مع , ويصونها الحقوق يحفظ وبما عاجل بشكل
 إليكم نرغب لذا هـ أ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا .. وحقوقهم الناس مصالح تعطيل عدم

و .- يحفظكم والله .. موجبه واعتماد اإلطالع
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 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 الوزراء مجلس قرار نسخة : أوالً : يلي ما المتضمنة هـ9/3/1428 وتاريخ ب/11561

 اإللكترونية التعامالت نظام على بالموافقة القاضي هـ7/3/1428 وتاريخ )80( رقم الموقر
 وتاريخ )18/م( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة : ثانياً .بالقرار المرفقة بالصيغة

 ، موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .ذلك على بالمصادقة الصادر هـ8/3/1428
 المشار الكريم الملكي المرسوم من ونسخة الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون

و / ،،، يحفظكم والله .بأعاله إليهما
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 صاحب تعميم على المبني هـ13/2/1427وتاريخ2828/ت/13 رقم لتعميمنا الحاقاً
 ضرورة المتضمن هـ7/2/1427وتاريخ1/47/11123 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 الداخلية وزارة إلى يرد ما لكل الجواز أو للمقيم اإلقامة رقم أو المدني السجل رقم تدوين

 صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه .الخ...أشخاص تخص أو شخصية معامالت من
 لتعميمنا الحاقاً( ونصه هـ22/4/1428 وتاريخ39177 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 المدني السجل رقم تسجيل أهمية بشأن هـ7/2/1427 وتاريخ 1/47/11123رقم البرقي

 بهم المتعلقة المخاطبات أو المعامالت على للمقيم السفر جواز أو اإلقامة ورقم للمواطن
 اإللكتروني الموقع طريق عن آلية بطريقة معامالتهم ومتابعة خدمتهم من الوزارة لتتمكن
 أعاله ذكر ما تدوين بضرورة منسوبيكم على التأكيد نرغب ، الموضوع وألهمية .للوزارة

 والله . موجبه ومراعاة االطالع إليكم نرغب لذا .هـ أ )قطاعاتها أو الوزارة مخاطبة عند
و /،،، يحفظكم
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 الكريم السامي األمر على المبني هـ9/8/1426 وتاريخ 2715/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 األعمال بحفظ المختصين الموظفين إعطاء بشأن هـ18/7/1426 وتاريخ ب م/8990 رقم

 .عليها المحافظة وطرق السرية والوثائق المعلومات بأمن خاصة تأهيلية دورات السرية
 دورات عقد تعتزم ) اإلداري للتطوير العامة اإلدارة في ممثلة ( الوزارة فإن لماذكر واستناداً

 إليكم نرغب لذا .المتخصصة التدريبية المراكز مع بالتعاون وذلك المجال هذا في تدريبيه
 التعميم هذا تاريخ من شهر خالل اإلداري للتطوير العامة اإلدارة تزويد واعتماد االطالع
 تدريبهم ترغبون الذين أو السرية والوثائق المحفوظات أقسام في لديكم الموظفين بأسماء
 الجزئية والمحاكم العامة المحاكم( من بكل األقسام بتلك للعمل المهام بتلك للقيام

 العدل وكتابات التمييز ومحاكم المحاكم ورئاسات واألنكحة للضمان الجزئية والمحاكم
و /وبركاته،،، الله ورحمة عليكم والسالم ـ الخير فيه لما الجميع الله وفق ).الوزارة وفروع

3150/ت/13
1/5

18
6

1428
المعامالت

 افتتاح طلب تتضمن , القضاة الفضيلة أصحاب من طلبات من للوزارة يرد ما لكثرة فنظراًً
 كتاب الفضيلة أصحاب من كاف بعدد ودعمها بها يعملون التي الجهات في عدل كتابات
 القيام عدم أو العدل بكتابة الخاصة لألعمال تأخير من المحاكم بعض في يكون وما . العدل

 في عدل كتابات بافتتاح الخاصة الحاجة بتحديد المعنية الجهة هي الوزارة إن وحيث .بها
 في الحاجة بدراسة مستمرة بصفة بالوزارة المختصة الجهات تقوم حيث . الجهات بعض
 حيال يلزم ما لتقرير ذلك عن والرفع للوزارة الواردة اإلحصائيات في والنظر الجهات جميع
 بأعمال المحاكم قضاة الفضيلة أصحاب بعض قيام عدم أن كما . العدل كتابات افتتاح

 أصحاب مصالح تعطل الى يؤدي تأخيرها أو القضائية لواليتهم التابعة العدل كتابات
 الجهات في العدل كتابات أعمال بجميع القيام لكم نؤكد فإننا . بهم واإلضرار المعامالت

 نظام من )252( للمادة وفقاً , المكاني االختصاص حسب عدل كتابات فيها يوجد ال التي
 القيام عدم وأن . القضاء نظام من )94( والمادة , الشرعي القضاء مسئوليات تركيز

 االطالع إليكم نرغب لذا .والتعليمات لألنظمة صريحة مخالفة يعد المذكورة باألعمال
و /يحفظكم،،، والله . موجبه واعتماد

3179/ت/13
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 مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب من البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد
 على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ13/6/1428 وتاريخ ب/26374 رقم الوزراء

 : أوالً : يلي بما القاضي هـ10/6/1428 وتاريخ )194( رقم الموقر الوزراء مجلس قرار
 بحكم – المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة في المعلومات ألمن االسترشادي المركز يتولى

 وتقديم ، المعلومات وتقنية االتصاالت شبكات بأمن التوعية إلى الرامية واختصاصاته أهدافه
 الخطط ووضع المعلومات شبكات أمن اختراقات ورصد المجال هذا في الفنية المشورة
 القطاع في المعلومات أمن وإجراءات لسياسات مفصّل إرشادي دليل إعداد – لتجنبها

 الخاصة السياسات وضع في منه لالستفادة الحكومية األجهزة على وتعميمه ، الحكومي
 ، الحكومي الجهاز خارج باالتصال الخاصة والسياسات الحكومي الجهاز داخل بالحماية

 الالزمة والبشرية التقنية المتطلبات وتوفير ، تطبيقها لضمان المناسبة اآلليات واتباع
 بأمن الصلة ذات الوظائف على التعيين يقتصر : ثانياً .وسريتها معلوماتها أمن على للمحافظة

 موظفين على ، اآللي الحاسب وصيانة تشغيل عقود في المضمنة ، وسريتها المعلومات
 بتشغيل العالقة ذات األساسية المهمات على والصيانة التشغيل عقود تقتصر : ثالثاً .سعوديين
 ، يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .فقط وصيانته اآللي الحاسب
و /،،، يحفظكم والله .المذكور الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون
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 مركز في اإلدارية المعوقات لمعالجة بالوزارة المختصة الجهة من المعدة الدراسة على فبناء
 مركز قيام المعوقات من أن المذكورة الدراسة في ورد وحيث .اإلدارية االتصاالت
 ونحو والتعزية والشكر بالتهنئة المتعلقة الرسمية غير المكاتبات بتصدير اإلدارية االتصاالت

 اختصاص ضمن يدخل ال شخصياً أمراً يعد المكاتبات من النوع هذا إن وحيث .ذلك



 لجنة محضر على وبناء .العمل لسير وتعطيل أعباء من يسببه ما إلى إضافة اإلدارية االتصاالت
 إرسال وعدم االطالع إليكم نرغب هـ24/5/1428وتاريخ )13018/28( رقم التعاميم

 والله .بعاليه إليها المشار لألسباب اإلدارية االتصاالت مركز إلى المذكورة المكاتبات
ك / يحفظكم،،،
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 العدل كتاب الختصاص التنفيذية الالئحة من )30( و )29( رقم المادتين إلى إشارة(
 قبل من تعديالت من الصكوك على يطرأ ما حيال اتخاذها الواجب اإلجراءات المتضمنة
 كتابات بعض من االختصاص في تدافع من وجد لما ونظراً ، العدل كتاب الفضيلة أصحاب

 تقتضيه ما على وبناء العدل كتاب الفضيلة أصحاب من بذلك يقوم من تحديد في العدل
 من صادر صك على تطرأ التي التعديالت.1 : يلي ما اعتماد إليكم نرغب العمل مصلحة
 .ذلك نحو أو مجازاً كونه حال بعمله يقوم من إلى أو إليه تحال العمل رأس على عدل كاتب

 تقسيم وله العمل رأس على ليس عدل كاتب من صادر صك على تطرأ التي التعديالت.2
 .ذلك نحو أو مجازاً كونه حال في بعمله يقوم من وعلى التقسيم هذا يشغل من على تحال

 تقسيم وله العمل راس على ليس عدل كاتب من صادر صك على تطرأ التي التعديالت.3
 العدل كتاب الفضيلة أصحاب بين بالتساوي تحال آخر عدل كاتب التقسيم هذا يشغل ولم
 رأس على ليس عدل كاتب من صادر صك على تطرأ التي التعديالت.4 .العدل كتابة في

 كتابة في العدل كتاب الفضيلة أصحاب بين بالتساوي تحال تقسيم الصك يحمل وال العمل
و/ )يحفظكم،،، والله .العدل
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 وتاريخ ب م/6883 رقم البرقي التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد
 2448رقم الوزراء بمجلس الخبراء هيئة برقية على اطلعنا :[ ونصه ، هـ10/8/1428

 الجهات مندوبي بعض مستوى أن الحظت الهيئة أن المتضمنة هـ8/7/1428وتاريخ
 اللجنة أو الوزراء مجلس من أو منا إليها المحالة المعامالت دراسة في المشاركة الحكومية

 مجلس رئاسة ديوان أو الوزراء لمجلس العامة للجنة الفرعية اللجنة أو الوزراء لمجلس العامة
 مثل دراسة من ُيمكّنهم الذي بالمستوى ليسوا ، األعلى االقتصادي المجلس أو الوزراء

 رفيع وظيفي ومستوى وخبرة تأهيل ذا متخصّصاً منها البعض يحتاج إذ المعامالت هذه
 دراسته تجري ما حيال الجهة موقف توضيح على وقدرة فاعل بشكل المشاركة من ُيمكّنه

 ، علينا المعامالت هذه عرض من المتوّخاه الغاية بلوغ عن تثمر نتائج إلى وصوالً وذلك ،
 إعداد إلى تنتهي الوزراء بمجلس الخبراء هيئة في تدرس التي المعامالت من كثيراً أن خاصة
 الكثير اهتمام محّط األمر نهاية في ستكون اتفاقية أو تنظيم أو الئحة أو نظام أو عامة قواعد

 توجيه الهيئة معه ترى الذي األمر..البالد بشؤون وخارجياً داخلياً والمهتّمين التنفيذيين من
 ذوي من مندوبوها يكون بأن الهيئة لدى المعامالت دراسة في المشاركة الحكومية الجهات
 عن اليقل وظيفي وبمستوى ، الهيئة في ستدرس التي المعاملة موضوع في والخبرة التأهيل
 شأن في الصادر التوجيه يتضمن مالم ـ اإلمكان قدر ـ حكمها في وما )العاشرة( المرتبة

 ما على ولموافقتنا .الدراسة في للمشاركة ُمعّين وظيفي مستوى تحديد على النص المعاملة
 ..بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب ..الخصوص بهذا الوزراء بمجلس الخبراء هيئة رأته
 لذا . أهـ ] لالعتماد،، هذا أمرنا من بنسخة الحكومية والمصالح الجهات كافة زودنا وقد

و/ )يحفظكم والله . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
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 وتاريخ 154 رقم المدنية الخدمة بوزارة المعلومات مركز عام مدير سعادة كتاب تلقينا فقد
 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية في ورد ما إلى فيه المشار هـ23/11/1428
 آلي حاسب كرقم المدني السجل رقم باستخدام هـ23/1/1423 وتاريخ 44/1/6490رقم

 أنه . هـ11/2/1422 وتاريخ 6700 رقم المدنية الخدمة وزارة تعميم وإلى ، موحد



 سياق وفي إلكترونياً خدماتها لتقديم أعمال من المدنية الخدمة وزارة به تقوم لما استكماالً
 وإنهاء متابعة تسهيل أهدافه أهم من الذي المملكة في اإللكترونية الحكومة مبدأ تطبيق

 أصبح فقد ، الحديثة اإللكترونية البحث وسائل وتفعيل آلياً المواطنين معامالت إجراءات
 رقم أو )المدنية األحوال بطاقة رقم(للمواطنين المدني السجل رقم تضمين بمكان األهمية من

 بأنه سعاته وأفاد .المدنية الخدمة لوزارة يرد قرار أو معاملة أي في للمقيمين الجواز / اإلقامة
 بوزارة المعلومات لمركز ترد العدل وزارة منسوبي تخص معاملة أي في البت يتعذر سوف

 من اعتباراً الجواز / اإلقامة رقم أو المدني السجل رقم المعاملة تتضمن لم ما المدنية الخدمة
 المختصين وتوجيه العدل لوزارة التابعة الجهات على التعميم سعادته وطلب هـ1/1/1429

 المشار التاريخ من اعتباراً بالمطلوب للمركز المرسلة المكاتبات تضمين على بالحرص فيها
م/ )يحفظكم والله . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . إليه
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 ناسخ مسمى إلى الوظيفية المسميات بعض لتحوير للوزارة المرفوعة الطلبات لكثرة فنظراً
 الوزارة ميزانية في وتسميتها إحداثها يتم التي الوظائف إن وحيث , معلومات مسجل أو آلة

 يطلب أن ينبغي ال وبالتالي الوظيفة شاغل يؤديها أن يفترض التي والمهام األعمال تمثل
 أن أهمها من ضوابط للتحوير أن كما , رغبته أو شاغلها مؤهالت مع يتوافق ما إلى تعديلها

 الضبط ككاتب( للجهة األساسي النشاط وظائف من تحويرها المطلوب الوظيفة تكون ال
 أصبح الجميع يعلم كما اآللي الحاسب استخدام أن كما ),الخصوم ومحضر السجل وكاتب

 للنمو نظراً , وتخصصاتها مسمياتها مختلف في العامة للوظيفة المتميز األداء متطلبات من
 بهذا الوزارة أخذت وقد , اإللكترونية الحكومة لتطبيق والتهيئة التقنية استخدام في السريع
 . الرسمية بوظائفها يلتحق من كل في اآللي الحاسب على التدريب توفر فاشترطت التوجه
 ضرورية حاجة وجود حالة وفي , المسميات تلك بتحوير الرفع عدم منكم نرغب فإننا وعليه

 وعند دراستها ليتم الحاجة بهذه للوزارة الرفع فيتم معلومات مسجل أو آلة نساخ لوظائف
 ميزانية في إحداثها بطلب أو الشواغر من المناسبة الوظيفة تخصيص إلى يصار القناعة توفر

 يحفظكم والله الجميع تفهم مقدرين . المتاحة النظامية بالطرق شغلها ثم التالية الوزارة



ك/ )ويرعاكم
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 األمر إلى فيه المشار ، هـ16/1/1424 وتاريخ 2169/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 وتاريخ م/12/204 برقم المعمم هـ5/4/1407 وتاريخ 4801 رقم السامي

 والقاضي ، هـ13/7/1417 وتاريخ 944/ت/13 رقم بالتعميم والمؤكد ، هـ23/5/1407
 قبل من الوزير معالي ومكتب اإلدارية االتصاالت من المحالة المعامالت استقبال يتم بأن

 اإلدارية االتصاالت في الوارد قسم على وأنه .إعادتها وعدم هي كما اإلدارات مديري
 الفهرسة نواقص باستكمال المطالبة عدم المعامالت تصدر حين الوزير معالي ومكتب

 اللجنة من المقدمة الدراسة على وبناء .إلخ...لهم توريدها حال المعاملة في الموجودة
 هـ16/1/1424 وتاريخ 2169/ت/13 رقم التعميم في ورد ما لدراسة بالوزارة المشكلة
 الجهة من تبدأ المعاملة فهرسة : أوالً : يلي ما المتضمنة وتدقيقها المعامالت بفهرسة المتعلق
 ورقم هـ5/4/1407 وتاريخ 4801 رقم السامية األوامر في ورد ما حسب للمعاملة المنشأة
 وتاريخ ت/12/240رقم بالتعميم المبلغة بالفهرسة الخاصة هـ22/4/1407 وتاريخ 5734

 تزيد أو )أوراق خمسة( مرفقاتها عدد يبلغ معاملة كل تفهرس : ثانياً .هـ13/5/1407
 لديها تنشأ التي الجهة قبل من األساسي البيان يوضع وأن ، فهرسة وبيان ملف في ووضعها
 الورق في الفهرسة عدم وكذلك ، الفهرسة بيان صورة وضع أو البيان قفل عدم مع المعاملة
 من بالمعاملة المرفقة األوراق جميع ترقيم : ثالثاً . 02-23-004 رقم نموذج المقوى
 من قبل من المكررة األوراق نزع مع مستقالً رقماً ورقة كل تحمل أن بد وال ، الخلف

 مطلقاً لإلزالة )الطامس( أو )–( أو (=) إشارة استخدام عدم : رابعاً .والترقيم بالفهرسة يقوم
 بيان من أخرى خانة في تتداخل وال الخانة داخل المعلومات تعبأ : خامساً .الفهرسة بيان في

 حقل فيها بما الفهرسة حقول إكمال مع - ]1-06-08[ نموذج - المعاملة مرفقات
.الموضوع



 بمواد متأثرة أو ممزقة أوراق فيها يوجد ال بحيث المعامالت بشكل االهتمام : سادساً
 استخدام وعدم اليمين جهة من وتخريمها ملف في ووضعها ، ونحوها كالسوائل خارجية
 شيء وجود حال وفي ، معلومات من تحتويه ما على حفاظاً الخطابات أرقام على الدباسة

 عدم : سابعاً .األخرى الجهات إلى إرسالها قبل بذلك محضر إعداد الجهة فعلى ذلك من
 مرفقات حقل في )مختوم ظرف( عبارة بتدوين واالكتفاء مفهرسة غير المعاملة إرسال

 الجهة اكتشفت إذا لها المرسلة الجهة إلى وتعاد المعامالت كبقية تفهرس بل ، الخطاب
 األوراق ذات والمذكرات والشروحات الداخلية اإلحاالت : ثامناً .فهرستها عدم األخيرة
 الجهة لدى بها يحتفظ أن يجب التنفيذيين موظفيهم إلى المسئولين بتوجيه الخاصة الصغيرة

 : تاسعاً .المعامالت مرفقات عدد يكثر ال حتى المعاملة ألوراق تضم وال للمعاملة المصدرة
 أو الوزارة داخل سواء للمعامالت األول المستقبل على بالفهرسة يتعلق فيما المسئولية تقع

 المخالفة المعامالت ورد ، الفهرسة من التأكد بعد إال معاملة أي استالم عدم وعليه خارجها
 فحص بدون المعاملة استالم حال وفي ، الوزارة لتعاميم تفعيالً وذلك مصدرها إلى للتعميم

 .المصدرة الجهة إلى إرسالها قبل المعاملة فهرسة وعليه عليه الفهرسة مسئولية تقع مرفقاتها
 بشكل وترقيمها فهرستها بعد فيجب فأكثر )100( المرفقات عدد كان إذا : عاشراً

 .عنه منفصالً وليس الطرد داخل الخطاب يكون وأن مختوم طرد داخل وضعها متسلسل
 أو )شيك أصل( مثل )لفة( بـ يسمى ما تحت تدخل ال بالمعاملة مرفقات أي :عشر الحادي

 أصل في المرفقات خانة في عنها فينوه )صك أصل( أو )مخطط أصل( أو )جواز أصل(
 .التمزق أو التلف من عليها حفاظاً ظرف في وضعها مع الفهرسة بيان في وليس الخطاب

 بجانب المستلم اسم تدوين مع استالم بدون القسم لدى المعامالت بقاء عدم : عشر الثاني
.واضح بشكل توقيعه

 اإلدارة رغبة على بناء للمعاملة المصدرة اإلدارة لنفس يرجع األساس كان إذا : عشر الثالث
 تفرز التي الصور في عنه وينوه الخطاب أصل مع يرسل وال اإلدارة لدى األساس فيبقى

 في المرفقات تثبيت وعدم والتاريخ الخطاب رقم كتابة في الدقة مع ، المسودة مع وتحفظ
 بأن طرد برفقها يكون التي الواردة المعاملة من التأكد : عشر الرابع .الصادر الخطاب نص

 بخانة المعاملة خطاب أصل على مكتوب ويكون برصاص ومختوم مربوط الطرد يكون
 .بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب فإننا ذكر ما على ولموافقتنا ).مختوم طرد( المرفقات

ك/ )يحفظكم والله
3339/ت/13
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 توصيته في المتضمن هـ6/7/1421 وتاريخ 1586/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 العمل رأس على قاض فيها يوجد ال التي اإلفرادية المحكمة في اإلدارة مدير يمنح( الثانية

 اإلداري الجهاز على واإلشراف والمالية اإلدارية األمور في وفروعها الوزارة مخاطبة صالحية
 فعليه المحكمة هذه قبل من الرسمية الجهات مخاطبة إلى األمر احتاج وإذا المحكمة في

 القضايا إليها تحال محكمة أقرب قاضي أو -وجد إن– المنتدب القاضي مع التنسيق
 في األول للكاتب الصالحية فتمنح للمحكمة إدارة مدير وجود عدم حالة وفي ، المستعجلة
 وحيث .هـ4/6/1425 وتاريخ 2467/ت/13 رقم الوزارة بتعميم عليه المؤكد )المحكمة

 أدى مما شهور لعدة بالوزارة المالية لإلدارة المسيرات إعادة تؤخر الجهات بعض تزال ال
 هذه لتأخير أدت التي األسباب من وأن ، لها التابعة الصرف اعتماد أوامر مع ضمها عدم إلى

 على والتوقيع عليها االطالع العدل كتاب أو اإلفرادية المحاكم قضاة بعض رغبة المسيرات
 المسيرات وصول تأخير في يتسبب قد اإلجراء هذا وأن ، بأنفسهم الفرع إلى إعادتها خطاب

 اإلعادة خطاب لتوقيع موجود غير العدل كاتب أو القاضي أن بحجة غيرها أو السندات أو
 ونظراً .تواجده عدم تبرر التي األسباب من ذلك غير أو منتدباً أو مجازاً يكون بأن وقته في

 حساباتها ضمن المسيرات بعض إرفاق عدم من العامة المراقبة ديوان يالحظه ما لكثرة
 من )3/أ/2/2/2( للمادة مخالفة يعد وهذا وقتها في المسيرات وصول عدم نتيجة الشهرية

 المسيرات تأخير وعدم االطالع إليكم نرغب لذا .والحسابات للميزانية المالية التعليمات
 من الثانية بالتوصية ورد ما على والعمل الصرف بعد وغيرها والقبض االستالم وسندات

 بتعميمنا عليه والمؤكد بعاليه إليه المشار هـ6/7/1421 وتاريخ 1586/ت/13 رقم التعميم
 العدل لكتابات شامالً ذلك أن والمتضمن هـ4/6/1425 وتاريخ 2467/ت/13 رقم

و / )يحفظكم والله .اإلفرادية
ت/47/12
3/565
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 من المسيحيين من لكثير بالقاهرة األزهر الجامع من الصادرة الشهادات من التثبت بشأن( -
الوزارة من التعميم يطلب . و.)/اإلسالم باعتناقهم وأجانب عرب
ت/63/1
3/565
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 بطلب إليها يتقدم لمن المحاكم بعض تصدرها التي الوثائق بعض على اطلعنا فقد( :وبعد -
 أنه على تشتمل ال الوثائق وهذه حديثاً، اإلسالمي الدين معتنقي من إسالمه إشهار إثبات
 ونظراً.بها اإلحاطة المسلم على الواجب لإلسالم العامة المبادىء ببعض المتقدم إفهام جرى

 فإننا اإلسالم على الجديد للمسلم أولي دليل بمثابة الوثيقة هذه ولكون الموضوع ألهمية
 حقوق من المسلمين على ما عليه بأن لإلسالم المعتنق إفهام جرى أنه:«مثل يذكر أن نرى

 والوضوء الجنابة من والغسل االستطاعة مع والحج والصيام والزكاة الصالة من اإلسالم
 الله حرم ما كل من يمتنع أن عليه وأن اإلسالم حقوق من ذلك وغير للصلوات الشرعي
 وأموالهم دمائهم في الناس وظلم الخمر وشرب والسرقة والزنا بالله الشرك من ورسوله

 فيذكر إمرأة لإلسالم المعتنق كان وإذا ورسوله الله حرم ما كل من ذلك وغير وأعراضهم
 شرع كما بالمعروف زوجها تعاشر وأن والنفاس الحيض من الغسل عليها بأن ذلك إلى إضافة

 الله في األخوة من بعض على لبعضهم التي الحقوق من للمسلمين ما لها وأن ذلك الله
 بعضهم للمسلمين التي الحقوق من ذلك وغير الحق على واإلعانة والمساواة فيه والمحبة

 لما الجميع الله وفق.اإلفهام واجب ويفرضه المقام يناسب مما ذلك غير إلى »بعض على
. و/انتهى .)عباده وينفع ويرضاه يحبه
ت/86/12
3/565
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 عليها يتعين التي وهي اإلسالم بإشهار المخولة الجهة هي الشرعية المحكمة تعتبر( -
 المؤسسة من واالستفسار وإقامته الثبوتية أوراقه ومراجعة اإلسالم في الراغب عن االستفسار

 مالحظة مع نواياه صدق من للتأكد سلوكه عن بها يعمل التي الحكومية الجهة أو الشركة أو



الوزارة من التعميم يطلب .و/ .)اإلسالم في الدخول راغب أمام اإلجراءات تعقيد عدم
ت/90/12
3/566
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 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب تلقينا( :وبعد -
 بعض أن بلغني« : المقدمة بعد نصه وإليكم هـ9/5/1401 في 1119/1 رقم واإلرشاد
 الخاتن، إلى فعالً ترسله أو بالختان بالمبادرة عندها إسالمه أعلن من تأمر الشرعية المحاكم

 في مختلف الختان أن أيضاً يخفى وال اإلسالم عن التنفير من العمل هذا في ما يخفى وال
 حال كل وعلى.وجوبه إلى وجماعة ـ الله رحمه ـ أحمد وذهب سنة أنه على فالجمهور وجوبه
 أحكام وعرف أسلم من إمكان وفي الموضوع هذا عن تعرض المحاكم أن أرى فالذي

 القضاة جميع على التعميم معاليكم من فأرجو .الخاتن إلى للذهاب بنفسه يباشر أن اإلسالم
 اإلسالم صالح فيه لما جميعاً بأيدينا وأخذ بتوفيقه وتوالكم سعيكم الله شكر.بذلك

 اإلحاطة نرغب هـ.ا »وبركاته الله ورحمة عليكم والسالم.مسؤول خير إنه والمسلمين
. و/انتهى .)سماحته ارتآه فيما موجبه واعتماد

ت/22/12
3/566
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 حول هـ26/5/1401 في ت/86/12 برقم لكم المبلغ تعميمنا إلى إشارة( :وبعد -
 إشهار شهادات إصدار بها المنوط الجهة هي الشرعية المحاكم تكون أن موضوع
 في 11 برقم مسبقاً الصادر السامي المقام قرار من نسخة هذا طي وتجدون.اإلسالم

 االطالع نرغب . اإلسالمي الدين بمعتنقي الخاصة للتعليمات المتضمن هـ18/1/1377
 : هـ18/1/1377 في 11 رقم السامي المقام قرار نص . و/انتهى .)بموجبها والتمشي

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الواردة لهذا المرافقة المعاملة على الوزراء مجلس اطلع«
 على ادخالها المقترح المالحظات على المشتملة هـ5/1/1377 وتاريخ 148/1284: برقم

 يتاريخ 101 رقم بقراره الشورى مجلس من والمنتهية اإلسالمي الدين معتنقي تعليمات



 قراره بمقتضى الشورى مجلس وضعها التي التعليمات درس جرى .هـ27/12/3376
 تعليمات ـ التعليمات هذه تسمى -1 : اآلتي بالشكل عليها الموافقة تقرر أعاله عنه المنوه

 -2 . ـ والمدينة مكة الشريفين الحرمين إلى حديثاً اإلسالمي الدين معتنقي بدخول السماح
 األمن ومديرية الشرعية والمحاكم القضاء ورئاسة الداخلية وزارة التعليمات هذه تطبيق مرجع
 لإلسالم معتنق كل على -3 . األخرى المدن في الشرطة ومديري اإلداريين والمدراء العام

 الشريفين الحرمين وزيارة االعتمار أو الحج فريضة أداء في يرغب عليها الوافدين من حديثاً
 العربية المملكة بالده من إليها يصل إمارة أول إلى إلسالمه المثبتة الشرعية الوثائق يقدم أن

 إسالمية هيئة أو شرعية محكمة من صادرة تكون أن الوثائق هذه قبول في ويشترط السعودية
 القاضي من مكونة لجنة إمارة كل في تتألف -4 . فيه إسالمه أعلن الذي البلد في معتبرة

 للنظر أعضاء بالمعروف األمر هيئة من ومندوب العلماء وأحد شرطة ومدير رئيساً الشرعي
 إسالمه وثائق وفحص مروره تذكرة أو سفره جواز وتدقيق حديثاً لإلسالم المعتنق طلب في

. التعليمات هذه من الخامسة المادة من )جـ،د( الفقرتين بمقتضى نحوه يلزم ما وتقرير

 المادة في إليها المشار اإلثبات وثيقة يقدم أن دون اإلسالم اعتناق يدعي شخص كل -5
 اللجنة توجه -أ : اآلتية الكيفية على أمره في الرابعة المادة في المذكورة اللجنة تنظر الثالثة

 خاص ضبط في كذلك اللجنة تضبط -ب .إسالمه صحة لمعرفة الالزمة األسئلة المذكور إلى
 الدين أمور من الضروريات إلى بإرشاده القيام مع بذلك قرار ويتخذ وتوقيعها توقيعه تحت

 بوضعه المذكور فيه يقيم الذي البلد في الشرطة إدارة اللجنة تشعر -ج . اإلسالمي واألدب
 اإلسالمية والشعائر الواجبات أداء لمالحظة شهور ثالثة لمدة واالحتفاظ المراقبة تحت

 والتثبت المذكورة المدة مضي بعد -د . أيضاً واألخالقية السياسية الناحية من عنه والتحري
 له والسماح بإسالمه صك تنظيم في االستئذان في الداخلية وزارة إلى يرفع إسالمه صحة من

 بدخوله ذن واإل إسالمه صك اإلسالم معتنق تسلم بعد -6 . الشريفين الحرمين بدخول
 الرسمية الحكومة جريدة في اإلسالمي للدين اعتناقه عن رسمياً يعلن الشريفين الحرمين
 دخوله من ابتداء واحدة سنة لمدة واستقامته سلوكه ويراقب المحلية الصحف من وغيرها

 السعودية الممثليات على -8 )1................................( -7 . الشريفين الحرمين
 من إليها الصادرة التعليمات مقتضى على وغيرهم للحاج تأشيراتها في تسير أن الخارج في

 جواز في ذلك تذكر أن فعليها حديثاً اإلسالم اعتنق قد شخصاً أن علمت وإذا مرجعها
 مصدقة إسالمه وثائق كانت إذا -أ : يأتي ما معاملته في ويالحظ السابقة ديانته بيان من سفره

 تأشيرة له يمنح التعليمات هذه من الثالثة المادة في جاء حسبما معتبرة إسالمية جهات من
 المعتبرة اإلسالمية الجهات من مصدقة إسالمه وثائق تكن لم إذا -ب . المملكة إلى الدخول



 عنه ينوه دخوله على موافقتها حال وفي الدخول تأشيرة منحه في الخارجية وزارة تستأذن
. سفره جواز في ذلك عن

 المادة في المذكورة الدينية اللجنة إلى وصوله فور يبعث المملكة إلى المذكور قدم إذا -ج
 قدوم كان إذا -د . عليه وتطبيقها التعليمات هذه بموجب إسالمه صحة عن للتحقيق الرابعة

 جواز على إسالمه صحة على بالتصديق الصك إصدار عن يكتفى الحج موسم في المذكور
 اإلجراءات واختصار الوقت لضيق نظراً نائبه أو القاضي وإمضاء المحكمة ختم تحت سفره

 بقائه على المختصة الجهات ووافقت الحج موسم انقضاء بعد البقاء المذكور أراد إذا -هـ .
 والمدينة مكة غير بلد في الالزمة الرقابة تحت ويوضع كاملة التعليمات هذه حقه في تطبق

 له والسماح إلسالمه صك بإصدار لالستئذان المقررة المدة انقضاء بعد الرفع ويجرى
 في قدم إذا حديثاً اإلسالمي للدين معتنق كل -9 . مستمرة بصفة الشريفين الحرمين بدخول
 من التثبت بعد له يسمح المقررة المدة الرقابة تحت وضعه وتعذر الفريضة ألداء الحج موسم

 مسؤولة وتكون حركاته بمراقبة لتقوم الحج إدارة إشراف تحت الحج فريضة بأداء إسالمه
 قلبه وتأليف بإكرامه اللجنة هذه تعنى أن على منه استلمتها التي للجهة تسليمه حين إلى عنه
 أو القضاء رئاسة على -10 . سبيال ذلك إلى استطاعت ما اإلسالمية واآلداب التعاليم إلى

 من ومسلمة مسلم كل على تعلمه يجب عما مختصر كتاب وضع عنها تنوب التي الجهة
 أن على واإليمان اإلسالم أركان بيان من باألدلة اإلسالم دين ومعرفة ورسوله الله معرفة
 أن ويحسن السور قصار وبعض الفاتحة سورة ذلك إلى مضافاً سهل بأسلوب ذلك يكون
 الالزمة الدينية بالمعارف منه ليتزود اإلسالمي الدين يعتنق من ويعطى أجنبية لغات بعدة يكون

 في سابقة وقرارات أوامر من صدر لما ناسخة تصديقها بعد التعليمات هذه تعتبر -11 .
 برقم الحقاً ذكره الوارد بالتعميم عدلت المادة هذه )1( .».حرر ذكر ولما.موضوعها

 في 1335/ت/13 رقم التعميم يراجع .و/هـ24/5/1412 في 72/ت/8
.و/هـ8/1/1420
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 تغيير ناحية من العمل في الجوازات إدارات قبل من بها والمعمول المتبعة اإلجراءات«... -
 بمراجعة يفهم أن هو مسيحي شخص ألي اإلسالمي الدين معتنقي جواز في والديانة االسم
 من الصادر اإلسالم إشهار شهادة ضوء على سفره جواز في ديانته إلضافة بالده سفارة

 من جديد إقامة دفتر عنه بدالً ويعطى اإلقامة دفتر منه يسحب ذلك وبعد الشرعية المحكمة
 التوجيه صدر النائب سمو ألنظار ذلك عن بالعرض أنه نفيدكم .للمسلمين المخصصة الدفاتر

 في التعميم نص ينظر .ك...»/المرحلي الغرض تحقق مؤقتة وثيقة يعطى أن نرى:نصه بما
.2/112 والجوازات الجنسية

ت/8/218
3/570

24
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1408
اإلسالمي الدين معتنقو

 اآلتي هـ5/2/1404 في 547/س/17 رقم الداخلية وزير نائب تعميم إلى إشارة( :وبعد -
 في 5613 رقم الرياض منطقة إمارة خطاب الوزارة تلقت« : المقدمة بعد نصه

 واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب ومشفوعه هـ1/11/1403
 شرطة مدير سعادة أبداه ما بشأن هـ18/10/1403 في س/390/1 رقم واإلرشاد والدعوة

 طريق عن سواء اإلسالمي الدين يعتنقن الالتي النساء عن التحري تعذر من الرياض منطقة
 اإلمارة وارتأت عائلية منازل في يعملن أغلبهن ألن النسائي العنصر أو الرجالي العنصر

 المعروفة بالطرق التحري لتعذر المسلمين من برعايتها يقوم من أو كفيلها بشهادة االكتفاء
 تحرير يتم أن على - .واإلفتاء العلمية البحوث إدارات رئيس سماحة الرأي هذا أيد وقد

 ثالثة وهي التعليمات تضمنته كما والمراقبة للتثبت المحددة المدة مضي بعد الكفيل شهادة
 الكفيل على التعهد أخذ مع المدة هذه خالل المرأة لواقع شاملة شهادته تكون وأن أشهر

 ذلك على ولموافقتنا.ذلك يخالف ما ثبوت عن ومسؤوليته معلومات من به يدلي ما بصحة
 الجهات زودت وقد اإلسالم يعتنقن الالتي النساء عن التحري عند بموجبه العمل يعتمد

 واعتماد االطالع نأمل .». والسياسية األمنية النواحي لمالحظة هذا من بصورة المختصة
. ك/انتهى .)موجبه

106/ت/8

3/571
21
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1411
اإلسالمي الدين معتنقو

 في 53/70339 رقم الداخلية وزارة وكيل معالي خطاب من صورة إلينا وردت( :وبعد -
 بوزارة والتوجيه للعالقات العامة اإلدارة عام مدير لسعادة أصله الموجه هـ9/10/1411

 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب إلى نشير« : المقدمة بعد نصه واآلتي الداخلية
 على سموه موافقة بخصوص صورته المرفقة هـ16/9/1411 في 11994/س2 رقم

 من له يتعرضون وما الجدد المسلمين أوضاع لدراسة المشكلة اللجنة قبل من المعد المحضر
 على الداخلية وزارة قبل من التعميم المحضر من الثالثة الفقرة تضمنت وحيث . مضايقات

 غير عاملة أيدي كفالتهم تحت الذين وأفراد ومؤسسات شركات من األعمال أصحاب كافة
 من منهم يسلم من وتمكين اإلسالم في لترغيبهم الممكنة الوسائل بكل العمل بوجوب مسلمة

 من ذلك يخالف ومن عليهم التضييق وعدم المسلمين بإخوانهم أسوة اإلسالم شعائر إقامة
 ويشار حقه، في الرادع الجزاء لتقرير الشرعي القضاء إلى يحال تابعيهم أو األعمال أصحاب

 ورعاية لمتابعة المختصة الجهة هي بالمملكة واإلرشاد الدعوة مراكز أن إلى التعميم في
 مراقبو يكون أن على األعمال أصحاب حث إلى فيه يشار كما الجدد المسلمين أحوال
 ما إلنفاذ المناسب الترتيب اتخاذ نأمل . المسلمين من عنهم المباشرون والمسؤولون العمال
 فيما موجبه واعتماد ولإلحاطة .».اهـ. إليه المشار التعميم في يتعلق بما الوزارة هذه يخص

.ك/انتهى .)تعميمه جرى يخصكم
55/ت/8
3/572

20
4

1412
اإلسالمي الدين معتنقو

 على التضييق عدم بشأن هـ21/10/1411 ي ف106/ت/8 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 الشرعي القضاء على يحال األعمال أصحاب من ذلك يخالف من وأن الجدد المسلمين

 24801 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة مؤخراً تلقينا . إلخ...
 في 12/84874 رقم لتعميمنا إلحاقاً« : يلي ما ونصه هـ10/4/1412ـ9 في
 ووزارة العدل ووزارة الوزارة هذه من المشكلة اللجنة توصيات على المبني هـ7/12/1411

 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة والرئاسة االجتماعية والشئون العمل



 أصحاب قبل من المضايقات لبعض الجدد المسلمين بعض تعرض موضوع لدراسة واإلرشاد
 أن ذلك من شيء حدث إن رأينا علينا وبالعرض وغيرها ومؤسسات شركات من األعمال

 موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ.عليه والتأكيد ذلك اعتماد نأمل.بحالتها حالة كل تعالج
. و/انتهى .)يخصكم فيما

72/ت/8
3/572
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1412
اإلسالمي الدين معتنقو

 مجلس قرار به المرفق هـ26/2/1403 في ت/22/12 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 . اإلسالمي الدين بمعتنقي الخاصة للتعليمات المتضمن هـ18/1/1377 في 11 رقم الوزراء
 تلك لبعض تعديالً هـ18/5/1378 وتاريخ 63 رقم الوزراء مجلس قرار تضمن وحيث

 منه نسخة برفقه تجدون لذا حينه في يعمم لم القرار هذا ألن ونظراً . إلخ...التعليمات
 هـ18/5/1378 في 63 رقم الوزراء مجلس قرار نص . و/انتهى .)موجبه واعتماد لإلحاطة

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الواردة لهذا المرافقة المعاملة على الوزراء مجلس اطلع« :
 رئيس بها تقدم التي المالحظات أساسها والتي هـ23/5/1377 وتاريخ 4718 برقم

 بعض على هـ19/3/1377 في 887 رقم خطابه في بجدة الكبرى الشرعية المحكمة
 مكة الشريفين الحرمين إلى حديثاً اإلسالمي الدين معتنقي لدخول الموضوعة التعليمات
 درس ولدى هـ19/5/1377 وتاريخ 66 رقم بقراره الشورى مجلس من والمنتهية والمدينة

 المذكورة التعليمات من السابعة المادة تعديل : أوال : يأتي ما تقرر عامة جلسة في الموضوع
 اتخاذ قبل الشريفين الحرمين إلى ويدخل اإلسالم اعتناق يدعي شخص كل :اآلتية بالصيغة

 اللجنة إلى يحال بالدخول له اإلذن وقبل الخامسة المادة في إليها المشار اإلجراءات
 دخول في نيته وسالمة إسالمه صحة ظهر فإذا معه للتحقيق الرابعة المادة في المذكورة
 القرار هذا في عليها المنصوص بالتعليمات جهل عن كان دخوله وأن الشريفين الحرمين

 واألنظمة بالتعليمات بالتقيد عليه الالزم التعهد أخذ بعد والزيارة الحج مناسك بأداء له يسمح
 به تقضي لما طبقاً بمراقبته لتقوم الحج إدارة إشراف تحت يوضع أن على أمثاله في المرعية
 كان دخوله وأن اإلسالم اعتناق دعواه كذب ثبت إذا أما التعليمات، هذه من التاسعة المادة

 بعد المملكة خارج إلى إبعاده ثم لتعزيره المستعجلة المحكمة إلى يحال فإنه أخرى ألغراض
. محكوميته انتهاء



 أو إمرأة البالد هذه إلى الوافدين بين كان إذا : الثالثة المادة التعليمات بهذه يلحق أن : ثانيا
 تطبيق حالة في ويالحظ ت التعليما هذه عليهن تطبق حديثاً لإلسالم معتنقات أجنبيات نسوة

 إلى يعهد سعوديين بأشخاص متزوجات كن إذا -أ : يأتي ما عليهن والتاسعة السابعة المادتين
 غير بأزواج متزوجات أو متزوجات غير كن إذا -ب . مسؤوليتهم على بمراقبتهن أزواجهن
 الرجال عن عزلهن المتزوجات غير في تراعى أن على مراقبتهن الحج إدارة تتولى سعوديين
 مقتضيات المذكورات النساء مراقبة في تراعى -ج ).المحرم غير أي(عنهن األجانب
.حرر ذكر ولما .الشرعية األحكام

1335/ت/13
1/5
8
1

1420
اإلسالمي الدين معتنقو
 في 72224 رقم المكلف الداخلية وزارة وكيل معالي خطاب الوزارة تلقت لقد( :وبعد
 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب على المعطوف هـ29/10/1419
 في 136 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ21/8/1418 في ر/4/11272

 في 11 رقم الوزراء مجلس قرار إلغاء ـ1 : يلي بما القاضي هـ15/8/1418
 التعليمات إصدار واإلرشاد والدعوة اإلسالمية الشئون وزارة تتولى ـ 2 .هـ18/1/1377

.و.)/اإلسالم بحديثي الخاصة
م/1046/3

3/577
14
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1386
واألطوال المقاييس

 وتاريخ 1038 رقم والصناعة التجارة وزارة وكيل سعادة من خطاب وردنا( :وبعد -
 المتر باعتبار العدل وكتاب الشرعية المحاكم على التعميم فيه يطلب هـ8/3/1386

 في التعامل من كثيراً إن حيث العقارية الممتلكات وشراء بيع في األصل ومشتقاته
 األخرى الوحدات وبعض الذراع أساس على قائماً يزال ال وشراء بيعاً العقارية الممتلكات

 . هـ12/9/1383 في 29 برقم الملكي بالمرسوم الصادر العشري النظام مع يتعارض وهذا
 التساهل وعدم مستقبالً بموجبه التمشي فعليكم وجيه سعادته خطاب في جاء ما إن وحيث



.ن/انتهى .)ذلك في
م/1677/3

3/577
11
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1387
واألطوال المقاييس

 في 726/2 رقم خطابه البلديات لشئون الداخلية وزارة وكيل سعادة لنا كتب فقد( :وبعد -
 في أرض قطعة ....... للشيخ سلمت أن سبق العاصمة أمانة أن المتضمن هـ27/2/1387
 المشار الحي تخطيط عند مكة عدل كاتب من شرعي صك إخراج وتم ..بمكة العزيزية حي
 فكتبت ورقمها، ومقاساتها األرض حدود تعدلت ..بجدة المدن تخطيط مكتب قبل من إليه

 لديه بأن فأجابها الجديد التنظيم مع ليوافق الصك تعديل منه تطلب مكة عدل لكاتب األمانة
 ليست الحالة هذه إن الوكيل سعادة وقال موافقتنا بعد إال صك أي تعديل بعدم تقضي أوامر
 التعميم في ورغب..المملكة من أخرى بلديات في مثيالت لها يوجد بل العاصمة بأمانة خاصة
 الصكوك لتتفق الحالة هذه مثل في الصكوك لتعديل باالستجابة والمحاكم العدل كتاب على
 تعديل إجراء العامة المصلحة اقتضت متى بأنه نشعركم وعليه .للمدينة التنظيمي المخطط مع

 بسبب األرض بعض حدود تغيير عليه وترتب بذلك األمر والة أمر وصدر ونحوها للشوارع
 إجراء من مانع فال شرعية بطريقة شيء أرضه من اقتطع من تعويض وتم زيادتها أو نقصها

.ر/ .)ذلك ضوء على الصك في التعديل
ت/96/3
3/578
3

11
1388

واألطوال المقاييس
 .ر/ .)بالمتر مساحته أخذ يلزم ذلك من الحكم بصك المساحة ذكر إلى يحتاج ما(... -

.2/239 الحكم في التعميم ينظر
ت/87/4
3/578

16
5



1392
واألطوال المقاييس

 بعض معها تتعامل التي البنزين بيع محطات بعض أن الوزارة هذه الحظت فقد( :وبعد -
 رقم بخطابها عممت أن الوزارة لهذه سبق وألنه الجالون، بوحدة تتعامل زالت ال المحاكم

 التعامل بضرورة هـ10/1/1391 في ت/7/4 ورقم هـ23/11/1391 في ت/212/4
 تكن لم ما محروقات معاملة أي تعيد سوف الوزارة أن إلى اإلحاطة نود عليه اللتر، بوحدة
.م/انتهى .)اللتر بوحدة
ت/169/12

3/578
24
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1399
واألطوال المقاييس

 في 5/18502 رقم اإلدارية للشئون المالية وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا( :وبعد -
 وكيل سعادة خطاب من صورة بطيه لكم نبعث« :المقدمة بعد ونصه هـ23/11/1399

 هـ18/10/1399 في 4/3/12048 رقم اإلدارية للشئون المساعد المواصالت وزارة
 مناطق وبعض جيزان بمنطقة المحاكم من تصدر التي االستحكام وحجج الصكوك بخصوص

 يستعمل أنه اتضح التي وغيرهم الشرقية في والمغرس المنورة المدينة في المخزن مثل أخرى
 األطوال إيضاح وعدم أحياناً اإلجمالية المساحة ذكر مع »المعاد« بـ المساحات قياس فيها

 ومنها المختلفة المرافق لصالح األمالك تلك بعض ملكية بنزع تقوم الدولة أن وبما بالمتر
 سعر أساس على التقدير لجان بواسطة األمالك هذه من المقتطعة األجزاء تقدير ويتم الطرق
 المواصالت وزارة وكيل سعادة رغب وقد األساس، هذا على أصحابها وتعويض المربع المتر

 واألراضي للعقارات بالنسبة القياس وحدة لتوحيد المحاكم على للتعميم لفضيلتكم الكتابة
 هو كما اإلجمالية للمساحات بالنسبة المربع والمتر لألطوال بالنسبة الطولي بالمتر تكون بأن

 تلك في عليها المتعارف المصطلحات ذكر من يمنع ال وهذا المناطق أكثر في المتبع
 الصرف إلجراءات تسهيالً لذلك ولتأييدنا .بالمتر إيضاحها بعد وغيره المعاد مثل المناطق

 يخدم بما تعاونكم شاكرين .بموجبه المحاكم على التعميم فضيلتكم من نأمل .تعطيلها وعدم
 لمن وإبالغه بموجبه بالعمل نعمدكم فإننا سعادته اقتراح ولوجاهة .»هـ ا.العامة المصلحة

.ش/هـ5/6/1400 في ت/79/12 رقم بالتعميم أكد .ش/انتهى .)يلزم
ت/118/1



3/579
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1400
واألطوال المقاييس

 المساعد العدل وزارة ووكيل المواصالت وزارة وكيل من المؤلفة اللجنة فإن( :وبعد -
 في ق/411/1 برقم المواصالت لوزير الموجه خطابنا على بناء وذلك القضائية للشئون

 النظر بصدد هـ10/4/1400 في 4/3/611 رقم خطابه على والمعطوف هـ15/5/1400
 ال التي القديمة الصكوك في األمالك أطوال بوضع الشرعية المحاكم إبالغ معاليه طلب في

 ومشفوعه هـ18/8/1400 في 4/1414 رقم معاليه خطاب وردنا فقد .إلخ..ذلك تحمل
 وزير معالي خطاب في ورد ما على باالطالع« :نصه هذا والذي المذكور اللجنة قرار

 المختصة اإلدارات واجهت أنه وتبين النظر وجهات وبتبادل إليه اإلشارة السابق المواصالت
 لصالح المواطنين أمالك من أجزاء اقتطاع عند اإلشكاالت بعض المواصالت وزارة في

 وجه على الملك من الباقي والجزء المقتطع الجزء تحديد إمكان وعدم فتحها يتم التي الطرق
 األطوال على الصكوك اشتمال لعدم المتر وهي المتبعة الرسمية القياس وحدة بموجب الدقة
 نتيجة والتبديل للتغيير عرضة الغالب في تكون والتي فقط الحدود بذكر فيها اكتفي وإنما
 وزارة تواجهه ما دراسة ذلك إلى إضافة جرى كما .باألمالك المحيطة المناطق ظروف لتغير

 تملك، أو وقفية صكوك قديمة، شرعية صكوكاً تحمل أمالك من االقتطاع عند المواصالت
 التأمل وبعد .ونحوه المعماري كالذراع المتر غير بمقياس أطوالها ذكر فيها جرى وقد

 برقم العدل وزارة من الصادر التعميم في والنظر جوانبه جميع من للموضوع والدراسة
 ما على االتفاق صار فقد بالمتر األطوال جعل ضرورة من هـ14/4/1386 في م/1046/3

 التي القديمة الصكوك -2 .غير ال بالمتر لألمالك األطوال مقياس يكون أن ضرورة -1 :يلي
 الحاكم يتأكد أن مراعاة مع بالمتر أطوال ذرعة إجراء من بد ال ألطوالها الذرعة تحمل ال

 القديمة الصكوك -3 .بالمتر أطواله وضع المراد العقار ومعالم . الجوار صكوك من الشرعي
 إلى أطوالها تحويل إجراء من بد ال ونحوه المعماري كالذراع المتر بغير األطوال تحمل التي

.المتر القياس

 يتم بأن نوصي فإنا المقتطعة والجهة المالك حق لضبط تعود مصلحة من ذلك في لما ونظراً
 وزير معالي وطلب .الموفق والله الشرعية، المحاكم على ذكر ما بموجب التعميم

 .)موجبه فاعتمدوا .ذكر ما على بموافقتنا ونخبركم .وتعميمه عليه موافقتنا المواصالت



.و/انتهى
ت/50/12
3/580
7
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1402
واألطوال المقاييس

 هـ17/3/1402 في 11/17296 رقم والمياه الزراعة وزير معالي خطاب وردنا( :وبعد -
 عدة من بمندوبين تشكل التي اللجان أن معاليكم إحاطة أود« :المقدمة بعد نصه وهذا

 من جماعات أو أفراد بها يقوم التي واإلحداثات األراضي وقضايا المنازعات لفض وزارات
 بإبقاء إما .العالقة أصحاب بين الصلح عقد إلى أمورها أغلب في وتميل الحاضرة أو البادية

 تقوم ال الحالة هذه مثل وفي بينهم، فيما تقسيمها أو العامة للمصلحة النزاع مثار األراضي
 إن اإلحياءات توضيح أو أبعادها وأطوال الثابتة األصلية الحدود وذكر المساحة بتحديد
 عند جديد من المنازعات عودة إلى يؤدي مما مساحية بمخططات ذلك ورفع وجدت
 نرى ولذلك .بدقة األمور هذه لتحديد أخرى لجنة تشكيل األمر فيستدعي التنفيذ أو التطبيق

 بضرورة اللجان هذه مثل في العدل لوزارة التابعين المندوبين إبالغ معاليكم استحسنتم إذا
 قبلكم من مندوب يشترك حينما موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .»هـ ا.أعاله ذكر بما التقيد

.و/انتهى .)ذكر بما بالتقيد إليه المشار للغرض اللجان من لجنة أي في
ت/107/12

3/581
8
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1402
واألطوال المقاييس

 هـ6/7/1388 وتاريخ 26/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر البور األراضي توزيع نظام(... -
 يساوي الدنم وأن مربع متر آالف عشرة يساوي الهكتار وأن والدنم الهكتار هي ولوائحه

 األراضي في التعميم ينظر .و/انتهى .)موجبه والتمشي ذلك واعتماد لالطالع مربع متر ألف
1/196.

ت/48/12
3/581
3
4



1403
واألطوال المقاييس

 جعل ضرورة بشأن هـ7/9/1400 في ت118/1 برقم منا الصادر للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 أو ذرعة تحمل ال التي القديمة الصكوك في ذلك نحو الالزم وإجراء بالمتر األمالك أطوال
 الصكوك ذرعة بتحويل يقومون العدل كتاب بعض أن اتضح وحيث .المتر بغير ذرعتها كانت

 ونظراً .طرفهم بلدية خطاب على هذا ويبنون المتر إلى ونحوه المعماري الذراع من القديمة
 ونحو محدوده على التملك صك انطباق من شرعية تحققات على ينبني إثبات هذا أن إلى

 .)ذلك لمالحظة .العدل كتاب اختصاص من وليس المحاكم اختصاص من هذا فإن ذلك،
.و/انتهى
ت/69/1
3/582
6
5

1403
واألطوال المقاييس

 هـ19/2/1403 في ك/387 رقم الوزارة وكيل فضيلة خطاب على فبناء( :وبعد -
 رقم القضائي التفتيش بخطاب البحوث و القضائي التفتيش من المؤلفة اللجنة قرار ومشفوعه

 واألطوال، الحدود تعديل في النوعي االختصاص دراسة بشأن هـ11/4/1403 في 401/1
 الموضوع وبتأمل .الصدد ذلك في العدل كتاب بعض من التجاوزات بعض من وجد وما

 بشأن اإلفراغ صك في قلمي خطأ وقع إذا -1 :يلي ما تقرر فقد جوانبه جميع من ودراسته
 مع ليتفق منه صدر ما يعدل أن العمل رأس على القائم العدل كاتب على فإن ذرعة أو حد

 ما -2 .وسجله وضبطه الصك هامش في التعديل ذلك سبب عن وينوه منه المفرغ أصله
 يسوغ وال المختصة المحكمة اختصاص من هو ذرعة أو لحد تعديل أي فإن ذلك عدا

 ذلك، من واليته لقصور ذرعة أو لحد تعديل أي يجري أن األحوال من بحال العدل لكاتب
 بهذا الصادرة والتعليمات األوامر وفق التعديل يجري أن المختص القاضي فضيلة وعلى
 .)واالعتماد اإلحاطة نرغب .هـ7/9/1400 في ت/118/1 رقم التعميم ومنها الشأن
.و/هـ3/12/1419 في 1318/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/انتهى
ت/158/12

3/582
3
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1403
واألطوال المقاييس

 في 383/3 برقم األولى جدة عدل كتابة رئيس فضيلة من خطاب وردنا( :وبعد -
 إليه ترد التي والتملك االستحكامات صكوك بعض على الحظ أنه متضمناً هـ20/8/1403

 بذكر اكتفى وإنما الملك فيه يقع الذي المكان ذكر عدم -1 :يلي ما منها اإلفراغ بقصد
 .يليه الذي الضلع وطول الملك يحد الذي الجار اسم ذكر عدم -2 .فقط الحي أو الحارة

 نافذة غير أو نافذة كانت إن وعرضها الممرات أو الميادين أو الشوارع عرض ذكر عدم -3
 صكوك إصدار عند مراعاته وينبغي مهم فضيلته إليه أشار ما إن وحيث .الملك تحد التي

 كالمدينة ـ الملك فيه يقع الذي المكان اسم ذكر على تحتوي بأن والتملك االستحكام حجج
 ومجموع النافذة وغير النافذة والممرات والميادين الشوارع عرض إيضاح مع القرية أو

.ك/انتهى .)لمراعاته ذلك إلى انتبهاكم لفت جرى للحدود الجار واسم المساحة
ت/165/3

3/583
6
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1403

واألطوال المقاييس

 الغربية والمنطقة بالرياض التمييز هيئتي ومن الوزارة هذه من لجنة شكل أن سبق( :وبعد -
 يكون أن واقترحت الشرعية الصكوك في تثبيتها أو المساحة زيادة بطلب يختص ما لدراسة

 عليه اشتمل عما بزيادة المساحة تعديل طلب إذا -1 :التالية والضوابط الخطوات وفق ذلك
 تقتضيه ما اتخاذ من بد فال إفراغ من عنه تفرع ما أو المحكمة من الصادر االستحكام صك

 تعليمات من لحقهما وما الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من )86 ـ 85( المادتان
 التعديل قبل وذلك المختصة المحكمة قبل من الشرعي الوجه يقتضيه وما ذلك حول

 أطوال على تشتمل لم التي التملك لصكوك بالنسبة المادة هذه مقتضى يطبق كما بالزيادة،
 ال التي المحاكم قضاة من أو العدل كتاب من ابتداء الصادرة الصكوك -2 .أصالً المساحة

 استناداً المختصة الجهات من غيرها أو البلدية مندوب إقرار على بناء عدل كتابة بها يوجد
 المختص الشرعي الموثق على فيتعين بزيادة المساحة تعديل يراد ثم السامية، األوامر على
 يخول الذي السامي األمر نص على واالطالع التحقق بعد إال بالزيادة التعديل إجراء عدم

 فال لذلك المخول السامي األمر على يطلع لم وإذا التعديل، هذا إجراء غيرها أو للبلدية
 في جاء بما والتقيد بموجبه العمل اعتمدوا ذلك على ولموافقتنا -3 .التعديل له يسوغ



 الله وفق .معه يتعارض ما لكل ناسخاً يكون وأن التعميم هذا من والثانية األولى المادة
 في ت12/135 رقم بالتعميم أكد .و/انتهى .)العام الصالح تحقيق فيه لما الجميع

.و/هـ6/3/1423 في 1958/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/هـ1/8/1404
ت/12/95
3/584

27
5

1404
واألطوال المقاييس

 المحكمة فعلى قطعية غير بأبعاد المساحات تلك عن الجهة إجابة ورود حالة في«... -
 فيرفع ذلك رفضت وإذا قطعية مساحات إعطائها بطلب المختصة للجهة المعاملة إعادة

.1/294 االستحكام في التعميم ينظر .و/ .»الالزم التخاذ الجهة لمرجع
ت/12/135
3/584
1
8

1404
واألطوال المقاييس

 الموجه هـ4/2/1404 في ق م/295 رقم السامي المقام خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 على بالتأكيد السامي المقام رغبة فيه جاء والذي الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصله
 يعود ذلك وأن التوسع بقصد األرض من بمساحة ألحد التقرير لها ليس بأنه المحاكم عموم
 أن سبق ما يؤكد وهذا .إلخ .التعليمات تقتضيه ما حسب المختصة وللجهات األمر لولي

 في 12/73 رقم والحقه هـ6/10/1403 في ت/165/3 برقم الوزارة عممته
.و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة فنرغب هـ19/4/1404
ت/12/90
3/584
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5

1405
واألطوال المقاييس



 العربية الهيئة إدارة مجلس رئيس التجارة وزير معالي خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 1945 رقم منه نسخة العدل وزير لمعالي الموجه التعميمي والمقاييس للمواصفات السعودية

 لوحدات قياس نظام وجود إلى للحاجة نظراً« :المقدمة بعد النص . هـ21/4/1405 في
 المرسوم صدر بالمملكة، القائم والتجاري والصناعي العلمي التطور مع يتمشى القياس
 وتاريخ 146 رقم الوزراء مجلس وقرار هـ13/9/1383 وتاريخ 29 رقم الكريم الملكي

 للمقاييس العشري النظام بتطبيق يقضي الذي والمقاييس المعايرة بنظام هـ25/3/1384
 وفي .المملكة أرجاء جميع في واللتر جرام والكيلو المتر مثل العشرية القياسية والوحدات

 القياسية والمواصفات والمقاييس للمواصفات السعودية العربية الهيئة أصدرت ذلك ضوء
 الكميات :األول الجزء القياس لوحدات الدولي النظام -1 :التالية الملزمة السعودية

 الدولي النظام -2 )هـ16/1396 رقم س.ق.م( والمشتقة والمكملة األساسية والوحدات
 والمكملة األساسية الدولي النظام وحدات استخدام قواعد :الثاني الجزء .القياس لوحدات
 لوحدات الدولي النظام -3 ).هـ17/1396 رقم س.ق.م( العشرية وأجزائها والمشتقة

 والمكملة األساسية الوحدات مضاعفات من مختارة مجموعة :الثالث الجزء .القياس
 الهيئة الحظت ذلك من وبالرغم ).هـ86/1397 رقم س.ق.م( العشرية وأجزائها والمشتقة

 نظامية غير وحدات باستخدام تتم المملكة في والحكومية التجارية المتطلبات بعض أن
 أن كما ).بها المصرح غير الوحدات من وغيرها والجالون والرطل والميل والقدم البوصة(

 النظام وحدات تغاير قياس وحدات الدراسية مناهجها في تستخدم والكليات المدارس بعض
 النظام وحدات باستخدام بااللتزام لكم التابعة الجهات نظر توجيه نرجو لذا .للقياس الدولي

 ومنها والحكومي التجاري التعامل أنواع جميع في القياس لوحدات )الدولي( العشري
 اإلحاطة نرغب الوزير معالي توجيه وحسب .»هـ ا.الموفق والله .والمناقصات االستيراد

.ك/انتهى .)بذلك
ت/7/129
3/586
5
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1405

واألطوال المقاييس
 أعمال من إليهم يسند فيما بالمحاكم العاملين المساحين بعض تهاون لوحظ لقد( :وبعد -

 بملكيات الخاصة المنشآت أو لألراضي المساحي بالرفع قيامهم أثناء الدقة تحري وعدم
 بقياس عملهم أثناء واكتفائهم مراجعهم قبل من بذلك يكلفون حينما غيرها أو المواطنين



 الزوايا أو األوتار االعتبار في األخذ دون ضوئها على المساحات واستخراج فقط األضالع
 المساحية األجهزة باستخدام لديكم المساحين على التنبيه يلزم لذا .مسحه يراد ما لكل

 منشأة أو أرض لكل رسم بمقياس كروكيات لعمل القياس لشريط استخدامهم بجانب الحديثة
 الوجه على ذلك يتم ولكي المطلوب الكروكي شكل يتضح وحتى الزوايا أو األوتار على

 جهاز واحد -1 :اآلتية المساحية األدوات لديكم مساح لكل يؤمن أن ينبغي..المطلوب
 لعمل قامة واحدة -3 .للجهاز حامل واحد -2 .واحد تي أو 2 تي ماركة ليت تيود مساحي

 شواخص أربعة -5 .متراً 50 طول مقاسات شريط واحد -4 .أمتار 4 طول المناسيب
.ش/انتهى .)مستقبالً ذلك ومالحظة اإلحاطة نرغب .التخطيط لزوم متر 3 طول
ت/12/118
3/586
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1406
واألطوال المقاييس

 وتاريخ 1112/3 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب نص نبلغكم( :وبعد -
 إلى إشارة« :المقدمة بعد النص محتوياتها توثيق يراد التي المخططات بشأن هـ16/5/1406

 بين متبادلة مكاتبات من به أرفق وما هـ29/6/1406 في 3/689 رقم معاليكم خطاب
 توثيق يراد التي المخططات بشأن الطائف بلدية وبين األولى الطائف عدل كاتب فضيلة

 بلدية توجيه معاليكم وطلب المجال بهذا واقترحه وماالحظه فضيلته قبل من محتوياتها
 في المختصة الجهة قبل من الموضوع لدراسة نتيجة بأنه أفيدكم أن يسعدني .بالالزم الطائف
 عمل وكذلك خاصة، مخططات في أراضٍ لقطع ومساحات أطوال إعداد أن تبين الوزارة

 جديدة أعباء عليها يضيف حيث إنجازه البلدية على يتعذر أمر باألوتار، قطعة لكل ذرعة
 األراضي قطع -1 :يلي ما اتخاذ يمكن وأنه بإنجازها، المخططات تلك مالك إلزام يمكن

 للبلدية إحالتها يمكن لها ومساحات أطوال تحديد دون بيوعها وثقت التي سابقاً المعتمدة
 األراضي قطع -2 .راهناً وضعاً باعتبارها الطبيعة واقع من ومساحتها أطوالها لتحديد
 إعداد البلدية تتولى )صريحة منح أو محدود دخل منح( حكومية مخططات في الواقعة
 العدل لكتابة إحالتها وقبل المخططات تبتير بعد الطبيعة واقع من قطعة لكل ذرعة قرارات
 قرارات عمل المخطط مالك يتولى خاصة مخططات في الواقعة األراضي قطع -3.لإلفراغ

 ويتم .مسؤوليته وتحت المرخصة السعودية الهندسية المكاتب أحد قبل من قطعة لكل ذرعة
 يراعى -4 .الفني لجهازها أعباء وإضافة البلدية إشغال لعدم وذلك البلدية قبل من تصديقها



 من جزءاً باعتبارها القطع مساحات ضمن الشطفات إدخال عدم الذرعة قرارات إعداد في
 تنزيل من قاطعة بصورة التأكد الذرعة قرارات إعداد أو القطع إفراغ قبل يجب -5 .الشارع

 القطع في تغيير أو تعديل أي حدوث عدم لضمان القطع كافة وتمتير الطبيعة على المخطط
.عليه اعتمدت عما والمخططات

 األولى الطائف عدل كاتب فضيلة وإشعار االطالع معاليكم من نرجو ذكر ما على ولموافقتنا
.ك/انتهى .)واالعتماد اإلحاطة نرغب .»إلنفاذه الطائف بلدية إلى أوعزنا وقد بذلك،

ت/12/153
3/588

30
7

1406
واألطوال المقاييس

 في 2723 رقم عسير بمنطقة الوزارة فرع مدير خطاب الوزارة هذه إلى ورد فقد( :وبعد -
 هـ8/6/1406 في 211 رقم بالمجاردة العدل كاتب خطاب على عطفاً هـ16/6/1406

 وأن ذلك، غير أو عطية أو ببيع اإلفراغ ألجل يومياً عليه الحجج ورود تكرار المتضمن
 في ويقترح صعباً، المسح عند تطبيقها يجعل مما كثيرة انكسارات فيها األراضي تلك بعض

 من التمتير يبدأ وأن معينة، ودرجات بالزوايا، مضبوطة االنكسارات تكون أن الحجج إخراج
 طريقة من بدالً البداية نقطة إلى يعود أن إلى يستمر ثم كانت جهة أي من معينة جهة

 رسم الصكوك هوامش في يجعل أن ويرى ـ والغرب الشرق والجنوب، الشمال ـ المقابالت
 متضمنة عادت الوزارة في الهندسي القسم إلى ذلك وإحالة .إلخ المحتوى لكامل مصغر
 كل عند وزوايا بأضالع األرض تحدد أن ينبغي -1 :التالية النقاط في المحدد القسم برأي
 يمكن حتى ثابت طبيعي بمعلم األرض مضلع نقاط ربط يتم -2 .الضلع استقامة في تغيير

 مغلق، مضلع على بالحصول المساحي العمل من التحقق يتم -3 .الحاجة عند إليه الرجوع
 جهات مختلف من الجار وتعيين تحديد يتم -4 .القياس منها بدأ التي النقطة إلى العودة أي

 أخرى معلومات وأي أعاله المذكورة المعلومات جميع يتضمن لألرض رسم يتم -5 .األرض
 .الشمال عليه محدداً أي موجهاً الرسم ويكون بالعمل يقوم الذي المساح يراها توضيحية

 المتعرجة األراضي يخص فيما اإلمكان حسب بذلك األخذ ومالحظة االطالع فنأمل
.ك/انتهى .)األطوال

ت/1/6
3/588
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1407
واألطوال المقاييس

 في 5462 برقم صورته المرفقة التجارة وزير معالي خطاب إلى فنشير( :وبعد -
 ومعادلتها القديمة المقاييس لوحدات اإلعداد لجنة قرار ومشفوعه هـ19/11/1406

 تقريرها من 2/ص في اللجنة به أوصت ما إعمال من معاليه رآه وما .الدولي النظام بوحدات
 والمقاييس بالوحدات الخبرة أهل من بينة بإحضار المحاكم على التعميم :والمتضمن المرفق

 لكل اثنين ستبعث التجارة وزارة وأن ومقدارها .البلد في استخدامها سبق لتقرير البلد في
 إن وحيث .إلخ..إليه توصل ما نتيجة منه ويأخذان المقصود ويشرحا بالمحكمة ليتصال جهة
 الراشدين والخلفاء النبوة عصري في الشرعية بالمقادير والمقاييس والموازين المكاييل ربط
.و/انتهى .)واعتماده فلالطالع شرعي مطلب تحقيق ـ بها المعمول المعاصرة المقادير وفي

104/ت/8
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 الزوائد وبيع بالتعديل اإلقرار أخذ يتولى من بشأن الدائرة المخابرة على بناء( :وبعد -
 ورود غب فيها الصكوك وإخراج الملكية ونزع المخططات تطبيق عن الناتجة التنظيمية
 فقدم الموضوع هذا لدراسة لجنة تشكيل تم .االختصاص جهة من بذلك رسمي خطاب

 في البلدية ورغبت ملكية نزع عن ناتجة الزوائد كانت إذا -1 :يلي ما المتضمن المحضر
 بذلك ويصدر مندوبها بواسطة البلدية إقرار يؤخذ أن اللجنة رأت غيره أو المجاور على بيعها
 واحد صك في الصكين ضم في ورغب المجاور هو المشتري كان فإذا مستقل صك

 إذا -2 .الالزم التخاذ للمحكمة ذلك بعد التقدم فعليه واحدة وحدود ذرعة في وتوحيدها
 معلومة قطع على يحتوي المخطط أن إلى نظراً فإنه المخطط تعديل عن ناتجة الزوائد كانت

 وهذا منها نقص وأحياناً األطوال في زيادة أحياناً عنه ينجم والتعديل واألطوال الحدود
 ألخذ خلفه أو الصك لمصدر الطلبات هذه إحالة اللجنة رأت األصل تصحيح إلى يحتاج
 وتلحق النقص أو بالزيادة األطوال تصحيح ثم ومن الزيادة وبيع بالتعديل البلدية مندوب إقرار

.و/انتهى .)بموجبه والتمشي االطالع نأمل .ذلك على ولموافقتنا وسجله بالصك النتيجة
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 هـ6/5/1403في ت/69/1 ورقم هـ3/4/1403في ت/48/12الوزارةرقم لتعميمي الحاقاً

 خطاب فقدتلقينا وعليه( .الخ..المحاكم اختصاص من هو ذرعة لحد تعديل أي أن المتضمنه
 قرار ومشفوعه هـ21/11/1419 في 1/2247 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي

 أن المتضمن هـ18/11/1419 وتاريخ 267/48 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس
 نقص أو زيادة عليه يترتب لم إذا المتري القياس إلى المتري غير القياس من الذرعة تحويل
 في بتعديل يتعلق األمر كان إن أما ,صكوك من منها صدر ما ذرعة بتحويل جهة كل فتقوم

 .انتهى.المحكمة قبل من يتم إثبات إلى يحتاج ما فإن المجاورة الحدود في تغيير أو األطوال
.و.)/بموجبه العمل واعتماد االطالع نرغب لذا
1481/ت/13
1/5
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 اإلنجاز وسرعة األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه( :وبعد

 بالمملكة األولى العدل كتابات لرؤساء الثاني الملتقى عقد جرى فقد ,الشرعية الدوائر في
 اللقاء هذا عن وانبثق هـ7/8/1420ـ6 من الفترة خالل الوزارة جهاز في السعودية العربية

 إلى الحاجة عدم مع ,تسجيلها دون المنح أقارير بضبط االكتفاء ـ 1 : التالية التوصيات
 الممنوح ومصادقة المنح ضبط على البلدية مندوب بتوقيع االكتفاء ـ 2 .ذلك على اإلشهاد

 في ت/118/12 رقم بالتعميم عمال المنح من سواها دون الصريحة المنح في
 نقل المراد الصك عن االستفسار بها يتم التي الطريقة توحيد على العمل ـ 3 .هـ8/9/1402

 يعد نموذج وفق الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من ]190[ المادة على بناء مشموله
 خارج من صادرة وهي العدل كتابة إلى ترد التي الصكوك ـ 4 .الغرض لهذا الوزارة قبل من

 عدم على والتأكيد .المتبع حسب للوزارة عنه العرض فيتم المنع بعد منها كان ما الوالية
 ,رسمية بصفة جهته إلى بعثه يتم بل مناولة الصك سجل سريان عن االستفسار خطاب تسليم



 مجموع فيها ليس التي الصكوك ـ 5 .اإلفراغ بطلب المتقدم شخصية يثبت ما أخذ مع
 لجميع مستوفية صكوك على ومبنية ,العدل كتابة من صادرة وهي أطوال أو مساحة

 في المساحة ومجموع األطوال إضافة العدل كاتب على فإن ,والنظامية الشرعية اإلجراءات
 مشمول مع يتفق مساحي قرار وإعداد ,للبلدية الكتابة بعد العدل كتابة من الصادر الصك
 ,ذكر ما خالف أو زيادة ذلك عن ينتج كان فإذا زيادة ذلك عن ينتج ال أن شريطة ,الصك
 ـ 6 .هـ3/12/1419 في 1318/ت/13 رقم التعميم على بناء المحكمة إلى فمرده

 عمال المشاع العقار من الميراث حصة عن التنازل بتوثيق األولى العدل كتابة اختصاص
 عقود توثيق اختصاص نقل ـ 7 .هـ25/10/1418 في 1124/ت/13 رقم بالتعميم

.الثانية العدل كتابة إلى الشركات

 صادرا يكن لم ما ,الثانية العدل كتابة إلى المبلغ باستالم اإلقرار توثيق اختصاص نقل ـ 8
 ـ 9 .بذلك وسجله ضبطه على التهميش المحكمة اختصاص فمن بحكم كان فإذا ,بحكم

 والتوقيع لإلحاالت مكتب بإيجاد العدل كتابات رئاسات داخل اإلداري العمل توحيد ضرورة
 للصكوك صور من تطلبه فيما المحاكم مع التعاون ـ 10 .الدائرة رئيس قبل من اإلحالة على

 لتقدير ذلك فيخضع األخرى الحكومية الجهات من يرد ما أما ,العدل كتابات من الصادرة
 28/12 في ت/12/200 رقم بالتعميم العمل تأكيد ـ 11 .التعليمات وحسب الدائرة رئيس

 رهن المتبايعان وطلب منه جزء أو كله مؤجال الثمن كان إذا أنه تضمن الذي هـ1407/
 على يهمش التسديد تم وإذا ,المؤجل الثمن إلثبات طلبهما فيجاب المتبقي الثمن في العقار
 وإذا .فقط ضبطه على فيهمش األيدي تناقلته قد الصك كان وإن ,بذلك وضبطه الصك
 للحصول الثانية العدل كتابة بمراجعة يفهم باالستالم البائع إقرار أخذ في المشتري رغب
 بطاقته بموجب الراهن بإقرار بالرهن اإلقرار حالة في االكتفاء ـ 12 .الثمن باستالم إقرار على

 .الحكومية بالصناديق الخاصة الرهون في وذلك إشهاد أو معرفين إلى الحاجة دون ,الرسمية
 قطعة أي إفراغ عند الجميع أكد ,القطع مئات على تحتوي التي الكبيرة المخططات ـ 13
 من أكثر إفراغ يتكرر لئال بذلك سجله هامش وعلى الصك على الشرح ضرورة على منها
 الصكوك في بالزيادة واألطوال الحدود في التعديل من يطلب ما توثيق في النظر ـ 14 .مرة

 معارضة وعدم التعديل على البلدية موافقة شريطة خاصة مخططات على بناءاً الصادرة
 أصحاب ويفهم ذلك إجراء عن يتوقف االعتراض حالة وفي ,ذلك على المخطط صاحب
 أشهر بثالثة مجددا المعين العدل كاتب تدريب مدة تحديد ـ 15 .المحكمة بمراجعة العالقة

 مدة يمضي أن ـ ب .رئاسية عدل كتابة في التدريب يكون أن ـ أ : التالية الخطوات وفق
.الثانية العدل كتابة في واحدا وشهرا ,األولى في شهرين



 رئيس يعد التدريبية الفترة نهاية عند ـ د .فيها تعيينه تم التي الجهة غير في التدريب يكون ـ ج
 على العمل ـ 16 ].العدل وكتابات كتاب لجنة[ للوزارة يرفع المتدرب عن تقريرا الدائرة
 معمول هو ما على بناء الرئاسية العدل وكتابات األولى العدل كتابات في السجالت مركزية

 من المنبثق هـ21/8/1406 في ت/12/166 رقم التعميم على بناء الرئاسية المحاكم في به
 تقتضيه ما على وبناء ذلك على ولموافقتنا .بالمملكة المحاكم لرؤساء األولى الندوة توصيات
.و)/بموجبه العمل واعتماد االطالع إليكم نرغب العامة المصلحة

1586/ت/13
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 سرعة وتحقيق األداء مستوى برفع تعنى والتي الوزارة لهذه العامة األهداف من انطالقاً
 في المحاكم لرؤساء الثالثة الندوة عقد ـ الله بحمد ـ تم فقد الشرعية الدوائر في اإلنجاز
 فيما الرأي وتبادل للتباحث لهم الفرصة التاحة هـ26/3/1421ـ23من الفترة خالل المملكة

 ضوء على دراستها وبعد . التوصيات من عدد أعمالها عن انبثق وقد . العمل مصلحة يخدم
 األعلى القضاء مجلس على عرضه األمر يتطلب ما منها ظهر السامية والتعليمات األنظمة
 باعتماده التوجيه ويتم الوزارة بصالحيات يختص ما ومنها السامي للمقام لرفعه تمهيداً
 وفق الصكوك اختصار على التأكيد)1( :التالية التوصيات وهي قبلنا من بموجبه والعمل
 تركيز من )116( والمادة ، الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من )42( المادة

 للتمييز الخاضعة غير القضايا صكوك اختصار على والعمل الشرعي القضاء مسئوليات
 الحكم ونص اإلثبات محل أو النزاع وموضوع القضية أطراف أسماء ذكر على باالقتصار

 العمل رأس على قاض فيها اليوجد التي اإلفرادية المحكمة في اإلدارة مدير يمنح )2( .فقط
 اإلداري الجهاز على واإلشراف والمالية اإلدارية األمور في وفروعها الوزارة مخاطبة صالحية

 فعليه المحكمة هذه قبل من الرسمية الجهات مخاطبة إلى األمر احتاج وإذا المحكمة في
 القضايا إليها تحال محكمة أقرب قاضي او ـ وجد إن ـ المنتدب القاضي مع التنسيق

 في األول للكاتب الصالحية فتمنح للمحكمة إدارة مدير وجود عدم حالة وفي ، المستعجلة
( .المحكمة



 ترقيم وجوب المتضمن هـ21/5/1403 والتاريخ ت/80/12 الرقم ذي بالتعميم التقيد )3
 اليتناهي ما إلى )1(الرقم من يبداً واحداً تسلسلياً رقمها تحمل بحيث محكمة كل سجالت

 وإلغاء جديد برقم يبدأ وال وقف حيث من الرقم فيستمر الالحق الهجري العام دخل وإذا
 والذي بالمحاكم يختص فيما هـ22/5/1403والتاريخ ت/12م81الرقم ذي بالتعميم العمل
 ترقيم يتم بأن محكمة كل في للضبوط بالنسبة العمل ويكون أيضاً الضبوط في ذلك أوجب
 العام دخل إذا به خاصاً تسلسلياً رقماً يحمل بحيث حده على قضائي مكتب كل ضبوط

 العام أول من التوصية بهذه العمل وبدأ وقف حيث من الرقم يستمر الالحق الجديد الهجري
 والحرص والسجالت الضبوط بتوزيع االهتمام على المجتمعون ويؤكد هـ1422 الهجري

 بعض في الجاري العمل إبقاء )4( .القضائية المكاتب على عهدة الضبوط تسليم على
 جانب إلى به خاص قضائي مكتب كل في داخلي وصادر وجودوارد بخصوص المحاكم

 ت/42/12 الرقم ذي التعميم وإلغاء المحكمة في العام والصادر الوارد
 الخصوم محضري دور تفعيل )5( .العمل هذا مه يتعارض الذي هـ16/3/1394والتاريخ

 تنظيم من )9ـ8ـ7ـ3ـ2( إعماالًللمواد المحكمة في الخصوم محضري وظائف على يعمل ممن
 القيام تتولى محكمة كل في إدارة إيجاد خالل من الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال
 الجهاز أهمية على التأكيد مع لذلك يعد تنظيم وفق الجلسات مواعيد عليهم المدعى بإبالغ
 تسجيل إلى التحتاج التي القضايا )6( .الخصوم إحضار في ودورة المحكمة في األمني
 الرقم بجانب )ض( حرف إضافة مع الضبط رقم القرا أو الصك على يوضع التعليمات حسب
( .المسجلة الصكوك وبين بينها للتمييز

 طلبات تقديم من المحاكم لرؤساء الثانية الندوة في به التوصية سبقت ما على التأكيد )7
 كامل في للنظر القضائية المكاتب إلى وإحالتها المحكمة رئيس على االستحكام حجج

 على نائبه او القاضي وقوف يكون بأن المجتمعون أوصى كما ، الحجة طلب إجراءات
 ، الوزارة من يعد موحد نموذج عبر الحكومية الجهات مخاطبة تتم وأن األعالن قبل الموقع
 أي اتخاذ وعدم فضاء أرض عنه المنهى الموقع أن إتضح إذا فيما بالتعليمات التقيد وأيضاً
 المرجع طريق عن السامي للمقام عنه الرفع بعد إال اإلنهاء حيال ونحوه إعالن من إجراء
 بالتقيد القضاة على التأكيد )8( .بذلك اإلذن وورود الطلب حيال القاضي نظر بوجهة مذيالً

 لم ولو لها المحدد الوقت في جلسة كل ضبط بخصوص الصادرة والتعاميم بالتعليمات
 موعد بتحديد والتقيد المتخلف حضور عدم إلى االشارة مع أحداهما أو الخصمان يحضر

 بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار بذلك صدر لقد.[الضبط في ذلك وتسجيل القادمة الجلسة
 هـ7/6/1421 في 1577/ت/13 برقم المعمم هـ15/5/1421في 130/51رقم العامة



 المختصة الجهات من المتعمدة األهلية المساحية بالمكاتب االستعانة )9( ].موجبه فيرعى
 .والمكاتب الوزارة من موحدة عقود وفق االستحكام لحجج المساحي الرفع إعداد في
 مع التنسيق يتولة الرئاسية المحاكم من محكمة كل في للترجمة مكتب إنشاء )10(

 ما على وبناء .وعدالته المترجم أهلية من التحقق بعد بالساعة األجر نظام على المترجمين
 عموم من نرغب أعاله عنها المنوه التوصيات هذه على ولموافقتنا العامة المصلحة تقتضيه

 .و)/يحفظكم،،، والله . بموجبها العمل اعتماد والقضاة المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب
هـ4/6/1425 في 2467/ت/13 رقم التعميم ينظر
2292/ت/13
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 الدفاع وزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 رغبة المتضمن هـ13/5/1424 وتاريخ 2/4/8/1494 الرقم ذي العام والمفتش والطيران

 إلى االستحكام حجج إعالنات نسخ إرسال بعدم الشرعية المحاكم تعميد الكريم سموه
 المساحي والمخطط الطبيعة واقع تعكس اإلعالن نسخة تكن لم ما والطيران الدفاع وزارة

 رئيس فضيلة من ومصدقا هندسي مكتب من معدا يكون أن على اإلعالن مع المرفق
 ـ 1 :اآلتي عليه موضحاً أساسي بختم الزراعية المديريات أو البلدية أو األمانة أو المحكمة

 حدود ـ 3 .المدني سجله ورقم صاحبه واسم اإلعالن وتاريخ رقم ـ 2 . الشمال اتجاه
 زوايا لجميع الجغرافية اإلحداثيات ـ 4 . عنه المنهى موقع زوايا ودرجات"أبعاد" وأطوال

 معالم من معلم بأقرب مربوطاً عنه المنهى لموقع عاماً مخططاً ـ 5 . عنه المنهى وانكسارات
 .إلخ..بينهما المسافة وتحديد الموقع حول والثابتة المعروفة المنطقة أو القرية أو المدينة
 الشرعية المرافعات نظام من 253/5 ,253/4 المادة على وبناءً ذكر ما الحال وحيث

 الشئون من يردكم عندما سموه إليه أشار ما ومراعاة االطالع نرغب عليه التنفيذية ولوائحه
.و)/عنه المعلن وطبيعة واقع حول الزراعة ووزارة والقروية البلدية

3318/ت/13
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 وزير معالي كتاب على المبني ، هـ11/1/1407 وتاريخ ت/1/6 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 بإحضار المحاكم على التعميم المتضمن ، هـ19/11/1406 وتاريخ 5462 رقم التجارة

 ومقدارها البلد في استخدامها سبق لتقرير البلد في والمقاييس بالوحدات الخبرة أهل من بينة
 على المبني ، هـ3/12/1419 وتاريخ 1318/ت/13 رقم لتعميمنا وإلحاقاً . إلخ ...

 المرفق هـ21/11/1419 وتاريخ 1/2247 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب
 ، هـ18/11/1419 وتاريخ 267/28 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار به

 عليه يترتب لم إذا المتري القياس إلى المتري غير القياس من الذرعة تحويل أن المتضمن
 يتعلق األمر كان إن أما ، صكوك من صدر ما ذرعة بتحويل جهة كل فتقوم نقص أو زيادة

 قبل من يتم إثبات إلى يحتاج ما فإن المجاورة الحدود في تغيير أو األطوال في بتعديل
 الطولي بالمتر الذراع مقدار حول استفسارات من للوزارة يرد لما ونظراً .إلخ ... المحكمة

 برقم والمقاييس للمواصفات السعودية العربية الهيئة إلى الكتابة تمت فقد ،
 وتاريخ 7088/5000 رقم كتابهم فوردنا ، هـ18/9/1428 وتاريخ 18/112031/28
 50 يعادل بما بالمتر الذراع قيمة اعتماد يتم أن ترى الهيئة أن المتضمن ، هـ16/10/1428
و/ ).يحفظكم والله .واإلحاطة االطالع إليكم نرغب فإننا لذا . سم

3887
3/593

27
8

1360
الشجاج مقدرو

 )40( بصحيفة والمدون الدية بشأن المعظم الملك جاللة أمر صدر أن سبق فحيث( :وبعد -
 رقم بخطابنا أبلغناكم أن سبق وحيث الشرعي القضاء قسم األول المجلد النظم مجموعة من

 صدرت قد وحيث .إلخ.. نوعها تعيين غير من بدية الحكم هـ15/11/1352 في 1563
 األحكام حول مخابرة وجرت الشرع في مقدر فيها مما عظام كسر وفي شجاج في أحكام

 مقدراتها تنسب أن مقدر فيها التي العظام وكسر الشجاج تكون أن تقرر وأخيراً المذكورة
.2/413 الديات في التعميم نص ينظر .ر/ .)إلخ...أدناه موضح هو كما الدية إلى

1766/2



3/593
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5

1379
الشجاج مقدرو

 أو إجازة بدون أعمالهم مقر يتركون بالمحاكم الهيئة خارج موظفي بعض أن علمنا( :وبعد -
 على وحرصاً..الشجاج ومقدري العلمية البحوث محضري وخاصة الرئاسة من رسمي إذن

 الهيئة داخل الموظفين عموم تعميد فيقتضي التالعب من للباب وسداً العمل مصلحة
 وقت المحكمة بمالزمة العلمية البحوث ومحضري الشجاج مقدري وكذلك وخارجها

 كانت مهما موظف كل بأن أخرى مرة ونؤكد الدوام دفتر في والتوقيع الرسمي الدوام
 ومن الرسمي الدوام دفتر في التوقيع وعليه انقطاع دون الدوام وقت بالعمل ملزم وظيفته
 هامة مالحظة وهنا .النظام بمقتضى يستحقه الذي الجزاء بشأنه يطبق فسوف ذلك يخالف
 مأذوني أو العلمية البحوث محضري أو الشجاج مقدري من كثيراً أن وهي هنا نذكرها

 تحققنا وقد وظائفهم مسميات في ورد ما غير األعمال من بشيء يقومون ال األنكحة عقود
 بعض في شجاج أو جروح تقدير إلى تحتاج قضية يحدث لم شهر أو أسبوع يمضي أنه

 واختصاصات أعمال توزيع في يتقيد ال الدائرة رئيس أن على ينص النظام إن وحيث الجهات
 ترك عدم فيقتضي.المادة ..إلخ التعيين قرارات أو الميزانية في الواردة بالتسميات دائرته
 في األعمال من به القيام يستطيعون ما إليهم يسند بل مستمر عمل بدون وأمثالهم هؤالء
.ن/انتهى .)الرسمي الدوام ساعات حدود

2825/3
3/594

28
11

1381
الشجاج مقدرو

 من المقدر يتمكن أن يمكن ال الجراحية واإلصابات الشجاج تقدير ألن نظراً( :وبعد -
 عالجها، في المصاب يسعى أن وقبل حدوثها فور بمطالعتها إال الصحة وجه على وصفها

 إليه المصاب إرسال حال وظيفته بواجب يقوم أن الشجاج مقدر يلزم -1 :يلي ما فاعتمدوا
 الدوام وقت المحكمة في كان سواء وقت أي في الشرطة أو اإلمارة أو المحكمة قبل من

 معاينتها بعد بسرعة إصابته معالجة للمصاب ليتسنى سكناه مقر في الوقت خارج أو الرسمي



 يزود أن الشجاج مقدر على -2 .أضرار من التأخير على يترتب ما خشية المقدر قبل من
 لديه ويحتفظ بالمعاملة ليربط تقريره من بصورة المصاب إليه بعثت التي الرسمية الجهة
.ن/انتهى .)ذلك فاعتمدوا .الحاجة عند إليه ليرجع التقرير بأساس
2598/3

3/594
11
8

1382
الشجاج مقدرو

 الشجاج من إصابات بحدوث المتعلقة القضية حول تدور مكاتبة تلقينا أن سبق( :وبعد -
 عدم يقرر األحوال بعض في المصاب وأن البرء بعد أرشها تقدير إلى تحتاج والتي والجروح

 من اإلجابة صدرت وقد ..إلخ .ذلك من برأه يؤكد الرسمي الطبيب أن حين في إصاباته برء
 في الرسمي الطبيب بقول يعمل بأن هـ15/7/1382 في 1016/1 برقم الرئيس سماحة

 .)بها عمل ذلك على ببينة أتى فإن برئه عدم على تشهد ببينة عليه المجني يأت لم ما ذلك
.ن/انتهى

م/1643/3
3/594

27
6

1384
الشجاج مقدرو

 حول القضاة بعض من متعددة مناقشات من الرئاسة هذه إلى ورد ما على فبناء( :وبعد -
 اختصاصاتهم تكون العمل مصلحة به تقتضي ما على وبناء الشجاج مقدري اختصاص

 يتقيد ال عمله أن أي وغيره الدوام وقت في إليه يحال ما الشجاج مقدر ينظر -1 :كاآلتي
 أو الليل من ساعة أية في وصولها فور إليه المحالة الشجاج ينظر بل فقط الرسمي بالدوام
 -2 .حال بأية ذلك من شيء تأخير يسوغ وال بذلك تقضي العمل ضرورة إن حيث النهار
 ضمن الرسمي الدوام دفتر في اسمه وتسجيل العمل مقر إلى يومياً الحضور عليه يجب

 دعت إذا القاضي فضيلة أمر إنفاذ عليه -3 .العمل ومالزمته حضوره ليعلم المحكمة موظفي
 مع الصك مقابلة مثل الخفيفة األعمال بعض في يساعد أن إلى المحكمة عمل ظروف

 لخفة نظراً صعوبة بدون الدوام وقت في أدائه من يتمكن مما ذلك أشبه ما أو المسجل
 إليه يرد أن بدون قليل غير وقت به يمر قد أحدهم وأن الشجاج لمقدري الرسمي العمل



 يوقعه ثم كتابة القاضي إلى نظره فيما رأيه يحرر أن يجب -4 .الرسمي اختصاصه من شيء
 الشجة نوع للقاضي كتابته في يوضح أن يجب -5 .فيه رصدها بعد الضبط في إفادته على

 من نظره ما يبين جدوالً شهر كل آخر في يعد أن يجب -6 .ذلك مقدراً الكسور أو
 :الشجة نوع :التاريخ :الشهري العدد :المتسلسل العدد :هكذا حقوله وتكون وغيرها شجاج

.ر/انتهى .)به والعمل بذلك لديكم الشجاج مقدري إفهام نرغب :مالحظات : صاحبها اسم
ت/121/1

3/596
17
7

1391
الشجاج مقدرو

 إذا إال األروش بتقدير ليقوم اإلصابة حدوث عند الشجاج مقدر استدعاء ينبغي إنه(... -
 حضوره وانتظار الشجاج مقدر استدعاء وفي التأخير تقبل ال خطرة المصاب حالة كانت

 التعميم ينظر .و/ .)إلخ..األطباء بتقارير يكتفى فإنه المصاب على مضاعفات لحصول احتمال
.2/48 الطبية التقارير في

ت/123/3
3/599

18
7

1391
المنح

 إلى الموجه البلدية للشئون الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 بشأن هـ19/5/1391 في 3431/1/ص/1120/6/4 برقم تبوك منطقة أمير سعادة

 أنه من هـ4/4/1391 وتاريخ 2 برقم الوجه قاضي فضيلة إلينا رفعه فيما الجارية المخابرة
 أشخاص لصالح المنح أو بالبيع إفراغات بطلب معامالت الوجه بلدية من إليه ترد ما كثيراً
 تبوك أمير من سعادته وطلب فقط أرقامها إلى وتشير أوامر إلى إقراراتها في وتستند معينين
 فإننا لذا .إلخ..إفراغاتها في عليه تستند أمر كل من بصورة المحكمة بتزويد البلدية تعميد

 في عليه المستند األمر من صورة بالمعاملة يرفق لم ما لمنحة إفراغ أي إجراء بعدم نعمدكم
.و/انتهى .)المنحة

ت99/12
3/599



20
7

1397
المنح

 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة وردنا( :وبعد -
 الكريم الملكي لألمر إنفاذاً« :المقدمة بعد ونصه هـ6/7/1397 في 16005 رقم الوزراء

 عليهم والتأكيد المختصة الجهات إبالغ إليكم نرغب هـ4/7/1397 وتاريخ 2519/4 رقم
 سدير طريق الغرب من يحدها التي المنطقة في األراضي منح أو التعرض أو اإلحداث بعدم
 بعد ما إلى الخناصر إلى متجهة والخفس والطوقي بويب على المطلة العرمة الشرق ومن

 على واحرصوا التنهات بعد ما إلى الشمال ومن الجنادرية فيضة نهاية الجنوب ومن التنهات
 تأثيراً يؤثر المنطقة هذه في يجري حفر أي بأن يؤكد الخبراء تقرير ألن بدقة ذلك إنفاذ

 وزير سمو من لكل هذا كتابنا من نسخا أعطينا وقد الرياض، مدينة مياه مصادر على مباشراً
 فيما كل موجبه واعتماد لإلحاطة العدل وزير ومعالي والمياه الزراعة وزير ومعالي الداخلية

 رقم التعميم ينظر .و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد لالطالع .»هـ ا.يخصه
 تحويل بعدم والقاضي 1/202 األراضي في نصه والذي.و/هـ13/5/1405 في ت12/91
.سكنية مناطق إلى المزارع هذه
ت/17/12
3/600

21
1

1398
المنح

 الموجه الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 منح أوامر إيقاف بشأن هـ11/1/1398 في 901 برقم والقروية البلدية الشئون وزير لسمو

 سبق ما إلى نشير« :المقدمة بعد نصه وهذا كبيرة مساحات على تشتمل التي األراضي
 كبيرة، مساحات إقطاع جواز بعدم هـ21/11/1397 في 28364 برقم إليكم صدوره

 معامالت العدل كاتب إلى تحيل البلديات بعض أن بلغنا بأنه ونخبركم .ذلك مثل بيع ومنع
 .سامية أوامر على بناء وذلك معينة، بمساحة محددة غير األمتار ماليين أشخاص بإعطاء
 بمساحة محددة غير القبيل هذا من معاملة أية إحالة بعدم البلديات جميع إبالغ إليكم فنرغب

 العدل كتاب إلبالغ العدل وزير لمعالي هذا من نسخة أعطيت وقد العدل، كاتب إلى معينة
 االطالع نرغب .»هـ ا.عليها إجراء أي اتخاذ قبل النوع هذا من معاملة أي عن بالرفع



.و/انتهى .)بموجبه والتمشي
ت/8/12
3/600

19
1

1399
المنح

 والقروية البلدية الشئون وزارة وكيل سعادة خطاب من صورة الوزارة لهذه ورد( :وبعد -
 هـ20/12/1398 في ص/5544/7 برقم بيشة بلدية لرئيس أصالً الموجه البلدية للشئون

 من الكثير المحكمة إلى يرد أنه من بيشة في الشرعية المحكمة رئيس فضيلة رفعه ما بشأن
 عليها البناء يمكن سكنية بيوت أو ألراضٍ تملكهم عدم إثبات يرغبون ألشخاص الطلبات

 الدخل ذوي تعليمات بموجب سكنية أراضي لمنحهم البلدية إلى الصكوك تلك لتقديم وذلك
 بأن أعاله الموضح والقروية البلدية الشئون وزارة وكيل سعادة خطاب تضمن وقد .المحدود
 المستفيد في توافرها المطلوب الشروط أن على تنص المحدود الدخل ذوي منح تعليمات

 المادة في عليها المنصوص اللجنة بواسطة معرفتها يمكن المحدود الدخل ذوي منح من
 ذلك من المستفيدين لمطالبة داعي وال هـ17/1/1395 تاريخ 23/5 رقم التعميم من الرابعة
 واالكتفاء بيت أو أرض في المشاركة أو التملك بعدم الشرعية المحكمة من صكوك بتقديم
.ش/انتهى .)اإلحاطة فنرغب ذلك بإثبات إليها المشار اللجنة من بقرار
ت/47/12
3/601

25
4

1400
المنح

 يقوم أن له منحت من على ينبغي وإنما التوطين بهدف منحت أرض قطعة أي إفراغ عدم( -
 وإن والسكن فبالبناء سكنية كانت إن أجله من له منحت الذي بالغرض لصالحه باستغاللها

.الوزارة من التعميم يطلب .و/ )فبزراعتها زراعية كانت
ت/74/12
3/601

29
5



1400
المنح

 على منح تطبيق عدم المعنية األخرى والجهات والقروية البلدية الشئون وزارة على«... -
 العدل وكتاب المحاكم وعلى التعدين لنظام طبقاً تعدينية حقوق عليها صدرت أراضٍ

 نص ينظر .و/ .»إلخ..عنها السامي المقام على العرض ويعاد المنح هذه توثيق عن االمتناع
.515/ص والجبال المعادن في التعميم
ت/107/12

3/601
10
8

1400
المنح

 والقروية البلدية الشئون وزير لسمو الموجه السامي المقام خطاب من صورة وردنا( :وبعد -
 في توسع حصل ألنه نظراً« :المقدمة بعد ونصه هـ17/7/1400 في 4997/2 برقم بالنيابة

 للمحتاجين قدر أكبر لتوفير األمور هذه تحديد في منا ورغبة .لألراضي بالنسبة اإلقطاع
 يسبق لم الذين عدا ما هذا أمرنا تاريخ من اعتباراً والمنح اإلقطاع بإيقاف أمرنا فقد للسكن

 الديوان طريق عن وابالغكم أمرهم في النظر يجري سوف فهؤالء للسكن أراضي منحوا أن
 إليكم نرغب لذا .واحدة منطقة في فئته بحسب كل فقط للسكن المقررة المساحات بمنحهم
 ذكرنا الذي األساس هذا على يكون ال إقطاع أو بمنح يردكم أمر أي وإعادة ذلك اعتماد

 وقد موجبه وإنفاذ بهذا بالتقيد عليهم والتأكيد البلديات كافة وتعميد كان من كائن ألي
 وإ باعتماده العدل وكتاب المحاكم لتعميد العدل وزير لمعالي هذا أمرنا من صورة أعطينا

 .»هـ ا..كان من كائن ألي اليد وضع أساس على تقام دعوى أي قبول وعدم موجبه نفاذ
.و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد واإلحاطة لالطالع

ت/45/12
3/602

28
3

1401
المنح



 في 1/ع/15 رقم بالنيابة والتأديب التحقيق هيئة رئيس معالي لخطاب إشارة( :وبعد -
 الشئون وزارة ومن الهيئة من المشكلة اللجنة تقرير إلى إشارته المتضمن هـ1/1/1401

 حائل بلدية في الفنيين بعض ارتكبها التي المخالفات ببحث والمكلفة والقروية البلدية
 الدخل ذوي مخطط من أرض قطعة على حصل لمن صحيحة غير شهادات إلعطائهم
 رقم والقروية البلدية الشئون وزير سمو لتعميم مخالف ذلك أن معاليه أشار وقد المحدود

 لالطالع سموه تعميم من صورة لكم نرفق وعليه هـ1398 عام 14/10 في س/289/5
 المنوه والقروية البلدية الشئون وزير سمو تعميم نص .و/انتهى .)موجبه واعتماد واإلحاطة

 في 212 رقم للتعميم اإللحاقي هـ17/1/1395 في 23/5 برقم سبق لما إلحاقاً« :عنه
 تلك لمنح اتباعها الواجب المحدود الدخل ذوي تعليمات فيها الموضح هـ12/6/1393
 بأنه نفيدكم .هـ8/5/1386 في 1003 رقم السامي لألمر وفقاً سكنية أراضي قطع الفئة
 معالي بخطاب لنا المبلغ هـ1/6/1398 في 437 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار تلقينا
 للشروط المتضمن هـ11/6/1398 في 14046 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس

 من باعتبارهم البلديات توزعها التي األراضي على للحصول المتقدمين في توفرها الواجب
 البلديات أراضي بتوزيع يتعلق فيما المحدود الدخل بذوي ويقصد المحدود الدخل ذوي
 قبل من منحة أرض قطعة على الحصول عدم -1 :التالية الشروط فيهم تتوفر ممن

 اإلقامة -3 ).2( منزالً عليها يقيم أن يمكن أرض أو لمنزل مالك غير -2 ).1(الدولة
 من االقتراض له سبق يكون ال أن -4 ).3(فيها أرضاً منحه يطلب الذي البلد في الدائمة

 .الطلب تقديم عند العمر من عشرة الثامنة بلغ قد يكون أن -5 ).4(العقاري التنمية صندوق
.النواحي جميع من الطلبات مقدمي حالة دراسة ضوء على حاجة لألكثر األولوية تتحدد -6

 المنحة طالب بها تقدم للحقيقة مخالفة معلومات على بناء تم األرض منح أن تبين إذا -7
 عليها تنص عقوبة أية إلى باإلضافة التزوير نظام به يقضي بما ويعاقب منه األرض فستعاد
 من )8،9( الفقرتان به تقضي ما تنفيذ عدم حالة في األرض منه تستعاد كما األخرى األنظمة

 تتجاوز ال مدة خالل بنائها في يشرع أن تقدم لما وفقاً أرضاً يمنح من كل -8 .القرار هذا
 ويمتنع بنفسه يسكنها أن وبناها أرضاً منح من على -9 ).5(األرض تسلمه من سنوات أربع
 ).1(البناء إتمام من سنوات خمس مضي قبل ذلك غير أو التأجير أو بالبيع فيها التصرف من
 وتكون البناء طالب يقدمها رسومات بموجب البلدية من صادرة رخصة وفق البناء يتم -10

 البلدية تقوم الرسومات عمل على مقدرته عدم حالة وفي المنطقة في البناء لشروط مطابقة
 قبله لما ملغياً واعتباره به والتمشي موجبه إنفاذ اعتمدوا لذا .مقابل دون الرسومات بتقديم

 بعاليه إليها المشار الشروط تلك أن يالحظ أن على بعد تنفذ لم التي األوامر لجميع وشامالً



 في 23/5 رقم التعميم من الرابعة المادة في عليها المنصوص اللجنة بواسطة معرفتها يمكن
.»تحياتنا ولكم هـ17/1/1395

ت/149/12
3/604

19
8

1401
المنح

 بشأن ومشفوعاته هـ28/3/1401 في ت/45/12 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد
 السمو صاحب خطاب من صورة وردنا بأنه نفيدكم .إلخ..المحدود الدخل ذوي صكوك
 بعد ونصه هـ22/5/1401 في 147/5 رقم التعميمي والقروية البلدية الشئون وزير الملكي
 هـ19/4/1401 في 59 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة تلقينا بأننا نفيدكم«... :المقدمة
 في 9698 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي بخطاب لنا المبلغة

 رقم الوزراء مجلس بقرار الواردتين )9, 8( رقم الفقرتين بحذف القاضي هـ28/4/1401
 يشرع أن تقدم لما وفقاً أرضاً يمنح من كل على -8 :نصها اآلتي هـ1/6/1398 في 437

 أرضاً يمنح من على -9 .األرض تسلمه من سنوات أربع تتجاوز ال مدة خالل بنائها في
 مضي قبل ذلك غير أو التأجير أو بالبيع فيها التصرف من ويمتنع بنفسه يسكنها أن وبناها
 موجب وإنفاذ إليه اإلشارة سبقت بما هذا إلحاق اعتمدوا لذا .البناء إتمام من سنوات خمس

 هـ1/6/1398 في 437 رقم الوزراء مجلس بقرار الواردة الشروط بقية وتطبيق القرار هذا
 في 23/5 رقم التعميم من الرابعة المادة في عليها المنصوص اللجنة بواسطة

 .)يلزم لمن وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد واإلحاطة لالطالع .»هـ ا.هـ17/1/1395
.و/انتهى
ت/181/12

3/605
24
10

1401
المنح

 236/5 رقم بالنيابة والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 ديوان رئيس معالي من خطابات الوزارة هذه تلقت« :المقدمة بعد ونصه هـ19/8/1401 في



 من المنح بعض ونقل الممنوحين بعض أسماء تعديل على الموافقة تتضمن الوزراء مجلس
 المقام على ذلك عرض تم فقد السامي المقام من تصدر المنح أوامر أن وبما أخرى إلى مدينة

 هـ20/7/1401 وتاريخ 16922 س/4 رقم السامي األمر فتلقينا .التوجيه بطلب السامي
 نقل بشأن الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي من الوزارة لهذه يرد ما باعتماد القاضي
 مقتضى إنفاذ اعتمدوا لذا .الممنوحين أسماء في الواردة المطبعية األخطاء تعديل أو المنح
 من وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد لالطالع .»اهـ .بموجبه والتمشي الكريم األمر
.و/انتهى .)يلزم

ت/201/12
3/605
1

12
1401

المنح

 موضوع بأن اإلفادة بشأن هـ2/11/1401 في 182/12 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 صورة تلقينا بأننا نفيدكم .إلخ..الدراسة قيد زال ال عدمه من المحدود الدخل لذوي اإلفراغ

 بعد ونصه هـ1/12/1401 في 337/5 برقم والقروية البلدية الشئون وزير سمو تعميم من
 التنازل بها يتم التي الطريقة عن استفسارات من الوزارة لهذه ورد لما ونظراً«.. :المقدمة

 في 59 رقم الوزراء مجلس قرار صدور بعد المحدود الدخل لذوي الممنوحة األراضي عن
 من الشهادة قبول عدم من العقاري الصندوق من البلديات تلقت وما هـ19/4/1401

 تم فقد .بالملكية صكوك على حصولهم ويتطلب المحدود الدخل ذوي من الممنوحين
 التنازل البلديات على بأن وأوصت لدينا المختصة الجهات قبل من الموضوع دراسة

 فيها التصرف في معارضة دون لهم وإفراغها لهم الممنوحة األراضي عن للممنوحين
 منحوا أن سبق الذين لألشخاص بالنسبة : أوال :يلي ما اتخاذ اعتمدوا ذلك على ولموافقتنا

 إفراغها البلدية فعلى لهم الممنوحة أراضيهم لهم وسلمت المحدود الدخل ذوي من أراضي
 األشخاص أما : ثانيا .فيها التصرف في معارضتهم وعدم بذلك الالزمة الصكوك وإصدار لهم

 ذوي تعليمات طلباتهم دراسة عند فيراعى منحهم بطلب يتقدم من أو لهم ينفذ لم الذين
 بالتعميم المعدل هـ14/10/1398 في 289/5 رقم بالتعميم لكم المبلغة المحدود الدخل

 وفق لهم إفراغها البلدية فعلى أرض قطعة منهم منح ومن هـ22/5/1401 في 147/5 رقم
 واعتبارها منها نسخة لكم المرفق باالستمارة المدونة التعليمات اعتماد : ثالثا .هذا تعميمنا
 ما واعتبار المحدود الدخل ذوي من أراضٍ بطلب للبلديات المتقدمين بحق التطبيق واجبة



 على .بها دون ما استكمال والبلديات للمواطنين وملزمة قبلها لما ملغية عامة قاعدة فيها دون
 موجبه واعتماد لالطالع .»اهـ.ضوئها على الالزمة االستمارات بعمل البلديات تقوم أن

.ش/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه
ت/23/12
3/607

24
2

1402
المنح

 ذوي استمارات على فالتصديق عدل وكتابة محكمة فيها يوجد التي البلد : ثانيا (... -
 كتابة فيها يوجد التي البلد : ثالثا .العدل كتابة اختصاص من لهم واإلفراغ المحدود الدخل
 اختصاص من المحدود الدخل ذوي استمارات على فالتصديق ثانية عدل وكتابة أولى عدل
 نص ينظر .و/ .)إلخ...األولى العدل كتابة اختصاص فمن اإلفراغ أما .الثانية العدل كتابة

.1/753 التصديقات في التعميم
ت/98/12
3/607

22
7

1402
المنح

 بالنيابة والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب تعميم صورة تلقينا( :وبعد -
 برقم لكم سبق لما إلحاقاً« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ18/6/1402 وتاريخ 193/5 رقم

 المحدود الدخل ذوي من للممنوحين اإلفراغ بشأن هـ1/12/1401 وتاريخ 337/5
 مطالبة تتضمن والتي به المرفقة باالستمارة المدونة التعليمات اعتماد الثالثة بفقرته والقاضي
 ال بأنه )شرعاً المعتبرة اليمين بأداء( محكمة قاضي أو عدل كاتب لدى بإقراره المتقدم
 للمنح استحقاقه من التأكد منه قصد بذلك المتقدم مطالبة إن وحيث منزالً أو أرضاً يملك
 أداء عن يكفي شرعي إقراره الشهود شهادة و القاضي أو العدل كاتب لدى إقراره أن وبما

 كاتب لدى إقراره عند المحدود الدخل ذوي من المتقدم مطالبة عدم اعتمدوا لذا .اليمين
 عند االستمارة من العبارة هذه واستبعاد )شرعاً المعتبرة اليمين بأداء( محكمة قاضي أو عدل

 بموجبه والتمشي ذلك العتماد .».هـ ا . تعليمات من تضمنته ما إنفاذ مع طباعتها
.ش.)/انتهى



ت/118/12
3/608
8
9

1402
المنح

 الوزير لمعالي الموجه بالرياض األولى العدل كتابة رئيس فضيلة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 مندوب بإقرار االكتفاء إمكان عن فضيلته استفسار حول هـ5/1/1402 في 100/1 برقم

 وهل شاهدين بشهادة اإلقرار ضبط على توقيعه بعد المحدود الدخل لذوي بالمنحة البلدية
 معالي توجيه صدر وقد .إلخ..المحدود الدخل ذوي من الممنوح توقيع عن بذلك يكتفى
 توقيع إلى حاجة ال أنه والمتضمن إليه المشار العدل كاتب فضيلة خطاب على المدرج الوزير

 األرض واستالم االستمارة على وقع أن سبق الممنوح أن وبما الضبط على المنحة صاحب
.ك/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نرغب .كفاية ذلك ففي
ت/15/12
3/608
6
2

1403
المنح

 والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو صاحب خطاب نص يلي فيما إليكم( :وبعد -
 129/7 برقم منه صورة الوزير لمعالي والمعطى شرورة بلدية لرئيس أصالً الموجه بالنيابة

 في 1362 رقم المرفق لخطابكم إشارة« :المقدمة بعد النص هـ7/1/1403 في
 عن سكنية أراضٍ قطع على يحصلون الذين األشخاص بعض أن المتضمن هـ22/9/1402

 بموجب عليها استحكام حجج على الحصول بطلب الشرعية للمحكمة يتقدمون المنح طريق
 على يجب بما التوجيه وترغبون لهم إفراغها يتم أن وقبل البلدية من لهم المعطاة االستمارات

 إفراغها يتم البلدية طريق عن تمنح التي األراضي إن وحيث .ذلك إزاء به تقوم أن البلدية
 حيث عليها استحكام حجة إلخراج داعي فال العدل كاتب لدى شرعية بصكوك للمواطنين

 قطعة منحه يتم مواطن لكل اإلفراغ فعليكم لذا .للبلديات مملوكة الحكومية األراضي إن
 العدل وزارة أعطينا وقد استحكام حجج إلخراج الحاجة بعدم وإفهامهم البلدية قبل من أرض

 إنها حيث الطلبات هذه مثل قبول بعدم المحاكم على التنبيه بأمل هذا خطابنا من نسخة
 اإلحاطة نرغب معاليه توجيه وحسب .»هـ ا.ودمتم فائدة بدون العامة للمراجع إشغال مجرد



..ق/انتهى .)موجبه واعتماد
ت/61/12
3/609

22
4

1403
المنح

) . . .

 سدير طريق الغرب من يحدها التي المنطقة في األراضي منح أو التعرض أو اإلحداث عدم
 بعد ما إلى الخناصر إلى متجهة والخفس والطوقي بويب على المطلة العرمة الشرق ومن

.و / .)التنهات بعد ما إلى الشمال ومن الجنادرية فيضة نهاية الجنوب ومن التنهات
ت/12/185
3/609
4

11
1404

المنح
 هـ22/6/1404 في 561 رقم تبوك عدل كتابة رئيس فضيلة لخطاب إشارة( :وبعد -

 توزيع نظام بمقتضى الزراعية لألرض التملك صك على المواطن حصول بأن المتضمن
 اإلدارية األعمال تنظيم من 85،86 المادتين تطبيق بعد االستحكام بطريقة يتم البور األراضي

 من مصدقاً الزراعة وزارة من التمليك قرار على المواطن حصول رغم الشرعية الدوائر في
 أسوة العدل كتابة قبل من المواطن صك بإخراج االكتفاء فضيلته ويقترح السامي المقام

 في المتبع ولعله االقتراح لوجاهة ونظراً البلديات، طريق عن الممنوحة السكنية باألراضي
 المتضمن هـ6/7/1388 في 26/م رقم الملكي المرسوم مع والمتمشي األخرى المناطق

 كتابات على فإن .الزراعة وزارة تمثلها التي للدولة ملك وإنها البور األراضي توزيع نظام
 كانت إذا الزراعة وزارة مندوب بإقرار للمواطنين الزراعية المنح إقرارات إفراغ العدل
 .)البلديات بأراضي أسوة السامي المقام من ومصدقة الزراعة وزارة قرارات بموجب صادرة
.ق/هـ22/4/1400 في ت/44/12 رقم التعميم بذلك صدر .و/انتهى
ت/12/165
3/610
7



9
1405

المنح
 ورثة بعض ويكون إخراجها قبل أصحابها يتوفى التي السامية المنح صكوك إن«... -

 من أنصبتهم حسب وأجانب سعوديين الورثة باسم تسجل أجانب وبعضهم سعوديين المتوفى
 في التعميم نص ينظر .و/ .»إلخ...ديونه وسداد المتوفى تركة تصفية بعد وذلك الميراث
.1/720 التركات

ت/12/24
3/610
7
2

1406
المنح

 به المرفق هـ21/12/1405 في 1950/8 رقم السامي المقام خطاب تلقينا( :وبعد -
 هـ23/7/1405 وتاريخ 889 رقم الخبراء شعبة رئيس معالي خطاب مشفوعات من نسخة

 بشأن الوزارة وهذه الخبراء شعبة من المكونة اللجنة قبل من المعد المحضر على المشتملة
 السامي الخطاب في ورد مما يخصكم ما نص يلي فيما وإليكم العدل كتابات أعمال تنظيم

 بالتقيد العدل كتابات على التأكيد العدل وزارة على -1 :العدل كتابة بأعمال يتعلق وما
 وإلزامهم اإلقرارات وضبط الصكوك إخراج لعملية المنظمة والقرارات والتعليمات باألنظمة

 والتأكيد والتعليمات لألنظمة مطابقتها من والتأكد اإلفراغات ضبط على المباشر باإلشراف
 بمستند عقار لملكية إفراغاً كان إذا إال عقار بملكية صك أي إصدار بعدم العدل كتاب على

 وتاريخ 31 رقم القضائية الهيئة قرار به قضى لما وفقاً المقررة لإلجراءات مستوف شرعي
 وأن هـ11/4/1404 وتاريخ 66 رقم األعلى القضاء مجلس قرار عليه ونص هـ8/5/1392

 من 95 المادة في عليه المنصوص العدل كتاب على القضائي التفتيش بإجراء الوزارة تقوم
 وزارة على -2 .هـ14/7/1395 وتاريخ 64/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر القضاء نظام

 إال للمواطنين المملوكة األراضي مخططات اعتماد أو تخطيط عدم والقروية البلدية الشئون
 الوجه على وجريانه سالمته عن اإلفادة بطلب منها صدر التي الجهة إلى الصك بعث بعد

 األراضي في السكنية األراضي منح أوامر جميع تطبيق يكون -3 .مفعوله وسريان الشرعي
 أمر أي تطبيق عدم المعنية الجهات وعلى االدعاءات من والخالية للسكنى والمعدة المخططة

 وزارة تقوم أن يجوز ال -4 .ادعاء عليها أو للسكنى ومعدة مخططة غير أرض على منح



 بموجب للتوزيع مخصصة زراعية كانت إذا إال أرض على منح أمر أي بتطبيق والمياه الزراعة
.و/انتهى .)إليه أشير بما والتقيد لالطالع .البور األراضي توزيع نظام
ت/12/207
3/611

16
11

1406
المنح

 في 255/5 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي تعميم نص يلي فيما إليكم( :وبعد -
 والمعطوف القروية والمجمعات والبلديات والمديريات لألمانات الموجه هـ10/10/1406
 وردنا« :المقدمة بعد النص .هـ8/7/1406 في 12/2020 رقم الوزارة هذه خطاب على

 رنية عدل كاتب خطاب على المبني هـ8/7/1406 في 12/2020 رقم العدل وزارة خطاب
 تتعلق البلدية من معامالت العدل كتابة إلى يرد أنه المتضمن هـ3/6/1406 في 171 رقم

 إلخراج سامية أوامر بموجب سكنية أراضٍ قطع وغيرها برنية المقيمين المواطنين بعض بمنح
 أمر هو هل منه للتأكد المعاملة ضمن السامي األمر صورة ترفق ال البلدية وإن عليها صكوك
 أشير بما االكتفاء يجب بأنه تعتذر ذلك من صورة إرفاق منها يطلب وعندما ال؟ أم صريح

 خطاب تضمن وقد .السامي األمر من صورة إلرفاق داعي وال بالمنح الخاصة باألوراق إليه
 من صورة بإرفاق تقضي العدل لكتاب المبلغة التعليمات أن أعاله إليه المشار العدل وزارة
 إرفاق اعتمدوا ذلك على ولموافقتنا .البلديات على بذلك التعميم وتطلب عليه المستند األمر

 بطلب العدل كاتب إلى تبعث التي األوراق ضمن المنح في عليه المستند األمر من صورة
.ك/انتهى .)بذلك اإلحاطة نرغب .»هـ ا.تحياتنا ولكم اإلفراغ

ت/12/212
3/612

21
11

1406
المنح

 ت120/12 ورقم هـ22/12/1399 في 166/12 برقم تعميمه سبق لما إلحاقاً( :وبعد -
 في ت12/103 ورقم هـ3/6/1401 في ت93/12 ورقم هـ20/9/1400 في
 هذه تلقت .إلخ..مباشرة إليكم ترد التي المنح بأوامر االعتداد عدم بشأن هـ8/6/1404



 من لكل والمعطى هـ23/8/1406 في 12172 ب/4 رقم البرقي السامي األمر الوزارة
 لذا« :منها المقصود نص واآلتي منها نسخة والقروية البلدية الشئون ووزارة الداخلية وزارة
 إخراج وعدم عليها ترتب وما وإلغاؤها إليها المشار المنح بأوامر االعتداد عدم إليكم نرغب

 أحضر وإذا ذلك بمالحظة العدل وكتاب القضاة على والتأكيد عليها استناداً شرعية صكوك
 صدر مهما مرجعهم طريق عن عنها ويخبروننا نهائياً فيها يبتون فال األوامر هذه مثل أحد لهم
 باألمر جاء ما يعتمد لذا .»هـ ا.بموجبه يلزم ما فأكملوا كانت جهة أي من أوامر من لهم

.و/انتهى .)دقة بكل وينفذ الكريم السامي
ت/12/149
3/613

10
8

1407
المنح

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 في ر/4/11049 برقم والقروية البلدية الشئون وزير لمعالي أصالً الموجه التعميمي

 هـ9/7/1407 وتاريخ 153 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ28/7/1407
 التي األراضي على للحصول المتقدمين في توافرها الواجب الشروط بعض تعديل المتضمن

 وحسب .لهم تخصص التي المساحة وتحديد المحدود الدخل ذوي على البلديات توزعها
 رقم الوزراء مجلس قرار في جاء ومما .ك/انتهى .)بذلك اإلحاطة نرغب الوزير معالي توجيه
 والخامس والرابع والثالث والثاني األول الشروط، تعديل : أوال :هـ9/7/1407 في 153

 -1 :اآلتية بالصيغ تكون بحيث هـ1/6/1398 وتاريخ 437 رقم الوزراء مجلس قرار من
 قبل من منحة أرض قطعة على سابقاً حصل قد المنحة طالب يكون ال أن( :األول الشرط
 مالك غير( :الثاني الشرط -2 ).1)(فيها أرض قطعة منحة يطلب التي البلدة في الدولة
 -3 ).2)(فيها أرض منحة يطلب التي البلدة في منزالً عليها يقيم أن يمكن أرض أو لمنزل
 أن أو فيها أرضاً منحه يطلب التي البلد في دائمة إقامة مقيماً يكون أن( :الثالث الشرط

 ال أن( :الرابع الشرط -4 ).الدولة من أرضاً منح أن له يسبق ولم أهلها، من أصالً أنه يثبت
 ).فيها أرضاً منحه يطلب الذي البلد في العقارية التنمية صندوق من االقتراض له سبق يكون

 الطلب، تقديم عند العمر من عشرة الثامنة أكمل قد يكون أن( :الخامس الشرط -5
 أرملة امرأة المنح طالب يكون أن أو السن هذه إكمال قبل أبوه توفي من ذلك من ويستثنى

 المساحة تكون : ثانيا )تتزوج ولم العمر من عاماً وعشرين خمسة جاوزت امرأة أو مطلقة أو



 1603/ت/13 رقم التعميم ينظر .مربعاً متراً )625( المحدود الدخل لذوي تخصص التي
.و/هـ3/8/1421 في
ت/8/164
3/614

23
8

1408
المنح

 حول والقروية البلدية الشئون ووزارة الوزارة هذه بين الدائرة المخابرة إلي اشارة( :وبعد -
 الشئون وزير معالي بخطاب المنتهية المنح أمر في جاء مما أكبر أراضٍ قطع البلدية منح

 ط/4 برقم السامية األوامر به المرفق هـ12/8/1408 في 24642 رقم والقروية البلدية
 في 17662 ورقم هـ15/7/1386في16515ورقم هـ3/9/1396 في 21099

 من %25 نسبة عن تقل للممنوح الباقية المساحة كانت إذا بأنه القاضية هـ25/7/1386
 تشكل الباقية المساحة كانت إذا أما الطلب صاحب حق يسقط فإنه المساحة مجموع

 للسكن والمعدة المخططة األراضي من له بقي ما بإعطائه البلدية فتعمد فوق فما 25%
 فتستوفى المنح أمر في له المحددة المساحة عن األرض مساحة زادت وإذا التعليمات حسب

.ك/انتهى .»موجبه واعتماد االطالع نأمل ..الزيادة قيمة منه
107/ت/8
3/614

12
7

1410
المنح

 على المبني هـ16/11/1406 في ت12/207 رقم الوزارة هذه لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 القاضي هـ10/10/1406 في 255/5 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي تعميم
 في إليه المستند األمر من صورة بإرفاق القروية والمجمعات والبلديات األمانات بتعميد
 ترد ما كثيراً ألنه ونظراً .اإلفراغ بطلب العدل كاتب إلى تبعث التي األوراق ضمن المنح

 مع المحدود الدخل ذوي بمنح الخاصة االستمارة إرفاق حيال العدل كتاب من استفسارات
 المنح قرار بطلب االكتفاء فينبغي االستمارة هذه إلرفاق داعي ال وحيث .المنح خطاب
.ك/انتهى .)لذلك المخصصة اللجنة من المعد

155/ت/8



3/615
19
10

1410
المنح

 الثاني النائب العزيز عبد بن سلطان األمير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 نصه اآلتي هـ7/8/1410 في م/ن4452 رقم والطيران الدفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس

 بناء لغرض المواطنين لبعض منح منا يصدر أن أحياناً يحصل بأنه نفيدكم« :المقدمة بعد
 على المصادقة ألجل الموهوب حضور طلب العدل كاتب فضيلة إلى أحيلت وإذا لهم سكن
 لنا المملوكة الخاصة أمالكنا ومن المواطن مساعدة المنح من الغرض ولكون الهبة، قبول

 بحضور المطالبة بعدم العدل كاتب تعميد معاليكم من نأمل فإننا .شرعية صكوك بموجب
 وإن فيها، رجعة ال الزمة هبة بأنها العدل كاتب أمام يقرر الشرعي وكيلنا ألن الممنوح؛
 ال إنهم حيث الدولة قبل من بالممنوحين وأسوة .الالزم الحوز وحازها استلمها الموهوب

 العدل كاتب لدى يحضر سوف وكيله أن سموه ذكر وحيث وعليه .»هـ ا.بالحضور يطالبون
 بحضور للمطالبة داعي ال فإنه .وحازها الموهوبة العين استلم قد له الموهوب أن ويقرر

.و/انتهى .)اإلقرار تسجيل عند العدل كاتب لدى له الموهوب
169/ت/8
3/616

25
11

1410
المنح

 لألراضي، كريمة سامية ومنح أوامر من يصدر ما توثيق إجراء توحيد في رغبة:(وبعد -
 عدل، وكاتب قاض من للمنح الموثقة الجهة فعلى العدل، وكتابات المحاكم، في والعقارات

 بعث -1 :يلي ما المالية، الزراعة، البلدية، المعنية، الجهة من الطلب اختصاصه، حسب كل
 من تقرير بعث -2 .للمنحة الكلية المساحة ومجموع وأطوال حدود يمثل مصدق كروكي

 مع يتمشى توثيقها وأن أخرى شوائب أية أو الملكية من المنحة خلو يؤكد المعنية الجهة
 مندوب وحضور مواجهة في التوثيق يتم يلزم ما استكمال وبعد ).1(والتعليمات األوامر
 صدر ما مراعاة مع المعلومات هذه وصحة اإليجاب، على الضبط في وتوقيعه المعنية الجهة

 هـ7/2/1406 في 12/34 ورقم هـ20/9/1402 في 12/120 برقم الوزارة هذه من لكم
.و/انتهى .)البنود هذه من بند أي تجاوز مسئولية الموثق وسيتحمل



176/ت/8
3/616

25
12

1410
المنح

 هـ5/12/1410 في 19043/ب/4 رقم السامي المقام تعميم نسخة تلقينا فقد( :وبعد -
 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب إلى نشير« :المقدمة بعد نصه اآلتي

 )المحدود الدخل ذوي( عبارة إلغاء الوزارة اقتراح بشأن هـ18/11/1409 في 30353
 قامت الوزارة وأن الفئة، هذه لمنح المنظمة والتعليمات الرسمية المكاتبات في الواردة
 التي والمناطق األحياء أسماء بإلغاء والبلديات والمديريات األمانات جميع على بالتعميم
 هذه استعمال وعدم مناسبة أخرى بأسماء واستبدالها المحدود الدخل ذوي اسم تحمل
 وبعد مستقبالً، أو حاضراً وتوزيعها اعتمادها يجري التي المخططات على إطالقها أو العبارة

 في 2904 رقم بخطابه الوزراء مجلس عام أمين معالي أوضحه ما على االطالع
 بتاريخ المنعقد اجتماعها في رأت الوزراء لمجلس العامة اللجنة أن من هـ11/11/1410
 مستقبالً يراعى وأن والقروية البلدية الشؤون وزارة اتخذته بما االكتفاء هـ9/11/1410

 وسائل أو المكاتبات في ورودها أو )المحدود الدخل ذوي( العبارة بهذه األحياء تسمية عدم
 اإلحاطة نأمل »هـ ا.بموجبه يلزم ما إكمال إليكم نرغب..ذلك على ولموافقتنا .اإلعالم
.و/انتهى .)موجبه واعتماد

58/ت/8
3/617
6
6

1411
المنح

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب صورة تلقينا فقد( :وبعد -
 والقروية البلدية الشئون وزير لمعالي أصالً الموجه هـ23/5/1411 في ر/4/6263

 ...الوزراء مجلس إن«... :ونصه هـ9/5/1411 في 76 رقم الوزراء مجلس قرار ومشفوعه
 رقم الوزراء مجلس قرار بشأنها صدر التي الشروط من األول الشرط تعديل : أوال يقرر

 قد المنحة طالب يكون ال أن( :يلي كما نصه يكون بحيث هـ9/7/1407 وتاريخ 153



 الشروط من الثالث الشرط تعديل : ثانيا ).الدولة قبل من منحة أرض قطعة على سابقاً حصل
 نصه يكون بحيث هـ9/7/1407 وتاريخ 153 رقم الوزراء مجلس قرار بشأنها صدر التي
 يثبت أن أو فيها، أرضاً منحه يطلب التي البلدة في دائمة إقامة مقيماً يكون أن( :يلي كما
 المنحة طالب من تعهد أخذ مع .الدولة من أرضاً منح أن له يسبق ولم أهلها من أصالً أنه
 وأن األرض، منه تسحب ذلك اكتشاف حالة في وأنه الدولة، من أرضاً منح أن يسبق لم بأنه

 تسليمه االستفسار هذا يؤخر ال أن ويجب منحه، سابق عن ذلك بعد استفسار هناك يكون
..و/ )منحته

111/ت/12
3/618

10
9

1412
المنح

 على المعطوف هـ1/7/1412 في 81/ت/12 برقم لكم المبلغ لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 ما حول هـ16/6/1412 في ز ص/631 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب
 ألمناء الموجه هـ16/6/1412 في ز ص/629 رقم معاليه تعميمي من الرابعة الفقرة تضمنته
 بشأن القروية والمجمعات للبلديات الموجه هـ16/6/1412 في ز ص/630 ورقم المدن
 الوزارة لهذه التابعة الجهات بعض الستفسار ونظراً .إلخ..بأول أوالً المنح أوامر تنفيذ تنظيم
 هـ16/8/1412 في ب/12/749 رقم الخطية ببرقيتنا لمعاليه كتبنا فقد .الموضوع حيال

 :المقدمة بعد نصها اآلتي هـ19/8/1412 في ز ص/922 رقم الخطية معاليه برقية وتلقينا
 فيها المشار هـ16/8/1412 في ب/12/749 رقم الخطية معاليكم برقية إلى إشارة«

 ص/629رقم تعميمينا من نسختان به والمرفق هـ16/6/1412 في ز ص/631 رقم لخطابنا
 المنح أوامر تنفيذ تنظيم بشأن هـ16/6/1412 في ز ص/630 ورقم هـ16/6/1412 في ز

 العدل كتاب لدى الموجودة المنح عن االستفسار معاليكم برقية في ورد وحيث .بأول أوالً
 للتخصيص للبلدية تعاد أم لها صكوك استخراج يتم وهل التعميم، صدور قبل إليهم والواردة

 أم المحدود الدخل بذوي الخاصة المنح أوامر يشمل التنظيم كان إذا وعما التعميم حسب
 ز ص/631 برقم لكم الموجه خطابنا أن معاليكم أفيد .فقط السامية األوامر على يقتصر أنه
 الخطاب تاريخ من اعتباراً الممنوحة األراضي إفراغ عدم تضمن هـ16/6/1412 في
 يكن لم ما إليه المشار لخطابنا سابقة العدل لكاتب إحالتها كانت وإن حتى هـ16/6/1412

 المنح بتنفيذ الخاص التنظيم بأن معاليكم إحاطة أود كما .منا بقرار صادراً التخصيص



 معاً، المحدود الدخل ذوي ومنح السامية األوامر على يسري إليهما المشار بتعميمنا والوارد
 الجهات إلى بعد تفرغ ولم إليه المشار التعميم قبل إليهم ورد ما إعادة العدل لكتاب ويمكن
 لهذا وتفهمكم تعاونكم لمعاليكم شاكرين .نظاماً بشأنها يلزم ما اتخاذ ليتم منها الواردة

.هـ ا.األمر

.و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب »
138/ت/12
3/619
2

12
1412

المنح
 حول العدل وكتابات المحاكم بعض من استفسارات من للوزارة ورد لما نظراً( :وبعد -

 ذلك عن الكتابة تمت فقد .زراعية أو كانت سكنية استبدالها أو الممنوحة األرض موقع تغيير
 وزير ولمعالي هـ20/8/1412 في خ/12/2682 رقم بخطابنا والمياه الزراعة وزير لمعالي
 معالي خطاب فتلقينا .هـ3/9/1412 في خ/12/2686رقم بخطابنا والقروية البلدية الشئون

 أشير« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ8/11/1412 في 1/4/72340 رقم والمياه الزراعة وزير
 تصدر أنها إلى فيه المشار هـ20/8/1412 في خ/12/2682 رقم معاليكم خطاب إلى

 المنح بأمر عليه المنصوص الموقع تغيير ويتم معينة زراعية أرضاً شخص بمنح سامية أوامر
 أو الوزارة هذه كانت إذا عما معرفة معاليكم ورغبة أماكن عدة إلى تجزئته أو أحياناً

 يصدر التي لألراضي بالنسبة أنه معاليكم إحاطة أود .بذلك مفوضة لها التابعة المديريات
 الوزارة قبل من الموزعة األراضي من وهي تمليكها على بالمصادقة سامية أوامر بشأنها

 هـ6/7/1388 في 26/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر البور األراضي توزيع نظام بموجب
 السامي للمقام الرفع أن كما مساحية بمخططات موضحة ألنها تغيير أي فيها يحصل ال فهذه

 موقع إلى موقعها تغيير فإن لذلك األرض إحياء بعد إال يتم ال تمليكها على المصادقة بطلب
 الصادرة المنح أوامر تقتضيه لما وفقاً ألصحابها تسلم التي األرض أما .وارد غير أمر آخر

 عدة في تجزئته أو الموقع بتغيير مخولة غير الوزارة فروع فإن السامي المقام من بشأنها
 بإحالة الفرع يقوم أن هو الجاري فإن األسباب من سبب ألي الموقع تسليم تعذر وإذا أماكن

 مع يتمشى بما مالئماً تراه ما واتخاذ الموضوع بدراسة تقوم التي الوزارة إلى الموضوع
.هـ ا.الموضوع بخصوص الصادر السامي األمر



 في 30599 رقم بالنيابة والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا كما »
 خ/12/2686 رقم معاليكم خطاب إلى إشارة« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ19/10/1412
 معينة أرضاً شخص بمنح يصدر الذي السامي األمر عن االستفسار بشأن هـ3/9/1412 في
 بصالحية ذكر ما والحال مفوضة البلديات هل وسؤالكم بغيرها استبدالها للبلدية يتبين ثم

 - .أماكن عدة على تجزئته وأحياناً المنح بأمر عليه المنصوص الموقع تغيير على الموافقة
 للبلديات يحق فال ومساحتها بحدودها معينة أرض على المنح أمر في نص إذا بأنه نفيدكم

 واإلحاطة االطالع آمل .السامي للمقام راجع ذلك وأن تجزئته أو الموقع تغيير غيرها وال
.و/انتهى .)بموجبهما والتقيد اإلحاطة نرغب .»هـ ا.بذلك

231/ت/8
3/620

17
1

1415
المنح

 وتاريخ ب و/383 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي تعميم من نسخة تلقينا( :وبعد -
 ما ونصه البلديات رؤساء السعادة وأصحاب األمناء المعالي ألصحاب الموجه هـ3/1/1415

 بقرارات المشفوعة البيانات بعض على تعديل إجراء الحاالت بعض في األمر يتطلب« :يلي
 العدل كتابة مخاطبة عدم إليكم نرغب .بذلك العدل كتابة مخاطبة يتطلب كما التخصيص

 ذلك على قبلنا من موافقة تصدر لم ما منا بقرار الصادرة البيانات على تعديالت أي إلجراء
 إعداد عند المعلومات صحة من والتأكد الدقة بتحري لديكم المختصين على التأكيد يتم وأن

 عدم واعتماد بموجبه والتقيد اإلحاطة نأمل .اهـ .»لهم التخصيص المقترح األشخاص بيانات
 البلدية الشئون وزير معالي من الصادرة التخصيص قرارات في التعديل على الموافقة
.و /انتهى .)ذلك على معاليه موافقة تتم لم ما والقروية

729/ت/13
3/621
4
3

1416
المنح

 الموجه هـ15/1/1416 في م4/189 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا( :وبعد -
 قطع تسجيل بشأن واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزير لمعالي أصالً



 م/4/1178 رقم السامي األمر بموجب الكريم القرآن تحفيظ لجماعة تمنح التي األراضي
 تكون أن األراضي تلك إفراغ صكوك في النص من أخيراً لوحظ وما هـ،11/6/1406 في

 الجماعات جعل اإلجراء هذا وأن .الدولة ألمالك تبعاً الوطني واالقتصاد المالية لوزارة
 التي األراضي إبقاء :على السامي األمر نص وقد .باسمها تفرغ حتى عليها البناء عن تتوقف
 الذي للغرض إليه المشار األمر على بناء الكريم القرآن لتحفيظ الخيرية للجماعات تمنح

 التي الصكوك في ذلك وإثبات ذلك، لغير استعمالها أو بها التصرف يجوز وال له خصصت
 مع يتالءم بما األراضي تلك على إقامتها المزمع المباني استخدام على واإلشراف تصدر

 فيما موجبه واعتماد لالطالع .اهـ .»بموجبه يلزم ما فأكملوا .له المخصصة الغرض
.و /انتهى .)يخصكم

1069/ت/13
3/622
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1418
المنح

 عند البور باألراضي الخاصة المنح أقارير استثناء واعتماد االطالع إليكم نرغب (... -
 هـ25/11/1410 وتاريخ 169/ت/8 رقم التعميم من الثانية الفقرة في ورد مما توثيقها

 يلزم ما فأكملوا .األرض توزيع عند إجراءات من والمياه الزراعة وزارة تتخذه بما واالكتفاء
.و /انتهى .)بموجبه

1107/ت/13
3/622
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1418
المنح

 وتاريخ ص/9143 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا(... :وبعد
 للشئون العامة المديرية على الرياض مدينة أمين معالي إشراف بانهاء القاضي هـ23/2/1418

 األراضي إفراغ بقبول المختصة الجهة توجيه معاليه وطلب .الرياض بمنطقة والقروية البلدية
 ومن الرياض مدينة في معاليه من يصدر لما الرياض مدينة أمين معالي من منحاً المخصصة

 التابعة القروية والمجمعات للبلديات الرياض بمنطقة والقروية البلدية الشئون عام مدير
 المعالي أصحاب ومن قرارات من الوزير معالي من يصدر ما إلى إضافة المديرية إلشراف



 حسب كل إليهم المشار البلديات ورؤساء العموم مدراء السعادة وأصحاب المدن أمناء
.و /انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .إلخ.. إشرافهم تحت التي الجهات

1139/ت/13
1/5
2
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1419
المنح

 بناء : ونصه هـ21/12/1418 في 18837 رقم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا((
 لتبقى لجده الجنوبية البحرية الواجهة على المحافظة من العامة المصلحة تقتضيه ما على

 البحر على التملك جواز بعدم تقضي التي التعليمات مع وتمشيا ,للمواطنين متنفساعاما
 صوره من صورة بأي والتملك واالستحكام والمنح البناء منع اعتماد إليكم نرغب .مباشرة

 حتى كم 68 وبطول الجنوب اتجاه في البحرية القاعدة جنوب من تبدأ التي المنطقة في
 ـ البحرية الواجهة شارع نهاية وحتى البحر شاطئ على من وذلك جدة محافظة نهاية

 بها يوجد ال التي األماكن في البحر من متر أربعمائة بعد على أو الشرق من ـ الكورنيش
االستحكام في التعميم نص ينظر .و/ .)إلخ..أمانة لدى الموجودة المخططات حسب الشارع

1152/ت/13
1/5
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1419
المنح

)

 : ونصه هـ20/1/1419 في 1004 رقم البرقي الكريم السامي األمر من لقدتلقينانسخة
 وإصدار والتملك المنح بمنع القاضي هـ21/2/1418 وتاريخ 18837 رقم ألمرنا إلحاقا

 ساحل نهاية وحتى البحرية القاعدة حدود من جدة جنوب الكورنيش بمنطقة البناء تراخيص
 فوائدها وتعميم البحرية الشواطئ لحماية البالغة ولألهمية .كيلومترا 68 بطول جدة محافظة

 منح أو تمليك عدم اعتماد إليكم نرغب..المواطنين لعموم واالستجمام الترفيهية لألغراض
 على م400 بعمق المملكة شواطئ عموم على للبناء تراخيص إصدار أو الساحلية األراضي

 والقوات السواحل خفر مثل األمنية الضرورات تستدعيه ما باستثناء الشاطئ من األقل
 وتبقى ـ فاصلة ـ فقط الرسمي لالستخدام ذلك يكون أن على السعودية العربية البحرية



 وسياحية ترفيهية مناطق إلنشاء المزايدة طريق عن لتأجيرها البلديات بيد الساحلية األراضي
 إنفاذه باعتماد القروية والمجمعات والبلديات األمانات جميع على التأكيد فاعتمدوا .عليها
 العدل وكتابات المحاكم على للتأكيد منه بنسخة العدل وزير معالي زودنا وقد .دقة بكل

 والله موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .انتهى..بموجبه يلزم ما فأكملوا .يخصهم ما بإنفاذ
 رقم التعميم وينظر .و/هـ8/3/1420 في 1373/ت/13 رقم التعميم وينظر .و)/يحفظكم

 في 1815/ت/13 رقم بالتعميم وأكد .و/هـ2/2/1419 في 1155/ت/13
.و/هـ27/6/1422
1241/ت/13
1/54
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1419
المنح

)

 على أن " هـ21/12/1405 في 1950/8 رقم الكريم السامي األمر به قضى ما على فبناءاً
 لمنظمة والقرارات والتعليمات باألنظمة بالتقيد العدل كتابات على التأكيد العدل وزارة
 االفراغات ضبط على المباشر باإلشراف وإلزامهم اإلقرارات وضبط الصكوك إخراج لعملية

 من الكريم السامي المقام من يصدر لما ونظراً " والتعليمات لألنظمة مطابقتها من والتأكد
 والقروية البلدية الشئون لوزارة موجهة صريحة منح أو الدولة ألمالك تابعة أراض منح

 على جار الرئاسية العدل كتابات في المنح هذه توثيق في العمل أن وحيث كبيرة لمساحات
 المحافظة من ذلك في لما. ضبطها جهة توحيد في ورغبة العدل كتاب عموم على توزيعها

 لذا . الحاجة عند إليها الرجوع وسهولة انجازها وسرعة توثيقها ودقة سيرها مجريات على
 من يردهم ما توثيق تولي اعتماد األولى العدل كتابات رؤساء الفضيلة اصحاب من نرغب
 من غيرهم إلى ذلك إحالة عدم . الدولة ألمالك تابعة أراض أو صريحة لمنح سامية أوامر
 و /يحفظكم والله ) هـ19/12/1397 في ت/63/12 رقم بالتعميم التقيد مع العدل كتاب

.
1270/ت/13
1/5
4
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1419
المنح

 حول هـ3/8/1419وتاريخ 1241/ت/13رقم بالنيابة العدل وزير معالي لتعميم إلحاقا
 سامية أوامر من يردهم ما توثيق األولى العدل كتابات رؤساء الفضيلة أصحاب تولي اعتماد
 الفضيلة أصحاب بعض من وردنا ما على وبناء .الخ..الدولة ألمالك تابعة أو صريحة لمنح

 المنح توثيق إجراء عن العدل كتاب زمالئهم توقف من األولى العدل كتابات رؤساء
 حيال مرئيات من الفضيلة أصحاب أبداء وما . المذكور التعميم تضمنه ما على بناء الصريحة

 لرؤساء اإلشرافي للدور ومراعاة العامة المصلحة ولمقتضى لذا .المذكور التعميم تضمنه ما
 اإلدارة داخل العمل سير على وإشرافية إدارية أعمال من يباشرونه وما العدل كتابات

 العناية من المزيد اضفاء حيال إليه المشار التعميم إصدارة من المرجوة األهداف ولتحقيق
 إحالة على العمل استمرار )1( :مايلي اعتماد إليكم نرغب لذا .المنح إجراءات في والدقة
 ضمن المختصة الجهة من لالدارة الواردة العدل كتاب الفضيلة ألصحاب الصريحة المنح
 فضيلة يتولى )2( .المختصة للجهة ـ الله حفظه ـ األمر ولي من تصدر التي المنح بيانات
 وأراضي الصريحة األفراد منح توثيق إجراءات المباشرعلى اإلشراف العدل كتابة رئيس
 يتولى أن على . معين شخص بمنح المختصة الجهة من إبتداء لإلدارة ترد التي الدولة أمالك

 لذا خاص قيد خالل من ذلك يتم أن على اإلحالة حسب لديه العدل لكتاب إحالتها فضيلته
 دراستها حيال الالزم إجراء إليه المحالة العدل كاتب فضيلة وعلى اإلحاالت من النوع

 لرئيسه العرض بعد إال التوثيق وعدم والنظامية الشرعية اإلجراءات استيفاء من والتحقق
 التقيد مراعاة العدل كتاب الفضيلة أصحاب جميع على )3( .ومرئياته الدراسة بنتيجة

 .هـ19/12/1397في ت/164/12رقم التعميم ذلك ومن المنح لتوثيق المنظمة بالتعليمات
الوزارة من التعميم يطلب ..يحفظكم والله والتوفيق،، العون للجميع تعالى المولى سائلين

1367/ت/13
1/5
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1420
المنح

 ر/2038 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة تلقينا لقد( :وبعد
 مجلس رئيس ونائب العهد ولي الملكي السمو لصاحب أصال الموجه هـ15/2/1420 في

 الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن الوطني الحرس ورئيس الوزراء



 أو اإلقطاع أو المنح منع على بالتأكيد القاضي هـ2/2/1420 وتاريخ 25 رقم الموقر
 في أو الرياض مدينة شرق الواقعة األبيض والرمل الدغم جبل منطقة في اإلحداث أو التوزيع

 ,األبيض والصخر الرمل من النوعية هذه بها توجد المملكة مناطق من مماثلة أخرى منطقة أية
 من صورة وبرفقه عليها ملكية صكوك إصدار بعدم العدل وكتاب المحاكم على والتأكيد

.و)/يخصكم فيما موجبه واعتماد لإلطالع المذكور القرار
1373/ت/13
1/5
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1420
المنح
 األمر على المبني هـ28/1/1419 في 1152/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا( :وبعد

 تراخيص وإصدار والمنح التملك بمنع القاضي هـ20/1/1419 في 1004 رقم السامي
 فقد وعليه .إلخ.. الشاطىء من األقل على م400 بعمق المملكة شواطىء عموم على البناء
 ال بأنه القاضي هـ17/2/1420 في م/4/158 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا
 مراكز إنشاء أجل من إليه المشار المنع من البيئة وحماية االرصاد مصلحة استثناء من مانع

 اإلطالع إليكم نرغب لذا للمملكة والغربية الشرقية السواحل على البحري التلوث مكافحة
.و)/موجبه واعتماد

1433/ت/13
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1420
المنح

 ورقم ,هـ2/2/1419 في 1155/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقا( :وبعد
 على البناء تراخيص وإصدار والمنح التملك منع بشأن هـ28/1/1419 في 1152/ت/13

 نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..الشاطيء من األقل على م400 بعمق المملكة شواطيء عموم
 إلى نشير" : ونصه هـ8/7/1420 في 10785 رقم الخطي البرقي الكريم السامي األمر من

 األراضي منح أو تمليك بعدم القاضي هـ20/1/1419 وتاريخ 1004 رقم البرقي أمرنا
 األقل على )م400( بعمق المملكة شواطيء عموم على للبناء تراخيص إصدار أو الساحلية

 ,البحرية والقوات السواحل خفر مثل األمنية الضرورات تستدعيه ما باستثناء الشاطيء من



 لتأجيرها البلديات بيد الساحلية األراضي وتبقى ,فقط الرسمي لالستخدام ذلك يكون أن على
 رقم أمرنا إلى نشير كما ,المواطنين لعموم وسياحية ترفيهية مناطق إلنشاء المزايدة طريق عن

 على التأكيد ـ1 : اآلتي اعتماد إليكم ونرغب .الموضوع حول هـ28/1/1419 في 1445
 إصدار أو منح أي تطبيق وعدم ,ذلك على والحرص األمرين هذين بتطبيق المعنية الجهات

 يتعلق فيما ـ 2 .سلوى إلى القرية رأس من المحددة العقير ساحل منطقة في صكوك أي
 بشأنها وتطبق ودقيق شامل بشكل دراستها فتعاد المنطقة هذه في االستحكام حجج بطلبات
 الشرعية للمحكمة تحال ثم الخصوص بهذا الصادرة والتعليمات واألنظمة السامية األوامر
 والتعليمات األنظمة به تقضي بما التقيد المحكمة تراعي أن على ,الشرعي بالوجه فيها للنظر

 وما هـ9/1/1420 في وت/1559 رقم بخطابكم إليها أشرتم التي الملكيات ـ 3 .المرعية
 الكورنيش طريق شرق منها يقع ما ينقل العقير شاطيء على المطلة األراضي من تملكه يثبت
 مباشرة الكورنيش طريق بعد من البحرية الواجهة على اإلطاللة بخاصية له ويحتفظ غربه إلى

 ضعف اإلجمالية المساحة تصبح وبحيث الشاطيء على له كانت التي البحرية الواجهة بطول
.و.)/موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .اهـ".بموجبه يلزم ما فأكملوا .منه أخذ ما

1481/ت/13
1/5
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1420
المنح

 اإلنجاز وسرعة األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه( :وبعد
 بالمملكة األولى العدل كتابات لرؤساء الثاني الملتقى عقد جرى فقد ,الشرعية الدوائر في

 اللقاء هذا عن وانبثق هـ7/8/1420ـ6 من الفترة خالل الوزارة جهاز في السعودية العربية
 إلى الحاجة عدم مع ,تسجيلها دون المنح أقارير بضبط االكتفاء ـ 1 : التالية التوصيات

 الممنوح ومصادقة المنح ضبط على البلدية مندوب بتوقيع االكتفاء ـ 2 .ذلك على اإلشهاد
 في ت/118/12 رقم بالتعميم عمال المنح من سواها دون الصريحة المنح في
 نقل المراد الصك عن االستفسار بها يتم التي الطريقة توحيد على العمل ـ 3 .هـ8/9/1402

 يعد نموذج وفق الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من ]190[ المادة على بناء مشموله
 خارج من صادرة وهي العدل كتابة إلى ترد التي الصكوك ـ 4 .الغرض لهذا الوزارة قبل من

 عدم على والتأكيد .المتبع حسب للوزارة عنه العرض فيتم المنع بعد منها كان ما الوالية
 ,رسمية بصفة جهته إلى بعثه يتم بل مناولة الصك سجل سريان عن االستفسار خطاب تسليم



 مجموع فيها ليس التي الصكوك ـ 5 .اإلفراغ بطلب المتقدم شخصية يثبت ما أخذ مع
 لجميع مستوفية صكوك على ومبنية ,العدل كتابة من صادرة وهي أطوال أو مساحة

 في المساحة ومجموع األطوال إضافة العدل كاتب على فإن ,والنظامية الشرعية اإلجراءات
 مشمول مع يتفق مساحي قرار وإعداد ,للبلدية الكتابة بعد العدل كتابة من الصادر الصك
 ,ذكر ما خالف أو زيادة ذلك عن ينتج كان فإذا زيادة ذلك عن ينتج ال أن شريطة ,الصك
 ـ 6 .هـ3/12/1419 في 1318/ت/13 رقم التعميم على بناء المحكمة إلى فمرده

 عمال المشاع العقار من الميراث حصة عن التنازل بتوثيق األولى العدل كتابة اختصاص
 عقود توثيق اختصاص نقل ـ 7 .هـ25/10/1418 في 1124/ت/13 رقم بالتعميم

.الثانية العدل كتابة إلى الشركات

 صادرا يكن لم ما ,الثانية العدل كتابة إلى المبلغ باستالم اإلقرار توثيق اختصاص نقل ـ 8
 ـ 9 .بذلك وسجله ضبطه على التهميش المحكمة اختصاص فمن بحكم كان فإذا ,بحكم

 والتوقيع لإلحاالت مكتب بإيجاد العدل كتابات رئاسات داخل اإلداري العمل توحيد ضرورة
 للصكوك صور من تطلبه فيما المحاكم مع التعاون ـ 10 .الدائرة رئيس قبل من اإلحالة على

 لتقدير ذلك فيخضع األخرى الحكومية الجهات من يرد ما أما ,العدل كتابات من الصادرة
 28/12 في ت/12/200 رقم بالتعميم العمل تأكيد ـ 11 .التعليمات وحسب الدائرة رئيس

 رهن المتبايعان وطلب منه جزء أو كله مؤجال الثمن كان إذا أنه تضمن الذي هـ1407/
 على يهمش التسديد تم وإذا ,المؤجل الثمن إلثبات طلبهما فيجاب المتبقي الثمن في العقار
 وإذا .فقط ضبطه على فيهمش األيدي تناقلته قد الصك كان وإن ,بذلك وضبطه الصك
 للحصول الثانية العدل كتابة بمراجعة يفهم باالستالم البائع إقرار أخذ في المشتري رغب
 بطاقته بموجب الراهن بإقرار بالرهن اإلقرار حالة في االكتفاء ـ 12 .الثمن باستالم إقرار على

 .الحكومية بالصناديق الخاصة الرهون في وذلك إشهاد أو معرفين إلى الحاجة دون ,الرسمية
 قطعة أي إفراغ عند الجميع أكد ,القطع مئات على تحتوي التي الكبيرة المخططات ـ 13
 من أكثر إفراغ يتكرر لئال بذلك سجله هامش وعلى الصك على الشرح ضرورة على منها
 الصكوك في بالزيادة واألطوال الحدود في التعديل من يطلب ما توثيق في النظر ـ 14 .مرة

 معارضة وعدم التعديل على البلدية موافقة شريطة خاصة مخططات على بناءاً الصادرة
 أصحاب ويفهم ذلك إجراء عن يتوقف االعتراض حالة وفي ,ذلك على المخطط صاحب
 أشهر بثالثة مجددا المعين العدل كاتب تدريب مدة تحديد ـ 15 .المحكمة بمراجعة العالقة

 مدة يمضي أن ـ ب .رئاسية عدل كتابة في التدريب يكون أن ـ أ : التالية الخطوات وفق
.الثانية العدل كتابة في واحدا وشهرا ,األولى في شهرين



 رئيس يعد التدريبية الفترة نهاية عند ـ د .فيها تعيينه تم التي الجهة غير في التدريب يكون ـ ج
 على العمل ـ 16 ].العدل وكتابات كتاب لجنة[ للوزارة يرفع المتدرب عن تقريرا الدائرة
 معمول هو ما على بناء الرئاسية العدل وكتابات األولى العدل كتابات في السجالت مركزية

 من المنبثق هـ21/8/1406 في ت/12/166 رقم التعميم على بناء الرئاسية المحاكم في به
 تقتضيه ما على وبناء ذلك على ولموافقتنا .بالمملكة المحاكم لرؤساء األولى الندوة توصيات
.و)/بموجبه العمل واعتماد االطالع إليكم نرغب العامة المصلحة

1524/ت/13
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1421
المنح

 تعميم على المبنى هـ23/11/1418وتاريخ 1132/ت/13 رقم الوزارة لتعميم الحاقا(
 في المتضمن هـ5/11/1418في ت و/46049رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي
 طلب في العدل كتاب مخاطبة المناطق وبلديات والمديريات االمانات على الثالثةان فقرته
 معالي تعميم من نسخة تلقينا فقد وعليه .الخ..المعدلة أو المباعة أو الممنوحة االراضي إفراغ
 توجيه المتضمن صورته المرفق هـ7/1/1421 وتاريخ ز ص/966رقم البلدية الشئون وزير

 السكنية األراضي إلفراغ مباشرة العدل كتاب تخاطب بأن القروية والمجمعات البلديات
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا الخ.النظامية إلجراءاتها والمستكملة ألصحابها الممنوحة

.و)يحفظكم والله يخصكم فيما موجبه
1603/ت/13
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المنح

)

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ26/7/1421 في ر/4/14478

 منح شروط تعديل على الموافقة المتضمن هـ12/7/1421 وتاريخ 168 رقم الموقر الوزراء
 المنح طالب يكون أن ـ 1 :اآلتية بالصيغة لتكون والبلديات األمانات توزعها التي األراضي



 سبق قد المنح طالب يكون أال ـ 2 .عمره من عشرة الثامنة السنة قدأكمل الطلب تقديمه عند
 وخمسة بستمائة المنحة مساحة تحدد ـ 3 .الدولة من سكنية أرض منحة على الحصول له

 من وتستوفى لها الفعلية القيمة تقدر الزيادة حالة وفي )2م625( مربعا مترا وعشرين
 المساحة من %)50( المائة في خمسين نسبة الزائدة المساحة تتجاوز ال أن على الممنوح
 تشكل الباقية المساحة نسبة كانت إذا بقي ما الممنوح فيعطى النقص حالة في أما ,األصلية
 لذا .اهـ.بموجبه الالزم إكمال سموه ورغب .فوق فما %)25( المائة في وعشرين خمسة
 في 2241/ت/13 رقم بالتعميم أكد .و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

. هـ29/6/1425 في 2479/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/هـ16/5/1424
1670/ت/13
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1421
المنح

)

 أو األراضي ملكية تسجيل عن العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض استفسار على بناء فإنه
 من بالتبرع أو الدولة قبل من بالمنح إليها آلت سواء الخيرية الجمعيات باسم العقارات
 الئحة من األولى المادة نصت وحيث .إلخ ...بشرائها الجمعية قامت أو المواطنين
 وتاريخ 107رقم الوزراء مجلس قرار بها الصادر الخيرية والمؤسسات الجمعيات

 الشئون وزارة خطاب على االطالع وبعد .اعتبارية شخصية للجمعية أن هـ25/6/1410
 منحه أو به التبرع يتم ما جميع أن المتضمن هـ27/2/1421 وتاريخ 6435 رقم االجتماعية

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الجمعيات تلك بأسماء يكون الخيرية للجمعيات بيعه أو
 التبرع أو المنح أو بالشراء الخيرية للجمعيات ملكيتها تؤول التي العقارات ملكية تسجيل

.و / )والنظامية الشرعية اإلجراءات استيفاء من التحقق بعد الجمعية باسم
1702/ت/13
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1422
المنح

 أصال الموجه هـ13/12/1421 في م/1379/خ رقم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد(



 التي باألراضي كشفا طيه تجدون" :التحية بعد ونصه والقروية البلدية الشئون وزير لمعالي
 باستخراج النادي ويطالب ,المملكة أنحاء مختلف في بالرياض الفروسية نادي يملكها
 ملكية إفراغ إليكم ونرغب .مخاطبات من بشأنها دار وما ,مواقع تسعة وهي لها صكوك

 التي األراضي لكل قاعدة ذلك واعتبار ,بالرياض الفروسية نادي باسم المذكورة األراضي
 تم وقد ,بموجبه يلزم ما فأكملوا .إشكاالت أو منازعات عليها تكن لم ما ,النادي تخص
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"لالعتماد هذا أمرنا من نسخة العدل وزير معالي تزويد
هـ9/9/1422 في 1861/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/يحفظكم والله)موجبه

1815/ت/13
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المنح

)

 في 1155/ت/13 ورقم ، هـ28/1/1419 في 1152/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقا
 شواطئ عموم على البناء تراخيص وإصدار والمنح التملك بمنع القاضيان ، هـ2/2/1419

 األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ .. الشاطئ من األقل على م400 بعمق المملكة
 السمو لصاحب أصال الموجه هـ12/6/1422 في 11178/ب/4 رقم البرقي السامي
 لمحاولتهم ورفقائه جعفري سلطان بن إبراهيم بن علي تظلم بشأن الداخلية وزير الملكي
 والقاضي . جازان منطقة في " الطرفة " تسمى األحمر البحر وسط جزيرة اراضي تملك

 في 1004 رقم البرقي األمر ومنها ، والتعليمات األوامر به تقضي ما على بالتوكيد
 على للبناء تراخيص إصدار أو الساحلية األراضي تمليك عدم باعتماد ، هـ20/1/1419

 تستدعيه ما باستثناء الشاطئ من األقل على متر ) 400 ( بعمق المملكة شواطئ عموم
 يخصهم ما بإنفاذ العدل وكتابات المحاكم على التأكيد العدل وزارة وعلى األمنية الضرورات

 من كائن أي من عليه االعتداء ومنع الموقع بمراقبة المختصة الجهات على التأكيد وكذلك .
 مختصة جهة كل وعلى . األراضي هذه لمثل أحد تملك يقبل وال ، ذلك في والتشديد كان

.و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . وردعها الحاالت هذه مثل عن الرفع
1861/ت/13
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المنح
)

 التي األراضي ملكية إفراغ بشأن هـ3/1/1422 في 1702/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا
 في م/801/خ رقم السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..الفروسية نادي يملكها

 أمرنا إلى نشير" :ونصه والقروية البلدية الشؤون وزير لمعالي أصال الموجه هـ12/8/1422
 نادي يملكها التي األراضي بإفراغ القاضي هـ13/12/1422 وتاريخ م/1379/خ رقم

 ,بالرياض الفروسية نادي باسم مواقع )9( وعددها المملكة أنحاء مختلف في الفروسية
 أو منازعات عليها تكن لم ما ,النادي تخص التي األراضي لكل قاعدة ذلك واعتبار

 باسم حاال الفروسية لصالح البلدية تخصصها التي األراضي إفراغ إليكم ونرغب .إشكاالت
 ذلك واعتبار ,مستقلة معنوية شخصية من النادي به يتمتع لما نظرا بالرياض الفروسية نادي
 هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودنا وقد ,النادي تخص التي األراضي لكل قاعدة

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"بموجبه يلزم ما فأكملوا ,يخصه فيما كال لالعتماد
.و)/موجبه

1958/ت/13
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المنح
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 هـ27/11/1422 في 59396 رقم والقروية البلدية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 محتوى في التعديل بشأن هـ7/2/1422 في 12/4812/22 رقم الوزارة لخطاب الجوابي
 قبل من بقرار لصاحبها والمخصصة الممنوحة القطعة مساحة في النقص أو بالزيادة الصك
 صاحب موافقة من بد ال أم الفرعية البلدية رئيس من خطاب على بناء المنطقة بلدية رئيس

 المنح تنفيذ تعليمات أن معاليه خطاب تضمن وقد .المنطقة بلدية رئيس وهو الصالحية
 في وت/32310 ورقم وت/3300 رقم بالتعميمين والبلديات لألمانات المبلغة

 األرض قطعة معلومات أو الممنوح ببيانات يتعلق إجراء أي أن على تنص هـ13/7/1416
 التي اإلجراءات بنفس تمر أن يلزم فإنه الزيادة أو بالنقص مساحتها في التعديل أو الممنوحة



 لذا .اهـ.الصالحية صاحب من بقرار يصدر وأن الممنوح للشخص التخصيص بموجبها تم
 في ت/165/3 رقم التعميم به قضى ما مراعاة مع موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

.و)/هـ6/10/1403
1961/ت/13
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المنح

)

 المجلس رئيس واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 هـ1/2/1423 وتاريخ 15/404 رقم الكريم القرآن لتحفيظ الخيرية للجمعيات األعلى

 في المؤرخ 273 الرقم ذي الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه
 تحفيظ ومدارس الخيرية الكريم القرآن تحفيظ جمعيات معاملة المتضمن هـ7/11/1422

 الجمعيات معاملة األخرى والمميزات الدعم حيث من لها التابعة الخيرية الكريم القرآن
 الجمعيات الئحة وفق االجتماعية والشؤون العمل وزارة من ترخيص على الحاصلة الخيرية

 وتاريخ 107 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة الخيرية والمؤسسات
 ولها خيرية الكريم القرآن تحفيظ جمعيات بأن معاليه ويشير .إلخ..هـ25/6/1410

 ذلك على نص حسبما وبيعا استثمارا ممتلكاتها في التصرف وحق االعتبارية شخصيتها
 الجمعيات ومنح أمالك بتسجيل االيعاز معاليه ورغب ..الداخلية والئحته األساسي نظامها
 ملكية تسجيل واعتماد االطالع إليكم نرغب ذكر ما الحال وحيث .إلخ..الجمعية باسم

 ومدارس الكريم القرآن تحفيظ لجمعيات التبرع أو المنح أو بالشراء تؤول التي العقارات
.و)/الجمعية باسم لها التابعة الخيرية الكريم القرآن تحفيظ
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المنح

 متابعة على للتوكيل العدل كتابات إلى المنح أصحاب بعض تقدم من لوحظ ما على بناء فإنه(
 والتخصيص القبض قبل البيع على التوكيل في لما ونظرا ..وبيعها لها صكوك وإخراج منحهم



 الفتوى على وبناء ,والموكل الوكيل بين إشكال من ذلك على يترتب وما الجهالة من
 حتى الممنوحة األرض بيع جواز عدم من واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة من الصادرة
 بيع من حصل وما ومساحتها وحدودها موقعها ويعرف المختصة الجهة من صاحبها يستلمها

 ببيع بالتوكيل إقرار توثيق عدم واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .باطل بيع فهو ذلك قبل لها
 يمنع ما وجود وعدم االختصاص جهة من لمنحته الممنوح واستالم تخصيصها بعد إال المنح

.و)/الكامل التصرف بها تصرفه من
2007/ت/13
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المنح

 الثاني النائب الملكي السمو لصاحب أصال الموجه الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد(
 وتاريخ 325/2 رقم العام والمفتش والطيران الفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس

 األراضي على بالمحافظة تقضي التي السامية األوامر إلى نشير (( :- ونصه هـ5/6/1423
 ، التعليمات به تقضي لما وفقا إال أخرى جهة ألي عنها التنازل أو بيعها وعدم ، الحكومية

 وتاريخ م/428 رقم واألمر ، هـ21/3/1411 وتاريخ م/624 رقم األمر ذلك ومن
 988/8 رقم واألمر ، هـ19/10/1414 وتاريخ 16213 رقم واألمر ، هـ1/3/1414

 رقم واألمر ، هـ12/7/1416 وتاريخ م/1335 رقم واألمر ، هـ20/11/1415 وتاريخ
 التصرف من الحكومية الجهات بعض قيام من الحظناه ولما . هـ4/5/1421 وتاريخ م/700

 مجلس لقرار الصريحة بالمخالفة أخرى جهات لصالح لها المخصصة والمنشات األراضي في
 وحماية ، الصلة ذات األخرى والتعليمات هـ24/6/1420 وتاريخ 105 رقم الوزراء

 واإلهمال والتجاوزات االعتداءات أنواع بشتى استنزافها جرى التي الحكومية لألراضي
 مجلس بقرار الجاد التقيد وعدم ، التعديات وإزالة األراضي مراقبة لجان قبل من المتكرر
 كل مصلحة هي التي العامة للمصلحة وتحقيقا ، هـ12/9/1404 وتاريخ 206 رقم الوزراء
 أخرى جهة ألى الحكومية والمنشات األراضي من أي بيع عدم إليكم نرغب لذا . مواطن
 أو المنح وعدم ، التعليمات به تقضي لما وفقا إال حكومية غير أو حكومية كانت سواء

. حياله التوجيه ألخذ ذلك عن الرفع بعد إال األفراد أو الجهات من ألي منها أي عن التنازل



 رقم األمر ذلك ومن ، سابقة وتعليمات أوامر من معه يتعارض ما لكل ناسخا األمر هذا ويعتبر
 بذلك التقيد يخصه فيما كل العدل وكتابات المحاكم وعلى هـ5/2/1376 وتاريخ 2924
 كان ما إال الحكومية األراضي من أي عن تنازل أو المنح بأوامر االعتداد عدم و ، حرفيا
 األمر هذا يخالف تجاوز أو تقصير أي عن المساءلة وستجري ، الديوان من سام بأمر صادرا

 أي اعتذار األحوال من حال بأي يقبل ولن ، والشخصية الوظيفية المسؤولية طائلة تحت ،
 ما فأكملوا . التعليمات هذه يخالف بما مرجعه بتوجيه واإلهمال التجاوز تبعة عن موظف

 رقم التعميم انظر . و / ) . بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا .)) بموجبه يلزم
. هـ8/9/1426 في 2733/ت/13
2190/ت/13
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المنح
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 البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ7/2/1424 وتاريخ 5899/ب/7 رقم

 تتولى-1 :- يلي بما القاضي هـ28/1/1424 وتاريخ )24( رقم الموقر الوزراء مجلس
 المؤسسة ونفذتها أنشأتها التي المشاريع أراضي عن التعويض للكهرباء السعودية الشركة

 إذا عنها تعويضات من به يُطالب قد ما ودفع ، للشركة وسلمتها ) سابقاً( للكهرباء العامة
 التي العقارات أما ، ذلك تؤكد شرعية صكوك بموجب خاصة ملكية مملوك العقار أن ثبت

 صكوكاً والتعليمات لألنظمة وفقاً المختصة الجهة فتستخرج خاصة ملكية لها تثبت لم
 الوزير بين عليها يتفق مالية ترتيبات وفق منها إليه تحتاج ما استخدام من الشركة تمكن عليها

 أي إليها يحتاج التي العقارات على اإلجراء هذا ويطبق ، والكهرباء الصناعة ووزير المختص
-2 . األنظمة به تقضي بما إخالل دون وذلك ، الشركات تديرها التي العامة المرافق من

 تحتاج التي العقارات على اإلحداث أو ، التوزيع أو ، اإلقطاع أو ، المنح منع على التأكيد
 المرافق أحد إدارة تتولى التي الشركات أو الحكومية األجهزة – مستقبالً أو حالياً – إليها

 المياه وشبكات كالكهرباء ، شبكاتها بها تمر أو ، منشآتها أو مشروعاتها إلقامة العامة
 التنسيق ويتم ، ونحوها العامة والطرق الحديدية والخطوط الصحي والصرف والغاز والهاتف

 في الواقعة – األفراد منح تنقل-3 . العالقة ذات الحكومية الجهات بين الشأن هذا في



 أو المحاكم من صكوك عليها يصدر لم والتي أعاله )2( الفقرة في إليها المشار العقارات
 نرغب لذا . العقارات تلك خارج أخرى مواقع إلى – القرار هذا صدور قبل العدل كتابات

.و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم
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 والقروية البلدية الشئون وزير لمعالي أصالً الموجه الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 في 7424 رقم خطابكم إلى نشير (( :- ونصه هـ19/2/1424 في م/255 برقم

 في 12/56827/22 رقم العدل وزارة خطاب نسخة لكم ونبعث هـ4/2/1423
 إعطائه عدم من علي كر عبدالغني بن محمد / تشكي بشأن ومشفوعاته هـ17/10/1422

 ، عليها الزائدة األمتار قيمة سدد أنه مع المنورة بالمدينة شوران مخطط في منحته على صكاً
 وفق له خصصت المذكور أن من األوراق تضمنته وما . موضوعه في النظر والتماسه

 أ/1413/ت/634 برقم المعتمد شوران مخطط من 567 رقم القطعة سابقاً التعليمات
 عن الزائدة األمتار قيمة بتسديد وقام تقريباً مربعاً متراً وخمسون ومائتان ألف ومساحتها
 إلى أوراقه وأحيلت مربعاً متراً وعشرون وخمسة ستمائة وهي له منحها المقرر المساحة

 مجلس قرار في جاء عما زائدة المساحة أن بمالحظة أعيدت أنها إال لإلفراغ العدل كتابة
 منح التي الحاالت من للكثير مشابهة المذكور وحالة هـ12/7/1421 في 168 رقم الوزراء

 النسبة القطع بتلك الزائدة المساحة وتفوق التعليمات وفق سكنية أراض قطع أصحابها
 بحجة العدل كتابات من عدد قبل من لهم اإلفراغ إجراءات إيقاف وتم القرار بذلك الواردة
. القرار تضمنه لما ذلك مخالفة

 ألحق وما هـ1/6/1398 في 437 رقم الوزراء مجلس قرار أن من أوضحتموه ما على وبناء
 بستمائة البلديات قبل من توزع التي األراضي قطع مساحة تحديد على نصت قرارات من به

 تستوفى التي المنحة في الزيادة لنسبة تحديد تتضمن ولم مربعاً متراً وعشرين وخمسة
 في اعتمدت التي المنح مخططات في السكنية األراضي قطع أن كما الممنوح من قيمتها
 أراض قطع على تحتوي )168( رقم الوزراء مجلس قرار صدور قبل المملكة مدن من كثير



 وأفرغت القطع هذه من الكثير منح وسبق القرار بذلك الواردة النسبة تفوق مساحتها
 تعديل حالياً المتعذر من وأصبح الفعلية بقيمتها األمتار زيادة قيمة استيفاء بعد ألصحابها
 ألسباب لهم تفرغ ولم األشخاص من لعدد منحت التي أو تمنح لم التي القطع مساحات
 األمتار قيمة استيفاء في أن كما المخططات تلك قطع بأغلبية التصرف تم وقد تخطيطية

 منح إجازة من مانع ال بأنه نخبركم ، للواقع واستقرار البلديات إليرادات تعزيزاً الزائدة
 رقم الوزراء مجلس قرار صدور قبل اعتمدت التي بالمخططات الواقعة السكنية القطع

 تفوق والتي القطع بتلك الزائدة المساحة قيمة واستيفاء هـ12/7/1421 وتاريخ )168(
 اعتمادها الجاري المخططات أما الفعلية قيمتها حسب القرار ذلك ضمن الواردة النسبة
 نرغب لذا هـ.أ .))القرار هذا عليه نص ما حسب بها القطع مساحات تكون أن فيراعى حالياً
. و/ ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم
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 منح شروط تعديل حول هـ3/8/1421 وتاريخ 1603 /ت /13 رقم للتعميم إلحاقاً
 الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا عليه . الخ .. والبلديات األمانات توزعها التي األراضي

 لخطابنا فيه المشار هـ11/4/1424 وتاريخ 23130 رقم والقروية البلدية الشؤون وزير
 ضبط إلى الحاجة مدى عن اإلفادة طلب المتضمن هـ2/1/1424 في 12/422/24 رقم

 الوزراء مجلس قرار أن معاليه أفاد وقد . الخ .. باالستمارة المذكورة بالشروط اإلقرار
 قرار أن طالب يكون أن -1 : شروط ثالثة تضمن هـ12/7/1421 في 168 رقم المقرر
 له سبق يكون ال أن -2 . عمره من عشرة الثامنة أكمل قد الطلب تقديمه عند المنح

 وخمسة بستمائة المنحة مساحة تحدد -3 . الدولة من سكنية أرض منحة على الحصول
 الشروط من ذلك عدا ما ألغى القرار فإن وبذلك . الخ .. )2م625( مربعاً متراً وعشرين

 ما وفق العدل وكتابات المحاكم لدى المنح طالب على إقرار أخذ إلى حاجة هناك تعد ولم
 الجهات تزويد تم قد وأنه . سابقاً بها المعمول البلدية أراضي منح إجراءات عليه نصت
 الذي بالطلب باالكتفاء سموه خطاب من بنسخة ) والقروية البلدية الشؤون ( للوزارة التابعة
.و / ) بذلك واإلحاطة لالطالع . الخ.. البلدية أو األمانة على المنح طالب يقدمه
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 وزارة من إليها ترد التي المنح حول العدل وكتابات المحاكم بعض من ورد ما على بناءً (
 بعمل تقوم التي المحكمة أو العدل كتابة إلى ورد إذا أنه نفيدكم .والقروية البلدية الشئون

 وزير الملكي السمو صاحب إلى موجهة سامية أوامر على مبنية منح معامالت العدل كتابة
. و/ ) المنح هذه صكوك إصدار حول يلزم ما إجراء الجميع فعلى والقروية البلدية الشئون
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 ذي لتعميمنا اإللحاقي ، هـ16/5/1424 وتاريخ 2241/ت/13 الرقم ذي لتعميمنا إلحاقا
 الرقم ذي الوزراء مجلس قرار على المبني هـ3/8/1421 وتاريخ 1603/ت/13 الرقم
 األمانات توزعها التي األراضي منح شروط تعديل حول ، هـ12/7/1421 وتاريخ 168

 ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... والبلديات
 صاحب إلى الموجه ، هـ5/6/1425 وتاريخ ر/28948 الرقم ذي الوزراء مجلس رئاسة
 ذي الوزراء مجلس قرار من نسخة وبطيه ، والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو
 التي األراضي منح شروط تعديل : أوالً : يلي بما القاضي هـ7/3/1425 وتاريخ 76 الرقم

 تقديمه عند المنح طالب يكون أن .1 : اآلتية بالصيغة لتكون والبلديات األمانات توزعها
 حكمهم في ومن ، األيتام ذلك من ويستثنى ، عمره من عشرة الثامنة السنة أكمل قد الطلب

 منحة على الحصول له سبق قد المنح طالب يكون أال .2 . الخاصة االحتياجات وذوو ،
 وعشرين وخمسة ستمائة ) 2م 625 ( بـ المنحة مساحة تحدد .3 . الدولة من سكنية أرض
 أال على ، الممنوح من وتستوفى لها الفعلية القيمة تقدّر الزيادة حالة وفي ، مربعاً متراً

 إذا بقي ما فيعطى النقص حالة في أما ، األصلية المساحة نصف الزائدة المساحة تتجاوز
 النساء القرار هذا يشمل .4 . األصلية المساحة ربع عن تقل ال الباقية المساحة كانت



 ، يتزوجن ولم العمر من والعشرين الخامسة تجاوزن الالتي والنساء ، والمطلقات ، األرامل
 االحتياجات ولذوي ، حكمهم في ومن ولأليتام ، لهن المنح تنفيذ في األولوية وتكون
 وتاريخ 168 رقم الوزراء مجلس قرار محل القرار هذا يحل : ثانياً . الخاصة

 التي األراضي منح من يردكم فيما موجبه واعتماد واإلحاطة لالطالع . هـ12/7/1421
. و/ ) القرار هذا وفق والبلديات األمانات توزعها

2513/ت/13
1/54

25
8

1425
المنح

)

 السامي األمر إلى فيه المشار هـ16/2/1425 وتاريخ 2407/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 التصرف الئحة على بالموافقة القاضي هـ24/9/1423 وتاريخ 38313/ب/3 رقم

 الشؤون وزير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ... البلدية بالعقارات
 السامي األمر إلى إشارة [ : ونصه هـ16/7/1425 وتاريخ 44795 برقم والقروية البلدية
 الئحة على بالموافقة القاضي ، هـ24/9/1423 في 38313/ب/3 رقم الكريم البرقي

 الشؤون وزير من بقرار يجوز بأنه الثالثة المادة قضت والتي البلدية بالعقارات التصرف
 وزوائد التنظيم وزوائد المنح وزوائد للسكن المخصصة األراضي بيع والقروية البلدية

 والمحاكم العدل كتابات على التأكيد معاليكم من آمل ، الكريم لألمر وإنفاذاً . التخطيط
 العدل كتابات إلى تحال التي إليها المشار البيع لحاالت الالزمة اإلجراءات استكمال بعدم
 . أهـ . ] ... حالة لكل للبيع إجازتنا قرار وجود من التأكد بعد إال والبلديات األمانات من
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
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 مجلس قرار إلى فيه المشار هـ29/6/1425 في 2479/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقا (
 توزعها التي األراضي منح شروط تعديل المتضمن هـ5/6/1425 وتاريخ 76 رقم الوزراء



 رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... والبلديات األمانات
 أن المتضمنة هـ17/10/1425 وتاريخ 50986/ب/4 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان
 تنفيذ وهي عامة قاعدة وضع ، هـ25/12/1415 بتاريخ م/4/2455 رقم السامي األمر
 وذلك ، فقط واحدة مرة سوى منحهم يسبق لم كان إذا بمنحهم أوامر تصدر لمن المنح

 باإلعفاء بعده سامية أوامر من يصدر ما أما ، المنح تكرار بعدم تقضي التي األوامر من استثناء
 االطالع إليكم نرغب لذا . األوامر تلك بحقهم صدرت بمن خاصة فهي المنح أسبقية من

. و/ ) موجبه ومراعاة
2733/ت/13
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 في 2557/ت/13 ورقم هـ12/6/1423 في 2007/ت/13 رقم الوزارة لتعاميم إلحاقاً
 ألي عنها التنازل أو بيعها وعدم الحكومية األراضي على بالمحافظة القاضية هـ5/1/1426

 األمر من نسخة الوزارة تلقت فقد . الخ ... التعليمات به تقضي لما وفقاً إال أخرى جهة
 السمو لصاحب أصالً الموجه هـ5/9/1426 وتاريخ م/10623 الرقم ذي الكريم السامي
 ( ونصه العام والمفتش والطيران الدفاع وزير الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي الملكي

 السامية األوامر إلى فيه المشار هـ5/6/1423 وتاريخ 325/2 رقم التعميمي أمرنا إلى نشير
 أخرى جهة ألي عنها التنازل أو بيعها وعدم ، الحكومية األراضي على بالمحافظة تقضي التي
 هـ21/3/1411 وتاريخ م/624 رقم األمر ذلك ومن ، التعليمات به تقضي لما وفقاً إال

 هـ19/10/1414 وتاريخ16213 رقم ،واألمر هـ1/3/1414 وتاريخ م/428 رقم واألمر
 وتاريخ م/1335 رقم واألمر هـ20/11/1415 وتاريخ 988/8 رقم واألمر

 قيام من الحظناه ما والمتضمن . هـ4/5/1421 وتاريخ م/700 رقم واألمر هـ12/7/1416
 جهات لصالح لها المخصصة والمنشآت األراضي في التصرف من الحكومية الجهات بعض

 هـ24/6/1420 وتاريخ 105 رقم الوزراء مجلس لقرار الصريحة بالمخالفة أخرى
 بشتى استنزافها جرى التي الحكومية لألراضي وحماية ، الصلة ذات األخرى والتعليمات

 وإزالة األراضي مراقبة لجان قبل من المتكرر واإلهمال والتجاوزات االعتداءات أنواع
. هـ12/9/1404وتاريخ 206 رقم الوزراء مجلس بقرار الجاد التقيد وعدم ، التعديات



 من أي بيع عدم أمرنا قضى فقد ، مواطن كل مصلحة هي التي العامة للمصلحة وتحقيقاً
 إال حكومية غير أو حكومية كانت سواء أخرى جهة ألي الحكومية والمنشآت األراضي

 األفراد أو الجهات من ألي منها أي عن التنازل أو المنح عدم ، التعليمات به تقضي لما وفقاً
 معه يتعارض ما لكل ناسخاً األمر ذلك واعتبار حياله، التوجيه ألخذ ذلك عن الرفع بعد إال
 فيه وأكدنا . هـ5/2/1376 وتاريخ 2924 رقم األمر ذلك ومن ، سابقة وتعليمات أوامر من

 بأوامر االعتداد وعدم ، حرفياً بذلك التقيد يخصه فيما كل العدل وكتابات المحاكم على
 ، الديوان من سام بأمر صادراً كان ما إال الحكومية األراضي من أي عن التنازل أو المنح
 المسؤولية طائلة تحت ، األمر ذلك يخالف تجاوز أو تقصير أي عن المساءلة ستجرى وأنه

 تبعة عن موظف أي اعتذار األحوال من حال بأي نقبل لن وأننا ، والشخصية الوظيفية
 السامي األمر إلى نشير كما . التعليمات هذه يخالف بما مرجعه بتوجيه واإلهمال التجاوز
 برقم – الله رحمه – عبدالعزيز بن فهد الملك الشريفين الحرمين خادم بتوقيع الكريم
 في التصرف بعدم المختصة الجهات بتعميد القاضي ، هـ4/12/1425 وتاريخ ب م/3335

 إال كان من كائن ألي العامة للمرافق المخصصة واألراضي للدولة العائدة األراضي جميع
. والتعليمات منه الصادرة واألوامر األنظمة به تقضي لما وفقاً

 أمرنا به قضى بما حرفياً التقيد على التأكيد إليها المشار والجهات سموكم إلى ونرغب
 المشار – الله رحمه – عبدالعزيز بن فهد الملك الشريفين الحرمين خادم وأمر ، التعميمي

 إليهما المشار األمرين تاريخ بعد إليهم ورد إذا عما يخصه فيما كل لنا والرفع ، أعاله إليهما
 التنازل أو المنح بأوامر االعتداد عدم مع ، يجب بما حياله للتوجيه به قضت بما بالمخالفة

 تجاوز أو تقصير أي عن المساءلة وستجرى ، شخصياً منا موقع بأمر صادراً كان ما إال
 فيما كل بموجبه يلزم ما فأكملوا ، والشخصية الوظيفية المسؤولية طائلة تحت ذلك يخالف
 نرغب لذا .أهـ ..)،،.. بذلك بها والمرتبطة لها التابعة الجهات إبالغ جهة كل وعلى يخصه
.و )بموجبه والعمل االطالع إليكم
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 وتاريخ 2557/ت/13 ورقم هـ8/9/1426 وتاريخ 2733/ت/13 رقم للتعاميم إلحاقاً
 واألراضي للدولة العائدة األراضي بجميع التصرف بعدم تقضي التي هـ5/1/1426

 وتاريخ 162/ت/12 رقم الوزارة لتعميم وإلحاقاً .إلخ ... العامة للمرافق المخصصة
 هـ12/11/1392 وتاريخ 1270 رقم الوزراء مجلس قرار إلى فيه المشار هـ4/9/1398

 للمرافق تخصيصه سبق موقع أي على صكوك أو فسوحات أو تصاريح إعطاء بعدم القاضي
 عليه .إلخ ... العامة للمرافق المخصصة األراضي باستعمال شخص ألي السماح وعدم العامة

 وتاريخ 1407/1 رقم بالرياض التمييز محكمة رئيس فضيلة خطاب للوزارة ورد فقد
 ب/5ق/123 رقم بالرياض التمييز محكمة قرار من نسخة به المرفق هـ15/2/1428

 في 601/2 ورقم 17/8/1398 في 32/12 رقم بالصكوك المتعلق هـ8/2/1428 وتاريخ
 األولى العدل كتابة من الصادرة هـ19/11/1423 في 6109/8 ورقم 8/9/1398

 ما لتقرير التمييز محكمة على بعرضها وجهنا التي ، عامة حدائق على والمخرجة ، بالرياض
 صور وعلى مصدرها من المصدقة الصكوك هذه صور على اإلطالع بعد وأنه ، بشأنها يلزم

 إليها المشار الصكوك هذه إفراغ أن وبما ، عامة حدائق على مخرجة أنها ظهر ضبوطها
 والذي هـ12/11/1392 في 1270 رقم الوزراء مجلس قرار ومنها للتعليمات مخالف

 قررت لذا .التخطيط نسبة من لألمانة ملكيتها وأن ، المخططات في الحدائق تملك يمنع
 على الوزارة تعمم وأن بذلك وضبوطها سجالتها على والتهميش الصكوك هذه إلغاء الدائرة
 إليكم نرغب لذا . اإللغاء بهذا الصكوك هذه بأيديهم من ويفهم بذلك الشرعية الدوائر

 والله . بذلك والتقيد الشأن بهذا الصادرة والتعليمات األنظمة بموجب والعمل اإلطالع
و /،،، يحفظكم

3196/ت/13
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1428
المنح

)

 مجلس قرار على المبني ، هـ29/6/1425وتاريخ 2479/ت/13 رقم ًلتعميمنا فإلحاقاً
 توزعها التي األراضي منح شروط بتعديل القاضي ، هـ7/3/1425وتاريخ )76( رقم الوزراء

 توفر ضرورة حيال االستفسارات بعض للوزارة وردت وحيث .الخ....والبلديات األمانات
 قرار صدور حتى ذلك واستمرار الطلب تقديم وقت المنح طالبي حق في المذكورة الشروط



 البلدية الشئون وزارة وكيل سعادة إلى الكتابة تمت فقد ، عدمه من اإلفراغ وتمام المنح
 فورد ، هـ8/1/1428 وتاريخ 12/96552/27 رقم بالكتاب األراضي لشئون والقروية

 صاحب تعميم صدر أنه المتضمن ، هـ26/4/1428وتاريخ 28607 رقم سعادته كتاب
 القاضي هـ5/4/1428 وتاريخ 23295 رقم والقروية البلدية الشئون وزير الملكي السمو

 هـ7/3/1425 وتاريخ 76 رقم الوزراء مجلس قرار في الواردة الشروط بانطباق العبرة بأن
 لذا .المنح سبق عدم شرط انطباق من التأكد بعد وذلك ، التنفيذ وقت وليس التقديم وقت

و/ )يحفظكم،،، والله . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
978/3
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1381
السفر من المنع

 تلقينا السفر من عليهم المدعى األشخاص منع بشأن الجارية المكاتبة على بناء( :وبعد -
 في 5061 رقم الداخلية وزير لسمو المعظم الملك جاللة خطاب من صورة

 السفر من دعاوي عليهم المقامة األشخاص منع حاالت في يتبع بأن القاضي هـ16/3/1381
 خصمه منع المختصة الجهات من المدعي يطلب أن -1 : اآلتية القواعد المملكة خارج إلى
 من خصمه منع على يترتب قد ما لضمان كفيالً ويقدم المدعي يتعهد أن -2 .السفر من

 الدعوى ستنظر التي المحكمة رأي يؤخذ أن -3 . ادعائه بطالن ظهر إذا ما حالة في أضرار
 وتبلغ ال؟ أم الخارج إلى السفر من عليه المدعى منع تتطلب إجراءاتها كانت إذا عما

 أن المحكمة رأت إذا -4 . السفر من بالمنع العالقة ذات الوزارة إلى هذا رأيها المحكمة
 وكيالً يقدم أن الحالة هذه في له فيجوز السفر من عليه المدعى منع تتطلب ال اإلجراءات

 وكفيالً السفر من منعه طلب الذي خصمه مواجهة في عنه نيابة المحاكم أمام المثول يباشر
 المحكمة قررت إذا -5 . بالسفر له يصرح ثم ومن لخصمه حقوق من عليه يثبت ما يضمن

 نفسها المحكمة من آخر بإشعار إال ذلك بعد بالسفر له يسمح فال السفر من ما شخص منع
 غير بطريق القادمون أو الزيارة أو للحج القادمون -6 . بالسفر له بالسماح صراحة ينص

 األنظمة أو الشرعية األحكام بموجب البالد عن ترحيلهم المطلوب الهوية ومجهولو مشروع
 الحق ولصاحب مستعجلة بصورة عليهم حقه إلثبات الفرصة عليهم يدعي لمن يعطى المرعية

 يمكنه لم إذا الخارج في الممثليات بواسطة أو عنه وكيل بواسطة ثبوته بعد به يطالب أن
 مانص وتطبيق ذلك بموجب العمل فاعتمدوا . المملكة داخل منه الحق استحصال



.ر/انتهى.)عليه
ت/118/2
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1388
السفر من المنع

 مدير إلى أصالً الموجه الداخلية وزير سمو خطاب من نسخة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 سفر منع حول لإليضاحات والمتضمن هـ24/11/1388 في 5436/6 برقم العام األمن

 وزير سمو خطاب نص . م/انتهى .)واعتماده فيه جاء بما اإلحاطة ونرغب .عليه المدعى
 جـ/493 رقم المرفق لخطابكم إشارة« : هـ24/11/1388 في 5436/6 رقم الداخلية
 8400 رقم المشفوع العاصمة شرطة مدير خطاب على المبني هـ18/6/1388 وتاريخ
 : وهي عليه المدعى سفر منع حول حاالت عن استيضاحه بخصوص هـ4/6/1388 وتاريخ

 أسوة كفيل إحضار يشمله هل رسمية بإدارة موظفاً السفر من منعه المطلوب كون حالة -1
 آخر ضد بدعوى شخص تقدم إذا -2 . عليه إدارته بكفالة يكتفى أم المواطنين من بغيره

 يكلف فهل لدعواه الشرعي اإلثبات إلى افتقاره حين في خصمه سفر منع المدعي وطلب
 رأي ألخذ الدعوى نظر رهن احتياطياً اتخاذه يمكن وماذا للمحكمة دعواه بتقديم المدعي

 بموجب مريضاً عليه المدعى كون حالة -3 . عليه المدعى إفالت من تداركاً المحكمة
 بحقوق مطالباً وكان العالج ألخذ المملكة لخارج العاجل للسفر حالته تحتاج أو طبية تقارير
 يسمح أم السفر من المنع إجراءات عليه تطبق فهل مثبتة غير أو شرعية بمستندات مثبتة

 الرجوع الحاالت لهذه المطلوب التفسير إعطاء قبل لنا والبد .الطارئة؟ لحالته مراعاة بسفره
 بخطابنا بموجبه التعميم جرى الذي هـ16/3/1381 وتاريخ 5061 رقم السامي األمر إلى
 يتعلق به المنوه السامي األمر أن -أ : يلي ما يتضح وفيه هـ9/4/1381 وتاريخ 5313 رقم
 يشمل ال السفر منع بأن لذلك الخارج إلى السفر من دعاوي عليهم المقامة األشخاص بمنع

 وهذا المملكة خارج إلى السفر منع المقصود أن كما عليهم الدعوى تقم لم الذين األشخاص
. موظفين غير أو كانوا موظفين المواطنين جميع يشمل المنع

 إلى طلب تقديم المدعي على المذكور السامي األمر من والثاني األول البندان أوجب -ب
 منع على يترتب قد ما يضمن كفيل تقديم مع السفر من خصمه لمنع المختصة الجهات
 من الثالث البند أوجب -جـ . المدعي ادعاء بطالن ظهر إذا أضرار من السفر من الخصم



 وجوب يعني وهذا الدعاوي في تنظر التي المحكمة رأي أخذ البحث موضوع السامي األمر
 األمر من والخامس الرابع البندان نص -د . فيه لتبت المحكمة إلى المدعي طلب إحالة

 اإلجراءات ضوء على المدعي بطلب البت في المحكمة صالحية على إليه المشار السامي
 المدعى منع تتطلب ال اإلجراءات هذه كانت إذا أو :نصه ما الرابع بالبند وجاء لديها التي
 عنه نيابة المحكمة أمام المثول يباشر وكيالً يقدم أن الحالة هذه في له فيجوز السفر من عليه
 لخصمه حقوق من عليه يثبت ما يضمن وكفيالً سفره منع طلب الذي خصمه مواجهة في

 التي اإلجراءات كون حالة في حتى أنه المذكور النص من ويفهم .بالسفر له يصرح ثم ومن
 يقدم لم ما بالسفر له يصرح ال فإنه السفر من عليه المدعى منع تتطلب ال المحكمة لدى

 الخيار عليه للمدعى أن تعني ال إليه المشار بالبند الواردة )يجوز( كلمة ألن وكفيالً وكيالً
 له يصرح ثم ومن( جملة ألن السفر أراد إذا ذلك تقديم من له البد بل وكفيل وكيل بتقديم
 المراد المعنى ويصبح يجوز كلمة من المقصود أوضحت قد البند آخر في الواردة )بالسفر

 المشار للحالة خالفاً بالسفر له يصرح حتى وكفيل وكيل بتقديم الخيار عليه للمدعى أن
 إذا فيما مطلقاً بالسفر عليه للمدعى السماح عدم على نص الذي الخامس البند في إليها

. سفره منع المحكمة قررت

 غير وبطريق الزيارة أو للحج بالقادمين يتعلق السامي األمر من واألخير السادس البند أن -هـ
 يدعي لمن السامي األمر فأعطى البالد عن ترحيلهم المطلوب الهوية وبمجهولي مشروع

 من يتمكن لم إن الحق ولصاحب مستعجلة بصورة حقه إلثبات الفرصة بحق عليهم
 الخارج في الممثليات بواسطة أو عنه وكيل بواسطة به يطالب أن ثبوته بعد حقه استحصال

 عدم أو عليهم الحق ثبوت حتى إليهم المشار سفر تأخير يجوز فإنه به المنوه البند على وبناء
 تعذر إذا منهم الحق تحصل ألجل السفر من منعهم يجوز وال بالسفر لهم يسمح ثم ثبوته
 الحاالت على الجواب يمكننا به المنوه السامي األمر حول أوضحناه ما ضوء وعلى .ذلك

 األمر من يغير ال موظفاً سفره منع المطلوب كون أن -1 : باآلتي عنها المستوضح الثالث
 كانوا سواء المواطنين جميع يشمل فهو ومطلق عام بنص جاء السامي األمر ألن شيئاً

 حتى وكفيل وكيل تقديم من السفر من منعه المطلوب للموظف البد لذلك ال أم موظفين
 رغبت إذا فيما إدارته كفالة قبول جهة من أما سفره، المحكمة تمنع لم إذا بالسفر له يصرح
 على وافقت إذا فيما لموظفيها اإلدارة كفالة قبول من مانع وجود نرى ال فإننا بذلك اإلدارة

 حقوق ستقدر الحالة هذه في اإلدارة بأن شك وال رسمي خطاب وبموجب صراحة ذلك
 الدعوى به المقامة بالحق ذلك وتقارن مستقبلة تقاعدية حقوق أو رواتب من لديها الموظف

 لديها المقامة المحكمة إلى يرجع لدعواه الشرعي اإلثبات إلى المدعي افتقار أن -2 .



 احتياطياً اتخاذه يمكن ما أما ذلك، ببحث المختصة اإلدارية للجهات عالقة وال الدعوى
 قرارها المحكمة تصدر حتى عليه المدعى سفر تأخير فهو عليه المدعى إفالت من تداركاً

. آنفاً أوضحناه كما إليه المشار السامي األمر تضمنه لما وفقاً بالموضوع

 متروك فاألمر الحاالت من غيرها عن تختلف ال مريضاً عليه المدعى كون حالة أن -3
 والمحكمة السفر منع حاالت من حالة لكل عامة قاعدة وضع يمكن وال المحكمة لتقدير

 السمحاء الشريعة لمبادىء وفقاً بأحد اإلضرار وعدم ألصحابها الحقوق إيصال على حريصة
 ذلك في جديدة قواعد لوضع مجال ال فإنه بيناه ما على وبناء.بتطبيقها أحد يضار ال التي

 من عليه المدعى منع بشأن المحكمة لتقدير األمر ترك قد به المنوه السامي األمر أن طالما
 يمكن ال وبالتالي حصرها يمكن ال التي الحاالت مختلف تقدر التي هي فالمحكمة السفر
 الجهة من اتباعها الواجب اإلجراءات هنا نحدد أنا بيد . منها لكل مسبقة قواعد وضع

 دون يحول ذلك ألن السفر من خصمه منع المتضمن المدعي طلب إليها يقدم التي المختصة
 -1 : اآلتي فتقرر البعض بعضها مع أوامرها تعارض دون ويحول بينها فيما السلطات تداخل

 بالكفالة مرفقاً فقط الخصم فيها المقيم اإلمارة إلى السفر من الخصم منع طلب يقدم أن
 أصدرت فإذا المحكمة إلى األوراق تحيل أن اإلمارة وعلى السامي باألمر بها المنوه

 الجوازات دائرة إلى ذلك بإبالغ اإلمارة قامت السفر من عليه المدعى بمنع قراراً المحكمة
 والجنسيةـ للجوازات العامة المديرية ـ الداخلية وزارة إلى نفسه الوقت في وأبرقت طرفها
 عليه المدعى كان إذا -2 . بالمملكة الجوازات دوائر كافة على برقياً المنع قرار ليعمم
 قضائية هيئة من قرار أو شرعياً صكاً أو القطعية الدرجة مكتسب شرعياً حكماً يحمل

 من خصمه ومنع ذلك تنفيذ الدائن وطلب خصمه بذمة للمدعي حق أو دين بثبوت مختصة
 الطلب وتحيل المدين سفر بتأجيل تأمر التي اإلمارة إلى الطلب يقدم الحالة هذه ففي السفر
 طريقة على لالتفاق الطرفين بجلب تقوم التي األحكام بتنفيذ المختصة الجهة إلى فوراً

 أو التسديد كيفية على الدائن مع اتفق أو المبلغ المدين سدد فإن به المحكوم المبلغ لتسديد
.بالسفر للمدين يسمح عندها غارماً كفيالً قدم

 أو غارماً كفيالً قدم إذا بالسفر له تسمح أن لإلمارة فإن شرعاً إعساره المدين أثبت إذا أما
 كان إذا -3 . تقسيطاً به المحكوم المبلغ وتسديد بالعمل المدين وتعهد معتبراً حضورياً

 هذه ففي ذلك غير أو ائتمان سوء أو سرقة أو كاحتيال جرم عن ناشئاً به المدعى الحق
 خصمه ولمنع القضية في عاجل تحقيق إلجراء اإلمارة إلى طلباً الشخص المدعي يقدم الحالة

 اإلمارة وتقوم الجرمية األدلة ضياع أو به المدعى الحق وضياع هربه من خوفاً السفر من
 وضمان دعواه صحة على المدعي من الالزم الضمان أخذ بعد عليه المدعى سفر بتوقيف



 لجهة األوراق اإلمارة تحيل ثم السفر من منعه بسبب عليه المدعى تصيب قد التي األضرار
 بمنع الالزم القرار تصدر التي القضائية الجهة إلى التحقيق أضرار تحال ذلك وبعد التحقيق

 ووفقاً الجارية التحقيقات ضوء على وذلك بالسفر له بالسماح أو عليه المدعى سفر
 بموجبه التعميم نحو يلزم ما وإكمال لإلحاطة .آنفاً إليه المشار السامي األمر لمضمون
.».إنفاذه واعتماد

ت/141/2
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1392
السفر من المنع

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة الوزارة تلقت( :وبعد -
 بخطابها أبلغتكم قد الوزارة هذه كانت« : نصه يلي وفيما هـ20/8/1392 في ن/4065/2

 منع قضايا بشأن اتباعها الواجب التعليمات هـ9/4/1381 وتاريخ 5313 رقم التعميمي
 تعميم فصدر بموجبها والتمشي بالتعليمات الجهات بعض تقيد عدم لوحظ وقد السفر

 وتاريخ 5436/6 رقم تعميم ثم هـ25/8/1384 في ت/910 برقم تأكيدي
 بسبب لاللتباس يومياً تتعرض الزالت الجوازات إدارات ألن وبالنظر هـ24/11/1388

 أسماؤهم ظلت أشخاص وهناك الممنوعين، األشخاص عن المعلومات ونقص األسماء تشابه
 الجهات تقم ولم عديدة سنوات منذ انتهت قضاياهم أن رغم السفر عن الممنوعين قوائم على
 سبب مما أسمائهم برفع بدورها لتقوم المنع أسباب بزوال الجوازات بإعالم المنع طلبت التي

 أضرار من المسافر له يتعرض ما إلى باإلضافة شاقاً عمالً فيها البحث وبات القوائم تضخم
 يتعهد أن( : اآلتي على نصت الذكر سالفة التعليمات من الثانية المادة ألن ونظراً .وحرج

 ظهر إذا ما حالة في أضرار من خصمه منع على يترتب ما لضمان كفيالً ويقدم المدعي
 انتهاء عند المختصة الجهة إشعار وجوب أيضاً التعهد يتضمن أن نرى فإننا )ادعائه بطالن
 واسم الكامل المدعي عنوان أخذ يراعى وكذلك عنه، المنع حظر لرفع خصمه مع قضيته

 المعلومات من وغيرها والمهنة والجنسية وعنوانه ـ أمكن إن ـ الرباعي أو الثالثي الخصم
 في تنظر التي للجهة والبد مطلقاً، منعاً وليس بمدة محدداً المنع يكون وأن واألوصاف،

 وعلى الموضوع في البت فور الجوازات إبالغ السفر من أطرافها أحد منع التي القضية
 القضية انتهاء تتابع أن أحد منع تطلب عندما الحكومية اإلدارات وبقية والشرطة اإلمارات

. المنع قوائم من اسمه الجوازات لترفع القضية بانتهاء الجوازات لتبلغ



 قضايا بسبب هـ1386 عام قبل لما السفر منع بقوائم المسجلة األسماء رفع تقرر وقد هذا
 خصومهم منع طلبات بتجديد الحقوق أصحاب لقيام شهرين مهلة إعطاء مع خاصة وحقوق

 الحقوق قضايا في الممنوعين األشخاص هم والمقصود الجديدة لإلجراءات وفقاً
. ك/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.ودمتم.الخاصة

ت/143/12
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1394
السفر من المنع

 صاحب خطاب على المبني هـ15/9/1393 في ت/141/2 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 خطاب صورة وردنا فقد هـ20/8/1392 في ز/4065/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 هـ25/5/1394 في ت/484/ جـ جـ برقم اإلمارات على المعمم الداخلية وزير نائب سمو
 قضايا بشأن هـ20/8/1392 في ز/4065/2 رقم التعميمي لخطابنا إلحاقاً« : نصه وهذا
 أسماء في واالشتباه لاللتباس يومياً الجوازات إدارات تعرض من لوحظ وما السفر منع

 وقلة األسماء نقص بسبب أبرياء أشخاص وتأخير تعطيل إلى ذلك يؤدي بحيث الممنوعين
 بسبب قضاياهم انتهاء من بالرغم المنع قائمة على األشخاص بعض أسماء وبقاء المعلومات

 التعميم يتسنى حتى المنع أسباب بزوال الجوازات بإعالم المنع طلبت التي الجهة قيام عدم
.المنع قائمة من األسماء تلك برفع

 بعد السفر من الممنوعين بأسماء جديدة قائمة بإعداد قامت قد المختصة الجهة بأن ونخبركم
 تبقى أن في منا وحرصاً الذكر، سالف خطابنا تضمنه لما وفقاً القديمة القضايا حذف تم أن

 على نؤكد فإننا القديمة القائمة على لوحظت التي النواقص من سالمة الجديدة القائمة
 السفر من منعه المطلوب الشخص عن الكاملة المعلومات على أمكن ما الحصول ضرورة
 الحقوق لقضايا بالنسبة وذلك اإلقامة ومحل والمهنة والجنسية الرباعي أو الثالثي كاالسم
 للجهة المنع أمر إبالغ عند فإنه ذلك خالف أما وعنوانه كامالً المدعي اسم أخذ مع الخاصة

 عن اإليضاحية المعلومات لتقديم ذلك من صورة المنع طلبت التي الجهة تعطى المختصة
 مطلقاً المنع يكون وأال معينة بمدة المنع تحديد من البد فإنه أخرى جهة ومن منعه المطلوب

 حسب المنع مدة تحديد المنع تعليمات بتطبيق تقوم التي الشرطة إدارات على فإن لذلك
 خصمه مع قضيته انتهاء عن باإلبالغ المدعي على إقرار أخذ الوقت نفس وفي القضية أهمية



 في المنع تجديد بطلب المختصة الجهة إلى التقدم للمنع المحددة المدة انتهاء قبيل عليه وأن
 المنع مدة انتهاء على شهرين مضي حالة في أنه ويشعر خصمه منع في االستمرار رغبته حالة
 رسمية جهة من المنع طلب كان إذا خصمه،أما اسم يرفع فسوف التجديد بطلب يتقدم ولم
 الجهة مسؤولية على المفعول ساري المنع أمر يستمر بل المنع طلب تجديد إلى داعي ال فإنه
 تعطيل من منعه طلبت الذي الشخص له يتعرض ما جميع لوحدها وتتحمل المنع طلبت التي

 أسباب بزوال المختصة الجهة تبلغ لم أنها إال زالت أن سبق منعه أسباب أن صح إذا وإضرار
 البحث بأن نخبركم أخرى ناحية ومن الممنوعين قائمة على االسم بقاء ذلك عن ونتج المنع

 بتسجيل وذلك األمن دوائر مع تتعاون فهي الجوازات إدارات أما العام األمن اختصاص من
 اإلفالت من يتمكنوا ال حتى المنع سجالت على العدالة من والهاربين المطلوبين أسماء

. البالد ومغادرة

 ـ المثال سبيل على ـ المعيشة لطلب سافروا الذين األشخاص مثل البحث قضايا بعض أما -
 عليهم لالطمئنان إقامتهم محل معرفة وطلبهم عليهم أهلهم وانشغال ذويهم عن وتغيبوا

 بالبحث يكتفى وإنما السفر من يمنعون وال بهم عالقة للجوازات ليس هؤالء فإن ومراسلتهم
 خطابنا إبالغ نأمل .المختلفة اإلعالم ووسائل المحالت وعمد الشرطة إدارات بواسطة عنهم
 .)تضمنه ما واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ.بموجبه للتمشي العالقة ذات الجهات لكافة هذا

.ن/هـ29/1/1385 في م/258/2 رقم التعميم بذلك صدر . و/انتهى
ت/130/12

3/634
24
7

1403
السفر من المنع

 على التعميمي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 أبلغناكم كنا« : المقدمة بعد النص وهذا هـ7/6/1403 في ب/1251 رقم اإلمارات
 المقام من الصادرة السفر منع تعليمات بمضمون هـ9/5/1381 وتاريخ 5313 رقم بتعميمنا
 رقم وتعميمنا بموجبها التمشي بضرورة وأكدنا هـ16/3/1381 في 5061 برقم السامي
 ت/484 ورقم هـ24/11/1388 في 5436/6 ورقم هـ،25/8/1384 في ت/910

 والجنوبيين الشماليين لليمنيين سفر منع قائمة يوجد إنه وحيث .هـ25/5/1394 وتاريخ
 فإن )الكمبيوتر( اآللي الحاسب مشروع وبمناسبة السعوديين، فيهم بما األجناس لباقي وثانية



 وألهمية . الالتينية بالحروف العرب لغير وأخرى للسعوديين قائمة تخصيص إلى متجهة النية
 ـ الرباعي أو الثالثي االسم أخذ بمراعاة باإلمارة المختصة الجهة على التأكيد نأمل الموضوع

 ومكان وتاريخ كالجنسية عنه الالزمة والمعلومات السفر عن منعه يراد من لكل ـ أمكن إن
 أسمائهم كتابة من البد العرب لغير وبالنسبة الوثيقة ومصدر وتاريخ ورقم والمهنة الوالدة

 األولية اإلجراءات استكمال قبل بالمنع الجوازات إبالغ عدم ويراعى الالتينية باألحرف
 في سموه ويرغب .».اهـ.تحياتنا ولكم.بعاليه إليه المشار الكريم باألمر عليها المنصوص

 .)موجبه فاعتمدوا.الممنوع الشخص قضية انتهاء عند الجوازات إعالم لمراعاة إبالغكم
. و/انتهى
ت/12/191
3/634

11
11

1404
السفر من المنع

 المنازعات حسم هيئة من حكم يصدر لم ما تجاري بدين المدين األجنبي إبعاد عدم«... -
 ك.»/إلخ...به غارم كفيل تقديم أو بالدين بالوفاء المدين يقوم أو السفر من بتمكينه التجارية

.
2549/ت/13
1/5

27
11

1425
السفر من المنع

)

 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد
 وزير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجهة ، هـ13/11/1425 وتاريخ ب/4/54374

 ، هـ10/6/1425 وتاريخ 29722/ب/4 رقم السامي األمر إلى أشير [ : ونصها ، الداخلية
 العدل ووزارة الوزارة من لكل والمعطى ، الوزراء بمجلس الخبراء لهيئة أصله الموجه
 منع إجراءات حول واضحة ضوابط وضع بدراسة القاضي ، منه نسخة المظالم وديوان
 . ذمته في ثابت دين بتسليم للقطعية مكتسب قضائي حكم صدور بعد السفر من المدين
 وتاريخ 3097 رقم الوزراء بمجلس الخبراء هيئة خطاب نسخة لسموكم وأبعث



 وتاريخ 330 رقم المحضر من نسخة على المشتملة ، ومشفوعاته هـ11/9/1425
 ووزارة العدل ووزارة الوزارة عن مندوبين من الموضوع بشأن المعد ، هـ11/91/1425

 إلى حاجة ال أنه فيه رأوا والذي ، الوزراء بمجلس الخبراء وهيئة المظالم وديوان المالية
 دين بتسليم القطعية مكتسب قضائي حكم صدور بعد السفر من المدين لمنع ضوابط وضع
 باألحكام اكتفاء وذلك – المحضر في الموضحة الثالث للصور وفقا – ذمته في ثابت

 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] التنفيذية ولوائحه الشرعية المرافعات نظام في الواردة
. و/ ) واإلحاطة

2900/ت/13
1/5
1
6

1427
السفر من المنع

)

 الرقم ذي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 السمو صاحب رفعه لما إشارة (( ونصه هـ14/5/1427 وتاريخ ش1/5/3/28469/2

 معاناة حول هـ19/4/1423 في د/129048 رقم بخطابه المكرمة مكة منطقة أمير الملكي
 الحضور طلبات من عليهم المدعى تجاوب عدم من الشرعية والمحاكم التنفيذية الجهات

 الحاسب إيقاف يتم بأن والرأي النساء وخصوصاً بحقهم صدر ما لتنفيذ إليهم توجه التي
 ولبرقية لذلك إشارة للمراجعة عليه ضغط وسيلة ليكون المتهرب أو بالمماطل الخاص اآللي

 في ب/18641 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب
 رقم جدة بمحافظة الجزئية المحكمة رئيس فضيلة خطاب على المبنية هـ15/5/1426

 بحقوقهم أحكام لهم تصدر من يعانيه ما إلى اإلشارة المتضمن هـ9/4/1426 في 840
 يتم أن فضيلته واقتراح ذلك بسبب الشديد وتذمرهم األحكام هذه تنفيذ في بطء من المالية
 ليتم اآللي الحاسب في مالية مطالبات بخصوص شرعي صك بحقه يصدر من كل اسم إدخال

 لآلخرين ديون من عليه ما تسديد بعد إال تخصه معاملة أي إنهاء وعدم السفر من منعه
 ما على ويقضي ألصحابها الحقوق إيصال في فعالة مساهمة سيساهم األمر هذا أن وإشارته

 وحيث .العالقة ذات التنفيذ جهات على التخفيف في يساهم كما مماطلة من اآلن حاصل هو
 القضايا جميع في المطلوبين إحضار في منه واالستفادة للشخص اآللي بالسجل يتعلق ما أن

 التعليمات به المرفق هـ18/2/1424 في 9624/7/ش1 رقم تعميمنا به صدر وأن سبق



 أسماء إلدراج آلي أمني نظام( وهو المطلوبين نظام على باإلدراج الخاصة والضوابط
 استحداثه تم والذي )إدارية أو حقوقية أو جنائية ألسباب أمنية لجهات المطلوبين األشخاص

 13102/7/ش1 رقم البرقي بتعميمنا تعليماته لكم المبلغة الممنوعين لنظام مكمالً ليكون
.هـ27/3/1422 في

 وكالة( في وذلك هـ30/3/1424 بتاريخ له األولى المرحلة تطبيق بدء النظام هذا أن وحيث
 صدرت كما )الرئيسية عشرة الثالث المناطق وجوازات وشرط األمنية للشئون الوزارة

 األحوال( وعمدت هـ24/10/1425-23 بتاريخ الثانية المرحلة تطبيق على الموافقة
 وقد بذلك ) المخدرات مكافحة – الطرق أمن – األمينة الدوريات – المرور – المدينة

 هـ2/4/1426 وتاريخ 21432/7/ش1 رقم األمنية للشئون مساعدنا سمو تعميم صدر
 لالستفادة المطلوبين نظام على التسجيل تعليمات وتفعيل تنفيذ بضرورة يلزم من بحث

 نود لذا .البقية دون اإلمارات بعض في النظام هذا من االستفادة لوحظ وقد منه القصوى
 رقم بتعميمنا المبلغ النظام هذا تضمنه بما بالعمل لديكم المختصة الجهات على التأكيد

 التعليمات من نسخة مع منه نسخة لكم مرفق( هـ18/2/1424 وتاريخ 9624/ش1
 منه القصوى واالستفادة بموجبها للتمشي يلزم من على وتعميمه )به الخاصة والضوابط

 في النظام هذا على ومراجعته حضوره ضمان أو عليه القبض التعليمات تقتضي من بإدراج
 لذا هـ.أ )) تحياتنا ولكم عقبات من التنفيذ يعتري بما واإلفادة وغيرها الحقوقية القضايا
 الخاصة والضوابط التعليمات من نسخة برفقه وتجدون واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب

.و ) سموه ببرقية إليها المشار المطلوبين نظام على باإلدراج
3027/ت/13
1/5

24
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1427
السفر من المنع

)

 صاحب تعميم على المبني هـ1427 /1/6 وتاريخ 2900/ت/13 رقم لتعميمنا الحاقا
 هـ14/5/1427 وتاريخ ش1/5/3/28469/2 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو
 تلقينا فقد عليه .الخ... المطلوبين نظام على باإلدراج الخاصة والضوابط التعليمات بشأن
 ش1/5/1/3/62990/2 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة



 في ش1/5/3/28469/2 رقم لتعميمنا إلحاقا [ونصه هـ20/11/1427-19 وتاريخ
 منه لالستفادة المحاكم على لتعميمه العدل وزير لمعالي منه صورة والمعطى هـ14/5/1427

 والضوابط التعليمات به المرفق هـ18/2/1424 في 9624/7/ش1 رقم للتعميم اإللحاقي
 رقم العدل وزير معالي خطاب تلقينا . المطلوبين نظام على باإلدراج الخاصة

 جهاز في وتوظيفه النظام بهذا االستعانة أن المتضمن هـ7/9/1427 في 6/78388/27
 الشأن ذوي وإبالغ الخصوم بإحضار المتعلقة التقاضي إجراءات تفعيل في قوي دعم القضاء

 مع والتعاون التجاوب في والمتساهلين المتالعبين لضبط فعالة ووسيلة الحقوق وتحصيل
 عانى طالما ثغرة سد في منه االستفادة القضائية للجهات يمكن التنظيم هذا وان القضاء جهاز
 توضح ولم التنفيذية الجهات الى موجه التنظيم هذا أن الى معاليه وأشار . القضاء جهاز منها
 طلب في فيها الصالحية صاحب هو ومن منه القضائية الجهات استفادة وآلية كيفية فيه

 والتي الشرعية المرافعات نظام من )16( المادة الى واستناداً ذلك وصور والرفع اإلدراج
 : أوال : يلي ما ذلك لتحقيق معاليه يقترح التنفيذية بالجهات القضائية الجهات استعانة تقرر

 خالل من ذلك ويتم المحاكم لقضاة الثالث القوائم في اإلدراج طلب في الصالحية تعطى أن
 )بالكفالة الربط وقائمة القبض لقائمة( المنطقة أمير إلى المحكمة رئيس بتوقيع خطاب بعث

 اإلشعار لقائمة( األحوال حسب المركز رئيس أو المحافظ أو المنطقة شرطة ولمدير
).بالمراجعة

 رقم بتعميمنا المرفقة والتعليمات الضوابط من خامساً الفقرة في ورد بما االلتزام :ثانياً
 هذه على اإلدراج أمر إعداد متطلبات بخصوص هـ18/2/1424 وتاريخ 9624/7/ش1

 :ثالثاً . إليه المشار بالتعميم المرفقة التعليمات في أوضحت التي وهي منها الرفع أو القوائم
 الى بالكتابة اإلسراع فيلزم القوائم هذه من أي من الشخص أسم رفع األمر تطلب حال في

 . القبض قائمة -1 . القضايا أنواع :رابعا . اإلدراج طلب عند أوالً إليها كتب التي الجهة
 في عليه المنصوص اإلجراء وفق المحكمة من الحكم تنفيذ تتطلب التي الحاالت كل -أ

 القضايا في الثانية للمرة المحكمة الى الشخص حضور طلب -ب . الشرعية المرافعات نظام
 في الثانية للمرة المحكمة الى الشخص حضور طلب : بالكفالة الربط قائمة -2 . الجنائية
 نظام في ورد ما مراعاة مع ذلك األمر تطلب حال في الشخصية واألحوال الحقوقية القضايا

 -3 ). الغيابي والحكم الخصوم وإحضار المواعيد بتبليغ ( يتعلق فيما الشرعية المرافعات
 ضمن من يكن ولم المحكمة بمراجعة إشعاره األمر تطلب من كل . بالمراجعة اإلشعار

 على التعميم معاليه طلب وقد . ذلك يتطلب ما ووجد السابقتين القائمتين في المدرجين
 به للعمل المحاكم على للتعميم معاليه وإفادة بموجبه الداخلية بوزارة المرتبطة الجهات



 والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . هـ أ ..]بموجبه الالزم إكمال نود ذلك على ولموافقتنا.
و/ ).يحفظكم والله . بموجبه

ت/30/9
3/639
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1392
والمقابر الموتى

 لشئون الداخلية زارة وكيل وبين الوزارة هذه بين الدائرة المخابرة إلى إشارة( :وبعد -
 وكيل بين مخابرة جرت أن سبق ألنه ونظراً والطرحاء الموتى أكفان قيمة بصدد البلديات
 أن هو ينبغي الذي بأن انتهت ـ الله رحمه ـ سابقاً القضاة رئيس سماحة وبين المذكور الوزارة
 ترجع ذلك وبعد البلدية في المختص القسم قبل من المتوفين الموتى أكفان أثمان تصرف
 للتمشي .غيره أو المال بيت مأمور عند تركة له كان إن المتوفى ذلك تركة على البلدية
.و/انتهى .)طرفكم مال بيت مأمور وإبالغه بموجبه

ت/96/12
3/639

27
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1395
والمقابر الموتى

 في ق/هـ/324 رقم العليا القضائية الهيئة رئيس فضيلة خطاب تلقينا( :وبعد -
 في هـ11/3/1395 في 114 برقم الهيئة من الصادر القرار ومشفوعه هـ12/3/1395

 االستشارية رور راين شركة عرض بخصوص النماص قاضي فضيلة استشكال موضوع
 هـ23/9/1394 في د/4744/12 برقم عسير منطقة أمير سمو من لفضيلته المحال

 من خالية فضيلته إليها أشار التي المقابر أن على تنص صكوك إخراج الشركة طلب المتضمن
 ونرغب إليه المشار العليا القضائية الهيئة قرارا من صورة هذا بطي تجدون .إلخ..القبور

.و/انتهى .)يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلحاطة

 على والسالم والصالة لله الحمد« :هـ11/3/1395 في 114 رقم القضائية الهيئة قرار نص
 المحالة المعاملة على العدل بوزارة العليا القضائية الهيئة اطلعت فقد :وبعد :بعده النبي من

 المرفوعة هـ18/10/1394 في 1549 رقم بالنيابة العدل وزير معالي كتاب رفق إليها



 راين شركة طلب بشأن هـ7/10/1394 في 1844 برقم النماص قاضي فضيلة من لمعاليه
 من خالية فضيلته كتاب في إليها المشار المقابر أن على تنص صكوك إخراج االستشارية رور

 جثث نقل جرى أنه فضيلته وذكر المناطق تلك في الطريق جسر ردم يمكن وأنه القبور
 وأن بذلك فتياه على يعتمد أحد أفتى هل يعلم وال مقبول آل مقبرة من األموات ورفات
 حياً المسلم حرمة أن إلى فضيلته أشار كما أخرى مقابر على مر البحث موضوع الخط

 إليها المشار المقابر هل يعلم ال أنه كما لهم إيذاء فيه األموات رفات نقل وأن ميتاً كحرمته
 في د/4744/12 برقم عسير منطقة أمير سمو من لفضيلته المحال الشركة عرض في
 إلى يعرفه ال شيء على صكوك إخراج واستشكل ال أم الرفات من خالية هـ23/9/1394
 الذي التصرف هذا على أسفها تبدي القضائية والهيئة االستشكال من فضيلته ذكره ما آخر

 حياً المسلم حرمة تعرف مختصة جهة من أمره يدرس ولم المسلمين أموات حرمة يراع لم
 هذا في لها ظهر وقد عنها االستغناء يمكن التي والمصلحة الصحيحة الضرورة وتقدر وميتاً

 من مقابر كونها تثبت للمقابر استحكام صكوك إخراج من مانع ال -1 :يلي ما الموضوع
 طلب ويكون الحاجة عند عليها ولالستناد والمستقبل الحاضر في عليها المحافظة أجل

 أن إلى أشير التي المقابر بهذه يتعلق ما -2 .المقابر عن المسئولة الجهة بواسطة االستحكام
 اآلن وأنها مقبرة كونها إثبات بطلب المحكمة إلى التقدم من مانع ال فإنه منها نبشوا األموات

 عن المسئولة الجهة بواسطة الموتى من أخليت التي المساحة ويحصر األموات من خالية
 مقبرة به ليشترى ثمنها ويقدر المقابر بشئون المختصة الجهة عن مندوب واشتراك الطرق
.أخرى

 بمنع المختصة الدوائر جميع على التعميم الهيئة ترى عامة بصفة بالمقابر يتعلق ما -3
 التي المساحة تقدير بعد إال عامة مصلحة أجل من منها جزء أخذ يراد مقبرة ألي التعرض

 دراسة وتقديم لذلك الداعية الضرورة نوع وذكر المقبرة من أخذها طلب إلى الضرورة دعت
 ثم عدمه من بغيرها المقبرة عن االستغناء إمكان ومدى المقبرة، حول التي المنطقة عن وافية

 من لها يظهر حسبما المنع أو بالموافقة فتواها لتصدر العلماء كبار هيئة على ذلك يعرض
 وآله محمد على الله وصلى الموفق والله .المطهرة ونصوصها وأصولها الشريعة قواعد

.»العليا القضائية الهيئة ..وسلم وصحبه
ت/36/9
3/641

16
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1402



والمقابر الموتى
 إن حيث بالده إلى الجثمان نقل مصاريف من أياً األجنبي المتوفى تركة تحميل عدم(... -

 التعميم ينظر .ش/ .)وزارة أو شركة أو فرداً سواء كفيله ذلك يتحمل بأن تقضي التعليمات
.1/718 التركات في
ت/85/12
3/641

27
5

1403
والمقابر الموتى

 بشأن هـ8/5/1403 في 10783 رقم السامي المقام خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 عليكم السالم العدل وزير المعالي صاحب« :النص .المقابر على بالمحافظة المختصة الجهة

 هـ16/4/1403 في خ/1319/3 رقم خطابكم على اطلعنا :وبعد وبركاته الله ورحمة
 المقابر أراضي بتولي المختصة الجهة عن االستفسار المتضمن بطيه مشفوعاته المعادة

 أن إلى وإشارتكم والدعوة البحوث رئاسة أو األوقاف أو البلدية هي هل عليها، والمحافظة
 مريزة مقبرة على االعتداء بشأن لديها المنظورة القضية في البت من تتمكن لم التمييز هيئة

 ما لديكم يوجد ال وأنه المقابر أراضي عن المسئولة الجهة لها يتضح لم ألنه بالدرعية الواقعة
 المادة من عشر الثامن البند بأن نخبركم .بالمقابر المختصة الجهة تعيين في عليه يستند

 هـ21/2/1397 في 5/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر والقرى البلديات نظام من الخامسة
 يعني وذلك الموتى ودفن وتنظيفها وتسويرها والمغاسل المقابر بإنشاء البلدية تقوم أن تضمن

 الشئون وزارة زودنا وقد وحمايتها عليها بالمحافظة مكلفاً يكون المقابر بإنشاء يقوم من أن
 والمحافظة عامة بصفة بالمقابر واالهتمام ذلك لمالحظة هذا أمرنا من بنسخة والقروية البلدية
 وما المقبرة لهذه بالنسبة الدعوى وإقامة األخرى الجهات مع بالتنسيق التعديات من عليها
 اإلحاطة نرغب .»هـ ا.بموجبه يلزم ما فأكملوا القطعية يكتسب أن بعد ينفذ شرعاً به يحكم

.و/انتهى .)واعتماده فيه جاء بما
ت/150/12

3/642
24
8

1403
والمقابر الموتى



 الشئون وزير لمعالي أصالً الموجه السامي المقام خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 بعد هـ25/7/1403 في 17668 برقم منه نسخة الوزارة لهذه المعطى والقروية البلدية

 العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب نسخة برفقه لكم نبعث« :المقدمة
 رقم لألمر اإلشارة المتضمن هـ13/6/1403 في 1193/2 رقم واإلرشاد والدعوة واإلفتاء

 والمحافظة المقابر شئون بتولي المختصة الجهة بتعيين الصادر هـ8/5/1403 في 10783
 وحيث وحمايتها عليها بالمحافظة مكلفاً يكون المقابر بإنشاء يقوم من بأن والقاضي عليها

 من الخامسة المادة من عشر الثامن البند به قضى لما وفقاً ذلك تتولى التي هي وزارتكم إن
 زودت فقد هـ21/2/1397 في 5/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر والقرى البلديات نظام

 التعديات من عليها والمحافظة عامة بصفة بالمقابر واالهتمام ذلك لمالحظة منه بنسخة
 عليها والمحافظة القبور نبش موضوع أن إلى سماحته وإشارة .األخرى الجهات مع بالتنسيق

 الملك جاللة من بأمر العلماء كبار بهيئة مربوطة كانت وقد المهمة األمور من التعدي من
 والدعوة واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة إلى المجلس وعهد ـ الله رحمه ـ فيصل
 األمر وأن اليوم إلى عمله واستمر المجلس سار هذا وعلى بها المتعلقة األمور في بالنظر

 مربوطاً أصبح وأنه العلماء كبار بهيئة المقابر موضوع تعلق إنهاء منه يفهم قد إليه المشار
 يكون :أحدهما :جانبان له بالمقابر يتعلق ما بأن سماحته وإيضاح منطقة كل في بالبلديات

 حسب البلديات به تقوم ما وهذا الموتى ودفن وتنظيفها وتسويرها والمقابر المغاسل بإنشاء
.اختصاصها

 وعدم عليها والمحافظة حرمتها إبقاء حيث من فيها المسلمين موتى دفن بعد يكون :والثاني
 كان ما وهذا الشرعية مسوغاته وجدت إذا بذلك واإلذن نقل أو بنبش الدفن بعد لها التعرض

 إبقاء اللجنة وأعضاء سماحته ويرى الدائمة اللجنة ثم السابق في العلماء كبار هيئة عمل من
 بأي المقابر نبش شئون في يبت وأال العدل بوزارة الثاني الجانب ربط أو كان ما على كان ما

 إن وحيث .خصومة فيه فيما المحكمة من حكم أو اإلفتاء دار من بإذن إال األحوال من حال
 والقرى البلديات نظام في ورد لما تأكيد هو بل جديداً شيئاً يتضمن لم إليه المشار األمر
 الجهة من شرعية بفتوى إال يتم ال ذلك إن حيث القبور ونبش الموتى لحرمة يتطرق ولم

 تقوم أن نص كما واإلفتاء، العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة هي بذلك المختصة
 لذا .األخرى المعنية الجهات مع بالتنسيق بالمقابر يتعلق فيما اختصاصها بممارسة البلديات
 الموتى ودفن المغاسل إنشاء أو تنظيف أو تسوير أو إنشاء من بالمقابر يتعلق ما بأن نخبركم

 الثامن للبند وفقاً وزارتكم اختصاص من ونحوها االعتداءات من المقابر على والمحافظة
 الموتى حرمة على بالمحافظة يتعلق ما أما.والقرى البلديات نظام من الخامسة المادة من عشر



 اختصاص من فهو بذلك واإلذن نقل أو بنبش الدفن بعد لها التعرض وعدم المقابر وحرمة
 الجهات أعطينا وقد .سابقاً عليه العمل سار لما وفقاً واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة
 .)بذلك اإلحاطة نرغب .».هـ ا.بموجبه يلزم ما فأكملوا لالعتماد هذا أمرنا من نسخة المعنية
.ش/انتهى
ت/12/31
3/644
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1404
والمقابر الموتى

 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب وردنا( :وبعد
 اللجنة مع القضاة تعاون سماحته طلب حول هـ17/12/1403 في ب/2271 رقم واإلرشاد

 صالة بإقامة لهم اإلذن أهلها يطلب التي المساجد في والنظر واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة
 أمركم صدور معاليكم من آمل:«يلي ما فيه جاء والذي مقبرة في النظر أو العيد أو الجمعة

 به يثقون من أو بواسطتهم منهم نطلبها التي بالمعلومات وتزويدنا معنا بالمشاركة القضاة على
 الذي والتقوى البر على التعاون بمبدأ وأخذاً ألعمالهم وإنجازاً .المسلمين ألمور تيسيراً

 في بالمشاركة وذلك سماحته رغبة تحقيق نرغب الموضوع ألهمية ونظراً .»هـ ا.به الله أمر
 مقر داخل فضيلتكم من المطلوبة المهمة تكون أن وعلى المطلوبة بالمعلومات الرئاسة تزويد

 بها تكلفوا أن والتقوى البر على التعاون باب من الممكن فمن ذلك خارج كان وما .عملكم
 تبعات الحاالت كل في الوزارة تتحمل ال أن على الالزمة بالمعلومات لتزويدكم به تثقون من

.و/انتهى .)الخير فيه لما الجميع الله وفق .ذلك تجاه مالية
1300/ت/13
1/5
4

11
1419
والمقابر الموتى

 في 35563 رقم المكلف الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب من صورة تلقينا(
 ووزارة الداخلية وزارة من المشكلة اللجنة محضر من صورة ومشفوعه هـ15/10/1419

 الصحة وزارة ومن العدل وزارة ومن الحدود حرس ومن للمواني العامة والمؤسسة الخارجية
 على الوفاة حاالت موضوع لدراسة السعودية العربية الجوية الخطوط ومن الجوازات ومن



 لالطالع .ذكر مما صور وبرفقه إلخ..اإلسالمي جدة لميناء القادمة البواخر ظهر
الوزارة من المحضر يطلب .ك.)/واإلحاطة

1652/ت/13
1/5

29
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1421
والمقابر الموتى

)

 في 81414 رقم بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 ببرقيته الجوف منطقة أمير الملكي السمو صاحب رفعه لما إشارة" :ونصه هـ19/10/1421
 مع اجتماعنا في إدراجها المقترح الموضوعات بعض حول هـ7/6/1421 في ب/399 رقم

 سموه إليه أشار وما ,األجانب العمال من االنتحار على يقدم من موضوع ومنها المناطق أمراء
 سموه ويرى المملكة في دفنه على ينص العقد أن رغم الجثمان بنقل يكلف الكفيل أن من

 في يدفن وبعدها لذلك محددة مدة إعطائهم مع نقله رغبوا إذا ذويه نفقة على الجثمان ترحيل
 معاليه وأفاد االجتماعية والشئون العمل وزير لمعالي ذلك عن الكتابة تم وحيث .المملكة
 العمل صاحب نفقة على الجثمان ترحيل األصل بأن هـ2/8/1421 في 8869 رقم ببرقيته
 طلب إذا إال بذلك العمل صاحب يلزم أن معاليه ويرى العمل نظام من )85( للمادة تطبيقا
 رآه لما وفقا الالزم واتخاذ اإلحاطة نود لذا .البالد هذه في دفنه ذووه أو المسلم العامل
.و)/بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ".معاليه
ت/42/2
3/651
9
3

1393
النسب

 وتواريخ أمكنة وتحديد وتصحيحها األسماء في االختالف لمعالجة المقترحة القواعد(... -
 الرسمية الوثائق أو الدراسية الشهادات في عنها النفوس حفائظ في الميالد
.2/87 والجوازات الجنسية في التعميم نص ينظر . ك.)/إلخ...األخرى

ت/177/12
3/651
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1398
النسب

 المدنية واألحوال للجوازات الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب من صورة تلقينا( :وبعد -
 من والتحقق التأكد ضرورة بشأن هـ18/8/1398 في هـ/ت/15 رقم بهذا المرفقة التعميمي

 نص ينظر .و.»/إلخ ...اللقب أو االسم تعديل أو تصحيح لغرض يتقدم من طلب صحة
.2/94 والجوازات الجنسية في التعميم
ت/141/12

3/651
8
9

1399
النسب

 المعطوف هـ9/8/1399 في 13345/1 رقم الداخلية وزير سمو خطاب تلقينا( :وبعد -
 تسمية بشأن هـ20/5/1399 في أ/3/2088/5أ رقم المكرمة مكة منطقة إمارة خطاب على

 االجتماعية للرعاية المحتاجين األطفال لالئحة وفقاً رباعية تسمية النسب مجهولي األطفال
 الرعاية لدور والمبلغة هـ13/5/1395 في 612 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة

 كما هـ3/8/1395 في 1353 رقم االجتماعية والشئون العمل وزير بقرار االجتماعية
 والشئون العمل وزارة وقرار المذكور الوزراء مجلس قرار من صورة برفقه تجدون

.و/انتهى .)فيه يخصكم ما واعتماد يلزم لمن وإبالغه االطالع نأمل . االجتماعية
ت/116/12

3/651
1
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1402
النسب

 للجوازات المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب من صورة للوزارة ورد( :وبعد -
 في هـ15459/1 برقم حائل في المدنية األحوال لمدير أصالً الموجه المدنية واألحوال

 وتاريخ 1003 رقم خطابكم إلى باإلشارة« : المقدمة بعد نصه يلي وفيما هـ14/1/1402
 العدل وزير معالي إلى حائل بمنطقة المحاكم رئيس رفعه ما بخصوص هـ4/3/1402



 بتكليف تقوم إدارتكم أن المتضمن هـ28/2/1401 وتاريخ 500/1 رقم بالخطاب
 المختصة المحكمة من شرعية صكوك بتقديم نفوس حفائظ بطلب يتقدمون الذين األشخاص

 تقومون بأنكم إليه أشرتم وما نفوس حفيظة على حصوله قبل الزوج أو األب وفاة إلثبات
 وكيل بخطاب الوكالة هذه إلى الموضوع هذا أحيل وحيث. االجتهاد طريق عن اإلجراء بهذا

 نفسه الموضوع إلى اإلشارة المتضمن هـ24/4/1401 وتاريخ س/292 رقم العدل وزارة
 ذلك ينسب ثم التعلم بما تشهد بينة إلحضار البعض تلجىء قد أسباب من عنه ينتج ولما

 بطلب يتقدمون الذين المواطنين تكليف عدم -1 : باآلتي نخبركم .المحكمة إلى التساهل
 وفاة تثبت المختصة المحكمة من شرعية صكوك على بالحصول سعودية بحفائظ تزويدهم

 بأخذ األحوال هذه مثل في يكتفى وأنه نفوس حفيظة على حصوله قبل الزوج أو األب
 هذا وتصديق نفوس حفيظة على والده حصول أسبقية بعدم الحفيظة طالب على الالزم اإلقرار
 دائرة نظام من )21( المادة أحكام طائلة تحت المختص والعمدة الشهود قبل من اإلقرار
 إلى فيها الرجوع األمر يتطلب التي األخرى المواضيع لبقية بالنسبة أما -2 . النفوس

 هذا . السابق في عليه كان ما على العمل فيستمر النسب أو اإلرث حصر كإثبات المحكمة
 عنه المنوه سعادته لخطاب رمزاً هذا خطابنا من بصورة العدل وزارة وكيل سعادة زودنا وقد

. ش/انتهى .)بذلك اإلحاطة نرغب .».اهـ.
ت/12/92
3/653

25
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1404
النسب

 في 11444 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب نبلغكم( :وبعد -
 المواطنين احتياجات معالجة المتضمن الرياض منطقة أمير لسمو الموجه هـ25/4/1404

 رقم سموكم خطاب إلى إشارة« : المقدمة بعد ونصه.ألطفالهم الميالد لشهادات السعوديين
 المواليد للجنة السعوديين المواطنين بعض مراجعة بشأن هـ19/1/1404 في 1258/2

 الطفل لوالدي هوية إثبات لديهم وليس ألطفالهم ميالد شهادات ويطلبون بالرياض والوفيات
 ورغبة لهما هوية إثبات المراجع لدى وليس متوفيين يكونان وقد الحياة قيد على وهما

 شهادة أن -1 : يأتي ما اتضح ذلك بدراسة أنه سموكم إحاطة نود . هذا بحث سموكم
 مثل الميالد شهادة مدونات فإن ولذا النفوس حفيظة إصدار في أساسياً مستنداً تعتبر الميالد
 شهادة واقع من هي كما تدون وجنسيتهما األم واسم األب واسم وتاريخه الميالد مكان



 جنسية كانت فإذا جنسيته في أباه يتبع المولود أن -2 . النفوس حفيظة إصدار عند الميالد
 وثائق واقع من ميالده شهادة في المولود جنسية فتدون رسمية وثائق بموجب ثابتة األب
 الحياة قيد على وهو األب لدى نظامية وثائق وجود عدم حالة في -3 . النظامية والده

 أن فإما رسمية بوثائق األب جنسية إثبات المولود ميالد شهادة في البت وقبل أوالً فيجب
 أجنبياً يكون أن وإما المدنية األحوال دوائر قبل من نفوس بحفيظة ويزود سعودياً يكون

 بمجرد إنه حيث اإلقامة نظام وبموجب الجوازات دوائر قبل من الميالد في وضعه ويصحح
. المولود موضوع في البت يسهل األب وضع تصحيح

 في البت قبل فيجب جنسيته تثبت رسمية وثائق له يوجد أن دون األب وفاة حالة في -4
 المادية والقرائن المقنعة واالثباتات بالوسائل األب جنسية من التثبت المولود ميالد شهادة

 الدراسية وشهاداته واإلخوان واألعمام كالجد األقارب جنسية معرفة مثل لجنسيته المؤيدة
 ومناقشتهم العمدة وإقرار األب بجنسية الشهود إقرار إلى باإلضافة وذلك عليه بنيت وماذا

 على الشرعية االثباتات من سموكم خطاب في ورد ما إلي وباإلضافة دقيقة مناقشة ذلك عن
 ذلك إبالغ نود .وثائق أية على الحصول أسبقية وعدم والجنسية النسب اإلثبات يتضمن أن

 والعمل بذلك لإلحاطة .».اهـ.تحياتنا ولسموكم بموجبه والعمل العتماده لديكم للمختصين
. و/انتهى .)بموجبه

ت/12/101
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النسب

 من أي تصحيح أو تعديل -1 : اآلتية الحاالت في إال الشرعية المحاكم إلى يحال ال«... -
 مجلس لقرار استناداً جده أو لوالده حفيظة وجود عدم حالة في للمواطن االسم فقرات
 وجود عدم حالة في اللقب أو الجد اسم إضافة -2 . هـ25/1/1393 في 64 رقم الوزراء
 على االعتماد من الغرض ألن ثالثياً واسمه حفيظة على تحصل الذي المواطن والد حفيظة
 إليها ينتمي ال عائلة أو قبيلة على الشخص دخول عدم الحاالت هذه مثل في الشرعي الصك

 مميز اسم إضافة ويلزم حفيظتيهما في لشخصين الرباعي االسم تطابق حالة في -3 .
 شؤونهما أو الرسمية معامالتهما في التشابه هذا نتيجة التباس أي لحدوث تفادياً ألحدهما
 إلى تسيء قد نتائج عليها يترتب ال حتى منها والتيقن التثبت تستلزم حاالت وهذه الخاصة
.2/106 والجوازات الجنسية في التعميم ينظر . و.»/ذاته المواطن وإلى العام الصالح
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 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب تلقينا( :وبعد -
 من راجعني فقد« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ20/10/1410 في 2497/1 رقم واإلرشاد

 إلى تقدم أنه المتضمنة المرفقة رسالته إلي وقدم )باكستاني محمد شير دتَّه الله( نفسه سمى
 من ذلك في توقفوا فيها المسؤولين أن إال شرعية وكالة لعمل بالرياض الكبرى المحكمة

 وأشباهها األسماء هذه أن محب يا أراه والذي . ذلك في واستفتاني )دتَّه الله( االسم أجل
 في موجودة لكونها بها إال حقوقهم إثبات يمكن وال بها ومشهورون أهلها عند معروفة

 الله( مثل الله عطاء أو الله هبة: )دتَّه الله( معنى أن لدينا المترجم ذكر وقد جوازاتهم
 قاز(و )خانه كتب:(مثل المضاف على إليه المضاف يقدمون العجم أن:والقاعدة )بخش
 هؤالء حقوق تتعطل ال حتى بذلك العدل وكتاب المحاكم إشعار فأرجو ).خانه

. و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ.وأشباههم
13/ت/8
3/654
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النسب

 في 482/4 رقم القرار األعلى القضاء بمجلس الدائمة الهيئة عن صدر فقد( :وبعد
 الحكم المتضمن...فضيلة من الصادر الحكم من ...المدعو تظلم بشأن هـ20/10/1410
 المدعي مع... أوالد إدخال في وموكليه ...عليه المدعى معارضة في ...للمدعي حق ال بأنه

 . هـ26/3/1410 في أش/187 رقم بقرارها التمييز هيئة من المصدق ...نسب في وموكليه
 حول للمنازعات المجال إفساح في لما نظراً أنه« :نصه ما المجلس قرار تضمن وقد

 دواعيه وتنبيه وبعث األسر عالقات في والتشكيك النعرات إثارة منها سيئة نتائج من األنساب
 وما موروثة بأموال كالمطالبة ذلك إلى الضرورة تدع لم ما جرائه من الفرقة عوامل وبث

 الوالدة تسلسل لمعرفة يخضع كنسب بإثبات إال إليه يتوصل ال مما المجرى هذا في يجري



 صرف بمثابة القاضي إليه انتهى ما أن يرى الدائمة بهيئته المجلس فإن .الجد إلى الجامع
 قرابة، أو نسب إثبات في عليه يعتمد ال الصك هذا وأن فقط، المعترض معارضة عن النظر
 المجلس من ظهره على ثبت بما وسجله الصك ضبط على التهميش المحكمة على وأن

 عامة كقاعدة به األخذ واعتماد اإلحاطة نأمل ولذا .».مستقبالً الموضوع هذا لمثل والتنبه
.و/انتهى .)الموضوع هذا مثل في
60/ت/8
3/656
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النسب

 النظر من المحاكم منع المتضمن هـ8/8/1410 في 122/ت/8 رقم لتعميمنا فإلحاقا( :وبعد
 الطلب ورد إذا إال أسرة أو قبيلة إلى نسبه إثبات بطلب المراجعين بعض من إليها ينهال فيما
 سماحة خطاب تلقينا .المدنية كاألحوال مختصة حكومية دائرة طريق عن المحكمة إلى

 باز بن العزيز عبد / الشيخ واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس
 الليث بلدة في البركاتي قبيلة أعيان من رسالة ومشفوعه هـ13/3/1411 في خـ915/2 رقم
 والبعض اسياهم قبل من بعضهم أعتق مماليك السابق في لقبيلتهم يوجد أنه فيها أوضحوا التي

 من صكوكا استخرجوا قد العتقاء هؤالء من بعضا أن وذكروا الدولة بمكرمة أعتقوا اآلخر
 جهل من األجيال تعاقب على هذا في وما أعتقتهم، التي القبيلة إلى انتسابهم بإثبات المحاكم
 وما الموضوع وألهمية .إلخ. . . يرث ال من وتوريث األنساب في اختالط فيحصل الحقيقة
 هذا مثل على القضاة تنبيه سماحته طلب أخطاء من مطلقا القبيلة إلى انتسابهم على يترتب
 إليها انتسابه هل القبائل، من قبيلة أي إلى انتسابه إثبات يريد ممن االستفسار ينبغي وأنه األمر

 الدقة : أوال :يلي ما فاعتمدوا وعليه .اهـ .الشرعية بالبينة ذلك يكون وأن بالوالء؟ أو بالنسب
 كون حال ففي سبق بما التقيد مع : ثانيا .أعاله المذكور السابق التعميم مقتضى إنفاذ في

 تحتمل وال الحقيقة توضح بصياغة اإلثبات فيقيد بالوالء الفخذ أو القبيلة إلى االنتساب
.و/انتهى .)تعميمه جرى بموجبه وللعمل .سماحته ذكرها التي للحيثيات اللبس

60/ت/8
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1411
النسب

 من المحاكم منع المتضمن هـ8/8/1410 في 122/ت/8 رقم لتعميمنا فإلحاقاً( :وبعد -
 ورد إذا إال أسرة أو قبيلة إلى نسبه إثبات بطلب المراجعين بعض من إليها ينهى فيما النظر

 خطاب تلقينا . المدنية كاألحوال مختصة حكومية دائرة طريق عن المحكمة إلى الطلب
 العزيز عبد/الشيخ واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة

 بلدة في البركاتي قبيلة أعيان من رسالة ومشفوعه هـ13/3/1411 في خـ915/2 رقم باز بن
 أسيادهم قبل من بعضهم أعتق مماليك السابق في لقبيلتهم يوجد أنه فيها أوضحوا التي الليث

 استخرجوا قد العتقاء هؤالء من بعضاً أن وذكروا الدولة بمكرمة أعتقوا اآلخر والبعض
 تعاقب على هذا في وما أعتقتهم، التي القبيلة إلى انتسابهم بإثبات المحاكم من صكوكاً
 وألهمية .إلخ...يرث ال من وتوريث األنساب في اختالط فيحصل الحقيقة جهل من األجيال

 القضاة تنبيه سماحته طلب أخطاء من مطلقاً القبيلة إلى انتسابهم على يترتب وما الموضوع
 القبائل، من قبيلة أي إلى انتسابه إثبات يريد ممن االستفسار ينبغي وأنه األمر هذا مثل على
 ما فاعتمدوا وعليه .اهـ.الشرعية بالبينة ذلك يكون وأن بالوالء؟ أو بالنسب إليها انتسابه هل
 سبق بما التقيد مع-ثانيا . أعاله المذكور السابق التعميم مقتضى إنفاذ في الدقة-اوال : يلي
 الحقيقة توضح بصياغة اإلثبات فيقيد بالوالء الفخذ أو القبيلة إلى االنتساب كون حال ففي
. و/انتهى .)تعميمه جرى بموجبه وللعمل . سماحته ذكرها التي للحيثيات اللبس تحتمل وال
64/ت/8
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النسب

 المعاهد لشئون اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة وكيل سعادة خطاب تلقينا( :وبعد -
 في »ابن« كلمة حذف على مالحظته المتضمن هـ24/4/1413 في 54/19 رقم العلمية

 أنه مع أحيانا يالحظ سعادته إليه أشار ما إن وحيث .الشرعية والصكوك الرسمية المكاتبات
 وتاريخ ت8/181 رقم الوزارة بتعميم الخصوص هذا في التنبيه جرى أن سبق
 رقم باألمر ورد ما أهمية على التأكيد مع «.. :نصه ما فيه جاء الذي هـ21/9/1408
 جميع في العربية اللغة قواعد التزام بوجوب القاضي هـ15/11/1404 وتاريخ م/7/3530

 بكلمة الشخص اسم يتبع وأن واضحة بصورة األسماء كتابة على التركيز مع االستعماالت



 نأمل .اهـ .»العائلة اسم يذكر ثم االسم تسلسل كامل في وهكذا أبيه اسم يذكر ثم »ابن«
 في ذلك أكان سواء االسم كتابة عند التعميم هذا في ورد ما بموجب والتقيد االطالع
 في 1125/ت/13 رقم بالتعميم أكد وقد .و/انتهى .)الرسمية المكاتبات أو الصكوك

هـ26/10/1418
1694/ت/13
1/54
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النسب

)

 رقم السامي األمر على المبني هـ26/10/1418 في 1125/ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 لألسماء )آل( أو )ابن( كلمة إضافة على بالتأكيد القاضي هـ21/9/1418 في م/385 /7

 التعميمي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ...المدارس وفي المكاتبات جميع في
 إلى نشير " :التحية بعد نصه بما القاضي هـ15/12/1421 والتاريخ م/7/1380 الرقم ذي

 وتاريخ 1214/8 ورقم ,هـ15/11/1404 وتاريخ /م /3530 /7 رقم األوامر
 وتاريخ م /7/385 ورقم ,هـ10/9/1408 وتاريخ م /7/1724 ورقم ,هـ11/7/1405
 وجوب على بالتأكيد الصادرة هـ28/11/1418 وتاريخ م /455 ورقم , هـ21/9/1418

 في لألسماء )آل( أو )ابن( كلمة وإضافة ,العائلة اسم يذكر ثم واضحة بصورة األسماء كتابة
 المختصة الجهات إبالغ الداخلية وزير سمو وعلى ...,المدارس وفي المكاتبات جميع

 وحيث .السفر وجوازات والبطاقات الوثائق لجميع بالنسبة ذلك على بالحرص بالوزارة
 على التأكيد إليكم نرغب .يتردد يزال ال ]عمر ,محمد ,علي [ مثل االسم ترادف أن الحظنا

 واضحة بطريقة األسماء توضع بحيث دقة بكل أعاله إليها المشار األوامر به قضت ما إنفاذ
 وتسجيل والجوازات والوثائق والمدارس المكاتبات في )آل( أو )ابن( كلمة االسم يتبع وأن

 لذا .اهـ ".موجبه يلزم ما فأكملوا دقة بكل ذلك على والحرص اإلعالم ووسائل المواليد
. و / )بذلك بالتقيد منسوبيكم على والتأكيد موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

1814/ت/13
1/5
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النسب
..)

 ت/12/101ورقم هـ5/8/1406في ت/12/158رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً
 حفائض في رسمي تعديل من تم ما على بناء الصكوك تعديل بشأن هـ30/5/1406في

 التعميمي الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا فقد وعليه .الخ..النفوس
 الملكي السمو صاحب تعميم تلقينا(( :ونصه هـ7/3/1422في ش101/23925رقم البرقي
 ت هـ س13رقم سموه لتعميم اإللحاقي هـ20/2/1422في هـ ج س72 رقم الداخلية وزير

 وهو قبائل إلى باالنضمام األشخاص بعض قيام إلى اإلشارة المتضمن هـ14/8/1414في
 كان ما على شيء كل يبقى بأن( خالصتها الموضوع حول أوامر من صدر وما منهم ليسوا
 ونظراً )األنساب بين الخلط عدم فيجب جديد ماهو أما.الباب فتح وعدم السابق من عليه
 أو الحذف أو التعديل بإجراء المختصة الجهة هي المدنية لألحوال الوزارة وكالة ألن

 والتعليمات المدنية األحوال نظام تطبيق تتولى التي وهي للمواطنين المدنية القيود في اإلضافة
 فيما خاصة إضافة أو حذف أو تعديالت أي منع في ورغبة . يستجد وما األمور لهذه المنظمة

 وحيث ، المعنية الجهة قبل ومن للتعليمات وفقاً إال العوائل أو للقبائل باالنتساب يتعلق
 طريق عن اإلضافة أو الحذف أو التعديل بطلب التقدم يكون بأن سموه تعليمات صدرت
 في القبائل إحدى إلى ينتمي التعديل طالب المواطن كون حالة وفي المدنية األحوال إدارات
 في المدنية األحوال فروع من بالتأكد المدنية األحوال غدارة فتقوم الحدودية المناطق
 .انتهى..)مالحظات أو تعليمات من لديهم عما المواطن قبيلة تتبعها التي الحدودية المناطق
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .بموجبه والتمشي بمراعاته االيعاز سموه وطلب
الوزارة من التعميم يطلب يحفظكم،،، والله
ت/55/12
3/661
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النشوز

 في 6895 رقم المعظم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة قبل من المعد البحث صورة ومرفقاته هـ1/3/1395

 اآلراء بإجماع الهيئة من المتخذ العلماء كبار هيئة قرار وصورة والخلع النشوز موضوع في



 والعمل االطالع نرغب .الموضوع في هـ21/8/1394 في 26 برقم الخامسة دورتها في
.2/285 الخلع في العلماء كبار هيئة قرار مع التعميم ينظر . و/انتهى .)بمقتضاه

105/ت/8
3/661
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النشوز

 على أن المتضمن هـ24/8/1394 في ت/170/1 رقم الوزارة هذه لتعميم فإلحاقاً( :وبعد
 في يذكر أن لزوجها باالنقياد الزوجة على فيها وحكم زوجية قضية إليه رفعت إذا القاضي
 ما الزوجية حقوقها لسقوط موجباً ذلك ويكون ناشزاً تعتبر فإنها تمتثل لم إذا أنها الصك
 قضية لديه أن القضاة الفضيلة أصحاب أحد من وردنا وحيث. االنقياد عدم على مصرة دامت
 من الحكم هذا وصدق زوجها بيت إلى الرجوع بلزوم الزوجة على بالحكم انتهت زوجية

 أدى مما رفضت الزوجة أن ذكرت التنفيذ جهة أن فضيلته خطاب تضمن وقد التمييز هيئة
 يطلب ولذا ذلك حيال الرأي إبداء التنفيذ جهة وترغب السجن من إطالقها وتم سجنها إلى

 بضرورة طرفكم القضاة الفضيلة أصحاب على التأكيد نرغب وعليه . نراه بما التوجيه فضيلته
 عليها يصدر التي الزوجة إفهام ومالحظة أعاله إليه المشار الوزارة تعميم بموجب التمشي

 ال ناشزاً اعتبارها ذلك ومن انقيادها عدم على المترتب باألثر زوجها لطاعة باالنقياد حكم
 جهات على التأكيد بأمل هذا تعميمنا من بنسخة الداخلية وزارة زودنا وقد هذا.لها نفقة

.و/انتهى .)األحكام تلك مثل لتنفيذ القوة استعمال بعدم التنفيذ
1766/2

3/665
9
5

1379
والمأذونية النكاح

 األنكحة عقود مأذوني أو العلمية البحوث محضري أو الشجاج مقدري من كثيراً إن(... -
 يمضي أنه تحققنا وقد وظائفهم مسميات في ورد ما غير األعمال من بشيء يقومون ال

 وحيث الجهات بعض في شجاج أو جروح تقدير إلى تحتاج قضية يحدث لم شهر أو أسبوع
 دائرته واختصاصات أعمال توزيع في يتقيد ال الدائرة رئيس أن على ينص النظام إن

 هؤالء ترك عدم فيقتضي.المادة.إلخ...التعيين قرارات أو الميزانية في الواردة بالتسميات



 حدود في األعمال من به القيام يستطيعون ما إليهم يسند بل مستمر عمل بدون وأمثالهم
.593/ص الشجاج مقدري في التعميم نص ينظر . ن/انتهى .)الرسمي الدوام ساعات
649/3

3/665
8
2

1380
والمأذونية النكاح

 في 22833/1 برقم القضاة رئيس لسماحة العام األمن مدير سعادة كتب فقد( :وبعد -
 أن بعد هرب الذي /.......المدعو ابنتها زوج اشتكت /.....المرأة أن هـ3/12/1379

 طلب عند يجب : بأنه نبلغكم عليه وبناء .إلخ...ريال آالف ثالثة الخداع بطريق منها اقترض
 الرسمية وإقامته هويته على واالطالع وسلوكه سيرته حسن من التأكد األجنبي نكاح عقد

 التكاليف جميع لتغريمه عليه القوي الكفيل أخذ ويجب ومهنته وماله سفره جواز وصحة
 ال الشروط هذه فيه يتوفر لم ومن السابقة الشروط في خلل حصول ثبت إذا والمالية األدبية
. ن/انتهى .)العامة للمصلحة ضماناً بالزواج له يسمح

2651/3
3/665

16
5

1380
والمأذونية النكاح

 في 9578 رقم الوزراء مجلس رئيس سمو خطاب صورة هذا برفق إليكم نبعث( :وبعد -
 المرأة نكاح عقد حين اتباعه يجب ما بشأن الداخلية لوزارة أصله الموجه هـ28/4/1380

 ما جميع في بدقة موجبه وإنفاذ فيه جاء بما اإلحاطة ونود السعودي الرجل من األجنبية
 الوزراء مجلس رئيس سمو خطاب نص . ن/انتهى .)المذكورة األنكحة عقود من تجرونه

 سعودي من الزواج تريد أجنبية كل مطالبة اعتماد (... : هـ28/4/1380 في 9578 رقم
 ممثلية إشعار من جوازها نفس وفي العقد صك في ذلك وإثبات ورعويتها هويتها يثبت بما

 هذا من صورة أبلغت وقد إقامته ومحل لها اسمه وتوضيح بسعودي زواجها عند حكومتها
 كما بموجبه والتمشي المملكة في الشرعية المحاكم كافة على تعميمه العتماد القضاة لرئاسة
.».لإلحاطة الخارجية لوزارة منه صورة أبلغت
122/3



3/666
11
1

1382
والمأذونية النكاح

 21841 برقم الوزراء مجلس رئاسة مقام من الصادر القرار صورة رفقه تجدون( :وبعد -
 في اإلقامة ويرغبون سعوديات يتزوجون الذين األجانب بخصوص هـ13/11/1381 في

 للتقيد منه بصورة لديكم األنكحة مأموري وتزويد بموجبه والعمل عليه فلالطالع .المملكة
 هـ13/11/1381 في 21841 رقم الوزراء مجلس قرار نص . ن/انتهى .)المستقبل في به
 أرقامها الموضح المعامالت طيه : التحية بعد الداخلية وزير الملكي السمو صاحب« :

 مجلس إن وحيث بسعوديات، المتزوجين األشخاص حول المشفوع البيان في وتواريخها
 الوزراء مجلس إن : يلي ما هـ11/11/1381 وتاريخ 680 رقم بقراره قرر الموقر الوزراء

 سعوديات من يتزوجون الذين األجانب لبعض اإلقامة بمنح الخاصة المعاملة على اطالعه بعد
 السعودية المرأة يجبر ال النظام ألن ونظراً المملكة، خارج إلى معهم السفر زوجاتهم وترفض

 اتخاذ وعدم جهة من العائلي الكيان حفظ في ورغبة لزوجها، تبعاً الخارج إلى السفر على
 توصية على االطالع وبعد أخرى، جهة من المملكة في لإلقامة وسيلة سعودية من الزواج

 الذين األجانب -1 : يلي ما يقرر . هـ22/10/1381 وتاريخ 129 رقم األنظمة لجنة
 طالما الزوجية قيام طيلة العادية اإلقامة يمنحون القرار هذا صدور قبل سعوديات من تزوجوا

 الزيارة أو للحج يقدمون الذين األجانب -2 . الخارج إلى معهم السفر يرغبن ال زوجاتهم أن
 بمقتضى إال العادية اإلقامة حق القرار هذا صدور بعد يمنحون ال سعوديات من ويتزوجون
 وهم سعوديات من يتزوجون الذين األجانب -3 . اإلقامة نظام في المحدودة التسهيالت

 توفرت طالما الزوجية قيام طيلة العادية إقامتهم رخصة تجدد العادية اإلقامة رخصة يحملون
 المرأة من الزواج يكون ال -4 . ثابت رزق مورد لهم كان أو اإلقامة تلك منح شروط

 باإلبعاد قرار عليه صدر قد كان إذا المملكة في اإلقامة حق األجنبي منح في سبباً السعودية
. فيهم المرغوب غير األشخاص من كان أو البالد أمن ضرورات تقتضيها ألسباب البالد عن

 دخوله كان إذا المملكة في اإلقامة حق السعودية المرأة من المتزوج األجنبي يمنح ال -5
 فعلياً مقيمون أوالدها مع وأنها زوجته من أوالداً له أن أثبت إذا إال نظامية غير بطريقة إليها
 باإلبعاد قرار بحقهم الصادر من أو فيهم المرغوب غير األشخاص من يكن ولم المملكة في

 يسمح ال سعوديات من يتزوجون الذين األجانب -6 . البالد أمن ضرورات تقتضيها ألسباب



.».يلزم ما إكمال فأرجو.حرر ذكر ولما .بها المعمول األنظمة وفق إال بالعمل لهم
1640/3

3/668
13
4

1383
والمأذونية النكاح

 في 4730 برقم خطاباً الوزراء مجلس رئيس الملكي السمو صاحب من تلقينا( :وبعد -
 ويقضيان هـ3/3/1383 في 5672 برقم نائبه سمو من خطاباً تلقينا كما هـ23/2/1383

 يرغبنه ممن الحكومة قبل من عتقهن جرى الالتي لإلماء النكاح عقد بإجراء قاض لكل باإلذن
 واالبن كاألب النسب من ولي لهن يكن لم إذا فيما شرعاً الالزمة الشروط فيه توفرت إذا

. ر/انتهى .)بموجبه والعمل ذكر ما إنفاذ فاعتمدوا .ونحوهما واألخ
جـ/4500/3

3/668
24
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1383
والمأذونية النكاح

 وتاريخ 2403 رقم المفتي سماحة من الصادرة الفتوى على بناء( :وبعد -
 األوامر بموجب الرق من تحررن الالتي اإلماء على العقد بشأن هـ26/11/1383

 السالم أبها محكمة رئيس فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من« : نصها هذا.إلخ...األخيرة
 هـ19/3/1383 وتاريخ 1823 رقم كتابكم وصلنا :وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم
 من تحررن الالتي اإلماء نكاح عقد عن باسترشاده مشيط خميس قاضي خطاب به المرفق

 الجهة وبين وبيننا جهة من القضاة بعض وبين بيننا مكاتبة الصدد هذا في جرى وقد .الرق
 أن وهو قريب أمر بدى وأخيراً الجواب تأخر وقد أخرى جهة من الحكومة في المختصة

 إن وحيث نفقاتهن ناحية ومن عفافهن ناحية من النكاح إلى ماسة بحاجة اإلماء هؤالء
 إن وحيث ـ بها أعلم الله ـ مدة إلى ستطول أنها وربما الوقت هذا إلى طالت بشأنهن المخابرة
 من الحكومة له جعلت ما وبحكم منصبه بحكم بهذا المعني الشرعي المرجع هو القاضي

 هو القاضي أن وهو مؤقت حل لذلك يجعل أن فاألولى عقودهن وتولي أمرهن في النظر
 اإلجراء وبهذا وإذنها برضاها تختاره الذي الكفؤ على نكاحها ويعقد أمرها يتولى الذي

 من فيه ما مع عقد دون المدة هذه بقائهن من المتوقعة المفسدة وتندفع المصلحة تضمن



 يصار فحينئذ شرعية نتيجة عن وتسفر السابقة المخابرة تنهى وعندما والمشقة الحرج
. ن/انتهى .)الصدد هذا نحو يجب ما اتخاذ وعليكم..إليها

م/1885/2
3/669
5
8

1385
والمأذونية النكاح

 هـ21/6/1385 وتاريخ 13152 رقم السامي المقام خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 سواء أجنبي أي زواج عقد إجراء بعدم القاضي الداخلية وزير السمو لصاحب أصالً الموجه

 اعتماد االطالع بعد فنرغب .».اهـ.نظامية إقامة رخصة يحمل يكن لم ما امرأة أو رجالً كان
. ر/انتهى .)بالالزم األنكحة عقود مأذوني وإبالغ فيه جاء ما

ت/35/3
3/669

30
3

1389
والمأذونية النكاح

 الذي هـ2/3/1389 في 797 رقم الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا( :وبعد -
 بامرأة تزوج قد الجنسية سعودي غير شخصاً أن التحقيق من اتضح قد أنه إلى فيه يشير

 المحاكم، إحدى له العقد تولت وقد باإلقامة تصريحاً يحمل يكن لم أنه حين في سعودية
 إقامتهم أن حين في المملكة في بالبقاء التذرع لألجانب يتيح العمل هذا مثل كان ولما

 المشار للشخص العقد تولت التي المحكمة على التنبيه سعادته رغب فقد نظامية غير بالبالد
 من التأكد بعد إال بالزواج أجنبي ألي العقد بعدم بالمملكة المحاكم كافة على والتعميم إليه

 فنرغب .العقد فيها سيتم التي المنطقة في الجوازات بإدارة االتصال طريق عن وضعه سالمة
. ر/انتهى .)بموجبه والتقيد ذلك اعتماد

ت/99/2
3/669

11
8

1389



والمأذونية النكاح
 في 13156 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس سعادة خطاب بطيه تجدون( :وبعد -

 المبلغ هـ8/5/1389 ـ7 في 212 رقم الوزراء مجلس قرار صورة وكذلك هـ25/6/1389
 بشأن هـ10/5/1389 في 9171 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان بخطاب
 البالد في وتخلف هـ1380 عام الحج بقصد المملكة إلى قدم الذي /.............المدعو
 على ليحصل ـ الجنسية السعودية ـ عمه ابنة من الزواج من تمكن بترحيله األمر صدر وعندما
 األنكحة مأذوني وإبالغ فيه جاء بما اإلحاطة فنرغب .إلخ...بجانبها للبقاء اإلقامة رخصة

 هـ12/1/1391 في ت/9/3 رقم بالتعميم أكد . ن/انتهى .)عليه نص ما باعتماد بطرفكم
 -2 «... : نصه ما هـ8/5/1389 ـ 7 في 212 رقم الوزراء مجلس قرار في ورد ومما

 من الشرعيين المأذونين منع -1 : يلي بما تقضي اإلقامة نظام أحكام تكمل الئحة استصدار
 يثبت ما األجنبي الطرف يبرز لم ما أجنبياً واآلخر سعودياً أطرافها أحد يكون زيجة أي عقد

 الطرف موافقة الزواج عقد يتضمن أن -2 . اإلقامة كرخصة بالمملكة وجوده شرعية
 أو بإرادته سواء المملكة من النهائي للسفر ومعرض أجنبي اآلخر بأن وعلمه السعودي
.».حرر ذكر ولما . النظام أحكام بمقتضى

ت/4/2
3/670
9
1

1390
والمأذونية النكاح

 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب نص يلي فيما تجدون( :وبعد -
 عطفاً الخارجية للشئون الدولة وزير لمعالي أصالً الموجه هـ26/12/1389 في 23421

 وزير المعالي صاحب« : النص هو وها األجنبيات من الزواج بشأن السابقة التعليمات على
 اعتمدوا األجنبيات من الزواج بشأن السابقة تعليماتنا إلى باإلشارة الخارجية للشئون الدولة

 مجلس رئيس من خاص إذن على الحصول قبل السعوديات بغير الزواج يمنع : يلي ما
 دبلوماسيين من الخارجية وزارة موظفي جميع -1 : اآلتية للفئات وذلك ينيبه من أو الوزراء

 من الوطني والحرس الجيش في السعودية المسلحة القوات أفراد جميع -2 . وإداريين
 والطيران الدفاع وزارة في يعملون الذين اإلداريون وكذلك وجنود ضباط وصف ضباط

 الحدود وسالح العام، األمن في يشتغلون الذين الموظفين جميع -3 . الوطني والحرس
 الموظفين جميع -4 . والجنسية والجوازات المباحث، االستخبارات، السواحل، وخفر



 الطالب جميع -5 . الدولة أجهزة جميع في سري طابع ذات وظائف في يشتغلون الذين
 يفصل التعليمات هذه يخالف من وكل .الدولة حساب على للدراسة للخارج يبتعثون الذين

 إن ـ للمملكة ويعاد عليه الصرف يوقف أو ـ موظفاً كان إن ـ وظيفته من الزواج تاريخ من
 .) فيه جاء ما واعتماد اإلحاطة فنرغب .».اهـ. يحفظكم والله للدراسة مبتعثاً طالباً كان

. و/هـ29/1/1394 في ت/18 رقم التعميم بذلك صدر . ن/انتهى
ت/39/2
3/671
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3

1391
والمأذونية النكاح

 على بناء هـ9/1/1390 في ت/4/2 برقم لكم المبلغ التعميمي للخطاب إلحاقاً( :وبعد -
 من الزواج بشأن هـ26/12/1389 في 23421 رقم التعميمي السامي المقام خطاب

 رقم التعميمي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب نص يلي فيما وتجدون األجنبيات
 وزير المعالي صاحب« :النص. الموضوع حول هـ19/2/1391 في 130142/1927

 لوزارة أصله الموجه السامي المقام خطاب من لكم المعطاة الصورة إلى إشارة العدل
 باألجنبيات السعوديين زواج بشأن هـ26/12/1389 في 23421 برقم الخارجية

 الحصول بعد إال السعوديات بغير الزواج من الموظفين من الممنوعة الفئات فيه والموضوع
 يتقدمون الراغبين جميع أن لوحظ وقد.ينيبه من أو الوزراء مجلس رئيس من خاص إذن على
 بأن منسوبيكم على التأكيد فنرغب ذكر ما األمر وحيث . لهم اإلذن طالبين الوزارة لهذه
 يقوم ومرجعه مرجعه إلى رأساً بطلبه يتقدم أن السعوديات غير من الزواج يرغب من على

 من كان فإن الذكر سالف السامي األمر في جاء ما ضوء على الطلب ذلك بفحص بدوره
 إلى بذلك بالتقدم الطلب صاحب يفهم السامي المقام من خاص إذن إلى تحتاج التي الفئات
 الخارجية لوزارة رأساً قبلكم من طلبه فيحال الفئات تلك غير من كان وإن السامي المقام

 اإلمارات كافة أعطيت وقد هذا سري، طابع ذا تكن لم وظيفته وأن جنسيته إيضاح بعد
 إن إال األشخاص مراجع إلى مستقبالً طلبات من يردها ما إحالة بغية التعميم هذا من صوراً

 لنا ويرفع نحوه يلزم ما المختصة الجهة فتستكمل الوزارة لهذه تابعاً الطلب صاحب كان
. ك/انتهى .)واالعتماد اإلحاطة ونرغب .».اهـ.تحياتنا ولكم.يجب ما إلكمال ذلك بعد عنه
ت/91/1
3/672
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1391
والمأذونية النكاح

 في 6775/2 رقم خطابه بالطائف الكبرى المحكمة رئيس رفع فقد( :وبعد -
 بابصيل حسن/الشيخ الطائف بمحكمة القاضي فضيلة خطاب ومشفوعه هـ25/12/1389
 في الثيب المرأة موافقة أخذ فضيلته اقتراح المتضمن هـ24/12/1389 في 2157 رقم
 والدها من تعريفها بعد وذلك نكاحها عقد بإجراء الشرعي المأذون إلى والدها تقدم حالة

 بأنهن الزوجات دعاوي تجنب بذلك يمكن حتى متبعة قاعدة هذا يكون أن على أقاربها وأحد
 العصبية، تكثر حيث البادية في سيما وال ذلك إلى مدفوعات يكن وقد رضاهن بدون زوجن

 قرارها فأصدرت الوزارة بهذه العليا القضائية الهيئة قبل من االقتراح هذا دراسة جرى وقد
 األحاديث من ثبت ولما لذلك بدراستها أنه المتضمن هـ5/5/1391 وتاريخ109 رقم

 من العامة بين موجود هو ولما البكر واستئذان الثيب باستئمار األمر في الصريحة الصحيحة
 المحاكم على التعميم من مانعاً ترى ال الهيئة فإن.تزويجهن عند النساء استئذان في التساهل

 اعتمدوا وعليه .تزويجها على المرأة موافقة من التثبت ينبغي بأنه الشرعيين المأذونين وعلى
 األب هو الولي كان ولو البكر واستئذان الثيب المرأة استئمار بعد إال عقد أي إجراء عدم

 في ألن بذلك عليها اإلشهاد وينبغي .بذلك الشريف الحديث جاء كما صماتها البكر وإذن
 مأذوني فأبلغوا .رضاهن بغير زوجن بأنهن النساء بعض شكاوي من كثير لدابر قطعاً ذلك
.و/انتهى .) مقتضاه إلنفاذ ذكر ما األنكحة عقود
ت/138/3

3/673
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1391
والمأذونية النكاح

 ط/124 رقم تحت بمكة الوزارة فرع مدير فضيلة من الواردة األوراق إلى نشير( :وبعد -
 النقاط بعض عن /.............بالطائف األنكحة مأذون استفسار بشأن هـ29/6/1391 في

 بأن إفادته جرت وقد .ذلك وخالف بعض من بعضهم األجانب تزوج بشأن والمالحظات
 األجنبي أو األجنبية على السعودي زواج إجراء عدم على تنص للمحاكم المبلغة التعليمات

 زواج أما نظامية، بطريقة إقامة وكونها اإلقامة صحة من التأكد بعد إال السعودية على



 هوية من المأذون وتحقق الشرعية الشروط توفرت فمتى بعض على بعضهم األجانب
 طريق عن للعقد السابقة اإلجراءات تكون أن على لهما العقد إجراء من مانع فال الزوجين
 ألحدهما أو لهما يسمح لم إذا بأنه المحكمة قبل من التعهد الزوجين على ويؤخذ المحكمة

 الذي االذن صك في ذلك ويثبت تأخير أي بدون للرحيل مستعدين يكونان فإنهما باإلقامة
 جميع في المتبعة األصول حسب العقد بإجراء الشرعي للمأذون يؤذن ثم المحكمة من يصدر

. و/انتهى .)به إحاطتكم جرت بذلك للعمل المحاكم
ت/27/2
3/674
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1392
والمأذونية النكاح

 قرار به قضى ما بشأن هـ7/8/1389 في ت/9/3 رقم التعميمي لخطابنا إلحاقاً( :وبعد -
 زيجة أي عقد من الشرعيين المأذونين بمنع هـ8/5/1389 ـ7 في 212 رقم الوزراء مجلس
 في وجوده شرعية يثبت ما األجنبي الطرف يبرز لم ما أجنبياً فيها الطرفين أحد يكون

 وبين بيننا الصدد بهذا مخابرة من مؤخراً دار ما إلى ونشير . اإلقامة كرخصة المملكة
 وزير سمو نائب الملكي السمو صاحب بخطاب انتهت الداخلية وزير الملكي السمو صاحب
 السالم العدل وزير معالي : نصه اآلتي هـ1/2/1392 في ز188/1/ج ج برقم لنا الداخلية

 بشأن هـ21/7/1391 في 1212 رقم معاليكم خطاب إلى نشير وبركاته الله ورحمة عليكم
 أبناء من إليها للمتقدمين بالنسبة اتباعه يجب عما والطالق واألنكحة الضمان محكمة استعالم
 ال بعضهم ألن نظراً السعوديات غير من أو السعوديات من الزواج بطلب العربي الخليج
 إمارتي لرعايا بالنسبة أنه معاليكم نخبر .منها معفون أنهم للمحكمة وذكروا اإلقامة يحمل

 بحملهم ويكتفى المملكة في النظامية اإلقامة رخص حمل من معفون فهؤالء وقطر الكويت
 إمارات برعايا يتعلق وفيما المفعول سارية تكون أن على بالدهم من لهم الصادرة الوثائق
 هذه وتود.المجانية اإلقامة تصاريح على بالحصول ملزمون فأولئك اآلخرين العربي الخليج
 رعايا من شخص أي إليها تقدم إذا ما حالة في بأنه واألنكحة الضمان محاكم إشعار الوزارة
 اإلقامة موضوع في التباس أي وقع أو األمر عليهم واشتبه خالفهم أو العربي الخليج إمارات

 وضعه عن والجنسية الجوازات إدارات من االستفسار فبإمكانها.ذلك نحو أو يحملها التي
 اإلحاطة نرغب .».اهـ.يحفظكم والله.ذلك ضوء على يجب ما وإكمال النظامية الناحية من
. و/انتهى .)بموجبه والتقيد فيه جاء بما



ت/107/3
3/675
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1393
والمأذونية النكاح

 بعقد يقومون والمنتسبين المساجد أئمة من األشخاص بعض أن بعلمنا اتصل فقد( :وبعد -
 عقود بإجراء السماح عدم يعتمد وعليه .بذلك ترخيصاً يحملون ال وهم للناس األنكحة
 وليست األنكحة عقود يتعاطى من وكل.ذلك له تجيز رخصة يحمل كان لمن إال األنكحة

 رقم بالتعميم أكد .و/انتهى .)الجزاء من على يترتب لما عرضة سيكون فإنه رخصة لديه
و/هـ25/1/1394 في ت/16/3

ت/190/2
3/675
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1393
والمأذونية النكاح

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 في 16851 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه التعميمي

 بشأن هـ11/7/1393ـ10 في 824 رقم الوزراء مجلس لقرار والمتضمن هـ15/7/1393
 بغير السعودية زواج أو السعودية بغير السعودي زواج حاالت لمعالجة المقترح التنظيم

 ديوان رئيس معالي خطاب نص - . و/انتهى .)بموجبه والتمشي اإلحاطة نرغب .السعودي
 وزير الملكي السمو صاحب : هـ15/7/1393 في 16851 رقم الوزراء مجلس رئاسة

 زواج حاالت لمعالجة سموكم قبل من المقترح التنظيم إلى باإلشارة :التحية بعد الداخلية
 الموقر الوزراء مجلس قرر لقد .السعودي بغير السعودية زواج أو السعودية بغير السعودي

 رقم للمجلس العامة األمانة خطاب رفق الوارد هـ11/7/1393ـ10 في 824 رقم بقراره
 التنظيم على االطالع بعد الوزراء مجلس إن : يلي ما هـ11/7/1393 في 5177/5/38/6
 بغير السعودي زواج حاالت لمعالجة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب قبل من المقترح

 أن يجوز ال : أوال : يأتي ما يقرر لهذا المرافق السعودي بغير السعودية زواج أو السعودية
 الخارجية وزارة موظفو -أ : اآلتية الفئات من كان إذا السعودية بغير السعودي يتزوج



 -ج . المملكة خارج في العاملون غيرهم من الموظفون -ب . واإلداريون الدبلوماسيون
 كانوا سواء الوطني الحرس وأفراد والبحرية والطيران الجيش في المسلحة القوات أفراد

 أو ضباطاً كانوا سواء الداخلي األمن قوات أفراد -د . جنود أو صف ضباط أو ضباطاً
 أو عسكريين من العامة واالستخبارات المباحث في العاملون -هـ . جنود أو صف ضباط
 ديوان يقترحه ما وفق خاصة أهمية ذات وظائف يشغلون الذين الموظفون -و . مدنيين

 الخارج في يدرسون الذين الطالب جميع -ز . الوزراء مجلس عليه ويوافق العام الموظفين
. الخاص حسابهم على يدرسون أو الحكومة قبل من مبتعثين كانوا سواء

 بغير السعودي يتزوج أن يفوضه من أو الداخلية وزير من موافقة بغير يجوز ال : ثانيا
 الحكم يسري : ثالثا . األولى المادة في عليها المنصوص الفئات غير من كان إذا السعودية

 أي : رابعا . السعودي بغير السعودية زواج على والثانية األولى المادتين في عليه المنصوص
 وفصل وظيفته من الموظف فصل -1 : عليه يترتب السابقة لألحكام بالمخالفة يتم زواج

 -3 . السعودية المختصة الجهات قبل من زواجه توثيق عدم -2 . بعثته من المبتعث الطالب
 في مقيمة كانت إذا إقامتها وإنهاء المملكة إلى السعودية غير الزوجة بدخول السماح عدم

 طلب رفع يتم الثانية المادة في عليها المنصوص للحاالت بالنسبة : خامسا . المملكة داخل
 ممثليات أو اإلداريين الحكام بواسطة أو مباشرة إما يفوضه من أو الداخلية وزير إلى الموافقة

 أو سعودية من الزواج يرغب الذي لألجنبي بالنسبة : سادسا . الخارج في الملك جاللة
 غير من األجنبية أو األجنبي يكون أال يشترط أجنبية من الزواج يرغب الذي السعودي
 األشخاص ذلك ويشمل ديانته أو جنسيته أو بشخصيته تتعلق ألسباب فيهم المرغوب
 الشرعية المحاكم تتولى : سابعا . اإلسالمية الشريعة تقرها ال التي المعتقدات إلى المنتمين

 في الزواج عقد توثيق قبل وتطبيقها السابقة المواد في المذكورة الشروط توافر من التأكد
 سعودية أو سعودي ألي اإلذن قبل ذلك من التحقق السعودية الممثليات وتتولى الداخل
 طلبها على بناء الشرعية المحاكم بتزويد السعودية الممثليات تقوم كما الخارج، من بالزواج
 الخارجية وزارة تصدر : ثامنا . أعاله المذكورة الشروط توافر من التحقق أو بالتحري
 أحد يكون الذي الزواج عقد بحظر المملكة في األجنبية الممثليات على تأكيدياً تعميماً
. سعودياً طرفيه

 في عليها المنصوص الوظائف إحدى في بأجنبية المتزوج السعودي استخدام يجوز ال : تاسعا
 المدنية الوظائف في االستخدام ذلك من ويستثنى األولى المادة من)أ،ب،ج،د،هـ،و( الفقرات

 من القرار هذا أحكام تسري : عاشرا . الوزراء مجلس من بقرار فيجوز الضرورة عند منها
 حرر ذكر ولما . الشأن هذا في وتعليمات قرارات من صدر أن سبق ما ويلغي صدوره تاريخ



 .».تحياتي ولسموكم بموجبه يلزم ما إكمال أرجو ذلك على موالي جاللة وافق وحيث .
 رقم التعميم بذلك صدر كما .و/هـ18/10/1393 في ت/241/3 رقم بالتعميم أكد
 ينظر .ش/هـ14/8/1404 في ت/12/148 رقم والتعميم .و/هـ29/1/1394 في ت/18

 في 839/ت/13 رقم والتعميم .و/هـ6/1/1423 في 1918/ت/13 رقم التعميم
.و/هـ18/6/1424 في 2265/ت/13 رقم بالتعميم اكد .و/هـ24/8/1416
ت/6/3
3/678
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1394
والمأذونية النكاح

 لسمو أصالً الموجه الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب صورة تلقينا( :وبعد -
 رقم الوزراء مجلس قرار والمتضمن هـ22/11/1393 وتاريخ 27813 برقم الداخلية وزير

 عقد يمنع : يلي ما يقرر(... الوزراء مجلس أن: المتضمن هـ18/11/1393 في 1399
 من الشرعيون المأذونون يمنع كما البالد في باإلقامة لهما يصرح لم أجنبيين لطرفين الزواج

 بالمملكة وجوده شرعية يثبت ما كالهما يبرز لم ما أجنبيين طرفاها يكون زيجة أي عقد
 على موالي جاللة وافق وحيث قوله معاليه وأضاف .حرر ذكر ولما.نظامية إقامة كرخصة

 نص بما التقيد اعتمدوا وعليه .».اهـ.تحياتي ولسموكم بموجبه يلزم ما إكمال أرجو ذلك
 في ت/70/5 رقم بالتعميم أكد . و/انتهى .)العتماده يلزم لمن وأبلغوه المذكور القرار عليه
 في ت/7/12 ورقم ك،/هـ22/12/1401 في ت/202/12 ،ورقم و/هـ21/4/1399
 رقم التعميم انظر .ك/هـ8/2/1409 في ت/8/15 ورقم و،/هـ20/1/1402
. هـ13/7/1427 في 2923/ت/13
ت/16/3
3/679
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1394
والمأذونية النكاح

 عقود على مشتملة عادية وثائق على القضاة بعض تصديق األيام هذه الحظنا لقد( :وبعد -
 المحاكم جميع على عممنا أن سبق أنه مع أنكحة عقود مأذون من تصدر لم وبعضها أنكحة

 برقم آخر وتعميم العادية الوثائق على التصديق بعدم هـ1/11/1390 في ت/147/3 برقم



 رخصة يحمل لمن إال األنكحة عقود بإجراء السماح بعدم هـ13/5/1393 في ت/107/3
 بها ليس التي والبلد السابقين بالتعميمين التمشي عليكم نؤكد فإننا وعليه . ذلك له تجيز

 عند أجريت سابقة عقود فيه كان وإذا القاضي فضيلة عند النكاح عقد إجراء يكون مأذون
 إثبات منها يطلب ما عند به صك وإخراج العقد هذا إثبات إجراء المحكمة فعلى مأذون غير

. و/انتهى .)ذلك
ت/39/13
3/679
9
3

1394
والمأذونية النكاح

 في ت/16/3 رقم التعميمي العدل وزير معالي خطاب تبلغتم أن سبق فقد( :وبعد -
 عقود بإجراء السماح وعدم العادية الوثائق على التصديق بعدم القاضي هـ25/1/1394

 إجراء يكون مأذون فيها ليس التي البلد وأن ذلك له تجيز رخصة يحمل لمن اال األنكحة
 فعلى مأذونين غير عند أجريت سابقة عقود وجد وإذا القاضي، فضيلة عند النكاح عقد

 أن سبق قد وأنه . ذلك إثبات منها يطلب عندما به صك وإخراج العقد هذا إثبات المحكمة
 هـ9/3/1391 بتاريخ األنكحة بعقود الخاصة األوراق من بوماً 20 لمحكمتكم صرف

 بنكاً أنشأت قد ـ الله وفقها ـ الرشيدة حكومتنا أن إلى ونظراً . الغرض هذا في الستخدامها
 وزارة من مصدقة رسمية بعقود المواطنين يطالبون البنك هذا عن المسؤولين فإن للتسليف

 غير أناس قبل من أجريت قد إليها تصل التي العقود أكثر أن الوزارة الحظت وقد . العدل
 غير أوراق على كتبت قد أنها إال لهم مأذون أناس قبل من أجري وبعضها بذلك لهم مأذون
 من تتمكن ال الوزارة وأن القضاة، قبل من عليها صدق وقد المأذون اسم تحمل وإنما رسمية

 ولكنه مأذون قبل من أجري أو شرعي مأذون غير قبل من أجري قد عقد أي على التصديق
 الرسمية األوراق باستخدام عليكم نؤكد فإننا لذا . مسجلة وال رسمية غير ورقة على مكتوب

 الذكر اآلنف الوزير معالي خطاب في به تبلغتم ما مقتضى وإعمال لكم صرفت أن سبق التي
. ك/انتهى .)حوائجهم لقضاء وتسهيالً المسلمين ألعمال تيسيراً ذلك في ألن
ت/21/12
3/680
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1397



والمأذونية النكاح
 مأذوني على والتأكيد المهور غالء ومحاربة عضلهن من الفتيات أمور وأولياء اآلباء منع( -

 إليضاح المستمرة التوعية وبث الخصوص بهذا الصادرة التعليمات حسب التمشي األنكحة
 من عليه يترتب وما العضل وحرمة عنها، الناتجة واألضرار ومفاسدها المهور غالء مشكلة

 يطلب . و)/الشرعي غير واإلجبار الشغار نكاح محاربة مع السوي الطريق عن انحراف
الوزارة من التعميم
ت/157/12

3/680
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1398
والمأذونية النكاح

 الزوج مراجعة فور سحبها أو منكم الصادرة الطالق صكوك على بالمراجعة التهميش(... -
 الطالق في التعميم نص ينظر . ش.)/إلخ...بالمراجعة صكاً الزوج إعطاء من بدالً لزوجته

.69/ص
ت/106/12

3/680
9
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1399
والمأذونية النكاح

 طلب بشأن هـ17/6/1399 في 9491 برقم الداخلية وزير سمو خطاب تلقينا( :وبعد -
 وهذا بزوجاتهم الزوجية صلتهم تثبت شرعية صكوكاً إعطاءهم ورفقائه /..........المواطن

 في ص/143 برقم منكم الواردة األوراق طيه من لمعاليكم نعيد« : المقدمة بعد نصه
 تثبت شرعية صكوكاً إعطاءهم ورفقائه /...........المواطن طلب بشأن هـ2/5/1399

 أنه معاليكم ونفيد . نفوسهم حفائظ إلى إضافتهن من ليتمكنوا بزوجاتهم الزوجية صلتهم
 الزوجية الصلة إلثبات صكوك إخراج عن يمتنعون لديكم المختصين أن األوراق من يظهر

 أو األجنبية من السعودي زواج تمنع التي التعليمات إلى استناداً وأمثالهم للمذكورين
 سعوديون المذكورين ألن ونظراً . ذلك على الموافقة صدور بعد إال سعودي من األجنبية

 إخراج قصدهم أن طلبهم من ويظهر أوالد ولهم قديم وزواجهم حفائظ ويحملون المعاتيق من
 أن فالمفروض زواج عقد إجراء القصد وليس السابق من الزوجية الصلة قيام تثبت صكوك



 من وذلك السابق من زوجاتهم وبين بينهم الزوجية الصلة قيام يثبت ما يعطون وأمثالهم هؤالء
 صدور قبل القائم القديم الزواج أما الزواج عقد هو الممنوع ألن الشرعية المحاكم قبل

 مدة منذ فعالً وقائم ثابت الزواج ألن التعليمات هذه عليه تنطبق فال األخيرة التعليمات
 مصالح تتعطل ال حتى بذلك لديكم المختصين إبالغ نود لذا . أوالد لهما والزوجين

 إلى الزوجة إلضافة ضروري أمر الزوجية الصلة يثبت ما وجود ألن وأمثالهم المذكورين
 فنرغب .».اهـ.تحياتنا ولمعاليكم .ذلك ونحو والحقوق المواريث وإلثبات زوجها حفيظة

. و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع
ت/112/12

3/681
15
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1399
والمأذونية النكاح

 في ن/9508/1 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 األمر صورة ومشفوعه هـ6/4/1399 في 455 رقم خطابنا على المعطوف هـ17/6/1399

 أرض على المولودات بالبنات الخاص هـ26/3/1398 في 6834/خ/6 رقم السامي
 رقم سموكم خطاب على اطلعنا« : المقدمة بعد نصه واآلتي أجانب آباء من سعودية
 طلب بشأن هذا مع مشفوعاته المرفقة هـ21/2/1398 وتاريخ أهـ/2840
 بالمملكة والدتهن بحكم الثالث لبناتها السعودية الجنسية منح في النظر /.............المرأة

 الشرعي المأذون أن إال األشخاص من عدد لخطبتهن تقدم حيث الجنسية مصري أب من
 أوضحتموه وما السعودية للجنسية انتماءهن يثبت ما وجود لعدم الزواج عقد يرفض

 والجامعات المدارس في الدراسة حيث من كالسعوديات يعاملن وأنهن ذلك بخصوص
 أم سعودياً كان سواء وأمثالهن لهن يتقدم ممن بالزواج لهن ويسمح العمل في وكذلك
 تزوجن وإذا والزواج الميالد بحكم تلقائياً سعوديات أصبحن بسعوديين تزوجن فإذا أجنبياً

 في الوزارة تقحم أن دون أزواجهن بجنسية التحقن أو أبيهن جنسية على بقين بأجانب
 إفهام مع ارتأيتموه ما على بموافقتنا ونخبركم . ذلك عن تنشأ التي والمخابرات اإلشكاالت
. و/انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .».اهـ.بموجبه الالزم وإكمال إليه أشرتم بما المذكورة

ت/135/3
3/682
5



8
1401
والمأذونية النكاح

 في د/164/1 رقم المكرمة مكة منطقة إمارة وكيل سعادة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 رقم التعميمي الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب تعميم فيه يرغب الذي هـ29/5/1401

 سعودية من المسلمين غير من األشخاص بعض زواج بشأن هـ7/4/1401 في 13937
 تعميم في إليه أشير مما ذلك وغير ذلك عكس يظهر ثم أسلموا قد أنهم األزواج وادعاء
 صدر . و/انتهى .) بموجبه للتقيد األنكحة لمأذوني وإبالغه االطالع نأمل . الداخلية وزارة
ش/هـ18/11/1399 في ت/159/12 رقم التعميم بذلك
ت/148/12

3/683
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8

1401
والمأذونية النكاح

 النقدية المساعدة بشأن هـ1/8/1401 في ت/133/12 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 ذلك بإثبات المحاكم وتكليف الزواج في الراغبين الشباب من للمحتاجين المخصصة

 . لذلك المطلوبة المبالغ بصرف بالرياض واألنكحة الضمان محكمة قاضي فضيلة وتكليف
 في 917 رقم خطابه بالرياض واألنكحة الضمان محكمة قاضي فضيلة من تلقينا بأننا نفيدكم

 عنه ينتج قد المستحقين بيد وتسليمها ذكر بما صكوك إخراج أن المتضمن هـ7/8/1401
 جاء الذي المرفق للنموذج وفقاً ذلك إثبات يكون أن واقترح استعمالها وإساءة تصويرها

 الضمان لمحكمة موجه مختوم ظرف في ووضعه بموجبه الكتابة لتتم خطاب صفة على
 .)موجبه واعتماد االطالع نرغب ذلك على ولموافقتنا .إلخ...رأساً بالرياض واألنكحة

الوزارة من النموذج يطلب . ش/انتهى
ت/163/12

3/683
3
9

1401
والمأذونية النكاح

 رقم بالرياض السعودي التسليف لبنك المساعد العام المدير خطاب إلى إشارة( :وبعد -



 التي األنكحة عقود استكمال عدم من لوحظ ما بخصوص هـ13/8/1401 في 3072/5
 ال والبعض الزوجة جنسية يذكر ال فبعضهم بالعقد لهم المصرح الشرعيون المأذونون يوثقها
 تلك قبول عدم إلى البنك يضطر مما الشهود يذكر ال وبعضهم وتاريخه العقد رقم يذكر

 األنكحة عقود مأذوني على التنبيه نأمل لذا .إلخ...إجراءاتها باستكمال والمطالبة العقود
 العقد إجراء تاريخ وكتابة األنكحة عقود في الواردة المعلومات كافة استكمال بضرورة
 المعلومات وجميع الشهود وذكر الزوجة وجنسية الزوج نفوس حفيظة وكتابة واضحاً
 ك/ هـ11/1/1395 في ت/5/3 رقم تعميم بذلك صدر . ق/انتهى .)النماذج في المبينة
.ك/هـ9/9/1395 في ت/184/5 رقم بالتعميم وأكد
ت/74/12
3/684

27
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1402
والمأذونية النكاح

 4/1/1/1420 رقم السعودي التسليف بنك عام مدير سعادة خطاب وردنا( :وبعد -
 بالرياض البنك فرع مدير خطاب وردنا« :المقدمة بعد نصه اآلتي هـ13/5/1402 وتاريخ

 على الحصول بطلب يتقدمون المواطنين بعض بأن يفيد هـ11/5/1402 في 236 رقم
 بمطالبتهم البنك يقوم وعندما مفقودة األصلية الزواج عقود أن ويذكرون للزواج قروض
 دون زواج عقد على منه ويحصلون الشرعي المأذون يراجعون فاقد بدل زواج عقد بإحضار

 البنك على يفوت مما األصلي العقد من األصل طبق صورة أو فاقد بدل أنه عليه يذكر أن
 من الغرض لهذا مرة من أكثر االقتراض من المتقدمين هؤالء بعض ويمكن المراقبة فرصة
 والمأذونين المحاكم إبالغ نأمل لذا . واحد زواج عقد بموجب المختلفة البنك فروع

 حتى األصلية العقود من المستخرجة الصور على فاقد بدل عبارة وضع بضرورة الشرعيين
 نرغب .».اهـ.بشأنها المتعلقة التعليمات وتطبيق العقود هذه مالحظة من البنك موظفو يتمكن

. ك/انتهى .)بذلك يلزم من وإبالغ سعادته إليه أشار ما ومالحظة اإلحاطة
ت/83/12
3/684
9
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1402
والمأذونية النكاح



 في هـ ت/5 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 وزير معالي لنا كتب« : المقدمة بعد المدنية األحوال ودوائر اإلمارات على هـ7/5/1402

 آباء من بالمملكة المولودات البنات بشأن هـ4/6/1401 في ق/480/1 رقم بخطابه العدل
 تثبت نظامية ميالد شهادات يحملن ال أنهن إال لهن يتقدم ممن بالزواج ويرغبن أجانب

 بالمملكة والدتهن في للشك مجال ال حاالت هناك أن مع قاطع بشكل بالمملكة والدتهن
 معاليه ويرغب الحاالت لهذه النكاح عقد إجراء عن يتوقفون الشرعيين المأذونين وأن

 وحيث .األولوية وإعطائها الصنف هذا معامالت بإنجاز المدنية األحوال دوائر على التأكيد
 المولودة أن على هـ26/3/1398 في 6/6834 برقم السامية الموافقة صدرت أن سبق

 ذلك على وبناء والزواج والعمل الدراسة حيث من كالسعودية تعامل أجنبي أب من بالمملكة
 المادة من استفادتها ثبوت بعد وذلك الحفيظة من بدالً للمولودة تعطى خاصة بطاقة وضع تم
 سعودي من تزوجت فإن تتزوج أن إلى البطاقة لهذه استعمالها ويستمر الجنسية نظام من )8(

 من تزوجت وإن تحملها التي البطاقة وبموجب "النظام حسب نفوسه حفيظة في أضيفت
 بإثبات الخاصة الوسيلة ألن ونظراً .زوجها بجنسية ألحقت أو أبيها جنسية على بقيت أجنبي

 هناك أن كما الوالدة حين المستشفيات من تصدر التي الميالد شهادة هي بالمملكة الميالد
 ميالدهم يدون لم لمن ميالد شهادات منح في النظر مهمتها منطقة كل إمارة في لجاناً

. والوفيات المواليد نظام بموجب وذلك الوالدة حين بالمستشفيات

 شهادة أو إليها المشار البطاقة تحمل أجنبي أب من بالمملكة المولودة كانت فإذا وعليه
 زواجها بطلب يتقدم لمن الزواج عقد والمأذونين الشرعية للمحاكم فيجوز نظامية ميالد
 عليها المنصوص الفئات من الزوج يكون ال أن شريطة منا موافقة على الحصول بدون

 برقم لكم المبلغ هـ11/7/1393 في 824 رقم الوزراء مجلس قرار من األولى بالفقرة
 والسعودية باألجنبية السعودي زواج بتنظيم الخاص هـ4/8/1393 وتاريخ 17/27596

 المواليد لجان وإبالغ لديكم المختصين قبل من به والتقيد بذلك اإلحاطة نود . باألجنبي
 العدل وزير معالي أعطي وقد هذا . األولوية وإعطائهن المذكورات معامالت بإنجاز طرفكم
 الشرعية للمحاكم ذلك إلبالغ أعاله إليه المشار معاليه لخطاب رمزاً هذا تعميمنا من صورة

 وإبالغ موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.تحياتنا ولكم.به للعمل الشرعيين والمأذونين
 نص حسب جديدة ببطاقات استبدلت إليها المشار البطاقات . و/انتهى .)العتماده يلزم من

ش/هـ5/1/1407 في ت12/4 رقم التعميم
ت/10/12
3/686
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1404
والمأذونية النكاح

 من شيء إصدار عدم -1 :بالتالي بكم المرتبطين األنكحة مأذوني جميع على التأكيد (... -
 المحاكم ومرجعه اإلثبات باب من هذا ألن قديماً زواجهم تم ألشخاص األنكحة عقود وثائق

 مالحظة مع األصلي الطالق صك تبرز لم ما مطلقة امرأة ألي النكاح عقد إجراء عدم -2 .
 على للتهميش أصدرتها التي للجهة وبعثها زواج من يتم بما الطالق صكوك على التهميش
.70/ص الطالق في التعميم ينظر . و.)/ سجالتها

ت/16/3
3/686

25
1

1404
والمأذونية النكاح

 يتضمن هـ19/1/1404 وتاريخ 4024 برقم خطاباً الداخلية وزارة من تلقينا( :وبعد -
 إجراء بعدم وتعليمات أوامر من المحاكم إلى الوزارة هذه من أصدر أن سبق ما على التأكيد

 والتنبيه ذلك اعتماد نأمل . الداخلية ووزارة الوزارة من بإذن إال أجنبي طرفيه أحد زواج عقد
 مطلوب غير العدل وزارة إذن . ش/انتهى .)بموجبه بالتمشي لديكم المختصين جميع على

.ش/هـ28/1/1406 في ت3/13 رقم التعميم حسب
ت/12/45
3/687
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3

1404
والمأذونية النكاح

 بالرياض واألنكحة الضمان محكمة قاضي فضيلة من المقدم االقتراح إلى إشارة( :وبعد -
 عقود في والوثائق بالضبط االكتفاء عرضه المتضمن هـ17/12/1403 في 1924 برقم

 األنكحة عقود بضبط يكتفى فإنه ذلك على ولموافقتنا .إلخ...التسجيل دون األنكحة
 طرفي أحد أو أجانب أو مواطنين بين العقود كانت سواء الضبط واقع من الوثائق وإخراج

 إجراء بعدم األنكحة عقود مأذوني جميع نظر لفت مع األعمال لسير تسهيالً أجنبيي العقد



 مع تمشياً المحاكم اختصاص من ذلك ألن أجنبي أطرافه أحد أو أجنبيين بين نكاح عقد أي
 في ت/190/2 رقم والتعميم هـ،17/8/1391 في ت/138/3 رقم التعميم مفهوم

 رقم التعميمي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالى خطاب ومشفوعه هـ12/8/1393
. و/انتهى .) هـ15/7/1393 في 16851

ت/12/71
3/687
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4

1404
والمأذونية النكاح

 بضبط االكتفاء المتضمن هـ10/3/1404 في ت/12/45 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 بين العقود كانت سواء التسجيل دون الضبط واقع من الوثائق وإخراج األنكحة عقود

 األنكحة إثبات ذكر ما إلى يضاف أنه نفيدكم .أجنبي العقد طرفي أحد أو أجانب أو مواطنين
. و/انتهى .)تسجيله دون لذلك الالزم الصك وإخراج اإلثبات بضبط يكتفى حيث القديمة

ت/3/58
3/687
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1405
والمأذونية النكاح

 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 الدعوة مدير لسماحته رفعه ما على عطفاً هـ10/2/1405 في 274/1 رقم واإلرشاد
 هذا إن وحيث الشغار، نكاح انتشار من هـ6/4/1404 في 122/1 برقم بالباحة واإلرشاد

 والتنبيه منه وتحذيرهم الناس توعية نأمل فإننا .الصحيحة األحاديث بنص شرعاً محرم النكاح
 والداعين للخير الفاعلين من وإياكم وجعلنا فيكم الله بارك .بذلك األنكحة مأذوني على
.و/انتهى.)إليه
ت/12/61
3/688
1
4



1405
والمأذونية النكاح

 والمبني هـ15/11/1404 في ت/12/195 برقم لكم المبلغ لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 لمعالي المعطى الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه السامي األمر على

 بين بالتزاوج السماح حول هـ26/9/1404 في م/ 5/3087 برقم منه صورة الوزير
 يلي فيما ترون . التعاون مجلس دول ومواطني بالمنع مشمولين الغير السعوديين المواطنين

 برقم منه صورة الوزارة لهذه المعطى الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب تعميم نص
 لتعميم إلحاقاً« : المقدمة بعد النص.الموضوع بصدد هـ5/2/1405 وتاريخ 17/6920

 رقم الكريم السامي األمر على المعطوف هـ4/11/1404 وتاريخ 17/5927 رقم الوزارة
 المواطنين بين الزواج عقود توثيق على بالموافقة القاضي هـ27/9/1404 وتاريخ 5/3087

 الحصول إلى حاجة دون التعاون مجلس دول رعايا وبين بالمنع المشمولين غير السعوديين
 خارج للمقيمين بالنسبة جاللته سفارة الزواج راغب يراجع أن شريطة مسبق إذن على

 إجراءات على اإلقدام قبل المملكة داخل للمقيمين بالنسبة الشرعية والمحكمة المملكة،
 قرار من األولى بالمادة المحددة بالمنع المشمولة للفئات انتمائه عدم من للتأكد العقد

 والمحكمة السفارة تحتفظ أن على هـ10/7/1393 وتاريخ 824 رقم الوزراء مجلس
 حالة كل عن بخالصة الداخلية وزارة تزود وأن الحاجة عند إليها للرجوع المهنة بشهادة
 العقد وثيقة وتاريخ ورقم السابقة االجتماعية والحالة والسن والمهنة االسم على تشتمل

 تمت التي الزواج حاالت عن اإلمارات بعض واستفسار مهمة معلومات وأية الزوجة وجنسية
 عقود توثق هل الوزارة من مسبق إذن دون التعاون مجلس ورعايا السعوديين المواطنين بين

 السامي األمر أن اإلحاطة نأمل .؟ للوزارة الطلبات هذه مثل عن الرفع من البد أم زواجهم
 معين فعل عن الحظر رفع إن حيث صدوره قبل تمت التي الحاالت يشمل إليه المشار
 الرفع دون ـ وجدت إن ـ العقود توثيق ينبغي صدوره قبل وقعت التي الحاالت إجازة يقتضي
.».اهـ.تحياتنا ولكم.للوزارة

. ش/انتهى .)بذلك اإلحاطة نرغب الوزير معالي توجيه على وبناء
ت/12/110
3/689
4
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1405
والمأذونية النكاح



 األمر على المعطوف هـ15/11/1404 في ت/12/195 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 هـ26/9/1404 في م/5/3087برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب الموجه السامي
 تزود بأن فيه جاء وما التعاون مجلس ومواطني السعوديين بين بالتزاوج بالسماح الخاص
 االجتماعية والحالة والسن والمهنة االسم على تشتمل حالة كل عن بخالصة الداخلية وزارة

 وبشأن .إلخ...مهمة معلومات وأية األجنبية الزوجة وجنسية العقد وثيقة وتاريخ ورقم السابقة
 أن نفيدكم. الداخلية بوزارة المعنية الجهة عن الوزارة لهذه التابعة الجهات بعض استفسار

 ـ للحقوق العامة اإلدارة:هي التعميم في إليها المشار بالمعلومات تزويدها يتم التي الجهة
 لشئون المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة إفادة حسب الداخلية بوزارة ـ الخاصة الحقوق
. ش/انتهى .)لإلحاطة.هـ23/5/1405 في 17/30839 رقم لنا خطابه في الحقوق

ت/12/123
3/689

26
6

1405
والمأذونية النكاح

 :المقدمة بعد ونصه 2/6/1405 في 17/32759 رقم الداخلية وزارة خطاب وردنا( :وبعد
 رئيس فضيلة خطاب ومشفوعه هـ12/5/1405 في 12/1617 رقم خطابكم إلى إشارة"

 من الصادر التعميم صوورة على المبني هـ1/5/145 في 1519 رقم األحساء محاكم
 بشأن هـ5/2/1405 في 17/6920 برقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب

 وقد .التعاون مجلس دول مواطني من السعوديين زواج عند اتباعها الواجب التعليمات
 حال في تطبيقها ينبغي تعليمات بوجد كان إذا عما إليه المشار خطابه في فضيلته استفسر

 مثل في ينبغي أنه نفيدكم .سعوديات مواطنات من التعاون مجلس دول مواطني أحد زواج
 ما واتخاذ تعمل كانت إذا مهنتها من والتأكد والدها نفوس حفيظة من صورة أخذ الحالة هذه

.ك / انتهى .)واإلحاطة االطالع فنأمل .".اهـ . إليه المشار التعميم به قضى
ت/12/123
3/689

26
6

1405
والمأذونية النكاح



 بعد ونصه هـ2/6/1405 في 17/32759 رقم الداخلية وزارة خطاب وردنا( :وبعد -
 خطاب ومشفوعه هـ12/5/1405 في 12/1617 رقم خطابكم إلى إشارة« : المقدمة
 التعميم صورة على المبني هـ1/5/1405 في 1519/2 رقم األحساء محاكم رئيس فضيلة

 هـ5/2/1405 في 17/6920 برقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب من الصادر
 وقد.التعاون مجلس دول مواطني من السعوديين زواج عند اتباعها الواجب التعليمات بشأن

 حال في تطبيقها ينبغي تعليمات يوجد كان إذا عما إليه المشار خطابه في فضيلته استفسر
 مثل في ينبغي أنه نفيدكم . سعوديات مواطنات من التعاون مجلس دول مواطني أحد زواج
 ما واتخاذ تعمل كانت إذا مهنتها من والتأكد والدها نفوس حفيظة من صورة أخذ الحالة هذه

.ك/انتهى .)واإلحاطة االطالع فنأمل .».اهـ.إليه المشار التعميم به قضى
ت/3/128
3/690
4
7

1405
والمأذونية النكاح

 ذلك في الصادرة بالتعليمات يتقيد ال األنكحة عقود مأذوني بعض أن المالحظ من( :وبعد -
 المالحظات تكرر لذلك ونتيجة تعليمات من بشأنهم صدر وما باألجانب يتعلق ما وخاصة
 نأمل الرسمي بالواجب وقياماً . العقود بعض على الداخلية وزارة من الوزارة لهذه الواردة
 من »69« المادة تقتضيه وما االختصاص حسب قبلكم من له أذن من على الرقابة تدقيق
 عند إليه للرجوع خاص دفتر في أسمائهم وتسجيل الشرعي القضاء مسؤوليات تركيز نظام

 حول تعليمات من يصدر مما بصور وتزويدهم التعليمات بتطبيق عليهم والتأكيد الحاجة
 ال ممن االذن سحب الى ستضطر الوزارة ان حيث دقة بكل عملهم في بها للتقيد اختصاصهم

.ش/انتهى بالتعليمات يتقيد
ت/12/181
3/690
7

10
1405
والمأذونية النكاح

 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب إلى باإلشارة( :وبعد -
 اللجنة إليها توصلت التي والمقترحات التوصيات بشأن هـ25/6/1405 في 30/37618



 وتنفيذه بدراسته يتعلق ما وأن والفتيات الشباب يواجهها التي المشاكل أبرز لدراسة المؤلفة
 أكبر توظيف إلى الحاجة النسائي التعليم خطة قضت لقد : كالتالي وهي العدل وزارة قبل من

 إمرأة خطبة على الخاطب يقدم أن عليه يترتب وهذا السعوديات الفتيات من ممكن قدر
 لها يوضع أن يجب حالة وتلك قبل، من معهودة غير مشاكل تنشأ الحالة هذه وفي موظفة
 تسرب دون تحول وبالتالي الطالق ظاهرة مشكلة من وتقلل الطرفين حقوق تحمي قواعد

 سؤال بضرورة نعمدكم لذا التوصية هذه دراسة سموه رغب وقد .إلخ...التعليم من الفتيات
 النكاح عقد ـ منها شيء وجد إن ـ وتضمينها يشترطها التي الشروط عن العقد طرفي من كل
 العقد طرفي من كل ليكون وذلك أخرى، أعمال أية أو التدريس مهنة مزاولة اشتراط مثل
. و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه اعتماد فنرغب .أمره من بينة على
ت/12/190
3/691

20
10

1405
والمأذونية النكاح

 1453/1 رقم بالرياض واألنكحة الضمان محكمة قاضي فضيلة خطاب إلى نشير( :وبعد -
 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب على المبني هـ28/8/1405 في

 مأذوني كافة على التنبيه سموه رغبة فيه جاء الذي هـ16/8/1405 في 1014/2/6/8
 موافقة بعد إال الغير على المالكة األسرة بنات من أحد تزويج على اإلقدام بعدم األنكحة

 .)بموجبه لديكم األنكحة عقود مأذوني جميع وإبالغ لالطالع . ـ الله حفظه ـ الملك جاللة
. ك/انتهى
ت/12/5
3/691
9
1

1406
والمأذونية النكاح

 تعميم على المعطوف هـ1/4/1405 في ت/12/61 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 اإللحاقي هـ5/2/1405 وتاريخ 17/69 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب
 السامي األمر على المعطوف هـ4/11/1404 في 17/5927 رقم الداخلية وزارة لتعميم
 وزارة وكيل معالي تعميم من نسخة تلقينا . هـ26/9/1404 في 5/3087 رقم الكريم



 الوزارة لتعميم إلحاقاً« : نصه اآلتي هـ25/11/1405 وتاريخ 17/65638 رقم الداخلية
 وتاريخ م/5/3087 رقم السامي األمر على المبني هـ4/11/1404 في 17/5927 رقم
 الغير السعوديين المواطنين بين بالتزاوج السماح على بالموافقة القاضي هـ26/9/1404

 وزارة من مسبق إذن على الحصول دون التعاون مجلس دول ومواطني بالمنع مشمولين
 قبل المملكة خارج للمقيمين بالنسبة جاللته سفارة الزواج راغب يراجع أن شريطة الداخلية
 ذلك يتم كما بالمنع، المشمولة للفئات انتمائه عدم من للتأكد العقد إجراءات على اإلقدام
 خطاب صدر.المملكة داخل للمقيمين بالنسبة المختصة الشرعية المحكمة قبل من اإلجراء
 أنه المتضمن هـ20/10/1405 في 1/8766 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب
 المملكة داخل متواجدون هم ممن الزواج على الموافقة بطلب حاالت للوزارة ترد الزالت

 يكون وقد إليه المشار التعميم ضوء على ذلك بإتمام المختصة الشرعية المحكمة تقم ولم
 أن يتطلب األمر بأن للمحكمة يتبادر قد إذ بالمملكة المقيمين عبارة وجود عن ناتجاً ذلك

 ال الخليج دول رعايا ألن الوارد باألمر ليس وهذا إقامة على حاصالً الزواج راغب يكون
 واالعتماد لإلحاطة .».اهـ.تحياتنا ولكم بموجبه والتمشي االطالع نأمل لذا.ذلك منهم يطلب

.ك/انتهى .)مقتضاه وتنفيذ بموجبه التقيد نحو
ت/12/121
3/692

26
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1406
والمأذونية النكاح

 :نصه اآلتي هـ13/4/1406 وتاريخ ت/12/77 رقم تعميمنا صدر أن سبق حيث( :وبعد -
 1151/س17 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب نص يلي فيما ترون«

 لقد :وبعد.وبركاته الله ورحمة عليكم السالم العدل وزير معالي : النص هـ18/3/1406 في
 إجراء عند األنكحة مأذوني وكذلك الشرعية المحاكم بعض اعتماد الوزارة هذه الحظت

 األشخاص بعض إن وحيث الجنسية إثبات في السفر جواز على توثيقها أو الزواج عقود
 إبالغ نأمل لذا .السعودية الرعوية يحمل وال بسعودي ليس وهو سعودي سفر جواز يحمل

 جواز على السعودية الجنسية إثبات في االعتماد بعدم األنكحة ومأذوني الشرعية المحاكم
 نرغب .».اهـ.تحياتنا ولمعاليكم.السعودية النفوس حفيظة على ذلك في يعتمد وأن السفر

. و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة
ت/12/132



3/693
5
7

1406
والمأذونية النكاح

 وتاريخ ق/م/3300 رقم القصيم بمنطقة الوزارة فرع مدير فضيلة خطاب وردنا( :وبعد -
 مأذونية تراخيص بطلب القضاة من الفرع هذا إلى يرد ما كثرة بخصوص هـ22/10/1405

 لكل يؤمن وهل .له الترخيص يتم لمن صكوك بوثائق وسجالت أختام وتأمين األنكحة عقود
 بختم يكتفي أم مطبوعات، من له يصرف ما مع الوزارة باسم رسمي ختم له يرخص مأذون
 ختم ويوضع قضائياً لها التابع المحكمة قاضي مصادقة ويجري باسمه للمأذون خاص

 وموافقة الموضوع في المقدمة الدراسة على وبناء .منه تصدر التي الوثيقة على المحكمة
 األنكحة عقود مأذوني فئة من موظفاً ليس المأذون كان إذا أنه نفيدكم .الوزير معالي

 عقود لمأذوني تصرف التي بالمطبوعات بتزويده فيكتفى الشرعية الدوائر في العاملين
 له يوجد باسمه خاص ختم له ويكون الشأن، هذا في المتداولة للوثائق توحيداً األنكحة
 المحكمة قاضي ويقوم منه الصادرة الوثائق على المصادقة تتولى التي بالمحكمة نموذج

 المحكمة ختم ووضع الوثيقة في المأذون وتوقيع ختم صحة على بالمصادقة
. ش/انتهى .)موجبه فالعتماد.الرسمي

ت/12/226
3/694

28
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1406

والمأذونية النكاح
 البرقي المكرمة مكة منطقة أمير نائب الملكي السمو صاحب تعميم نص نبلغكم( :وبعد -

 أب من المملكة أرض على المولودة الفتاة بصدد هـ5/11/1406 في 8659/م/1 رقم
 من الكثير مراجعة اإلمارة هذه الحظت« :المقدمة بعد نصه وإليكم .أجنبية وأم أجنبي

 زواج على الموافقة بصدد الصادرة األوامر صور على التصديق بطلب والمقيمين المواطنين
 إعطاء عن تتوقف المواليد ولجان الصحية المكاتب أن بحجة وبالعكس أجنبي من السعودية
 من الزواج إن حيث.فاصله/ ميالد شهادة بطلب ذووهم يتقدم الذين لألطفال ميالد شهادات

 في 824 رقم الوزراء مجلس قرار صدر أن إلى مسموحاً كان وبالعكس أجنبية
 في 17/27596 عدد الداخلية وزير سمو بخطاب اإلمارة لهذه المبلغ هـ11/7/1393



 عدة ذلك وتلت باألجنبي والسعودية باألجنبية السعودي زواج بتنظيم الخاص هـ4/8/1393
 خاصة بطاقة تحمل كانت إذا زواجها بطلب يتقدم ممن بالزواج لألجنبية بالسماح تنص أوامر

 على نص الذي هـ17/7/1404 في 17/40355 رقم الوزاري األمر ثم ميالد شهادة أو
 وأم أجنبي أب من السعودية العربية المملكة أرض على المولودة الفتاة زواج بعقد السماح
 عليها المنصوص الفئات من الخاطب يكون أال بشرط الوزارة موافقة أخذ بدون سعودية

 للفتاة وبالنسبة أعاله إليه المشار هـ11/7/1393 في 824 رقم الوزراء مجلس بقرار
 خاطبها من لها العقد له يتم فال أجنبية وأم أجنبي أب من المملكة أرض على المولودة
.فاصله/مسبق إذن على الحصول بعد إال السعودي

 األمر وتاريخ رقم وضع بمالحظة الشرعيين المأذونين كافة وتعميد بذلك اإلحاطة نرغب
 كانت إذا العقد في عليه المستند األمر برقم أو العقد صك صلب في اإلمارة وأمر الوزاري
 من مسبق أمر أخذ بدون المحكمة قبل من والعقد بالزواج األوامر لها سمحت ممن الزوجة

 مكة بمنطقة الصحية للشئون العامة اإلدارة لمدير هذا من صورة أعطيت وقد الوزارة،
 بصورة المحاكم من الصادرة النكاح عقود تضمنته بما االعتبار في واألخذ لإلحاطة المكرمة

 في ألن هـ11/7/1393 في المؤرخ الوزاري القرار صدور قبل تم العقد كان إذا نظامية
 لإلحاطة .قف/ به المرتبطة للجهات والتعميم وغيرهم للمواطنين وإرهاق إتعاب ذلك

 رقم بالتعميم أكد . و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نرغب وعليه .».اهـ.واالعتماد
و/هـ22/5/1418 في 1067/ت/13
ت/12/7
3/695

12
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1407
والمأذونية النكاح

 المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب من صورة الوزارة هذه إلى ورد( :وبعد -
 وزارة وكيل لسعادة أصالً الموجه هـ4/1/1407 وتاريخ 17/582 رقم الحقوق لشئون
 وتاريخ 938/6/21 رقم لخطابكم إشارة« : المقدمة بعد نصه وهذا الصحة

 من المتزوجون السعوديون المواطنون يطالب هل استفساركم بخصوص هـ14/11/1406
 الحقوق إدارة من بشهادة ألبنائهم ميالد شهادات طلبهم عند التعاون مجلس دول رعايا

 الموافقة من المذكورة اإلدارة بختم ومختومة مصدقة صورة أو الوزارة بهذه الخاصة



 شهادة أو المملكة داخل الشرعية المحكمة من الموثق الزواج بعقد يكتفى أم بذلك الصادرة
 هذه تعميمي إلى استناداً المملكة خارج توثيقه أو زواجه عقد تم لمن المملكة سفارة من

 وتاريخ 17/6920 ورقم هـ،4/11/1404 وتاريخ 17/59127رقم الوزارة
 وحيث هـ26/9/1404 وتاريخ 5/3087 رقم السامي األمر على المبنيين هـ5/2/1405
 مع بذلك مسبقة موافقة على الحصول من بإعفائهم قضى إليه المشار السامي األمر إن

 من بالمنع المشمولة للفئات السعوديين المواطنة أو المواطن انتماء عدم من التأكد وجوب
 الشرعية المحكمة من الموثق الزواج بعقد فيكتفى المملكة وسفارات الشرعية المحاكم قبل

 هذا يعتبر المملكة خارج زواجه عقد توثيق أو عقد تم لمن السفارة من أو المملكة داخل
 من كالً زودنا وقد الصدد، بهذا إجراءات أو تعليمات من صدر وأن سبق لما إيضاحاً
 بوجوب والسفارات الشرعية المحاكم على للتأكيد منه بصورة والخارجية العدل وزارتي
 ولكم يلزم لمن موجبه بابالغ اإليعاز نأمل .توثيقه أو العقد إجراء قبل المهنة من التأكد
. ك/انتهى .)موجبه اعتماد نأمل .».اهـ.تحياتنا

ت/8/185
3/696

15
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1408
والمأذونية النكاح

 الحقوق لشئون المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة خطاب نص يلي فيما ترون( :وبعد -
 في ط/12/1959 رقم خطابنا على الجوابي هـ17/9/1408 في 17/71082 رقم
 وتاريخ ط/12/1959 رقم المرفق لخطابكم إشارة« : المقدمة بعد هـ8/8/1408
 زواج عقود إجراء طلبات الشرعية للمحاكم يرد أنه المتضمن ومشفوعيه هـ8/8/1408

 سعودي منها الزواج وطالب سعودية وأم أجنبي أب من المملكة مواليد من الزوجة فيه تكون
 بالمنع المشمولة الفئات من الزواج راغب يكون أال اشترطت التعليمات وإن الجنسية
 يجب عما اإلفادة ورغبتكم هـ11/7/1393 في 824 رقم الوزراء مجلس قرار بموجب
 بإحضار الزواج راغب إلزام الحالة هذه مثل في يجب أنه ونفيدكم . ذلك من للتأكد اتخاذه
 موظف غير كان إذا أما عمله، طبيعة لمعرفة حكومياً موظفاً كان إن عمله جهة من شهادة

 جهة أية إلى انتسابه عدم تثبت الشرطة من ومصدقة العمدة من موقعة شهادة بإحضار فيكلف
 17/40355 رقم الوزارة تعميم في جاء ما ضوء على بذلك بالتمشي اإليعاز نأمل . حكومية

 وزارة تعميم مع التمشي مع موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.هـ17/7/1404 في



 .)هـ19/8/1404 في ت/12/153 رقم الوزارة بتعميم لكم المبلغ إليه المشار الداخلية
. ك/انتهى

ت/8/190
3/697
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1408
والمأذونية النكاح

 في 3054 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب قرار إلى إشارة( :وبعد -
 وزير إن« : المقدمة بعد نصه واآلتي منه نسخة الوزارة لهذه المعطى هـ10/10/1408

 23421 رقم السامي األمر على االطالع وبعد له، المخولة الصالحيات على بناء الداخلية
 هـ11/7/1393ـ10 وتاريخ 824 رقم الوزراء مجلس وقرار هـ26/12/1389 وتاريخ

 رقم السامي واألمر أجانب، من السعوديات وزواج أجنبيات من السعوديين لزواج المنظمين
 سعودية أم من المملكة في للمولودة بالسماح القاضي هـ26/3/1398 وتاريخ 6834/خ/6

 السامي واألمر بالمنع، مشموالً يكن لم ما السعوديين من لها يتقدم ممن بالزواج أجنبي وأب
 . التعاون مجلس دول مواطني بين الزواج بشأن هـ26/9/1404 وتاريخ 5/3087 رقم

 صالحية المناطق أمراء يفوض : أوالً : يلي ما يقرر العامة المصلحة مقتضيات على وبناء
 المواطنين من يتقدم من طلبات على الموافقة -1 : للوزارة الرفع دون يلي فيما البت

 تكون أن -أ : اآلتية بالشروط أجنبيين أبوين من المملكة في مولودة من للزواج السعوديين
 سارية إقامة وتحمل ونظامية صحيحة ميالد شهادة بموجب المملكة في مقيمة المولودة
 الفئات من الزواج طالب يكون ال أن -ب . المدنية األحوال بطاقة تحمل أو المفعول
 وتاريخ 824 رقم الوزراء مجلس قرار من األولى بالمادة الواردة الممنوعة

 هذا صدور تاريخ قبل وقوعها تم التي الزواج عقود بتوثيق اإلذن -2 . هـ11/7/1393ـ10
 زواج عقود توثيق إجازة -3 .بها الواردة وبالشروط السابقة الفقرة في للمذكورين القرار

 من المدة في تمت التي سعوديين غير من السعوديات أو سعوديات غير من السعوديين
 هـ11/7/1393ـ10 وتاريخ 824 رقم الوزراء مجلس قرار صدور حتى هـ26/12/1389

. للوزارة عنه فيرفع بالمنع مشموالً يكن لم ما

 توثيق إجراءات تكمل أجانب وآباء سعوديات أمهات من المملكة في المولودات : ثانياً
 من الزوج يكون ال أن ويراعى المملكة في الشرعية المحاكم في السعوديين من زواجهن



 وتاريخ 824 رقم الوزراء مجلس قرار من أوالً المادة بموجب الممنوعة الفئات
 وأب سعودية ألم المملكة في مولودة أنها على العقد في ينص وأن هـ11/7/1393ـ10

 األمر صدور قبل تمت التي الزواج حاالت : ثالثاً . بالمنع مشمول غير الزوج وأن أجنبي
 قبل من الزواج عقود توثيق إجراءات تكمل هـ26/12/1389 وتاريخ 23421 رقم السامي

 مسبق إذن إلى حاجة دون الخارج في المملكة وممثليات المملكة في الشرعية المحاكم
 للجهات التقديم عند : رابعاً . المختصة الجهات من ميالد بشهادات أوالدهم ويزود

 طلب أو أجنبي زوج أو أجنبية زوجة من ألبناء ميالد شهادات استخراج بطلب المختصة
 ما يتبع السعودية الجنسية زوجته منح أو بحفيظته األجنبية زوجته إضافة السعودي المواطن

 عقد توثيق أو عقد صك بتقديم يكتفى التعاون مجلس دول لمواطني بالنسبة -1 : يلي
 من موثقاً أو صادراً أو المملكة في الشرعية المحاكم إحدى من صادراً كان إذا الزواج
 السفارة من شهادة أي أو المملكة خارج زواجهم تم لمن بالنسبة السعودية السفارات إحدى
 يكتفى أجانب وآباء سعوديات أمهات من المملكة في المولودات -2 .الزواج واقعة تثبت

 في الشرعية المحاكم إحدى من صادراً كان إذا الزواج عقد توثيق أو عقد صك بتقديم
 بها مقيمة وأنها أجنبي وأب سعودية أم من المملكة في مولودة أنها فيه ومنصوص المملكة

 إلى باإلضافة يقدم أن فيتعين ذلك على ينص لم إذا أما بالمنع، المشمولين غير من الزوج وأن
 المادة في الواردة الممنوعة الفئات غير من أنه من للتأكد يزاوله الذي العمل يثبت ما العقد

. هـ11/7/1393ـ10 وتاريخ 824 رقم الوزراء مجلس قرار من األولى

 وتاريخ 824 رقم الوزراء مجلس قرار صدور بعد الداخلية وزارة من بإذن تزوج من -3
 من أو بالوزارة الخاصة الحقوق إدارة من بذلك شهادة يحضر أن عليه هـ11/7/1393ـ10

 الجهات إحدى بختم مصدقة الموافقة من صورة أو السعودية السفارات إحدى من أو اإلمارة
 عقود -4 . الزواج عقد في الوزارة موافقة وتاريخ رقم إلى أشير قد يكن لم إن المذكورة

 فعلى صدوره بعد تجاز أو توثق التي السابقة العقود أو القرار هذا صدور بعد تتم التي الزواج
 الصادر الموافقة ومصدر وتاريخ رقم تضمينه إجازته أو وتوثيقه العقد بإجراء تقوم التي الجهة
 أيضاً السفارة تقوم أن على ذكر ما باعتماد والسفارات الشرعية المحاكم وتبلغ بذلك

 الزوجة سفر جواز وفي عليه تصديقها عند القران عقد في الوزارة موافقة وتاريخ رقم بتدوين
 االكتفاء الميالد شهادات بإعطاء المختصة الجهات وعلى للمملكة دخول تأشيرة منحها عند
 : خامساً . السعودية الجنسية الزوجة بمنح الخاصة والتعليمات األنظمة مراعاة مع ذكر بما

 بإجراء تقوم أو إجازته أو توثيقه أو بالزواج اإلذن تصدر التي الجهات على -1 : عامة قواعد
 من باستثناء القرار هذا من بعدها وما أوالً الواردة الحاالت في إجازته أو توثيقه أو العقد



 المشمولة الفئات غير من السعودية أو السعودي أن من التأكد ثالثاً المادة في إليهم أشير
 وتاريخ 824 رقم الوزراء مجلس قرار من األولى المادة في عليها المنصوص بالمنع

 الجهة على -2 . الشخص يزاولها التي الفعلية المهنة من التأكد مع هـ11/7/1393ـ10
 شهادات استخراج عند أو إجازته أو توثيقه أو العقد إجراء عند لها يتضح التي المختصة

 الفئات من السعوديين الزوجة أو الزوج أن زوجها بحفيظة أجنبية زوجة إضافة أو ميالد
 عقد وصورة النفوس لحفيظة كاملة صورة مع كتابة إمارة أقرب إبالغ بالمنع المشمولة

. للوزارة لرفعها بالتحديد وجهته وبدايته العمل نوع بها موضحاً المهنة وشهادة الزواج

 في إليه المشار التفويض على بناء اإلمارة تصدرها التي الموافقة من صورة للوزارة ترفع -3
 الزوج، يزاولها التي بالمهنة وشهادة المدني السجل من مصدقة كاملة صورة مع أوالً المادة

 تجريه الذي الزواج عقد من بصورة الداخلية وزارة بتزويد الشرعية المحاكم تقوم وكذلك
 وصورة الزوج حفيظة من مصدقة كاملة صورة مع القرار هذا من الثانية المادة بموجب
 كانت أو أجنبي من الزواج ترغب التي المواطنة تبلغ -4 .الزوجة ميالد شهادة من مصدقة
 الزوج استقدام يعني ال ذلك على الموافقة صدور أن منه زواجها عقد توثيق وترغب متزوجة

 يبلغ كما العامة المصلحة لمقتضيات وفقاً للسفر معرض وأنه المملكة في إقامته استمرار أو
 بموافقتنا إال لغيره يفوضها أن الصالحيات بهذه فوض لمن يجوز ال : سادساً . بذلك الزوج

 توجيه وحسب .».اهـ.صدوره تاريخ من بموجبه للعمل يلزم لمن القرار هذا يبلغ : سابعاً .
 153/ت/8 رقم التعميم بذلك صدر . ك/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نأمل الوزير معالي

. و/ هـ17/6/1422 في 1812/ت/13 رقم التعميم ينظر .و/هـ15/10/1409 في
ت/8/76
3/701
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1409
والمأذونية النكاح

 زوجية إثبات صكوك يصدرون األنكحة عقود ومأذوني الشرعية المحاكم إن وحيث«... -
 القديمة للحاالت اإلرث حصر وصكوك المخالعات وصكوك طالق وصكوك وأوالد

 أو الطالق أو الزواج واقعة تاريخ والوثائق الصكوك بهذه يدون وال المستجدة والحاالت
 الوقائع هذه وقوع تاريخ معه يعرف ال الذي األمر األحيان بعض في الوفاة أو المخالعة

 للجهات وإبالغه ذلك عن التعميم نأمل.أعاله إليها المشار )46( المادة ضوء على وتسجيلها
 إثبات واعتماد االطالع نأمل .».اهـ.الوقائع هذه وقوع تاريخ إلثبات إليها المشار المعنية



 في التعميم نص ينظر . ك/انتهى .)والوثائق بالصكوك وتسجيلها الوقائع هذه وقوع تاريخ
70/ص الطالق

90/ت/8
3/701

24
6

1409
والمأذونية النكاح

 له يتقدم حينما القضاة الفضيلة أصحاب بعض أن األعمال مجريات من لوحظ فقد( :وبعد -
 الراغبين بعض وأن يلزم بما لتعميده الوزارة إلى بها يبعث األنكحة لعقود رخصة بطلب أحد
 طالباً رأساً الوزارة إلى ذلك في االستدعاء يقدم األنكحة لعقود رخصة على الحصول في

 وأن ذكر ما الحال وحيث . ذلك في رخصة لتمنحه دائرتها في يقيم التي المحكمة مخابرة
 لرئيس ذلك صالحية منحت الشرعي القضاء مسئوليات تركيز نظام من »69« المادة

 أن يتضح ومنه المحاكم، إحدى في الفرد للقاضي ذلك تمنح منه »78« والمادة المحكمة
 اختصاص من حينها في والمبلغة لذلك المنظمة التعليمات حسب األنكحة عقود رخصة منح

 يقع فيما إال ذلك عن للوزارة الرفع عدم فيعتمد مسؤوليتهم وعلى القضاة الفضيلة أصحاب
 الوزارة في لدينا المعنية الجهات أعطينا وقد فيه الوزارة رأي أخذ إلى يحتاج إشكال فيه

 الرخصة لطلب للوزارة رأساً يقدم استدعاء أي استقبال عدم العتماد هذا تعميمنا من صورة
.و/انتهى .)حرر والعتماده عليه الكتابة أو ابتداء

145/ت/8
3/702
2
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1409
والمأذونية النكاح

 واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة من وردنا ما إلى إشارة( :وبعد -
 هـ23/3/1408 في 76/1 برقم باز بن عبدالله بن العزيز عبد/الشيخ واإلرشاد والدعوة

 الزواج يرغبن من على النكاح عقد إجراء عن القضاة الفضيلة أصحاب بعض توقف بخصوص
 سماحته ورغبة البالد، هذه في لها ولي ال أنه بحجة حديثاً أسلمن الالتي األجانب النساء من

 ألمورهن تسهيالً المسلمات من لها ولي ال من لتزويج يلزم ما بإجراء القضاة على التعميم



 القضاء مجلس على الموضوع هذا عرض جرى وحيث.لمصالحهن وحفظاً لقلوبهن وتأليفاً
 هـ23/4/1408 وتاريخ 446/1 رقم بخطابه بالنيابة المجلس رئيس سماحة فأجابنا األعلى
 عقد من يمنع ما عليه اطلعنا ما حسب التعليمات في ليس أنه نفيدكم« :نصه ما فيه جاء الذي

 في 1399 رقم الوزراء مجلس قرار مفهوم عليه دل حسبما نظامية إقامة لديها دام ما نكاحها
 هـ10/1/1394 في ت/6/3 برقم الوزارة من المحاكم على عنه المعمم هـ18/11/1393

 عنها الكفار أهلها والية انقطعت أسلمت إذا الكافرة المرأة أن المحاكم قضاة لدى ومعلوم
 ال إذ االستبراء سوى أثر الكافر لعصمة يبقى ال فأسلمت لكافر مزوجة كانت إذا أنها كما
 األمر ولي وأن )لهن يحلون هم وال لهم حل هن ال( :الكريم كتابه في الله قال كما له تحل
 والعقد المذكورة نكاح عقد عن التوقف يسوغ وال البالد هذه في لها ولي ال من ولي هو هنا

 ولي ال من على الشرعية واليته عن القاضي يعزل ال البالد هذه إلى امرأة أي به قدمت الذي
 صالحياتهم حدود في المسلمين أمور تسهيل مع واالحتياط التثبت القضاة على وإنما لها

 عدم واألصل دائمة البالد في إقامتها بمن خاصة القاضي والية أن العلم أهل كالم في وليس
. و/انتهى .)الشأن هذا في إليكم يرد فيما موجبه واعتماد االطالع نأمل .».اهـ.التخصص

174/ت/8
3/703
8
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1409
والمأذونية النكاح

 بوثيقة الخاصة الجديدة النماذج على لوحظ ما حول الدائرة المكاتبة إلى نشير( :وبعد -
 النموذج من األخيرة الصفحة في الواردة العبارة على للزوج توقيع يوجد ال وأنه النكاح عقد

 األحوال مراجعة عليه بأن الزوج نظر لفت جرى« : نصها والتي إليه المشار
 في 873/3/1 رقم حائل بمنطقة الوزارة فرع مدير بخطاب المنتهية.».إلخ...المدنية

 التأكيد -1 : يلي بما أوصت المطبوعات لجنة قبل من الموضوع وبدراسة .هـ5/8/1409
 المشار العبارة تحت بالتوقيع الزوج بإلزام األنكحة عقود ومأذوني الشرعية المحاكم على
 العبارة تحت التوقيع كلمة تضاف أن -2 .بفحواها لعلمه تأكيداً وذلك أعاله إليها

 ما على الوزير معالي وافق وحيث . النكاح عقد وثيقة طباعة إعادة عند أعاله المذكورة
. ش/انتهى .)موجبه فالعتماد هـ3/11/1409 في 1868/2 رقم بشرحه اللجنة به أوصت

ت/8/57
3/704
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1410
والمأذونية النكاح

 الموافقة بشأن هـ15/11/1404 في ت/12/195 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 تعميم صورة تلقينا فقد . التعاون مجلس دول ومواطني السعوديين بين بالتزاوج السماح على

 نصه اآلتي هـ22/3/1410 في 22937 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب
 اإللحاقي هـ25/10/1405 في 17/65638 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً« :المقدمة بعد

 م/5/3087 رقم السامي األمر على المبني هـ4/11/1404 في 17/59137 رقم للتعميم
 الغير السعوديين المواطنين بين بالتزاوج السماح على بالموافقة القاضي هـ26/9/1404 في

 وزارة من مسبق إذن على الحصول دون التعاون مجلس دول ومواطني بالمنع مشمولين
 للمقيمين بالنسبة الشريفين الحرمين خادم سفارة الزواج راغب يراجع أن شريطة الداخلية

 المشمولة للفئات انتمائه عدم من للتأكد العقد إجراءات على اإلقدام قبل المملكة خارج
 داخل للمقيمين بالنسبة المختصة الشرعية المحكمة قبل من اإلجراء ذلك يتم كما بالمنع

 ألن المملكة داخل المقيمين من اإلذن يطلب من الوزارة يراجع يزال ال إنه وحيث المملكة
 نأمل .الوزارة هذه من إذن على الحصول بعد إال العقد إجراء رفضت الشرعية المحاكم بعض

 مجلس دول رعايا ومالحظة إليه المشار السامي األمر وإنفاذ الشرعية المحاكم على التأكيد
. و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ.إقامات منهم يطلب ال التعاون

62/ت/8
3/704
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1410
والمأذونية النكاح

 أن لمطلقة نكاح عقد إجراء عند عليهم بأن لكم التابعين األنكحة مأذوني تبليغ اعتماد (... -
 بما المحكمة تلك لتقوم طريقكم عن لديهم تم بما الطالق صك منها الصادر المحكمة يفيدوا

 يتعارض ما لجميع ملغياً التعميم هذا واعتبار بذلك وسجله الصك على التهميش نحو يلزم
.72/ص الطالق في التعميم ينظر . و/انتهى .)تعليمات من معه
74/ت/8
3/705

30
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1410
والمأذونية النكاح

 في 17/25626 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 رقم الحسين الله عبد/اليمني األمير خطاب طيه« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ30/3/1410

 لسموه تقدمت المهاجرة اليمنية األسر معظم المتضمن هـ11/2/1410 في 410/ج/112
 إجراء عند للمحكمة الذهاب من إلعفائهم بالمملكة المختصة الجهات لدى التوسط بطلب

 وعلى منازلهم في العقد بإجراء األنكحة مأذوني وتكليف وأخواتهم لبناتهم النكاح عقد
 وبطاقات سفر جوازات يحمل من الخصوص وجه وعلى المملكة جهات جميع مستوى
 ال وحيث . الهوية إلثبات كافياً والبطاقات الجوازات تلك من يحملونه ما واعتبار سعودية

 ما حيال الالزم وإكمال معاليكم اطالع آمل ضرورياً ليس للمحكمة والذهاب ذلك من مانع
. و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ.إليه أشير

83/ت/8
3/705

22
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1410
والمأذونية النكاح

 زواج تنظيم بشأن هـ24/10/1408 في ت/8/190 رقم الوزارة هذه لتعميم إلحاقاً( :وبعد
 السمو صاحب تعميم صورة تلقينا . أجانب من السعوديات وزواج أجنبيات من السعوديين

 لتعميم إلحاقاً« : نصه اآلتي هـ13/5/1410 في 39027 رقم الداخلية وزير نائب الملكي
 أجنبيات من المواطنين لزواج المنظم هـ10/10/1408 في 17/75334 رقم الوزارة

 طلب عند تتبع التي اإلجراءات عن منه الرابعة المادة تضمنته وما .إلخ...بالمملكة مولودات
 بالنسبة -1 : اآلتي تشمل والتي األجنبية زوجته من ألبنائه ميالد شهادات استخراج المواطن
 صادراً كان إذا الزواج عقد توثيق أو عقد صك بتقديم يكتفى التعاون مجلس دول لمواطني

 السعودية السفارات إحدى من موثقاً أو صادراً أو المملكة في الشرعية المحاكم إحدى من
 -2 . الزواج واقعة تثبت السفارة من شهادة أي أو المملكة خارج زواجهم تم لمن بالنسبة

 توثيق أو عقد صك بتقديم يكتفى أجانب وآباء سعوديات أمهات من المملكة في المولودات
 أنها فيه ومنصوص المملكة في الشرعية المحاكم إحدى من صادراً كان إذا الزواج عقد

 المشمولين غير من وأنه بها مقيمة وأنها أجنبي وأب سعودية أم من المملكة في مولودة



 الذي العمل يثبت ما العقد إلى باإلضافة يقدم أن فيتعين ذلك على ينص لم إذا أما بالمنع
 مجلس قرار في األولى المادة في الواردة الممنوعة الفئات غير من أنه من للتأكد يزاوله

 بعد الداخلية وزارة من بإذن تزوج من -3 . هـ11/7/1393ـ10 في 824 رقم الوزراء
 بذلك شهادة يحضر أن عليه هـ11/7/1393ـ10 في 824 رقم الوزراء مجلس قرار صدور

 صورة أو السعودية السفارات إحدى من أو اإلمارة من أو بالوزارة الخاصة الحقوق إدارة من
 وتاريخ رقم إلى أشير قد يكن لم إن المذكورة الجهات إحدى بختم مصدقة الموافقة من

. الزواج عقد في الوزارة موافقة

 صدوره بعد تجاز أو توثق التي السابقة العقود أو القرار هذا بعد تتم التي الزواج عقود -4
 الموافقة ومصدر وتاريخ رقم تضمينه إجازته أو توثيقه أو العقد بإجراء تقوم التي الجهة فعلى

 السفارة تقوم أن على ذكر ما باعتماد والسفارات الشرعية المحاكم وتبلغ بذلك الصادرة
 سفر جواز وفي عليه تصديقها عند القران عقد في الوزارة موافقة وتاريخ رقم بتدوين أيضاً

 الميالد شهادات بإعطاء المختصة الجهات وعلى للمملكة دخول تأشيرة منحها عند الزوجة
 الجنسية الزوجة بمنح الخاصة والتعليمات األنظمة مراعاة مع ذكر بما االكتفاء

 ممن لها المواطنين مراجعة كثرة بالوزارة المختصة الجهة الحظت وحيث .فاصله/السعودية
 بصدور تفيد شهادة على الحصول أجل من وذلك أجنبية من بالزواج موافقة لهم صدرت
 ميالد شهادات استخراج أجل من الصحي للمكتب لتقديمها أجنبية من زواجه على الموافقة

 على التأكيد نأمل لذا.السفر عناء وتكبيدهم عليهم مشقة من ذلك في لما ونظراً ألطفالهم،
 الموافقة بصدور تفيد شهادة طلب عند إليها المشار المادة بموجب بالعمل المختصة الجهة
 من الثانية الفقرة عليه نصت ما مراعاة مع أجنبي من سعودية أو سعودية غير من الزواج على

 العدل ووزارة الصحة وزارة من كال أعطينا وقد إليه المومى التعميم من الخامسة المادة
 .».اهـ.يخصهم ما إلكمال إليه المشار التعميم لصورة إلحاقاً هذا من صورة الخارجية ووزارة

. و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل
85/ت/8
3/707
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 الموجه هـ7/5/1410 في م/4/1027 رقم السامي المقام خطاب صورة تلقينا( :وبعد -
 عرضه ما على اطلعنا« : المقدمة بعد نصه اآلتي الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً

 رقم بخطابه واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس سماحة
 كبار هيئة مجلس دراسة بشأن ومشفوعاته نسخته المرفقة هـ29/3/1410 وتاريخ 892/2

 تحت ويبقين قضائي حكم بحقهن يصدر الالتي الفتيات تزويج يتولى من لمسألة العلماء
 . هـ26/2/1410 في 165 رقم قراره وإصداره غيرها أو الفتيات رعاية مؤسسة إشراف
 الخاطب في المطلوبة األمور تتوافر عندما يتعين أنه يرى المجلس أن القرار تضمن وحيث

 مسؤولية له من أو ـ الفتيات رعاية مؤسسة على النسائي اإلشراف مكتب ـ المكتب نظر في
 مقبول سبب إبداء دون تزويجها على الموافقة عن الفتاة أمر ولي ويمتنع النسوة هؤالء حفظ
 لها وما إمكانات من لديها ما بموجب لذلك يلزم ما إجراء لتتولى المحكمة إلى األمر إحالة

 .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ.بموجبه الالزم إكمال إليكم نرغب.صالحيات من
. و/انتهى

113/ت/8
3/708
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 القاضي هـ15/11/1404 في ت/12/195 رقم الوزارة هذه لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 خطاب تلقينا . الخليجي التعاون مجلس دول ومواطني السعوديين بين بالتزاوج بالسماح
 الجوابي هـ24/6/1410 في 17/48641 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب
 المحاكم بعض من استفسارات من وردنا ما بشأن هـ3/6/1410 في 1294 رقم لخطابنا

 ذلك يرجع هل بالمملكة، المقيمة التعاون مجلس دول إحدى بمواطنة السعودي زواج حول
 نحيط« : يلي ما سموه خطاب تضمن وقد .فيها؟ تقيم التي القرية أو المدينة إمارة إلى

 منه صورة لكم المعطى هـ26/9/1404 في م/5/3087 رقم السامي األمر بأن معاليكم
 بالمنع مشمولين الغير السعوديين المواطنين بين بالتزاوج السماح على بالموافقة قضى

 أن شريطة الداخلية وزارة من مسبق إذن على الحصول بدون التعاون مجلس دول ومواطني
 خارج للمقيمين بالنسبة الشريفين الحرمين خادم سفارة الزواج راغبة أو راغب يراجع

 بالمنع المشمولة للفئات انتمائه عدم من للتأكد العقد إجراءات على اإلقدام قبل المملكة
 بعد السفارة تقوم وأن هـ11/7/1393ـ10 في 824 رقم الوزراء مجلس بقرار والمحددة



 إلتمام المختصة الجهة إلى موافقتها بإصدار لديها مالحظة وجود وعدم المهنة من التأكد
 مما بالتأكد المملكة في للمقيمين بالنسبة المختصة المحكمةالشرعية وتقوم العقد إجراءات

 المهنة بشهادة والمحكمة السفارة وتحتفظ الزواج طرفي بين العقد إجراء قبل إليه أشير
 على تشتمل حالة كل عن بخالصة الداخلية وزارة تزود أن على اللزوم عند إليها للرجوع

 األجنبية الزوجة وجنسية العقد وثيقة وتاريخ ورقم السابقة االجتماعية والحالة والمهنة االسم
 أناط قد الذكر سالف الكريم السامي األمر أن لمعاليكم يتضح ومنه.مهمة معلومات وأية

 الخاطب انتماء عدم من بالتأكد الداخل في الشرعية والمحكمة الخارج في للسفارة
 عقد إجراءات إتمام ثم ومن بالمنع المشمولة للفئات السعودية المخطوبة أو السعودي

.موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ.الزواج

- . و/انتهى )
51/ت/5/3
3/709
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 ورقم هـ،17/8/1391 في ت/138/3 رقم الوزارة هذه لتعاميم فإلحاقاً( :وبعد
 النكاح عقد بشأن هـ10/3/1404 في ت/12/54 ورقم هـ،12/8/1393 في ت/190/2
 بهذه الخاصة اإلجراءات توحيد في ورغبة .إلخ...أجنبياً أحدهما أو طرفاه يكون الذي

 العقود هذه إجراء قصر : أوال : يلي بما فأوصت الموضوع لدراسة لجنة تشكيل تم العقود
 هذه ضبط يتم أن : ثانيا . بذلك للمأذونين اإلذن وعدم فقط القضاة الفضيلة أصحاب على

 . مفتوحة صكوك في تنظيمها يتم كما المفتوح األنكحة عقود ضبط دفتر في العقود
. و/انتهى .)موجبه واعتماد لإلحاطة.تعميمه جرى ذلك على ولموافقتنا

86/ت/8
3/710
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 قرار فيه المبلغ هـ8/9/1399 في ت/141/12 رقم الوزارة هذه لتعميم فإلحاقاً( :وبعد -
 تلقينا للرعاية، المحتاجين األطفال بشأن هـ13/5/1395 في 612 رقم الوزراء مجلس
 ما ونصه هـ29/6/1412 في ط/س466 رقم االجتماعية والشئون العمل وزير معالي خطاب

 الئحة تضمنت وقد األبوين مجهولي الوزارة هذه ترعاهم الذين الفئات ضمن من« : يلي
 في612 رقم الموقر الوزراء مجلس بقرار الصادرة للرعاية المحتاجين األطفال

 األبوين مجهولي باألطفال يتعلق ما كل إسناد منها الثالثة المادة في هـ13/5/1395
 أخرى جهة ألي يجوز ال وأنه االجتماعية والشئون العمل لوزارة البديلة للرعاية والمحتاجين

 اآلونة في الوزارة الحظت وقد . كتابة الوزارة موافقة بعد إال بشأنهم إجراء أي اتخاذ
 الحاضنة األسر طريق عن األبوين مجهوالت الفتيات تزويج فيتم بذلك التقيد عدم األخيرة

 الزوجية الحياة استمرار يكفل بما الزواج لطالب المتأنية الدراسة ودون للوزارة الرجوع دون
 مدة قصر مع الفتيات لهؤالء الطالق حاالت كثرة التجاوز على ترتب وقد ـ الله بإذن ـ

 التي الحاالت بعض يمثل بيان طيه ومن( األحيان بعض في الشهرين تتعدى ال والتي زواجهن
 في الرأي معاليكم يشاركني فقد لذا . )المشرف الفرع أو الوكالة علم بدون زواجهن تم

 بخطاب إال األبوين مجهوالت من فتاة ألية العقد بعدم الشرعية المحاكم على التعميم مناسبة
 من ذلك في لما الحاالت هذه متابعة على المشرفة فروعها أحد أو الوزارة من رسمي إحالة

 . و/انتهى .)تعميمه جرى موجبه واعتماد ولإلحاطة .».اهـ.الفتيات هؤالء لمستقبل مصلحة
 رقم التعميم بذلك صدر .و/هـ28/2/1414 في 123/ت/8 رقم بالتعميم أكد
.و/هـ17/12/1423 في 2145/ت/13
90/ت/8
3/710
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 في 674/1 رقم بخطابه بالرياض واألنكحة الضمان محكمة قاضي فضيلة لنا كتب( :وبعد -
 لم منهم األغلبية أن من لفضيلته ظهر وما األنكحة عقود مأذوني بخصوص هـ23/4/1412

 احتساباً العمل بذلك سيقومون بأنهم التصريح على للحصول التقدم عند أعلنوه بما يلتزموا
 بعض تذمر خالل من ذلك لمس وأنه المال من مبالغ أخذ إلى لجأوا ولكنهم الله، من لألجر

 له للمأذون صادر األنكحة عقود بإجراء القضاة من الصادر اإلذن أن إلى ونظراً . المواطنين
 وعدم بذلك بااللتزام المأذونين جميع على التأكيد فعليكم .واحتساباً تبرعاً كونه أساس على



 ذلك من شيئاً أخذ أنه يثبت من وأن نكاح عقد أي إجراء مقابل الناس من مبالغ أي أخذ
 يثبت مأذون أي من التصريح وسحب الموضوع متابعة وعليكم.منه التصريح فسيسحب

 إال مستقبالً األنكحة عقود بإجراء إذن أي إصدار عدم ومالحظة.ذكر بما التزامه عدم لديكم
 في 1966/ت/13 رقم بالتعميم أكد . و/انتهى .)محتسباً المأذون كون بشرط

.و/هـ9/3/1423
839/ت/13
3/711
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 رقم البرقي الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا (... -
 السمو صاحب برقية تلقى سموه أن المتضمن هـ28/7/1416 ـ27 في 16/56989

 السامي األمر على المبنية هـ5/7/1416 في ش19/1605/2 رقم الداخلية وزير الملكي
 المملكة خارج من الجمارك موظفي زواج بمنع القاضي هـ22/5/1416 في 7199 رقم

 .)موجبه واعتماد لالطالع .إلخ...الحساسة الدولة قطاعات في والعاملين بالعسكريين أسوة
.و/انتهى
842/ت/13
3/711
1
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 قيام بإثبات الخاص هـ9/7/1399 في ت106/12 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 وزارة وكيل معالي خطاب تلقينا فقد وعليه األجنبية، وزوجته الزوج بين الزوجية الصلة

 السمو صاحب خطاب من نسخة ومشفوعه هـ6/7/1416 في 17/50625 رقم الداخلية
 اإلمارات تعميد المتضمن هـ2/2/1416 في 14943 رقم التعميمي الداخلية وزير الملكي

 الزواج على الموافقة صدور بعد إال للمحاكم الزوجية الصلة قيام إثبات طلبات إحالة بعدم
 .)موجبه واعتماد لالطالع .إلخ...الحقة أو سابقة موافقة كانت سواء المختصة الجهة من

.و/انتهى
1122/ت/13



3/712
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 ر/12515 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة تلقينا( :وبعد -
 وتاريخ 156 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة ومشفوعه هـ19/9/1418 في
 طرف فيه يكون الذي للزواج الالزمة الصحية للضوابط والمتضمن ...... هـ14/9/1418
 قرار تضمن وقد . يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .إلخ..سعودي غير

 التقيد مع : أوال : مايلي المقدمة بعد هـ14/9/1418 وتاريخ 156 رقم الوزراء مجلس
 على يجب أجنبي، من والسعودية أجنبية من السعودي زواج تنظم التي والتعليمات باألنظمة

 بغير الزواج في الراغبة السعودية وكذلك سعودية، بغير الزواج في الراغب السعودي
 الزواج من السعودي يمنع : ثانيا .به االقتران يرغب لمن طبي فحص شهادة تقديم سعودي،
 معتلة لجينات حامل أو بمرض مصاب هو ممن بأجنبي الزواج من السعودية وكذلك بأجنبية،

 الدم أمراض ـ .الوراثية الدم أمراض ـ : الوراثية األمراض :التالية والمعدية الوراثية لألمراض
 ـ .األنزيمية االعتالالت ـ .الثالثمية األمراض ـ .األخرى الدم صبغة أمراض ـ .المنجلية

 ولوزارة .المكتسبة المناعة نقص ـ )الثالثة المرحلة( الزهري ـ : المعدية األمراض .الهيموفيليا
 برنامج وضع الصحة وزارة على : ثالثا .مستقبالً مشابهة أخرى أمراض أي إضافة الصحة
 األمراض مشكالت وتوضيح المواطنين لتوعية المختلفة اإلعالم وسائل بمشاركة إعالمي
 وتاريخ م/7/1489 رقم السامي باألمر المشكلة اللجنة تقوم : رابعا .والمعدية الوراثية

 و »أوالً« البندين في ورد ما تطبيق إمكانية بدراسة ـ أعاله إليه المشار ـ هـ20/8/1416
 التوصل مايتم ورفع القران عقد قبل للزواج المتقدمين السعوديين جميع على أعاله »ثانياً«

هـ14/2/1419 في 1162/ت/13 رقم التعميم إلى ينظر .و/انتهى .)إليه
1162/ت/13
1/5
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)



 معالي خطاب على المعطوف هـ20/10/1418 في 1122/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا
 مجلس قرار على المبني هـ19/9/1418 في 2515 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس

 الذي للزواج الالزمة الصحية للضوابط المتضمن هـ14/9/1418 في 156 رقم الوزراء
 تعميم من نسخة الموضوع هذا في تلقينا فقد وعليه .إلخ..سعودي غير طرف فيه يكون

 صورته المرفق هـ29/1/1419 في 17/7126 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب
 الزواج حاالت في ذلك استيفاء اإلمارات تتولى" :نصه ما تعميمه سبق لما إضافة والمتضمن

 ".المملكة خارج تتم التي الزواج لحاالت الخارج في السعودية والسفارات المملكة داخل
 رقم بالتعميم أكد .و)/يحفظكم والله .يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا
.و/هـ27/2/1424 في 2192/ت/13
1180/ت/13
1/5
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 كبار هيئة ورئيس السعودية العربية للملكة العام المفتي سماحة كتاب الوزارة لقدتلقت(
 المتضمن هـ15/2/1419 في ج/106/2 رقم واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء
 في المسجلين كثرة ثم ومن الزواج مئونة على اإلعانة لطلب المتقدمين كثرة إلى اإلشارة

 حفظة سماحته طلب اصحابهالذا انتظار مدة وطول لهم الصرف يمكن لم ممن االنتظار قوائم
 وإشعار المنتظرين هؤألء موضوع ينتهى حتى الطلبات هذة قبول بعدم المحاكم ابالغ الله

.يحفظكم والله)موجبه واعتماد األطالع نرغب لذا .بذلك الوزارة
1311/ت/13
1/5
8
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1419
والمأذونية النكاح

 في 68300 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة لقدتلقينا(
 المملكة في المقيمين العمانيين الرعايا زواج عقد إجراء عدم المتضمن هـ14/10/1419
 بذلك اإلحاطة نرغب لذا .إلخ..المملكة في الداخلية وزارة موافقة بعد إال جنسيتهم غير من

.و/يحفظكم والله.)موجبه واعتماد



1376/ت/13
1/5
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1420
والمأذونية النكاح

 في 94/72/13 رقم الخارجية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا لقد( :وبعد
 أي بإجراء السماح عدم يكفل ما اتخاذ القطرية السفارة بطلب الخاصة هـ14/1/1420

 ـ المجلس دول مواطني عدا ـ القطريين غير من "وإناث ذكور" قطريين لمواطنيين زواج عقود
 .إلخ..الرياض في قطر سفارة طريق عن قطر بدولة الداخلية وزارة من كتابية بموافقة إال

 تعميم من نسخة تلقينا كما .ذلك في الوزارة تراه ما واتخاذ االطالع الكريم سموه وطلب
 سبق فيما هـ22/2/1420 وتاريخ 13107 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب
.و)/ذلك ومالحظة االطالع إليكم نرغب .إليه اإلشارة

1437/ت/13
1/5

25
7

1420
والمأذونية النكاح

 عقد وثيقة بشأن هـ10/10/1417 في 970/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا( :وبعد
 أجريت التي الدراسة إليه انتهت لما ونظرا .إلخ..أجنبيا أحدهما أو طرفاه يكون الذي النكاح

 إخراج عن الناجمة السلبيات بعض ولتفادي 15/م الرقم ذات النكاح عقد وثيقة على
 ضبط دفتر وتأمين طباعة تم وحيث .المفتوحة الصكوك في لألجانب النكاح عقد صكوك

 طرفاه يكون الذي النكاح لعقد ووثيقة أجنبيا أحدهما أو طرفاه يكون الذي النكاح لعقد
 الضبط دفتر اعتماد ـ 1 : يلي ما إليكم نرغب العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء أجنبيين
 عقد وثيقة وكذلك ,أجنبيا أحدهما أو طرفاه يكون الذي للعقد األنكحة بعقود الخاص
 رقم الوزارة تعميم من الثانية بالفقرة العمل ايقاف ـ 2 .أجنبيين طرفاه يكون الذي النكاح

 التي األنكحة عقود تنظيم يتم أن" : على تنص التي هـ10/10/1417 في 970/ت/13
.و)/يلزم ما فأكملوا ."إلخ...المفتوحة الصكوك في أجنبيين طرفاها يكون
1703/ت/13
1/5



6
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1422
والمأذونية النكاح

)

 على المبني هـ29/12/1421 وتاريخ 6617 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 المتضمن هـ1/12/1421 وتاريخ 283/52 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار

 لها ولي ال التي المرأة تقدمت إذا ـ 1 : يلي لما واألنكحة الضمان محكمة اختصاص
 الضمان محكمة على فإن لها الخاطب من تزويجها بطلب واألنكحة الضمان لمحكمة

 وجود عدم من التحقق بعد الشرعي الوجه يقتضيه ما وفق بذلك يتعلق ما إكمال واألنكحة
 أحدهما واشترط واألنكحة الضمان محكمة لدى الطالق إلثبات زوجان تقدم إذا ـ 2 .الولي
 قاضي على فإن الطالق صك في ذلك كتابة في ورغبا ذلك غير أو ونفقة حضانة اآلخر على

 والعمل لالطالع .منه يصدر فيما عليه يتفقان ما كتابة واألنكحة الضمان محكمة
.ك/يحفظكم والله)بموجبه

1812/ت/13
1/5

17
6

1422
والمأذونية النكاح

 صاحب قرار على المبني هـ24/10/1408 في ت/8/190 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا (
 امراء بتفويض القاضي هـ10/10/1408 في 3504 رقم الداخلية وزير الملكي السمو

 للزواج السعوديين المواطنين من يتقدم من طلبات على الموافقة في البت صالحية المناطق
 صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ .. أجنبيين ابوين من المملكة في مولودة من

 هـ13/2/1422-12 وتاريخ 17/12475 رقم البرقي الداخلية وزير نائب الملكي السمو
 في 50571 رقم بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم على عطفا
 القرار من األولى المادة من الثانية الفقرة في ورد ما تعديل المتضمن هـ12/7/1421

 عقود بتوثيق اإلذن ( تكون أن على هـ10/10/1408 في 17/75334 رقم الوزاري
 من الزوجة تكون أن شريطة إليه المشار القرار صدور وبعد قبل وقوعها تم التي الزواج
 المشمولة الفئات من الزوج يكون ال وأن ، سعودية ميالد شهادة بموجب المملكة مواليد
 . ) زوجها كفالة على نظامية إقامة تحمل ال كانت إذا الزوجة إقامة وضع وتصحيح بالمنع



.و/يحفظكم والله) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا
1824/ت/13
1/54
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1422

والمأذونية النكاح
 في 23/3675/2 رقم العامة اإلحصاءات مصلحة عام مدير خطاب إلى إشارة

 المعيشة لتكاليف القياسي الرقم وتنقيح بتطوير حالياً المصلحة قيام المتضمن هـ5/7/1422
 القياسي الرقم حساب عملية في وتأثيرها ) الصداق ( الزواج مهور تكاليف معرفة وألهمية
 أو باالرتفاع سواء الزواج مهور في تحدث التي التغيرات متابعة وضرورة المعيشة لتكاليف

 بالبيانات تزويدهم في المصلحة مندوبي مع التعاون سعادته وطلب . الخ... االنخفاض
 أسماء توضح بقائمة تزويدهم وكذلك فيها المتغيرات ومدى المهور مستوى حول الالزمة

 يحملون المصلحة مندوبي بأن سعادته وأفاد . منطقة كل في األنكحة عقود مأذوني وعناوين
 ذلك في المصلحة مندوبي مع والتعاون االطالع إليكم نرغب لذا . شخصياتهم تثبت بطاقات

. ك / )
1918/ت/13
1/5
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1423
والمأذونية النكاح

 في ت241/3 ورقم ,هـ12/8/1393 في ت/190/2 رقم الوزارة لتعاميم إلحاقا(
 في ت/12/148 ورقم ,هـ29/1/1394 في ت/18 ورقم ,هـ18/10/1393
 بغير السعودية أزواج أو السعودية بغير السعودي زواج حاالت تنظيم بشأن هـ24/8/1404

 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب قرار من نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ..السعودي
 هـ23/12/1422 وتاريخ 17/99332 برقم للوزارة المبلغ هـ20/12/1422 في 6874

 فيها جاء والتي السعودي بغير والسعودية السعودية بغير السعودي زواج الئحة المتضمن
 نرغب لذا .العدل وكتاب القضاة السعوديات بغير الزواج من بالمنع المشمولة الفئات ضمن
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم
1919/ت/13



1/5
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1423
والمأذونية النكاح

)

 في 839/ت/13 ورقم ,هـ12/8/1393 في ت/190/2 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقا
 فقد وعليه .إلخ..المملكة خارج من الجمارك موظفي زواج بمنع القاضي هـ24/8/1416

 في 6875 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب قرار من نسخة تلقينا
 دون يلي فيما البت صالحية المناطق أمراء يفوض :أوال : يلي ما المتضمن هـ20/12/1422

 المواطنين من يتقدم من طلب على الموافقة ـ 1 : المملكة في المولودات ـ أ : للوزارة الرفع
 شهادة أو المختصة الجهة من صادرة ميالد شهادة بموجب المملكة في مولودة من للزواج

 2 .المفعول سارية إقامة وتحمل المملكة في الوالدة واقعة تثبت المدنية األحوال إدارات من
 ال أن ـ 3 .إليه المشار القرار صدور تاريخ قبل وقوعها تم التي الزواج عقود بتوثيق اإلذن ـ

 رقم الوزراء مجلس قرار من األولى بالمادة الواردة الممنوعة الفئات من الزواج طالب يكون
 ب .هـ22/5/1416 وتاريخ 7199 رقم السامي واألمر هـ11/7/1393ـ10 وتاريخ 824

 المواطنين من يتقدم من طلبات على الموافقة ـ 1 : سنوات الخمس ذات البطاقات حملة ـ
 للسعوديات السماح ـ 2 .سنوات الخمس ذات البطاقات حامالت من للزواج السعوديين

 تم التي الزواج عقود بتوثيق اإلذن ـ 3 .البطاقات تلك حملة من لهن يتقدم ممن بالزواج
 الفئات من السعودي الطرف يكون ال أن ـ 4 .إليه المشار القرار صدور تاريخ قبل وقوعها

 وتاريخ 824 رقم الوزراء مجلس قرار من األولى المادة في المحددة بالمنع المشمولة
 يخل ال : ثانيا .هـ22/5/1416 وتاريخ 7199 رقم السامي واألمر هـ11/7/1393ـ10
 وتاريخ 3504 رقم الوزاري بالقرار المناطق ألمراء الممنوحة بالتفويضات القرار هذا
 ثالثا .القرار بذلك الواردة للتفويضات مكمال هذا بقرارنا التفويض ويعتبر هـ10/10/1408

 هذا يبلغ : رابعا .موافقتنا بعد إال لغيره يفوضها أن الصالحيات بهذه فوض لمن يجوز ال :
.و)/موجبه واعتماد االطالع نرغب لذا .صدوره تاريخ من بموجبه للعمل يلزم لمن القرار

1935/ت/13
1/5
3
2

1423



والمأذونية النكاح
 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد(

 الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ24/1/1423 في ر/1322
 1 :باآلتي القيام الصحة وزارة على :أوال : يلي بما القاضي هـ4/1/1423 في 5 رقم الموقر

 الزواج قبل الطبي الفحص فوائد توضح اإلعالمية القنوات عبر صحية توعوية حملة تنظيم ـ
 المختبرات تجهيز ـ 2 .سنوات ثالث مدى على وذلك ,والوراثية المعدية األمراض وخطورة
 الفحوص إجراء عمليات لتسهيل المناطق جميع في عليها والتدريب األجهزة وتوفير وتأهيلها
 األمراض ذلك في بما ,عنها الفحص ضرورة الصحة وزارة ترى التي األمراض عن المخبرية
 من ذلك في يرغب لمن الزواج قبل الطبي الفحص إجراء ـ 3 .الوراثية واألمراض المعدية

 التنسيق ـ 4 .وتداولها وحفظها المعلومات هذه توثيق في التامة السرية وتوخي ,السعوديين
 قبل الطبي الفحص فوائد بإيضاح األنكحة مأذوني قيام أجل من ,العدل وزارة مع

 رقم بالتعميم أكد .و)/يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ..الزواج
 في 2108/ت/13 رقم والتعميم .و/هـ4/9/1423 في 2068/ت/13
.و/هـ12/7/1424 في 2279/ت/13 رقم والتعميم .و/هـ26/10/1423
1966/ت/13
1/5
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1423
والمأذونية النكاح

)

 مأذوني على بالتوكيد القاضي هـ18/7/1412 وتاريخ 90/ت/8 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 من وأن نكاح عقد أي إجراء مقابل الناس من مبالغ أي أخذ بعدم بااللتزام األنكحة عقود
 عقود بإجراء إذن أي إصدار وعدم ، منه التصريح فسيسحب ذلك من شيئا أخذ أنه يثبت

 من المأذونين بعض على لوحظ لما ونظرا . الخ .. محتسبا المأذون كون بشرط إال األنكحة
 مع يتنافى هذا إن وحيث ، وموقعه المأذون عمل إلى اإلشارة تتضمن إعالنية لوحات وضع

 عقود مأذوني جميع على والتوكيد االطالع إليكم نرغب لذا . أعاله إليه المشار التعميم
 به يقومون الذي للعمل الدعاية وعدم أعاله إليه المشار التعميم به قضى بما بالتمشي األنكحة

 في 2947/ت/13 رقم التعميم انظر . و/ ) التصريح منه يسحب ذلك يخالف ومن ،
. هـ12/8/1427



2022/ت/13
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1423
والمأذونية النكاح

)

 رقم البرقي الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة ومشفوعه هـ19/6/1423 وتاريخ 23793/ب/7
 152 رقم الوزراء مجلس قرار على بالمصادقة القاضي هـ11/6/1423 وتاريخ 22/م

 مسئوليات تركيز نظام من ]والستين التاسعة[ المادة بتعديل القاضي هـ10/6/1423 وتاريخ
 بالنص لتصبح هـ24/1/1372 وتاريخ 109 رقم العالي بالتصديق الصادر الشرعي القضاء
 ,ضوابط من يضعه لما وفقا األنكحة عقود لمأذوني الرخص العدل وزير يصدر ـ أ :التالي

 يصدر ما المختصة المحكمة وتوثيق ,ومتابعتها أعمالهم على اإلشراف العدل وزارة وتتولى
 أشد عقوبة بأي إخالل دون ـ ب .والنظامية الشرعية اإلجراءات صحة من التحقق بعد منهم
 بإحدى وضوابطها األنكحة عقود إجراءات يخالف من يعاقب ,آخر نظام عليها ينص

 .الرخصة إلغاء ـ 3 .سنة على تزيد ال لمدة الرخصة إيقاف ـ 2 .اإلنذار ـ 1 : اآلتية العقوبات
 عدد من العدل وزير يشكلها لجنة "ب" الفقرة في ذكرها اآلنف العقوبات بإيقاع تختص ـ جـ
 إجراء بعد,باألغلبية قراراتها وتصدر ,نظاميا مستشارا أحدهم يكون أعضاء ثالثة عن يقل ال

 ويجوز اللجنة هذه قرارات العدل وزير ويعتمد ,أقواله وسماع المأذون مع الالزم التحقيق
 إبالغه تاريخ من يوما ستين خالل المظالم ديوان أمام منه التظلم العقوبة قرار ضده يصدر لمن

.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ.القرار
2068/ت/13
1/5
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1423
والمأذونية النكاح

)



 مجلس قرار إلى فيه والمشار هـ3/2/1423 وتاريخ 1935/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 الزواج على للمقبلين الصحية الضوابط تطبيق بشأن هـ4/1/1423 وتاريخ 5 رقم الوزراء

 ذلك في يرغب لمن الزواج قبل الطبي الفحص إجراء على ينص والذي السعوديين جميع من
 للطب المساعد الصحة وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة تلقت فقد عليه . السعوديين من

 حول توعية نشرة إصدار تم أنه المتضمن هـ21/7/1423 وتاريخ 59673/19 رقم الوقائي
 األنكحة عقود مأذوني على تعميمها سعادته وطلب الزواج في للراغبين الطبي الفحص أهمية
 من نسخة برفقه تجدون . الخ ... الزواج على المقبلين جميع على بتوزيعها يقوموا حتى

 تطلب . و/ ) األنكحة عقود مأذوني قبل من توزيعها واعتماد لالطالع المذكورة النشرة
 عقود مأذوني على المذكورة المطويات توزيع اعتماد وتم . الوزارة من المذكورة النشرة

 رقم التعميم ينظر . هـ26/10/1423 في 2108/ت/13 رقم بالتعميم األنكحة
و./ هـ 13/3/1424 في 2204/ت/13
2108/ت/13
1/54
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1423
والمأذونية النكاح

 حول التوعوية النشرة ومشفوعه هـ4/9/1423 في )2068/ت/13( رقم لتعميمنا إلحاقاً (
 سعادة خطاب الوزارة تلقت فقد وعليه .الخ.... الزواج في للراغبين الطبي الفحص أهميه
 ومشفوعه هـ11/9/1423 في )78218/19( رقم التنفيذية للشئون الصحة وزارة وكيل
 بالتنسيق الصحة وزارة من إعدادها تم استبيان نموذج إلى إضافة التوعوية المطويات من عدد
 على توزيعها العتماد المطويات هذه من عدد برفقه تجدون لذا .الخ.....العدل وزارة مع

 المطويات من بماذكر للزواج الشباب من يتقدم من لتزويد لديكم األنكحة مأذوني
.و / ) واالستبيان

2145/ت/13
1/54
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1423
والمأذونية النكاح

)



 فتاة ألية العقد عدم المتضمن هـ15/7/1412 وتاريخ 86/ت /8 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 . الخ .. االجتماعية والشئون العمل وزارة من رسمي إحالة بخطاب إال األبوين مجهوالت من

 وتاريخ ش /45691 رقم االجتماعية والشئون العمل وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه
 إال القضاة قبل من فتاة ألي العقد عدم في العمل وزارة رغبة المتضمن هـ20/9/1423

 بما التوجيه معاليه وطلب ، الفئات هذه على المشرفة فروعها أحد أو العمل وزارة بموافقة
 لما ونظراً . الخ .. الخصوص بهذا الوزارة من صدر أن سبق بما للتقيد القضاة لعموم نراه
 ( التنفيذية والئحتها الشرعية المرافعات نظام من )32 ( بالمادة جاء ما على وبناءاً إله أشير
.و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . )32/13
2170/ت/13
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والمأذونية النكاح

 بالموافقة القاضي هـ9/1/1424 وتاريخ 163 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (
 والعمل لالطالع . إليه المشار معاليه بقرار المرققة األنكحة عقود مأذوني الئحة على

. الوزارة من المرفقات تطلب . ك/ )بموجبها
2192/ت/13
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1424
والمأذونية النكاح

 في 1122/ت/13 ورقم هـ14/2/1419 في 1162/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً (
 غير طرف فيه يكون الذي للزواج الالزمة الصحية الضوابط بشأن هـ20/10/1418

 وزير نائب الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ .. سعودي
 والمتضمن صورته المرفق هـ15/2/1424-14 في ش17/9131/2 رقم البرقي الداخلية

 C,B(( الكبد بالتهاب اإلصابة من األجنبي الطرف خلو الطبي الفحص شهادة تشمل بأن
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... السابق التعميم في ذكرها ورد التي األمراض إلى إضافة

. و/ ) يخصكم فيما موجبه واعتماد
2201/ت/13
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والمأذونية النكاح

)

 إنشاء المتضمن هـ25/2/1424 وتاريخ 1245 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخه برفقه
 . لها التنظيمي الهيكل واعتماد ] األنكحة عقود لمأذوني العامة اإلدارة[ باسم عامة إدارة

. ك/ ) بموجبه والعمل لالطالع . الخ ... ارتباطها وتحديد
2204/ت/13
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والمأذونية النكاح

 المطويات بخصوص هـ26/10/1423 في 2108/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً (
 والتعميم . الخ ... للزواج الشباب من األنكحة لمأذوني يتقدم من بها يزود التي واالستبيان

 الفحص أهمية حول التوعويه النشرة ومشفوعه . هـ4/9/1423 في 2068/ت/13 رقم
 الصحة وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة تلقت وعليه . الخ ... الزواج في للراغبين الطبي

 من مالحظات ورده أنه المتضمن هـ4/3/1424 في 27308/19 رقم التنفيذية للشئون
 ليس المناطق تلك في األنكحة مأذوني بأن تفيد المملكة مناطق بعض في الصحية الشئون
 إلى ذلك بعد وإرساله الزواج على المقبلين قبل من تعبئته وأهمية باالستبيان علم لديهم

 وتوجيه الموضوع متابعة سعادته ورغب . الخ .... بالمنطقة الصحية الشئون مديريات
 مجلس لقرار تنفيذاً الزواج قبل الفحص برنامج عمل لتفعيل المناطق في األنكحة مأذوني
 جميع وتزويد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... هـ4/1/1423 وتاريخ ]5[ رقم الوزراء
 ينظر .و/ ) ذلك إنفاذ ومتابعة الخصوص هذا في تعليمات من صدر بما األنكحة مأذوني
. هـ12/7/1424 في 2279/ت/13 رقم التعميم

2221/ت/13
1/54
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1424
والمأذونية النكاح

 163 قرار به المبلغ هـ19/1/1424 في 2170/ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 ونظراً . الخ ... األنكحة عقود مأذوني الئحة على بالموافقة القاضي هـ9/1/1424 وتاريخ

 في عليها المنصوص المهلة تمديد العدل لوزير ( والعشرين التاسعة المادة في ورد أنه إلى
 الثامنة المادة في عليها المنصوص ( الصواب إن وحيث . ) الخ ... والعشرين السابعة المادة

. و / ) بذلك لإلحاطة . ) والعشرين
2265/ت/13
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والمأذونية النكاح

)

 في ت241/3 ورقم ، هـ12/8/1393 في ت/190/2 رقم الوزارة لتعاميم إلحاقاً
 في ت/12/148 ورقم ، هـ29/1/1394 في ت/18 ورقم ، هـ18/10/1393
 زواج حاالت تنظيم بشأن هـ6/1/1423 في 1918/ت/13 ورقم هـ24/8/1404

 نسخة تلقينا فقد وعليه الخ ... السعودي بغير السعودية زواج أو السعودية بغير السعودي
 هـ20/12/1422 وتاريخ 6875 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب قرار من

 بتفويض الخاص صورته المرفق هـ22/12/1422 وتاريخ 17/101251 برقم المعمم
 سنوات الخمس ذات البطاقات وحملة المملكة في المولودات زواج في البت المناطق أمراء

 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة الوزرة تلقت كما الخ ...
 بتوثيق اإلذن سموه طلب والمتضمن صورته المرفق هـ25/3/1424 وتاريخ 17/25899

 التي سنوات الخمس ذات البطاقات وحملة المملكة في بالمولودات الخاصة الزواج عقود
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا الخ ... إليه المشار سموه قرار صدور بعد وقوعها تم

. و/ ) موجبه
2279/ت/13
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والمأذونية النكاح
 2108/ت /13 ورقم هـ4/9/1423 في 2068 /ت /13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً(

 فقد عليه . الخ .. الزواج في للراغبين الطبي الفحص أهمية حول هـ26/10/1424 في
 74995/19 الرقم ذي التنفيذية للشئون الصحة وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة تلقت

 تعديله تم أن بعد الزواج قبل الطبي الفحص عن استبيان ومشفوعه هـ3/7/1424 والتاريخ
 واحد قبل من االستبيان تعبئة يتم أن على األنكحة عقود مأذوني على توزيعه سعادته وطلب

 الصحية الشئون مديرية إلى االستبيانات وترسل النكاح لعقد متقدمين شبان عشرة كل من
 لذا . الخ ... السابق باالستبيان العمل إلغاء سعادته طلب كما . أشهر ثالثة كل منطقة بكل

 لديكم األنكحة عقود مأذوني على توزيعها العتماد االستبيانات هذه من عدد برفقه تجدون
 في 2108/ت /13 رقم بالتعميم لكم والمبلغ السابق باالستبيان العمل وإلغاء

. ك / ) هـ26/10/1423
2286/ت/13
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والمأذونية النكاح
 م /3 الرقم ذي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد (
 منطقة أمير الملكي السمو لصاحب أصالً والموجهة هـ2/7/1424 والتاريخ هـ ح س 609/

 وتاريخ ب س 11/1/4/483 رقم سموكم برقية إلى باإلشارة (( : ونصه نجران
 ويحمل الخالي الربع قبائل أفراد أحد أنه إلى مشيراً .... به تقدم ما بشان هـ25/3/1424

 وطلب الزواج لرغبته الرياض منطقة عدل كتاب أحد مراجعته عند وأنه سعودي سفر جواز
 برقية في إليه أشرتم وما ، شخصية بطاقة يحمل ال أنه بحجة بالرفض طلبه قوبل نكاح عقد

 موضوع بمعالجة سموكم نفيد . الخالي الربع قبائل أفراد زواج موضوع حيال سموكم
 الخالي الربع قبائل وأفراد شيوخ التماس بشأن صدر أن سبق ما غرار على وأمثاله المذكور
 جوازات يحملون اآلخر والبعض الحفيظة يحمل بعضهم إن حيث قرانهم بعقد لهم الموافقة

 بينهم طالما ذلك على موافقتنا وصدرت القبائل تلك أفراد من الزواج ويرغبون سعودية سفر
 المبلغة هـ5/11/1413 في 5/ ش10844/2 رقم بالبرقية وذلك والعالقة القرابة ولهم

 9349 ل2 رقم الشرقية المنطقة أمير سمو بخطاب الشرقية المنطقة محاكم رئيس لفضيلة
 واعتماد لالطالع سموه خطابي من نسخة برفقه تجدون لذا . أهـ . )) هـ13/11/1413 في



. و / ) موجبه
2295/ت/13
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والمأذونية النكاح

)

 2221/ت /13 ورقم هـ19/1/1422 وتاريخ 2170/ت /13 رقم للتعميمين إلحاقاً
 لوحظ لما ونظراً . األنكحة عقود مأذوني الئحة على الموافقة بشأن هـ7/4/1424 وتاريخ

 بالالتحة تبليغهم عدم ذلك من تبين األنكحة عقود مأذوني بعض من االتصاالت كثرة من
 نأمل عليه . موادها للمأذونيين أهمية من الالئحة لهذه ولما األنكحة عقود بمأذوني الخاصة

 تعديل من عليها طرأ وما الالئحة بهذه لمحكمتكم التابعين المأذونيين تزويد االطالع بعد
 بها والعلم استالمها على توقيعهم وأخذ هـ7/4/1424 وتاريخ 2221/ت /13 رقم بالتعميم
 المرفق االستالم بيانات من بصورة – األنكحة لمأذوني العامة اإلدارة – الوزارة وتزويد
.ك / ) المأذون توقيع
2344/ت/13
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 بعض دراسة خالل من عقوداألنكحة لمأذوني التأديبية اللجنة الحظته ما على بناءً(
 في النظر المراد المأذون مع واف تحقيق على اشتمالها عدم من إليها المحالة المعامالت

 . والجواب السؤال بصيغة المأذون مع التحقيق يكون أن ـ 1 :يلي بما اللجنة أوصت تأديبه
 شرعية المأذون من الصادرة المخالفة حدود في المأذون إلى الموجهة األسئلة تكون أن ـ 2

 يرفق أن ـ 4 .وصريحة واضحة واألجوبة األسئلة تكون أن ـ 3 . سلوكية أم نظامية أم كانت
 النتيجة ذكر مع المأذون تدين التي والقرائن األدلة فيه يوضح المحقق من تقرير التحقيق مع

 . التحقيق إليه انتهى ما حيال فضيلته برأي ويختم القاضي فضيلة بإشراف المحقق من والرأي
 تقتضيه ما على وبناء ذلك على ولموافقتنا .صورته والمرفقة لذلك المعد النموذج تعبئة ـ 5

الوزارة من النموذج يطلب .و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب العامة المصلحة
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والمأذونية النكاح

)

 :ونصه هـ15/11/1424 في 54504/ب/4 رقم الكريم البرقي السامي األمر تلقينا لقد
 رقم الديوان بخطاب المبلغ هـ4/1/1423 في 5 رقم الوزراء مجلس قرار إلى نشير"

 تطبيق بشأن منه نسخة للوزارة والمعطى الصحة لوزارة هـ24/1/1423 في ر/1322
 ومشفوعي نسخة لكم ونبعث .الزواج قبل السعوديين جميع على للزواج الصحية الضوابط

 أن المتضمن هـ8/11/1424 في 3118 رقم الوزراء لمجلس العام األمين معالي خطاب
 بخطابكم عرضتموه ما هـ6/11/1424 بتاريخ المنعقدة جلسته خالل بحث الوزراء مجلس

 شهادة بإحضار النكاح عقد طرفي الزام بشأن هـ6/11/1424 في 72638/24 رقم
 ترك مع العقد تدوين متطلبات أحد اإلجراء هذا يكون وأن ,العقد إجراء قبل الطبي الفحص

 ,ذلك شاء ما متى الطبي الفحص نتيجة عن النظر بصرف العقد لصاحبي الزواج إتمام حرية
 للمواطنين المعلومات من المزيد بإيضاح الصحة وزير ومعالي معاليكم من كل يقوم وأن

 الالزم إكمال إليكم ونرغب .الوراثية المعدية األمراض وخطورة الفحص هذا فوائد حول
.و)/موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"بموجبه

2359/ت/13
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والمأذونية النكاح

)

 رقم بالتعميم الصادرة األنكحة عقود مأذوني الئحة من الثالثة المادة إلى إشارة
 طلبات استقبال المختصة المحكمة تتولى"ونصها هـ19/1/1424 وتاريخ 2170/ت/13

 ".مقامها العامة المحكمة تقوم وجودها عدم حالة وفي العقود وتوثيق والتجديد الترخيص
 أو انتداب أو إجازة لسبب أحياناً التصريح مصدرة المحكمة قاضي وجود لتعذر ونظراً



 عقود توثيق إلى والعاجلة الماسة الناس ولحاجة ,بعمله القضاة من أحد يكلف ولم ندب
 وهي رسمية بجهات مرتبطة إجراءات إلنهاء لها التابعين المأذونين من الصادرة األنكحة
 المحاكم من الصادرة العقود توثيق المحاكم رئيس على فإن لذا .العقود توثيق على متوقفة
 المحاكم رئاسة تزود أن على ,أعاله ذكر لما المحكمة قاضي وجود تعذر إذا لواليته التابعة

 واعتماد لالطالع .لها التابعة للمحاكم التابعين المأذونين وتواقيع أختام من بنماذج
. هـ13/2/1427 في 2829/ت/13 رقم التعميم ينظر .و)/موجبه

2369/ت/13
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)

 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا لقد
 وزير معالي خطاب تلقينا أن سبق[ :ونصه هـ3/12/1424 وتاريخ 2ش/17/62958

 سن في فتيات وجود بشأن هـ24/11/1423 في 55524 رقم االجتماعية والشؤون العمل
 من الزواج عن يغني قد الفئات هذه من أعداد وجود معاليه رأى وقد األيتام دور لدى الزواج
 في رغب إذا اختيارية تكون وأن للزواج المتقدم فيها يرغب التي المواصفات لتوفر الخارج

 والشؤون والعمل العدل ووزارتي الوزارة هذه من مندوبين من لجنة تشكيل تم وقد ذلك
 الشروط على اإلطالع جرى أنه إلى في المشار محضرها اللجنة قدمت وحيث االجتماعية

 لدى بها والمعمول األيتام دور من الزاوج بطلب للمتقدم استيفاؤها الواجب والمستندات
 الزواج لطالب حديثة شمسية صورة إحضار -1 : وهي االجتماعية والشؤون العمل وزارة
 بطاقة من صورة إحضار -3 .الحي مسجد من تزكية شهادة إحضار -2 .باالستمارة ترفق

 مخاطبة -5 .والراتب بالوظيفة عمله من تعريف إحضار -4 .العائلة دفتر أو المدنية األحوال
 ).والعسكريين الموظفين لغير( الزواج لطالب سوابق وجود عن لإلفادة الجنائي البحث إدارة

 موانع من وخلوه الصحية حالته عن طبي تقرير على للحصول المستشفى مخاطبة -6
 تم كما .بالموضوع الزواج بطلب المتقدم أسرة وإطالع علم من التأكد -7 .الزواج

 رقم بالتعميم لالمارات والمبلغة الوزارة هذه لدى بها المعمول الشروط على االطالع
 متقدم كل يفهم أن : أوالً :يلي ما المجتمعون رأى وقد هـ5/4/1422 في 17/27446

 قبل من طلبه يحال بأن اليتيمات الفتيات من الزواج في الرغبة ولديه الخارج من للزواج



 في النظر وأن )االجتماعية للشؤون الوكالة( االجتماعية والشؤون العمل وزارة إلى اإلمارة
 إعادة سيتم ذلك تعذر حاله في الدور فتيات من مناسبة فتاة عن له البحث على متوقف طلبه
.اإلمارة إلى االجتماعية والشؤون العمل وزارة من طلبه

 بمخطابة )االجتماعية الشؤون وكالة( االجتماعية والشؤون العمل وزارة تقوم أن :ثانياً
 الفتيات تلك من الزواج في يرغب لمن المساعدة تقدم على وحثهم الخيرية الجمعيات
 إيجاد ضرورة مع بموجبه والعمل اإلطالع نود ذلك على ولموافقتنا .األولوية وإعطائهم

 من والتحقيق المناسب الزواج اختيار في نحوهن واألمانة منهن تزوج من مساعدة في الحافز
و/ ).موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا اهـ ]به الفتاة قناعة
2372/ت/13
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والمأذونية النكاح

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا .. (
 ومشفوعه ، الصحة وزير معالي إلى أصال الموجهة ، هـ29/11/1424 وتاريخ ر/57936

 القاضي ، هـ23/9/1424 وتاريخ 260 رقم الوزراء مجلس قرار من نسخة -1 : يلي ما
 -2 . بالقرار المرفق بالصيغة العقم وعالج واألجنة اإلخصاب وحدات نظام على بالموافقة

 على بالمصادقة الصادر هـ21/11/1424 وتاريخ 76/م رقم الملكي المرسوم من نسخة
 من المرفقات تطلب و. ) موجبه واعتماد لالطالع ذكر مما نسخة برفقه تجدون لذا . ذلك

. الوزارة
2381/ت/13
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)

 قرار من نسخة على المبني هـ6/1/1423 في 1918 /ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 برقم للوزارة المبلغ هـ20/12/1422 في 6874 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب



 ..السعودية بغير السعودي زواج الئحة والمتضمن هـ23/12/1422 وتاريخ 17/99332
 رقم البرقي بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم نسخة تلقينا فقد وعليه .إلخ
 6874 رقم الوزاري القرار إلى إشارة [ : نصه اآلتي هـ2/1/1425 وتاريخ 17/570

 بشأن هـ23/12/1422 في 17/99332 برقم لكم المبلغ هـ20/12/1422 وتاريخ
 من الخامسة المادة تضمنته وما ,سعودي بغير والسعودية سعودية بغير السعودي زواج الئحة

 غير أبوين من المملكة في مولودة سعودية غير من بالزواج للسعودي السماح
 برقم المعمم هـ20/12/1422 في 6875 رقم الوزاري القرار وكذلك .إلخ..سعوديين

 زواج في البت في المناطق أمراء بتفويض الخاص هـ22/12/1422 في 17/101251
 الوزارة يراجع وحيث .إلخ..سنوات الخمس ذات البطاقات وحملة المملكة في المولودات

 .أجنبيين ألبوين المملكة في مولودات من بالزواج لهم السماح طالبين الموطنين من فئة
 المولودة الفتاة عمر يقل أال الزواج الئحة في عليها المنصوص الشروط إلى يضاف أن نرغب

 وإذا عاماً وعشرين خمسة عن الخاطب عمر يقل وأال عاما عشر ثمانية عن المملكة في
 االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ ".السن هذا شرط عن التجاوز فيراعي قرابة صلة هناك كانت

. و/ ) موجبه واعتماد
2384/ت/13
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 العامة اإلدارة بربط القاضي هـ16/9/1424 وتاريخ320 رقم الوزير معالي قرار إلى إشارة (
. ك/ ) بموجبه والعمل االطالع امل لذا . مباشرة بمعاليه األنكحة عقود لماذوني

2387/ت/13
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)

 طرفي بإلزام القاضي هـ29/11/1424 وتاريخ 2358/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 توحيد في ورغبة .إلخ ..العقد إجراء قبل الطبي الفحص شهادة بإحضار النكاح عقد



 أن المأذون على فإن المذكور التعميم حيال الشرعيين المأذونين قبل من المتخذة اإلجراءات
 في وكذا النكاح لوثيقة التهميشات خانة في الطبي الفحص شهادة وتاريخ رقم بتدوين يقوم
 مخالفة يعد ذكر ما تدوين وعدم الطبي الفحص نتيجة إلى اإلشارة مع لديه الضبط دفتر

 للمأذونين وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .المأذون عليها يحاسب نظامية
. و/ )بموجبه للتمشي لديكم

2393/ت/13
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)

 صاحب قرار من نسخة على المبني هـ6/1/1423 في 1918/ت/13 رقم لتعميم إلحاقاً
 برقم للوزارة المبلغ هـ20/12/1422 في 6874 رقم الداخلية وزير الملكي السمو

 والسعودية ,السعودية بغير السعودي زواج بشأن هـ23/12/1422 وتاريخ 17/99332
 القضاة السعوديات بغير الزواج من بالمنع المشمولة الفئات ضمن ومن السعودي بغير

 الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ...العدل وكتاب
 [.. المقدمة بعد ونصه صورته المرفق هـ18/11425 في 17/6468 رقم البرقي بالنيابة
 ومشفوعه هـ2/7/1424 في 94/27/13/10/99515 رقم الخارجية وزارة خطاب تلقينا

 في 6/4/36/576 رقم جدة في المتحدة العربية اإلمارات لدولة العامة القنصلية مذكرة
 مواطنيها غير من بالزواج اإلمارات دولة مواطني بعض قيام المتضمنة هـ22/6/1424

 القنصلية رغبت فقد الزواج هذا مثل تنظيم في اإلمارات بدولة المختصة الجهات من وسعياً
 كافة استكمال من الزواج عقد توقيع قبل التأكد بأهمية بالمملكة المختصة الجهات بإبالغ

 شهادة -2 .اإلمارات دولة محاكم من حالة إثبات شهادة -1 :اآلتية الرسمية المتطلبات
 من ممانعة عدم شهادة -5 راتب شهادة -4 .صحية لياقة شهادة -3 وسلوك سيرة حسن
 العربية اإلمارات بدولة الخارجية وزارة من المتطلبات هذه كافة تصديق -6 .عملة جهة

 العربية اإلمارات دولة مواطني زواج عقد إجراء عدم ومالحظة اإلحاطة نرغب لذا .المتحدة
 فيعتمد المملكة في الداخلية وزارة موافقة إحضار بعد إال العكس أو السعودية بالمرأة
. و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ"بموجبه التمشي

2414/ت/13
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)

 السامي األمر على المبني هـ29/11/1424 وتاريخ 2358/ت /13 رقم لتعميم إلحاقاً
 الضوابط تطبيق بشأن هـ15/11/1424 وتاريخ 54504 /ب /4 رقم الكريم البرقي

 سعادة خطاب تلقينا فقد عليه .إلخ ..الزواج قبل السعوديين جميع على للزواج الصحية
 بأن المتضمن هـ12/1/1425 في 7633/19 رقم التنفيذية للشؤون الصحة وزارة وكيل

 التابعة تلك هي الحالي الوقت في الزواج قبل الفحص إلجراء المعتمدة الصحية المرافق
 نظراً أنه سعادته وأشار .األخرى الحكومية الصحية القطاعات بعض إلى إضافة الصحة لوزارة

 المؤسسات بعض - قيام أو - استعداد عن إعالنات من المحلية الصحف بعض به تطالعنا لما
 أماكن حول المواطنين بعض استفسارات إلى إضافة ,الفحص هذا بتوفير الخاصة الصحية
 القطاع عن الصادرة المخبرية النتائج قبول بعدم التوكيد سعادته ورغب ,الفحص هذا تواجد

 وإحاطة عنها الصادرة الوراثية المشورة تقارير قبول وعدم الحالي الوقت في الخاص الصحي
 األنكحة عقود مأذوني وإحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .بذلك األنكحة عقود مأذوني
. و/ ) بموجبه طرفكم

2435/ت/13
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)

 صاحب تعميم على المبني هـ8/2/1425 في 2393 /ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 بشأن هـ18/1/1425 في 17/6468 رقم البرقي بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو

 نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ..مواطنيها غير من اإلمارات دولة مواطني زواج تنظيم إجراءات
 وتاريخ 17/27403 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من
 العربية اإلمارات دولة سفارة من تلقت الخارجية وزارة أن المتضمن هـ21/3/1425



 اإلمارات دولة رئيس السمو صاحب توجيهات على بناءً أنه يفيد ما الرياض في المتحدة
 التعاون مجلس دول مواطني على تنطبق ال واإلجراءات المتطلبات هذه أن المتحدة العربية

 الئحة تضمنته بما واالكتفاء السابق التعميم تضمنه ما إلغاء سموه ورغب .إلخ .. الخليجي
 نرغب لذا .إلخ .. هـ23/12/1422 في 17/99332 رقم سموه بتعميم الوارد الزواج
 هـ23/12/1422 في 17/99332 رقم سموه بتعميم جاء بما واالكتفاء االطالع إليكم

. و/ ) هـ6/1/1423 في 1918 /ت /13 رقم بالتعميم لكم والمبلغ بعاليه إليه المشار
2445/ت/13
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 القاضي هـ 1/5/1425 وتاريخ 3253 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه (
 العامة لإلدارة مديرا أبابطين اللطيف عبد بن الرحمن عبد بن محمد / الشيخ تكليف بتمديد

 سنة ولمدة هـ 26/3/1425 في السابق تكليفه انتهاء من اعتباراً ، األنكحة عقود لمأذوني
. الوزارة من القرار يطلب . ك/ ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ...
2448/ت/13
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 في اسمها أمام المدني سجلها ورقم للزوجة الكامل االسم بتدوين المختصة الجهات تقوم(..
.وجوازات جنسية في التعميم نص ينظر .و...)/ النكاح عقد
2448/ت/13
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)



 13309 برقم المدنية لألحوال المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد
 المدنية األحوال إلدارات المواطنين بعض مراجعة عند أنه المتضمن ، هـ 8/3/1425 وتاريخ

 رقم تدوين عدم يالحظ فإنه ، النكاح عقود بموجب زوجاتهم وإضافة الزواج واقعة لتسجيل
 ويطلب ، مطلقة كانت إذا خاصة ، النكاح عقد في إضافتها المراد للمرأة المدني السجل
 أمام المدني سجلها ورقم للزوجة الكامل االسم بتدوين المختصة الجهات تقوم أن سعادته
 [ المادة في ورد ما على وبناء ، سعادته ذكر ما ولوجاهة . الخ ... النكاح عقد في اسمها

 وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ، األنكحة عقود مأذوني الئحة من ] 13
. و/ ) يلزم لمن
2468/ت/13
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 في 19413/25 برقم األنكحة عقود لمأذوني العامة اإلدارة مدير فضيلة كتاب تلقينا فقد (
 بعض وجود الحظت األنكحة عقود لمأذوني العامة اإلدارة أن المتضمن ، هـ 5/3/1425

 ويطلب ، األنكحة عقود بمأذوني الخاصة التراخيص منح طلبات من كثير على النواقص
 عقود لمأذوني العامة لإلدارة التراخيص منح طلبات رفع قبل النواقص هذه إكمال فضيلته

 بالشرف مخلة جرائم في سوابق وجود بعدم التعهد .1 : النواقص هذه أبرز ومن . األنكحة
 عقود مأذوني الئحة من السادسة المادة من الثانية الفقرة ذلك على نصت كما ، واألمانة
 هذه وتكون ، ) فأكثر اثنتان ( التزكيات .2 . بذلك الخاص النموذج أرفق وقد . األنكحة

 شخصية صور أربع .3 . الشرعية العالية والشهادات والمناصب الهيئات ذوي من التزكيات
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ذلك على ولموافقتنا . ) 3x4 ( مقاس ، ملونة

. و/ ) أعاله المذكور بالتعهد الخاص النموذج من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه
2516/ت/13
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 ، األنكحة عقود مأذوني الئحة من ) والعشرين الثامنة ( المادة في ورد ما على فبناء
 سنتين لمدة الالئحة هذه صدور قبل األنكحة عقود بإجراء لهم المرخص استمرار المتضمنة

 تقييم بإعادة المدة هذه مضي بعد المختصة المحكمة تقوم وأن ، صدورها تاريخ من
 االطالع إليكم نرغب فإننا . الخ ... ) السادسة ( المادة من ) الثالثة الفقرة ( وفق المأذونين

 ( المادة تضمنته ما وفق ، الالئحة صدور قبل لهم المرخص المأذونين تقييم إعادة وسرعة ،
 على وأن ، المحددة المدة انتهاء قبل ، األنكحة عقود مأذوني الئحة من ) والعشرون الثامنة

 بانتهاء الوزارة من لهم يصرح لم ممن المأذونين إفهام – واليته مجال في كل – المحاكم
 إجراء عن والتوقف باإلحاطة عليهم إقرار وأخذ ، هـ19/1/1426 تاريخ في عملهم والية
 في للنظر كافٍ بوقت المحدد الموعد قبل والتقدم ، المذكور التاريخ في األنكحة عقود
 في 2561/ت/13 رقم التعميم انظر .و/ ) والئحته النظام حسب الترخيص منحه

. هـ7/1/1426
2526/ت/13
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 44472 الرقم ذو المدنية لألحوال المساعد الداخلية وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد
 األحوال فروع وتعميد المناطق إمارات إبالغ تم أنه المتضمن ، هـ3/9/1425 وتاريخ
 الجنسية من التثبت المتضمن ، هـ23/6/1425 وتاريخ هـ ت/85/م3 رقم بالتعميم المدنية

 المنظمة التعليمات حسب سعودية باعتبارها معه إضافتها زوجها يطلب التي للزوجة السعودية
 ومن ، المدني السجل في تسجيلها يتم فإنه سعودية جنسيتها كون من التثبت تم فإذا ، لذلك

 السجل في تسجيلها تثبت اآللي الحاسب من نسخة ) الزوج ( الطلب صاحب يعطى ثم
 ومنوهاً اإلدارة بخاتم ومختومة ، بالزوجة الخاص ) المدني السجل رقم ( وتتضمن المدني

 المحكمة مراجعة النسخة تلك خالل من وليمكن ، المحكمة مراجعة لغرض معدة بأنها فيها
 السجل في الزوجة تلك إضافة بموجبها يتم شرعية وثيقة بموجب الزوجية الصلة إلثبات
 إبالغ سعادته ويرغب . مستقلة وثيقة على حصولها أو ، العائلة ودفتر لزوجها المدني

 ما ، الزوجية الصلة قيام إثبات عند بالزوجة الخاصة اآللي الحاسب نسخة باعتماد المحاكم
 نرغب لذا . الخ ... عليها ومختوم المدنية األحوال من صادرة اآللي الحاسب نسخة أن دام



. و/ ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم
2534/ت/13
1/5

23
10

1425
والمأذونية النكاح

)

 س 854 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية من نسخة تلقينا فقد
 وتاريخ ص س/784 رقم كتابنا إلى فيها المشار ، هـ19/9/1425 وتاريخ هـ ج

 النازحة القبائل أفراد من ) والعمل التنقل ( بطاقات حاملي تقدم بشأن ، هـ 21/10/1424
 وقد ... معهم يقيمون الذين وأوالدهم لزوجاتهم إثبات إعطائهم بطلب الباطن حفر لمحكمة
 إلى بالكتابة الداخلية بوزارة المختصة الجهات تقوم بأن الموافقة سموه برقية تضمنت

 الجنسية منح إجراءات لهن استكملت لمن الزوجية الصلة إلثبات الحاجة عند المحكمة
 لذا . الخ ... ) والعمل التنقل ( بطاقات يحملون الذين القبائل أفراد زوجات من السعودية

. و/ ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
2534/ت/13
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 854 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من السرية البرقية من نسخة تلقينا فقد (
 وتاريخ ص س/784 رقم كتابنا إلى فيها المشار ، هـ19/9/1425 وتاريخ هـ ج س

 النازحة القبائل أفراد من ) والعمل التنقل ( بطاقات حاملي تقدم بشأن ، هـ 21/10/1424
 وقد ... معهم يقيمون الذين وأوالدهم لزوجاتهم إثبات إعطائهم بطلب الباطن حفر لمحكمة
 إلى بالكتابة الداخلية بوزارة المختصة الجهات تقوم بأن الموافقة سموه برقية تضمنت

 الجنسية منح إجراءات لهن استكملت لمن الزوجية الصلة إلثبات الحاجة عند المحكمة
 لذا . الخ ... ) والعمل التنقل ( بطاقات يحملون الذين القبائل أفراد زوجات من السعودية

. و/ ) يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب
2535/ت/13
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 وتاريخ ش12976 برقم السرية الرياض منطقة إمارة وكيل سعادة برقية تلقينا فقد
 بمنطقة اإلدارية المباحث فرع مدير سعادة ببرقية ورد ما إلى فيها المشار ، هـ5/8/1425

 أن يذكر شخص هناك أن وردهم ما بشأن ، هـ22/3/1425 وتاريخ 1047 برقم الرياض
 . التزوير طريق عن ذلك يكون وقد ، ريال ألف ستمائة بمبلغ نفوس حفيظة استخراج بإمكانه

 ما على الموافقة تمت ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب على الموضوع عرض بعد وأنه
 العامة واإلدارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التجارة وزارة إلى الكتابة : أوال : يلي

 رقم ، األسمري طالع جميل( : من كل على للتعميم وذلك للمرور العامة واإلدارة للجوازات
 أحمد( 1120369500 الهوية رقم ، القيسي أحمد بن عبدالله( 1120396519 الهوية
 الهوية رقم ، هزازي يحي ماجد( 1122080334 الهوية رقم ، مجرشي محمد

 علي خديجة( 1122080342 الهوية رقم ، مجرشي محمد إبراهيم( 1122358227
 ، العنزي المشيطي مكازي سالم لمى( 1122273053 الهوية رقم ، هزازي

 وذلك ، مشروعة غير بطريقة سعودية أحوال بطاقات على حصلوا والذين 1122208687
 للضمان الجزئية المحكمة تكليف حيال العدل وزارة مخاطبة : ثانيا .ملفاتهم جميع إللغاء

 صدرت التي األنكحة عقود بخصوص الالزم التخاذ المكرمة ومكة بالرياض واألنكحة
 علي خديجة( 1120369500 الهوية رقم ، القيسي أحمد بن عبدالله( : التالية باألسماء
 الهوية رقم ، األسمري طالع جميل( 1122273053 الهوية رقم ، هزازي

 طالع بسمه( 1122193608 الهوية رقم ، الشقيقي أحمد هادي أمل( 1120396591
 يوسف / المدعو زوجها بدفتر المضافة ، 1120427925 الهوية رقم ، األسمري عثمان
 عائلة بسجل وإضافتهم سعودية مدنية بطاقات على حصولهم على بناء تمت والتي ، فقيهي

 االطالع إليكم نرغب لذا . لهم أبناء ليسوا وهو نظامية غير بطريقة سعوديين أشخاص
. و/ ) يخصكم فيما موجبه واعتماد

2561/ت/13
1/5
7



1
1426
والمأذونية النكاح

)

 تقييم إعادة المتضمن ، هـ25/8/1425 وتاريخ 2516/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 وحيث ، األنكحة عقود مأذوني الئحة من السادسة المادة من ) ثالثا ( الفقرة وفق المأذونين

 وفي الالئحة عليهم تنطبق ال المأذونين من شريحة وجود كشفت التعميم تطبيق آلية إن
 السادسة والمادة يتفق بما المأذونين من الكافي بالعدد المحاكم حاجة سد فإن نفسه الوقت

 استمرار -1 : اآلتي اتخاذ إليكم نرغب لذا . الوقت من مزيد إلى يحتاج الالئحة من
 هـ19/1/1426 تاريخ من إضافيتين سنتين لمدة الالئحة صدور قبل لهم المصرح المأذونين

 المؤهالت ويحملون لها التابعين المأذونين بطلبات الرفع سرعة المحاكم على -2 .
 كحد الثانوية أو األخرى التخصصات ذات الجامعية أو الشرعية التخصصات ذات الجامعية

 -3 . المحكمة قاضي أو رئيس مرئيات وإبداء النظامية اإلجراءات جميع استكمال بعد أدنى
 التابعين المأذونين بقوائم بالوزارة األنكحة عقود لمأذوني العامة اإلدارة تزويد المحاكم على
 تتجاوز ال مدة في عليها الحاصلين الدراسية والمؤهالت المأذونين أسماء فيها موضحا لها

 انظر . و/ ) بموجبه العمل واعتماد لالطالع . التعميم هذا صدور تاريخ من اشهر أربعة
. هـ4/4/1427 في 2863/ت/13 رقم التعميم

2575/ت/13
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 برقم الصحة بوزارة التنفيذية للشؤون الوزارة وكيل سعادة كتاب من نسخة تلقينا فقد (
 عن المعلومات بجمع التوجيه سعادته طلب المتضمن ، هـ18/8/1425 وتاريخ 316/64

 المطلوبة المعلومات وأن ، الزواج قبل الفحص شهادات في فقط ) التوافق عدم ( حاالت
 المستشفى أو المركز واسم ، وتاريخها الفحص شهادة ورقم ، المحافظة أو المنطقة اسم هي
 عقود مأذوني مع التنسيق واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... منه صدرت التي

 المختصة للجهات بعثها يتم حتى ، بها المحاكم وتزويد الحاالت تلك مثل لتسجيل األنكحة
. و/ ) بالوزارة األنكحة عقود لمأذوني العامة اإلدارة طريق عن الصحة بوزارة
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 ش17/8936/2 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية من نسخة تلقينا فقد (
 ، الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب إلى أصال الموجهة ، هـ11/2/1426 وتاريخ
 إلى فيه المشار هـ12/4/1425 في ش6585 رقم سموكم برقية إلى إشارة [ : ونصها
 المملكة عام مفتي سماحة خطاب به المرفق ، هـ11/2/1418 في 287/س17 رقم خطابنا
 هيئة قرار بشأن ) الله رحمه ( باز بن الله عبد بن العزيز عبد / الشيخ سابقا السعودية العربية

 وإجبار التحجير أن.1 : يلي لما المتضمن ، هـ15/8/1409 في 153 رقم العلماء كبار
 المعتبرة الشروط فيه تتوفر بمن الزواج من ومنعها عليه توافق ال ممن الزواج على المرأة
 منكر الوجه هذا على والنكاح ، عنه بالنهي صريحة الشرعية والنصوص ، يجوز ال أمر شرعا
 أن ويريد األنثى تحجير على يصر من.2 . والجور الظلم أنواع أكبر من الحجر إذ ، ظاهر

 العادة عن ينته لم ومن ، ورسوله لله عاص فإنه رضاها بغير يزوجها أو ويتزوجها يقهرها
 عن تخليه بعد إال عنه اإلفراج وعدم بالسجن معاقبته تجب اإلسالم أبطلها التي الجاهلية

 أو أمرها ولي أو المرأة على االعتداء بعدم والتزامه المطهر الشرع ألحكام المخالف مطلبه
 وعدم بااللتزام فيها النفوذ ذوي من أحد أو قبيلته شيخ قبل من كفالته وبعد ، يتزوجها من

 المطهر للشرع مخالفته وبيان ، األمر هذا جواز بعدم المواطنين توعية تكثيف.3 . االعتداء
 المرئية اإلعالم وسائل وفي الحسبة وأهل والوعاظ والدعاة والخطباء القضاة قبل من

. المقروءة والمسموعة

 وما النفس على االعتداء قضايا عدد في تزايد األخيرة الفترة في لوحظ أنه سموكم ذكره وما
 رآه وما ، أقاربهن غير من الزواج من ومنعهن النساء على التحجير بسبب والتهديد دونها

 العلماء ومشاركة الجهود تظافر يتطلب واستئصالها المخالفات هذه مواجهة أن من سموكم
 إلى وتوجيههم ، فيه الشرع حكم وبيان الناس توعية في اإلعالم ووسائل والخطباء والدعاة

 مفتي سماحة خطاب تلقينا . لها التصدي في األمنية الجهات ومساندة عنها واالبتعاد تركها
 رقم واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء كبار هيئة ورئيس السعودية العربية المملكة عام
 الثانية دورته في العلماء كبار هيئة مجلس أن المتضمن ، هـ20/1/1426 في 2/س/2



 الموضوع هذا درس هـ17/1/1426 تاريخ من ابتداء الرياض بمدينة انعقدت التي والستين
 حكم بيان في كاف آنفا إليه المشار السابق قراره أن والمناقشة المداولة بعد ورأى ،

 ما نفذت إذا المختصة الجهات وأن ، المشكلة هذه عالج في وواف ، النساء على التحجير
 من الثالثة الفقرة تضمنته ما على التأكيد إلى يحتاج وهذا ، المقصود حصل القرار في جاء

 من الدائمة بالتوعية واإلرشاد الدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة بتوجيه وذلك القرار
 ، المطهر للشرع مخالفته وبيان ، األمر هذا جواز بعدم ، والخطباء والدعاة الوعاظ قبل

 ، المختلفة اإلعالم وسائل في القرار بنشر واإلعالم الثقافة وزارة على التأكيد وكذلك
 والرئاسة العدل وزارة وتنبيه ، اإلعالم وسائل في والكتاب المتحدثين قبل من عليه والتعليق

 معالجة قضاياه ومعالجة ، األمر بهذا بالعناية المنكر عن والنهي بالمعروف األمر لهيئة العامة
 الوجه وفق يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ... جذرية

. و/ ) والتعليمات الشرعي
2645/ت/13
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)

 الخاص التنظيم حول المحاكم بعض من الوزارة إلى الواردة االستفسارات إلى فإشارة
 اللجنة قبل من الموضوع دراسة وبعد . الخ ... النكاح لعقد مفقود بدل وثيقة باستخراج
 أو بالمواطن الخاصة – النكاح عقد لوثيقة كان إذا .1 : اآلتي رأت فقد ، بالوزارة المختصة

 فإنه ، بالوثيقة الخاصة المعلومات كامل يتضمن المختصة المحكمة لدى سجل - المقيم
 يكن لم إذا .2 . سجله واقع من وذلك ، ) المفقود بدل ( النكاح عقد وثيقة بموجبه يصدر
 يتضمن المختصة المحكمة لدى سجل - المقيم أو بالمواطن الخاصة – النكاح عقد لوثيقة
 لفقدان وذلك ، زوجية إثبات صك استخراج يتم فإنه ، بالوثيقة الخاصة المعلومات كامل

 قبل من الصحيفة في اإلعالن إلى الحاجة عدم .3 . النكاح عقد لوثيقة األساس المرجع
 للمرة وذلك ، ) مفقود بدل ( النكاح عقد وثيقة باستخراج يرغب الذي ، المقيم أو المواطن

 طلبه في النظر يكون ثم ، اإلعالن من فيه بد ال فإنه الثانية للمرة ذلك طلب عند أما ، األولى
 واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ، ذلك على ولموافقتنا . اإلعالن تاريخ من شهر بعد

.و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه
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 القاضي هـ 16/6/1425 وتاريخ 4523 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه

 العامة اإلدارة عام مدير فضيلة يتوالها التي والمالية اإلدارية والصالحيات المهام بتحديد
.ك/ ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... األنكحة عقود لمأذوني
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 عقد إجراء بعدم القاضي ، هـ8/11/1419 وتاريخ 1311/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 الداخلية وزارة موافقة بعد إال جنسيتهم غير من المملكة في المقيمين العُمانيين الرعايا نكاح

 لصاحب البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... السعودية العربية المملكة في
 أن المتضمن ، هـ21/5/1426 وتاريخ 17/47696 رقم الداخلية وزير الملكي السمو
 هـ6/4/1426 وتاريخ 94/77/45999/1 رقم الخارجية وزارة برقية تلقت الداخلية وزارة

 بشأن بالرياض العُمانية السفارة من مذكرة تلقّت بالمملكة الخارجية وزارة أن المتضمنة ،
 القرار نصّ حيث ، األجانب من مواطنيها زواج تنظيم أحكام بتعديل الوزاري القرار صدور
 شرط بدون الخليجي التعاون مجلس دول مواطني من زواجهم على الموافقة على الجديد

 إليكم نرغب لذا . الخ ... ذلك عدا فيما إال العُمانية الداخلية وزارة تصريح على الحصول
. و / ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع

2671/ت/13
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 ونظراً . األنكحة عقود مأذوني الئحة من ) السابعة ( والمادة ، ) الثالثة ( المادة إلى فإشارة

 ، ألعمالها وتقييم مراجعة من حالياً األنكحة عقود لمأذوني العامة اإلدارة به تقوم لما
 عقود مأذوني عن لديها المدونة والمعلومات البيانات لقاعدة الشامل الفحص ولمقتضى
 فإننا . بذلك المتعلقة التراخيص لمنح المنظِّمة العمل آليات استكمال في ورغبة ، األنكحة

 بمأذوني الخاصة التراخيص منح طلبات استقبال عن التوقف واعتماد االطالع إليكم نرغب
 رقم التعميم انظر . و / ) بذلك يأذنُ ما إليكم يرِد أن حين إلى األنكحة عقود
 هـ25/7/1427 في 2933/ت/13 رقم التعميم انظر . هـ4/4/1427 في 2863/ت/13

.
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 ما ) 3 ( الفقرة في المتضمن ، هـ7/1/1426 وتاريخ 2561/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 بقوائم بالوزارة األنكحة عقود لمأذوني العامة اإلدارة تزويد المحاكم على [ : نصّه

 عليها الحاصلين الدراسية والمؤهالت المأذونين أسماء فيها موضحاً لها التابعين المأذونين
 لم المحاكم بعض إنّ وحيث ، ] التعميم هذا صدور تاريخ من أشهر أربعة تتجاوز ال مدة في

 االطالع إليكم نرغب فإننا . تاريخه إلى منها طُلب ما يرد ولم ، إليها المشار بالمدة تتقيّد
. و / ) . المذكورة الفقرة في إليه أشير ما وفق اإلفادة وسرعة
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 وتاريخ 94/72/13 رقم القنصلية للشؤون الخارجية وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد (
 وتاريخ 861 رقم الرياض في الكويت دولة سفارة مذكرة به المرفق ، هـ4/12/1426

 الزواج حاالت عن سنوية نصف بكشوف تزويدها طلب المتضمنة ، هـ18/10/1426



 لحاجتها نظرا الكويت بدولة المختصة الجهات طلب على بناء بالمملكة تعقد التي للكويتيات
 أشير بما - اإلحصاء إدارة – الوزارة وتزويد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... لها الماسة

.ك ) المذكور القنصلية للشؤون الخارجية وزارة وكيل سعادة كتاب في إليه
2829/ت/13
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 الثالثة المادة إلى فيه المشار ، هـ2/12/1424 وتاريخ 2359/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 الصادرة العقود توثيق المحاكم رئيس على أن المتضمن ، األنكحة عقود مأذوني الئحة من
 المحاكم رئاسة تزوّد أن على ، المحكمة قاضي وجود تعذّر إذا لواليته التابعة المحاكم من

 ، الناس لحاجة ونظراً . الخ ... لها التابعة للمحاكم التابعين المأذونين وتواقيع أختام بنماذج
 المصلحة تقتضيه ولما ، لها التابعة المحاكم ورئاسات المحاكم بعض بين المسافة ولبعد
 التابع المأذون من الصادرة العقود توثيق واعتماد ، االطالع إليكم نرغب فإننا ، العامة

 يتم أن على ، محكمة أقرب قبل من - كان سبب ألي - قاضٍ فيها يوجد ال التي للمحكمة
 التصديق إجراء ستتولى التي المحكمة تزويد ويتم ، مسبقاً المحكمتين بين ذلك في التنسيق

.و ) واألختام التواقيع نماذج مع المأذونين بقوائم األنكحة عقود على
2863/ت/13
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 عن التوقف باعتماد القاضي ، هـ3/6/1426 وتاريخ 2671/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 ما إليكم يرِد أن حين إلى األنكحة عقود بمأذوني الخاصة التراخيص منح طلبات استقبال

 خاص المذكور تعميمنا في إليه المشار التوقف بأن نحيطكم فإننا عليه . الخ ... بذلك يأذنُ
 تجديد طلبات يشمل وال ، فقط األنكحة عقود لمأذوني الجديدة الرخص استخراج بطلبات
 3 ( الفقرة مقتضى عليهم ينطبق ممن ، الالئحة صدور قبل لهم المرخّص للمأذونين الرخص

 ومنها ، تعليمات من ذلك ينظّم وما ، األنكحة عقود مأذوني الئحة من السادسة المادة من )



 إليكم نرغب لذا . هـ7/1/1426 وتاريخ 2561/ت/13 رقم تعميمنا من ) ثانياً ( الفقرة
.و ) والتعليمات األنظمة وفق بموجبه والعمل االطالع
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 من إليها الواردة المعامالت على األنكحة عقود لمأذوني التأديبية اللجنة الحظته ما على فبناء
 طلب عدم - : ومنها ، األنكحة عقود مأذوني بعض فيها يقع التي والتجاوزات األخطاء كثرة

 إذا ، مفقوداً كان إذا منه مصدقة صورة أو ، الطالق صك أصل األنكحة عقود مأذوني
 الخاص والختم النكاح عقود ووثائق الضبط دفتر ترك - . مطلقة عليها المعقود المرأة كانت
 القلم استخدام - . السرقة أو الضياع أو للتلف عرضة يجعلها مما ، السيارة في بذلك

 عند كتب ما زوال من ذلك على يترتب وما ، الضبط دفتر في المعلومات تدوين في السائل
 إليكم نرغب فإننا . وغيرها السائلة كالمواد الخارجية العوامل لبعض الضبط دفتر تعرض

 بالتعليمات والتقيد إليه أشير ما بمراعاة األنكحة عقود مأذوني كافة على والتأكيد االطالع
. هـ13/7/1427 في 2925/ت/13 رقم التعميم انظر .و ) الخصوص بهذا المتعلقة
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 الوزراء مجلس قرار على المبني ، هـ10/1/1394 وتاريخ ت/6/3 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 يصرح لم أجنبيين لطرفين الزواج عقد بمنع القاضي ، هـ18/11/1393 وتاريخ 1399 رقم
 أجنبيين طرفاها يكون زيجة أي عقد من الشرعيين المأذونين يمنع كما البالد في باإلقامة لهما

 فقد عليه . الخ ... نظامية إقامة كرخصة بالمملكة وجوده شرعية يثبت ما كالهما يبرز لم ما
 وتاريخ م/4184 رقم الوزراء مجلس رئيس نائب الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا



 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية إلى نشير [ : ونصه ، هـ6/6/1427
 العوبثاني مصيقر بن سويد بن عوض بن فهد / طلب بشأن هـ25/1/1426 في 17/8090

 بنت منال / من بالزواج له السماح ) سعودي سفر جواز ويحمل الخالي الربع قبائل من (
 ( شحبل بن صالح بن حسام بن رومل / به تقدم وما ، ) الجنسية يمنية ( باوزير حويل أحمد
 بالرياض واألنكحة للضمان الجزئية للمحكمة تقدم عندما أنه من ) سعودي سفر جواز يحمل
 ال أنه المحكمة أفادت ) الجنسية يمنية ( صالح بن فارس بنت نقية / من زواجه عقد طالباً

 سعودي سفر جواز هويته إثبات لكون الداخلية وزارة من مسبق إذن على الحصول من بد
 حفيظتي على مبنيين غير سفر جوازي يحمالن المذكورَين أن من سموه أوضحه وما فقط

 عقد منع تضمن هـ8/11/1393 في 1399 رقم الوزراء مجلس قرار أن كما ، نفوس
 من الشرعيين المأذونين يمنع كما البالد في باإلقامة لهما يصرح لم أجنبيين لطرفين الزواج

 بالمملكة وجوده شرعية يثبت ما كالهما يبرز لم ما أجنبيين طرفاه يكون زواج أي عقد
 بأن السفر وثائق لنظام التنفيذية الالئحة من )26( المادة تضمنت كما ، نظامية إقامة كرخصة

 لخارج حامله سفر لتسهيل هو السعودية بالجنسية يتمتع ال لمن يمنح الذي السفر جواز
 هوية إثبات قبوله أو السعودي المواطن حقوق لحامله أن يعني وال إليها والعودة المملكة

.بموجبه العمل أو المملكة داخل

 على مبني غير سعودي سفر جواز يحمل لمن بالسماح العدل وزارة إبالغ سموه ويرى
 مقيمات أجنبيات من زواجهم عقود بإجراء جنسيته تثبت وثائق يحمل وال نفوس حفيظة

 حفيظة على مبني غير السفر جواز أن العقد في يوضح أن على أمورهم لتسهيل بالمملكة
 .. الخصوص بهذا سموه رآه ما على بموافقتنا نخبركم ، ذكر ما األمر دام وما . نفوس

 للمادة وفقاً المحاكم والختصاص ، ذكر ما على وبناء . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا
.و ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب فإننا ، األنكحة عقود مأذوني الئحة من العاشرة
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 بعض إلى فيه المشار ، هـ7/5/1427 وتاريخ 2875/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً (
 طلب عدم [ : ومنها ، األنكحة عقود مأذوني بعض فيها يقع التي والتجاوزات األخطاء
 إذا ، مفقوداً كان إذا منه مصدقة صورة أو ، الطالق صك أصل األنكحة عقود مأذوني



 ما حول االستفسارات بعض لورود ونظراً . الخ ... ] مطلقة عليها المعقود المرأة كانت
 أصل بطلب األنكحة عقود مأذوني كافة على والتأكيد االطالع إليكم نرغب فإننا ، إليه أشير
 المرأة كانت إذا ، األصلي الصك فقدان حال في المفقود بدل الصك أو ، الطالق صك

.و ) المذكورة للصكوك المصدقة الصور على االعتماد وعدم ، مطلقة عليها المعقود
2933/ت/13
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)

 عن التوقف باعتماد القاضي ، هـ3/6/1426 وتاريخ 2671/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 ما إليكم يرِد أن حين إلى األنكحة عقود بمأذوني الخاصة التراخيص منح طلبات استقبال

 العامة اإلدارة عام مدير فضيلة من إلينا المقدّم العرض على وبناء . الخ ... بذلك يأذنُ
 الستقبال األنكحة عقود مأذوني إدارة جاهزية إلى فيه المشار ، األنكحة عقود لمأذوني
 منح طلبات : أوالً : اآلتي وفق األنكحة عقود بمأذوني الخاصة التراخيص منح طلبات

 الئحة من ) السادسة ( المادة في عليها المنصوص الشروط وفق تكون الجديدة التراخيص
 الحاجة من التحقق بعد إال الرفع بعدم المحاكم على التأكيد مع ، األنكحة عقود مأذوني
 الذين األنكحة عقود بمأذوني يتعلق ما : ثانياً . الالئحة من ) الرابعة ( المادة وفق الفعلية

 - عدمها أو العلمية مؤهالتهم تدني حيث من الالئحة عليهم تنطبق وال قديمة رخص يحملون
 بين الموازنة فإن - يتبعونها التي المناطق في الكفاية لعدم إليهم الحاجة وجود عند وذلك
- . االبتدائية بالشهادة الخبرة من سنوات ست معادلة- : اآلتي وفق تكون والمؤهل الخبرة
 الخبرة من سنوات أربع معادلة- . المتوسطة بالشهادة الخبرة من سنوات أربع معادلة

 األنكحة عقود مأذوني من مؤهل أي يحمل ال الذي المأذون فإن وعليه . الثانوية بالشهادة
 ( فيلزمه االبتدائي المؤهل يحمل كان وإذا ، الخبرة من سنة ) 14 ( إلى يحتاج المذكورين

 الخبرة من سنوات ) 4 ( فيلزمه المتوسط المؤهل يحمل كان وإذا ، الخبرة من سنوات ) 8
 على ولموافقتنا . أدنى كحد الالئحة في عليه المنصوص الثانوي المؤهل يعادل بما وذلك ،
 -المتطلبات إكمال مراعاة مع ، بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب فإننا ، ذكر ما

 رخصة على الحصول لطلب التقدم عند إرفاقها الواجب - المرفق النموذج في الموضحة
 األنكحة عقود لمأذوني العامة اإلدارة إلى المحكمة قبل من رفعها قبل األنكحة عقود مأذون



.و ) بالوزارة
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)

 للعمل الدعاية بمنع القاضي ، هـ9/3/1423 وتاريخ 1966/ت/13 رقم للتعميم فإلحاقاً
 من عدد قيام بالوزارة المختصة اإلدارة الحظت وحيث ، األنكحة عقود مأذون به يقوم الذي

 مع يتنافى وهذا ، عليهم الداللة بغرض مختلفة مواقع في متعددة لوحات بوضع المأذونين
 نرغب فإننا ، بالوزارة المختصة الجهة قبل من المعدّة الدراسة على وبناءً . المذكور التعميم
 فقط واحدة إرشادية لوحة بوضع باالكتفاء لكم التابعين األنكحة عقود مأذوني إلزام إليكم
 عن تزيد ال أن)1 :- التالية المواصفات وفق األنكحة عقود مأذون مسكن حائط على تكون

 األساسية المعلومات على اللوحة تشتمل أن)2 .عرضاً ) سم 50( و ، طوالً ) سم 70(
 التابع المحكمة – الجوال رقم – الترخيص رقم – األنكحة عقود مأذون اسم ( : للمأذون

 راجين . المأذون عليها يحاسب نظامية مخالفة تعد أشير عما الزيادة أن مالحظة مع ) لها
.و ) خير لكل واإلعانة التوفيق للجميع
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 في 1471/ت/13 ورقم هـ2/11/1422في 1888/ت/13رقم الوزارة إلحاقاًلتعاميم(
 ... اإلحصائية النماذج بشأن هـ19/8/1420 في 1449/ت/13 ورقم هـ20/9/1420
 والطالق الزواج وقائع عن تفصيلية دراسات بطلب والدارسين الباحثين لحاجة ونظراً إلخ
 المرفقين النموذجين تصميم تم فقد للزواج السابقة النماذج كفاية ولعدم المملكة في

 الجديدة النماذج واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا .اإلحصائي النظام ضمن وأدرجت
ك/ ).يحفظكم والله .والطالق بالزواج الخاصة القديمة النماذج بدل التعميم بهذا المرفقة

3058/ت/13
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 فتاة ألية العقد عدم المتضمن هـ17/12/1423 وتاريخ 2145/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 .الخ..االجتماعية والشئون العمل وزارة من رسمي إحالة بخطاب إال األبوين مجهوالت من

 وتاريخ 91645 رقم االجتماعية الشئون وزير معالي كتاب تلقينا فقد عليه
 بداية منذ الفئات هذه رعاية االجتماعية الشئون بوزارة أنيط أنه المتضمن هـ22/12/1427

 ورد بما المحاكم على التأكيد معاليه وطلب . الخ .. الحياة في طريقها تشق حتى حضانتها
 ونظراً . الخ ..بعاليه إليه المشار هـ17/12/1423 في 2145/ت/13 رقم الوزارة بتعميم

 والئحتها الشرعية المرافعات نظام من )32( بالمادة جاء ما على وبناءاً .. إليه أشير لما
 والله . والتعليمات األنظمة وفق موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب .. )32/13( التنفيذية
و/ ).يحفظكم
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 الواجب الطلبات المتضمن هـ25/7/1427 وتاريخ 2933/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً(
 لما ونظراً . الخ .. أنكحة عقود مأذون رخصة على الحصول لطلب التقدم عند ارفاقها
 المحاكم بها تقوم موحدة آلية وجود عدم من األنكحة عقود لمأذوني العامة اإلدارة الحظته

 الئحة من ) د/3 الفقرة ( السادسة المادة لمقتضى منها المرفوع التحريري لالختبار المختصة
 اآللية أن األنكحة عقود لمأذوني العامة اإلدارة رأت وحيث . الخ .. األنكحة عقود مأذوني

 :- اآلتي النحو على موزعة )درجة 100( المذكور لالختبار العامة الدرجة تكون أن المناسبة
 درجة 20 واإلمالء الخط حسن درجة 30 النظامي الجانب درجة 50 الفقهي الجانب

 وفق االختصاص حسب بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب فإننا درجة 100 المجموع
و/ ).يحفظكم والله . والتعليمات األنظمة

3082/ت/13
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 المتضمن األنكحة عقود لمأذوني العامة اإلدارة عام مدير فضيلة إلينا رفعه ما على فبناءً
 عقود بمأذوني الخاصة النماذج بعض مع للتعامل الصحيحة اآللية بيان إلى الحاجة وجود

 رقم نموذج[ الرخصة وإلغاء التوقيف عن اإلبالغ نموذج :أوالً :يلي ما وفق األنكحة
 مأذوني الئحة من )26( المادة في عليها المنصوص للحاالت ويستخدم : )]007-15-1(

 إليها المشار المادة مقتضى تطبيق بعد المأذون وبطاقة الرخصة أصل إرفاق مع األنكحة عقود
 رقم نموذج[ الرخصة جهة وتعديل تجديد نموذج :ثانياً .لإلدارة بذلك والرفع الالئحة من
 معالي من الصادرة الرخصة تجديد :األولى :حالتين إحدى في ويستخدم : )]006-15-1(

 تعديل :الثانية )سنوات بخمس( بـ المحدد الرخصة مدة انتهاء قرب عند وذلك ، العدل وزير
 عقود إجراء في االستمرار ورغب فيه له المرخص غير بلد إلى المأذون انتقال حال في الجهة

 وفق إليها المنتقل والمحكمة منها المنتقل المحكمة من كل اإلجراء في فيشترك ، األنكحة
 الفقرة في ورد ما وفق المأذون توقف عن باإلبالغ تقوم : منها المنتقل المحكمة )1 : يلي ما
 المنتقل للمحكمة وبعثه الالئحة من )26( المادة مقتضى بتطبيق يفيد محضر وتحرير )أوالً(

 قبل من واعتماده )1-15-006( رقم النموذج تعبئة : إليها المنتقل المحكمة )2 .إليها
 المنتقل المحكمة من الضبوط استالم محضر به مرفقاً ، الوزارة إلى به والرفع المحكمة

ك -،،، يحفظكم والله . بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا .منها
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 الحاجة وجود من األنكحة عقود لمأذوني العامة اإلدارة عام مدير فضيلة رفعه ما على بناءً
 شعبة أو موظف يخصص : أوالً :اآلتي وفق وذلك المأذونين تجاه المحاكم أعمال تنظيم إلى
 شاغل الرسمي المأذون ذلك ويتولى ومتابعتهم المأذونين عن مسؤولة تكون محكمة كل في



 المهمة بهذه الموظفين أحد فيكلف توفره عدم حال وفي بالمحكمة أنكحة مأذون وظيفة
 على يحتوي مأذون لكل ملف وضع : ثانياً .بالتعميم المرفقة والمهام المتطلبات وفق وذلك

 بطاقة( الوطنية والهوية المؤهل من وصورة والختم التوقيع ونموذج الشخصية المعلومات
 لمأذوني العامة اإلدارة من المعدة بالنماذج العمل : ثالثاً .له الصادرة والرخصة )األحوال

 يتم ما على بناءً المأذون ملف في نموذج كل ويودع نماذج عشرة وعددها األنكحة عقود
 . بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب فإننا ماذكر على ولموافقتنا .إجراءات من فيه

و /يحفظكم،،، والله .بعاليه إليها المشار والنماذج المهام برفقه وتجدون
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 هـ رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه
 في 17/27403 رقم لتعميمنا إلحاقاً[ ونصه هـ18/7/1428 وتاريخ 68105

 على المبنيين هـ18/1/1425 في 17/6268 رقم لتعميمنا االلحاقي هـ21/3/1425
 في 27738/1 ورقم هـ2/7/1424 في 94/72/13/99515 رقم الخارجية وزارة برقيتي

 غير من بالزواج المتحدة العربية اإلمارات دولة مواطني بعض قيام بشان هـ24/2/1425
 التعليمات كافة استكمال من الزواج عقد توقيع قبل التأكد أهمية القنصلية وطلب مواطنيها
 زواج عقد إجراء عدم ومالحظة اإلحاطة رغبنا عليه وبناء تعميمنا في إليها المشار الرسمية
 موافقة إحضار بعد إال العكس أو السعودية بالمرأة المتحدة العربية اإلمارات دولة مواطني

 العربية اإلمارات دولة سفارة من تلقت بأنها الخارجية وزارة برقية تضمنته وما الوزارة هذه
 دولة رئيس نهيان آل سلطان بن زايد/الشيخ السمو صاحب توجيهات بان يفيد ما المتحدة
 دول مواطني على تنطبق ال واإلجراءات المتطلبات هذه أن من المتحدة العربية اإلمارات

 رقم الخارجية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا .الخليجي التعاون مجلس
 اإلمارات دولة سفارة من تلقت أنها المتضمنة هـ14/7/1428 في 94/72/88939/1

 مواطني بان إفادت اإلمارات بدولة المختصة الجهات أن يفيد ما الرياض في المتحدة العربية
 الجهات إلى التوجه عليهم أجنبيات من بالزواج الراغبين المتحدة العربية اإلمارات دولة

 منحهم أو ذلك في البعثة تدخل دون منها الزواج يرغبون التي البلد في مباشرة المختصة
 شهادات أو تصريح أي إصدار عن تماما توقفت أنها السفارة أشارت وقد بالزواج تصريح



 وزير الملكي السمو صاحب برقية تضمنته ما مراعاة نرغب لذا .الموضوع بهذا متعلقة
و/،،، يحفظكم والله .يخصكم فيما بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا أهـ ] الخارجية
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 مأذوني من الصادرة النكاح عقود وثائق على المختصة المحاكم بعض تصديق لعدم فنظراً
 2561/ت/13 رقم التعميم على بناء المأذون إيقاف بعد إجراؤها تم التي األنكحة عقود

 على [ : بأن الثانية فقرته في نص المذكور التعميم إن وحيث .هـ7/1/1426 وتاريخ
 ذات الجامعية المؤهالت ويحملون لها التابعين المأذونين بطلبات الرفع سرعة المحاكم

 بعد أدنى كحد الثانوية أو األخرى التخصصات ذات الجامعية أو الشرعية التخصصات
 أن كما ]. المحكمة قاضي أو رئيس مرئيات وإبداء النظامية اإلجراءات جميع استكمال

 معالجة خاللها من يتم التي اآللية حدد هـ25/7/1427 وتاريخ 2933/ت/13 رقم التعميم
 حيث من الالئحة عليهم تنطبق وال قديمة رخصاً يحملون الذي األنكحة عقود مأذوني وضع
 المناطق في الكفاية لعدم إليهم الحاجة وجود عند وذلك ، عدمها أو العلمية مؤهالتهم تدني
 مأذوني الئحة من )26( المادة مقتضى وتطبيق اإلطالع إليكم نرغب فإننا .يتبعونها التي

 وذلك ، الوزارة من جديدة رخص لهم تصدر لم الذين المأذونين يخص فيما األنكحة عقود
 يتفق بما عنه الرفع يتم لم من وضع معالجة في والنظر ، ضبوط من لديهم ما وسحب بإيقافهم

و/،،، يحفظكم والله .المذكورين والتعميمين
3238/ت/13
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 عقود مأذوني بعض بفقد المتعلق ، األنكحة عقود لمأذوني التأديبية اللجنة محضر على فبناءً

 اللجنة وأن .المطلوب الوجه على وصيانتها حفظها وعدم بهم الخاصة للضبوط األنكحة
 بحيث المأذون منه انتهى ضبط كل باستالم المختصة المحكمة تقوم أن ضرورة إلى توصلت

 الالزم المختصة المحكمة تتخذ وأن ، اإلجراء هذا اتخاذ بعد إال آخر ضبطاً منحه اليتم



 تقتضيه ولما .الرجعة أو بالطالق والتهميش مفقود بدل وثيقة إخراج من الضبوط تلك تجاه
 . يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب فإننا ، ولموافقتنا العامة المصلحة

و /يحفظكم،،، والله
3281/ت/13
1/5
2

12
1428
والمأذونية النكاح

)

 سعادة كتاب على المبني , هـ24/1/1426 وتاريخ 2575/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 القاضي , هـ18/8/1425 وتاريخ 316/64 رقم التنفيذية للشئون الصحة وزارة وكيل

 في ]التوافق عدم[ حاالت لتسجيل األنكحة عقود مأذوني مع المحاكم تنسيق باعتماد
 . الخ .. الصحة بوزارة المختصة للجهات بعثها يتم حتى , الزواج قبل الفحص شهادات

 إليكم نرغب فإننا . الموضوع وألهمية , ذكر فيما المطلوب التجاوب يحصل لم إنه وحيث
 عقود لمأذوني العامة اإلدارة إلى والرفع السابق تعميمنا في ورد ما تطبيق واعتماد االطالع
و/ )يحفظكم والله. الالزم بإكمال لتقوم بالوزارة األنكحة

3266/ت/13
1/5
2

12
1428
والمأذونية النكاح

 1918/ت/13 ورقم هـ11/1/1425 وتاريخ 2381/ت/13 رقم الوزارة لتعميمي إلحاقاً(
 بغير والسعودية السعودية بغير السعودي زواج بالئحة المتعلقة هـ6/1/1423 وتاريخ

 الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه إلخ ... لها أضيف وما السعودي
 لتعميمي إلحاقاً[ :-ونصه هـ4/11/1428 وتاريخ 9736 رقم البرقي الداخلية وزير

 هـ23/12/1422 في 17/99332 ورقم هـ12/1/1425 في 17/570 رقم الوزارة
 يراجع وحيث .المملكة في المولودات زواج في البت في المناطق أمراء بتفويض الخاص
 من بالزواج لهم السماح طالبين المملكة في المولودين السعوديين غير من فئة الوزارة

 أن -1 :اآلتية الشروط توفرت إذا سعوديات من بالزواج لهم السماح نرغب .سعوديات



 الصحية المكاتب من صادرة ميالد بشهادة ذلك وثبت المملكة في وعاش ولد يكون
 يكون أن -3 .فيها ويعمل المملكة في مستمرة نظامية إقامة لديه تكون أن -2 .بالمملكة

 المشمولة الفئات من تكون وأال عاماً )21( بلوغها من بد ال السعودية -4 .مسلما عربياً
 لذا .أهـ .]سعودي بغير والسعودية ، سعودية بغير السعودي زواج الئحة في المحددة بالمنع
و/ ).موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

3328/ت/13
1/5

23
2

1429
والمأذونية النكاح

)

 المحاكم أعمال تنظيم بشأن هـ17/5/1428 وتاريخ 3116/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 مأذوني الئحة من الخامسة المادة إلى وإشارة .إلخ ... األنكحة عقود بمأذوني يتعلق فيما

 وبناء ، سنوات خمس األنكحة عقود إجراء رخصة مدة أن على نصت التي األنكحة عقود
 بمأذوني الخاصة الرخص لتجديد واضحة إجراءات وجود تقتضي التي العمل مصلحة على

 أن -1 : اآلتي وفق اإلجراءات هذه تكون وأن االطالع إليكم نرغب فإننا ، األنكحة عقود
 المأذون ضبوط مراجعة -2 .كافٍ بوقت الرخصة انتهاء قبل التجديد بطلب الرفع يتم

 )1-15-006( برقم المصنف النموذج تعبئة -3 .الماضيتين للسنتين عمله على للوقوف
 )4( رقم النموذج وفق محدثة األنكحة عقود مأذون بيانات إرفاق -4 .منه نسخة المرفق
 بعث -5 .منه نسخة المرفق هـ17/5/1428 وتاريخ )3116/ت/13( رقم بتعميمنا المرفق

 مدة انتهاء حال في -6 ).4×3( مقاس شمسية صورة مع األنكحة عقود مأذون رخصة أصل
 الرخصة انتهاء تاريخ من األنكحة عقود إجراء عن األنكحة عقود مأذون إيقاف يتم الرخصة

و/ ).يحفظكم والله .له تجديدها يتم حتى
3332/ت/13
1/5

30
2

1429
والمأذونية النكاح

 السابقة أعمالها بمراجعة القيام تعتزم األنكحة عقود لمأذوني العامة اإلدارة أن إلى فنظراً(



 إليكم نرغب فإننا العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناءً .الالزمة الترتيبات وفق وتقييمها
 تاريخ من اعتباراً الجديدة األنكحة عقود لمأذوني الرخص إصدار طلبات استقبال إيقاف

 أو ، منحهم سبق لمن التجديد طلبات باستقبال واالكتفاء أشهر ستة لمدة هـ1/9/1429
 مأذوني بها يوجد ال التي المواقع في األنكحة عقود لمأذوني الرخص إصدار طلبات استقبال

و/ ).يحفظكم والله .أنكحة عقود
3347/ت/13
1/5

23
3

1429
والمأذونية النكاح

)

 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد
 رقم الخارجية وزارة لبرقية نشير [ : ونصه هـ10/3/1429 وتاريخ 1/5/3/37080

 باالتصال يقومون المواطنين بعض أن المتضمنة هـ26/1/1429 في 94/72/12050/1
 المملكة خارج من بالزواج موافقات لهم صدرت أنه إلى مشيرين الخارجية وزارة على

 من االستفادة بعدم تفيد شهادات إحضار اإلمارات بعض منهم وتطلب ، تجديدها ويرغبون
 بالبرقية الخارجية وزارة به بلغت ما بإنفاذ المناطق إمارات إبالغ وطلبهم السابقة الموافقة

 فإن الموافقة بتجديد يتعلق ما أن حيث .هـ29/12/1428 في 1/5/3/107846 رقم
 الخارجية وزارة إذ السابقة الموافقة من االستفادة بعدم شهادة إلحضار قائمة تعد لم الحاجة
 عدم من بالتأكد للموافقة التجديد أمر إنفاذ قبل التجديد لها المبلغ السفارة من تطلب

 للموافقة التعديل عند وكذا التجديد أمر ذلك ويضمن السابق التصريح من صاحبها استفادة
 الموافقة إلغاء بعد إال إليه الموجهة البلد إلى الجديدة الموافقة تنفذ ال بأن آخر بلد إلى

 لالختالف بالنسبة أنه كما ، الموافقة إليها المعدلة للسفارة ذلك يثبت ما وورود السابقة
 تأخير و اسم تقديم أو آخر على حرف بتقديم إما الزوجة أو الزوج اسم في يرد الذي البسيط

 أو مطبعيا الخطأ كان متى( الموافقة فتنفذ المواطن اسم في حرف أو نقطة نقصان أو اسم
 وزارة إبالغ سبق ما وهو بذلك الوزارة وتشعر المعني الشخص اسم مجتمعة وتعطى )شكلياً

 فيما ذلك ومراعاة اإلحاطة نود لذا .أعاله إليها المشار الوزارة برقية بموجب به الخارجية
 ] بذلك المحاكم إلشعار البرقية هذه من بنسخة العدل وزارة زودنا وقد ، اإلمارة به تختص

و/ )يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه االطالع إليكم نرغب لذا هـ.أ



3348/ت/13
1/5

23
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1429
والمأذونية النكاح

)

 السامي األمر على المبني ، هـ29/11/1424 وتاريخ 2358/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 الصحية الضوابط تطبيق بشأن ، هـ15/11/1424 وتاريخ 54504/ب/4 رقم البرقي
 السامي األمر من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ ... الزواج قبل السعوديين جميع على للزواج
 خطاب على اطلعنا [ :- ونصه هـ11/3/1429 وتاريخ ب م/2134 رقم البرقي الكريم
 منه صورة المرفق هـ4/11/1428 وتاريخ 3837/9 رقم اإلنسان حقوق هيئة رئيس معالي

 األحساء محافظتي في األهالي من الشكاوى من العديد تلقت الهيئة أن إلى فيه والمشار
 مجلس كلف وقد .. والثالسيميا المنجلية الخاليا مرضى انتشار من معاناتهم بشأن القطيف

 ، بالموضوع والمهتمين األطباء من بالمختصين التقت للمحافظتين بالشخوص لجنة الهيئة
 أوصى وقد ،.. بذلك المتعلقة والتقارير األبحاث على واطلعت ، المرضى من ومجموعة

 أن -1 :- التالية باألمور الحكومية الجهات توجيه إمكانية في للنظر لنا بالرفع الهيئة مجلس
 بين الزواج عقود إتمام بعدم االلتزام بضرورة األنكحة مأذوني بإلزام العدل وزارة تبادر

 وزارة تبادر أن -2 .بالمرض مصابين أطفاالً إنجابهم اشتباه طبياً يثبت الذين األشخاص
 وجازان والقطيف األحساء من كل في المرض بهذا متخصصة مؤهلة مراكز بإنشاء الصحة

 الوقائية الصحية واألعمال والدراسات البحوث شامالً عملها ويكون المنورة والمدينة
 جمعية غرار على خيرية جمعية إنشاء بتبني االجتماعية الشؤون وزارة تقوم أن -3 .والعالجية
 المرض فيها المتواجد المناطق في فروع لها يكون الكلوي بالفشل المصابين المرضى
 القطاعات تقوم أن -4 .المنورة والمدينة ، وجازان ، واألحساء ، القطيف في وخاصة

 حيث من لديها األنظمة مراجعة -أ : يلي بما المدنية الخدمة ووزارة العمل ووزارة العسكرية
 ما مثل الخاص القطاع في أو الدولة جهاز في العاملين بالمرض المصابين ظروف مراعاة
.الكلوي الفشل لمرضى حصل

 أو الحكومية القطاعات في سواء الوظائف من المنجلية الخاليا مرضى استبعاد عدم -ب
 التي الوظائف في إالّ األصحاء معاملة ومعاملتهم ذلك من خطورة هناك ليس ألنه الشركات



 ، التعليم التربية ووزارة العالي التعليم وزارة تراعي أن -5 .حياتهم على خطراً تشكل
 تقرير عند الوراثية باألمراض المصابين ظروف والتقني المهني للتدريب العامة والمؤسسات

 إعداد واإلعالم الثقافة وزارة تتبنى أن -6 .أوالنوع الزمن حيث من سواء الدراسية جداولهم
 معاليه وطلب .المرض هذا من للوقاية وذلك المنجلية الخاليا لمرض تثقيفية توعية برامج

.ذلك حيال التوجيه

 وزارة تقوم بأن هـ4/1/1423 وتاريخ )5( رقم الوزراء مجلس قرار صدر أن سبق وحيث
 وخطورة ، الزواج قبل الطبي الفحص فوائد توضح صحية توعية حملة بتنظيم الصحة

 الفحوص إجراء لتسهيل المناطق جميع في المختبرات وتجهيز ، والوراثية المعدية األمراض
 ، السعوديين من يرغب لمن الزواج قبل عنها الفحص ضرورة الوزارة ترى التي األمراض عن

 رقم األمر صدر أن سبق كما ، ذلك فوائد األنكحة مأذونو ليوضح العدل وزارة مع والتنسيق
 التخاذ "واإلعالم ، الصحة" وزارتي بين بالتنسيق هـ17/9/1423 وتاريخ 37324/ب

 األطفال على الوراثية األمراض خطورة لبيان اإلعالمية الحملة فعالية لزيادة المالئمة الوسائل
 هذه تتضمّن وأن ، الزواج قبل الفحص عدم بسبب األمراض هذه بأحد مرضى يولدون الذين

 الفحص هذا إجراء تستوجب التي والمادية والصحية الدينية المبررات إلى اإلشارة الحملة
 والصحية الدينية المبرّرات فيها توضّح مبسطة نشرة الصحة وزارة تعد وأن ، الزواج قبل

 ويتم ، الفحص ذلك إجراء وكيفية ، الزواج قبل الفحص إجراء تستوجب التي والمادية
 على العدل وزارة تؤكد وأن ، النشرة بهذه العدل وزارة طريق عن األنكحة مأذوني تزويد

 إجراء على وحثهم الزواج على للمقبلين الوراثية األمراض خطورة بإيضاح األنكحة مأذوني
 وتاريخ 54504 رقم األمر صدر أن سبق كما ، الزواج إتمام قبل المسبق الفحص

 شهادة بإحضار النكاح عقد طرفي إلزام من الوزراء مجلس رآه ما بإنفاذ هـ15/11/1424
 ترك مع العقد تدوين متطلبات أحد اإلجراء هذا يكون وأن ، العقد إجراء قبل الطبي الفحص

 أم كانت سلباً الطبي الفحص نتيجة عن النظر بصرف العقد لصاحبي الزواج إتمام حرية
 على بالموافقة هـ28/3/1423 وتاريخ ب/9801 رقم األمر صدر أن سبق كما ، إيجاباً
 التعيين أن كما ، )الوراثي الدم فقر( الثالسيمياء مرضى ألصدقاء السعودية الجمعية تأسيس

 العسكرية والخدمة المدنية الخدمة بأنظمة محكوم العسكرية والخدمة المدنية الخدمة في
الالزمة الشروط حددت التي

 محكومة العمال أوضاع أن كما ، الوظيفة عمل طبيعة حسب الصحية اللياقة فيها بما لذلك
 الزواج قبل الفحص موضوع حول تعليمات من صدر أن سبق فيما إن وحيث .العمل بنظام
 الخصوص بهذا الصادرة التعليمات به قضت ما تنفيذ متابعة إليكم نرغب .الله شاء إن كفاية



 مؤهلة مراكز إنشاء في والنظر ،.. األمراض هذه بشأن التوعوية الحمالت إجراء من
 المتاحة واإلمكانات والتعليمات األنظمة حسب المناطق بعض في األمراض لهذه ومتخصصة

 جداولهم تقرير عند األمراض بهذه المصابين ظروف مراعاة في النظر المعنية الجهات وعلى ،
 زودنا وقد ، المتاحة واإلمكانات والتعليمات األنظمة به تقضي ما ضوء على الدراسية
 إليكم نرغب لذا هـ.أ ]بموجبه يلزم ما فأكملوا..لالعتماد هذا أمرنا من بنسخ المعنية الجهات
و/ )يحفظكم والله .يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع
1795/3

3/807
14
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1382
والعطية الهبة

 لألفراد يعود منها كان ما سواء عملكم مقر حدود خارج تقع أرض أي تسجيل عدم(... -
.1/225 االستحكام في التعميم نص ينظر . ن.)/إلخ...الهبات أو المبيعات في للحكومة أو

ت/136/2
3/807

17
11

1389
والعطية الهبة

 بها يقصد للواهبين مملوكة غير األراضي هبات تثبت المحاكم بعض أن لوحظ( :وبعد -
 بعض أوجب الذي األمر األرض من يبقى لما تملكه اثباب أجل من بالهبة التحايل الواهب

 مثبت هو بما تتقيد ال المستفيدين أسماء ذكر عند المحاكم بعض أن لوحظ كما.المشاكل
 السمو صاحب قبل من الملك جاللة لمقام ذلك عن العرض جرى وحيث .النفوس حفائظ في

 هـ4/9/1389 في 17478 رقم الكريم الملكي األمر فصدر الداخلية وزير الملكي
 كتابة عند التأكد وعلى إثباتها قبل للهبة الواهب ملكية من التأكد ضرورة على بالموافقة
 تأمل الرئاسة فإن ولذا .النفوس حفائظ في مدون هو ما ضوء على األسماء من الصكوك

. م/انتهى .)بموجبه والتقيد ذلك مراعاة
ت/32/12
3/807
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1403
والعطية الهبة

 هبة أو بيع من إقرار أي توثيق يجري أن عدل كاتب أو قاض من موثق ألي يسوغ ال(... -
 ذلك كان إذا إال عقار أية على الشرعية التصرفات أنواع من ذلك نحو أو وصية أو قسمة أو

 . و.)/إلخ... الغير الصك هذا عن تفرع ما أو مستوف شرعي تملك صك على يستند العقار
.277/ص العدل كتاب في التعميم نص ينظر
ت/12/16
3/807

21
1

1405
والعطية الهبة

 غيرها أو البنات تعليم رئاسة لصالح البلديات بها تتبرع التي األراضي إفراغ اعتمدوا(... -
 بها المتبرع األراضي أما مخططة، تكن لم ولو البلدية مندوب مواجهة في العامة المرافق من
 ينظر .و.)/إلخ...شرعي صك بموجب يملكها المتبرع يكون أن فالبد المواطنين قبل من

.1/388 الدولة أمالك في التعميم نص
ت/8/12
3/808

14
1

1408
والعطية الهبة

 نصه اآلتي هـ3/12/1407 وتاريخ 1419/س1 رقم الداخلية وزارة لتعميم إشارة( :وبعد -
 يتبرعون التجارية والمؤسسات الشركات في المسؤولين بعض أن لوحظ« : المقدمة بعد

 وبالرفع.الحكومية المؤسسات أو المصالح أو الوزارات لمنسوبي التابعة الرياضية للنوادي
 هذا من والتبرعات الهبات قبول بعدم بإبالغكم الكريم التوجيه صدر ذلك عن السامي للمقام
 بمراعاة يلزم لمن واإليعاز اإلحاطة فنأمل . بذلك يسمح بها الخاص النظام يكن لم ما النوع
. ك/انتهى .)إليه أشير ما ومراعاة االطالع نأمل معاليه توجيه وحسب . .»اهـ.ذلك

13/ت/8
3/808
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 نصها اآلتي هـ25/1/1410 وتاريخ 1084/ب/4 رقم السامي المقام برقية تلقينا( :وبعد -
 في ت/64/3 رقم ـ الله رحمه ـ القضاة رئيس سماحة تعميم إلى نشير« : المقدمة بعد
 في 1710 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزارة خطاب على المعطوف هـ8/8/1385
 يتقدمون البلدان بعض في األهالي من كثيراً أن الحظت الوزارة أن المتضمن هـ4/7/1385

 ذلك غير أو مستوصفات أو مدارس مثل عليها حكومية منشآت إلقامة للدولة أراض بإهداء
 لهذه تملكهم تثبت شرعية صكوكاً يملكون ال المتبرعين هؤالء أن وبما العامة، المنافع من

 بعدم الشرعية الجهات إبالغ الوزارة وطلب لها ملكيتهم إثبات الصعب من وأن األراضي
 لم ما الشرعية الصكوك من الدولة لصالح األراضي هذه بمثل أحد أي تبرع تسجيل قبول
 قبل الشرعية للجهات يبرزها وأن بها المتبرع األرض ملكية تخوله شرعية وثيقة يملك يكن

 لها لتملكه الشرعي باإلثبات صاحبها يتقدم ال أرض بأي تبرع أي أن ومالحظة بتبرعه التقدم
 كما .فيه جاء ما واعتماد باإلحاطة سماحته تعميم وقضى منه يقبل وال يعتبر ال اإلهداء قبل

 تعميم وإلى لسابقه التأكيدي هـ10/4/1387في م/914/3 رقم سماحته تعميم إلى نشير
 ما على وبناء .لسابقيه التأكيدي هـ27/7/1393 في ت/173/2 رقم العدل وزير معالي
 عليها الحكومية المشاريع بعض إلقامة للدولة أراض بقطع المواطنين بعض تبرع من لوحظ

 مع جانبية قضايا في الدولة إقحام عليه يترتب مما شرعي بصك األرض يملك ال والمتبرع
 قبول وعدم سابقاً عنه التعميم جرى بما التقيد إليكم نرغب لذلك وتالفياً المواطنين بعض

 شرعي بصك بها المتبرع األرض يملك ممن إال الحكومية للمشاريع أرض بأي تبرع أي
 األرض بإفراغ فوراً المتبرع يقوم أن على والنظامية الشرعية اإلجراءات لجميع مستوف
 .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ.بموجبه يلزم ما فأكملوا.العدل كتابة لدى بها المتبرع

.و/هـ2/3/1416 في 728/ت/13 رقم بالتعميم أكد . و/انتهى
1670/ت/13
1/54
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 أو األراضي ملكية تسجيل عن العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض استفسار على بناء فإنه
 من بالتبرع أو الدولة قبل من بالمنح إليها آلت سواء الخيرية الجمعيات باسم العقارات
 الئحة من األولى المادة نصت وحيث .إلخ ...بشرائها الجمعية قامت أو المواطنين
 وتاريخ 107رقم الوزراء مجلس قرار بها الصادر الخيرية والمؤسسات الجمعيات

 الشئون وزارة خطاب على االطالع وبعد .اعتبارية شخصية للجمعية أن هـ25/6/1410
 منحه أو به التبرع يتم ما جميع أن المتضمن هـ27/2/1421 وتاريخ 6435 رقم االجتماعية

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الجمعيات تلك بأسماء يكون الخيرية للجمعيات بيعه أو
 التبرع أو المنح أو بالشراء الخيرية للجمعيات ملكيتها تؤول التي العقارات ملكية تسجيل

.و /يحفظكم والله)والنظامية الشرعية اإلجراءات استيفاء من التحقق بعد الجمعية باسم
1995/ت/13
1/5
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 من الشرعية الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه
 فيما الخبرات وتبادل للتباحث قطاعاتها اختالف على الوزارة منسوبي بين لقاءات عقد خالل
 واألنظمة ,الشرعية األصول مقتضى ضوء في اإلنجاز وسرعة واتقانه العمل سير حول بينهم

 في والثانية األولى العدل كتابات لرؤساء الرابع الملتقى عقد جرى فقد ,المرعية والتعليمات
 كتابة اختصاص ـ 1 : التالية التوصيات اللقاء هذا عن وانبثق هـ19/1/1423ـ17 الفترة
 التراضي وقسمة العقارات في المشاعة اإلرثية الحصص عن التنازل بتوثيق األولى العدل
 ويصدر عوض بغير أو بعوض ذلك أكان وسواء خارجها أم المكانية الوالية داخل سواء
 للتهميش مصدره إلى يبعثه ثم الملكية صك على أجراه بما ويهمش بذلك صكا العدل كاتب
 العقار برهن المتعلقة الحجزية الكفالة بإقرار األولى العدل كتابة اختصاص ـ 2 .سجله على
 وعدم األحوال ببطاقة االكتفاء إيجابيات في النظر بعد ـ 3 .لها المكانية الوالية حدود في

 في 150/ت/8 رقم بالتعاميم استثنيت التي الوكاالت في معرفين إلى الحاجة
 1218/ت/13 ورقم ,هـ25/10/1418 وتاريخ 1124/ت/13 ورقم ,هـ20/4/1414

 المدنية األحوال ببطاقة االكتفاء يشمل أن المجتمعون أوصى فقد هـ23/6/1419 وتاريخ
 الجهات أمام الترافع ووكاالت البيوع كوكاالت الوكاالت كافة معرفين إلى الحاجة وعدم



 ما الوكاالت من وغيرها الحكومية الجهات ومراجعة واالستالم القبض ووكاالت القضائية
 الصياغة في ماثله ما أو الوزارة قبل من المطبوع النموذج في المعدة العامة الوكاالت عدا
 في المدنية األحوال ببطاقة واالكتفاء المعرفين عن االستغناء وكذلك .معرفين من بد فال

 العقارات عن الدولة وتنازل ,الملكيات ونزع ,الجنسية عن والتنازل ,األسماء تغيير أقارير
 الحال اقتضى إذا العدل لكاتب ويحق .واألطوال الحدود تعديل أو الدولة أمالك لمصلحة

.بعاليه ذكر فيما معرفين طلب

 المرسوم صدر والتي بعده أو هـ1/2/1395 تاريخ قبل البلدية باعتها التي األراضي ـ 4
 للمقام والقروية البلدية الشؤون وزارة من الرفع بعد إال البيع أوامر تنفيذ بعدم الملكي
 السامي المقام قبل من بيعها إجازة بعد إال توثيقها إمكانية بعدم أصحابها فيفهم ,السامي
 أراد إذا ـ 5 .االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة المحكمة إلى التقدم أو الكريم
 وأطواله المتبقي الجزء وكذلك المفرغ الجزء تحديد فعليه صك من جزء إفراغ العدل كاتب

 إلى الكتابة العدل كاتب فعلى المتبقي يحدد ولم منها أجزاء أفرغ التي الصكوك أما ومساحته
 الحاجة دون تصدر الزراعية الكفاالت وثائق ـ 6 .المتبقية األجزاء لتحديد المختصة الجهة

 ـ 7 .المنطقة إلمارة اإلداري النطاق حدود ذلك يتعدى أال على المكانية بالوالية ربطها إلى
 التأسيس لعقد الموثق العدل كاتب يتولى الشركات عقود في الواردة التملك صكوك

 رسميا بعثه فيتم خارجها كان وما لعمله المكانية الوالية حدود في صكوكها على التهميش
 داخل من الصادرة بالعقار المتعلقة الوكاالت ـ 8 .سجله وعلى عليه للتهميش جهته إلى

 ,ومصدرها وتاريخها الحفيظة ورقم المدني السجل رقم بين فيها يجمع خارجها أو المملكة
 أوصى الوكالة بفسخ يتعلق فيما ـ 9 .فقط المدني السجل برقم فيكتفى ذلك عدا وما

 معه وليس فسخها في الموكل ورغب خاصة الوكالة كانت إذا : أوال : يلي بما المجتمعون
 النموذج حسب الوكالة بفسخ إقرار أخذ فيتم يده في هي ممن إحضارها وتعذر أصلها

 إذا ـ أ : ثانيا .اإللغاء هذا من بنسخة العالقة ذات الجهة وتزود األصل له يسلم به المعمول
 كاتب فعلى الفسخ بطلب أصدرتها التي الجهة إلى بأصلها الموكل وتقدم عامة الوكالة كانت
 وسجلها الوكالة أصل على والتهميش الفسخ أصل وإعطاؤه الفسخ على إقراره أخذ العدل
.بذلك

 إقراره فيؤخذ معه وأصلها الوكالة أصدرت التي الجهة غير إلى الموكل تقدم حال في ـ ب
 الجهة إلى الملغى األصل بعث يتم ثم لديه صدر بما الوكالة أصل على ويهمش الفسخ على
 من الوكالة فسخ بطلب الموكل تقدم إذا ـ جـ .بذلك سجلها على للتهميش أصدرتها التي

 بالفسخ إقرار فيؤخذ الوكيل من إحضارها لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة



 أصلها على التهميش رغب وإذا .باإللغاء سجلها على ويهمش له ويسلم صك بذلك ويصدر
 الموكل تقدم إذا ـ د .الوكالة تسليم الوكيل رفض حال في األمنية الجهة بمراجعة فيفهم
 ذكر ما فيتخذ ذلك لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة غير من الوكالة فسخ بطلب

 سجلها على للتهميش فسخ من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "ج" الفقرة في
 إقراره فيؤخذ الوكالة منها صدرت التي الجهة إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ هـ .بذلك
 أصل على ويهمش موكله إلى بتسليمه يقوم لكي له ويسلم صك بذلك ويصدر بالعزل
 منها صدرت التي الجهة غير إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ و .بذلك وسجلها الوكالة
 الوكيل عزل من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "هـ" فقره في ذكر ما فيتخذ الوكالة
 التي الخيرية الجمعيات إلى ترد التي الهبات توثيق مناسبة ـ 10 .سجلها على للتهميش لنفسه

 الجهة موافقة فالبدمن البيع أو الشراء ألغراض اإلفراغ أما ,بنشاطها ترخيصا تحمل ال
 أن وكالة بطلب شخص له يتقدم عندما العدل كاتب على ـ 11 .بنشاطها باإلذن المختصة

 في ذلك على والنص تخصيصا أو تعميما فيه التوكيل يرغب فيما حاجته تحديد منه يطلب
.مخصوص ألمر حكومية إدارة مراجعة الوكالة لهذه الباعث كان إذا سيما ال الوكالة

 يتعين فإنه التوكيل في الوكيل ورغب التوكيل حق للوكيل أن فيها ينص التي الوكاالت ـ 12
 كانت وإذا ,العقار ببيع خاصة أو عامة كانت إذا وسجلها األصلية الوكالة على الشرح
 رسمية بمذكرة وترسل عليها الشرح بعد منها صورة فتؤخذ أخرى جهة من خارجة الوكالة

 عند العائلة دفتر أصل إحضار تعذر إذا ـ 13 .بذلك سجلها على للتهميش صدورها جهة إلى
 التملك صك أن حال وفي .لها المدني السجل من نسخةمصدقة فيطلب المرأة هوية إثبات

 من فيطلب الراهن الوقت في تحملها التي غير هوية وتاريخ رقم يحمل بالمرأة الخاص
 التي والهوية الصك في المدونة الهوية بين فيها الربط يتم بذلك مشهد المدنية األحوال
 بشأن السابق األولى العدل كتابات رؤساء ملتقى عن صدر ما على التوكيد ـ 14 .تحملها
 عن فيها اإلحالة تتم التي العدل كتابات عدا ما اإلحالة ورقة على العدل كتابة رئيس توقيع
 العدل كاتب خروج على التعليمات تنص التي االقتضاء وكاالت ـ 15 .اآللي الحاسب طريق

 .إقراره بعد به للعمل العدل كتابات وتبلغ الوزارة تحدده ترتيب ضمن تتم مقرها في إلجرائها
 دون ما حسب" :بعبارة يكتفى مشموله جميع بانتقال الصك ظهر على الشرح حال في ـ 16
 مكتمل الصك يكون أن شريطة الضبط في والمساحة واألطوال الحدود ذكر عند "الصك في

 الجهة من معتمد مخطط وفق العقار يكون أن بينها من والتي والنظامية الشرعية اإلجراءات
 واعتماد االطالع نرغب ذلك على ولموافقتنا العامة المصلحة مقتضى على وبناء .المختصة

.و)/بموجبها العمل
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 فيه المشار ، هـ26/2/1427 وتاريخ 1/15201 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 المواطنين بعض من االستفسارات من عددا واآلخر الحين بين تتلقى المالية وزارة أن إلى

 خزينة من استلموها أنهم يرون التي المبالغ من ذممهم تبرئة في رغبتهم حول والمقيمين
 األمر فصدر ، السامي المقام على الموضوع هذا عرض تم وأنه ، حق وجه بغير الدولة

 فتح على الموافقة المتضمن ، هـ29/4/1426 وتاريخ ب م/5997 رقم الكريم السامي
 أنه يرى التي المبالغ والمقيمين المواطنين من ذمته إبراء يرغب من فيه يودع خاص حساب
 يقوم أن على ، الوقف أو الهبة سبيل على أخرى مبالغ أي إليداع أو ، حق وجه بغير استلمها

 الزواج مثل االجتماعية القروض على المبالغ هذه حصيلة بصرف السعودي التسليف بنك
 على الشباب ومساعدة ، الضرورية المتطلبات لمواجهة األسر ومساعدة المنازل وترميم
 ( رقم الحساب فتح تم ذلك على بناء أنه إلى معاليه ويشير . الزواج

 نرغب لذا . فيه المبالغ تلك إليداع الراجحي مصرف لدى ) 126608010510005
.و ) واإلحاطة االطالع إليكم

م/1442/3
3/813
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 إدخالها بطلب الهجر أمراء ويتقدم إحياؤها يسبق لم التي األخرى األراضي أما-2 (... -
 الحكومية األراضي ضمن فتبقى بملكيتها حجة ذلك من يتخذوا لكي هجرهم حدود ضمن
 ملكه على زيادة منحة الهجرة سكان أحد رغب وإذا الزراعة وزارة عليها تشرف التي البور

 المدن في المتبع هو كما الزراعة وزارة بواسطة المنح فيكون جديدة أرض قطعة منحه أو
 بموجب البور األراضي توزيع عن مسئولة المذكورة الوزارة بوصف وذلك األخرى والقرى



 لهم الدافع أن من الهجر أمراء بعض يدعيه بما يتعلق فيما أما-3 . الزراعي االستثمار نظام
 القبائل بعض قبل من السكن أو أراضيهم على اعتداء وقوع خشية هو هجرهم تحديد بطلب

 تحافظ التي للحكومة مرده األمر هذا فإن بمصالحهم يضر مما جوارهم في النازلة األخرى
 الزراعة أو بالسكن ألحد يسمح ال بحيث التنفيذية السلطات بواسطة الحكومية األراضي على
 االستحكام في التعميم نص ينظر . ن.)/إلخ... حكومي بأمر ذلك يكن لم ما جهة أية في
1/228.

ت/135/12
3/813
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 في 11571 رقم أمرنا إن حيث إليهما المشار األمرين مضمون بين تعارض هناك ليس«... -
 لها صكوك وإخراج لها أصحابها تمليك أساس على الهجر بتحديد يقض لم هـ19/5/1401

 وليس المحاكم إلى التحديد مسألة األمر ذلك يسند ولم أخرى على قبيلة نزول لمنع وإنما
 الحاجة عند العالقة ذات الجهات من تشكل لجنة اختصاص من وإنما اختصاصها من

.1/277 االستحكام في التعميم نص ينظر . و.»/إلخ...للمحاكم ذلك إبالغ وعليكم.لذلك
ت/1/12
3/814
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 في 4023/س29 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 وزير الملكي السمو صاحب لخطاب إشارة« : المقدمة بعد نصه وهذا هـ20/11/1403

 برقم منه صورة المكرمة مكة منطقة إلمارة والمعطى لكم الموجه الداخلية
 العدل كتابة على التأكيد طلبنا المتضمن هـ10/4/1400 في 1531/س/29/1/4/211
 يقوم أن له منحت من على ينبغي وإنما التوطين بهدف منحت أرض قطعة أي إفراغ بعدم

 وإن والسكن فبالبناء سكنية كانت إن أجله من له منحت الذي بالغرض لصالحه باستغاللها
 رقم المكرمة مكة منطقة إمارة خطاب الوزارة لهذه ورد أنه نفيدكم .فبزراعتها زراعية كانت

 قطع بتسليم قامت األخيرة التوطين لجنة أن المتضمن هـ23/8/1403 في س/2488/3



 عدل لكاتب أحيلت ولما معلومة، ومساحات واضحة بحدود ورفقائه .........لـ أراضٍ
 ت/47/12 رقم معاليكم لتعميم إنفاذاً ذلك عن امتنع عليها شرعية صكوك إلخراج الطائف

 كان الصكوك منح إن وحيث إليه، المشار سموه خطاب على المبني هـ25/4/1400 في
 لما الستعمالها أراضي منحوا لمن وقواعد ضوابط يضع عمل فريق تشكيل أجل من متوقفاً
 دراسة بعد البادية على قطع بتوزيع قامت قد األخيرة التوطين لجنة أن وبما له، منحت

 الممنوحين مصالح تتعطل ال ولكي المقترح العمل فريق إلى اللجوء عن أغنى مما مستوفاة
 ......... /يعطى وأن إليه المشار سموه خطاب تضمنه ما إلغاء المصلحة من أصبح فقد

 أيدت من لجميع بالنسبة الحال وكذلك األخيرة اللجنة توصية بموجب صكوكاً ورفقاؤه
 فنرغب .».اهـ.تحياتنا ولكم.لهم منحت التي األراضي على صكوكاً منحهم األخيرة اللجنة

. و/انتهى .)موجبه واعتماد بذلك اإلحاطة
140/ت/8
3/815
5
9

1410
البادية هجر

 الموجه هـ26/10/1410 في 4/16567 رقم البرقي السامي األمر نسخة تلقينا( :وبعد
 نصه واآلتي منه نسخة الوزارة لهذه والمعطى الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً

 النظر وصرف جديدة هجر إيجاد منع بشأن تعليمات من صدر ما إلى نشير« : المقدمة بعد
 على يصعب أنه إلى إضافة فائدة، فيه ليس الهجر تعدد ألن الشأن بهذا طلبات من يرد عما

 في الطلب هذا بمثل يتقدم من إسكان في ينظر وأن لها، والخدمات المرافق تأمين الحكومة
 األوامر ذلك ومن .للجميع الخدمات أداء يسهل حتى األصلي لموطنه قرية أو مدينة أقرب

 في 20945 ورقم هـ،8/5/1401 في 10607 ورقم هـ،18/2/1400 في 3715 رقم
 هـ20/12/1402 في29149هـ،ورقم14/5/1402في11398 ورقم هـ،13/9/1401

 في 1284/8 ورقم هـ،8/7/1407 في م/1085 ،ورقم هـ2/5/1403 في 10251 ورقم
 بالموافقة الصادر هـ1/1/1403 وتاريخ 3 رقم الوزراء مجلس وقرار هـ،19/11/1407
 إقامة البادية بعض طلبات تكرر تزال ال وحيث بالمملكة، القرى وتطوير تنمية الئحة على
 وتشتيت العامة الخزينة تتحملها باهظة تكاليف من ذلك في ولما بها لالستيطان جديدة هجر

 جميع فيها ووفرت السكنية المجمعات من الكثير أنشأت أن سبق الدولة وألن الدولة لجهود
 إيجاد عن النظر صرف من سبق ما على التأكيد إليكم نرغب . العامة والمرافق الخدمات



 .».اهـ.بموجبه يلزم ما فأكملوا لالعتماد منه بنسخ المعنية الجهات زودنا وقد جديدة هجر
. و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل

140/ت/8
3/814
5
9

1410
البادية هجر

 في 7/8/49553 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا( :وبعد -
 رقم الكريم السامي األمر به صدر ما يخفاكم ال« : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ29/7/1410
 الدولة على المؤجرة العقارات أصحاب منح المتضمن هـ11/6/1407 في 7999/ب/4

 ثالث مهلة منحهم بتملكها شرعية صكوك لديهم توجد ال والذين االستعماالت لمختلف
 لم أنهم منهم الكثير راجعنا وقد هـ1410 ـ 1409 المالية السنة بنهاية انتهت سنوات
 المؤجرة العين ذات بتملك اإلفراغ صكوك أو االستحكام حجج على الحصول من يتمكنوا
 في منهم الغالبية ألن محاكمهم في قضاة أو عدل كتابة المذكورين لدى يوجد ال ألنه وذلك
 وتسهيالً . القضايا بعض ضمن ذلك لهم ينهي قاضٍ لوجود حاجتهم ولمسنا وهجر قرى

 بإنهاء الرئيسية المدن في العدل وكتابة الشرعية المحاكم تكلف أن نرى المواطنين ألمور
 العام الصالح خدمة حققنا قد نكون حتى لهم التابعة والهجر القرى أهالي تملك صكوك
 عليه نتخذ حتى لهم توجهونه ما صورة لمنتظرون وإننا أمالكهم في المواطنين أمور ويسرنا
 ما نحو الالزم إكمال إلى والمبادرة اإلحاطة نأمل .».اهـ.التابعة لإلمارات بتعميمه التوجيه

. و/انتهى .)سموه إليه أشار
167/ت/8
3/815

16
11

1410
البادية هجر

 الموجه هـ26/10/1410 في 4/16567 رقم البرقي السامي األمر نسخة تلقينا( :وبعد
 بعد نصه واآلتي منه نسخة الوزارة لهذه الداخليةوالمعطى وزير الملكي السمو لصاحب اصال

 عما النظر وصرف جديدة هجر إيجاد منع بشأن تعليمات من صدر ما إلى نشير" :المقدمة



 على يصعب أنه إلى إضافة فائدة، فيه ليس الهجر تعدد ألن الشأن بهذا طلبات من يرد
 في الطلب هذا بمثل يتقدم من إسكان في ينظر وأن لها، والخدمات المرافق تأمين الحكومة

 األوامر ذلك ومن .للجميع الخدمات أداء يسهل حتى األصلي لموطنه قرية أو مدينة أقرب
 في 20945 ورقم هـ،8/5/1401 في 10607 ورقم هـ،18/2/1400 في 3715 رقم
 هـ،8/7/1407 في م/1085 ورقم هـ،2/5/1403 في 10251 ورقم هـ13/9/1401

 هـ1/1/1403 وتاريخ 3 رقم الوزراء مجلس وقرار هـ،19/11/1407 في 1284/8 ورقم
 طلبات تكرر تزال ال وحيث بالمملكة، القرى وتطوير تنمية الئحة على بالموافقة الصادر

 تتحملها باهظة تكاليف من ذلك في ولما بها لالستطيان جديدة هجر إقامة البادية بعض
 المجمعات من الكثير أنشأت أن سبق الدولة وألن الدولة لجهود وتشتيت العامة الخزينة
 من سبق ما على التأكيد إليكم نرغب .العامة والمرافق الخدمات جميع فيها ووفرت السكنية
 فأكملوا لالعتماد منه بنسخ المعنية الجهات زودنا وقد جديدة هجر إيجاد عن النظر صرف

و / انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .".اهـ .بموجبه يلزم ما
م/2395/3

3/819
1

11
1387

النظر هيئة
 في 3008/2 برقم البلديات لشئون الداخلية وزارة وكيل سعادة من جاءنا( :وبعد -

 بها النزاع يقع وبيوت أرض في للنظر لجاناً تشكل المحاكم بعض بأن هـ30/7/1387
 ربما وأنه الغرض لهذا المشكلة اللجنة قرار أساس على الموضوع تنهي المحكمة أن ويجوز

 .ذلك في اللجان مع البلديات اشتراك سعادته ويرغب للبلدية ملكاً عليها المتنازع كان
 عضواً ليكون منها مندوب طلب لديكم بلدية وجود حال في منكم نرغب ذكر ما ولوجاهة

. ن/انتهى .) اللجنة هذه في
ت/102/4

3/819
8
6

1392
النظر هيئة

 إمكانية عدم النظر هيئات أعضاء موضوع دراسة عند المسئولة للجهات اتضح( :وبعد -



 فئات أربع إلى األعضاء تقسيم المسئولون ورأى الشرعية المحاكم جميع في أعضاء تعيين
 المحاكم من عدد قضايا في النظر فئة كل مهمة وتكون األعضاء من عدد فئة لكل يحدد

 األخرى المحاكم بعض وفي الرئيسية المحاكم في عملهم بمباشرة األعضاء هؤالء ويكلف
 التي بالمحاكم االتصال من األعضاء ليتمكن جهات عدة بين متوسطاً موقعها يعتبر التي

 عامة دراسة إعداد جرى عليه وبناء ويسر، سهولة في قضايا من لديها فيما النظر منهم يطلب
 وقد بهم يتعلق ما وجميع األعضاء وصالحية اختصاص على اشتملت الموضوع لهذا مفصلة

 في 317 رقم القرار بموجب الشأن بهذا المتخذ القرار على الوزراء مجلس موافقة صدرت
 برقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي بخطاب العدل لوزارة المبلغ هـ1/4/1392

 اختصاص : يلي ما على بالهيئة الخاصة التعليمات اشتملت وقد هـ8/4/1392 في 6448
 وصرف تكليفهم عن المسئولة وهي العدل بوزارة النظر هيئات ترتبط-1 : وارتباطها الهيئات
-3 ».النظر هيئات إدارة« باسم إدارة العدل بوزارة ينشأ-2 . عليهم واإلشراف رواتبهم

 سجالتها وللهيئة المحاكم وقضاة برئيس اإلداريون والموظفون الهيئة وأعضاء رئيس يرتبط
 بإجابة الهيئة من فرد كل يلتزم-5 . العام الموظفين بدوام الهيئة تتقيد-4 . الرسمية وأختامها

 عليها سيعتمد الحاكم ألن القضية لضبط منهم الصادرة القرارات على للمصادقة القضاة طلب
 فيها تنشأ التي والفتحات النوافذ في األعضاء ينظر-6 . الشهادة موقع واقعة إخبارية بمثابة

 في المفتوحة واألبواب األسطحة في السيول ومجاري الميزاب ووضع الشرعية المرافعات
 ويدعى البيوت داخل المرافق من يحدث وما األسواق في تحفر التي والبالليع الطرقات

. ذلك شابه وما المياه ومجاري كالحمامات إحداثه بمضرة

 األسواق في السيول ومجاري عليها المتنازع العقارات على الحجج بتطبيق األعضاء ينظر-7
 التجارة وعروض والحيوانات النقل ووسائل للعقارات المثل قيمة وتقدير والبساتين والنخيل

 النقل ووسائل للعقارات المثل أجرة وتقدير الخصومات عند المساكن من خرابه يخشى وما
 وما نفقته تلزم ومن والقاصرين الزوجات ونفقة العمال وأجرة العمران من والمنشآت
 شابه وما والرضاعة والحضانة للزوجات الحمل ونفقات ومسكن كسوة من إليه يحتاجون

 وأوصياء األوقاف نظار ومحاسبة ومنصرفاً وارداً الخصماء بين المحاسبات إجراء-8 .ذلك
 الحسابات وتصفية والمنصرف الوارد في والوصي الناظر عمل حقيقة على والوقوف القصار

 مع يشترك أن على التصفية بأعمال البيانات إعداد من ذلك يتبع وما والمفلسين الغرماء بين
 الحق للهيئة-9 . أحدهما أو اشتراكهما تستدعي التي الحاالت في ومهندس محاسب الهيئة

 منهم طلب ما إذا الشرعية الناحية من السليم الوجه على المتنازعين بين الصلح محاولة في
 لم مما المحكمة من إليها يحال فيما النظر في ملزمة الهيئة-10 . القضية حاكم قبل من ذلك



 أال يالحظ وأن عادالً توزيعاً األعضاء على األعمال توزيع عن مسئول ورئيسها ذكره يرد
 فيما النظر في األعضاء أحد مع يشترك أن على األعضاء من فأكثر الثنين إال األعمال يسند
 تتطلبه فيما مداركها تنمية في تسعى أن الهيئة وعلى ذلك إلى الضرورة دعت إذا نظره يلزم

 التابعة القضايا جميع في النظر الهيئة على-11 . لألمور تامة ومعرفة خبرة لتكوين األعمال
 الهيئة أعمال-12 .وصالحيتهم اختصاصهم ضمن يطلب فيما والبلديات لإلمارات

 وترفع معين وقت تحديد دون العدل وزارة قبل من والمناقشة للتفتيش خاضعة ومطبوعاتها
 التي القضايا عن تقارير ترفع كما تأخرهم أو أعضائها وغياب دوامها عن شهرية تقارير الهيئة

.شهر كل خالل نظرتها

 يبنى العدل وزارة قبل من بترشيح الهيئات ورئيس أعضاء تكليف يتم : الهيئات تكليف-ثانيا
 المكافأة على يشتمل قرار بموجب التكليف ويتم التامة والخبرة واألمانة الثقة أساس على

 منهم الواحد بلوغ عند الهيئات وأعضاء رئيس خدمات عن يستغنى أن على العمل وجهة
 واألمانة الثقة على بناء يتم األعضاء تعيين في األساس كان ولما . العمر من والستين الخامسة
 متى إليهم المشار الهيئة منسوبي من أي عن االستغناء في الحق العدل لوزارة فإن والمقدرة

 في بالنظر األعضاء تكليف في السبل أسهل اختيار المحاكم رؤساء وعلى ذلك الوزارة رأت
 أو بها يعملون التي للمحكمة تابعة القضية كانت سواء بها النظر منهم يطلب التي القضايا

 بالسفر األعضاء تكليف إلى اللجوء وعدم منها القريبة أو بها المرتبطة األخرى للمحاكم تابعة
 العودة األعضاء على فيها يتعذر التي الضرورية الحاالت في إال عملهم مقر خارج كمنتدبين

 وزارة إلى الهيئة بانتداب الخاصة الطلبات وتقدم إقامتهم مقر إلى اليوم نفس في المهمة من
 رأساً الطلب يقدم العامة الحاالت وفي مالية، نفقات الهيئة سفر على يترتب كان إذا العدل

. الهيئة تتبعها التي المحكمة قاضي أو رئيس إلى

 إليها المشار الهيئات لدى ومهندس محاسب وجود تستوجب العامة المصلحة كانت لما
 المحاكم بعض لدى تعيينهم سيتم العدل وزارة ميزانية في مهندسين وظائف إلحداث ونظراً

 وظائف إحداث يالحظ أن على إليهم المشار بالمهندسين االكتفاء ترى اللجنة فإن الرئيسية
 وقد ثابتة وظائف على ويعينون هـ1392/1393 القادمة الميزانية في للهيئات محاسبين
 وتضمنت وأعضاء رئيس فئة لكل وحدد فئات أربع إلى المحاكم تقسيم التعليمات تضمنت

 الكبرى المحكمة-1 : اآلتية بالمحاكم النظر هيئات أعضاء تعيين بالهيئة الخاصة التعليمات
 الكبرى المحكمة -4 بجدة الكبرى المحكمة-3 بمكة الكبرى المحكمة-2 بالرياض
 الكبرى المحكمة-7 بالطائف الكبرى المحكمة -6 بالدمام الكبرى المحكمة-5 بالمدينة

 الكبرى المحكمة -10 بأبها الكبرى المحكمة-9 بجازان الكبرى المحكمة -8 باألحساء



 محكمة -14 محكمةتبوك -13 عرعر محكمة -12 بحائل الكبرى المحكمة-11 ببريدة
 محكمة -18 المجمعة محكمة-17 نجران محكمة--16 الباحة محكمة -15 القنفذة

 محكمة -22 األفالج محكمة-21 شقراء محكمة -20 الخرج محكمة-19 الدوادمي
-27 محكمةالحوطة -26 الخرمة محكمة-25 رابغ محكمة-24 ينبع محكمة-23 بيشة

 التابعة والقضايا باألعمال بالنظر ملزمون وهم القريات محكمة -28 الجوف محكمة
 يتم التي الطريقة التعليمات حددت وقد للهيئات، أعضاء بها يوجد ال التي األخرى للمحاكم

 به يعامل وما عملهم مقر من القريبة للمحاكم التابعة القضايا في بالنظر األعضاء تكليف بها
 على-1 : يلي بما نبلغكم فإنا ولذا الترحيل وأجور السفرية للمصاريف بالنسبة األعضاء
 بأسماء بيان رفع نظر هيئة أعضاء لها يخصص لم التي المحاكم قضاة الفضيلة أصحاب

 لديهم التي بالخبرة وشهادة ـ وجدت إن ـ ومؤهالتهم حالياً لديهم يعملون الذين الهيئة أعضاء
 ضمن لدراستها للوزارة وذلك المحكمة قاضي فضيلة برأي مزودة الالزمة المعلومات وجميع

األعضاء اختيار ضوئها على ليتم الجهات من ستقدم التي الطلبات

 االستمرار منهم رغب من بأن أنفسهم األعضاء يبلغ أن على المحاكم في تعيينهم المطلوب
 أمر في يبت حتى هـ1392/1393 المالية السنة أي هـ1392 رجب شهر من ابتداء بعمله
 رسمياً عين للعمل منهم اختير فمن رسمياً للمحاكم تبلغ وزارية بقرارات األعضاء تعيين
 بعدم إشعاره حتى رجب أول من تبدأ االتي للمدة عمله عن مكافأة له فسيصرف يعين لم ومن

 نظر هيئات أعضاء لها يخصص لم التي المحاكم قضاة الفضيلة أصحاب على-2 . تعيينه
 نظره يلزم ما جميع في النظر عن مسئولون لديهم محكمة أقرب في المعينين األعضاء اعتبار

 برئيس االتصال وعليهم ومسئوليتهم اختصاصهم ضمن داخالً يعتبر مما عليه والوقوف
 عند التعميم هذا في موضح هو لما طبقاً العدل بوزارة أو المحكمة قاضي أو المحكمة

 أعضاء بها سيعين التي المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب على-3 . األعضاء إلى الحاجة
 للنظر الهيئات ألعضاء السبل أسهل توفير التعميم هذا في موضح هو لما طبقاً النظر هيئات

 بها يوجد ال التي األخرى المحاكم اختصاصات ضمن يدخل فيما نظره منهم يطلب فيما
 حساب على مقطوعة بأجرة وإياباً ذهاباً لنقلهم سيارة استئجار ذلك من نظر هيئات أعضاء
 المبيت يقتضي وما المتبع حسب لصرفها للوزارة السندات ترسل المهمة انتهاء وبعد الوزارة
 النظر هيئات أعضاء أن مالحظة مع بعاليه، وضح كما للوزارة عنه يرفع العمل مقر خارج

 اختصاصهم من يعتبر فيما والبلديات لإلمارات التابعة األمور جميع في النظر عن مسئولون
. و/انتهى .)لإلحاطة . التعميم تضمنه لما طبقاً
ت/ك/173/1
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النظر هيئة

 وإجابة النزاع موضع على بالوقوف النظر هيئة ويعمد اإلشكال موضع القاضي يحدد(... -
 وجد وإذا القضية إجراءات القاضي ينهي ذلك ضوء وعلى فيه بالنظر أمرهم ما ببيان القاضي

 الكتابة القاضي فعلى القاضي بوقوف إال حلها يتيسر ولم النظر هيئة لها ذهبت نادرة قضية
 نقطة وبيان القضية عن وافٍ إيضاح على تشتمل واضحة كتابة العدل لوزارة

.2/302 الدعوى في التعميم نص ينظر . ك.)/إلخ...اإلشكال
ت/204/2

3/824
5
9

1393
النظر هيئة

 الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 على للنزاع تخرج هيئة لكل اإليعاز طلب بشأن هـ11/7/1393 في 24813 رقم التعميمي

 بواسطة وذلك عقماً أو واإلسمنت بالحصاء رسوماً الخطي تقريرها مع تضع أن أراضٍ
 في لجنة تلي لجنة انتداب األمر يستدعي ال وحتى النزاع ينقطع حتى الزراعة وزارة مندوب
 السمو لصاحب الموجه السامي المقام خطاب من نسخة أيضاً وتجدون واحد، موضوع
 .)بموجبه والتمشي اإلحاطة نرغب . الموضوع هذا في الصادر الداخلية وزير الملكي

.1/173 األراضي في الداخلية وزير نائب سمو خطاب نص ينظر . و/انتهى
ت/12/130
3/825

18
7

1407
النظر هيئة

 في 1692 رقم الرياض بمنطقة الوزارة فرع مدير خطاب إلى نشير( :وبعد -
 كتبه ما حول هـ22/3/1407 في م/1143/ك رقم خطابنا على الجوابي هـ17/5/1407



 هـ15/3/1407 في 564/1 رقم المساعد بالرياض الكبرى المحكمة رئيس فضيلة لنا
 الرياض مدينة خارج القضاة أن المتضمن بالمحكمة النظر هيئة رئيس خطاب على عطفاً

 عدم ويطلب المعامالت من الكثير الهيئة لدى وأن المحكمة لهيئة قضاياهم بعض يحيلون
 مدير خطاب في جاء وما النظر هيئة رئيس إليه أشار لما ونظراً . إليهم ذلك من شيء إحالة
 حال في ينبغي فإنه لموجبه المساعد الرياض محكمة رئيس فضيلة وتأييد إليه المشار الفرع
 حجة طلب على وقوف أو النزاع موضع إلى نظر هيئة خروج تستوجب قضية وجود

 فتكلف نظر هيئة القضية ناظرة المحكمة في كان إذا-1 : يلي ما اتباع ذلك ونحو استحكام
 االنتداب لها يجوز مما المسافة لكون انتداب إلى يحتاج األمر كان وإذا بذلك النظر هيئة

 من لهم صدر وما ورواتبهم انتدابهم المطلوب أسماء وتوضح االنتداب بطلب فيعرض
 أو البلدية من مصدقاً الطريق وحالة بالمسافة وبيان المالية السنة تلك خالل سابقة انتدابات
 ت/5/9/205 ورقم هـ،1/9/1405 في ت/5/9/158 رقم التعميم مقتضى حسب اإلمارة

 أحد يكون ال أن ومالحظة هـ7/3/1406 في ت/5/9/47 ورقم ، هـ27/11/1405 في
 .هـ14/7/1406 في ت/5/4/138 رقم التعميم حسب العمال بند على انتدابهم المطلوب

 إليها محكمة ألقرب تكتب أن فعليها نظر هيئة القضية ناظرة المحكمة في يكن لم إذا-2
 على يلزم ما وتقرير المطلوب على للوقوف لديها النظر هيئة تكليف بطلب نظر هيئة فيها

 كان وإن فحاالً انتداب إلى يحتاج ال كان فإن.الطلب تحقيق إليها المكتوب المحكمة
 مع االنتداب بطلب العرض ـ نظر هيئة لديها التي المحكمة ـ فعليها انتداب إلى يحتاج

. األول البند في إليها المشار االنتداب طلب إجراءات استكمال
ت/8/117
3/826

19
7

1408
النظر هيئة

 وتاريخ أ/2/ع/3702 رقم والتحقيق الرقابة هيئة وكيل سعادة لخطاب إشارة( :وبعد -
 رئاسة في النظر هيئة قسم على رقابية بجولة الهيئة أعضاء بعض قيام بشأن هـ2/5/1408

 الهيئة أعضاء لجميع واالنصراف للحضور سجل وجود عدم ومالحظتهم المدينة محاكم
 إن وحيث . وانصرافهم حضورهم في الموظفين انضباط يضمن ما اتخاذ في سعادته ورغبة

 وغياب دوامها عن شهرية تقارير وبرفع العام الموظفين بدوام بالتقيد ملزمة النظر هيئة
 الصادرة الهيئة اختصاصات من »4،12« المادتان عليه نصت حسبما تأخرهم أو أعضائها



 الوزاري بالتعميم المبلغ هـ1/4/1392 وتاريخ 317 رقم بالقرار الوزراء مجلس بموافقة
 وإعداد إليه أشير بما التقيد عليكم فإن لذا . هـ8/6/1392 وتاريخ ت/102/4 رقم

 /انتهى .)أعضائها وانصراف حضور ومراقبة لديكم النظر هيئة موظفي بدوام خاصة سجالت
. و

2413/ت/13
1/54
5
3

1425
النظر هيئة

 يقوم " :المرافعات نظام من )136/1( للمادة التنفيذية الالئحة في جاء ما على بناء فإنه (
 على الوقوف في الوزارة من ورغبة .."العدل وزارة خبراء القضاء جهات أمام الخبرة بأعمال
 استكمال في بهم االستعانة ليتم النظر هيئة أعضاء فيهم بمن المحاكم في الخبراء أوضاع
 .إلخ..الوظيفية أوضاعهم ولتحسين والتأهيلي الوظيفي مستواهم من للرفع القائمة الدراسة

 أصحاب الموظفين عن تفصيلية معلومات والمتضمنة المرفقة االستمارة إعداد تم فقد عليه
 الخبرة موظفي قبل من المرفقة االستمارة تعبئة واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الخبرة
 خالل ]الموظفين شئون إدارة [ للوزارة وبعثها ذلك في الدقة ومراعاة السعوديين من لديكم
. الوزارة من المرفقات تطلب . ك/ ) تاريخه من يوماً عشر خمسة

ت/14/12
3/717

12
1

1396
الوصية

 جميع مستقبالً فروع من يستحدث ما عليه ويقاس الرياض عدل كتابة لفرع يسند(... -
 التنازل وأقارير الحكومية للبنوك العائدة واألقارير كالوكاالت المستعجلة األعمال

 في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...العدل كاتب اختصاص في الداخلة والوصايا والكفاالت
.263/ص العدل كتاب

ت/12/12
3/717

28



1
1403
الوصية

 بالمنطقة العدل كتاب لدى بالوصية اإلقرار مجريات في النظر من اتضح حيث( :وبعد -
 وحيازتها التركة بجمع الوصي ويقوم:«قوله الموصي لسان على يوثق العدل كاتب أن الغربية

 في الحق له ليس المورث أن وبما .»حصته للبالغ فيسلم الشرعيين الورثة بين وتقسيمها
 عن وبالعرض الشرعي والوجه يتفق ما توثيق إال له يسوغ وال البالغين حصص على الغير تولية
 في العدل كتاب على التعميم وطلب هـ9/1/1403 في 36/1 برقم العدل وزير لمعالي ذلك

 الموصي إقرار في البالغين حصص بصدد الجمل هذه إدراج بعدم مستقبالً بالتنبه المملكة
 .)مستقبالً إليه أشير ما ومالحظة اإلحاطة نأمل لذا ذلك على معاليه موافقة صدرت.بوصيته
. ك/انتهى
ت/32/12
3/717

12
3

1403
الوصية

 هبة أو بيع من إقرار أي توثيق يجري أن عدل كاتب أو قاض من موثق ألي يسوغ ال(... -
 ذلك كان إذا إال عقار أية على الشرعية التصرفات أنواع من ذلك نحو أو وصية أو قسمة أو

 . و.)/إلخ...الغير الصك هذا عن تفرع ما أو مستوف شرعي تملك صك على يستند العقار
.277/ص العدل كتاب في التعميم نص ينظر
802/ت/13
3/717

24
5

1416
الوصية

 في العقار كان وإن الموقف أو الموصي بلد في الوقف أو الوصية توثيق جواز -1 (... -
 به الموصى أو وقفه يراد الذي العقار صك مفعول سريان من التأكد بعد ذلك ويتم آخر بلد
 .................................. -2 .الموانع من وسالمته الصك أصدرت التي الجهة من
 لالطالع .اهـ.العقار بلد في الوقف أو الوصية توثيق من يمنع ال األولى الفقرة في ذكر ما -3

.741/ص الوقف في التعميم ينظر .و/ )موجبه واعتماد



3313/ت/13
1/5
4
2

1429
الوصية

)

 جهة تحديد حول العدل وكتابات المحاكم بعض من استفسارات من للوزارة يرد لما فنظراً
 3253/ت/13 برقم المعمم القضاء نظام صدور بعد الوصايا أقارير ضبط في االختصاص

 ضبط أن يرى زال ما العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض وأن هـ18/10/1428 وتاريخ
 على وبناء . الخصوص هذا في تدافع ووجود العدل كتابات اختصاص من الوصايا أقارير
 وضبط العقود بتوثيق العدل كتابات تختص:[أن على تنص التي القضاء نظام من )74( المادة

 ,الغير إلى االختصاصات هذه ببعض يعهد أن ويجوز ,والوصايا األوقاف عدا فيما اإلقرارات
 ].للقضاء األعلى المجلس موافقة على بناء العدل وزير من بقرار تصدر الئحة وفق وذلك
 نرغب فإننا , للمحاكم الوصايا توثيق في االختصاص جعلت المذكورة المادة إن وحيث
و/ ).يحفظكم والله .بموجبه والعمل االطالع إليكم
ك/109/1

3/721
3
7

1392
الطبية الوفيات

 16/8624 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب خطاب إلى فنشير( :وبعد -
 بالفتوى الوزارة لهذه التابعة المعنية الجهات تذكير فيه رأى الذي هـ16/3/1392 وتاريخ

 في 1725 برقم ـ الله رحمه ـ إبراهيم بن محمد/الشيخ سماحة من الصادرة
 من األطباء عالج بسبب ينتج وما السيارات حوادث من يحصل ما حول هـ24/12/1380

 نشفع المحاكم في القضايا هذه مثل وجود لكثرة ونظراً ذلك على وبناء . ووفيات أضرار
 ك/انتهى .)مسائل من عليه نصت فيما بها لالستنارة إليها المشار الفتوى من صورة برفقه لكم

 القسم :أقسام إلى ينقسمون الناس يعالجون الذين إن«... : نصه ما الفتوى في ورد ومما .
 من ضامن فهو جاهل وهو الطب مهنة تعاطى من أن وهو الحديث منطوق أفاده ما: األول



 ويسقط بالدية ضمانه ويكون العلم أهل بإجماع وهذا دونها فما النفس من بسببه تلف ما كل
 أنه منه يعلم المريض كان وإن له المريض إذن بدون بالمعالجة يستبد ال ألنه القصاص عنه

 فال عاقل بالغ وهو منه يحصل ما على مقدماً بمعالجته له وأذن بالطب له علم ال جاهل
 مفهوم أفاده ما وهو األول عكس : الثاني القسم . الحالة هذه في الطبيب على ضمان

 اختيار في يقصر أو يده تجن ولم حقها الصنعة وأعطى حاذقاً الطبيب كان إذا وهو الحديث
 من فيه المأذون فعله عن ونتج يمكنه ما كل استكمل فإذا والكيفية بالكمية المالئم الدواء

 مأذون سراية ألنها اتفاقاً عليه ضمان فال العضو أو النفس تلف المكلف غير ولي أو المكلف
. والقصاص الحد كسراية فيه

 صفة في أو الدواء إعطاء في أخطأ ولكنه حقها الصنعة أعطى حاذق طبيب : الثالث القسم
 أكثر البنج من يعطيه أن مثل بسببه مات أو فأتلفته صحيح عضو على يده جنت أو استعماله

 الخاتن جنى إذا ما ومثل بدنه يتحمله ما مقدار ويعرف المريض يفحص أن قبل أو يستحق مما
 ونحو المختل الضرس يظنه فقلعه صحيح ضرس إلى القالع تعدى أو المختون حشفة على
 هي بل تهدر أن يمكن ال خطأ جناية جنى الطبيب فهذا ـ الله رحمهم ـ العلماء ذكره مما ذلك

 نص ينظر .».عاقلته فعلى وإال خاصة الطبيب مال ففي الدية ثلث من أقل كانت فإن مضمونة
.2/262 ت السيارا حوادث في الفتوى
م/2206/3

3/725
19
10

1385
الوقف

 هـ13/8/1385 في 1/3/10/4278 رقم المعارف وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 العلم، ومدارس التعليم على أصحابها حبسها كثيرة أوقاف يوجد أنه من أبداه ما بخصوص

 للحج يجيئون وكانوا نظارها وفاة بعد إال أحد بها يعلم ال األوقاف هذه من كثيراً وأن
 العلم دور وخسرت الواقف شرط ضاع بحيث األوقاف تلك مصالح كل على ويستولون

 معاليه وطلب والمدينة مكة في وخاصة منها االستفادة يمكن ضخمة وأوقاف كبيرة مبالغ
 عند بجهاتهم التعليم إدارات بإشعار والمدينة مكة محكمتي وبخاصة المحاكم جميع تعميد
 في للحضور مندوبها لتبعث فيه التصرف أو وقف باستبدال تتعلق قضية ألية ناظر أي تقديم

 في التعليم إدارة واعتبار العبث من األوقاف تلك على للحفاظ الخصوص هذا في قضية كل
 لوجاهة ونظراً .عليه والموقوف التعليم تمس قضية كل في ثالثاً طرفاً الوزارة تمثل المنطقة



 واعتباره بالوزارة يختص فيما المعارف وزير معالي إليه أشار ما اعتبار اعتمدوا الطلب هذا
 مدارس ورئاسة والكليات للمعاهد العامة كاإلدارة األخرى التعليم لجهات بالنسبة أيضاً

. ن/انتهى .) البنات
م/631/3

3/725
2
3

1386
الوقف

 في 5/3/17 رقم واألوقاف الحج وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا( :وبعد -
 الذين الحج لوزارة التابعة الفروع مأموري مع القضاة تعاون طلبه بخصوص هـ3/2/1386

 وعما السابقة ومنصرفاتها وارداتها عن والتحقيق واستالمها األوقاف بإحصاء تعميدهم يجري
 الطلب هذا لوجاهة ونظراً .إلخ...يده تحت هي من لدى غاللها من شيء يوجد كان إذا

. ن/انتهى .)بكم يتعلق فيما األوقاف مأموري مهمة تسهيل اعتمدوا
م/1203/3

3/726
4
5

1386
الوقف

 بعدم القاضي هـ9/8/1382 في 2569/3 برقم منا الصادر التعميم إلى إلحاقاً( :وبعد -
 واألوقاف الحج وزارة مراجعة بعد إال للعقارات استبدال أو تحكير أو مبايعة أي إجراء

 رقم بالنيابة واألوقاف الحج وزير معالي خطاب تلقينا فقد ذلك، على موافقتها وصدور
 بعض على أثر قد ذلك في األمر أن إلى اإلشارة المتضمن هـ6/4/1386 في أ/473

 الالزمة اإلجراءات اتخاذ عن تتوقف المحاكم بعض جعل مما األخرى األهلية العقارات
 األوقاف عقارات على مقتصر إليه المشار األمر بأن ونفيدكم .الوزارة موافقة بعد إال نحوها

. ن/انتهى .)ذلك في يلزم ما وإكمال فلإلحاطة فقط الخيرية
م/2414/2

3/727
14
10



1386
الوقف

 وتاريخ 2844/3/1 برقم الصادر الرئيس سماحة خطاب نص نبلغكم( :وبعد -
 رقم لخطابه جواباً المكرمة مكة محكمة رئيس لفضيلة أصالً والموجه هـ25/7/1386

 في 1613/1 رقم خطابكم إلى فنشير« : يلي كما وهو هـ5/6/1386 في 1613/1
 أو الوقف ببيع واألوصياء للنظار اإلذن من القضاة من يصدر ما تمييز بشأن هـ5/6/1386

 األخيرة التعليمات وأن الشرعية اإلجراءات بعد منه جزء أو القصار مال بيع أو منه جزء
 من صادرين قرارين هناك وأن إثبات، وال بنفي الموضوع لهذا تتعرض لم بالتمييز الخاصة
 األول ويقضي هـ17/6/1373 وتاريخ 4841 برقم أحدهما السابق القضاة رئيس سماحة
 4840 برقم وثانيهما تصديقها بعد إال القطعية تكتسب ال وأنها األحكام هذه مثل بتمييز

 ما شرعي حاكم بإذن كان ولو وقف أو قصار مال بيع بعدم ويقضي هـ17/6/1373 وتاريخ
 عنه نوه ما تمييز هو المتعين بأن نفيدكم وعليه .نراه بما تعميدكم وترغبون مصدقاً يكن لم

. ن/انتهى .)موجبه اعتماد منكم فنرغب .».اهـ.بعاليه
ت/142/3

3/727
25
10

1390
الوقف

 والشرقية الوسطى بالمنطقة األوقاف عام مدير فضيلة خطاب الوزارة لهذه ورد( :وبعد -
 اآلونة في الحظت واألوقاف الحج وزارة أن المتضمن هـ27/7/1390 في 7460/2 رقم

 يتصرفون المناطق بعض في والقضاة المحاكم رؤساء الفضيلة أصحاب من بعضاً أن األخيرة
 األوقاف نظارة مسؤولية وأن نظارة ووثائق شرعية صكوكاً ويصدرون األوقاف شئون في

 بموجب واألوقاف الحج لوزارة عائدة مصالحها ورعاية شئونها على واإلشراف ورعايتها
 فيها العدل وكتاب وقضاتها المحاكم جميع إشعار في ورغب السامية والتعليمات األوامر

 الحج وزارة إشعار بعد إال نوعها كان أياً عليها نظارة منح أو باألوقاف التصرف بعدم
 إن وحيث .إلخ...االختصاص جهة باعتبارها مسبقاً الموضوع في رأيها وأخذ واألوقاف

 في م/1203/3 ورقم هـ،9/8/1382 في 2569 برقم عممت أن سبق آنذاك القضاة رئاسة
 الخيرية األوقاف عقارات استبدال أو تحكير أو مبايعة أي إجراء عدم حول هـ4/5/1386
 برقم عممت وأيضاً. ذلك على موافقتها وصدور واألوقاف الحج وزارة مراجعة بعد إال



 بالمرسوم المصدق األعلى األوقاف مجلس نظام باعتماد هـ24/10/1389 في 2490
 عدم ومالحظة دقة بكل فيها جاء ما اعتماد فينبغي هـ18/7/1386 في 37/ه رقم الملكي

 في رأيها وأخذ واألوقاف الحج وزارة إشعار بعد إال الخيرية األوقاف على ناظر أي إقامة
. و/انتهى .)مسبقاً الموضوع

ت/13/1
3/727

19
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1391
الوقف

 أو ونحوها المال بيت مأمور أو ولياً أو وصياً أو وقف ناظر عليه المحكوم كان إذا (... -
 كان مهما لتدقيقه التمييز لهيئة الحكم ترفع أن المحكمة فعلى غائباً عليه المحكوم كان

 .)بحذافيره المذكورتان المادتان عليه نصت ما بإنفاذ االهتمام فيقتضي الحكم موضوع
.1/407 التمييز أنظمة في التعميم ينظر . و/انتهى
ت/148/1

3/728
4
9

1391
الوقف

 هـ5/4/1390 في 2150 رقم األحساء محاكم رئيس فضيلة خطاب إلى نشير( :وبعد -
 منطقة خارج يقيمون أليتام باألحساء وأراض وبيوت نخيل عقارات يوجد أنه المتضمن
 أو بالبيع اإلذن المحكمة من ويطلب منها شيء أو األمالك بيع األيتام ولي يريد ثم األحساء
 منه طلب الذي القاضي والية خارج يقيم المالك أن حين في لها تابع الملك أن بحجة التأجير
 من أنها أم األحساء محاكم اختصاص من ذكر ما والحال منهم اإلذن هل واسترشاده اإلذن

 الموجودة األوقاف ؟وهكذا العقار مالك عملها محيط في يقيم التي المحكمة اختصاص
 دراسة تمت قد وحيث . األحساء منطقة خارج يقيم عليه الموقوف أن حين في باألحساء

 أنه المتضمن هـ7/7/1391 في 167 رقم قرارها فأصدرت القضائية الهيئة قبل من ذلك
 بها يوجد التي الجهة قاضي من ذلك في النظر من مانعاً الهيئة تر لم الموضوع هذا بدراسة
 ناظر طلب فمتى وعليه .الجهة بهذه مقيماً للوقف المستحق أو المالك يكن لم وإن العقار

 بإنهائه وتقدم واليته أو نظارته تحت الذي العقار ببيع له اإلذن الوصي أو الولي أو الوقف



 الوجه يقتضيه بما طلبه في النظر فضيلته على فإن العقار هذا بها يوجد التي الجهة لقاضي
 ذلك على ولموافقتنا .اهـ.القاضي والية خارج المستحق أو المالك كان وإن الشرعي
. و/انتهى .)مقتضاه إنفاذ اعتمدوا

ت/81/2
3/728
6
5

1392
الوقف

 يلي وفيما هـ22/4/1392 وتاريخ 92/1860 رقم السامي المقام خطاب تلقينا( :وبعد -
 سعود آل أوقاف ناظر من إلينا المقدم الكتاب هذا مع إليكم نبعث« : المقدمة بعد النص
 آل ألوقاف العائدة العقارات وشراء بيع في تواجهه التي الصعوبات بعض بشأن
 آل صالح بن محمد/الشيخ ومن منه مشكلة اللجنة تكون بأن ارتآه ما على ولموافقتنا.سعود
 والمحاكم الرياض عدل كاتب تعميد إليكم نرغب فإننا.فقط اإلشراف هيئة عضو الشيخ

 اجتماع حالة في واإلفراغ معهما مهندس اشتراك دون فقط باالثنين االكتفاء باعتماد الشرعية
 به قضى ما اعتماد نرغب .».اهـ.لألوقاف العائدة العقارات من يرياه ما وشراء بيع في رأييهما

.ك/انتهى .)المذكور السامي األمر
ت/157/3

3/729
15
7

1393
الوقف

 هـ7/6/1393 في م/و/3227 رقم واألوقاف الحج وزير معالي لخطاب إشارة( :وبعد -
 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة الخيرية األوقاف تنظيم الئدة من »16« للمادة وإنفاذاً

 صكوك وصور وقفية إرسال -1 : يلي بما العمل اعتمدوا هـ29/1/1393 وتاريخ 80
 إصدار عدم -2 .بمنطقتكم األوقاف إلدارة مستقبالً لديكم تسجل التي الخيرية األوقاف

 بعدم يفيد بجهتكم األوقاف دائرة من تأكيد على الحصول قبل عين ألية استحكام حجة
 األوقاف بسجالت الموجودة لألعيان استحكام حجة إخراج -3 .لها وقفية عالقة وجود
 حجة إخراج المختصة الجهة طلب بعد وذلك المحكمة سجالت في وقفيتها تثبت لم والتي

 في 809/ت/13 رقم بالتعميم أكد . و/انتهى .)كالمتبع ذلك في يلزم ما واتخاذ استحكام



.و/هـ7/5/1419 في 1308/ت/13 رقم والتعميم .و/هـ4/6/1416
ت/ل/191

3/729
15
8

1393
الوقف

 في م/د/3610 برقم واألوقاف الحج وزير معالي خطاب إلى إشارة( :وبعد -
 األوقاف تنظيم الئحة من )14( المادة نصت« : نصه ما فيه جاء والذي هـ3/7/1393

 بخطاب لنا المبلغة هـ29/1/1393 وتاريخ 80 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة الخيرية
 والمعطاة هـ3/2/1393 في ب/2449/3 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي

 لجان تشكيل على هـ10/5/1393 في 6349/1 رقم بخطابي منها نسخة لمعاليكم
 عن مندوب -2 . األوقاف عن مندوب -1 : التالي النحو على المملكة في التسجيل
 لجان عشر تشكيل يتم أن ارتأينا وقد . الخبرة أرباب من واحد -3 . الشرعية المحكمة

 المدينة لمنطقة لجنة -2 . وضواحيها المكرمة مكه لمنطقة لجنة -1 : التالي النحو على
 -5 . وضواحيها الطائف لمنطقة لجنة -4 . الوسطى للمنطقة لجنة -3 . وضواحيها المنورة

 . القصيم لمنطقة لجنة -7 . وضواحيها لألحساء لجنة -6 . وضواحيها جدة لمنطقة لجنة
 . وتوابعها للدمام لجنة -10 . الجنوبية للمنطقة لجنة -9 . الشمالية للمنطقة لجنة -8

 ممكن وقت بأسرع الالئحة في عليها المنصوص التسجيل أعمال إنهاء يمكن حتى وذلك
 اللجان من لجنة كل في وزارتكم مندوب باسم وإبالغي ذلك على معاليكم موافقة فأرجو.

.».النص انتهى.تحياتي مع إليها المشار

 نرغب فعليه نصه المسوق خطابه في واألوقاف الحج وزير معالي أبداه ما على ولموافقتنا
 اللجنة أعضاء مع ليشترك لديكم المحكمة موظفي من مناسب مستوى على مندوب اختيار

 خارج العمل يكون وأن المهمة بمباشرة وإبالغه بعاليه وضح ما ضوء على بجهتكم المشكلة
 حسب بذلك واألوقاف الحج وزير معالي إبالغ ليتسنى باسمه وإشعارنا الرسمي الدوام وقت
 العمل مقر خارج المبيت يستدعي مما اللجنة أعضاء سفر إلى األمر أحوج ومتى طلبه

 الجهات وبيان اللجنة ألعضاء المحددة المدة بيان مع ذلك عن الرفع فضيلتكم فعلى الرسمي
 في يلزم بما إبالغكم ليتسنى ونوعيتها الطرق مسافات بيان مع اللجنة لها تشخص سوف التي
. و/انتهى .)النظام حسب يلزم بما مالياً للمندوب االرتباط بعد حينه



ت/45/12
3/731
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1394
الوقف

 هـ9/2/1394 في 3113 رقم السامي المقام خطاب صورة الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 بأمرنا فإلحاقاً« : المقدمة بعد ونصه الرويتع صالح /الشيخ سعود آل أوقاف لناظر الموجه
 رقم الملكيين األمرين على المبني هـ29/6/1388 وتاريخ 13856 برقم إليكم الصادر
 سعود آل وقف على ناظراً اختياركم بصدد هـ24/6/1388 وتاريخ 1344/2و 1343/2

 رقم الملكي األمر صدر قد بأنه نخبركم .إلخ ... الواقف قبل من معين ناظر بيد ليست التي
 ناظراً اختياركم والمتضمن الذكر آنفي لألمرين اإللحاقي هـ28/1/1394 وتاريخ 74194

 سعود آل أوقاف على ناظراً عملكم إلى باإلضافة المسلمين على سعود آل أوقاف على
 وتنفيذ المسلمين على سعود آل أوقاف على للمحافظة وتوخياً المصلحة لمقتضى طبقاً

 المشكلة الهيئة إشراف وتحت المذكورة لألوقاف بالنسبة تتولوا أن على موقفيها شروط
 المعتادة األعمال جميع هـ29/6/1388 وتاريخ 13856 رقم الذكر آنف أمرنا بموجب

 في والمخاصمة منها واإلنفاق األجرة واستالم العقارات إيجار ذلك في بما الوقف لناظر
 حدود في األعمال هذه ممارستكم كون بشرط المذكورة باألوقاف المتعلقة الدعاوي
 تعيين وبمشورتها اإلشراف هيئة رأي أخذ بعد ولكم اإلشراف هيئة لكم ترسمها التي القواعد
 اإلحاطة فنرغب.الدعاوي لهذه بالنسبة الشرعية المحاكم أمام بالمرافعة للقيام شخص

 االطالع نأمل .».اهـ.به للعمل هذا من بصورة الكريم األمر يعنيه من كل زود وقد.واعتماده
. و/انتهى .)بموجبه والتمشي

ت/210/12
3/732
7

11
1395
الوقف

 الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 في ف/28360/3 برقم الوطني واالقتصاد المالية للشئون الدولة وزير لمعالي الموجه



 اشتراط دون والمحكرة الموقوفة األراضي على للبناء اإلقراض جواز بشأن هـ29/9/1395
 . و/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نرغب .إلخ...رهنها وإجراء األرض ملكية صك تقديم
 : نصه ما إليه المشار الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب في ورد ومما
 لعام 530 رقم الوزراء مجلس قرار من 3/ثالثاً والمادة ثانياً المادة من استثناء«...

 صك تقديم اشتراط دون والمحكرة الموقوفة األراضي على للبناء اإلقراض يجوز هـ1395
 الكفيلة الممكنة الترتيبات الصندوق إدارة لجنة تضع أن على رهنها وإجراء األرض ملكية

 القرى في المساكن لبناء اإلقراض يجوز كما استرداده، وضمان للبناء القرض صرف بضمان
 إدارة لجنة تضع أن على البناء رخصة تقديم اشتراط دون البلديات خدمات تصلها لم التي

 التي الممكنة الترتيبات البلديات بوكالة القروية للشئون العامة اإلدارة مع بالتنسيق الصندوق
.».حرر ذكر ولما.وصحيحة سليمة بطريقة البناء يتم أن تكفل

ت/3/12
3/732
4
1

1396
الوقف

 عدم على الفقهاء نص وقد بيع النقل ألن المملكة خارج إلى الوقف نقل جواز عدم«... -
 حلوا المملكة خارج البالد في ممن كثيراً وألن منافعه تعطلت إذا إال الوقف بيع جواز

 نص ينظر . و.»/إلخ...باإللغاء لها تعريض المملكة خارج إلى فنقلها إرثاً وجعلوها األوقاف
.1/590 القصار وأموال الوقف بيع في التعميم
ت/178/12

3/733
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1396
الوقف

 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب من صورة هذا بطي تجدون( :وبعد -
 هـ15/7/1396 في 159 رقم القرار مشفوعه من وصورة هـ21/7/1396 في ق/م/689
 وإجراء والحكر الوقف أراضي على االقتراض المواطنين طلب بشأن المجلس أصدره الذي
 رقم القرار نص . و/انتهى .)يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب . عليها الرهن
 محمد نبينا الله رسول على والسالم والصالة وحده لله الحمد« : هـ15/7/1396 في 159



 معالي خطاب على الدائمة بهيئته المنعقد األعلى القضاء مجلس اطلع فقد :وبعد وصحبه وآله
 التنمية صندوق مدير خطاب ومشفوعه هـ5/4/1396 وتاريخ 406 رقم العدل وزير

 والحكر الوقف أراضي على المواطنين إقراض بشأن هـ15/2/1396 في 448 رقم العقاري
 المحاكم رؤساء إبالغ وطلب األراضي هذه على ستقام التي المنشآت رهن يستلزم األمر وأن

 قرره ما وتأمل ذكر ما وبدراسة. المذكورة المنشآت رهن إجراءات بإكمال العدل وكتاب
 من أو منها استيفاؤه يمكن بعين دين توثقة فهو للتوثقة شرع الرهن وألن هذا في العلم أهل

 رهنه يصح ال الوقف ألن ونظراً.استثني ما عدا ما رهنه يصح ال بيعه اليجوز ما وأن ثمنها
 أن للناظر وألن خاصة حاالت في إال بيعه اليجوز كما ـ الله رحمهم ـ العلماء ذلك قرر كما

 إنما العقاري التنمية بنك من االقتراض ولكون إصالحه أجل من للوقف يقترض أو يستدين
 مجلس فإن تقدم كما جائز غير الوقف رهن ولكون موارده وتنمية الوقف لمصلحة هو

 العمل ورغبته ناحية من الوقف عين حفظ في منه رغبة الدائمة بهيئته المنعقد األعلى القضاء
 من االقتراض جواز -1 :يلي ما يقرر أخرى ناحية من مواردها وتنمية األوقاف إصالح على
 اإلذن يتضمن بذلك صكاً وإصداره القاضي إذن بعد الوقف لعمارة العقاري التنمية بنك

 أرض على المنشأة األنقاض برهن للناظر واإلذن عمارته تحتاجه ما بقدر للوقف باالقتراض
. الوقف عمارة في المقترض المبلغ كامل إنفاق تحقق بعد الوقف

 المحكمة تعميد وبعد العمارة إكمال بعد أنقاض من الوقف أرض على أقيم ما رهن جواز -2
 تضمنته لما موافقاً البناء كان إذا ما لبيان الوقف عين على يقفون الخبرة أهل من رجاالً

 من المقترض المبلغ بقدر البناء نفقة وأن بموجبها القاضي من اإلذن صدر التي المواصفات
 الناظر إقرار لتسجيل العدل لكاتب موجه القاضي من خطي إذن يصدر ذلك بعد -3 .البنك
 المواقيت في أمواله البنك ليستوفي اإلذن صك يتضمنه ما وفق على للبنك األنقاض برهن

 العمارة إنهاء ضمان على محافظته فيمكن العقاري البنك أما القاضي فيها وأذن عليها المتفق
 وإنفاق البناء إنشاء على الناظر مع اإلشراف في باشتراكه وذلك البناء على األقساط وإنفاق

. حينها في األقساط
ت/5/12
3/734
7
1

1397
الوقف



 في 1834 برقم الصادر الوزراء مجلس قرار من صورة هذا طي من نبلغكم( :وبعد -
 مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب صورة رفق الوزارة لهذه المبلغ هـ8/11/1396

 القاضي من إذن صدور ضرورة حول هـ26/11/1396 في 28829/ص/4 رقم الوزراء
 . ك/انتهى .)يخصكم فيما موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .موقوفة أرض لبناء االقتراض عند
 بعد الوزراء مجلس إن« : هـ8/11/1396 في 1834 رقم الوزراء مجلس قرار نص

 ض/349/12 رقم العدل وزير معالي بخطاب المرفوعة لهذا المرافقه المعاملة على االطالع
 في 1335 رقم الوزراء مجلس قرار إلي االشارة المتضمن هـ1/2/1396 في
 دون والمحكرة الموقوفة األراضي على للبناء االقراض جواز بشأن هـ18/9/1395:

 أحيل الموضوع هذا أن معاليه ويفيد .الخ...رهنها واجراء األرض ملكية صك تقديم اشتراط
 وتاريخ ط/3717/12 برقم األعلى القضاء بمجلس الدائمة الهيئة رئيس فضيلة إلى
 وتاريخ د/هـ/13 رقم المرفق بخطابه فأجاب الشرعية الناحية من لدراسته هـ22/10/1395
 8 رقم المرفق قرارها أصدرت الهيئة قبل من الموضوع بدراسة أنه المتضمن هـ6/1/1396

 يقع الذي القاضي من إذن صدور ضرورة ترى الهيئة أن المتضمن هـ3/1/1396 وتاريخ
 يحرم قد مما الوقف على االستدانة باب من ذلك ألن لعمارته االقتراض عند بلده في الوقف

 فيها بعضها أو غلته صرف عين التي البر أعمال يعطل أو بعضها أو غلته من المستحقين
 للوقف االقتراض من المصلحة فيه ما ويقرر األمور هذه في ينظر أن يمكن الذي هو والقاضي

 الوقف عمارة في المقترض المبلغ صرف في واالحتياط الناظر أمانة في وينظر عدمه أو
 معاليه ويرجو .قضائي نظر إلى يحتاج مما ذلك غير إلى الغلة صرف وجهة الوقفية وصحة
. ذلك في النظر

 االطالع وبعد هـ،28/3/1396 في 44 رقم التحضيرية اللجنة توصية على االطالع وبعد
 االقتراض عند : يلي ما يقرر :هـ18/9/1395 في1 335 رقم الوزراء مجلس قرار على

 بلده في الوقف يقع الذي القاضي من إذن استصدار يستلزم الموقوفة األراضي على للبناء
 لهذا تقدم التي الطلبات إنجاز في لإلسراع الشرعية المحاكم إبالغ العدل وزير وعلى

.».الغرض
ت/153/3

3/735
17
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1397
الوقف



 هـ19/6/1397 في 1215/4 رقم واألوقاف الحج وزير معالي خطاب تلقينا فقد( :وبعد -
 االستثمار إدارات في مسجلة وغير مجهولة تزال ال الموقوفة العقارات بعض أن المتضمن
 سجالت كانت األوقاف شئون وإناطة الوزارة هذه إنشاء قبل أنه إلى ونظراً بالوزارة،
 سجالت على االطالع من األوقاف إدارات تمكين معاليه طلب فقد المحاكم لدى األوقاف
 تمكين من مانع ال أنه ونفيدكم .الحاجة عند إليها للرجوع تصويرها أو ونسخها األوقاف
 وفي المكتب في ذلك يكون أن على الصكوك سجالت على االطالع من األوقاف مندوبي

 أخذ أو السجل من صك نقل األمر اقتضى وإذا السجل موظفي وبحضور الرسمي الدوام أثناء
 أخذ في األوقاف لوزارة مصلحة وجود من وتحققه القاضي اطالع بعد ذلك فيكون له صورة

.و/انتهى .)الشرعي القضاء مسؤوليات تركيز نظام من »71« المادة نص مع تمشياً الصورة
ت/101/12

3/736
2
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1398
الوقف

 شأن وشأنها وقفاً ليست أنها فاألصل وقف أنها يعلم ولم صاحبها مجهول صبرة كل«... -
 النقد مؤسسة أودعها استلمها إذا المال بيت أن ذلك في والمتبع أصحابها جهل التي األموال

 صبرة أو عقار قيمة هي وهل عنه عوض هي وما األموال تلك عن المعلومات كافة ذكر بعد
.2/694 الصبرة في التعميم نص ينظر . ش.»/إلخ...

ت/136/1
3/736

13
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1398
الوقف

 في أو غيب أو قصار أو بوقف تتعلق الثانية المادة في إليها المشار القضايا كانت إذا(... -
 بها قنع ولو التمييز محكمة على فيها الحكم عرض من فالبد ذلك ونحو العامة األموال

.2/309الدعوى في التعميم نص ينظر .ق/ .)إلخ ... المتنازعان
ت/178/12

3/736
22



9
1398
الوقف

 الملفات بهذه وتربط ونحوهم القصار وأموال لألوقاف خاصة ملفات المحكمة تتخذ«... -
 ما كل فيه ويبين ونحوهم القصار وأموال األوقاف فيه تقيد دفتراً تتخذ كما المعلومات كافة
 مع ذلك يذكر لصاحبه وسلم ونحوه لقاصر المال كان وإذا نقص أو نمو من المال على يطرأ
 القصار وأموال الوقف بيع في التعميم نص ينظر . و.»/إلخ...المال تسليم مستند ذكر

1/595.
ت/67/1
3/737

20
4

1399
الوقف

 مجلس لقرار المتضمن هـ22/9/1398 في ت/178/12 رقم التعميم إلى فنشير( :وبعد
 اللجنة من المقدم التقرير على الموافقة بشأن هـ28/8/1398 في 472 رقم الوزراء

 لها بدل شراء وتعذر العامة للمصلحة المنزوعة األوقاف أقيام حفظ موضوع لدراسة المشكلة
 المشار التقرير تضمنه وما التمييز، هيئة من مصدق بالشراء باإلذن شرعي صك صدور بعد إال
 أهل بواسطة تحققه بعد لألوقاف عقار شراء حال في القاضي يصدره بما االكتفاء من إليه

 وردنا وحيث .إلخ . . شرائه في الوقف غبطة ومدى وموقعه العقار قيمة عن الخبرة
 من القصار على الوصي يجريه بما يتعلق فيما العدل وكتاب المحاكم بعض من استيضاحات

 محمكمة على عرضه من البد هل الالزمة اإلجراءات واتخاذ المحكمة إذن بعد وشراء بيع
 أن من القضائية للشئون المساعد العدل وزارة وكيل علينا عرضه ما على وبناء التمييز؟
 للموضوع اللجنة بحث أثناء اثير قد لهم عقار بشراء القصار على األوصياء تصرف موضوع

 يحث مما ذلك ألن التمييز هيئة على عرضه إلى يحتاج وال القاضي يقرره بما يكتفى وأنه
 عرض من البد فإنه بيعه بخالف واآلجل العاجل في مصلحة من ذلك في لما اتسحصاله على

 التمييز هيئة رئيس فضيلة وأن بالمحضر يدون لم ذلك أن إال الهيئة على القاضي يقرره ما
 في والتيسير التخفيف هو الموضوع دراسة من المقصود إن وحيث .ذلك أيد قد بالرياض

 عقار شراء حيال القاضي يقرره بما االكتفاء -1 :يلي ما تقرر لذا لألوقاف بدل شراء أمور
 البند من "ب" الفقرة تضمنته بما الموضوع لمشابهة التمييز لهيئة ذلك رفع وعدم للقصار



 اإلذن منه يصدر الذي القاضي لدى بذلك اإلقرار يكون وأن إليه المشار التعميم من األول
 على اإلذن منهم يصدر الذين القضاة لدى العقار بيع القصار ولي إقرار يكون -2 .بالشراء

.التمييز هيئة من عليه مصدقا بالبيع اإلذن صك رجوع حين إلى والثمن البيع تسليم يؤجل أن

 من الغيب أو القصار أو األوقاف عقار من العامة للمصلحة انتزع ما إفراغ إجراء يكون -3
و / انتهى )االختصاص حسب جهته في كل العدل كتاب قبل

ت/124/12
3/738

25
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الوقف

 رقم األوقاف لشئون واألوقاف الحج وزارة وكيل سعادة لخطاب إشارة( :وبعد -
 الحج بوزارة المختصة اإلدارة لمتابعة نتيجة بأنه المتضمن هـ1/7/1399 في 6/15096

 فقد لديها، لتسجيلها الخيرية األوقاف ألعيان الشرعية الصكوك استخراج بشأن واألوقاف
 بأي تزود لم إدارته أن إلى اإلشارة المتضمن والحريق الحوطة أوقاف مدير خطاب تلقت
 ومحكمة تميم بني حوطة محكمة من الخيرية باألوقاف الخاصة الشرعية الصكوك من شيء

 المحكمتين على المذكور الفرع من والمتكرر المستمر التعقيب من الرغم على الحلوة
 صكوك بأصل وتزويدهم األوقاف إدارات مع المحاكم تعاون سعادته وطلب . إليهما المشار
 بها يتبرع التي األراضي صكوك أصل وكذا المحاكم في الموجودة الخيرية األوقاف أعيان

 مساجد إنشاء لغرض واألوقاف الحج وزارة لصالح البلديات عنها تتنازل أو المحسنون
 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادر الخيرية األوقاف تنظيم الئحة إلى الرجوع نأمل لذا .عليها
 هـ15/7/1393 في ت/157/3 برقم المحاكم على والمعمم هـ29/1/1393 في 80

. ق/انتهى .)تعليمات من تضمنته بما والعمل »16« المادة من »أ« الفقرة وباألخص
ت/12/110
3/739

22
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1404
الوقف

 الحج وزير لمعالي أصالً الموجه السامي المقام خطاب من صورة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 صورة ومرفقها هـ20/5/1404 في م/4/1604 برقم منه صورة الوزارة ولهذه واألوقاف



 المحكرة األوقاف موضوع في الصادر هـ6/11/1402 في 96 رقم العلماء كبار هيئة قرار
 الوزير معالي توجيه وحسب .الحاضر الوقت في العقارات وقيم تتناسب ال قليلة بحكورات

 في عنه المنوه السامي المقام خطاب نص ينظر . ك/انتهى .)موجبه واعتماد االطالع نرغب
.2/694 الصبرة

ت/1/204
3/739
2

12
1404
الوقف

 في م/4/3445 رقم المعظم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب وردنا( :وبعد -
 في 94/1360 رقم األمر إلى نشير« : يلي ما المقدمة بعد ونصه هـ10/11/1404
 كاتب بتعميد والقاضي سعود آل بأوقاف الخاصة القديمة الوثائق بشأن هـ18/2/1394

 ـ الله رحمه ـ فيصل بن الرحمن عبد اإلمام وقف سلطانه أرض وثائق باعتماد الرياض عدل
 ونبعث.سعود آل بأوقاف الخاصة القديمة الوثائق من يماثلها ما وجميع بموجبها واإلفراغ

 طلبه المتضمن هـ13/8/1404 في 49 رقم سعود آل أوقاف ناظر خطاب نسخة برفقه لكم
 دون المواطنين مع سعود آل أوقاف بين المبرمة بالعقود باالكتفاء الزراعي البنك تعميد

 الشرعية بالوثائق واالكتفاء إليه المشار األمر في جاء ما باعتماد الشرعية الدوائر من تصديقها
 الشرعية لإلجراءات مستوفية استحكام بحجج مطالبتهم دون لديهم الموجودة القديمة

 في إنهاءها وإنما المشكلة ينهي لن سعود آل أوقاف ناظر طلبه ما إن وحيث واإلدارية
 سعود آل ألوقاف شرعية صكوك بإخراج المختصة المحاكم إبالغ إليكم نرغب .تنظيمها
 حفظاً ذلك في ألن المرعية والتعليمات لألنظمة ووفقاً الناظر لدى التي الوثائق بموجب
 فأكملوا لالعتماد هذا أمرنا من بنسخة المعنية الجهات زودنا وقد للمشكلة وإنهاء لألوقاف

 السامي األمر تضمنه ما إنفاذ واعتماد االطالع فضيلتكم إلى نرغب .».اهـ.بموجبه يلزم ما
. و/هـ11/9/1409 في 146/ت/8 رقم بالتعميم أكد . و/انتهى .)الكريم

12/ت/8
3/740
5
2

1411
الوقف



 إذا وأنه واألوقاف، القاصرين بأموال خاصة سحوبات أو شيكات بأي االحتفاظ عدم(... -
 بحساب إيداعها ويتم صالحيتها فترة تجديد يتم أن ماضية لسنوات ذلك من شيء لديهم كان
 في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...المحكمة باسم السعودي العربي النقد مؤسسة لدى

.374/ص المحاكم
229/ت/9
3/741

12
1

1415
الوقف

 التي المعاليم مبالغ بأن القاضي هـ9/2/1409 في ت/8/17 رقم للتعميم إشارة( :وبعد -
 إلى الحساب هذا من نقلها يتم صرف دون األمانات حساب في سنوات خمس عليها مضى

 المال بيوت حركة من لوحظ ما على وبناء إلخ..لها حسابية كتسوية اإليرادات حساب
 اإليرادات، حساب إلى والمعتوهين واألوقاف بالقصار خاصة مبالغ ترحيل من الشهرية
 في 4/8994 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب مقتضى وحسب

 الصادر للتنظيم والمعتوهين والقصر األوقاف مبالغ إخضاع عدم المتضمن هـ29/12/1412
 الحق سقوط بمبدأ والخاص هـ16/9/1392 ـ 15 وتاريخ 968 رقم الوزراء مجلس بقرار

 على ينطبق ال أعاله إليه المشار التعميم في عنه المنوه الترحيل مبدأ فإن وعليه .بالتقادم
 باسم خاص حساب في فصلها ويعتمد والمعتوهين والقصر باألوقاف الخاصة المبالغ

.و /انتهى )لإلحاطة .المال بيوت حسابات عن المحكمة
802/ت/13
3/741

24
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1416
الوقف

 في 1/714 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 في 326/42 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ17/4/1416
 أو الموصي بلد في الوقف أو الوصية توثيق جواز -1 :يلي ما المتضمن هـ10/4/1416

 العقار صك مفعول سريان من التأكد بعد ذلك ويتم آخر بلد في العقار كان وإن الموقف
 -2 .الموانع من وسالمته الصك أصدرت التي الجهة من به الموصى أو وقفه يراد الذي



 الجهة إلى رسمية بصفة الصك يبعث ثم وصية أو وقف من يتم بما العقار صك على يهمش
 يعاد الالزم إكمال بعد ثم وصية أو وقف من ثبت بما سجله على للتهميش منها صدر التي
 ما -3 .ذكر بما التهميش من التأكد بعد إال لصاحبه يسلم وال الوصية أو الوقفية وثق من إلى

 لالطالع .اهـ.العقار بلد في الوقف أو الوصية توثيق من يمنع ال األولى الفقرة في ذكر
.و/انتهى )موجبه واعتماد

1143/ت/13
1/5
2
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الوقف

)

 هـ23/11/1418 في 1/2322 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا
 هـ17/11/1418 وتاريخ 419/46 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه

 وبعد واألربعين السادسة دورته في العامة بهيئته المنعقد األعلى القضاء مجلس فإن" :ونصه
 األوراق ومشفوعه هـ8/7/1418 في 1179 رقم العدل وزير معالي كتاب على االطالع
 توكيل في الوقف ناظر أحقية عن المنورة المدينة في الثانية العدل كتابة باستفسار المتعلقة

 أشار وقد ,النظارة صك في ذلك على ينص لم إذا الوقف وريع اإليجارات باستالم غيره
 واختالف تباين فيه بل مطرد غير العدل كتابات في الجاري العمل أن إلى العدل وزير معالي

 وبتأمل .هذا مثل في عليه يسار قرار إصدار معاليه وطلب النظامية الناحية من له ضابط وال
 فال التوكيل للناظر أن على النص النظارة صك في كان إذا أنه يرى المجلس فإن الموضوع

 بمراجعة الناظر فيفهم بالتوكيل له اإلذن على النظارة صك في ينص لم وإذا ذلك من مانع
 جواز عدم أو الناظر توكيل جواز تقرر التي وهي النظارة صك منها صدر التي المحكمة

.الوكالة في التعميم نص ينظر ).يحفظكم والله موجبه واعتماد االطالع نرغب .ذلك
1169/ت/13
1/5
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 في 4/44/8 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب من نسخة لقدتلقينا
 واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزير لمعالي أصال الموجه هـ6/2/1419

 لمعاليكم أبعث( :ونصه هـ15/1/1419 في 21 رقم الوزراء مجلس قرار نسخة ومشفوعه
 : يلي بما القاضي هـ15/1/1419 وتاريخ 21 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة

 عبارة محل ]واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة[ عبارة إحالل : أوال
 ]واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزير[ وعبارة ]واألوقاف الحج وزارة[

 رئيس سماحة[ عبارة محل ]العدل وزير[ وعبارة ],واألوقاف الحج وزير[ عبارة محل
 وزارة تقوم : ثانيا .األعلى األوقاف مجلس نظام في العبارات هذه وردت حيثما ]القضاة

 األوقاف مجلس نظام أحكام في النظر بإعادة واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون
 على الكريمة الموافقة تمت وحيث .ذلك عن والرفع المستجدة واألمور يتفق بما األعلى

 .إليه المشار الوزراء مجلس قرار من نسخة وبرفقه هـ.أ )بموجبه الالزم إكمال آمل ذلك
.و)/يحفظكم والله موجبه واعتماد لالطالع

1207/ت/13
1/5
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 : المقدمة بعد ونصه هـ24/4/1419 في 5278/ب/4 رقم البرقي السامي األمر لقدتلقينا
 كبار من لجنة بتشكيل القاضي هـ8/5/1412 ـ 7 في 6103/ب/4 رقم األمر إلى نشير"

 نمي أبي لوقف المتقدمين طلبات في للنظر باألنساب وخبرة معرفة لهم الذين األشراف
 ومدى المذكور الوقف لغلة المستحقين نمي أبي الشريف ذوي من كونهم من والتأكد
 إلى المعاملة بإحالة القاضي هـ5/12/1417 في 18536/ب9رقم لألمر نشير كما ,حاجتهم

 رقم خطابكم مشفوعات لكم ونعيد .بشأنها الالزم لعمل المكرمة بمكة الكبرى المحكمة
 بها قامت التي اللجنة ألعمال عرض على المشتملة هـ5/5/1418 في خ/3/16573/18

 كافة في منتشرون هم وإنما فقط المكرمة مكة سكان من يكونوا لم وأنهم المستحقين لحصر
 .واستحقاقهم نسبهم إلثبات المكرمة مكة محكمة إلى الحضور عليهم ويشق المملكة مناطق

 بمكة الكبرى المحكمة إلي المعاملة إحالة إليكم ونرغب .ذلك حيال أوضحتموه وما
 من يتقدم من وفقر نسب إثبات وبعد ,الوقف غلة وبيان بحصر رئيسها فضيلة ليقوم المكرمة



 التي المستحقين حصر بيانات في بالنظر المحكمة رئيس يقوم بلده محكمة لدى الواقف ذرية
 به يتقدم فيما والنظر هـ8/5/1412 ـ 7 في 6103 رقم البرقي باألمر المشكلة اللجنة قامت

 الوجه يقتضيه ما ويجري وفقره نسبه أثبت ممن الواقف ذرية من الوقف في المستحقون
 المستحق واستحقاق نسب إثبات لتتولى المملكة في المحاكم جميع على والتعميم الشرعي

 االطالع نرغب لذا .اهـ. ."بموجبه يلزم ما فأكملوا .إقامته محل محكمة في كال هؤالء من
.و/يحفظكم والله .)بموجبه العمل واعتماد

1308/ت/13
1/54
7

11
1419
الوقف

)

 واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 وكتابات المحاكم على التعميم معاليه رغبة المتضمن هـ1/7/1419في س5/3/125رقم

 منها نسخاً يُسلَّمون وإنما للواقفين العامة الخيرية األوقاف صكوك تسليم بعدم العدل
 صكوك كانت سواء المملكة مناطق في فروعها أو اإلسالمية الشئون لوزارة أصولها وتسلم
 نظام عليه ينطبق ال بما الوزارة وإشعار عليها المهمش األصلية العقارات صكوك أم وقفية

 .الخ ... بها الخاصة السجالت في وتسجيلها تدوينها يتم حتى العامة الخيرية األوقاف
 هـ19/1/1393 في 80 رقم الوزراء مجلس بقرار عولج قد الموضوع هذا إن وحيث
 المؤكد هـ15/7/1393 في ت/157/3 رقم بالتعميم العدل وكتابات للمحاكم المبلغ

 القضاة الفضيلة أصحاب من نرغب لذا هـ25/7/1399 في ت/124/12 رقم بالتعميم
. و /يحفظكم والله ) التعليمات هذه به تقضي بما التمشي العدل وكتاب

1358/ت/13
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 هـ9/1/1420 وتاريخ 1/113 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي خطاب على أشير
 وزير معالي برقية على المبني هـ24/10/1419 وتاريخ 45275/19 رقم لخطابنا الجوابي



 هـ23/9/1419 وتاريخ 5/7/2033 رقم واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون
 حتى لألوقاف تعويضات من المحاكم لدى بما تفصيلية ببيانات تزويدهم معاليه طلب بشأن
 المحاكم وقضاة رؤساء الفضيلة أصحاب من نرغب لذا . عنها المناسب البديل إيجاد يمكن
 أو الخيرية سواء األوقاف مبالغ عن تفصيلية ببيانات – بالوزارة المال بيوت إدارة – تزويد

 والبنوك السعودي العربي النقد مؤسسة فروع لدى المحاكم حسابات في المودعة األهلية
هـ19/12/1420 وتاريخ 1507/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / ) الوطنية

1399/ت/13
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 في 48/8 رقم الكريم السامي األمر من نسخة تلقت أن للوزارة سبق لقد( :وبعد
 واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزير لمعالي أصال الموجه هـ22/1/1416

 اللجنة تقرير به المرفق هـ1/4/1415 وتاريخ س/180 رقم خطابكم إلى نشير" : ونصه
 التعليم[ وزارات من هـ12/8/1413 وتاريخ 536/8 رقم األمر بموجب المشكلة الشرعية

 البحوث رئاسة ومن ,واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية والشؤون ,والعدل ,العالي
 بأن التوصية والمتضمن الخيرية األهلية المدارس أوقاف أوضاع لدراسة ]واإلفتاء العلمية
 المدارس أوقاف على اإلشراف واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة تتولى

 األسس وفق المملكة مدن من وغيرهما المنورة والمدينة المكرمة مكة في الخيرية األهلية
 80 رقم الوزراء مجلس قرار بها الصادر الخيرية األوقاف تنظيم الئحة في وردت التي

 20/ت/1220 رقم المعارف وزير معالي خطاب إلى نشير كما .هـ29/1/1393 وتاريخ
 القاضي هـ1/8/1415 وتاريخ 638/8 رقم األمر إلى فيه المشار هـ22/11/1415 وتاريخ

 واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون ووزارة المعارف وزارة من لجنة بتشكيل
 القائمة األهلية الخيرية المدارس من مدرسة كل وضع لبحث البنات لتعليم العامة والرئاسة

 باقتراح للخروج بها والدارسين ,وأوقافها ,وإداراتها ,مناهجها في والنظر ,حده على حاليا
..حده على مدرسة كل وضع يعالج محدد

 إنفاذا المعارف وزارة تبعية إلى المجانية األهلية المدارس ضم تم أنه من معاليه أوضحه وما
 إلى المدارس هذه بضم القاضي هـ16/10/1409 وتاريخ 177 رقم الوزراء مجلس لقرار



 من كل باستثناء أوامر وصدرت ,البنات لتعليم العامة والرئاسة المعارف وزارة من كل تبعية
 الشرعية العلوم دار ومدرسة وجدة المكرمة بمكة الصولتيه والمدرسة الفائزين دار مدرسة

 وزارة مناهج تطبق عادية حكومية مدارس أصبحت فقد المدارس بقية أما ,المنورة بالمدينة
 األهلية بالمدارس يسمى ما هناك يعد فلم وبالتالي نظاميون جميعهم فيها والدارسون المعارف
 عليها واإلشراف المدارس هذه بشأن ومقترحات ايضاحات من معاليه به أفاد وما .الخيرية

 لم أنه من المعارف وزير معالي أوضحه بما منتهيا يعتبر الموضع هذا بأن ونخبركم .وأوقافها
 بأوقافها يتعلق فيما أما ..آنفا إليه أشير حسبما الخيرية األهلية بالمدارس يسمى ما هناك يعد

 التي األسس ضوء في المدارس تلك أوقاف على اإلشراف الوزارة تتولى أن إليكم فنرغب
 المشكلة الشرعية اللجنة به أوصت لما وفقا وذلك الخيرية األوقاف تنظيم الئحة في وردت

 "بموجبه يلزم ما فأكملوا .إليه المشار هـ12/8/1415 وتاريخ 536/8 رقم األمر بموجب
 المذكورة المدرسة أوقاف بصكوك اإلسالمية الشؤون وزارة وتزويد االطالع نرغب لذا .هـ.ا

.و)/المدارس من شابهها وما
1507/ت/13
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 رئيس معالي خطاب إلى فيه المشار هـ17/2/1420 في 1358/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 رقم لخطابنا الجوابي هـ9/1/1420 وتاريخ 1/113 رقم األعلى القضاء مجلس

 بالوزارة المال بيوت إدارة تزويد طلبنا بشأن هـ24/10/1419 وتاريخ 45275/19
 الفضيلة أصحاب من نرغب لذا . األوقاف تخص مبالغ من المحاكم لدى بما تفصيلية ببيانات
 ببيانات المذكورة اإلدارة تزويد بضرورة المختصين على التأكيد المحاكم وقضاة رؤساء

 لدى المحاكم حسابات في المودعة األهلية أو الخيرية سواء األوقاف مبالغ عن تفصيلية
. و / ) . الوطنية والبنوك السعودي العربي النقد مؤسسة فروع

1889/ت/13
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الوقف
 بن عبدالرحمن / األستاذ تعيين بشأن هـ20/5/1413 في 59/ت/8 رقم لتعميمنا إلحاقا(

 فقد وعليه . الخ ... سعود آل أوقاف على اإلشراف هيئة في عضواً رويشد ابن سليمان
 األشراف هيئة عضو الرويشد سليمان بن عبدالرحمن / األستاذ خطاب من صورة تلقينا

 رحمة إلى انتقل قد الرويتع عبدالرحمن بن صالح / سعود آل ألوقاف الناظر أن والمتضمن
 ويتلقى جديد ناظر تعيين يتم حتى إليه الموكولة المهام ممارسة عن يتوقف سوف وإنه الله

. و / ) آخر إشعار حتى بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .العمل تسيير التوجيه
1978/ت/13
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 / األستاذ بأن المتضمن هـ6/11/1422 وتاريخ 1889/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 عن توقف سعود آل أوقاف على اإلشراف هيئة عضو الرويشد سليمان بن عبدالرحمن

 عبدالرحمن بن صالح / سعود آل ألوقاف الناظر لوفاة نظراً إليه الموكولة المهام ممارسة
 سعادة خطاب من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ ... جيد ناظر تعيين يتم حتى الرويتع

 هـ28/3/1423 في 49 رقم العائلة لمجلس العام األمين الملكي الديوان في المستشار
 بن خالد / األستاذ تكليف ( بـ هـ26/11/1422 بتاريخ الكريم التوجيه صدر أنه المتضمن

 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . )السابق الناظر بمهام بالقيام الناظر مساعد الزبن محمد
15/9/1423 في 2083/ت/13 رقم التعميم ينظر . و/ ) موجبه

2083/ت/13
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 وتاريخ 1889/ت/13 ورقم هـ14/4/1423 وتاريخ 1978/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً(
 نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ ... سعود آل أوقاف على ناظر تعيين بشأن هـ6/11/1422

 هـ5/9/1423 وتاريخ 137 رقم العائلة مجلس رئيس الملكي السمو صاحب أمر من



 أمرنا إلى نشير (( :- التحية بعد ونصه الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصال الموجه
 مجلس إلى سعود آل قاف أو إدارة بضم القاضي هـ15/3/1423 وتاريخ ب/39 رقم

 مجلس رئيس قرار إلى نشير كما . للمجلس العامة باألمانة األوقاف ناظر وربط ، العائلة
 على ناظراً ليكون الفارس عبدالعزيز بن ناصر باختيار هـ5/9/1423 وتاريخ ق/1 رقم العائلة
 بذلك اإلحاطة إليكم ونرغب .الواقف قبل من معين ناظر بيد ليست التي سعود آل أوقاف

 اطالع إليكم نرغب لذا .أهـ )) ،،.. هذا من بنسخه األمر يعنيه من إبالغ جرى وقد واعتماده
هـ25/11/1423 في 2129/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / ) موجبه واعتماد

2121/ت/13
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 أمير الملكي السمو لصاحب أصال الموجه البرقي الكريم السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 قرار إلى نشير (( :- ونصه هـ2/11/1423وتاريخ 42343/ب برقم المكرمة مكة منطقة

 بجدة العزيزية العين أوضاع تنظيم بشأن هـ14/11/1422 في 276 رقم الوزراء مجلس
 – الله رحمة – عبدالعزيز الملك لوقف نظارة مجلس بإنشاء منه األولى الفقرة في والقاضي
 من أبنائهم أحد أو جاللته أبناء الملكي السمو أصحاب أحد برئاسة العزيزية بالعين الخاص
 معالي بينهم من ويكون المختلفة التخصصات أصحاب من أشخاص ستة وعضوية بعدهم
 أعضاء تسمية ويتم ، يرشحه من أو واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزير

 ، الوقف هذا نظارة مجلس برئاسة القيام إليكم ونرغب .منا بأمر مدته وتحديد المجلس
 لذا . أهـ)) . بموجبه يلزم ما فأكملوا .. المجلس هذا لعضوية ترشحونه عمن لنا والرفع
. و / ) بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب

2129/ت/13
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 رئيس قرار إلى فيه والمشار هـ15/9/1423 وتاريخ 2083/ ت /13 رقم لتعميمنا إلحاقاً(
 الفارس عبدالعزيز بن ناصر / باختيار القاضي هـ5/9/1423 وتاريخ ق /1 رقم العائلة مجلس



 فقد عليه . الواقف قبل من معين ناظر بيد ليست التي سعود آل أوقاف على ناظراً ليكون
 217 رقم العائلة لمجلس العام واألمين الملكي الديوان في المستشار معالي خطاب تلقينا

 محامين بتوكل االستعانة يتطلب قد األوقاف عمل أن ( المتضمن هـ10/11/1423 وتاريخ
 قيام بقبول المختصة الجهة بتوجيه معاليكم تكرم آمل الكريم التوجيه وحسب وخالفهم

 تتعلق دعوى األمر اقتضى إذا ما حال في عنه بالتوكيل الفارس عبدالعزيز بن ناصر / الناظر
.و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا باألوقاف
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 في 1978/ت/13 ورقم هـ15/9/1423 في 2083/ت/13 رقم للتعاميم إلحاقاً
 أوقاف على ناظر تعيين بشأن هـ6/11/1422 في 1889/ت/13 ورقم هـ14/4/1423
 التي سعود آل أوقاف على ناظراً ليكون الفارس عبدالعزيز بن ناصر /واختيار سعود آل

 في المستشار معالي خطاب تلقينا فقد عليه .إلخ .. الواقف قبل من معين ناظر بيد ليست
 أن المتضمن هـ10/3/1424 في و/117 رقم العائلة لمجلس العام األمين الملكي الديوان

 توجيه معاليه وطلب العدل كتاب لدى األوقاف أعيان بعض إفراغ يتطلب قد األوقاف عمل
 لذا .اهـ . ذلك األمر اقتضى إذا اإلفراغ وقبول باإلفراغ الناظر قيام بقبول المختصة الجهة
و/ )يحفظكم والله .موجبه ومراعاة اإلطالع إليكم نرغب

2382/ت/13
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 اإلسالمية الشئون وزير لمعالي أصالً الموجه الكريم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا لقد
 إلى نشير [ :ونصه هـ22/12/1424 في 4/60845 رقم واإلرشاد والدعوة واألوقاف



 معالي خطاب ومشفوعات نسخة لكم ونبعث هـ16/8/1423 في 5/4/2775 رقم برقيتكم
 البرقي لألمر الجوابي هـ16/9/1424 في 3310 رقم الوزراء بمجلس الخبراء هيئة رئيس

 أعيان أجور وجباية تحصيل في الوزارة تعانيه ما بشأن هـ14/6/1424 في 28251 رقم
 مستحقات من عليهم ما سداد في المستأجرين بعض ومماطلة نظارتها تتولى التي األوقاف
 في المختصة الجهات لدى منظورة قضاياهم تزال وال الماليين عشرات مجملها في تجاوزت
 الدولة أموال جباية نظام من )14( المادة تطبيق وطلبكم المدنية الحقوق في أو المحاكم

 األمر وقضى .لألوقاف مستحقات من عليه ما تسديد في يتأخر أو يماطل من كل بحق
 رقم المحضر بشأنه وأعد الموضوع دراسة تم أنه معاليه خطاب وتضمن .الموضوع بدراسة
 نظام من )31( المادة وألن الموضوع دراسة بعد أنه المتضمن هـ16/9/1424 في 306
 هذه فإن وبالتالي األوقاف مطالب على النظام أحكام تطبيق على تنص الدولة أموال جباية

 ذلك على وبناء . منه ) 14 ( المادة في ورد ما ومنها النظام أحكام بجميع مشمولة المطلب
 يماطل من على الدولة أموال جباية نظام من ) 14 ( المادة مقتضى تطبيق أن المجتمعون يرى

 أي اتخاذ يستلزم ال األوقاف مستحقات من عليه ما تسديد في المستأجرين من يتأخر أو
 إليكم ونرغب .النظام بأحكام مشمولة األوقاف مطالب ألن نظراً الشرعية الناحية من إجراء
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ ]. بموجبه يلزم ما فأكملوا .لذلك وفقاً الالزم اتخاذ
. و/ ) موجبه
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 األمر على المبني هـ16/11/1423 وتاريخ 2121 /ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 العين أوضاع بشأن هـ 2/11/1423 وتاريخ 42343 /ب رقم البرقي الكريم السامي
 منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب من نسخة تلقينا فقد عليه .إلخ .. بجدة العزيزية

 رقم العزيزية للعين -الله يرحمه -العزيز عبد الملك وقف نظارة مجلس رئيس المكرمة مكة
 وتاريخ 276 رقم الملكي المرسوم على بناءً " :ونصه هـ27/2/1425 وتاريخ م /1088

 - الله يرحمه - العزيز عبد الملك وقف لنظارة مجلس بإنشاء القاضي هـ14/11/1422
 العين إدارة من بدالً الوقف أعمال لتسيير للوقف عامة أمانة إنشاء تم وحيث العزيزية للعين

 -عبدالعزيز الملك وقف نظارة مجلس عام أمين باسم المخاطبات توجيه يعتمد عليه .العزيزية
 شيكات أي تصدر أن يعتمد كما .العزيزية العين إدارة من بدالً العزيزية للعين - الله يرحمه

 يرحمه -عبدالعزيز الملك وقف نظارة مجلس باسم وخالفه مياه من للوقف مستحقات أو
. و/ ) بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ تاريخه من اعتباراً العزيزية للعين - الله
2430/ت/13
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 14969/25 رقم المكرمة بمكة العامة المحكمة رئيس مساعد فضيلة خطاب تلقينا لقد (
 /الشيخ بالمحكمة القضائي العضو فضيلة خطاب على المعطوف هـ23/2/1425 وتاريخ

 فضيلته طلب المتضمن هـ10/2/1425 في 14969/25 رقم جبير بن الله عبد بن هاني
 فهد بن نايف /إقامة المتضمن 29/11/1392 في 131/24 رقم النظارة صك بأن التعميم

 رقم بالحكم ألغي قد بالوزير المعروف الشامي إبراهيم بن محمد / وقف على ناظراً الشريف
 في 2/ح/262 رقم بالقرار التمييز محكمة من المصدق هـ4/11/1423 في 12/43/6
 بالوقف يتعلق فيما السابقة وكاالته وتبطل المذكور توكيل يقبل ال وبذلك هـ23/7/1424

. و/ ) بعاليه إليه أشير ما واعتماد االطالع إليكم نرغب ذكر ما على وبناء .إلخ ..المذكور
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 المشار ، هـ13/2/1426 وتاريخ 1/1668 برقم بالنيابة المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 قضاة أن المتضمن ، هـ18/10/1425 وتاريخ 17/70584/25 برقم كتابنا إلى فيه

 فتح طلب بقبول المحلية البنوك تعميد مناسبة يرون المنورة بالمدينة العامة المحكمة
 ، الصك في ذلك على ينص لم وإن حتى ، القصر على الوصي أو الوقف ناظر من الحسابات

 وعلى واألوصياء األوقاف نظار على تخفيف من ذلك في ولما ، واليته مقتضى هو هذا ألن
 إلى كتبت السعودي العربي النقد مؤسسة أن معاليه كتاب تضمن وقد . الخ ... المحاكم

 باعتماد ، هـ6/2/1426 وتاريخ 72 / ت أ م برقم تعميمها بموجب المحلية البنوك جميع
 ، البنكية الحسابات فتح على فيه منصوصا يكون أن اشتراط دون فقط النظارة صك قبول
 البنكية الحسابات بفتح للناظر موافقتها على ينص المحكمة من صك إحضار طلب ودون

 ) والتعليمات الشرعي الوجه وفق موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا الخ ... للوقف
. و/

2637/ت/13
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 الرقم ذا واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزير معالي كتاب تلقينا فقد (
 جميع بحصر المحاكم توجيه معاليه طلب المتضمن ، هـ17/3/1426 والتاريخ 5/7/841

 الشؤون وزارة وتزويد ، مفصلة بيانات في وذلك ، لديها العامة الخيرية األوقاف مبالغ
 المُزالة لألوقاف المناسبة البدائل تأمين يتم حتى ، بها واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية

 بيانات وإعداد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... والنظامية الشرعية للمصلحة تحقيقاً
 إلى وإرسالها ، المرفق النموذج وفق وذلك ، ومبالغها العامة الخيرية األوقاف عن مفصلة
. الوزارة من المرقات تطلب . و/ ) بالوزارة المال بيوت إدارة
2649/ت/13
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 الحث المتضمن هـ30/11/1403 وتاريخ ت/192/12 الرقم ذي الوزارة لتعميم إلحاقاً
 وتاريخ 1663/ت/13 الرقم ذي التعميم و األوقاف قضايا في البت سرعة على
 والبدء المعتمد المخطط في مساجد المخصصة القطع إفراغ المتضمن هـ13/11/1421

 وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة تلقت وحيث . الخ .. األخرى اإلفراغات قبل بذلك
 وتاريخ س5/1/50 رقم األوقاف لشئون واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون

 العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب على التوكيد سعادته طلب المتضمن هـ22/4/1426
 على تعاوناً ذلك ومراعاة بعاليه إليه المشار الوزارة بتعميم جاء بما المملكة مناطق جميع في

 ، إليه أشير لما وتقديراً . الخ ... العبادة لدور المخصصة لألماكن وحماية والتقوى البرى
 صدر بما والعناية األولوية وإعطائها األوقاف قضايا في البت وسرعة االطالع إليكم نرغب

.و)/والمساجد األوقاف بشأن تعليمات من
2721/ت/13
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 بطلب التقدم أن المتضمن ، هـ25/2/1422 وتاريخ 1738/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 هذه على تملك صك وجود لعدم مسجد عليها أقيم قد أرض على استحكام حجة إخراج
 عليه . الخ ... واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة طريق عن يتم األرض

 وتاريخ ب م/9174 رقم الشريفين الحرمين خادم برقية من نسخة تلقينا فقد
 والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب إلى أصالً الموجهة ، هـ21/7/1426

 والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة خطاب نسخة لسموكم نبعث [ : ونصها ،
 خطاب نسخة على المشتملة ومشفوعاته هـ8/1/1424 في 5/3/125 رقم واإلرشاد

 اإلسالمية الشؤون وزارة فرع قيام بشأن هـ23/8/1423 في 46056 رقم الوزارة
 دون أوقاف أنها على فضاء أراضٍ بتأجير جازان بمنطقة واإلرشاد والدعوة واألوقاف
 تمّ وأنه ، والمستأجرين البلدية بين إشكاالت ظهور إلى أدى مما عليها شرعي مستمسك



 ووزارة واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون ووزارة الوزارة من لجنة تشكيل
 بمنطقة األوقاف فرع أن تضمن بشأنه تقريراً وقدمت الموضوع بدراسة وقامت العدل
 في 12062 رقم األمر به قضى ما على األراضي تلك من به تصرف فيما يستند جازان

 بتعمير واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون لوزارة السماح من هـ9/7/1382
 المختصة الجهة من التعهد بأخذ اكتفاء بالصكوك مطالبتها بدون الرخصة وإعطائها عقاراتها

 المسؤولية وتحمل الشرعي بالوجه لمقابلته مستعدة فإنها أحد ادعاء حالة في بأنه مندوبها أو
 خطاب وتضمن ، .. األمر هذا مقتضى حول اللجنة أعضاء بين النظر وجهات واختالف ، ..

 استخراج على حريصة الوزارة أنّ واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة
 العمل استمرار وترى المملكة مناطق سائر في األوقاف أعيان عموم على شرعية صكوك
 من الذمة إبراء من فيه ولما راجحة شرعية مصلحة من يحققه لما – الذكر سالف – باألمر

، .. الواقفين شرط تحقيق على العمل ضرورة

 المعتبرة بالبينة والتثبت التحقق بعد إال األوقاف ألعيان استثماري عمل بأي تقوم ال وأنها
 أنها كما ، معهم خالف وجود أو المجاورين مع الوقف أرض تداخل عدم من والتأكد شرعا

 المطلوبة التصاريح الستخراج البلدية ومنها المختصة الجهات مراجعة المستأجر على تشترط
 في 69008/23 رقم العدل وزارة خطاب ومشفوعات نسخة لسموكم نبعث كما ، ..
 اإلسالمية الشؤون وزارة قيام على الموافقة من مانعاً ترى ال أنها المتضمن هـ5/12/1423

 أو تأجير من طريق بأي بها واالنتفاع األوقاف من باالستفادة واإلرشاد والدعوة واألوقاف
 نظام من ) 248 ( المادة به تقضي ما مع يتعارض وال إليه المشار األمر مع يتفق بما بناء

 وفق وقفيتها إثبات يجري مسجلة حجج لها ليس التي األوقاف أن من الشرعية المرافعات
 رقم الوزراء مجلس قرار تضمن وحيث ، .. االستحكام إلجراء المقررة واإلجراءات القواعد

 واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة على أن هـ13/2/1422 في 50
 من وغيرها القائمة للمساجد استحكام حجج إلخراج الالزمة اإلجراءات بعمل المبادرة
 في 28024 رقم األمر صدر كما ، األوقاف سجالت في الموجودة األعيان

 من األوقاف أعيان على استحكام حجج إخراج طلب عند تعانيه ما بشأن هـ16/7/1423
 رقم واألمر . واألوامر والتعليمات األنظمة حسب العمل بأن القاضي ، اإلجراءات طول

 اعتماد إليكم نرغب ، .. المساجد وقفية إثبات بشأن هـ2/12/1423 في 48434/ب
 وفقاً – إليه المشار - هـ9/7/1382 في 12062 رقم باألمر العمل استمرار .1 : اآلتي

 على .2 . واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة إليها أشارت التي للضوابط
 الالزمة اإلجراءات باتخاذ المبادرة واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة



 لما وفقاً وذلك والتعليمات األنظمة حسب األوقاف أعيان على استحكام حجج إلخراج
 في 28024 رقم واألمران هـ13/2/1422 في 50 رقم الوزراء مجلس قرار به قضى
. هـ2/12/1423 في 48434 ورقم هـ16/7/1423

 األمر هذا من بنسخة واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة تزويد تم وقد
 فيما بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] .. بموجبه يلزم ما فأكملوا . لالعتماد
.و / ) يلزم لمن وإبالغه يخصكم
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 في البت سرعة المتضمن ، هـ30/4/1426 وتاريخ 2649/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً(
 . والمساجد األوقاف بشأن تعليمات من صدر بما والعناية األولوية وإعطائها األوقاف قضايا
 برقم واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزير معالي من وردنا ما على وبناء

 ، المعتمدة السكنية المخططات كثرة إلى ونظراً . هـ26/5/1426 وتاريخ 1/1/1671
 والمؤذنين األئمة مساكن إلى إضافة ، الحمد ولله المساجد من فيها كبير عدد ووجود

 المتعلقة المعامالت إنجاز وسرعة االطالع إليكم نرغب فإننا . بها المرتبطة والمرافق
 ذلك ومن ، بدقّة بذلك المتعلقة التعليمات تنفيذ على والحرص ، وغيره إفراغ من بالمساجد

. و / ) هـ13/11/1421 وتاريخ 1663/ت/13 رقم تعميمنا
2740/ت/13
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 ) 10 ( الفقرة في المتضمن ، هـ17/5/1423 وتاريخ 1995/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 أما ، بنشاطها ترخيصا تحمل ال التي الخيرية الجمعيات من ترد التي الهبات توثيق مناسبة [ :

 الخ ... ] بنشاطها باإلذن المختصة الجهة موافقة من بد فال البيع أو الشراء ألغراض اإلفراغ
 واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة وكيل سعادة كتاب تلقينا فقد عليه .

 النظام أن المتضمن ، هـ6/5/1426 وتاريخ 15/440 رقم والفنية اإلدارية للشؤون
 من أن ) 15 ( و ) 13 ( مادتيه في نص الكريم القرآن لتحفيظ الخيرية للجمعيات األساسي

 ، واألوقاف والوصايا والمنح والهبات التبرعات قبول الجمعية إدارة مجلس صالحيات
 ، الجمعية أهداف مع تنطبق التي األعمال من عمل بأي والقيام واستثماره وبيعه العقار وشراء

 نرغب لذا . إليها المشار المهام بهذه للقيام بذلك منه قرار بموجب يراه من تفويض حق وله
 للجمعيات الداخلية والالئحة األساسي النظام وفق إليه أشير ما واعتماد االطالع إليكم

.و / ) منه نسخة المرفق الكريم القرآن لتحفيظ الخيرية
2847/ت/13
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 فيه المشار ، هـ26/2/1427 وتاريخ 1/15201 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 المواطنين بعض من االستفسارات من عددا واآلخر الحين بين تتلقى المالية وزارة أن إلى

 خزينة من استلموها أنهم يرون التي المبالغ من ذممهم تبرئة في رغبتهم حول والمقيمين
 األمر فصدر ، السامي المقام على الموضوع هذا عرض تم وأنه ، حق وجه بغير الدولة

 فتح على الموافقة المتضمن ، هـ29/4/1426 وتاريخ ب م/5997 رقم الكريم السامي
 أنه يرى التي المبالغ والمقيمين المواطنين من ذمته إبراء يرغب من فيه يودع خاص حساب
 يقوم أن على ، الوقف أو الهبة سبيل على أخرى مبالغ أي إليداع أو ، حق وجه بغير استلمها

 الزواج مثل االجتماعية القروض على المبالغ هذه حصيلة بصرف السعودي التسليف بنك
 على الشباب ومساعدة ، الضرورية المتطلبات لمواجهة األسر ومساعدة المنازل وترميم



 ( رقم الحساب فتح تم ذلك على بناء أنه إلى معاليه ويشير . الزواج
 نرغب لذا . فيه المبالغ تلك إليداع الراجحي مصرف لدى ) 126608010510005

.و ) واإلحاطة االطالع إليكم
2853/ت/13
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 السامي األمر إلى فيه المشار ، هـ15/5/1408 وتاريخ ت/8/83 رقم لتعميمنا إلحاقاًَ
 العمل استمرار على التأكيد المتضمن ، هـ1405/ 3/7 وتاريخ م/4/1471 رقم الكريم
 صكوك تنظيم يتم بأن القاضي ، هـ15/6/1396 وتاريخ 983 رقم الوزراء مجلس بقرار

 والموافقة ، الحكومية الدوائر من أي باسم وليس ، الدولة أمالك باسم وإخراجها المساجد
 وتاريخ 52/4/17 رقم قرارها في األعلى القضاء بمجلس الدائمة الهيئة رأته ما على
 الحج وزارة يميز ما بالمجلس الدائمة للهيئة يظهر لم أنه المتضمن ، هـ13/2/1405

 17/ت/8 رقم لتعميمنا وإلحاقاً ، الحكومية والمصالح الوزارات من غيرها عن واألوقاف
 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار إلى فيه المشار ، هـ28/1/1413 وتاريخ
 لها التي الجهة إلى المساجد صكوك تسلم أن المتضمن ، هـ23/6/1412 وتاريخ 173/2

 وتاريخ 2031/ت/13 رقم لتعميمنا وإلحاقاً ، المساجد شؤون على النظارة
 438/2 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار إلى فيه المشار ، هـ23/7/1423

 وما المساجد صكوك تسليم على الصك في ينص أن المتضمن ، هـ25/6/1423 وتاريخ
 على النظارة صاحبة وهي واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون لوزارة يتبعها

. الخ ... يتبعها وما المساجد

 هـ7/1/1427 وتاريخ 1/54 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا فقد عليه
 اطالعه وبعد ، والستين الحادية دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس أن المتضمن ،

 ورقم ، هـ25/6/1423 وتاريخ 438/2 رقم بالمجلس الدائمة الهيئة قراري على
 إلى بالمسجد الخاص الصك أصل يسلم أن رأى ، هـ13/2/1405 وتاريخ 52/4/17

 ذلك من بنسخة المالية وزارة وتزود ، واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة



 حسب المحكمة أو العدل كتابة من صادر المسجد وقفية صك يكون أن بين فرق وال ،
 رقم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار عن رجوعا ليس ذلك أن كما ، االختصاص

 يعني يميزها ما لها ليس الحج وزارة بأن القصد فإن ، هـ13/2/1405 وتاريخ 52/4/17
 أن يتبين وبهذا ، يخصها ملك لها ليس كغيرها أنها والمراد ، باسمها الصكوك تسجل أال

 عن المسؤولة للوزارة تسلم وإنما ، وقف أنها على ينص للمساجد تخرج التي الصكوك
 إليكم نرغب لذا . الصك من نسخة المالية وزارة إعطاء المجلس رأى ولالحتياط ، األوقاف
.و ) والتعليمات األنظمة وفق بموجبه والعمل االطالع
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 ر/11654 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة -1 : يلي ما به المرفق ، هـ16/3/1427 وتاريخ

 العامة الهيئة نظام على الموافقة : أوالً : يلي بما القاضي هـ12/3/1427 وتاريخ ) 53 (
 يخضع : ثانياً . بالقرار المرفقة بالصيغة حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية
 لألحكام المدنيين حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية العامة الهيئة منسوبو

 التنسيق يتم : ثالثاً . هـ20/4/1426 وتاريخ ) ب م/5464 ( رقم السامي باألمر المعتمدة
 اإلسالمية الشؤون ووزارة حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية العامة الهيئة بين

 ، الهيئة نظام في الواردة الهيئة بصالحيات يختص فيما ، واإلرشاد والدعوة واألوقاف
 الملكي بالمرسوم الصادر نظامه في عليها المنصوص األعلى األوقاف مجلس وصالحيات

 بقرار الصادرة الخيرية األوقاف تنظيم الئحة وفي ، هـ18/7/1386 وتاريخ ) 35/م ( رقم
 إعداد عند ذلك يراعى أن على ، هـ29/1/1393 وتاريخ ) 80 ( رقم الوزراء مجلس
 -2 . منهما لكل الممنوحة الصالحيات تتداخل أال يضمن بما ، الهيئة لنظام التنفيذية الالئحة
 الصادر هـ13/3/1427 وتاريخ ) 17/م ( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة

 نرغب لذا .إليه المشار الوزراء مجلس قرار من ) أوالً ( الفقرة تضمنته ما على بالمصادقة
 والمرسوم الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . بموجبه والعمل االطالع إليكم

.و ) بعاليه إليهما المشار الكريم الملكي



2977/ت/13
1/5

13
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1427
الوقف

)

 مجلس قرار إلى فيه المشار ، هـ24/3/1427 وتاريخ 2857/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 الهيئة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ12/3/1427 وتاريخ ) 53 ( رقم الموقر الوزراء
 العامة الهيئة منسوبوا يخضع وأن ، حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية العامة

 رقم السامي باألمر المعتمدة لألحكام المدنيين حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية
 واألعضاء الهيئة رئيس تسمية أن وبما . الخ ... هـ20/4/1426 وتاريخ ) ب م/5464 (

 في المال لبيوت العامة اإلدارة ولكون ، لوائح من به العمل يتطلب وما ، بعدُ تصدر لم
 نرغب فإننا ، الهيئة نظام صدور قبل االختصاص بهذا القيام تتولى التي الجهة هي الوزارة
 تعيين قرار صدور حين إلى ، بها المناط بالعمل القيام في المال بيوت إدارة استمرار إليكم
و/ ).المذكورة الهيئة رئيس
3042/ت/13
1/5

23
1

1428
الوقف

)

 جامعة تأسيس مشروع بشأن هـ27/8/1427 وتاريخ 2961/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 م/573 رقم الكريم السامي األمر تلقينا فقد عليه . الخ .. والتقنية للعلوم عبدالله الملك

 وتاريخ )151/أ( رقم الملكي األمر إلى نشير [ ونصه هـ12/1/1428 وتاريخ خ/ب
 كافة وجعل , والتقنية للعلوم عبدالله الملك جامعة بتأسيس القاضي هـ20/11/1427

 من فيه التدخل وال , األحوال من حال بأي فيه التصرف يجوز ال وقفاً وأرصدتها موجوداتها
 إلي نشير كما .ونظامها الجامعة وتأسيس وقف وثيقة تضمنته ما وفق إال كان من كائن قبل

 المخصصة األراضي كافة بإفراغ القاضي هـ20/7/1427 وتاريخ ب م/5493 رقم أمرنا



 مليون وعشرون ثالثة )23.000.000( ومساحتها , والتقنية للعلوم عبدالله الملك لجامعة
 إليكم ونرغب .الجامعة لمصلحة الدولة أمالك باسم الثالث الجزر فيها بما , مربعاًً متر

 لمصلحة الدولة أمالك باسم المفرغة الصكوك كافة على بالتهميش المختصة الجهة تعميد
 حال بأي فيه التصرف يجوز ال الجامعة على وقف بأنها والتقنية للعلوم عبدالله الملك جامعة

 وقف وثيقة تضمنته ما وفق إال . كان من كائن قبل من فيه التدخل وال , األحوال من
 اإلطالع إليكم نرغب لذا هـ أ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا , ونظامها الجامعة وتأسيس
و/ ).يحفظكم والله .. واإلحاطة

3195/ت/13
1/5
9
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1428
الوقف

)

 القضائية الهيئة قرار على المبني ، هـ19/3/1393وتاريخ ت/50/2 رقم للتعميم فإلحاقاً
 المحاكم على توجب التي التعليمات بأن القاضي ، هـ24/2/1393وتاريخ 52 رقم العليا
 ملكيته تنتزع ما تشمل ال لتصديقها التمييز هيئات إلى واألوصياء للنظار اإلذن صكوك رفع
 صدور إلى يدعو ما الهيئة ترى وال ، العامة للمصلحة ونحوها والقصار األوقاف عقارات من

 مباشرة اإلفراغ يكون بل ، العقار ملكية انتزعت التي للجهة باإلفراغ واألوصياء للنظار اإلذن
 معالي كتاب تلقينا فقد عليه .الخ....العدل كاتب لدى شابههم من أو األوصياء أو النظار من

 جرى أنه المتضمن ، هـ1/6/1428 وتاريخ 2041/1 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس
 مجلس على الموضوع هذا يخص فيما العدل وكتابات المحاكم بين بالتدافع يتعلق ما عرض

 في النظر عند أنه المجلس ورأى . والستين الرابعة دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء
 قبل يتعين فإنه العامة للمصلحة نزعها يتم التي والقصار األوقاف بعقارات يتعلق ما إفراغ
 لما . المحكمة اختصاص من وهذا حكمه في ما أو عقاراً كان إذا التعويض قيمة معرفة ذلك
 .المحاكم أعمال من هو مما البديل العقار قيمة معرفة ومدى ذلك في الغبطة معرفة من يلزم

و/ )يحفظكم،،، والله . يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب
ت/8/12
3/745

10



1
1394

األجنبي وقف

 في 27047 برقم السامي المقام خطاب صورة الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 مطالبة بخصوص الوطني واالقتصاد المالية وزير لسمو أصالً الموجه هـ14/11/1393

 والتي المنورة المدينة في عقارات من باإلرث إليها آل أنه تدعي ما تسليمها /...المرأة
 سورية أنها المذكورة تدعي حين في التركية الممتلكات ضمن أنها أساس على حجزت
 السامي المقام خطاب تضمن وحيث .التركية الدولة في والدها عمل وإنما تركية وليست
 يلزم ما إكمال وينبغي الغيب بعقارات الخاص بالمحضر جاء ما على الموافقة إليه المشار

 في 9346 رقم الكريم السامي لألمر تنفيذاً« :المحضر نص وهذا فيه جاء ما ضوء على
 واألوقاف الحج لوزير منه ونسخة الوطني واالقتصاد المالية لوزير الموجه هـ15/5/1392

 والتي المنورة المدينة في الواقعة العقارات تسليمها /..........طلب في بالنظر والقاضي
 المخابرة أوراق على االطالع جرى فقد ..... والدها من بالميراث إليها آلت أنها تدعي

 فتبين األعلى األوقاف مجلس نظام وعلى األتراك الرعايا بممتلكات المتعلقة السامية واألوامر
 رقم الملكي األمر قضى لقد : األتراك بالرعايا الخاصة للممتلكات بالنسبة : أوال : يلي ما

 الرعايا ممتلكات على بالحجز الخارجية لوزارة المبلغ هـ13/8/1366 في 163/3/4
 غالل وعن السعوديين الرعايا أموال عن اإلفراج يتم أن إلى المملكة في الموجودة األتراك
 عن تفرج لم التركية الحكومة كانت ولما .تركيا في الموجودة الشريفين الحرمين أوقاف
 في موجوداً كان ما تعد ولم الشريفين الحرمين أوقاف وغالل السعوديين الرعايا أموال

 المعاملة بمبدأ وأخذاً إليه المشار لألمر تطبيقاً فإنه كريمة أحجار من الشريفة النبوية الحجرة
 مملوك عقار لبيع األتراك الرعايا من فرد أي به يتقدم طلب ألي االستجابة عدم نرى بالمثل

.غلته على الحصول أو له

 تدقيق بضرورة العدل وكتاب المحاكم على بالتعميم العدل وزارة على يؤكد أن نرى كما
 : ثانيا . الحجاز منطقة في كان ما منها وخاصة الغيب بعقارات تتعلق قضية أي وتمحيص

 األوقاف هذه من كان ما أن نرى : األتراك الرعايا من األفراد بعض وقفه بما يتعلق فيما
 واألوقاف الحج بوزارة مناطة األعلى األوقاف مجلس نظام بحكم عليه النظارة فإن خيرياً
 موقوفاً منها كان ما أما . ذريته أو الواقف قبل من تدخل دون النظارة حق وحده فله ولذلك

 غالت على الحصول من التركية الرعية من شخص أي يمكن أال فنرى واألقارب الذرية على
 الرعايا أموال عن اإلفراج على التركية الحكومة موافقة حين إلى يحجز وأن األوقاف هذه



 كان وما الشريفين الحرمين أوقاف غالل عن وكذلك تركيا في الموجودة السعوديين
 موافقة حال في ونستنسب . كريمة وأحجار مجوهرات من الشريفة الحجرة في موجوداً

 الوزارات لجميع الكريم األمر إصدار المحضر هذا في ورد ما على المعظم الملك جاللة
 الرعايا وأوقاف بممتلكات يتعلق طلب أي في النظر وعدم به التقيد بضرورة العالقة ذات

 .اهـ »السديد الصائب الرأي ـ الله حفظه ـ الملك ولجاللة الموضوع ينتهي أن إلى األتراك
 على الالزم إكمال ينبغي وأنه المحضر بهذا جاء ما على المعظم الملك جاللة وافق وحيث
.و/انتهى .)بموجبه والعمل بذلك اإلحاطة نأمل.ضوئه
ت/47/12
3/746
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1398
األجنبي وقف

 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي كتاب من صورة وردنا( :وبعد -
 في 206 رقم الوزراء مجلس قرار من صورة ومشفوعه هـ14/2/1398 في 3474/ف/5
 األوقاف أرض على السور ببناء السماح على الموافقة«... :مانصه المتضمن هـ6/2/1398

 مكة في والقضاة العدل كتاب على تعمم أن العدل وزارة وعلى المنورة بالمدينة السودانية
 الحاكمة األنظمة به تقضي ما أساس على األجانب من الوقف طلبات تكييف بمراعاة والمدينة

 .».اهـ.األنظمة تلك مع وتمشيها اتساقها من التأكد بعد إال فيها البت وعدم الموضوع لهذا
. و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد لالطالع
5045/2

3/751
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1377
الوكالة

 للمحاكم منا الموجه هـ9/1377/ وتاريخ ) ( رقم خطابنا من صورة إليكم نبعث( :وبعد -
 لكم تقدمها التي الوكاالت تصديق -1 :اآلتي واعتماد عليه اطالعكم ونود لكم التابعة

 بخط تكون وأن أصدرها الذي القاضي من وتوقيعها صحتها من التأكد بعد جهتكم محاكم
 على التصديق ورفض رسمية صكوك في منظمة الوكاالت تكون أن -2 . الثابت بالحبر جيد

 الرسمي الختم ووضع قبلكم من تصديقها بعد المحكمة إلى إعادتها -3 . العادية األوراق



 لحقوق حفظاً بدقة ذلك مالحظة -4 . المحكمة قبل من لصاحبها تسليمها ليجرى عليها
و/هـ17/9/1377 في 5043 رقم التعميم بذلك صدر . ر/انتهى .) الناس

2793/3
3/751
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1378
الوكالة

 يتقدمون القضايا أصحاب بعض بأن الرئاسة هذه إلى ترفع المحاكم بعض الزالت( :وبعد -
 العادية األوراق تلك تذييل يجري وعادة اآلخرين عن وكالتهم تتضمن عادية بأوراق إليها

 الرتباك مدعاة تكون ما كثيراً الطريقة هذه أن إلى ونظراً المشايخ، أو القضاة بعض بتوقيع
 ال عادية أوراق في ذلك كتابة -1 : اآلتية لألسباب للضياع الناس حقوق وتعريض األعمال

 لدى ضبط لها أصل وجود عدم -2 . الحاجة وقت إليها واالستناد بها لالحتفاظ تصلح
 الخاص الرسمي السجل في تسجيلها عدم -3 . عليها وقع الذي الشخص أو المحكمة
 الرجوع يتعذر الورقة تلك فقدان حالة في -4 . الشرعية المحاكم من الصادرة بالصكوك

 لم أنه الموكل ويدعي العادية الورقة هذه تفقد عندما -5 . منها صورة إلخراج أصلها إلى
 والشراء البيع من الوكيل من صدرت التي التصرفات في المشاكل مشكلة حينئذ تقع يوكل

 المسئولية -6 .المفقودة أو التالفة الوكالة من صورة منه يستخرج سجل وجود لعدم لموكله
 المحررة الوكالة تلك اعتمدت التي المحكمة أو العدل كاتب كاهل على تقع التي الجسيمة

 وأحكامها تصرفاتها لتبرير اليه يرجع أصل لها ليس التي المفقودة أو التالفة العادية الورقة في
 العدل وكتاب المحاكم أن إلى باإلضافة هذا -7 .إليها المقدمة العادية الوكالة إلي الصادرة
 نلفت أن نود لذا . الرسمية المحاكم قضاة وتواقيع أختام عن شيئاً تعرف ال المال وبيوت

 تتبع وكالة بطلب المحكمة ما شخص يراجع عندما -1 : التباعه اآلتي إلى فضيلتكم نظر
 -ب . ذلك على بالذات توقيعه وأخذ الضبط دفتر في طلبه رصد -أ : التالية اإلجراءات

 -جـ . بالضبط المعرفين توقيع وأخذ المحكمة لدى مجهوالً كان إذا المعرفين من تعريفه
 الصك مقابلة -د . حرفياً الضبط في مرصود هو ما بموجب السميك الورق من صك تنظيم

 جلد برقم الصك تظهير -هـ . القاضي من الصك توقيع يجرى مطابقته معرفة وبعد الضبط مع
. ذلك على الضبط كاتب وتوقيع الصك منها نظم التي وصحيفته الضبط



 مقابلة السجل على الصك مقابلة -ز . المحكمة سجل في حرفياً برصده الصك تسجيل -و
 . والمقابل والمسجل القاضي من السجل توقيع يجرى للصك مطابقته من التأكد وبعد دقيقة

 على السجل عدد ووضع توقيعه أخذ بعد لصاحبه وتسليمه التوديع بدفتر الصك توديع -حـ
 يكون أن ويجب والسجل الصك في والمسح والتعديل الحك عدم مالحظة -ط . الصك
 بين واحدة كلمة موضع حتى أو سطر بعض أو سطر ترك وعدم العتماده بوضوح يقرأ الختم

 كان كيفما أو وصاية أو وكالة ورقة أية إصدار عدم اآلن بعد نأمل لذا .كتابة بدون األسطر
 والسجالت بالضبوط زودت المحاكم ألن بعاليه المدونة التعليمات فيها يراع لم موضوعها

 بالتعميم أكد . ن/انتهى .) مهمتها تسهل التي اإلمكانيات من ذلك وبغير الصكوك وأوراق
.و/هـ1/11/1390 في ت/147/3 ورقم .ن/هـ2/4/1384 في م/659/3 رقم

469/3
3/753
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1380
الوكالة

 مكة منطقة أمير السمو لصاحب خطابه من صورة الوزراء مجلس رئيس من تلقينا( :وبعد -
 ليسوا رجاالً عنهن يوكلن الالتي النسوة حول هـ15/1/1380 في 1022 برقم المكرمة

 قرار وبرفقه.إلخ...الهوية مجهولي أشخاص عن الوكالة جدة عدل كاتب وقبول لهن محارم
 ما على الموافقة وتقرير الموضوع في المتخذ هـ6/1/1380 في 20 رقم الوزراء مجلس

 الهوية مجهولي ومن المحارم وغير للمحارم النسوة من الوكاالت تسجيل مبدأ إن -1 : يلي
 غير األجنبية المرأة تكلف أن -2 . ذلك على قيود أي وضع ينبغي وال سليم مبدأ للغير

 ذوي من الوكيل يكون أن عنها وكيل توكيل إلى احتياجها حالة في الهوية المعروفة السعودية
 غير األجنبية المرأة أما المختصة الجهة من لهم المرخص المحامين من أو لها األقارب

 االختصاص جهات من لهم المرخص المحامين أحد إال توكل فال الهوية المجهولة السعودية
. ن/انتهى .) المذكور القرار عليه نص ما تطبيق فاعتمدوا .

284/3
3/754
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1381
الوكالة



 الشرعية الدوائر أمام الوكاالت مهنة محترفي كثرة من الحظناه ما على بناء( :وبعد -
 فإننا لذا.مستند أو روية بدون األحكام من يصدر فيما وطعنهم والرد باألخذ القضاة وشغلهم

 من أكثر في المملكة من المحاماة رخصة يحمل ال من قبول عدم -1 : يأتي ما عليكم نؤكد
 عن بطرفكم اإلدارية للجهات الرفع -2 . نظاماً المتبع هو كما أشخاص لثالثة قضايا ثالث

 والتساهل التهاون عدم -3 . عنهم للتوكل بالناس التغرير أو التالعب منه يشم شخص كل
 قضايا لهم الذين السذج الناس وتخطف لالرتزاق ميداناً المحاكم من جعلوا الذين هؤالء مع
 للجهات عنه ترفعون شخص كل وعن هؤالء عن مالحظاتكم لنا ارفعوا -4 .المحاكم في

.ر/هـ28/12/1382 في 3825/3 رقم التعميم بذلك صدر . ن/انتهى .) اإلدارية
م/659/3

3/754
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1386
الوكالة

 أمير لسمو الموجه بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب إلى نشير( :وبعد -
 جاء والذي منه صورة الرئاسة لهذه المعطى هـ27/1/1386 في 1263 برقم مكة منطقة

 من بخصوص المحاكم على التأكيد أجل من منه صورة القضاة رئاسة أعطيت كما« :فيه
 وبناء .».الصدد بهذا لديها المرعية الشروط استيفاء االعتبار بعين يؤخذ بأن بالمحاماة يشتغل

 المحاماة رخصة إبراز الغير عن والمرافعة بالمحاماة يشتغل من كل على التأكيد يلزم عليه
 في اإلدارية األعمال تنظيم من »63« المادة في جاء ما ضوء على العمل لهذا أهلته التي

. ر/انتهى .)ذلك فاعتمدوا الشرعية الدوائر
م/2591/3

3/754
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1386
الوكالة

 منعهم من التذمر وأكثروا الوكاالت مهنة يزاول من بعض من الشكايات تكررت( :وبعد -
 القضاة بعض من تزكية وشهادات علمية شهادات يحملون وأنهم النظام مع تمشياً التوكل من

 بعض أن المالحظ من-1 : يلي لما النظر لفت لزم الموضوع دراسة وبعد العلم، وطلبة
 عليه واعتمدت هـ6/3/1386 في 659/3 رقم تعميمنا من المقصود غير فهمت المحاكم



 أن إلى نظركم ونلفت .القضاة رئاسة من مصدقة رسمية إجازة بدون الوكالء جميع منع في
 في الحق شخص ولكل إجازة بدون النظامي الحد تجاوز من منع هو التعميم من المقصود

 متعددين أشخاص ثالثة عن وكاالت ثالث باشر فإذا إجازة بدون وكاالت ثالث إلى التوكل
 نص مع تمشياً قضاياهم تعددت مهما الثالثة موكليه عن المباشرة استمرار وله وكالته تقبل ال

 والتقيد لذلك اإلنتباه وعليكم الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »60« المادة
 من تقدم إذا الوكاالت مهنة إجازة طلب في للنظر علمية هيئة تشكيل من البد-2 .بموجبه
 من أن ونرى الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »62« المادة مع تمشياً يرغبها
 والفقره »د« الفقرة في إليها المشار العلمية المؤهالت أحد وأبرز المحاماة شهادة طلب

 الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »63« المادة شروط بقية فيه وتوفرت »هـ«
 الموضع في مؤهالته إلى وتشير ذلك منه تقبل أن طلبه في للنظر المشكلة العلمية الهيئة فعلى
 الشهادة من االختبار لنتيجة المعدة الصحيفة في جملة وتحرر الشهادة من لذلك المعد

 يكمل ذلك بعد ثم اختبار بدون الشهادة منح بموجبها يستحق وأنه مؤهالته إيضاح تتضمن
 مع تمشياً تصديقها بعد بها العمل ويعتمد اختبار بدون الشهادة له وتمنح طلبه في الالزم
 المجردون األشخاص وأما . الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من »65« المادة

 اإلدارية األعمال تنظيم من »64« المادة مع تمشياً اختبارهم من فالبد العلمية المؤهالت من
. ر/انتهى .)ذلك فاعتمدوا . الشرعية الدوائر في

م/1768/3
3/756
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1387
الوكالة

 في 13419 رقم الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب أمر على بناء( :وبعد -
 فيه جاء والذي الرئاسة لهذه صورة منه والمعطى الداخلية وزير لسمو الموجه هـ9/7/1387
 الشرعية المحاكم إلبالغ القضاة رئيس لسماحة هذا من نسخة أعطيت وقد« : يلي ما

 الصرف مقر إلى الشخوص عليهم يتعذر الذين لألشخاص الوكاالت إصدار وسرعة لتسهيل
. ر/انتهى .)موجبه اعتماد يلزمكم لذا .».البادية عوائد صرف بخصوص وذلك

ت/33/3
3/756
4



3
1391
الوكالة

 التصديق عدم بشأن هـ1/11/1390 في 147/3 برقم منا الصادر للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 وغيرها واإلفراغات والوكاالت بالطالق المتعلقة اإلثباتات جميع ورصد العادية األوراق على
 موافقة صدرت وحيث.بذلك صك تنظيم ثم عليها الالزم التوقيع وأخذ الضبوط دفاتر في

 الوكاالت استثناء على هـ7/2/1391 في 345 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير سمو
 يستثنى أن على نوافق فإننا إليه المشار التعميم تضمنه الذي الترتيب من البادية عوائد بقبض

 للبادية بالنسبة والشرهات العوائد بصرف تتعلق التي العادية الوكاالت على التصديق ذلك من
 أو باإلقرار إما للوكيل الموكل من الوكالة صدور من والتأكد التثبت مالحظة مع خاصة

 بل الوكالة كاتب كتابة على بالتصديق يكتفى وال الموكل غيبة حالة في العادلة البينة بشهادة
 في 1868/ت/13 رقم التعميم ينظر . و/انتهى .)وثبوتها صحتها يفيد ما ذكر من البد
هـ18/9/1422
ت/17/2
3/757
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1392
الوكالة

 العام الموظفين ديوان ورئيس الدولة وزير معالي خطاب نص يلي فيما نبلغكم( :وبعد -
 وزير المعالي صاحب حضرة« :النص .هـ23/12/1391 في 4333/1/1 رقم التعميمي

 الجمع للموظف يجيز ال العام الموظفين نظام من )20( المادة إن حيث : التحية بعد العدل
 في لوحظ وقد بذلك، ترخيص على الموظف يحصل لم ما أخرى مهمة وممارسة وظيفته بين

 المحاماة مهنة بمزاولة ومتعاقدين سعوديين من الحكوميين الموظفين بعض قيام األخيرة اآلونة
 منح شروط من إن وحيث . الرسمي الدوام أوقات في المختصة الجهات بعض أمام

 الدوام أوقات غير في بمزاولتها له المرخص للمهنة الموظف ممارسة تكون أن الترخيص
 )5ـ4( للفقرتين وفقاً وذلك وظيفته عمل أداء عن تعطله المهنة ممارسة تمنعه ال وأن الرسمي

 من بالتأكد لديكم المختصين على التنبيه نرجو لذا .العام الموظفين نظام من )20( المادة من
 كان من ويستثنى موظفين غير كونهم وعن أمامهم يترافعون الذين واألفراد المحامين هوية

 وإبالغ الرسمي الدوام مع تتعارض ال أوقات وفي بذلك له مرخص أنه يثبت ما معه يحمل



 نرغب .».اهـ.تحياتي وتقبلوا.ذلك يخالف بمن والتحقيق الرقابة وهيئة العام الموظفين ديوان
. و/انتهى .)واعتماده إليه أشير ما ومالحظة اإلحاطة

ت/68/12
3/757
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1393
الوكالة

 في 1430 رقم خطابه بأبها المساعد الكبرى المحكمة رئيس فضيلة لنا رفع( :وبعد -
 أطرافها أحد يكون مرافعات لديهم تقام أن أحياناً يحدث أنه المتضمن هـ20/2/1393

 فتضطر القاضي أو العدل كاتب من التصديق مكتسبة عادية أوراقاً ويبرز شرعياً وكيالً
 جهة ومن جهة، من هذا لها المبلغة والتعليمات األوامر مع تمشياً قبولها عدم إلى المحكمة

 وتكون ألمالكهن استحكامات حجج يطلبن نساء من تكون الوكاالت من فكثير أخرى
 بتعريف العدل كاتب ويكتفي الجنسية سعودية الحجة طالبة أن يثبت مما خالية الوكاالت
 ال االستحكام حجة أن مع سعودية غير الموكلة هذه تكون أن المحتمل ومن فقط الموكلة

 . الحالتين هاتين مثل في اتباعه يجب عما فضيلته واستفسار سعودي، هو لمن إال تعطى
 العدل كتاب نظام من »45« المادة في جاء ما بمقتضى ذلك في التمشي عليكم بأن نفيدكم

 الهوية من التثبت بعد إال إفراغه أو انتقاله أو العقار تملك إلى تؤدي معاملة أي إجراء منع من
 تنظيم يريد من كل أن المتضمنة المذكور النظام من »15« والمادة رسمية بوثيقة إليه المنتقل

 رخص أو مبايعة أو هبة أو وصاية أو وكالة األوراق وسائر والمستندات المقاوالت وتصديق
 بواسطة العدل كتابة لدى شخصيته يثبت أن عليه يجب درجاتها اختالف على إنذار أو

 وتاريخ ت/959/3 رقم التعاميم أن كما تامة، معرفة معروف غير كان إذا هذا معرفين
 في م 2112/3 ورقم هـ،11/4/1384 في 1064/3 ورقم هـ،2/4/1384
 واإلفراغات والوكاالت بالطالق المتعلقة اإلثباتات جميع برصد تقضي هـ8/9/1384

 المتبع حسب صكوكها وتنظيم عليها الالزمة التوقيعات وأخذ الضبوط دفاتر في وغيرها
. ك/انتهى .)واالعتماد ذكر بما اإلحاطة ونأمل .العادية األوراق على التصديق وعدم
ت/170/12

3/758
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1393
الوكالة

 برقم الوطني واالقتصاد المالية للشئون الدولة وزير معالي من الوزارة هذه تلقت( :وبعد -
 البادية عوائد لصرف الجديدة التعليمات من صورة هـ15/7/1393 وتاريخ 3063/93

 فيها يتوفر أن يجب وما الوكاالت قبول كيفية منها جزء في تناولت وقد السنوية والحاضرة
 من السابقة األعوام في الصرف لهيئات المقدمة الوكاالت بعض على لوحظ لما وذلك

 اسم ذكر عدم أو القاضي من عليها المصادقة عدم أو الرسمي الختم من كخلوها نواقص
 إليه المشار الجزء نص يلي فيما وإليكم.اإلضافة أو المحو أو الشطب أو الوكالة في الوكيل
 التاريخ حديثة شرعية وكاالت بموجب إال للوكالء الصرف يتم ال« : بالوكاالت المتعلق

 كان إن ـ التوكيل وشهود والوكيل للموكلين النفوس حفائظ أرقام الوكالة تتضمن أن على
 قبل من موكل من أكثر فيها التي الوكالة في الموكلين عدد وتفقيط جمع وكذلك ـ ممكناً
 فيها وكالة أية قبول يجوز وال عليها صدق الذي القاضي أو الوكالة أصدر الذي العدل كاتب
. ك/انتهى .)بموجبه والتمشي ذكر بما اإلحاطة ونرغب .».إضافة أو شطب أو محو

ت/139/12
3/759
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1395
الوكالة

 وإثبات إعالة وإثبات لتملك مؤقتة ووثيقة اغتراب إلثبات نماذج طباعة بمناسبة( :وبعد-
 ونظراً السنوية، العوائد لقبض غائب وكالة وإثبات اسم أو لقب تعديل وإثبات وأوالد زوجة

 على التوقيعات أخذ المطلوب بأن نفيدكم .استعمالها طريقة في المحاكم بعض الستشكال
 أصل على بعملها يكتفى بل لتسجيلها داعي وال متسلسل برقم اإلنهاء حين القسيمتين

 اإلحاطة فنأمل .المحكمة لدى بوكها في الثابتة الصورة وتبقى للمنهى األصل يسلم وصورة
. و/انتهى .)بموجبه والتمشي

ت/22/12
3/759
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1398
الوكالة



 إصدار عدم والمتضمن هـ13/7/1397 في ت/93/1 رقم لتعميمنا إلحاقاً( :وبعد -
 المقام خطاب من نسخة تلقينا .إلخ...الماشية ومعونات الزراعية المعونات استالم وكاالت
 في 28760/ع/3 برقم والمياه الزراعة وزير لمعالي أصالً الموجه السامي

 في 1/1431 رقم خطابكم على اطلعنا : المقدمة بعد نصه اآلتي هـ27/11/1397
 لبعض وكاالت لديهم أن من األفالج من ورفاقه /...........رفعه ما حول هـ15/10/1397

 من به أفدتم وما صرفها بعدم تبلغوا وقد هـ1397 لعام إعاناتهم الستالم البادية من األشخاص
 على يفوت أنه تبين الذي الحال واقع دراسة بعد جاء بها العمل وإيقاف الوكاالت منع أن

 من الدولة قصدت التي المواشي وتربية األعالف إعانة من استحقاقاتهم على الحصول أفراد
 ووزارة الوطني واالقتصاد المالية ووزارة وزارتكم بين جرت وأنه بها إفادتهم وتبنيها إقرارها
 برقم العدل وكتاب المحاكم جميع على العدل وزير معالي بتعميم انتهت مخابرة العدل

 المعونات الستالم للتوكيل تسجيل إجراء عدم باعتماد هـ13/7/1397 وتاريخ ت/93/1
 معظم في المنتشرة الزراعية الفروع قبل من تصرف والتي المواشي تربية ومعونة الزراعية

 من أنه من ارتأيتموه وما للتوكيل، الحاجة وعدم االستالم عملية يسهل مما المملكة أنحاء
 وكتاب المحاكم من الصادرة المستكملة الرسمية بالوكاالت العمل يستمر أن المناسب

 بتاريخ وكاالت من مسجالً يكون قد بما العمل يوقف وأن إليه المشار التعميم قبل العدل
 ووزارة وزارتكم قبل من عليه االتفاق تم لما بتأييدنا ونخبركم .التعميم هذا لتاريخ الحق
 و/انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .».اهـ.عنه وعمم العدل ووزارة الوطني واالقتصاد المالية

.
ت/126/12

3/760
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1398
الوكالة

 سماحة بخطاب المنتهية الخاصة الوكالة تحديد بشأن الدائرة المخابرة إلى إشارة( :وبعد -
 الهيئة قرار ومشفوعه هـ1/6/1398 في 6/852 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس

 الحمدلله« : نصه اآلتي هـ26/5/1398 وتاريخ 166 رقم األعلى القضاء بمجلس الدائمة
 المنعقد األعلى القضاء مجلس اطلع فقد :وبعد .بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده
 المشفوع هـ17/4/1398 في ق/400/1 رقم العدل وزير معالي خطاب على الدائمة بهيئته

 وخطاب هـ17/2/1398 في 99 رقم الثانية الرياض عدل كتابة رئيس فضيلة خطاب به



 بعض أن األول ويتضمن هـ28/2/1398 وتاريخ 86 رقم الجبيل عدل كاتب فضيلة
 قبل من ينته لم موضوعها أن مع سنوياً وكاالتهم بتجديد الوكالء تطالب الحكومية الجهات
 ممنوحة أرض استالم على الوكالة مثل وذلك موكله تصرف الموكل يبطل ولم الوكيل
 ذلك ومثل موضوعه ينته ولم السنة تنتهي بحيث إجراءاتها تطول العمل وبهذا إفراغها وقبول

 والمستخدمين والمؤذنين األئمة من واألوقاف الحج وزارة منسوبي من الصادرة الوكاالت
 نحو تعليمات هناك كان إذا فضيلته ويطلب المالية وزارة من والمقررات العادات وأصحاب

 أن واألوقاف الحج وزارة لمنسوبي بالنسبة فضيلته يقترح ثم بها، تزويده الوكاالت تجديد
 كل أو سنة كل مستمراً التوكيل دام ما بمرجعهم عنهم المسؤول قبل من التوكيل يتم

 حسب ألنها مراجعهم من وكاالت لهم تعمل الذين البلدية وعمال بالمجاهدين أسوة شهرين
 فيرغب اإلدارة بها تقضي ذلك من أهم كثيرة أعمال لوجود وذلك مهمة غير فضيلته رأي

 أن الحظ الجبيل عدل كاتب فضيلة أن الثاني ويتضمن. المرجع يرى بما تعميده فضيلته
 أكثر أو سنوات ثالث عليها مضى إذا الوكالة تجديد يطلبون العدل وكتاب القضاة بعض

.ذلك على ينص تعميم أو نظام هناك كان إذا عما فضيلته ويستفسر

 من شيء على يعثر لم الوكالة سريان مدة تحدد تعليمات وجود عن الوزارة في البحث وبعد
 يسار قاعدة وإيجاد الموضوع دراسة إليه المشار خطابه في العدل وزير معالي فرغب ذلك
 يمنع ما الدائمة بهيئته المنعقد األعلى القضاء لمجلس يظهر لم تقدم ما جميع وبتأمل . عليها

 تقتضي المصلحة ألن وأمثاله والتقاعد والمخصصات المرتبات بقبض الخاصة الوكالة تجديد
 فال عامة مصلحة منه يقصد بمدة توقيتها كان وإذا ومؤقتة مطلقة تصح الوكالة وألن ذلك
 وإذا ذلك في واالحتساب األعمال بإنجاز االهتمام العدل كتاب وعلى بمدة توقيتها من مانع
 المختصة الجهة فعلى بكتاب دوائرهم تعزيز إلى ويحتاجون ضغط العدل كتاب لدى كان
. ش/انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .».اهـ. إمكاناتها حسب يمكن ما عمل
ت/16/1
3/762
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1399
الوكالة

 : نصه اآلتي هـ14/11/1390 في ت/153/3 رقم الوزاري التعميم نبلغكم( :وبعد -
 الصادرة الصكوك على التصديق سبيل في المتاعب يتجشمون الناس من كثيراً أن لوحظ«

 بالرياض العدل وزارة من المملكة خارج إلى بعثها يراد التي العدل كتاب من أو المحاكم من



 ختم على التصديق عليكم فإن لذا .لها داعي ال طائلة نفقات ذلك سبيل في ويتحملون
 ذلك من شيء على التصديق منكم يطلب حينما لكم التابعين العدل وكتاب القضاة وتوقيع
 مع ذلك في العدل وزارة إلى الرجوع دون السعودية الخارجية وزارة من لتصديقها توطئة

 ومستوفية الشرعية األصول مع متمشية تكون أن وهي الصكوك تلك إجراءات مالحظة
 المالحظة حالة وفي واإلمالئية العربية والقواعد الخط حسن فيها ومراعاً النظامية إلجراءاتها

 بعد ثم عليه لوحظ ما إلصالح منها صدر التي الجهة إلى تصديقه قبل يعاد الصك على
. ق/انتهى .)السعودية الخارجية وزارة من بتصديقه ليقوم لصاحبه يسلم التصديق

ت/108/12
3/762
9
7

1399
الوكالة

 في وكاالت إصدار عدم بشأن هـ13/7/1397 في ت/93/1 رقم للتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 وزير معالي خطاب مؤخراً تلقينا فقد .إلخ...الماشية ومعونات الزراعية المعونات استالم
 قبول المتضمن هـ26/6/1399 في 2912/4/11160/ك رقم الوطني واالقتصاد المالية
 : المقدمة بعد نصه اآلتي الماشية ومعونات الزراعية المعونات استالم في النساء وكالة

 خطابنا على المعطوف هـ23/3/1399 في ق/246/1 رقم معاليكم خطاب إلى إشارة«
 الذي هـ11/3/1398 في 755/4/4584/ك برقم والمياه الزراعة وزير لمعالي الموجه
 . الماشية ومعونات الزراعية بالمعونات يختص فيما لغيرهن النساء وكاالت استثناء تضمن
 هـ25/6/1397 في 6244/4/9912/ك رقم خطابنا صدر أن سبق أنه إلى معاليكم وإشارة

 العدل وكتاب المحاكم على قبلكم من التعميم تم وأنه الخصوص بهذا عامة الوكاالت بمنع
 لنا كتب والمياه الزراعة وزير معالي أن معاليكم نفيد . لدينا بما اإلفادة وطلبكم بذلك

 لصعوبة النساء وكاالت قبول استثناء فيه يطلب هـ15/1/1398 في 16/185 رقم بخطابه
 فقد عليه وبناء .منهن لكثير نفوس حفائظ توفر عدم إلى باإلضافة عليهن والتعرف التعامل

 على بالموافقة لمعاليه الموجه هـ11/3/1398 في 755/4/4584/ك رقم خطابنا صدر
 يوضح وأن للمرأة عائل أقرب باسم الوكالة تكون أن على النساء وكاالت قبول استثناء

 لالطالع .».اهـ.تالعب من يحدث قد لما تالفياً وذلك الموكل حفيظة وتاريخ رقم بالوكالة
. و/انتهى .)موجبه واعتماد

ت/116/3



3/763
1
9

1400
الوكالة

 هـ12/7/1400 وتاريخ 116 رقم الوزراء مجلس قرار من صورة لكم نبعث( :وبعد -
 في 18606/س/2 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب بصورة لنا المبلغ

 بمزاولة ترخيص منح بعدم والقاضي الداخلية وزير سمو إلى أصالً الموجه هـ26/7/1400
 وعليه .السعودية بالجنسية يتمتع لمن إال النظامية أو الشرعية واالستشارات المحاماة مهنة
. و/انتهى )ذلك اعتماد نأمل

ت/107/12
3/764

28
6

1401
الوكالة

 بمعرفتهم بالنزالء المتعلقة للوكاالت بالنسبة يلزم ما باتخاذ العدل كتاب على التأكيد( -
الوزارة من التعميم يطلب . و.)/النزيل فيه المتواجد السجن إدارة في وتواجدهم شخصياً

ت/8/12
3/764

20
1

1402
الوكالة

 في 2311/1 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب وردنا فقد( :وبعد -
 هـ12/12/1401 في 219/2/77 رقم المجلس قرار به المشفوع هـ16/12/1401

 على والسالم والصالة وحده لله الحمد« : المقدمة بعد القرار ونص الوكاالت تجديد بشأن
 وزير معالي كتاب على الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس اطلع فقد :وبعد..بعده النبي من

 رقم أبها عدل كاتب كتاب به المشفوع هـ4/9/1401 وتاريخ خـ/2680/12 رقم العدل
 والشراء البيع على التوكيالت عن استفساره بشأن هـ11/6/1401 وتاريخ 846

 مدد عليها مضى والتي الديات واستالم والتعويضات العقارات في والقسمة والمناقالت



 سارية مستمرة أنها الوكالة في األصل إن وحيث .إلخ...بتجديدها؟ يطالبون هل طويلة
 ذلك على نص كما موته أو الطرفين أحد بفسخ تنفسخ أو عمل أو بزمن تقيد لم ما المفعول
 حصل إذا إال الوكاالت تلك مثل بتجديد المطالبة يوجب ما للمجلس يظهر لم فإنه العلماء

 أو العدل فلكاتب مفعولها انتهاء على يدل ما الظن على أغلب أو الوكالة استمرار في شك
 التوفيق وبالله.عدمه من سريانها من والتحقق االستفسار في الحق الرسمية الجهات من غيره

 و/انتهى .)يخصكم فيما موجبه واعتماد لالطالع .وسلم وصحبه وآله محمد على الله وصلى
.

ت/12/83
3/765

11
5

1404
الوكالة

 في 462/1 رقم بالنيابة األعلى القضاء مجلس رئيس سماحة خطاب تلقينا( :وبعد -
 اآلتي هـ11/4/1404 في 69 رقم األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه هـ15/4/1404
 القضاء مجلس فإن :وبعد..بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده الحمدلله« :نصه

 له الممنوحة الصالحية على بناء والعشرين السادسة دورته في العامة بهيئته المنعقد األعلى
 و/ص/561 رقم العدل وزارة وكيل فضيلة خطاب على االطالع وبعد القضاء، نظام بموجب

 إلى المحالين القضاة بعض من الوكاالت مهنة إجازة طلب بشأن هـ20/11/1403 في
 التخاذ تالفياً المسألة هذه في رأي تكوين فضيلته ويطلب واالعتبار الثقة لفقدهم التقاعد

 فيمن يشترط أنه وبما الموضوع لهذا المجلس وبدراسة .موافقة محل تكون ال قد إجراءات
 المحاكم على -1 : يقرر المجلس فإن لذا واألمانة بالثقة يتصف أن المحاماة رخصة يمنح

 عدم -2 . وعدالته أمانته من التأكد الوكاالت مهنة إجازة بطلب شخص أي لها تقدم إذا
 الثقة لفقد خدماتهم وانتهت الدولة في عملوا وأن سبق الذين األشخاص طلبات قبول

. ك/انتهى .)مقتضاه واعتماد لالطالع .».اهـ.تأديبية ألسباب أو واالعتبار
ت/12/129
3/765

21
7

1404
الوكالة



 بالسجون السجن إدارة إلى بالشخوص العدل كتاب أحد بتكليف العدل وزارة تعميد«... -
 العدل كاتب حضور ويكون الشرعية بالصفة غيره أو توكيل لضبط طلبه حالة في الرئيسية
.2/541 السجناء في التعميم نص ينظر . و.»/إلخ...المنطقة سجون مدير بمكتب

ت/12/205
3/766
3

12
1404
الوكالة

 هـ21/7/1404 في ت/12/129 برقم لكم المبلغ الوزير معالي لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب أصالً الموجه السامي المقام خطاب لنص المتضمن

 بالسجون السجن إدارة إلى العدل كاتب خروج حول هـ17/6/1404 في م/1985 رقم
 الكبيرة الجرائم بسجناء خاصاً ذلك يكون وأن غيره أو توكيل ضبط طلب حالة في الرئيسية
 يتطلب لمن ضوابط إلى يحتاج ذلك إن وحيث .إلخ...البدنية المنافع بعض تعطيل أو كالقتل

 لذلك أنموذجاً الوزارة وضعت فقد إقراراتهم ألخذ السجن في إليهم االنتقال األمر
 في خـ/12/2990 رقم بخطابنا العام األمن مدير لسعادة وبعث فأكثر، لشخص الستخدامه

 من صورة مؤخراً تلقينا وقد باستعماله، السجون إدارة وتعميد لطباعته هـ11/8/1404
 توجيه على وبناء .واستعماله إليه المشار األنموذج لطباعة السجون مدراء على سعادته تعميم
 . ك/انتهى .)األنموذج من صورة هذا بطي لكم ونرفق بذلك اإلحاطة نرغب الوزير معالي
الوزارة من النموذج يطلب

ت/12/88
3/766

12
5

1405
الوكالة

 رقم بخطابنا العقارية التنمية صندوق عام مدير لسعادة كتبنا وأن سبق( :وبعد -
 الثانية المكرمة مكة عدل كتابة رئيس خطاب على عطفاً هـ1/4/1405 في خـ/12/1140
 وقد للمقاولين، المقترضين توكيل عن استفساره المتضمن هـ10/3/1405 في 145 رقم

 بعد نصه اآلتي هـ21/4/1405 في 640016 رقم الصندوق عام مدير خطاب مؤخراً تلقينا



 رئيس خطاب على المبني هـ1/4/1405 في خـ/12/1140 رقم لخطابكم إشارة« :المقدمة
 عن فضيلته استفسار بشأن هـ10/3/1405 في 145 رقم الثانية المكرمة مكة عدل كتابة

 المقاول توكيل للمقترض يجيز ال الصندوق بأن نفيدكم .إلخ...للمقاولين المقترضين توكيل
 شخص أي وال البناء تنفيذ سيتولى الذي المقاول يوكل ال بأن المقترض على يشترط بل

 فنأمل.ذلك يتضمن إقرار على التوقيع والوكيل الموكل من ويطلب بالمقاول عالقة تربطه
 وتقبلوا تعاونكم شاكرين.توكيله على الموافقة عدم المقاول هو الوكيل أن اتضاح عند

. ك/انتهى .)ذلك ومالحظة اإلحاطة نرغب .».اهـ.تحياتنا
ت/12/122
3/767

26
6

1405
الوكالة

 هـ29/5/1405 في 53/31990 رقم الداخلية وزارة وكيل معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 الثانية العدل كتابة استفسار بشأن هـ1/5/1405 في خـ/12/1525 رقم لخطابنا الجوابي

 ومدى الداخلية بوزارة االستقدام لمكتب المراجعة في األجنبي توكيل جواز مدى عن ببريدة
 اإلجراءات وعمل الشغاالت الستقدام غيره أم سعودياً أكان سواء العازب توكيل صالحية

 ما تضمن وقد.موكلته أو موكله عن نائباً أو لنفسه المملكة داخل المختصة الجهات من
 حالتين في إال االستقدام لمكتب السعودي غير مراجعة تجيز ال التعليمات أن نفيدكم« :يلي

 موظفاً يكون أن والثانية عائلته، كاستقدام شخصياً تخصه معاملة في مراجعته تكون أن :فقط
 لدى يوجد وال االجتماعية التأمينات فى ومسجالً المؤسسات أو الشركات إحدى لدى

 يجوز فعندئذ المنشأة معامالت على بالتعقيب تكليفه يمكن سعودي شخص المنشأة صاحب
 يكتفى بل الحالة هذه في شرعي توكيل إلحضار داعي وال ذلك في السعودي غير مراجعة
 يتضمن االجتماعية التأمينات ومن التجارية الغرفة من مصدق المنشأة صاحب من بخطاب
 ال االستقدام لمكتب بالنسبة فإنه الشغاالت الستقدام العازب بتوكيل يتعلق فيما أما .تفويضه

 االطالع فنأمل .».اهـ.للعازب خادمة تأشيرة يمنح وال ذلك في السعودي غير مراجعة يجيز
. ك/انتهى .)مقتضاه وإنفاذ

ت/12/93
3/768

16



5
1406
الوكالة

 الوزراء مجلس رئيس الجاللة صاحب خطاب صورة من نسخة برفقه تجدون( :وبعد -
 تعيين بخصوص هـ2/4/1406 في م/4/570 رقم الرويتع صالح/للشيخ أصالً الموجه

 الله رحمه ـ فيصل الملك لعتقاء بالنسبة الوطني واالقتصاد المالية وزارة عن وكيالً المذكور
 ـ سعود والملك العزيز عبد الملك لعتقاء بالنسبة سعود والملك عبدالعزيز الملك أبناء وعن

. و/انتهى .)موجبه واعتماد لإلحاطة . ـ الله رحمهما
ت/12/166
3/768

21
8

1406
الوكالة

 وكاالت توثيق باستثناء المملكة في المقيم الحكم مجلس عن الغائب توكيل منع ... ( -
.2/317 الدعوى في التعميم نص ينظر . ك.)/إلخ...البادية عوائد

ت/12/10
3/768

16
1

1407
الوكالة

 في 482/12 رقم بالرياض التجارية المنازعات حسم هيئة من خطاب وردنا( :وبعد -
 على وربما الهيئة هذه على يعرض« : المقدمة بعد نصه يلي فيما وإليكم هـ9/9/1406

 أو بنك أو لشركة ممثالً الموكل فيها يكون التي الوكاالت صكوك بعض القضاة من غيرها
 حضر الذي الشخص أن تجد التوكيل عليه بني الذي األساس الهيئة تستعرض وعندما مؤسسة

 الحق وأن ذلك له يحق ال نحوهما أو البنك أو الشركة عن التوكيل وأصدر العدل كاتب إلى
 تلك لرد الهيئة معه تضطر مما غيره آخر لشخص البنك أو الشركة تلك نظام بموجب

 القضايا في والبت الجلسات تأخير ذلك فيسبب صحيحة وكاالت وإحضار الوكاالت
 عدل كتابة من هـ1/3/1406 في 896/4 رقم الصك لمعاليكم نعرض ذكرنا لما وكنموذج

 للبنك المنتدب العضو بصفته ـ البريطاني ـ روبرتسون ستانلي/توكيل المتضمن الرياض



 هذا في شرحه تم فيما للبنك األساسي النظام من )23( المادة على بناء البريطاني السعودي
 نظام من )23( المادة على االطالع وبعد وغيرها، الشرعية المحاكم أمام ترافع من الصك
 له يجعل ولم غيره أو القضاء أمام الترافع حق له المذكور المنتدب العضو أن نجد لم البنك

 البنك تمثيل جعل وإنما سعودي المذكور والبنك أجنبي أنه مع ذلك في التوكيل حق
 حسب السعودي اإلدارة مجلس لرئيس ذلك وغير القضاء وأمام السلطات بكل المذكور

 ترون وإذا .عليه لالطالع منه صورة لمعاليكم ونرفق النظام نفس من )22( المادة نص
 أنه يدعي شخص من توكيل بتسجيل يقوموا ال وأن ذلك على العدل كتاب تنبيه معاليكم

 مخول أنه والتأكد الشركة تلك نظام على االطالع بعد إال ونحوهما بنكاً أو شركة يمثل
 البت لتأخير تالفياً أولى فهو التجارية المنازعات حسم كهيئات ونحوه القضاء أمام تمثيلها

. القضايا في

 اإلحاطة نرغب . .»اهـ.وبركاته الله ورحمة عليكم والسالم ويرعاكم يحفظكم والله
. و/انتهى .)الهيئة إليه أشارت ما ومالحظة

ت/12/20
3/769
1
2

1407
الوكالة

 وبالجهات السعودية العربية المملكة وهو المالك بوطن التوكيل صكوك إصدار يحصر( -
 كفالة باشتراط سعودياً السائق يكن لم إذا تعميدها مع العدل كتابات وهي نظاماً المختصة

 فقط والخروج والدخول بالقيادة التوكيل هذا وتحديد السائق، لهذا النظامية واإلقامة المالك
الوزارة من التعميم يطلب . ك.)/النقل عقود توقيع أو الناقلة في التصرف دون

ت/8/51
3/770

20
4

1409
الوكالة

 الكفيل بنفس خاصة تأشيرات وعلى فقط لكفيله يكن لم ما أجنبي وكيل أي قبول عدم( -
 مكفوله تالعب نتيجة العمال وكالء ضد بشكاوى السفارة إقحام بعدم عليه التعهد أخذ مع

 العدل وزارة وفروع التجارية الغرفة من الوكاالت تلك مثل على التصديق وعدم



الوزارة من التعميم يطلب . ك.)/والتجارة
102/ت/8
3/770

13
7

1409
الوكالة

 الوكاالت مهنة لمزاولة رخصة إعطائهم في الراغبين من الكثيرين أن إلى نظراً( :وبعد -
 الرخصة طالب بها يقيم التي للمحكمة عليه يكتب ثم ذلك بطلب الوزارة إلى يتقدمون
 علمية هيئة قبل من تعطى الوكاالت مهنة إجازات إن وحيث طلبه، نحو يلزم ما إلكمال
 من »62« المادة عليه نصت حسبما اإلجازة طالب بلد في القاضي قبل من انتخابها يجرى
 أي نحو قبلكم من يجب ما إكمال ينبغي فإنه .الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم
 أعطينا وقد حينها، في المبلغة والتعليمات النظام حسب الخصوص بهذا لكم يقدم طلب

 لطلب للوزارة يقدم استدعاء أي قبول لعدم التعميم هذا من صوراً لدينا المختصة الجهات
. و/انتهى .)لإلجراءات اختصاراً عليه الكتابة أو الوكاالت مهنة إجازة

105/ت/8
3/770

19
7

1409
الوكالة

 وأقارير مبايعات إجراء منها يطلب ما كثيراً أنه العدل كتابات إحدى من بلغنا( :وبعد -
 المقصود الغرض على منطبقة وغير النظامية للشروط مستوفية غير وكاالت إلى استناداً

 من ناتجاً ذلك يكون وقد .إلخ...المراجعين مع إحراجاً العدل لكتابة يسبب مما بالتوكيل
 في التدقيق دون الوكاالت تحرير في لديهم الموظفين على العدل كتاب بعض اعتماد

 استكمالها من والتأكد الوكالة مضمون في التدقيق ينبغي لذا .قبلهم من توقيعها قبل مضمونها
. ك/انتهى .)الموكل إليه يهدف لما
ت/12/23
3/771

25
2



1410
الوكالة

 رقم الطائف مالية مدير سعادة خطاب من الوزير لمعالي المعطاة الصورة إلى إشارة( :وبعد -
 للمقررات العامة اإلدارة عام مدير لسعادة أصالً الموجه هـ29/1/1410 في س/13

 صادرة رسمية وكالة أحضر شخصاً أن المتضمن الوطني واالقتصاد المالية بوزارة والقواعد
 معالي توجيه على وبناء .متوفى شخص عن الطائف بمالية الصرف للجنة المحاكم إحدى من

 للموكل بمعرفتهم الشهود من التثبت غائب شخص عن وكالة إصدار عند ينبغي فإنه الوزير
 ك/انتهى .)ذلك فلمراعاة.الوكالة صك في ذلك على وينص وكالته حال الحياة قيد على وأنه

.
105/ت/8
3/771
3
7

1410
الوكالة

 كتاب بعض من صدرت قد وكاالت هناك أن المحلية الصحف إحدى نشرت( :وبعد -
 الجامعة في الداخلي السكن من بتسلمها محرمها لغير الطالبة أمر ولي توكيل تتضمن العدل
 ذلك جواز ولعدم . يقيمون حيث ذويها إلى إيصالها أجل من وذلك الرسمية العطل أوقات
 إصدار وعدم للطالبة هذا في توكيله المطلوب الشخص محرمية من التأكد ينبغي فإنه شرعاً

. و/انتهى .) شرعاً لها محرم هو لمن إال بذلك صك أي
120/ت/8
3/771
3
8

1410
الوكالة

 الوكالة فسخ إجراء إلنهاء المطلوبة الخطوات بتحديد المتعلقة الدراسة إلى نشير( :وبعد -
 أصدرتها التي الجهة من إلغائها بطلب الوكالة طرفي أحد تقدم إذا : أوال :يلي فيما المتمثلة
 لديه األصل وحفظ سجلها على والتهميش عليها إقراره أخذ العدل كاتب فعلى معه وأصلها

 غير من إلغائها بطلب الوكالة طرفي أحد تقدم إذا : ثانيا . الغرض لهذا يخصص ملف في
 على إقراره ويؤخذ األصل مع لها صورة بإحضار فيكلف معه وأصلها أصدرتها التي الجهة



 اإلدارة إلى الملغى األصل ويرسل اإلدارة لدى بالصورة ويحتفظ الصورة على ويهمش األصل
 : ثالثا . الملغية الوكاالت ملف في األصل وحفظ سجلها على للتهميش منها صدرت التى
 لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة من وكالته إلغاء بطلب الموكل تقدم إذا

 من صورته المرفقة الوكالة فسخ إقرار صك نموذج فيستعمل يده في هي ممن إحضارها
 في اإلعالن له بأن ويفهم الملغية الوكالة لصاحب المتحرك يسلم ومتحرك ثابت أصل

 التي الجهة غير من وكالته إلغاء بطلب الموكل تقدم إذا : رابعا .وكالته إلغاء عن الجريدة
 من ثالثاً الفقرة في ورد ما الحالة هذه في فيطبق إحضاره لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها

 نأمل ذكر ما على ولموافقتنا .لها فسخ من تم بما أصدرتها التي الجهة وتشعر الدراسة هذا
 في 2458/ت/13 رقم التعميم ينظر . و/انتهى .)مقتضاه تنفيذ واعتماد اإلحاطة

. هـ25/5/1425
135/ت/8
3/772
3
8

1410
الوكالة

 وكالة إثبات حول العدل وكتابة المحكمة بين التدافع من للوزارة يرد ما على بناء( :وبعد -
 االختصاص تحديد في ورغبة الكالم، في مراده عن يفصح ال ممن حكمه في ومن األبكم

 فإن المراد على الدال باللفظ المقر من صادراً بالوكالة اإلقرار كان إذا :فعليه للتدافع منعاً
 اإلقرار كان إذا أما. األقارير في المتبع حسب العدل كاتب اختصاص من ذلك تسجيل
 تعني أنها إثبات إلى فيها األمر يحتاج اإلشارة حيث المحاكم اختصاص من ذلك فإن باإلشارة
. و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل . المحاكم اختصاص من واإلثبات ونحوه، التوكيل

64/ت/8
3/773

19
6

1411
الوكالة

 ترد أنها المتضمن بخطابه األولى جدة عدل كتابة رئيس فضيلة رفعه ما على فبناء( :وبعد -
 رقم الوكاالت هذه ضمنت وقد عقارات بإفراغ وخارجها المملكة داخل من وكاالت إليه



 صكوك وألن النفوس حفيظة رقم دون السفر جواز وتاريخ رقم أو للموكل الشخصية البطاقة
 حفيظة رقم إدراج فضيلته يقترح المالك نفوس حفيظة ومصدر وتاريخ رقم تحمل التملك
 الرقم تطبيق عند إشكال من يحصل قد لما تالفياً الوكالة في ومصدرها وتاريخها الموكل
 هذا في الداخلية وزارة وبمكاتبة . التملك صك في المدون الرقم على الوكالة في المدون

 هـ25/12/1410 في 43564رقم الداخلية وزير السمو صاحب خطاب وردنا الخصوص
 ما فيه والقيد وتصنيفه المدني السجل تنظيم قواعد من الثالثة الفقرة في ورد أنه المتضمن

 الداخلية وزارة تؤديها التي الخدمات لكل أساساً إليه المشار المواطن سجل يعتبر« :نصه
 الوزارة من يصدر ما رقم هو المدني السجل رقم ويعتبر وغيرها، واستقدام ـ مرور ـ جوازات

 الدولة أجهزة من يصدر ما كل في إليه اإلشارة تجب كما وثائق، من نفسه الشخص باسم
 وتاريخها النفوس حفيظة رقم إلى باإلضافة الشرعية الصكوك مثل بأعمالها خاصة األخرى

 هذه طبقت لو أنه سموه ذكره وما.».النفوس حفيظة على الحصول له سبق لمن ومصدرها
 ويأمل األولى جدة عدل كتابة رئيس فضيلة إليه أشار الذي اإلشكال هذا مثل ثار لما الفقرة
 الفقرة في ورد ما واعتماد اإلحاطة نأمل وعليه .لذلك الضبط وكتاب العدل كتاب نظر لفت

 في 1178/ت/13 رقم التعميم ينظر . و/انتهى .)سموه خطاب في إليها المشار المذكورة
.هـ5/4/1419

108/ت/12
3/773

28
10

1411
الوكالة

 عدم هو هـ21/3/1409 في 94/75/8476/1 رقم الوزارة هذه برقية في المقصود( -
 وال الكفيل بنفس خاصة تأشيرات وعلى فقط لكفيله يكن لم ما ـ فرد ـ أجنبي وكيل أي قبول
 باسم التأشيرة كون أو بنفسه لقدومه بعينه شخص أو األجنبية المكاتب توكيل عدم ذلك يعني

 إجراءات إنهاء على الشخص ذلك بتوكيل التأشيرة صاحب ويقوم معين شخص
الوزارة من التعميم يطلب . ك.)/استقدامه

116/ت/8
3/774

14
11

1411



الوكالة
 أو العدل كتابة إلى االجتماعي الضمان مستحقي من الوصول يستطيع من كل -1 (...ب -

 قاضي أو العدل كاتب من توكيله يوثق عدل كاتب به يوجد ال الذي البلد في المحكمة
 عمل محيط في وهي المحكمة أو العدل لكتابة الوصول يستطع لم من وكذلك المحكمة

 وضبط إليه الخروج العدل وكاتب القاضي فعلى البلدة أو المدينة «القاضي أو العدل كاتب
 كتابة بها توجد التي البلدة أو المدينة خارج الضمان مستحقي من كان من أما -2 .توكيله
 لهؤالء غائب وكاالت إصدار المختصة المحاكم فعلى الحضور يستطيع وال العدل

 في التعميم نص ينظر . ك/انتهى .)شرعاً موجبها وثبت ذلك منها طلب متى المستفيدين
.28/ص االجتماعي الضمان

32/ت/8
3/774

22
2

1412
الوكالة

 كل من توكيل أخذ إلى حاجة دون المصفي مع التعاون الشرعية الدوائر على يتعين(... -
.2/666 الشركات في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...شريك

108/ت/8
3/774
4
9

1412
الوكالة

 الحج وزارة خطاب على المبني هـ28/9/1399في ت/144/12 الوزارة هذه فالحاقالتعميم
 وخدمة الطوافة أعمال في آخر لشخص مطوف من توكيل أي توثيق عدم بشأن واألوقاف
 المخابرة إلى وإشارة .إلخ . . . للمطوفين االبتدائية الهيئة إلى الرجوع بعد إال الحجاج
 الوكالة توثيق المذكورة الوزارة رغبة بشأن واألوقاف الحج ووزارة الوزارة هذه بين الدائرة

 المذكورة االبتدائية الهيئة إلى الرجوع دون الطوافة أعمال في لغيره مطوف من الصادرة
 في 5267/412/1 رقم بالنيابة واألوقاف الحج وزير معالي بخطاب المخابرة هذه المنتهية

 برفقه مايلي هونصه10/7/1412 في 18/1/694 رقم لخطابنا الجوابي هـ23/7/1412
 طلب بشأن هـ10/7/1412 في 18/1/694 برقم معاليكم بخطاب المنتهيه المعامله اوراق



 به المنوطة األعمال بعض في خاص توثيقه المطلوب المطوف توكيل كان إذا عما اإلفادة
 نود .يلزم بما العدل كتاب تعميد يمكن حتى وذلك بنفسه بها القيام عليه يصعب والتي

 باألوراق الضوئية صورته المرفق هـ12/11/1406 في م/ق/334 رقم قرارنا بأن اإلشارة
 كما التنفيذية ومكاتبتها المؤسسة خدمات في ويشارك يعمل الوكيل إن :مادته في نص قد

 مؤقتة أو دائمة بصفة تمنعه قوية أسباب الموكل لدى تقوم أن ضرورة على أيضا المادة نصت
 عاجزا يكون أن -ب امرأة الموكل يكون أن -أ :األسباب هذه ومن الخدمة بأداء القيام من
 .عالجية أو رسمية مهمة في مسافرا يكون أن -ج .الخدمة أداء من يمنعه بمرض مريضا أو
 توكيل في ويرغب الطوافة مؤسسات إحدى إدارة مجلس في عضوا الموكل يكون أن -د

 من اإلدارية الجهة بها تقتنع أخرى اسباب أي -هـ .بالمؤسسة آخر عمل لمباشرة أبنائه أحد
 موجبه واعتماد ولإلحاطة ".اهـ .مؤقتة أو دائمة بصفة واجبه أداء من الموكل تمنع أن شأنها
و/ انتهى .)تعميمه جرى

119/ت/8
3/776

10
10

1412
الوكالة

 رقم الخارجية وزارة خطاب سابقاً القضاة رئيس نائب لفضيلة ورد وأن سبق فقد( :وبعد -
 في 244/3 رقم خطابكم إلى باإلشارة« : ونصه هـ1/2/1384 في 24/1/1/1423/3
 معرفة وطلبكم بالخارج المملكة قناصل من لكم ترد التي الوكاالت حول هـ22/1/1384

 العقود إثبات على المصادقة حق لهم بالخارج المملكة ومفوضو قناصل كان إذا ما
 العقود إصدار المملكة ومفوضي لقناصل يحق بأنه نفيدكم . شابهها وما والوكاالت
 هذه تكون وال المملكة خارج المقيمين السعوديين للرعايا بالنسبة شابهها وما والوكاالت
 .».اهـ. الخارجية وزارة قبل من عليها التصديق بعد إال رسمياً معتمدة العقود أو الوكاالت

 المتضمن هـ15/5/1358 في 1922 رقم التعميم القضاة رئاسة من صدر وأن سبق وحيث
 قد بأنه هـ11/5/1358 في 5764 برقم الفخمية النيابة مقام من تبلغت القضاة رئاسة أن

 هـ28/4/1358 في 63/1/3 رقم السياسية الشعبة خطاب في السنية اإلرادة صدرت
 من الصادر القرار على هـ21/2/1358 في 17 برقم الوكالء مجلس موافقة على بالموافقة

 قناصل من تصدر التي الصكوك موضوع في هـ8/2/1358 في 30 برقم الشورى مجلس
 يختص مما المذكور القرار في جاء ما ونص بالخارج السعودية العربية المملكة ومفوضي



 قنصليات بإبالغ الخارجية وزارة تقوم أن« : أوال : يلي كما المذكورة الصكوك بموضوع
 في العدل بكتاب الخاصة واألوامر والتعليمات األنظمة جميع السنية حكومتنا ومعتمديات

 تنظم التي ذلك إلى وما واإلقرارات الصكوك جميع في التباعها السعودية العربية المملكة
. لديها

 القنصليات تصدره ما كل اعتبار الشرعية والمحاكم القضاة رئاسة تبلغ أن : ثانيا
 ذلك ونحو والمشارطات والوكاالت والعقود الصكوك من بالخارج السعودية والمعتمديات

 وتوفرت العدل كتاب نظام عليه نص ما مقتضى على تنظمت قد دامت ما بموجبها والعمل
 توفرها المطلوب الشروط بنفس والمعتمديات القنصليات في العمل بهذا القائم المأمور في
 ظهر إذا : ثالثا . الخارجية وزارة من ومصدقة السعودية العربية بالمملكة العدل كتاب في

 على ينظم لم أو نقص به أن السنية حكومتنا ومعتمدي قناصل من الصادرة الصكوك بإحدى
 واستكمال تصحيحه تطلب أن الشرعية المحاكم فعلى العدل كتاب نظام به قضى ما مقتضى
 السعودية المحاكم لدى بموجبه والعمل المرفوق الصك اعتبار يجري أن : رابعا . نواقصه
 تقوم أن : خامسا . الرسمية الصكوك في توفرها الواجب للشروط وحيازته لرسميته وذلك
 جاللة حكومة قنصليات اختصاصات فيه تحدد عام نظام مشروع بوضع الخارجية وزارة
 ومفوضو قناصل يصدرها التي الصكوك بحق بعاليه جاء ما اعتماد يقضي . الخارج في الملك

 في المذكور الخطاب تبليغ يتم لم وحيث .».اهـ.أعاله موضح هو ما طبق السنية حكومتنا
 واعتماد لإلحاطة تعميمهما جرى فقد المذكور التعميم على طويلة مدة ولمضي حينه

. و/انتهى .)موجبهما
22/ت/8
3/777
3
2

1413
الوكالة

 في 94/74/34470/1 رقم الخارجية وزارة خطاب الوزارة لهذه ورد( :وبعد -
 المملكة ممثليات كافة على الخارجية وزارة تعميم من نسخة ومشفوعه هـ24/11/1412
 معالي خطاب على بناء« :ونصه هـ11/5/1411 في 94/74/16471/1 رقم الخارج في

 خارج من الصادرة الوكاالت بشأن هـ30/4/1411 وتاريخ خ/12/1110 رقم العدل وزير
 في تعريفهم في واعتمدوا عقاراتهم ببيع آخرين بتوكيل قاموا سعوديين مواطنين من المملكة



 .الحفيظة رقم هو بيعه المراد العقار صك في المدون بينما فقط، السفر جواز على الوكالة
 إضافة الوكالة في الحفيظة رقم ذكر ضرورة بجدة األولى العدل كتابة رئيس فضيلة ويقترح

 اعتماد الوزارة تأمل إلخ..الملكية صك مع الوكالة في هو ما ليتطابق السفر جواز رقم إلى
.و /انتهى .)اإلحاطة نأمل .اهـ .»مقتضاه وتنفيذ ذلك

140/ت/8
3/778
4
4

1414
الوكالة

 رقم ـ القنصلية شعبة رئيس ـ الخارجية وزارة وكيل معالي خطاب الوزارة تلقت( :وبعد -
 في 5/3/55 رقم لخطابكم باإلشارة« :نصه والذي هـ25/3/1414 في 94/73/2132/3
 المخولين بالمملكة العدل كتاب وتواقيع أختام لنماذج بيانات به المرفق هـ13/2/1414

 في المملكة ممثليات إبالغ جرى بأنه فضيلتكم أفيد .الشرعية الوكاالت على بالتواقيع
 المملكة مناطق في وكتابها العدل وزارة من الصادرة الشرعية الوكاالت بقبول الخارج

 بتصديقها المطالبة دون الخارج في الشريفين الحرمين خادم وقنصليات لممثليات والموجهة
 في 94/73/3/13630/2 رقم التعاميم بموجب فروعها أحد أو الوزارة هذه قبل من
 ورقم هـ،10/11/1413 في 94/73/14889/2 ورقم هـ،12/10/1413
 إفهام مع ذلك بموجب والتمشي لالطالع .اهـ .»هـ5/3/1414 في 94/73/2692/2

 أو العدل وزارة من تصديقها يلزم ال أنه إلى العمالة باستقدام الخاصة الوكاالت أصحاب
 في المملكة وممثليات سفارات من بتصديقها واالكتفاء الخارجية وزارة من وال فروعها
.و /انتهى .)الخارج

150/ت/8
3/779

20
4

1414
الوكالة

 استقدام في للتوكيل العدل وكتابات للمحاكم التقدم كثرة من لوحظ ما على بناء( :وبعد -
 هذا من التخفيف محاولة في ورغبة أعمال، من الشرعية الدوائر لدى ما على زيادة عمال

 إقراره أخذ عند معرفين بإحضار الموكل مطالبة موضوع ومناقشة دراسة تمت فقد التزاحم



 إلى الحاجة عدم فاتضح استقدام تأشيرات من لديه ما على بناء عمال استقدام في بالتوكيل
 له بمعرفين الموكل مطالبة عدم يعتمد لذا .الوكالة لطالب فقط األحوال ببطاقة اكتفاء ذلك
 .و /انتهى .)لإلحاطة به الخاصة األحوال ببطاقة واالكتفاء عمال استقدام في توكيله عند

 وذلك السابق في كان كما معهن الحال ويستمر النساء على يطبق ال المذكور التعميم
.و/هـ14/6/1414 في 170/ت/8 رقم التعميم بموجب

254/ت/8
3/779
8
3

1415
الوكالة

 في 94/75/26352/1 رقم الخارجية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا( :وبعد -
 من أكثر جمع من بومبي في للمملكة العامة القنصلية الحظته ما المتضمنة هـ21/8/1414

 يؤثر ذلك وأن المملكة في العدل كتاب بعض من واحدة وكالة في تأشيرة من وأكثر موكل
 عدم عليكم لذا .التأشيرات هذه سجالت إلى العودة عند القنصلية في العمل ودقة سير على
 على الوكالة واقتصار االستقدام بتأشيرات يتعلق فيما واحدة وكالة في موكل من أكثر جمع

.و/انتهى .)موجبه العتماد واحد شخص
709/ت/13
3/779

24
2

1416
الوكالة

 هـ22/8/1415 في 26891/1 رقم الخارجية وزارة وكيل سعادة خطاب تلقينا( :وبعد -
 العدل كتابات على التعميم تقترح بومبى في الشريفين الحرمين خادم قنصلية أن المتضمن
 استقدام في يرغب كان إذا الوكالة صك في المطلوبة المهن بتحديد الموكل تنبيه بضرورة

 وإيضاح الدقة تحري من فيه وما المذكور االقتراح لوجاهة ونظراً .إلخ..تأشيراته من جزء
 الموكل كان إذا الوكالة صك في المطلوبة المهن تحديد من مانع ال فإنه الوكالة لمضمون

.و/انتهى )موجبه فأكملوا .تأشيراته من جزء استقدام في يرغب
868/ت/13
3/780
8



11
1416
الوكالة

 رقم التقاعد معاشات مصلحة عام مدير سعادة خطاب الوزارة تلقت( :وبعد -
 تسوية تتولى التقاعد معاشات مصلحة أن المتضمن هـ11/8/1416 في 3/6/1/9/23722

 االستحقاقات وهذه البنوك، طريق عن لهم والصرف المستفيدين أو المتقاعدين استحقاقات
 البعض وأن .حسميات أو واحدة لمرة تصرف مكافآت أو شهرية تقاعدية معاشات تكون قد

 أن إال المستفيدين أو المتقاعدين عن نيابة لهم الصرف بموجبها يطلبون شرعية بوكالة يتقدم
 الجهات لدى حقوقي استالم أو إرثي استالم على فالن وكلت« :بعبارة ترد الوكالة صيغ

 صرف في الحق صاحب عن الوكالة صراحة تفيد ال وأمثالها العبارات وهذه ..»الحكومية
 العدل وكتابات للمحاكم اإليعاز سعادته رغب وحيث .إلخ.. المصلحة لدى المالية مستحقاته

 رغبوا ما فإذا فيها التوكيل في رغبتهم ومدى التقاعدية االستحقاقات عن الموكلين بإحاطة
 صرف في الحق صاحب عن الوكالة صراحة يفيد ما على الوكالة في النص يتم ذلك

 أكد .و /انتهى .)موجبه واعتماد لالطالع .التقاعد معاشات مصلحة من المالية استحقاقاته
.هـ12/3/1419 في 1171/ت/13 رقم بالتعميم

885/ت/13
3/780
2
1

1417
الوكالة

 مجلس قرار على المبني هـ1/9/1400في ت ظ/116 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً( :وبعد -
 المحاماة مهنة بمزاولة تراخيص منح بعدم القاضي هـ12/7/1400 وتاريخ 116 رقم الوزراء

 تلقينا فقد وعليه .إلخ..السعودية بالجنسية يتمتع لمن إالّ النظامية أو الشرعية االستشارات أو
 ومشفوعه هـ14/10/1416 في 2541/11 رقم التجارة وزير معالي خطاب من نسخة
 تعديل األولى بمادته المتضمن هـ14/10/1416 وتاريخ 1049 رقم معاليه قرار من نسخة
 اعتبار :التالي بالنص هـ16/2/1402 في 1190 رقم التجارة وزارة قرار من السابعة المادة

 منقضية القانونية االستشارات مهنة لمزاولة مؤقتة تراخيص لها الصادر السعودية غير المكاتب
 ينظر .و /انتهى .)يخصكم فيما موجبه واعتماد لالطالع .إلخ..مدتها بانتهاء نهائية بصفة

هـ22/2/1423 في 1946/ت/13 رقم التعميم



906/ت/13
3/781

13
4

1417
الوكالة

 المرفق هـ5/3/1417 في ح/1833/417 رقم الحج وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 أي إصدار بعدم العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب إحاطة معاليه رغبة المتضمن صورته
 من مسبقة خطية موافقة على الحصول بعد إال الداخل حجاج مؤسسات ألصحاب وكالة
 . . األكمل الوجه على واجبها أداء من الداخل حجاج مؤسسات تتمكن حتى الحج وزارة

.و /انتهى .) موجبه واعتماد لالطالع . إلخ
819/ت/13
3/781

16
5

1417
الوكالة

 المتضمن هـ22/2/1417 في 461/221 رقم التجارة وزير معالي خطاب تلقينا( :وبعد -
 وتاريخ 1/م رقم الكريم الملكي بالمرسوم الصادر الجديد التجاري السجل نظام أن

 الرسمية الجهة إلى يتقدم من كل أن« على منه )14( المادة في نص قد هـ21/2/1416
 »التجاري السجل في مقيداً يكن لم ما الصفة، بهذه طلبه يقبل ال تاجراً بصفته بطلب

 يكون أن الرسمية الجهات إلى التجار من تقدم التي الطلبات لقبول يتعين النص لهذا وتنفيذاً
 الجهات على التعميم معاليه رغب وقد .إلخ...التجاري السجل في مقيداً الطلب مقدم التاجر

 القيد شهادة بها أرفقت إذا إالّ التجار من تقدم التي الطلبات قبول بعدم بالوزارة المختصة
 واعتماد لالطالع .إنتهى..للمطابقة األصل تقديم مع منها صورة أو التجاري السجل في

.و /انتهى .) موجبه
1124/ت/13
3/782

25
10



1418
الوكالة

 وتحقيق األداء مستوى برفع تعنى والتي الوزارة لهذه العامة األهداف من انطالقاً( :وبعد -
 فيما الرأي وتبادل للتباحث لمنسوبيها الفرصة وإتاحة الشرعية الدوائر في اإلنجاز سرعة
 العدل كتابات لرؤساء األول الملتقى عقد ـ الله بحمد ـ تم فقد لذا .العمل مصلحة يخدم
 في التباحث وجرى هـ1/4/1418 إلى هـ30/3/1418 من الفترة في بالمملكة الثانية

 وكاالت بتنظيم العناية : أوال :التالية التوصيات ذلك عن وانبثق المطروحة الموضوعات
 التعليمات عليه نصت بما االقتضاء وكاالت في التقيد -1 : التالية األمور خالل من االقتضاء
 رئيس من بإذن لالقتضاء الخروج يتم العمل ودقة سالمة لضمان -2 .بموجبها والعمل
 .العامة المصلحة يحقق بما دائرته في العدل كتاب بين الالزم التنظيم بإجراء ويقوم الدائرة

 من لغيره يسمح وال الوكاالت هذه ضبط في الكاملة المسئولية العدل كاتب يتحمل -3
 للمريض طبي تقرير طلب يراعى للمريض االقتضاء لوكالة بالنسبة : ثانيا .بالخروج الكتاب

 في كان إذا أقاربه بشهادة واالكتفاء المستشفى في كان إذا شرعاً المعتبرة حالته عن
 من المدنية األحوال من يرد ما على بناء االسم تعديل أقارير اختصاص نقل : ثالثا .المنزل
 أقارير بتوثيق العدل كتابات اختصاص عدم : رابعا .الثانية العدل كتابة إلى األولى العدل كتابة

 األحوال ببطاقة االكتفاء : خامسا .المحاكم الختصاص راجع ذلك وأن لألفراد الديون
 إحضار عن االجتماعي والضمان والرواتب العوائد وكاالت في التعريف حال في المدنية

 عن التنازل عدا ما الثانية العدل كتابات اختصاص من التنازالت جميع : سادسا .المعرفين
 التقيد مراعاة مع األولى العدل كتابات اختصاص من فهو عقاراً كان إذا اإلرث من النصيب

 الناتجة التنازالت أما المالية بالتنازالت العدل كتابة اختصاص تحديد في الصادرة بالتعليمات
.المحكمة اختصاص من فذلك البدنية الجنايات عن

 مختصة جهة من يحال ما عدا المالية المبالغ في آلخر شخص كفالة توثيق عدم : سابعا
 هذه على ولموافقتنا العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء .االعتبارية الكفاالت وكذلك

.و /انتهى .)بموجبها والعمل االعتماد نرغب التوصيات
1143/ت/13
1/5
2
1

1419
الوكالة



 هـ23/11/1418 في 1/2322 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا(
 هـ17/11/1418 وتاريخ 419/46 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار ومشفوعه

 وبعد واألربعين السادسة دورته في العامة بهيئته المنعقد األعلى القضاء مجلس فإن" :ونصه
 األوراق ومشفوعه هـ8/7/1418 في 1179 رقم العدل وزير معالي كتاب على االطالع
 توكيل في الوقف ناظر أحقية عن المنورة المدينة في الثانية العدل كتابة باستفسار المتعلقة

 أشار وقد ,النظارة صك في ذلك على ينص لم إذا الوقف وريع اإليجارات باستالم غيره
 واختالف تباين فيه بل مطرد غير العدل كتابات في الجاري العمل أن إلى العدل وزير معالي

 وبتأمل .هذا مثل في عليه يسار قرار إصدار معاليه وطلب النظامية الناحية من له ضابط وال
 فال التوكيل للناظر أن على النص النظارة صك في كان إذا أنه يرى المجلس فإن الموضوع

 بمراجعة الناظر فيفهم بالتوكيل له اإلذن على النظارة صك في ينص لم وإذا ذلك من مانع
 جواز عدم أو الناظر توكيل جواز تقرر التي وهي النظارة صك منها صدر التي المحكمة

)/.يحفظكم والله.موجبه واعتماد االطالع نرغب .ذلك
1171/ت/13
1/54

12
3

1419
الوكالة

)

 الوكالة في ينص بأن، القاضي هـ8/11/1416 في 868/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 مصلحة من المالية استحقاقاته صرف في الحق صاحب عن الوكالة صراحة يفيد ما على

 التقاعد معاشات مصلحة عام مدير سعادة خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ ... التقاعد معاشات
 بعض يردهم زال ما أنه المتضمن هـ19/2/1419 في 3/6/1/10/5892 الرقم ذي

 كبيرة مشقة إيجاد في يتسبب مما المطلوب النص تتضمن ال التي الشرعية الوكاالت
 في سعادته ورغب . الخ .... لمستحقيها الحقوق إيصال تأخير على عالوة الشأن ألصحاب

 لذا .الذكر آنف بالتعميم ورد بما التقيد بضرورة العدل وكتابات المحاكم على التأكيد
 التعميم به قضى بما والتمشي االطالع العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب من نرغب
. و)/يحفظكم والله موجبه بإنفاذ منسوبيهم على والتأكيد إلى المشار

1178/ت/13
5/1



5
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1419
الوكالة

 وكالء يراجعهم أنه من العدل كتاب الفضيلة أصحاب من للوزارة ورد ما على بناء فإنه(
 المدني السجل فيها ذكر منها والبعض فقط النفوس حفائظ أرقام فيها ذكر شرعية بوكاالت

 هـ19/6/1411 وتاريخ 64/ت/8 رقم الوزارة لتعميم مخالف ذلك إن وحيث .إلخ..فقط
 في 43564 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب على المبني

 وزارة تؤديها التي الخدمات لكل أساسا المدني السجل بأن القاضي هـ25/12/1410
 من يصدر ما رقم هو المدني السجل رقم ويعتبر وغيرها ]استقدام ـ مرور ـ جوازات[ الداخلية
 أجهزة من يصدر ما كل في إليه اإلشارة تجدر كما ,وثائق من نفسه الشخص باسم الوزارة
 النفوس حفيظة رقم إلى باإلضافة الشرعية الصكوك مثل بأعمالها خاصة األخرى الدولة

 أصحاب من نرغب لذا .إلخ..النفوس حفيظة على الحصول له سبق لمن ومصدرها وتاريخها
 الصادرة الصكوك في واإلشارة التعليمات به تقضي بما التقيد العدل وكتاب القضاة الفضيلة

 لمن ومصدرها وتاريخها النفوس حفيظة رقم إلى إضافة للمنهى المدني السجل رقم إلى منهم
.و)/يحفظكم والله .عليها الحصول له سبق
1218/ت/13

1/5
23
6

1419
الوكالة
 الموكل مطالبة بعدم القاضي هـ20/4/1414في 150/ت/8رقم الوزارة لتعميمي الحاقًا

 ، الخاصة األحوال ببطاقة واالكتفاء عمالة استقدام في توكيله عند له بمعرفين
 ببطاقة االكتفاء الخامسة فقرته في المتضمن هـ25/10/1418في 1124/ت/13ورقم

 عن االجتماعي والضمان والرواتب العوائد وكاالت في التعريف حال في المدنية األحوال
 من الثانية الرياض عدل كتابة رئيس فضيلة عرضه ما على وبناء .الخ..المعرفين احضار

 في االكتفاء فيها يمكن التي اإلقرارات من جملة دراسة وبعد ، الخصوص بهذا مقترحات
 ولذا ، االجراءات تسهيل في رغبة المعرفين إحضار من بدالً الرسمية بالهوية المتقدم تعريف
 الوكالة لطالب المدنية األحوال ببطاقة اإلكتفاء :يعتمد العامة المصلحة مقتضى على وبناء
 التوكيل ـ 2 .الوكالة بفسخ إقرار ـ 1 : التالية األمور في وذلك بمعرفين المقر مطالبة وعدم



 الدولة من الممنوحة األراضي استالم على التوكيل ـ 3 .استحكام حجة استخراج على
 والهاتف والماء كالكهرباء العامة الخدمات إدخال على التوكيل ـ 4 .البيع دون بأنواعها
 واستخراج عليها والتراخيص التجارية السجالت شطب على التوكيل ـ 5 .عنه والتنازل
 يحفظكم والله رضاه فيه لما الجميع الله وفق بموجبه والعمل لإلحاطة .إلخ..لها الفروع
.و)/والسالم

1251/ت/13
1/5

13
8

1419
الوكالة

)

 صدور المتضمن هـ12/7/1419 في 1163 رقم المواصالت وزير معالي خطاب لقدتلقينا
 وبموجب هـ5/8/1417 وتاريخ 470 رقم بالقرار العامة األجرة نشاط ممارسة تنظيم الئحة
 يزاولون الذين األفراد أحكامها بعض من استثني فقد هـ9/8/1418 وتاريخ 694 رقم القرار
 بهدف باسمائهم والمسجلة بأنفسهم ليقودونها بسياراتهم العامة األجرة نشاط صدورها وقت

 معاليه رغب وقد .إلخ..بأنفسهم عليها يعملون التي سياراتهم من االستفادة على مساعدتهم
 .إليها المشار سياراتهم بقيادة لغيرهم تسمح لهؤالء وكاالت إصدار بعدم العدل كتاب إبالغ

.و/يحفظكم والله.)موجبه واعتماد لالطالع
1249/ت/13
1/54

13
8

1419
الوكالة

 وتاريخ 256424/أم رقم المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا لقد(
 يزال ال الموجان حسين بن عبدالله / اإلمارة بديوان الموظف أن المتضمنة هـ13/7/1419

 أنه سموه علم إلى نمى وقد موظف إلى متسبب من النفوس حفيظة في مهنته تعديل في يماطل
 التجارية األعمال ومزاولة أموال على الحصول منها الهدف الغير من وكاالت على يتحصل

 .. الغير عن للمذكور وكالة إصدار بعدم العدل كتابات على التعميم سموه ورغب . الخ ..
 الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من )61( المادة وبناءً لذلك ونظراً .الخ



 به تقضي بما التمشي واعتماد االطالع نرغب هـ29/1/1392 في ت/17/2 رقم والتعميم
 في 1772/ت/13 رقم التعميم ينظر . و /يحفظكم والله ) الخصوص هذا في التعليمات

هـ30/4/1422
1342/ت/13
1/5

22
1

1420
الوكالة

)

 االتصاالت شركة إدارة مجلس ورئيس والهاتف والبريد البرق وزير معالي خطاب تلقينا لقد
 بدأت االتصاالت شركة أن والمتضمن هـ20/12/1419 في 764/99 رقم السعودية

 منظورة دعاوى ويوجد بالكامل للدولة مملوكة شركة وهي هـ6/1/1419 من اعتباراً عملها
 إحضار الشركة ممثلي من طلبو المحاكم قضاة وأن الشركة ضد الشرعية المحاكم أمام

 مناطقة بمختلف الشرعية للمحاكم اإليعاز معاليه وطلب .ذلك متابعة تخولهم شرعية وكالة
 وأن ذكر ما الحال وحيث .الشركة ممثلي من المقدم التفويض خطاب قبول باعتماد المملكة

 المقدم التفويض خطاب قبول يعتمد لذا بالكامل للدولة مملوكة السعودية االتصاالت شركة
 رقم التعميم ينظر .و)/فيها طرفاً الشركة تكون دعوى أي في الشركة ممثلي من
هـ27/3/1422 في 1751/ت/13 ورقم هـ26/2/1422 في 1741/ت/13
1498/ت/13
1/54

23
11

1420
الوكالة

)

 وتاريخ 57568/20/1 رقم بالرياض الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا لقد
 بن محمد / الشيخ بالمحكمة القاضي فضيلة من صدر قد أنه المتضمن هـ8/11/1420

 محكمة من المصدق هـ25/2/1420 وتاريخ 141/13 رقم الحكم الجارالله عبدالله
 لدى ثبت أنه والمتضمن هـ24/10/1420 في أ/ش/1306 رقم بالقرار بالرياض التمييز



 يحمل والذي هـ1327 عام المولود السيار محمد بن علي بن عبدالله الرجل بأن فضيلته
 في 97447 الحفيظة ورقم 1-0390-4335-9-1 رقم المدني السجل

 والمكان للزمان مدرك وغير الشيخوخي بالخرف مصاب أنه الرياض من هـ2/11/1388
 مستشفى من الصادر الطبي التقرير حسب بنفسه شئونه إدارة على قادر وغير حوله وما

 عبدالرحمن / األخ ولصالحية هـ29/11/1419 في 1908 برقم بالرياض النفسية الصحة
 للوالية 1-0024-6005-1-2 رقم األحوال بطاقة يحمل المديهيم سليمان بن صالح بن

 العدل وكتابات المحاكم على التعميم وطلب المذكور على شرعياً ولياً فضيلته أقامه فقد
 النقد لمؤسسة والكتابة الشرعي الولي عدا المذكور عن وكيل أي قبول وعدم لإلحاطة بذلك

 الولي قبل من إال المذكور أرصدة من مبالغ أي سحب بعدم البنوك جميع على للتعميم
 التعميم ينظر . و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . انتهى . غيره دون الشرعي

هـ22/12/1423 في 2149/ت/13 رقم
1525/ت/13
1/5
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1421
الوكالة

)

 الى العدل كاتب خروج حول هـ3/12/1404 في ت/12/205 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً
 ذلك وتخصيص غيره أو توكيل ضبط طلب حالة في الرئيسية بالسجون السجن إدارة

 تلقينا فقد وعليه . الخ .. البدنية المنافع بعض تعطيل أو كالقتل الكبيرة الجرائم بسجناء
 ش18/2627/2 رقم السري البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب

 في للمحكمة سجين أي بعث بعدم تقضي التعليمات أن(( : المتضمن هـ13/11/1420في
 جوانب له سجنه في وهو السجين إجراءات إنهاء إن وحيث بسببها المسجون القضية غير

 مراجعي أمام اظهارهم عدم أو السجناء على المحافظة ناحية من سواء ملموسه إيجابية
 داخل مستعجلة محاكم بانشاء سام أمر صدر أن سبق وقد مكبلين وهو الدوائر تلك وموظفي

 إدارة بين التنسيق يتم أن المناسب فمن ولذلك إليه أشير ما منها ألسباب السجون بعض
 مرتين أو مرة السجن إلى العدل كاتب يحضر بحيث بها العدل وكتابة منطقة كل سجون
 إلى السجين بأرسال يتعلق ما أما . الوكاالت عمل في الراغبين السجناء اعداد حسب بالشهر

 فتقوم المالية القضايا في وبالذات بسببها سجن التي القضية غير في الشرعية المحكمة



 ضرورة هناك أن وإذااتضح وتعليمات أنظمة من مالديها وفق ذلك بمعالجة المدنية الحقوق
 إدارة بين التنسيق فيتم االساسية قضيته غير قضية في الشرعية المحكمة إلى السجين لبعث

 مايراه لتقرير االداري للحاكم ذلك عن العرض يتم ارساله بضرورة القناعة حالة وفي السجن
 للصالح خدمة التنفيذ موضع لوضعه المختصة للجهات ذلك إيالغ سموه ويرغب )).مناسباً

 هـ23/3/1408في ت8/44 برقم الوزارة من صدر أن سبق ماذكروما على وبناء .هـ.ا.العام
 من نرغب العامة المصلحة تقتضيه ما على وبناء هـ28/6/1401في ت 107/12 ورقم

 السجون إدارة مع التنسيق واعتماد االطالع منطقته في كل العدل كتاب الفضيلة أصحاب
 في العدل كتاب بين بالتناوب ذلك يكون وأن الحاجة حسب السجناء وكاالت إلنجاز
. بموجبه يلزم ما فأكملوا . الواحدة الدائرة

الوزارة من التعميم يطلب يحفظكم،،، والله
1553/ت/13
1/54
8
4

1421
الوكالة
 المركزية اإلدارة تتولى بأن بالوزارة اإلداري التطوير إدارة من المرفوع االقتراح إلى إشارة

 تواقيع و أختام باعتماد الخارجية لوزارة الكتابة بالوزارة واألختام المطبوعات لجنة أو للتوثيق
 إلى وإشارة .الخ...الوكاالت بإصدار المخولين العدل وكتاب القضاة الفضيلة أصحاب
 المتضمن هـ20/2/1421 في8433/21 رقم القضائية للشئون الوزارة وكيل فضيلة خطاب

 ما والحل لذا .للتوثيق المركزية اإلدارة اختصاص إلى أقرب هو اقتراح من إلية أشير ما بأن
 للتوثيق المركزية اإلدارة إلى الخصوص هذا في إليكم يرد ما وإحالة االطالع نرغب ذكر
. ك / )يحفظكم والله
1653/ت/13
1/5

29
10

1421
الوكالة

 99/ع/166 رقم الكبير سعود بن عبدالرحمن األمير السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 الكبير سعود بنت الجوهرة /األميرة أخته لحالة نظراً أنه المتضمن هـ19/10/1421 وتاريخ



 عليها الوصاية سموه تولى فقد لمصالحها ورعايتها بشؤونها القيام تستدعي التي الصحية
 رغب وقد . هـ10/2/1421 في 3/1 برقم بالرياض الكبرى المحكمة من الصك بموجب

 األخت األميرة باسم وكالة أية قبول أو صك أي إفراغ بعدم العدل كتاب على التعميم سموه
. و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب ذكر ما على وبناء .إلخ ...الجوهرة

1659/ت/13
1/54
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الوكالة

 -الله رحمه -عبدالعزيز بن مشاري / األمير الملكي السمو صاحب ورثة خطاب تلقينا لقد
 بن مشاري األمير أوالد وعبير وفهد وهاله ومها ونوف وفيصل ومضاوي وهنا موضى : وهم

 إيقاف يرغبون كما ,مورثهم يخص عقار أي إفراغ عدم في رغبتهم المتضمن عبدالعزيز
 تنتهي حتى والدهم المرحوم من صادرة قديمة وكاالت لديه وكيل أي قبل من التصرف

 الغرض لهذا الرياض إمارة في المشكلة اللجنة وإبالغ .الممتلكات جميع حصر من اللجنة
. و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .تخصهم معاملة بأي
1660/ت/13
1/54
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 آل عبدالعزيز بن سعود بن محمد الباحة منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 صدور إلى اإلشارة المتضمن هـ9/11/1421 في 60239/21 برقم لدينا المقيد سعود
 بن سعود أبناء ونهار يزيد /األميرين الملكي السمو صاحبي لألخوين سموه من وكالة

 سموه وطلب .44/1 جلد هـ16/9/1417 في2880 برقم الباحة عدل كتابة من عبدالعزيز
 تلك بموجب تمت التي المبايعات صور بجميع وتزويده ...نهائياً الوكالة هذه إلغاء الكريم
 تمت التي المبايعات صور عن واإلفادة موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الوكالة
هـ19/12/1421 في 1686/ت/13 رقم التعميم ينظر . و / )الوكالة تلك حسب

1665/ت/13
1/54
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 في1114/1/3 رقم الشورى مجلس رئيس معالي خطاب الوزارة تلقت لقد
 نظام مشروع تدرس الشورى بمجلس اإلسالمية الشئون لجنة أن المتضمن هـ3/11/1421

 الوكاالت مهنة بمزاولة لهم للمرخص إحصائي ببيان التزويد إلى اللجنة ولحاجة .المحاماة
 لذا .المذكور بالبيان التزويد معاليه وطلب إلخ ..يحملونها التي مؤهالتهم على مشتمالً

 يومين خالل ]4012530[ رقم الفاكس على بذلك موافاتنا وسرعة االطالع إليكم نرغب
. ك )/تاريخه من
1686/ت/13
1/54
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الوكالة

)

 الصادرة الوكالة إلغاء بشأن هـ10/11/1421 وتاريخ 1660/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا
 يزيد األميرين الملكي السمو صاحبي ألخويه الباحة منطقة أمير الملكي السمو صاحب من

 في 2880 برقم الباحة عدل كتابة من -الله رحمه -عبدالعزيز بن سعود الملك أبني ونهار
 وعليه إلخ..الوكالة هذه حسب تمت التي المبايعات صور عن واإلفادة .هـ16/9/1417
 المتضمن هـ17/11/1421 وتاريخ2162486 برقم لدينا المقيد سموه خطاب تلقينا فقد

 كتابة من الصادرة هـ16/9/1417 في 2880 رقم الوكالة عن تفرع ما إلغاء سموه طلب
 في 940/1 برقم الباحة عدل كتابة من الصادرة الوكالة ومنها وكاالت من الباحة عدل

 وكذلك , الزهراني أحمد بن صالح /للمدعو يزيد األمير سمو منحها والتي هـ2/12/1418
 والتي هـ28/1/1418 في 471/1 برقم الثانية الرياض عدل كتابة من الصادرة الوكالة
 من تم مما بصور سموه وموافاة .الزهراني أحمد بن صالح /للمدعو نهار األمير سمو منحها

 اإلفادة مع واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .الثالث الوكاالت تلك بموجب وشراء بيع
و / )منها صور وارفاق الوكاالت تلك حسب تمت التي المبايعات عن
1769/ت/13
1/54
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الوكالة
 16623/22/1 رقم بالرياض الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب إلى إشارة

 سعود / الشيخ بالمحكمة القضائي العضو فضيلة خطاب على المعطوف هـ18/3/1422في
 علي بن صالح بن أحمد /توليه المتضمن هـ14/3/1422 في 16623/22 برقم العثمان
 خرف من لمعاناته هـ12/3/1422 في 73/8 رقم الصك بموجب صالح والده على السيار

 وكالة بأي االعتداد وعدم بذلك العدل وكتابات المحاكم إبالغ فضيلته وطلب . الشيخوخة
 أي أو المذكور من السحب قبول بعدم النقد مؤسسة مخاطبة فضيلته طلب كما . منه تصدر
. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الولي عدا ما له وكيل
1772/ت/13
1/54

30
4

1422
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)

 تقضي بما بالتمشي القاضي هـ13/8/1419 في 1249/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا
 والتعميم ، الشرعية الدوائر في اإلدارية األعمال تنظيم من )61( المادة ومنها التعليمات به

 / المكرمة مكة إمارة بديوان الموظف بخصوص وذلك هـ29/1/1392 في ت17/2 رقم
 لنا تقدم وحيث . الخ ... الغير من وكاالت على يتحصل الذي الموجان حسين بن عبدالله
 ومشفوعه هـ20/4/1422 وتاريخ 23420/22 برقم المقيد باستدعائه الموجان عبدالله
 وتاريخ ظ/70233/2 برقم المكرمة مكة منطقة إمارة من الصادر القرار من صورة

 الموجان حسين بن عبدالله 8 رقم 10/ م باإلمارة الموظف إحالة المتضمن هـ27/1/1422
 نرغب ذكر ما الحال وحيث . طلبه على بناءً هـ1/3/1422 من اعتباراً المبكر التقاعد على

. و / يحفظكم والله)بذلك منتهياً بعاليه إليه المشار التعميم واعتبار االطالع إليكم
1788/ت/13
1/54
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الوكالة
 مدير سعادة خطاب على المبني هـ26/2/1422وتاريخ هـ1740/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا
 هـ12/2/1422 في 2001-3555-6 رقم الوسطى بالمنطقة السعودية أرامكو شئون

 كتابة من الصادرة الوكالة بموجب عبدالشكور أبوبكر حمزه بن أحمد / توكيل المتضمن
 الوزارة تلقت فقد وعليه .الخ..هـ15/11/1417 وتاريخ 3045-2برقم الخبرالثانية عدل

 2001-6036-6 رقم الوسطى بالمنطقة السعودية أرامكو شئون مدير سعادة خطاب
 تم وقد المفعول سارية تعد لم بعاليه إليها المشار الوكالة أن المتضمن هـ1/5/1422 وتاريخ

 وعدم االطالع إليكم نرغب لذا . بذلك يلزم من إشعار سعادته وطلب . لمصدرها تسليمها
 وتاريخ 3045-2 رقم الثانية الخبر عدل كتابة من الصادرة الوكالة اعتماد

 والله )عبدالشكور ابوبكر حمزه أحمد / المدعو بتوكيل والخاصة هـ15/11/1417
. و /يحفظكم

1839/ت/13
1/5
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)

 ر/14191 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة : أوال : يلي ما ومشفوعه هـ2/8/1422 في

 بهذا المرفقة بالصيغة المحاماة نظام على بالموافقة القاضي هـ14/7/1422 وتاريخ 199
 القاضي هـ28/7/1422 وتاريخ ) 38/م ( رقم الملكي المرسوم من نسخة : ثانيا . القرار

 . و/ ) موجبه واعتماد لالطالع ، ذكر مما نسخة برفقه تجدون لذا . ذلك على بالمصادقة
. هـ22/2/1423 في 1945/ت/13 رقم التعميم ينظر
1868/ت/13
1/5
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الوكالة



 في 1/10334 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا لقد (
 صرف بطلب الوكالء بعض يتقدم أن الحيان بعض في يحدث أنه المتضمن هـ22/8/1422

 من النوع هذا على لوحظ وقد . " الغائب وكالة " يسمى ما بموجب آخرين ألشخاص عوائد
 هويات أرقام ذكر عدم - . فقط ثالثية أو ثنائية الموكلين أسماء إدراج - : الوكاالت
 من الوكاالت هذه بعض خلو - . التوكيل قبل الموكلين بعض وفاة - . الشخصية الموكلين

 وذلك تذمر من عنها ينتج وما السلبيات هذه تالفي معاليه رغب وقد . وتاريخه الصادر رقم
 الموكلين أن من التأكد - . موكل لكل الرباعي االسم - : اآلتي على الوكالة تشتمل بأن

 تدوين - . الوكالة بموضوع علم على وأنهم الحياة قيد على الوكالة في أسماؤهم الواردة
 به تبلغت أن سبق ما على وبناء إليه أشير لما ونظرا . وكالة كل على الصادر وتاريخ رقم

 نرغب . هـ4/3/1391 في ت/33/3 ورقم هـ14/8/1388 في ت/68/3 برقم المحاكم
. و/ ) معاليه إليه أشار ما ومالحظة االطالع إليكم
1884/ت/13
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 وتاريخ ج/1213 رقم عبدالعزيز بن أحمد / األمير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 بموجب حيمد أبو محمد بن أحمد / المدعو وكل وأن سبق أنه المتضمن هـ15/10/1422

 في ع/و/4 جلد 31 برقم بجدة التجارية بالغرفة العدل كاتب فضيلة من الصادرة الوكالة
 كاتب من الصادر الوكالة فسخ صك بموجب الوكالة هذه فسخ تم وقد هـ12/3/1422

 الكريم سموه رغب وقد.الخ ... هـ14/10/1422 في 4 رقم بجدة التجارية بالغرفة العدل
.و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .الخ... المذكورة الوكالة بفسخ التعميم

1889/ت/13
1/54
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 بن عبدالرحمن / األستاذ تعيين بشأن هـ20/5/1413 في 59/ت/8 رقم لتعميمنا إلحاقا(
 فقد وعليه . الخ ... سعود آل أوقاف على اإلشراف هيئة في عضواً رويشد ابن سليمان



 األشراف هيئة عضو الرويشد سليمان بن عبدالرحمن / األستاذ خطاب من صورة تلقينا
 رحمة إلى انتقل قد الرويتع عبدالرحمن بن صالح / سعود آل ألوقاف الناظر أن والمتضمن

 ويتلقى جديد ناظر تعيين يتم حتى إليه الموكولة المهام ممارسة عن يتوقف سوف وإنه الله
 . و / ) آخر إشعار حتى بذلك واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .العمل تسيير التوجيه

. هـ14/4/1423 في 1978/ت/13 رقم التعميم ينظر
1897/ت/13
1/54
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 عبدالعزيز بن خالد الملك جاللة بنت موضي األمير الملكي السمو صاحبة خطاب تلقينا لقد
 وكالتها إلغاء المتضمن هـ8/11/1422 وتاريخ بدون رقم – الله يرحمه – سعود آل

 الملك جاللة بنات ) ومشاعل ، البندري ، حصه ، نوف ، الجوهرة ( األميرات وأخواتها
 عدل كتابة من والصادرة الغامدي حمدان آل أحمد بن عمر / للمدعو – الله يرحمه – خالد

 الملكي السمو صاحبة رغبت وقد . الخ ... هـ14/1/1420 في 21/18برقم الثانية الرياض
 االطالع إليكم نرغب لذا . ذلك بإنفاذ لدينا المختصة اإلدارات تعميد موضي األميرة

. و / ) موجبه ومراعاة
1923/ت/13
1/5
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الوكالة

)

 بتشكيل القاضي هـ2/1/1423 وتاريخ 81 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه
 وتألف المحاماة نظام من الخامسة للمادة وفقا الوزارة في المحامين وقبول قيد لجنة

 واتخاذ المقدمة الطلبات في والنظر دوري بشكل االجتماع اللجنة أعضاء على وأن .أعضائها
 واإلحاطة لالطالع .المحاماة نظام في الواردة والمعايير الضوابط وفق حيالها الالزم
.ك)/بذلك
1945/ت/13
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 الملكي المرسوم فيه المبلغ هـ12/8/1422 وتاريخ 1839/ت/13 رقم للتعميم إلحاقا(
 وتاريخ 199 رقم الوزراء مجلس قرار على المبني هـ28/7/1422 وتاريخ 38/م رقم
 واألربعون الثالثة المادة نصت وحيث .المحاماة نظام على بالموافقة القاضي هـ14/7/1422
 ونظرا ,نشره تاريخ من يوما تسعين بعد به ويعمل الرسمية الجريدة في النظام هذا نشر على
 /17 وتاريخ ]3867[ رقم عددها في القرى أم جريدة في النظام هذا نشر تم قد أنه إلى

.و)/بذلك واإلحاطة االطالع نأمل .هـ1422 عام من شعبان
1970/ت/13
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 متابعة على للتوكيل العدل كتابات إلى المنح أصحاب بعض تقدم من لوحظ ما على بناء فإنه(
 والتخصيص القبض قبل البيع على التوكيل في لما ونظرا ..وبيعها لها صكوك وإخراج منحهم

 الفتوى على وبناء ,والموكل الوكيل بين إشكال من ذلك على يترتب وما الجهالة من
 حتى الممنوحة األرض بيع جواز عدم من واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة من الصادرة
 بيع من حصل وما ومساحتها وحدودها موقعها ويعرف المختصة الجهة من صاحبها يستلمها

 ببيع بالتوكيل إقرار توثيق عدم واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .باطل بيع فهو ذلك قبل لها
 يمنع ما وجود وعدم االختصاص جهة من لمنحته الممنوح واستالم تخصيصها بعد إال المنح

.و)/الكامل التصرف بها تصرفه من
1995/ت/13
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)



 من الشرعية الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى التي للوزارة العامة األهداف مع تمشيا فإنه
 فيما الخبرات وتبادل للتباحث قطاعاتها اختالف على الوزارة منسوبي بين لقاءات عقد خالل
 واألنظمة ,الشرعية األصول مقتضى ضوء في اإلنجاز وسرعة واتقانه العمل سير حول بينهم

 في والثانية األولى العدل كتابات لرؤساء الرابع الملتقى عقد جرى فقد ,المرعية والتعليمات
 كتابة اختصاص ـ 1 : التالية التوصيات اللقاء هذا عن وانبثق هـ19/1/1423ـ17 الفترة
 التراضي وقسمة العقارات في المشاعة اإلرثية الحصص عن التنازل بتوثيق األولى العدل
 ويصدر عوض بغير أو بعوض ذلك أكان وسواء خارجها أم المكانية الوالية داخل سواء
 للتهميش مصدره إلى يبعثه ثم الملكية صك على أجراه بما ويهمش بذلك صكا العدل كاتب
 العقار برهن المتعلقة الحجزية الكفالة بإقرار األولى العدل كتابة اختصاص ـ 2 .سجله على
 وعدم األحوال ببطاقة االكتفاء إيجابيات في النظر بعد ـ 3 .لها المكانية الوالية حدود في

 في 150/ت/8 رقم بالتعاميم استثنيت التي الوكاالت في معرفين إلى الحاجة
 1218/ت/13 ورقم ,هـ25/10/1418 وتاريخ 1124/ت/13 ورقم ,هـ20/4/1414

 المدنية األحوال ببطاقة االكتفاء يشمل أن المجتمعون أوصى فقد هـ23/6/1419 وتاريخ
 الجهات أمام الترافع ووكاالت البيوع كوكاالت الوكاالت كافة معرفين إلى الحاجة وعدم

 ما الوكاالت من وغيرها الحكومية الجهات ومراجعة واالستالم القبض ووكاالت القضائية
 الصياغة في ماثله ما أو الوزارة قبل من المطبوع النموذج في المعدة العامة الوكاالت عدا
 في المدنية األحوال ببطاقة واالكتفاء المعرفين عن االستغناء وكذلك .معرفين من بد فال

 العقارات عن الدولة وتنازل ,الملكيات ونزع ,الجنسية عن والتنازل ,األسماء تغيير أقارير
 الحال اقتضى إذا العدل لكاتب ويحق .واألطوال الحدود تعديل أو الدولة أمالك لمصلحة

.بعاليه ذكر فيما معرفين طلب

 المرسوم صدر والتي بعده أو هـ1/2/1395 تاريخ قبل البلدية باعتها التي األراضي ـ 4
 للمقام والقروية البلدية الشؤون وزارة من الرفع بعد إال البيع أوامر تنفيذ بعدم الملكي
 السامي المقام قبل من بيعها إجازة بعد إال توثيقها إمكانية بعدم أصحابها فيفهم ,السامي
 أراد إذا ـ 5 .االستحكام حجج تعليمات لتطبيق المختصة المحكمة إلى التقدم أو الكريم
 وأطواله المتبقي الجزء وكذلك المفرغ الجزء تحديد فعليه صك من جزء إفراغ العدل كاتب

 إلى الكتابة العدل كاتب فعلى المتبقي يحدد ولم منها أجزاء أفرغ التي الصكوك أما ومساحته
 الحاجة دون تصدر الزراعية الكفاالت وثائق ـ 6 .المتبقية األجزاء لتحديد المختصة الجهة

 ـ 7 .المنطقة إلمارة اإلداري النطاق حدود ذلك يتعدى أال على المكانية بالوالية ربطها إلى
 التأسيس لعقد الموثق العدل كاتب يتولى الشركات عقود في الواردة التملك صكوك



 رسميا بعثه فيتم خارجها كان وما لعمله المكانية الوالية حدود في صكوكها على التهميش
 داخل من الصادرة بالعقار المتعلقة الوكاالت ـ 8 .سجله وعلى عليه للتهميش جهته إلى

 ,ومصدرها وتاريخها الحفيظة ورقم المدني السجل رقم بين فيها يجمع خارجها أو المملكة
 أوصى الوكالة بفسخ يتعلق فيما ـ 9 .فقط المدني السجل برقم فيكتفى ذلك عدا وما

 معه وليس فسخها في الموكل ورغب خاصة الوكالة كانت إذا : أوال : يلي بما المجتمعون
 النموذج حسب الوكالة بفسخ إقرار أخذ فيتم يده في هي ممن إحضارها وتعذر أصلها

 إذا ـ أ : ثانيا .اإللغاء هذا من بنسخة العالقة ذات الجهة وتزود األصل له يسلم به المعمول
 كاتب فعلى الفسخ بطلب أصدرتها التي الجهة إلى بأصلها الموكل وتقدم عامة الوكالة كانت
 وسجلها الوكالة أصل على والتهميش الفسخ أصل وإعطاؤه الفسخ على إقراره أخذ العدل
.بذلك

 إقراره فيؤخذ معه وأصلها الوكالة أصدرت التي الجهة غير إلى الموكل تقدم حال في ـ ب
 الجهة إلى الملغى األصل بعث يتم ثم لديه صدر بما الوكالة أصل على ويهمش الفسخ على
 من الوكالة فسخ بطلب الموكل تقدم إذا ـ جـ .بذلك سجلها على للتهميش أصدرتها التي

 بالفسخ إقرار فيؤخذ الوكيل من إحضارها لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة
 أصلها على التهميش رغب وإذا .باإللغاء سجلها على ويهمش له ويسلم صك بذلك ويصدر
 الموكل تقدم إذا ـ د .الوكالة تسليم الوكيل رفض حال في األمنية الجهة بمراجعة فيفهم
 ذكر ما فيتخذ ذلك لتعذر أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة غير من الوكالة فسخ بطلب

 سجلها على للتهميش فسخ من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "ج" الفقرة في
 إقراره فيؤخذ الوكالة منها صدرت التي الجهة إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ هـ .بذلك
 أصل على ويهمش موكله إلى بتسليمه يقوم لكي له ويسلم صك بذلك ويصدر بالعزل
 منها صدرت التي الجهة غير إلى نفسه بعزل الوكيل تقدم إذا ـ و .بذلك وسجلها الوكالة
 الوكيل عزل من تم بما أصدرتها التي الجهة إلى والكتابة "هـ" فقره في ذكر ما فيتخذ الوكالة
 التي الخيرية الجمعيات إلى ترد التي الهبات توثيق مناسبة ـ 10 .سجلها على للتهميش لنفسه

 الجهة موافقة فالبدمن البيع أو الشراء ألغراض اإلفراغ أما ,بنشاطها ترخيصا تحمل ال
 أن وكالة بطلب شخص له يتقدم عندما العدل كاتب على ـ 11 .بنشاطها باإلذن المختصة

 في ذلك على والنص تخصيصا أو تعميما فيه التوكيل يرغب فيما حاجته تحديد منه يطلب
.مخصوص ألمر حكومية إدارة مراجعة الوكالة لهذه الباعث كان إذا سيما ال الوكالة

 يتعين فإنه التوكيل في الوكيل ورغب التوكيل حق للوكيل أن فيها ينص التي الوكاالت ـ 12
 كانت وإذا ,العقار ببيع خاصة أو عامة كانت إذا وسجلها األصلية الوكالة على الشرح



 رسمية بمذكرة وترسل عليها الشرح بعد منها صورة فتؤخذ أخرى جهة من خارجة الوكالة
 عند العائلة دفتر أصل إحضار تعذر إذا ـ 13 .بذلك سجلها على للتهميش صدورها جهة إلى

 التملك صك أن حال وفي .لها المدني السجل من نسخةمصدقة فيطلب المرأة هوية إثبات
 من فيطلب الراهن الوقت في تحملها التي غير هوية وتاريخ رقم يحمل بالمرأة الخاص

 التي والهوية الصك في المدونة الهوية بين فيها الربط يتم بذلك مشهد المدنية األحوال
 بشأن السابق األولى العدل كتابات رؤساء ملتقى عن صدر ما على التوكيد ـ 14 .تحملها
 عن فيها اإلحالة تتم التي العدل كتابات عدا ما اإلحالة ورقة على العدل كتابة رئيس توقيع
 العدل كاتب خروج على التعليمات تنص التي االقتضاء وكاالت ـ 15 .اآللي الحاسب طريق

 .إقراره بعد به للعمل العدل كتابات وتبلغ الوزارة تحدده ترتيب ضمن تتم مقرها في إلجرائها
 دون ما حسب" :بعبارة يكتفى مشموله جميع بانتقال الصك ظهر على الشرح حال في ـ 16
 مكتمل الصك يكون أن شريطة الضبط في والمساحة واألطوال الحدود ذكر عند "الصك في

 الجهة من معتمد مخطط وفق العقار يكون أن بينها من والتي والنظامية الشرعية اإلجراءات
 واعتماد االطالع نرغب ذلك على ولموافقتنا العامة المصلحة مقتضى على وبناء .المختصة

.و)/بموجبها العمل
2018/ت/13
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 التعميم تلقينا فقد عليه .هـ21/9/1420 وتاريخ هـ1472/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 وتاريخ 17/42749 رقم بالنيابة الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب البرقي

 هـ3/2/1409 وتاريخ 120/س17 رقم لتعميمنا إلحاقاً[ :نصه اآلتي هـ21/5/1423
 ما على بالموافقة القاضي هـ24/10/1408 في 1075/8 رقم السامي األمر على المبني

 العمل أرباب بعض تقصير ظاهرة لدراسة المشكلة اللجنة توصيات من الثاني البند في جاء
 في 4924/س17 رقم وتعميمنا ومستحقاتهم رواتبهم صرف وتأخير عملهم تجاه
 هـ21/6/1409 في 8899/ب/4 رقم البرقي السامي األمر على المبني هـ25/11/1409

 الذكر سالف ثانياً البند من والرابعة الثالثة الفقرتين حكم مقتضى تنفيذ بتأجيل القاضي
 في 7419 رقم وتعميمنا إليه المشار األمر إلنفاذ الالزمة اإلجراءات لوضع لجنة وتشكيل



 هـ11/9/1420 في 14521/ب/4 رقم البرقي السامي األمر على المبني هـ28/1/1421
 معالي خطاب تلقينا )فاصلة( إليها المشار )3/4( رقم الفقرتين تعديل على الموافقة بخصوص

 معاليه يرى الذي هـ13/3/1423 وتاريخ 4424 رقم االجتماعية والشؤون العمل وزير
 من لديها عما اإلبالغ وكيفية العمال تجاه بمسؤولياتها الحكومية الجهات تذكير إلى الحاجة

 الحكومية الجهات على والتأكيد لها التابعة المشاريع في العمال لرواتب تأخير مشكالت
 1075/8 رقم الكريم السامي األمر في الواردة التوصيات من السادسة بالتوصية وتذكيرها

 والخاصة والخامسة األولى التوصية ذلك يشمل بأن أيضاً يوصي كما هـ24/10/1408 في
 المقاول ومتابعة استحقاقها فور المقاولين مستحقات بصرف الحكومية الجهات على بالتأكيد

 .اهـ ]الباطن من مقاوليهم عمال لحقوق واألفراد والمؤسسات الشركات وبضمان بأول أوالً
و/ ).موجبه واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا
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 وتاريخ خ/11603 رقم الرياض منطقة أمير نائب الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 آل عبدالعزيز بن هذلول / األمير الملكي السمو صاحب لسموه تقدم انه هـ7/4/1423

 لوكيله سموه من الممنوحة الوكالة إلغاء بطلب هـ27/3/1423 في المؤرخ بخطابة سعود
 كافة إيقاف وكذلك للغير وكاالت عنها تفرغ وما المريبض حسن بن عبدالله / السابق

 . العدل كتاب على ذلك تعميم سموه وطلب . الخ ... كان إيا سموه من الصادر الوكاالت
و / ) موجبة وإعتماد االطالع نرغب ذكر ما على وبناء
2023/ت/13
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 رقم السعودية العربية الجوية الخطوط عام مدير معالي خطاب تلقينا لقد(
 تفويضه اعتماد معاليه طلب المتضمن هـ17/6/1423 وتاريخ 518/130/1292/3

 شرعية كوكالة تفويضه واعتبار عنه كمفوضين الشرعية للدوائر السعودية الخطوط لموظفي



 وبناءا ذكر ما الحال وحيث . الخ ... درجاتها بمختلف الشرعية الدوائر لدى بها العمل يقبل
 )18/1( رقم والمادة ، التنفيذية والئحته الشرعية المرافعات نظام من )47/6( المادة على
. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب التنفيذية والئحته المحاماة نظام من
2030/ت/13
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 التنفيذية الالئحة به المبلغ هـ15/6/1423 وتاريخ 2010/ت/13 رقم تعميمنا إلى إشارة
 جاء ما على وبناء .هـ8/6/1423 وتاريخ 4649 رقم بقرارنا عليه الموافق المحاماة لنظام

 والمستشارون المحامون يستمر" أن من إليه المشار النظام من والثالثين الثامنة المادة في
 وزارة أو العدل وزارة من صادرة نافذة تراخيص أو توكيل إجازات لديهم الذين السعوديون

 أن والتراخيص اإلجازات تلك أصدرت أن سبق التي المختصة الجهات وعلى...التجارة
 أو اإلجازات منحهم بموجبها تم التي والمستندات األوراق جميع اللجنة إلى تحيل

 إليكم نرغب لذا المحاماة بشئون تعنى بالوزارة خاصة إدارة إنشاء تم وحيث .إلخ..التراخيص
 إجازة لهم سبق الذين بالمحامين خاصة ملفات من لديكم ما جميع بعث واعتماد االطالع

 بفهرستها العناية مع ]للمحاماة العامة اإلدارة[ الوزارة إلى المحكمة طريق عن الوكاالت مهنة
.و)/وترتيبها

2037/ت/13
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 وسرعة الشرعية الدوائر في األداء مستوى برفع تعنى والتي للوزارة العامة األهداف على بناء
 نموذج ]1-01-23[ رقم الصف دراسة بإعادة بالوزارة المختصة الجهة قامت فقد اإلنجاز
 استخدامه صالحية وتكون المرفقة بالصيغة إليه المشار النموذج إعداد تم وقد ، غائب وكالة

 . وفروعها المالية وزارة من السنوية العوائد لقبض غائب وكالة)1 : التالية الحاالت في
 وحيث . االجتماعي الضمان مكاتب من االجتماعي الضمان مستحقات لقبض غائب وكالة)2



 ك / ) له خصص فيما بموجبة والعمل لالطالع . أعاله عنه المنوه النموذج وتأمين طباعة تم
هـ24/10/1423 في 2097/ت/13 رقم التعميم ينظر .

2049/ت/13
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 األمير عبدالعزيز بن خالد بن فيصل / األميرة الملكي السمو صاحب والدة خطاب تلقينا لقد
 عدة منها صدر أنه المتضمن هـ25/7/1423 وتاريخ 6372 رقم الدامر فهد بنت صيته /

 هذه من أي قبول بعد العدل وكتابات المحاكم على التعميم وترغب . أشخاص لعدة وكاالت
 /األمير الملكي السمو صاحب ألبنها الممنوحة الوكالة باستثناء منها تفرع وما الوكاالت

 )/ موجبة واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . منها تفرع ما أو عبدالعزيز بن خالد بن فيصل
. و

2065/ت/13
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 وتاريخ خ/24663 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا لقد
 السمو صاحب إرث تصفية على باألشراف قائمين أننا حيث (( : ونصه هـ22/8/1423

 من نرغب . الذمة وإلبراء – الله رحمه – عبدالعزيز بن سلمان بن فهد األمير الملكي
 ، الوسطى المنطقة من كل في األولى العدل كتابة لدي االختصاص جهة تكليف معاليكم

 سموه من الصادرة الوكاالت كل من بصور بتزويدنا الشرقية والمنطقة ، الغربية والمنطقة
 . مراجعة أو توكيل كل من بصور بتزويدنا الثانية العدل كتابة وكذلك ، والبيع بالشراء

. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . هـ . أ ))،،، .تحياتنا ولمعاليكم
2097/ت/13
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 نموذج اعتماد بشأن هـ29/7/1423 وتاريخ 2037 ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً (
 الخ ... المذكور التعميم في عليها المنصوص الحاالت في )1-01-23 ( رقم غائب وكالة

 إليكم نرغب لذا القديم بالنموذج العمل إيقاف عن إليه المشار التعميم في ينوه لم وحيث .
 به تقضي ما حسب منه الموجودة الكمية وإتالف القديم بالنموذج العمل وإيقاف االطالع

.ك/ ) المستودعات أنظمة
2146/ت/13
1/5
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1423
الوكالة

)

 وتاريخ 2/14244 رقم الوطني واالقتصاد المالية وزير معالي خطاب تلقينا
 رقم السامي األمر تلقت الوطني واالقتصاد المالية وزارة أن المتضمن هـ25/11/1423
 شرهة[ السنوية العوائد صرف بتنظيم القاضي هـ24/9/1423 وتاريخ 38266/ب/3

 وطلب .إلخ..العوائد لصرف الغائب وكالة قبول من الحد األمر هذا تضمن وقد ]المناخ
 العوائد لصرف الغائب وكاالت إصدار بعدم العدل وكتابات للمحاكم توجيه صدور معاليه

 وكاالت بإصدار يتعلق فيما معاليه إليه أشار ما ومراعاة االطالع إليكم نرغب عليه .السنوية
.و)/المناخ شرهة يخص فيما الغائب

2149/ت/13
1/54
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 بن عبدالرحمن إقامة بشأن هـ23/11/1420 في 1498/ت /13 الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 المصاب السيار محمد بن علي بن عبدالله على شرعيا ولياً المديهيم سليمان بن صالح

 الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ .. الشيخوخي بالخرف
 بالمحكمة القاضي فضيلة أن المتضمن هـ3/12/1423 في 71659/23/1 رقم بالرياض



 وأقيم الوالية عن تنازل قد المذكور الولي بأن أفاد الجارالله بن عبدالله بن محمد / الشيخ
 وأحمد وعبدالكريم عبدالعزيز وهم عليه المولي أبناء من مكون وصاية مجلس عنه بدالً

 الصادر الصك بموجب وذلك السويلم أحمد بن عبدالله / الشيخ إشراف تحت وعبدالرحمن
 المحاكم على التعميم فضيلة وطلب هـ21/9/1423 في 483/13 برقم فضيلتة من

 متفرعة وكالة أي أو السابق الولي عن وكالة أي قبول وعدم لإلحاطة بذلك العدل وكتابات
 ممثالً يعد لم السابق الولي بأن البنوك جميع على للتعميم النقد لمؤسسة والكتابة ، عنها

 إليكم نرغب لذا . بعاليه المذكورين أبنائه في انحصرت قد عليه الوالية وأن عليه للمولى
. و / ) . موجبه واعتماد االطالع

2269/ت/13
1/54
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)

 الرقم ذي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا لقد
 الملكي السمو صاحب برقية تلقينا (( : ونصه هـ20/5/1424 وتاريخ ش17/27833/2
 مذكرة إلى فيها المشار هـ25/4/1424 وتاريخ 4787/6 رقم الرياض منطقة أمير

 هـ29/6/1422 في 59 رقم العائلة لمجلس العام األمين الملكي بالديوان المستشار
 عبدالعزيز بنت قماش / األميرة الملكي السمو صاحبة طلب على الموافقة المتضمنة
 لتمثيلها يراه من بتفويض واستعدادها الرياض أمير الملكي السمو لصاحب تفويضها بخصوص

 هـ13/9/1422 في 224 رقم الشرعيتين وكالتيها سموها أصدرت وبموجبه قضية أي في
 وبموجب الثانية الرياض عدل كتابة من الصادرتين هـ28/11/1422 في 301/1 ورقم

 ابني وعبدالرحيم محمد /و البريك عبدالله بن سعد / من كالً سموه وكل فقد الوكالتين
 مطالبتها بخصوص سموها به وكلته فيما سموه عن شرعيين وكالء ليكونوا البريك عبدالله
 رقم الشرعيتين الوكالتين سموه لهم وأصدر الزهراني محمد بن حسن / السابق لوكيلها

 من الصادرتين هـ16/2/1423 في 35484 ورقم هـ21/10/1422 وتاريخ 157660
 وكيلها مع سموها يخص فيما الوكالتين هاتين بموجب العمل وتم الثانية الرياض عدل كتابة

 سمو من وكيل على بناءً لهم معطاة آخرين أشخاص لدى عديدة وكاالت جود ولو ، السابق
 قبل من له المعطاة الوكالة بموجب عبدالرحمن بن بن سعود بن فيصل بن منصور /األمير



 سموها وكالة مع األشخاص أللئك سموه توكيل تعارض وقد قماش األميرة سمو والدته
 التدخالت من كثيراً سبب مما عنها تفرع وما الرياض منطقة أمير الملكي السمو لصاحب

 للحاجة ونظراً المذكور حسن السابق وكيلها مع قضاياها وإنها متابعة في السير أعاقت التي
 حسن قضايا بخصوص الوكالء أولئك مع التعامل أو الوكاالت بتلك العمل إليقاف لماسة

 بإيقاف العالقة ذات للجهات تعميم إصدار الرياض منطقة أمير سمو طلب فقد المذكور
عدا الزهراني حسن السابق وكيلها يخص فيما سموها من الصادرة الوكاالت بكافة العمل

 ذلك في قماش األميرة سمو على التأكيد تم وقد عنها تفرع وما لسموه المعطاة الوكالة
 سمو رغبة إنفاذ حيال الالزم باتخاذ بكم المرتبطة للجهات واإليعاز االطالع نأمل . فأيدته

. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ . الرياض منطقة أمير
2274/ت/13
1/53
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 ش19/2715/2 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقيتي من نسخة تلقينا لقد(
 األموال غسل لمكافحة الدائمة اللجنة محضر صورة ومشفوعها هـ14/1/1424 وتاريخ

 سجالت وجود بعدم يتعلق فيما وخاصة األموال غسل مكافحة إجراءات ببعض والمتعلق
 برقم الثانية سموه برقية صورة وكذلك .إلخ..األفراد دخول تكشف ودقيقة واضحة محاسبية

 الدائمة اللجنة محضر صورة ومشفوعها هـ16/1/1424 وتاريخ ش19/13211/2
 وإيداع سحب من البنكية بالعمليات السعوديين غير بقيام والمتعلقة األموال غسل لمكافحة
 التوصيات في ورد وحيث .السعوديين كفالئهم عن نيابة العمليات من ذلك وغير وتمويل

 بأهمية العدل كتاب على بالتوكيد العدل وزارة تقوم بأن األول بالموضوع يتعلق فيما
 العقارية األراضي وشراء بيع عمليات تنفيذ عند كالشيكات المسجلة الدفع وسائل استخدام

 المبالغ وخاصة بالشيكات التعامل على الناس بحث العدل كتاب قيام يتطلب وهذا .إلخ ..
 اقتفاء في كبيرة بشكل سيساهم اإلجراء بهاذ الناس تقيد ألن ريال ألف مائة على تزيد التي
 الحاالت عن باإلبالغ العدل كتاب يقوم وأن ، التحقيق جهات قبل من ومتابعتها المبالغ أثر

.إلخ .. للنظر وملفتة كبيرة مبالغها كانت ما خاصة المشبوهة



 على التوكيد البنكية بالعمليات الخاص الثاني بالموضوع يتعلق فيما التوصيات في جاء كما
 الحقوق عن التنازل أو التصرف حق يخوله عاماً توكيالً لألجنبي السعودي توكيل حظر

 الستعماله إساءة هناك يكون ال بحيث معين شيء في التوكيل يحدد أن ويجب وااللتزامات
 بالتوكيل التعامل من والحذر الحيطة بمبدأ واألخذ الدقة وتحري األجنبي الوكيل قبل من

 الشأن بهذا الصادرة بالتعليمات والتقيد خاصة لالجنبي السعودي من والصادر عامة بصفة
 في ت/12/106 ورقم هـ16/11/1399 في ت/156/12 رقم الوزارة تعميم ومنها
 وبناءً ذكر ما والحال لذا .إلخ .. هـ21/10/1415 في 529/ت/8 ورقم هـ27/5/1405
 من التعميم يطلب .و.)/موجبه ومراعاة اإلطالع إليكم نرغب العامة المصلحة تقتضيه ما على

الوزارة
2283/ت/13
1/54
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 المتضمن هـ25/6/1424 والتاريخ 4454 الرقم ذي العدل وزير معالي قرار على بناءً
 الشرعية الوكاالت بإصدار داود أل سعود بن زيد / الشيخ العدل كاتب فضيلة تكليف

.و )/ بذلك واإلحاطة االطالع الجميع من نرغب لذا . الوزارة لمنسوبي
2299/ت/13
1/53
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)

 لفظة حول العدل كتاب الفضيلة أصحاب بعض استشكال من للوزارة ورد ما على بناء إنه
 وألهمية .والشراء البيع في اللفظة هذه على واالعتماد الوكاالت بعض في الواردة "إفراغ"

 الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار في جاء ما على وبناءً مدلولها لفظة لكل وأن ذلك
 لم الدائمة بهيئته األعلى القضاء مجلس أن من هـ9/5/1424 والتاريخ 438/5 الرقم ذي

 من والمصدق هـ24/8/1421 في 330/7 رقم الحكم على باالعتراض يقضي ما له يظهر
 أن فيه ورد والذي هـ14/9/1423 في أ/3ق/696 رقم بالقرار باألكثرية التمييز محكمة



 توثيق عند واالعتماد االطالع إليكم نرغب عليه .البيع الوكيل يخول ال اإلفراغ على التوكيل
 من االستيضاح من بد وال فقط "إفراغ" لفظة توثيق عدم مراعاة والشراء البيع وكاالت
 ذلك اتباع ثم ومن ذلك ونحو الشراء أو البيع على الوكالة في والتصريح مراده عن المنهي
.و")/إفراغ" بلفظة
2304/ت/13
1/53
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 القضاء يقوم أن من التنفيذية والئحته المحاماة نظام من "29/1" المادة في جاء ما على بناءً(
 الحكم هذا من بنسخة اإلدارة بتزويد كانت عقوبة بأي أو بالحد للحكم المصدر المختص

 من بنسخة للمحاماة العامة اإلدارة تزويد واعتماد االطالع إليكم نرغب عليه .نهائياً كان إذا
.و)/لمحام عقوبة أو بحد الحكم تضمن نهائي جنائي حكم أي
2338/ت/13
1/54
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 تعميم نسخة على المبني هـ25/6/1424 وتاريخ 2269/ت /13 رقم للتعميم لحاقاً
 وتاريخ ش 17/27833/2 الرقم ذي البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب

 سعود آل عبدالعزيز بنت قماش / الملكي السمو صاحبة تفويض حول هـ20/5/1424
 السمو صاحب تعميم تلقينا فقد وعليه . الخ ... الرياض منطقة أمير الملكي السمو لصاحب
 ونصه هـ17/10/1424-16 وتاريخ س /17/54368 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي

 برقية على المبني هـ20/5/1424 في ش 17/27833/2 رقم لتعميمنا إلحاقاً (( :-
 المتضمن هـ25/4/1424 في 4787/6 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب

 حسن السابق لوكيلها عبدالعزيز بنت قماش / األميرة سمو من الصادرة الوكاالت كافة إلغاء
 وما الرياض منطقة أمير الملكي السمو لصاحب الصادرة الوكالة عدا الزهراني محمد بن

 عبدالعزيز بنت قماش / األميرة سمو من المرفوعة البرقية تلقينا . الخ ... منها تفرع



 وتطبق واألعمال الجديدة المعامالت عن المسؤول يكون بأن هو سموها طلب المتضمنة
 آل عبدالرحمن بن سعود بن فيصل بن منصور / األمير سمو ابنها هو بسموها الخاصة المنح
 سموها باسم خطاب أي يقبل ال وأن العمل في يساعده من توكيل في الحق وله سعود

 ال الذي والخطاب منصور / األمير سمو أبنها توقيع وعليه إال الجديدة أعمالها بخصوص
 الالزم اتخاذ بكم المرتبطة للجهات واإليعاز االطالع نرغب . به يعتد ال سموه توقيع يحمل
 االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ )) . عبدالعزيز بنت قماش / األميرة سمو رغبته ما إنفاذ حيال

. و / ) موجبه واعتماد
2351/ت/13
1/54
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 وتاريخ 13742/24 الرقم ذي الشرقية المنطقة محاكم رئيس فضيلة خطاب تلقينا لقد
 راشد بن أحمد / الشيخ بالمحكمة القاضي فضيلة خطاب على المعطوف هـ10/9/1424

 صالح بنت سارة / من دعوى لديه أن المتضمن هـ4/9/1424 في 1744/4 رقم العصيمي
 رقم الفضل إبراهيم بن عبدالله بن صالح / والدها على الحجز بطلب الفضل عبدالله بن

 أحالم زوجته من وإخفائه الشيخوخة بمرض إصابته بسبب 1025255033 المدني السجل
 جميع في العمل إيقاف قرر الذكر نف آ بخطابه فضيلته إليها أشار التي وللمبررات . شلبي

 تكون وأن الفضل إبراهيم بن عبدالله بن صالح / من والصادرة منها تفرع وما الوكاالت
 على التعميم فضيلته وطلب . الخ ... الدعوى إنها حتى عقودها حسب الشركات إدارة

 )212 ( المادة في ورد ما وعلى ذكر ما على وبناء الخ ... بذلك العدل وكتابات المحاكم
. و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب عليه . الشرعية المرافعات نظام من
2362/ت/13
1/54
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 صاحب تعميم على المبني هـ25/6/1424 وتاريخ 2269 /ت /13 رقم للتعميم لحاقاً
 ، هـ20/5/1424 في ش 17/27833/2 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو

 السمو صاحب تعميم على المبني هـ28/10/1424 وتاريخ 2338/ت /13 رقم والتعميم
 بشان هـ17/10/1424 -16 في س /17/54368 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي

 لصاحب تفويضها سعود آل عبدالعزيز بنت بن قماش / األميرة الملكي السمو صاحبة طلب
 الخ ... قضية أي في لتمثيلها يراه من بتفويض واستعدادها الرياض منطقة أمير الملكي السمو

 رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة تلقينا فقد عليه .
 رقم لتعميمنا إلحاقاً (( : ونصها هـ9/11/1424 -8 في ش 17/58168/2
 الملكي السمو صاحبة طلب على الموافقة بشأن هـ20/5/1424 في ش 17/27833/2

 أمير الملكي السمو لصاحب تفويضها بخصوص سعود آل عبدالعزيز بنت قماش / األميرة
 برقية تلقينا . الخ ... قضية أي في لتمثيلها يراه من بتفويض واستعدادها الرياض منطقة

 أشار حيث هـ15/10/124 في س 17511 رقم الرياض منطقة أمير الملكي السمو صاحب
 األمير ابنها في ثقتها استعادت عبدالعزيز بنت قماش / األميرة سمو أن إلى المنطقة أمير سمو

 المنطقة أمير سمو عمل وقد توكيله في ورغبتها عبدالرحمن سعود بن فيصل بن منصور /
 المتعلقة البريك عبدالله بن سعد / للشيخ وكالته إلغاء حيال الالزمة اإلجراءات اتخاذ على

 تخص وأوراق صكوك من لديه ما جميع فيصل بن منصور /األمير سمو تسليم وسيتم بسموها
 اإلمارة لدى المختصة بالجهة اتصل فيصل بن منصور /األمير بأن سموه يشير كما ، والدته
 تعميمنا لوجود الرفض تم وأنه جدة مدينة في والدته تخص وكالة عمل في يرغب أنه مفيداً

 منطقة أمير سمو ويرغب والدته عن وكالً أصبح أنه بحكم إلغاءه ويلتمس أعاله إليه المشار
 باتخاذ بكم المرتبطة للجهات اإليعاز نأمل . بإلغائه العالقة ذات الجهات على التعميم الرياض
. أهـ )) الرياض منطقة أمير سمو رغبه ما إنفاذ حيال الالزم

. و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا
2397/ت/13
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 لدى ما جميع بعث المتضمن هـ23/7/1423 في 2030/ت /13 رقم للتعميم إلحاقاً (
 طريق عن الوكاالت مهنة إجازة لهم سبق الذين بالمحامين خاصة ملفات من المحاكم



 اإلدارة إلى المحامين بعض ملفات وصول عدم من لوحظ لما ونظراً .إلخ ..المحكمة
 به قضى ما واعتماد االطالع إليكم نرغب ذلك وألهمية .تاريخه حتى بالوزارة المختصة

. و/ ) بذلك واالهتمام هـ23/7/1423 في 2030/ت /13 رقم التعميم
2421/ت/13
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 خطاب على المبني هـ11/11/1424 وتاريخ 2351/ت /13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً (
 المعطوف هـ10/9/1424 وتاريخ 13742/24 رقم الشرقية المنطقة محاكم رئيس فضيلة

 في العمل إيقاف المتضمن العصيمي أحمد /الشيخ بالمحكمة القاضي فضيلة خطاب على
 فقد عليه .إلخ ..الفضل الله عبد بن صالح / من والصادرة منها تفرع وما الوكاالت جميع
 في 318/25 رقم الشرقية المنطقة محاكم رئيس فضيلة خطاب الوزارة تلقت
 فضيلته وطلب هـ1/1/1425 في الفضل الله عبد بن صالح وفاة المتضمن هـ22/1/1425
 االطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ..المذكور صالح من الصادرة الوكاالت عن الحجر رفع

. و/ ) بذلك منتهياً أعاله إليه المشار التعميم به قضى ما واعتبار
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 لكتابنا الجوابي هـ 22/2/1425 وتاريخ 2/2884 برقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 ، العوائد بصرف المتعلقة التعليمات بشأن هـ 7/2/1425 وتاريخ 18/36643/24 برقم
 بصرف المختصة الجهات من السنوية العادة له خصصت لمن الحياة إثبات يطلب ال وأنه

 ب . فأكثر سنة عليها مضى إذا العامة الوكالة أ : وهي ، حاالت ثالث في إال السنوية العوائد
 سنة األولى الوكالة على ومضى ، ) الغير توكيل ( أخرى وكالة على مبنية كانت إذا الوكالة
 عليه مضى إذا السنوية العوائد لهم خصصت بمن الخاص الوصاية أو الوالية صك ت . فأكثر

 وزارة قبل من المختصة للجهات المبلغة السنوية العوائد صرف تعليمات وأن . فأكثر سنة



 الرسمية العمل جهة من عليه مصادق تفويض بموجب الصرف.1 : اآلتي أجازت المالية
 إلى الحاجة عدم.2 . الشرعية الوكالة بموجب التوكيل إلى الحاجة دون العادة لصاحب

 .يوكل ولم بنفسه الصرف جهة األب راجع إذا ، أبنائه عوائد األب استالم عند شرعي توكيل
 بإثبات خاص المالية وزارة قبل من نموذج استحداث تم ، بالمحاكم الحالة إثبات من بدال.3

 وجود حالة في لعائلته المتوفى عادة صرف لكون وذلك ، الورثة لجميع االجتماعية الحالة
 الخاصة التعليمات حسب المستحق غير من منهم المستحق معرفة يتطلب لها مستحقين

 أو ، الشرطة أو ، العمدة أو ، الشهود عمل جهة قبل من النموذج هذا توثيق يتم ثم . بذلك
 موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ذكر ما على وبناء . والمحافظة القبيلة شيخ

. و/ ) يلزم لمن وإبالغه
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 رقم والتعميم ، ) التاسعة الفقرة ( هـ17/5/1423في 1995/ت/13 للتعميم إلحاقا
 بالوزارة مختصة لجنة من المعدة الدارسة نتائج على وبناء هـ3/8/1410 في 120/ت/8

 تقدم إذا : أوال : اآلتي في تتمثل الوكالة فسخ إلجراء منظمة خطوات تحديد إلى وللحاجة
 أصدرتها التي الجهة في الوكالة من نفسه عزل بطلب الوكيل أو وكالته إلغاء بطلب الموكل
 ويهمش ، اعتماده بعد المقترح النموذج حسب وكالة فسخ صك إصدار فيتم معه وأصلها
 أصل حفظ ويتم الفسخ صك اإللغاء طالب ويسلم وسجلها الوكالة صك على بموجبه
 المنوه الوكالة طرفي أحد تقدم إذا : ثانيا . الغرض لهذا يخصص ملف في الملغاة الوكالة
 اإلجراءات اتخاذ فيتم معه وأصلها أصدرتها التي الجهة غير في إلغائها بطلب أعاله عنهما

 التي اإلدارة إلى بالفسخ عليه التهميش بعد الوكالة أصل ويرسل أوال الفقرة في الواردة
 الوكاالت ملف في لديها الوكالة أصل وحفظ باإللغاء سجلها على للتهميش منها صدرت
 أصلها معه وليس أصدرتها التي الجهة في الفسخ بطلب الموكل تقدم إذا : ثالثا . الملغية
 على ويهمش الفسخ صك له ويسلم آنفا عنه المنوه النموذج حسب بالفسخ إقراره فيؤخذ
 التي الجهة غير من الوكالة فسخ بطلب الموكل تقدم إذا :رابعا . باإللغاء الوكالة سجل

 التي الجهة إلى الكتابة وتتم ثالثا الفقرة في ذكره ورد ما فيتخذ أصلها معه وليس أصدرتها



 لمحاميه الموكل عزل عند : خامسا . بالفسخ سجلها على للتهميش الوكالة منها صدرت
 ولوائحه المحاماة نظام من 27/1 المادة في ورد بما الفسخ بعد الموكل إفهام مراعاة يتعين

 ( : التالية العبارة تضاف الموكل فسخ عند .1 : يلي ما الفسخ نموذج في يضاف : سادسا .
 فعليه الوكالة أصل على التهميش الموكل رغب وإذا ، بالفسخ وكيله بإبالغ أفهمته وقد

 الفسخ صك بتسليم أفهمته وقد ( : التالية العبارة تضاف الوكيل فسخ عند .2 . ) إحضارها
.3 . ) موكله إلى

 بكتاب محاميه بإبالغ أفهمته وقد ( : التالية العبارة تضاف محاميه لوكالة الموكل فسخ عند
 عن اإلعالن وعدم ، بذلك القضية ناظرة الجهة وإبالغ ، الوصول بعلم مصحوب مسجل
 الوكالة كانت ما متى : سابعا . ) بالوزارة للمحاماة العامة اإلدارة من بموافقة إال الفسخ
 بما العالقة ذات الجهة إشعار باإللغاء قيامها بعد العدل كتابة على فيتعين معين أمر في خاصة

 موجبه واعتماد اإلحاطة إليكم نرغب فإننا ذلك على ولموافقتنا . فسخ من الوكالة على تم
. و/ ) يلزم لمن وإبالغه

2489/ت/13
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 برقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من الصادر البرقي التعميم من نسخة تلقينا فقد (
 اللجنة إليه توصلت ما على الموافقة المتضمن ، هـ22/6/1425 وتاريخ 29/57841

 وذلك ، السعودية الصناعية التجارية والغرفة العدل ووزارة الداخلية وزارة من المشكلة
 بموجبه والتمشي ذلك اعتماد سموه وطلب ، المركبات قيادة تفويض تنظيم إيجاد لدراسة

 نسخة برفقه وتجدون ، يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ...
. الوزارة من اللجنة توصيات تطلب . و/ ) أعاله عنها المنوّه اللجنة توصيات من
2506/ت/13
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 به المرفق ، سعود آل عبدالعزيز بن نواف / األمير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد (



 وتاريخ 14130 برقم جدة محافظة جنوب في الثانية العدل كتابة من الصادر اإلقرار صك
 بن محمد / األمير سمو بتفويض قام سموّه أن المتضمن ، 1131 جلد هـ14/7/1425

 نرغب لذا . الخ ... ومتابعتها الخاصة مصالحه جميع على باإلشراف ، عبدالعزيز بن نواف
 في 2741/ت/13 رقم التعميم انظر . و/ ) بموجبه العمل ومراعاة واإلحاطة االطالع إليكم
. هـ16/9/1426
2529/ت/13
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 شطب بشأن ، هـ6/8/1425 وتاريخ 115 رقم والقبول القيد لجنة قرار على فبناء
 الممارسين المحامين سجل من . سراج أحمد مصطفى طلعت / بالمحامي الخاص الترخيص

 ، المحاماة لنظام التنفيذية الالئحة من 8/3 للبند واستناداً . 65/24 رقم ترخيصه وإلغاء
 ، الجدول من أسمائهم شطب تم الذين المحامين بأسماء الجهات الوزارة تبلغ أن المتضمن

 الجهات وتقوم ، بذلك النهائية القرارات صدور فور الممارسين غير جدول إلى نقلها أو
 وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . البيان من المحامين هؤالء أسماء بحذف

. و/ ) يلزم لمن
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 برقم الطائف بمحافظة الثانية العدل كتابة رئيس فضيلة من الوارد االستفسار على فبناء (
 عقد على التعديل توثيق إمكانية عن االستفسار المتضمن ، هـ10/5/1425 وتاريخ 312

 أموال وإدارة الصالحيات كامل ذلك في وله أجنبي شريك الشركة مدير ليصبح الشركة
 برقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ معالي من كل كتابي تلقينا فقد . السعودي شريكه

 الداخلية للتجارة والصناعة التجارة وزارة وكيل سعادة و ، هـ3/1/1426 وتاريخ 1/21/م
 حالة في.1 : يلي ما والمتضمنان ، هـ6/7/1425 وتاريخ 11115/222/196/10 برقم



 ومستثمرين سعوديون شركاء وتضم ، األجنبي االستثمار لنظام وفق لها مرخص الشركة كون
 . صالحيات من الشركاء بقية يخوله ما وفق الشركة إدارة األجنبي للشريك فيجوز ، أجانب

 صالحيات أي منحه أو إدارتها لألجنبي يجوز فال ، بالكامل سعودية الشركة كون حالة في.2
 االطالع إليكم نرغب لذا . لألجنبي السعودي توكيل بحظر القاضية األوامر مع تمشيا ،

. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد
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 وتاريخ 6923/26 برقم بالرياض العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد
 العزيز عبد / الشيخ بالرياض العامة بالمحكمة القاضي فضيلة أن المتضمن ، هـ17/1/1426
 رقم - العتيبي النفيعي مسعود بن بدر بن خالد / المواطن منع يطلب الحصين ابراهيم بن

 العدل كتابات جميع في التوكيل أو اإلفراغ من - ) 10080680312 ( المدني سجله
. و/ ) بذلك واإلشعار المحكمة مراجعة حين إلى بالمملكة
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 وتاريخ 4570/26 برقم بالرياض العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد (
 سعيد / الشيخ بالرياض العامة بالمحكمة القاضي فضيلة كتاب به المرفق ، هـ27/1/1426
 قضية لديه أن المتضمن ، هـ11/1/1426 وتاريخ 4570/26 برقم ، حامد آل مفلح بن

 سجله رقم - الضحيان العزيز عبد بن تركي بن الله عبد / وشيخوخة خرف بإثبات تتعلق
 فضيلته طلب وقد ، أبنائه من عليه أوصياء إقامة في والنظر ، - 10381185252 المدني
 متفرعة وكالة أي أو المذكور عن وكالة بأي االعتداد بعدم العدل وكتابات المحاكم إبالغ
 حتى وكيله من أو المذكور من سواء البنوك من السحب بعدم النقد مؤسسة ومخاطبة عنها
 وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الوصاية موضوع انتهاء يتم



. و/ ) يلزم لمن
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 صاحب قيام بشأن هـ12/8/1425 وتاريخ 2506/ت/13 رقم الوزارة للتعميم إلحاقاً
 نواف بن محمد / األمير سمو بتفويض سعود آل عبدالعزيز بن نواف / األمير الملكي السمو

 تلقينا فقد . الخ... ومتابعتها الخاصة مصالحه جميع على باإلشراف سعود آل عبدالعزيز بن
 هـ17/7/1426 بتاريخ سعود آل عبدالعزيز بن نواف / األمير الملكي السمو صاحب كتاب

 وكيالً النويصر ناصر بن عبدالعزيز بن خالد / الدكتور المحامي وكل قد سموه أن المتضمن
 على التوكيل هذا تعميم سموه طلب وقد .بسموه المتعلقة األمور جميع في سموه عن ينوب
 سموه من الصادرة السابقة الوكاالت جميع وإلغاء بالمملكة العدل وكتابات المحاكم جميع
 ومراعاة واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الوكالة هذه إصدار تاريخ من ابتداًء
.و ) بموجبه العمل

2801/ت/13
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 للمحامين [ أنه على نصت التي المحاماة نظام من ) 18 ( المادة في ورد ما على فبناء
 ديوان أو المحاكم أمام الغير عن الترافع حق -غيرهم دون الممارسين جدول في المقيدين
 يقبل ذلك من واستثناء النظام، هذا من )األولى( المادة في إليها المشار اللجان أو المظالم،
 ثالث الوكيل باشر فإن ثالث، إلى واحدة قضية في وكيل أي – أ :يأتي من الغير عن للترافع
 أو األصهار أو األزواج -ب .غيرهم عن وكالته تقبل ال متعددين أشخاص ثالثة عن قضايا

 د . المعنوي للشخص النظامي الممثل – ج . الرابعة الدرجة حتى القربى ذوي من األشخاص
 .عليها يقومون التي الوقف ونظارة والقوامة الوصاية قضايا في الوقف وناظر والقيم الوصي –



 ما على وبناء . أهـ ] والتعليمات النظام حسب اختصاصه من هو فيما المال بيت مأمور -هـ
 الالئحة في ورد ما مراعاة مع - ) 18/11 ( المحاماة لنظام التنفيذية الالئحة في ورد

 ، قضايا ثالث من أكثر مباشرة للمتدرب يحق أنه المتضمنة ) 3/10 ( للنظام التنفيذية
 والتقيد االطالع إليكم نرغب فإننا . - المحامي عن وكيال بصفته أشخاص ثالثة من وألكثر

 في المقيدين للمحامين إال الغير عن الترافع قبول وعدم ، المذكورة المادة في جاء بما
 النظام من ) 18 ( المادة في ذكرهم تم من ذلك من ويستثنى ، الممارسين المحامين جدول
 ، محاميا كونه يثبت ما الوكيل من يطلب وأن ، التنفيذية الالئحة من ) 18/11 ( والمادة

 – منه صورة مرفق - اإلقرار بتوقيع يقوم حتى ترافعه يقبل فال المحامين غير من كان وإن
. و / .) المحامين غير الوكالء بقضايا والمتعلق
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 وتاريخ 16585/27 رقم بالرياض العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد
 قبول بعدم العدل وكتابات المحاكم على التعميم فضيلته طلب المتضمن ، هـ7/2/1427

 المدني السجل يحمل الذي الجلعود زيد بن محمد بن سالم / المواطن من يصدر توكيل أي
 ورقم هـ2/1/1427 وتاريخ ) 926 ( رقم الوكالة قبول وعدم ، ) 1032661934 ( رقم

 بن سالم / المواطن بتوكيل المتعلقة ، بالرياض الثانية العدل كتابة من الصادرة ، ) 9 ( الجلد
 وذلك . مفتوحة وكالة الجلعود محمد بن سالم بنت سلوى / البنته ، الجلعود زيد بن محمد
 محمد بن زيد و الجلعود محمد بن سالم بنت سلوى بين المحكمة في منظورة دعوى لوجود

 فاقداً لكونه الجلعود زيد بن محمد بن سالم / على الوالية طلب يخص فيما ، الجلعود
 انظر .و ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... لألهليّة
. هـ18/8/1427 في 2952/ت/13 رقم التعميم
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 فضيلة كتاب على المبني ، هـ26/4/1425 وتاريخ 2441/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 برقم والحقه ، هـ9/10/1424 وتاريخ 2558 برقم الخبر بمحافظة العامة المحكمة رئيس
 / الشيخ بالمحكمة القضائي العضو فضيلة كتاب به المرفق هـ15/2/1425 وتاريخ 491/1
 سفه ثبوت المتضمن هـ13/2/1425 وتاريخ 256/5 برقم الحميداني محمد بن فهد

 - هـ6/5/1391 وتاريخ 1870 الحفيظة رقم - حسين أبا عبدالعزيز بن إبراهيم / المواطن
 المدعية والدته وإقامة ، أمواله في التصرف من نفسه لحظ عليه والحجر المالية تصرفاته في
 برقم فضيلته من الصادر الصك حسب وذلك ، عليه ولياً الرزيزاء الرحمن عبد بنت سارة /

 السمو صاحب كتاب من نسخة تلقينا فقد عليه . الخ ... هـ6/10/1424 وتاريخ 175/5
 إلى أصال الموجه ، هـ5/3/1427 وتاريخ 13/13703 رقم الشرقية المنطقة أمير نائب

 وكتابات المحاكم على التعميم سموه طلب المتضمن ، الشرقية المنطقة شرطة مدير سعادة
 لذا . الخ ... شرعية وكالة أي حسين أبا العزيز عبد بن إبراهيم / المواطن منح بعدم العدل
 أي إصدار وعدم ، إليه المشار السابق تعميمنا تضمنه ما على والتأكيد االطالع إليكم نرغب
 الصادرة الوكاالت على بناءً أو ، حسين أبا العزيز عبد بن إبراهيم / المواطن باسم وكالة
.و ) باسمه

2892/ت/13
1/5

28
5

1427
الوكالة

)

 رقم القنصلية للشؤون الخارجية وزارة وكيل سعادة برقية الوزارة تلقت فقد
 الحرمين خادم قنصلية أن المتضمنة ، هـ8/5/1427 وتاريخ 94/75/2/57564/1

 اسم تتضمن شرعية بوكاالت سعوديون مواطنون يراجعها أنه أفادت بومباي في الشريفين
 الوكالة هذه تكون ما وغالباً ، تنفيذها المراد التأشيرة رقم تتضمن وال ، التأشيرة صاحب
 أصل تسليم عن ويمتنعون ، ) منزلية عاملة أو خاص سائق ( بمهنة واحدة بتأشيرة متعلقة

 – الحاجة عند إليها وللرجوع التأشيرة مسوغات ضمن لحفظها – للقنصلية الشرعية الوكالة



 كتابات توجيه سعادته ويطلب ، إقامة الستخراج للجوازات مراجعتهم عند لها لحاجتهم
 تدوين يتم حتى ، العمل مكتب من صدورها بعد إال الشرعية الوكاالت إصدار بعدم العدل

 الدوائر بمراجعة الخاصة الوكاالت وفصل ، الوكاالت تلك على وتاريخها التأشيرة رقم
 نرغب فإننا ، إليه أشير ما ولوجاهة . الخ ... باالستقدام الخاصة الوكاالت عن الحكومية

 المختصة الحكومية الجهات لدى بالتعقيب المتعلقة الوكاالت إصدار واعتماد االطالع إليكم
 بهم المتعلقة اإلجراءات وإنهاء الوافدة العمالة الستقدام التأشيرات استخراج يخص فيما

 رقم ذكر تتطلب التي الخارج من العمالة باستقدام الخاصة الوكاالت عن مستقلة بصفة
.و) وتاريخها العمل مكتب من الصادرة التأشيرة

2895/ت/13
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الوكالة

 في المؤرخ ، وزنه أحمد بن حسين /المواطن من إلينا المقدم االستدعاء إلى فإشارة (
 654/9 مجلد 51/654/9 رقم الشرعي الصك له صدر أنه المتضمن ، هـ27/3/1427
 سليمان /أخيه على ولياً بإقامته القاضي ، جدة بمحافظة العامة المحكمة من هـ1427 لعام
 شرعية وكالة أي إصدار بعدم بالمملكة العدل كتابات كافة توجيه ويلتمس ، وزنه أحمد بن
 وفق موجبه ومراعاة واإلحاطة اإلطالع إليكم نرغب لذا .إلخ ... شخص ألي أخيه من

.و ) والتعليمات األنظمة
2905/ت/13
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الوكالة

)

 في ت أ م/ط م/20 رقم السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ معالي كتاب تلقينا فقد
 حسابات فتح لغرض العمالء بعض المحلية البنوك إلى يتقدم أنه المتضمن ، هـ2/1/1427
 وقد ، وكاالت بموجب آخرين حسابات على تصرفات إجراء أو قائمة حسابات إدارة أو

 مما ، الوكاالت هذه في الوكيل دون بالموكل الخاص المدني السجل تدوين يتم أنه لوحظ



 كتاب الفضيلة أصحاب بتوجيه معاليه ويرغب ، الوكاالت هذه قبول البنوك على معه يتعذر
 الخاص المدني بالسجل أسوة بالوكيل الخاص المدني السجل رقم الوكاالت بتضمين العدل

 ضمن من التي األخرى والوكاالت المصرفية الحسابات وتشغيل فتح لغرض بالموكّل
 واعتماد االطالع إليكم نرغب فإننا ، إليه أشير ما ولوجاهة . الخ ... الغرض هذا نصوصها

 باألمور والمتعلقة والمفتوحة العامة الوكاالت في بالوكيل الخاص المدني السجل رقم إضافة
 في إلضافته المراجع من بالوكيل الخاص المدني السجل رقم بطلب واالكتفاء ، فقط المالية
.و ) بالوكيل الخاصة الهوية إثبات صورة أو أصل طلب إلى الحاجة دون الوكالة

2929/ت/13
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الوكالة

)

 59087 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب من العاجلة السرية البرقية تلقينا فقد
 قاسم محمد /بالمواطن تتعلق منظورة قضية لدينا [ : ونصها ، هـ4/7/1427-3 وتاريخ
 غير أموال توظيف قضية في الموقوف )1060867577( مدني سجل الغامدي أحمد
 النخيل بمخطط أرض قطعة عشرة ثماني )18( بشراء قام بأنه المذكور أفاد وقد نظامية

 فقد التحقيق جهات عن األراضي هذه وإلخفاء .للمساهمين عائدة بأموال جدة بمحافظة
 نقل منه طلب بعد وفيما ، الغامدي أحمد قاسم الله عبد / ألخيه عليها عامة وكالة عمل

 رقم مدني سجل الجنسية سعودي الزويد حمد بن عتيق بن حمد /المدعو إلى ملكيتها
 معاليكم من نرغب لذا .األخير باسم األراضي بهذه ملكية صك وصدر )1046840920(

 / من صادرة وكاالت وأية الملكية صك إيقاف حيال يلزم ما باتخاذ المختصة للجهة اإليعاز
 ، القضية إليه تنتهي بما إشعاركم لحين األراضي هذه بخصوص غيره أو الغامدي قاسم محمد

 هـ1/6/1425 تاريخ من ابتداءً للغير منه الصادرة الوكاالت جميع عن اإلفادة نود كما
 أسرته أفراد أو المذكور قبل من ملكيتها نقل تم أمالك أو عقارات وأية ، تاريخه وحتى

 بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] نفسها للفترة المرفق بالبيان الموضحين
. ) 980 ( الحجز ملف رقم .و ) إليه المشار البيان من نسخة برفقه وتجدون . عاجلة بصفة
2950/ت/13
1/5
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الوكالة

)

 وتاريخ هـ ر/529 رقم المكلف المالية السوق هيئة رئيس معالي كتاب تلقينا فقد
 البنوك ضد عديدة شكاوى تلقّت المالية السوق هيئة أنّ المتضمن ، هـ15/6/1427

 مثل غامضة نصوصاً تتضمن العدل كتابات بعض من صادرة وكاالت قبولها عدم بسبب
 التداول إلجراءات تيسيراً معاليه ويطلب ، ) المباحة األسهم ( وشراء ببيع الوكالة تقييد

 توحيد يتضمن بما العدل كتابات توجيه مناسبة المالية السوق في المتعاملين لمعاناة ورفعاً
 وبيع شراء [ الصيغة هذه وتكون ، األسهم وبيع شراء مجال في الصادرة الوكاالت صيغة
 فإنه لذا . الخ ... غامضة معانٍ على تنطوي قيود أي إضافة دون ] المساهمة شركات أسهم

 لمن وإبالغه والتعليمات الشرعي الوجه وفق موجبه مراعاة إليكم نرغب إليه أشير لما تقديراً
.و ) يلزم
2952/ت/13
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)

 فضيلة كتاب على المبني ، هـ22/2/1427 وتاريخ 2840/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 طلب المتضمن ، هـ7/2/1427 وتاريخ 16585/27 رقم بالرياض العامة المحكمة رئيس

 / المواطن من يصدر توكيل أي قبول بعدم العدل وكتابات المحاكم على التعميم فضيلته
 ، ) 1032661934 ( رقم المدني السجل يحمل الذي الجلعود زيد بن محمد بن سالم

 بن محمد بن سالم / على الوالية طلب يخص فيما المحكمة في منظورة دعوى لوجود وذلك
 المحكمة رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد عليه . الخ ...لألهليّة فاقداً لكونه الجلعود زيد

 فضيلة كتاب إلى فيه المشار ، هـ11/8/1427 وتاريخ 92579/27 رقم بالرياض العامة
 وتاريخ 92579/27 رقم خنين بن إبراهيم بن محمد / الشيخ بالمحكمة القاضي

 فضيلته من الصادر الصك بموجب فيها الحكم تمّ الدعوى بأن القاضي ، هـ28/7/1427



 للوالية المذكورين طلب عن النظر صرف المتضمن ، هـ6/6/1427 وتاريخ 169/14 برقم
 يتولى من إلى بحاجة وليس ، وعيه في زال ما لكونه ، الجلعود زيد بن محمد بن سالم / على
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... الطرفين بقناعة القطعية الحكم واكتسب عليه
 وعيه في زال ما لكونه الجلعود زيد بن محمد بن سالم / المواطن من يصدر توكيل أي قبول

.و) عليه يتولى من إلى بحاجة وليس ،
2974/ت/13
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الوكالة

 154/خ رقم العزيز عبد بن اإلله عبد / األمير الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد(
 قبلنا من الصادرة الوكاالت جميع ألغينا بأننا معاليكم نفيد [ : ونصه ، هـ7/9/1427 وتاريخ

 على ذلك تعميم معاليكم من نأمل ، وكاالت من عنها تفرّع ما وجميع وكالئنا قبل من أو
 لذا . أهـ ] تاريخه قبل صادرة وكالة أي اعتماد ولعدم بموجبه للعمل بالمملكة العدل كتابات
و/ ).يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب

2983/ت/13
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 81500 رقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب العاجلة السرية الخطية البرقية تلقينا فقد
 الله عبد محمد / بالمواطن تتعلق منظورة قضية لدينا [ : ونصها ، هـ18/9/1427 وتاريخ
 أموال توظيف قضية في موقوف ، ) 1020302707 ( رقم مدني سجل ، الغامدي عبدان
 . وعقاراته وأمواله تجارته إلدارة أقاربه لبعض شرعية وكاالت بإصدار وقام نظامية غير بطرق

 الشرعية الوكاالت إيقاف حيال يلزم ما باتخاذ المختصة للجهة اإليعاز معاليكم من نرغب لذا
 نود كما ، القضية إليه بماتنتهي إشعاركم لحين ، الغامدي عبدان الله عبد محمد /من الصادرة
 تاريخه حتى هـ1/1/1425 تاريخ من ابتداء ، للغير منه الصادرة الوكاالت جميع عن اإلفادة

 ) المرفق البيان في الموضحين ( عائلته أفراد أحد باسم أو باسمه أمالك أو عقارات وأي ،



 وإفادتنا ، سموه برقية في ورد ما واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] نفسها للفترة
 ملف رقم و/ ).إليه المشار المذكور البيان من نسخة برفقه وتجدون ، جداً عاجلة بصفة

)984[ الحجز
3006/ت/13
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 وتاريخ 125154/27 رقم بالرياض العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد(
 علي بن صالح /الشيخ بالمحكمة القضائي العضو فضيلة كتاب ومشفوعه هـ7/11/1427

 من الصادر الطبي التقرير بشأن هـ28/10/1427 وتاريخ 125154/27 رقم العجيري
 بشأن هـ10/9/1427 وتاريخ 5143/67 رقم بالخطاب المرسل الطبية فهد الملك مدينة

 وبناءاً والده على ولي إقامة أبناءه أحد وطلب العتيق عبدالعزيز بن عبدالرحمن / المريض
 وطلب . الخ... والدهم حقوق في يتصرفون وكالء هناك أن من أبنائه بعض به تقدم ما على

 وكالة أي اعتبار عدم المعنية والجهات العدل وكتابات المحاكم كافة على التعميم فضيلته
 ...ولي المذكور على يقام ريثما شخص ألي العتيق عبدالعزيز بن عبدالرحمن /من صادرة

 ولي إقامة حتى المذكور من صادرة وكالة أي اعتبار وعدم االطالع إليكم نرغب لذا .الخ
و/ ).يحفظكم والله . عليه
3017/ت/13
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 86841 رقم الداخلية بوزارة والمتفجرات األسلحة إدارة مدير سعادة كتاب تلقينا فقد(
 وتاريخ 12/60747/27 رقم لكتابنا فيه والمشار هـ20/10/1427 وتاريخ

 . باألسلحة المتعلقة العدل وكتابات المحاكم من الصادرة الوكاالت بشأن هـ17/9/1427
 بناء يتم وتجديدها األسلحة رخص استالم إجراءات -1 :- يلي ما سعادته كتاب تضمن وقد
 وكالة الى يحتاج وال رسمية جهة من عليه ويصادق , الترخيص صاحب من تفويض على

 للمتوفى المرخصة األسلحة عن اإلبالغ الورثة وكيل على فإن الوفاة حالة في -2 . شرعية



 ويكتفي األسلحة اقتناء أو حمل شروط عليه تنطبق لشخص أو الورثة ألحد عنها التنازل ليتم
 ال -3 . األسلحة تجديد الى اإلشارة دون الورثة لوكيل الممنوحة العامة الشرعية بالوكالة

 والذخائر األسلحة نظام ذلك ويحكم خاصة وكالة بموجب إال السالح ملكية نقل يتم
ك/ ).يحفظكم والله . موجبه ومراعاة واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . التنفيذية والئحته

3030/ت/13
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 2362/ت/13 ورقم هـ28/10/1424 وتاريخ 2338/ت/13 رقم لتعاميمنا فإلحاقاً
 الوكاالت بشأن هـ25/6/1424 وتاريخ 2269/ت/13 ورقم هـ3/12/1424 وتاريخ
 تلقينا فقد عليه .. سعود آل عبدالعزيز بنت قماش األميرة الملكي السمو بصاحبة الخاصة
 س1/5/3/69153/2رقم البرقي الداخلية وزير الملكي السمو صاحب تعميم من نسخة

 في ش17/27833/2 رقم لتعميمنا إلحاقاً [ : ونصه هـ24/11/1427-23 وتاريخ
 بنت قماش األميرة الملكي السمو صاحبة طلب على الموافقة بشأن هـ20/5/1424

 الرياض منطقة أمير الملكي السمو لصاحب تفويضها بخصوص سعود آل عبدالعزيز
 في س/17/54368 رقم ولتعميمنا ، قضية أي في لتمثيلها يراه من بتفويض واستعدادها

 طلب بشأن هـ9/11/1424-8 في ش17/58168/2 ورقم هـ16-17/10/1424
 بسموها الخاصة المنح وتطبيق واألعمال الجديدة المعامالت عن المسؤول يكون بأن سموها

 في الحق وله سعود آل عبدالرحمن بن سعود بن فيصل بن منصور /األمير سمو ابنها هو
 الجديدة أعمالها بخصوص سموها باسم خطاب أي يقبل ال وأن العمل في يساعده من توكيل

 قماش األميرة الملكي السمو صاحبة من المرفوع الخطاب تلقينا .. ابنها توقيع وعليه إال
 عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشيخ مع اتفاقاً وقعت بأنها المتضمن عبدالعزيز بنت

 وأنها الزهراني حسن السابق وكيلها وبين بينها الصلح إجراءات إلكمال وذلك الحمدان
 من الصادرة هـ16/10/1427 في 93747 رقم الشرعية الوكالة عبدالعزيز الشيخ منحت
 الخاصة الشرعية والوكاالت والمعامالت القضايا جميع تلغى وبذلك الرياض عدل كتابة

 أو االستالم أو المتابعة أو المراجعة أحد ألي يحق وال السابق وكيلها وبين بينها بالنزاع
 للجهات اإليعاز نأمل .الحمدان عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشيخ إال التسليم



 ولكم .عبدالعزيز بنت قماش األميرة سمو رغبته ما إنفاذ حيال الالزم باتخاذ بكم المرتبطة
و/ ).موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] ،،، تحياتنا

3032/ت/13
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 وتاريخ س226 رقم عنيزة بمحافظة العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب وردنا فقد(

 بن خليفة /الشيخ بالمحكمة القضائي العضو فضيلة كتاب ومشفوعه هـ10/10/1427
 من صدر أن سبق أنه المتضمن هـ9/10/1427 وتاريخ 1497/3 رقم التميمي إبراهيم
 العام المدعي دعوى بخصوص هـ17/10/1423 في ض/66/3 رقم الشرعي القرار فضيلته

 رقم بالبطاقة الجنسية سعودي الرويشدي محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله /ضد
 وعدم مشاكله وكثرة والتعليمات لألوامر رفضه بخصوص عنيزة أحوال 1039675127

 عليه وأن بنفسه قضاياه مباشرة من المذكور منع عليه الحكم تضمن وقد الطلب عند تجاوبه
 التمييز محكمة من والمصدق ضده أو منه تقام دعوى بكل بذلك يقوم من مكانه يقيم أن

 بهيئته األعلى القضاء مجلس ومن هـ22/12/1423 وتاريخ أ2/ج/1109 رقم بالقرار
 عن توكل قد المذكور أن اتضح وقد ، هـ17/9/1424 في 680/6 رقم بالقرار الدائمة

 قضاياه مباشرة من منعه كان إذا أنه فضيلته ويرى المحاكم ببعض بدعاوى أشخاص ثالثة
 وكتابات المحاكم على التعميم فضيلته وطلب .الغير عن يتوكل ال أن أولى باب فمن بنفسه
 غيره يوكل وأن أصالة دعوى منه تسمع وال شخص أي عن التوكل من المذكور بمنع العدل
 واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا إلخ ... ضده أو منه مقامه دعوى بكل بذلك ليقوم مكانه
و/ ).موجبه

3041/ت/13
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 العدل وزارة تبلغ أن المتضمنة المحاماة نظام من الثامنة المادة في جاء ما على فبناءً
 بأسماء النظام هذا من األولى المادة في إليها المشار واللجان المظالم وديوان المحاكم
 الالئحة في جاء ما وكذلك . الخ .. الممارسين المحامين جدول في المقيدين المحامين
 والمقيدين المسجلين المحامين بأسماء بيان برفقه تجدون لذا . المادة لهذه )8/2( التنفيذية

 لـ التمديد وكذلك محامياً )187( وعددهم هـ1427 لعام الممارسين المحامين سجل في
 التنفيذية ولوائحه المحاماة نظام به يقضي ما حسب الالزم وإكمال لالطالع . محامياً )49(

و/ ).يحفظكم والله ..
3122/ت/13
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 الترافع قبول عدم المتضمن هـ24/12/1426 وتاريخ 2801/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا
 تم من ذلك من ويستثنى الممارسين المحامين جدول في المقيدين للمحامين إال الغير عن

 من )18/11( رقم التنفيذية والالئحة المحاماة نظام من )18( المادة في ذكرهم
 أنه على نصت التي المحاماة نظام من )38( المادة في ورد ما على وبناءاً .الخ....النظام

 نافذة تراخيص أو توكيل إجازات لديهم الذين السعوديون والمستشارون المحامون يستمر[
 بممارسة صدورها وقت السارية األنظمة وفق التجارة وزارة أو العدل وزارة من صادرة
 وقبول قيد لجنة إلى النظام هذا نفاذ تاريخ من سنوات خمس خالل يتقدموا أن بشرط عملهم

 انتهت قد بالنظام المحددة المهلة أن وحيث .هـ أ ]الوزارة في المحامين
 رقم المحاماة لنظام التنفيذية الالئحة في ورد ما على وبناءً هـ17/11/1427بتاريخ

 إحدى في منتهياً إليهما المشار والترخيص التوكيل إجازة من كل يعد ( : بأنه )38/2(
 ولم النظام نفاذ تاريخ من سنوات خمس مضت إذا ):ب( الفقرة ومنها : التالية الحاالت

 المحامين على ذلك ويسري ، الجدول في القيد بطلب خالله السعوديون المستشارون يتقدم
 اإلطالع إليكم نرغب لذا ).المادة في إليه المشار لهم التمديد يصدر لم إذا السعوديين

 إجازات يحملون الذين المحامين ترافع قبول وعدم المذكورة المادة في جاء بما والتقيد
 يقوموا ولم المهلة انتهت التجارة وزارة من صادرة تراخيص أو المحاكم من صادرة توكيل

 .المفعول ساري تصريحاً يحمل محامياً كونه يثبت ما الوكيل من يطلب وأن ، بتمديدها
و /يحفظكم،،، والله
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الوكالة

 هـ23/2/1428 وتاريخ 26644/28 رقم بالرياض العامة المحكمة رئيس كتاب وردنا فقد
 العريني سليمان بن أحمد /الشيخ بالمحكمة القضائي العضو فضيلة كتاب :ومشفوعه

 نظام في )49( المادة إلى اإلشارة المتضمن هـ21/2/1428وتاريخ)26644/28(رقم
 أو عنه التنازل أو موكله عن الوكيل إقرار صحة عدم من عليه نصت وما الشرعية المرافعات

 عمل أن فضيلته وذكر الوكالة في ذلك على ينص مالم الخ...وردها وتوجيهها اليمين قبول
 مستلزمات من كثير دخول من الفقهاء قرره ما على النظام صدور قبل القضاة من كثير

 من تخلو ال والمسألة العامة عند السائد المفهوم وهو الخصومة في التوكيل تحت الدعوى
 أعاله إليها المشار بالمادة تمسكاً بدقة ذلك تالحظ التمييز محكمة أن إال ، واجتهاد خالف
 القضايا في البت يتأخر وقد كثيراً المراجعين ترديد عليه يترتب لكن محله في أمر وهذا
 ، العدل كاتب لدى بالتوكيل اإلقرار عند لذلك التوكيل يريدون ممن كثير تنبه لعدم نتيجة
 من لمناقشة العدل كتاب الفضيلة أصحاب تذكير معه يتعين مما ذلك من دعوى خلت وقلما
 يرغب وهل )49( المادة في عليها المنصوص المسائل عن المرافعة في التوكيل رغب

 رد في للقضاة الحجة تقوم كي فتترك لنفسه بها يحتفظ أنه أو عليها فينص فيها التوكيل
 وإنجازاً للحقوق وحفظاً للناس تبصيراً الوكالة في ذلك من شيء نقص عند الوكالء

 في التعاميم لجنة من المقدمة الدراسة على وبناء فضيلته إليه أشار ما ولوجاهة .للمعامالت
 االطالع إليكم نرغب لذا .هـ29/4/1428وتاريخ 33/22/28 رقم محضرها في الوزارة
و /يحفظكم،، والله.المذكورة المادة تضمنته ما مقتضى ومراعاة
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 وتاريخ 1995/ت/13 رقم التعميم من عشرة الخامسة الفقرة في ورد لما فإلحاقاً
 خروج على التعليمات تنص التي االقتضاء وكاالت (( : أن على نصت التي هـ17/5/1423

 للعمل العدل كتابات وتبلغ الوزارة تحدده ترتيب ضمن تتم مقرها في إلجرائها العدل كاتب
 وتاريخ 1068 رقم العدل وكتاب كتابات لجنة محضر إلى وإشارة )). إقراره بعد به

 منه نسخة المرفق )1-02-031( رقم بالنموذج العمل اعتماد المتضمن هـ13/5/1428
 إلى الحضور من يتمكن ال من إقرار لضبط العدل كتاب الفضيلة أصحاب بخروج يتعلق فيما

 .بموجبه إال اقتضاء بأي القيام وعدم الالزمة بالمعلومات حقوله ملء بعد العدل كتابة
و /،،، يحفظكم والله .بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب فإننا ذلك على ولموافقتنا
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الوكالة

 كتاب الختصاص التنفيذية الالئحة من )22( والمادة )21( المادة في ورد ما إلى فإشارة(
 هـ25/10/1418وتاريخ 1124/ت/13 رقم الوزارة تعاميم وإلى ، العدل
 هـ5/2/1421وتاريخ1525/ت/13ورقم هـ17/5/1423وتاريخ 1995/ت/13ورقم

 حال في عليها المنصوص للحاالت العدل كتاب الفضيلة أصحاب شخوص آللية المنظمة
 الحاالت غير في العدل كتابة مقر خارج لعمله العدل كاتب فضيلة مزاولة أن وبما ، االقتضاء
 اإلطالع إليكم نرغب لذا .فقط الوزارة من بتكليف إال يسوغ ال أمر التعليمات في الواردة
 والله.عليها يؤاخذ نظامية مخالفة يعد بذلك التقيد عدم وأن ، إليه أشير بما والتقيد

و/ )يحفظكم،،،
3267/ت/13
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الوكالة

)

 الخاصة الوكاالت بشأن هـ8/1/1428 وتاريخ 3030/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 تلقينا فقد عليه .إلخ ... سعود آل عبدالعزيز بنت قماش األميرة الملكي السمو بصاحبة



-7 وتاريخ 6250/ب1111 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية نسخة
 :-[ ونصها المكرمة مكة منطقة أمير الملكي السمو صاحب إلى الموجه هـ8/11/1428

 سعود آل عبدالعزيز بنت قماش /األميرة سمو من المرفوعة البرقية من نسخة لكم نبعث
 والثانية األولى العدل وكتابات محاكم جميع تعميد فيها تطلب هـ1/11/1428 بتاريخ
 سموها وكيل بحضور إال الخاصة أمالكها صكوك إفراغ قبول بعدم المملكة أنحاء بجميع

 )فاصلة( قبلها من له الممنوحة الوكالة بموجب فيصل بن منصور /األمير سمو ابنها المباشر
و/ ).واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا .أهـ .]بذلك إبالغهم نود
3374/ت/13
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الوكالة

 الوكيل وكيل قيام جواز حيال استفسار من الجهات بعض من للوزارة ورد لما فنظراً(
 . الخ .. لذلك المنظمة الضوابط وتحديد أخرى مرة التوكيل من الشرعية الوكالة بموجب
 هـ22/4/1402 وتاريخ 1/ب/412 برقم العدل وزير معالي كتاب صدر أن سبق إنه وحيث
 يكن مالم , الوكيل قبل من له أذن ولو غيره يوكل أن الوكيل لوكيل يجوز ال بأنه القاضي
 نرغب فإننا , الله رحمهم العلم أهل كالم من ذلك يعلم كما ذلك يخول األصيل توكيل
و/ )يحفظكم والله .العدل وزير سلفنا معالي كتاب تضمنه ما على والتأكيد االطالع إليكم
469/3
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األجنبي وكالة

 توكيل إلى احتياجها حالة في الهوية المعروفة السعودية غير األجنبية المرأة تكلف(... -
 الجهة من لهم المرخص المحامين من أو لها األقارب ذوي من الوكيل يكون أن عنها وكيل

 المحامين أحد إال توكل فال الهوية المجهولة السعودية غير األجنبية المرأة أما المختصة
 ن/انتهى .) المذكور القرار عليه نص ما تطبيق اعتمدوا.االختصاص جهات من لهم المرخص

.753/ص.الوكالة في التعميم ينظر .
ت/21/2
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األجنبي وكالة

 والمباحث االستخبارات موافاة وبالتالي السعوديين عن األجانب توكيل قبول عدم( -
الوزارة من التعميم يطلب . و.)/ أجنبي طرفها تنظرها قضية كل عن بخالصة

ت/190/12
3/787
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األجنبي وكالة

 تلقينا بأننا نفيدكم هـ21/1/1395 في ت/8/12 رقم التعميمي لخطابنا إلحاقاً( :وبعد -
 في 22649 برقم الوزراء مجلس لرئيس األول النائب الملكي السمو صاحب خطاب

 في 734 رقم خطابكم مشفوع طيه« : المقدمة بعد نصه هذا هـ28/7/1395
 صدر الذي عدمه من السعوديين عن األجانب توكيل قبول موضوع بشأن هـ10/7/1395

 16248 برقم الداخلية لوزارة المبلغة ـ الله رحمه ـ فيصل الملك جاللة مالحظات بخصوصه
 بمزاولة ورخصة نظامية إقامة يحمل األجنبي أن دام ما أنه« : المتضمن هـ8/8/1388 في

 وعدم كان ما على كان ما إبقاء ورأيكم ذلك حيال ذكرتموه وما . .»لمنعه محل فال مهنته
 مع تمشياً المملكة في القضائية والهيئات المحاكم أمام المحاماة مهنة إجازة األجنبي إعطاء
 تقوم التي المحاماة نظام صدور حين إلى ذلك على تترتب قد التي للمشاكل ورفعاً النظام

 ورأيكم هـ2/7/1394 في 843 رقم بخطابكم لذلك أشرتم حسبما بإعداده حالياً وزارتكم
 عدا فيما السعودي عن النظامية اإلقامة يحمل الذي األجنبي توكيل من مانع ال أنه أيضاً

 حق وقبض مبايعة وإجراء الخاصة األعمال كإدارة القضائية والهيئات المحاكم أمام الترافع
 إنفاذ فيقتضي ارتأيتموه ما على بموافقتنا نخبركم . ذلك أشبه وما الشخصية الحقوق من

. و/انتهى .)بموجبه والتمشي االطالع نأمل .».اهـ.ودمتم موجبه
ت/156/12
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1399
األجنبي وكالة

 بعد ونصه هـ26/10/1399 في 23308 رقم السامي المقام خطاب تلقينا( :وبعد -
 بموضوع المتعلق هـ20/9/1399 وتاريخ 775/1 رقم كتابكم على اطلعنا« : المقدمة

 الحقوق وقبض المبايعات وإجراء الخاصة أعماله إدارة في لألجنبي السعودي توكيل إجراء
 لألجنبي السعودي توكيل حظر ينبغي بأنه ونخبركم . الصدد هذا في أبديتموه وما الشخصية

 يحدد أن ويجب وااللتزامات الحقوق عن التنازل أو التصرف حق يخوله عاماً توكيالً
 األجنبي الوكيل قبل من استعماله إلساءة مجال هناك يكون ال بحيث معين شيء في التوكيل
 .».اهـ.العتماده هذا من نسخة العالقة ذات الجهات أعطيت وقد بموجبه يلزم ما فأكملوا
 التعميم بذلك صدر . و/انتهى .)يلزم لمن وإبالغه حرفياً موجبه واعتماد واإلحاطة لالطالع

 في 529/ت/8 رقم بالتعميم أكد كما .و/هـ27/5/1405 في ت/12/106 رقم
. هـ28/5/1427 في 2889/ت/13 رقم التعميم انظر .و/هـ21/10/1415

ت/150/12
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األجنبي وكالة

 27854 رقم الداخلية وزير نائب الملكي السمو صاحب تعميم من صورة تلقينا( :وبعد -
 خطابنا من لكم المعطاة للصورة إلحاقاً« : المقدمة بعد نصه يلي وفيما هـ8/7/1401 في

 س/26 برقم العدل وزير ومعالي التجارة وزير معالي من لكل أصالً الموجه السري
 من الكثير قيام بصدد تبوك منطقة إمارة لنا رفعته ما حول هـ30/12/1400 وتاريخ4970
 من بضائع الستيراد تجارية توكيالت األجانب بإعطاء المؤسسات وأصحاب التجار

 بمرئياتهما اإلفادة معاليهما من طلب وحيث تستر بوجود الشك يثير ذلك وأن.إلخ...الخارج
 العدل وزير معالي إجابة وردت فقد .ذلك منع بموجبه منكم وطلب التجارية الغرف ومرئيات

 برقم التجارة وزير معالي إجابة وردت كما هـ7/2/1401 وتاريخ ص/37 برقم
 والرياض عسير منطقة إمارتي من أيضاً وورد هـ19/5/1401 وتاريخ 231/2559

 معالي أشار كما أوضحوها التى للمبررات التوكيالت هذه بمنع الرأي على متفقة وجميعها
 لذا ذكر كما األمر دام وما. الرأي هذا أيضاً ترى التجارية الغرف أن بخطابه التجارة وزير

 المحاكم إبالغ بأمل هذا خطابنا من بصورة العدل وزير معالي زود وقد نهائياً بمنعها نخبركم



 بأمل منه صورة التجارة وزير معالي أعطي كما التوكيالت هذه على التصديق بعدم الشرعية
. و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نرغب .».اهـ.بذلك التجارية الغرف إبالغ

122/ت/8
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األجنبي وكالة

 في ب/15614 رقم الداخلية وزير الملكي السمو صاحب خطاب تلقينا فقد( :وبعد -
 من الشرعية الوكاالت بإصدار العدل كتاب بعض يقوم« : يلي ما ونصه هـ9/10/1412

 بيع أو قيادة من السيارة في التصرف حرية تخولهم األجانب من لفئة المحاكم بعض أو قبلهم
 وثبت السلبية اآلثار بعض ذلك عن وينتج الصغيرة السيارات أو الشاحنات سواء ثمن وقبض

 بهدف أو المقررة المالية الرسوم دفع من للتهرب أما الغالب في الطريقة لتلك يلجأون أنهم
 أما لها امتالكهم والتعليمات األنظمة منعت أن سبق لسيارات األجانب من معينة فئة تمليك

 يحتمل قد لما ومراعاة .نظامية إلقامات حملهم لعدم أو قيادة رخص على حصولهم لعدم
 هند امكانية نرى فإننا ألمورهم وتسهيالً بالمملكة األجانب لبعض طارئة ظروف من حدوثه
 الذي األجنبي أن : األولى الحالة : التاليتين الحالتين إحدى في لألجانب الشرعية الوكالة
 ثمنها وقبض ببيعها معارفه أو أقاربه أحد يوكل أن ويريد بيعها في رغبة ولديه سيارة يمتلك

 ويحضر لها المصرح السيارات معارض أحد في يوقفها أن ذلك قبل له ينبغي فإنه فقط
 بيع للوكيل يحق بمقتضاها شرعية وكالة استخراج يمكن وبموجبه ذلك على يدل مستنداً
 سيارة يملك الذي األجنبي رغبة عند : الثانية الحالة . قيادتها دون ثمنها وقبض السيارة

 إصدار من مانعاً نرى فال نهائياً خروجاً الخارج إلى بسيارته يخرج أن في المملكة في ويقيم
 شحنها طريق عن ذلك يكون أن بشرط فقط المهمة تلك إنجاز الوكيل تخول شرعية وكالة

 إليها المشار لألسباب الشرعية الوكاالت إصدار عدم نرى فإننا ذكر ما عدا وفيما قيادتها ال
 معاليكم من نأمل لذا . الصدد هذا في العاملة المحاكم أو العدل كتابات قبل من أعاله

. و/انتهى .)موجبه واعتماد اإلحاطة نأمل .».اهـ.الجميع على بذلك بالتعميم التكرم
27/ت/8
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1413
األجنبي وكالة

 الشئون شعبة رئيس الخارجية وزارة وكيل سعادة خطاب الوزارة لهذه ورد( :وبعد -
 عدم إلى اإلشارة المتضمن هـ21/8/1412 في و94/74/9/2/6356/5 رقم القنصلية

 الجلسات لحضور السفارة لموظفي الدول بعض سفراء تفويض المحاكم بعض قبول
 أو السفير وكلوا الورثة أن بحجة مواطنيها، لورثة الخاص الحق دعاوي لنظر المخصصة

 تلك لنظر تعطيل من ذلك على يترتب لما ونظراً .السفارة موظفي يوكلوا ولم السفارة
 دون المتوفين قضايا بإنهاء بالمملكة المحاكم جميع على التأكيد سعادته رغب الدعاوي

 لحضور لموظفيها السفارات من وتفويض للسفارات الورثة من وكاالت توجد طالما تأخير
 مناسبة فرأت الموضوع هذا لدراسة لجنة تشكيل تم وعليه .عنها نيابة المحاكم جلسات
 في موظفيه ألحد )مطلقة وكالة وكٌلًٌُُ الذي( السفير توكيل بقبول المحاكم على التعميم

 مختصة جهة من صادرة السفارة أو للسفير الورثة وكالة تكون أن بشرط الدعاوي تلك إنهاء
 بآخر يستبدل عمله انتهى وإذا السفارة قبل من المفوض الموظف اسم يوضح أن وبشرط
.و /انتهى .)واالعتماد لإلحاطة تعميمه جرى اللجنة رأته ما على ولموافقتنا .اسمه ويوضح

1364/ت/13
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األجنبي وكالة

 في ر/7/2112 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس معالي خطاب تلقينا لقد (
 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار على الكريمة الموافقة تمت أنه المتضمن هـ17/2/1420
 في الترافع لألجنبي يجوز ال )1 : أوال : يلي بما القاضي هـ9/2/1420 وتاريخ 30

 بصفته له مصلحة عن أو نفسه عن يترافع كان إذا ـ أ : يلي فيما إال المملكة داخل الدعاوى
 ذوي من األشخاص أو أصهاره أو زوجه عن يترافع أو مؤسسة أو شركة في شريكا أو مالكا

 التوكيل في األجنبي حق يكون )2 .قيما أو وصيا كان إذا ـ ب .الرابعة الدرجة حتى القربى
 من )أوال( البند في الواردة األحكام تخل ال : ثانيا .فقط السعوديين على مقصورا عنه نيابة

.و)/بموجبه والعمل اإلطالع نرغب لذا دولة وأية المملكة بين المعقودة باالتفاقات هذاالقرار

1733/ت/13
1/5
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1422
األجنبي وكالة

 في 98805 الرقم ذات الداخلية وزير الملكي السمو صاحب برقية تلقينا لقد(
 بخصوص هـ15/10/1421 في 12/54978/21 رقم لخطابنا الجوابية هـ1/12/1421

 وهل الغير؟ عن التوكل في األحوال بطاقات مقام تقوم وهل للنازحين الممنوحة البطاقات
 حفائظ أنها على بها يؤخذ وال ,فقط شخصية إثبات تعتبر أنها أو الغير؟ عن التوكل لهم يجوز
 أفاد وقد .إلخ..السعودي عن األجنبي توكيل تمنع التعليمات وإن .مقامها تقوم وال نفوس
 حكم في النظامية الناحية من زالوا ال سنوات الخمس ذات البطاقات حملة أن الكريم سموه

 هذا في األجانب معاملة يعاملون فإنهم لذا بهم خاص استثناء يصدر ولم األجانب
.و/يحفظكم والله)موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا .اهـ.الموضوع

1946/ت/13
1/5
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1423
األجنبي وكالة

 غير المكاتب اعتبار بشأن هـ1/1/1417 في 885/ت/13 رقم الوزارة لتعميم إلحاقا (
 نهائية بصفة منقضية القانونية االستشارات مهنة لمزاولة مؤقتة تراخيص لها الصادر السعودية

 أصال الموجه الكريم البرقي السامي األمر من نسخة تلقينا فقد وعليه . الخ .. مدتها بانتهاء
 القاضي هـ3/2/1423 في 2874/ب/7 برقم الداخلية وزير الملكي السمو لصاحب
 /للمدعو[ .. الممنوح الترخيص بسحب والتجارة الداخلية وزارتا رأته ما على بالموافقة

 ما واعتماد اإلطالع إليكم نرغب لذا -].الجنسي فلسطيني- األسطل سليمان بن محمد
 نيابة المذكور األسطل محمد /بها يتقدم وكالة أي قبول وعدم الكريم السامي األمر به قضى

. و/ )يحفظكم والله .الغير عن
2571/ت/13
1/5
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1426



األجنبي وكالة
)

 312 برقم الطائف بمحافظة الثانية العدل كتابة رئيس فضيلة من الوارد االستفسار على فبناء
 الشركة عقد على التعديل توثيق إمكانية عن االستفسار المتضمن ، هـ10/5/1425 وتاريخ
 شريكه أموال وإدارة الصالحيات كامل ذلك في وله أجنبي شريك الشركة مدير ليصبح

 1/21/م برقم لالستثمار العامة الهيئة محافظ معالي من كل كتابي تلقينا فقد . السعودي
 برقم الداخلية للتجارة والصناعة التجارة وزارة وكيل سعادة و ، هـ3/1/1426 وتاريخ

 كون حالة في.1 : يلي ما والمتضمنان ، هـ6/7/1425 وتاريخ 11115/222/196/10
 ومستثمرين سعوديون شركاء وتضم ، األجنبي االستثمار لنظام وفق لها مرخص الشركة
 . صالحيات من الشركاء بقية يخوله ما وفق الشركة إدارة األجنبي للشريك فيجوز ، أجانب

 صالحيات أي منحه أو إدارتها لألجنبي يجوز فال ، بالكامل سعودية الشركة كون حالة في.2
 االطالع إليكم نرغب لذا . لألجنبي السعودي توكيل بحظر القاضية األوامر مع تمشيا ،

. و/ ) يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد
2889/ت/13
1/5
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1427
األجنبي وكالة

)

 وتاريخ 529/ت/8 ورقم ، هـ16/11/1399 وتاريخ ت/156/12 رقم لتعاميمنا فإلحاقاً
 ، هـ26/10/1399 وتاريخ 23308 رقم السامي األمر على المبنية ، هـ21/10/1410

 عن التنازل أو التصرف حق يخوّله عاماً توكيالً لألجنبي السعودي توكيل بحظر القاضي
 مجال هناك يكون ال بحيث معين شيء في التوكيل يحدد أن ويجب ، وااللتزامات الحقوق
. الخ ... األجنبي الوكيل قبل من استعماله إلساءة

 المتضمن ، هـ6/3/1427 وتاريخ 1/2363 رقم المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد عليه
 يتعلق لما الالزمة الضوابط وضع هـ26/10/1399 وتاريخ 23308 رقم السامي األمر أنّ

 وتاريخ 17/10702 رقم المالية وزارة كتاب وأنّ ، لألجنبي السعودي بتوكيل
 باعتبارها التملك حق عامة مساهمة شركات تعتبر التي للبنوك أجاز ، هـ16/6/1398



 غير تملك نظام في عليها المنصوص الجهات من إذن لصدور الحاجة دون سعودية شركات
 وتاريخ ت/156/12 رقم العدل وزارة تعميم مضمون وأنّ ، للعقار السعوديين

 السعودي توكيل حظر هو أعاله إليه المشار السامي األمر على المبني ، هـ16/11/1399
 التوكيل يكون أن جواز هو لذلك المخالفة مفهوم فإن ثمّ ومن ، عاماً توكيالً لألجنبي
 فإن وبالتالي ، معين شيء في التوكيل يُحدّد بأن أيضا التعميم إليه أشار ما وهو ، خاصاً
 أو البنوك يمثل الذي األجنبي المنتدب العضو على ينطبق ال التعميم في الوارد الحظر

 بأن علماً ، ومحدد معين شيء في توكيل ألنه العقارات في والشراء البيع في الشركات
 تمثيل في صالحياته يستمد ) البنك في األول التنفيذي المسؤول وهو ( المنتدب العضو
 إلدارة كاملة سلطة يملك بدوره الذي البنك إدارة مجلس من العقارات وشراء بيع في البنك
 بها القيام خوّل التي والتصرفات األعمال بكافة والقيام شؤونه على واإلشراف البنك أعمال

 مجلس عضو إلى سلطاته من أي تفويض وللمجلس ، األساسي ونظامه تأسيسه عقد بموجب
 العقارات شراء ذلك ومن ، فيه المسؤولين من أي أو آخر عضو أي أو المنتدب اإلدارة
 واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا . بذلك المتعلقة األنظمة مراعاة بعد ورهنها وبيعها

.و ) موجبه ومراعاة
م/1647/3

3/795
6
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1385
والوصاية الوالية

 الشروط لجميع مستوفياً الصك يكون أن فيالحظ قصار على والية يطلب كان إذا أما(... -
.2/212 اإلرث حصر في التعميم نص ينظر . ن.)/لذلك الالزمة الشرعية

ت/148/1
3/795
4
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1391
والوصاية الوالية

 نظارته تحت الذي العقار ببيع له اإلذن الوصي أو الولي أو الوقف ناظر طلب فمتى ... ( -
 في النظر فضيلته على فإن العقار هذا بها يوجد التي الجهة لقاضي بإنهائه وتقدم واليته أو

 القاضي والية خارج المستحق أو المالك كان وإن الشرعي الوجه يقتضيه بما طلبه



.728/ص الوقف في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...
ت/213/1

3/795
24
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1391
والوصاية الوالية

 هـ6/9/1391 وتاريخ 1477 رقم خطابه الرياض عدل كاتب فضيلة رفع أن سبق( :وبعد -
 في 4840 رقم أحدهما ـ الله رحمه ـ القضاة رئيس سماحة من صادرين قرارين هناك بأن
 حاكم من بإذن كان ولو الوقف بيع وبعدم القصار مال بيع بعدم يقضي هـ17/6/1373

 األول القرار طبق وهو هـ17/6/1383 في 4741 برقم وثانيهما مصدقاً يكن لم ما شرعي
 في م/2414/2 رقم التعميمي الخطاب بموجب القرارين هذين تبلغ قد وأنه
 يطالب فهل والده القاصر ولي كان إذا عما إفادته العدل كاتب ويطلب هـ24/10/1386

 ثم للقصار والغبطة المصلحة فيه تتوفر المبيع كون إثبات من األولياء بقية به يطالب ما بمثل
 فضيلة رفعه ما دراسة رأينا فقد لذا . األولياء بقية بها يخالف خاصة حالة لألب أن أم تمييزه
 قرارها وأصدرت ذلك بدراسة فقامت العليا القضائية الهيئة قبل من إليه المشار العدل كاتب

 ترى الهيئة فإن إليه المشار الخطاب بدراسة أنه ومضمونه هـ9/11/1391 في 278 رقم
 والحرص ولده محبة على مجبول األب أن المذكور العدل كاتب فضيلة استفسار على إجابة
 ولهذا أمكنه ما له تحقيقها في والسعي مصلحته فيه عما بالبحث المحبة هذه مقتضيات على
 القاصر لولده واشترى باع فإذا ذلك على وائتمنه صغره حال في عليه والية الشارع له جعل

 في والمصلحة الغبطة توفر إثبات إلى تصرفه لصحة يحتاج ال فإنه الوالية تلك حدود في
 ولده مال من األب تملك جواز معلالً القناع كشاف وشرحه اإلقناع في قال التصرف ذلك

 مشعر نفسه على فقوله نفسه كمال تولية غير من ولده مال يلي الرجل وألن :نصه ما شاء ما
 عن يسأل ال أنه كما ذلك في الغبطة إثبات إلى القاصر ولده مال في تصرفه في يحتاج ال بأنه

 بإثبات يطالب ال األب أن الهيئة تقرر فعليه. نفسه مال في تصرفه في والمصلحة الغبطة إثبات
 ال ثم ومن ذلك وغير وشراء بيع من القاصر ولده مال في تصرفاته في والمصلحة الغبطة
.مقتضاه إنفاذ فاعتمدوا . .»اهـ.القصار أوالده أموال ببيع المحكمة من إذن باستصدار يطالب

. و/انتهى )
ت/6/2
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1393
والوصاية الوالية

 ما المنقولة غير األمالك من بيعه في الوصاية هيئة ترغب ما بإفراغ العدل كتاب إشعار«... -
 الوجه على بعملها القيام من الوصاية هيئة ولتتمكن للورثة مصلحة هذا في أن دام

.260/ص العدل كتاب في التعميم نص ينظر .و.»/إلخ...األكمل
ت/50/2
3/796
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3

1393
والوصاية الوالية

 برقم العليا القضائية الهيئة من مؤخراً الصادر القرار من نسخة هذا بطي تجدون( :وبعد -
 العامة الشوارع لمصلحة ينتزع ما إفراغ في إجراؤه ينبغي ما بصدد هـ24/2/1393 في 52
 .)بموجبه التمشي واعتماد االطالع نرغب .المعتوهين أو الغائبين أو للقصار العائد العقار من

.95/ص العقار في إليه المشار القضائية الهيئة قرار ينظر . و/انتهى
ت/161/2

3/797
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1394
والوصاية الوالية

 بتسجيل العدل كتاب إبالغ ـ الله رحمه ـ العزيز عبد بن سعود الملك أبناء طلب بشأن( -
الوزارة من التعميم يطلب . و.)/أمالكهم مبايعة
ت/55/12
3/797
7
3

1396
والوصاية الوالية

 وجود لعدم أمالكهم عن المال بيت بتخلي وإبالغهم المرشدين إحضار المحكمة على«... -



 فيهم كان وإن باالستالم عنهم ينوب من توكيل أو باستالمها وإلزامهم يده تحت لبقائها مبرر
 ما ليستلم واألمانة الثقة فيه تتوفر ممن عليه وكيالً يقيم القاضي فإن وصي عليه ليس قاصر
.1/711 التركات في التعميم نص ينظر . و.»/إلخ...وشئونه حقوقه ويرعى يخصه
ت/136/1

3/797
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1398
والوصاية الوالية

 مراجعة إلى يحتاج ال فإنه األب القاصر ولي كان فإذا القصار ألموال بالنسبة-2 «... -
 ظهر لو فيما إال بشيء له يتعرض وال مصلحة يراه بما يتصرف بل والشراء البيع في القاضي

 سواء ونحوه القاصر شئون على القائم على-3 . يمنع فإنه التصرف من منعه يوجب ما عليه
 يجريها التي التصرفات كل في القاضي مراجعة األب قبل من وصياً أو الحاكم قبل من كان
 بواسطة ذلك عن التحقق القاضي وعلى القاضي طريق عن إال عقاره يبيع وال القاصر مال في

 والناظر الولي محاسبة تجرى وأن الصك في البيع مبررات كافة يدون أن وعليه الخبرة أهل
 من أيديهما في الذي المال على طرأ ما فيها يبين عام كل نهاية في بيانات يقدما وأن سنوياً
 نفقات أو إلصالحه العقار على صرفه وما للعقار إصالحات من به قاما وما أوخسارة أرباح
 ونحوهم القصار وأموال لألوقاف خاصة ملفات المحكمة تتخذ-4 . ونحوهم القصار على

 القصار وأموال األوقاف فيه تقيد دفتراً تتخذ كما المعلومات كافة الملفات بهذه وتربط
 ونحوه لقاصر المال كان وإذا نقص أو نمو من المال على يطرأ ما كل فيه ويبين ونحوهم

 األب قبل من الوصي يعامل-5 . المال تسليم مستند ذكر مع ذلك يذكر لصاحبه وسلم
 وليا بما المتاجرة ولهما المال في أعماله ومراقبة المحاسبة في الحاكم من المولى معاملة

 المحكمة وعلى القاضي موافقة بعد التجارة بشئون خبير أمين لثقة دفعها أو أموال من عليه
 وعدده المال نوع فيها يوضح بيانات بموجب والنظار واألولياء لألوصياء األموال تسلم أن

 عقار لشراء المعدة النقدية األموال تبقى أن يصح وال خراب أو صالح من العقار وحال
 وينبغي المحكمة تحددها التي المدة من أكثر الولي أو الناظر أو الوصي بيد ونحوه للوقف

 المؤسسة وعلى النقد مؤسسة إلى المبالغ إدخال وجب زاد فإن قصيرة المدة تكون أن
 تحقق بعد الصرف موجب فيه موضحاً بذلك المحكمة من إذن صدر إذا المبالغ تلك صرف

. ونحوهما والوقف للقاصر نفع فيه بما ذلك يقتضي ما المحكمة



 الوقف ونظارة ونحوه القاصر على يوليه من أهلية لمعرفة المستطاع بذل القاضي على-6
 الولي أجرة المحكمة وتفرض مباشرة مسؤولية هذا في والتفريط التساهل عن مسؤول وهو

 إجراء ويتعين ونحوه لليتيم الالزمة النفقة تقدر كما عمل من به يقومان ما بقدر والناظر
 اإلعفاء طلبهما أو ونحوهما والوصي الناظر عزل عند المذكورة األموال استالم عند محاسبته

 طريق عن يكون المؤسسة في المذكورة المبالغ كافة وإيداع المحكمة إشراف تحت وذلك
 في القاضي ومن كذلك بصرفها واإلذن قاض من أكثر فيها التي المحاكم في المحكمة رئيس

 ما وإكمال االطالع نأمل .».اهـ.حرر ذكر ولما.واحد قاض سوى فيها ليس التي المحاكم
 القصار وأموال الوقف بيع في التعميم نص ينظر . و/انتهى .) بمقتضاه والعمل بموجبه يلزم

1/595.
ت/178/12

3/797
22
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1398
والوصاية الوالية

 القاضي مراجعة إلى يحتاج ال فإنه األب القاصر ولي كان فإذا القصار ألموال بالنسبة «... -
 ما عليه ظهر لو فيما إال بشيء له يتعرض وال مصلحة يراه بما يتصرف بل والشراء البيع في

 قبل من كان سواء ونحوه القاصر شئون على القائم على . يمنع فإنه التصرف من منعه يوجب
 مال في يجريها التي التصرفات كل في القاضي مراجعة األب قبل من وصياً أو الحاكم
 أهل بواسطة ذلك عن التحقق القاضي وعلى القاضي طريق عن إال عقاره يبيع وال القاصر
 والناظر الولي محاسبة تجرى وأن الصك في البيع مبررات كافة يدون أن وعليه الخبرة
 من أيديهما في الذي المال على طرأ ما فيها يبين عام كل نهاية في بيانات يقدما وأن سنوياً
 نفقات أو إلصالحه العقار على صرفه وما للعقار إصالحات من به قاما وما أوخسارة أرباح
 ونحوهم القصار وأموال لألوقاف خاصة ملفات المحكمة تتخذ . ونحوهم القصار على

 القصار وأموال األوقاف فيه تقيد دفتراً تتخذ كما المعلومات كافة الملفات بهذه وتربط
 ونحوه لقاصر المال كان وإذا نقص أو نمو من المال على يطرأ ما كل فيه ويبين ونحوهم

 معاملة األب قبل من الوصي يعامل . المال تسليم مستند ذكر مع ذلك يذكر لصاحبه وسلم
 من عليه وليا بما المتاجرة ولهما المال في أعماله ومراقبة المحاسبة في الحاكم من المولى
 تسلم أن المحكمة وعلى القاضي موافقة بعد التجارة بشئون خبير أمين لثقة دفعها أو أموال

 وحال وعدده المال نوع فيها يوضح بيانات بموجب والنظار واألولياء لألوصياء األموال



 للوقف عقار لشراء المعدة النقدية األموال تبقى أن يصح وال خراب أو صالح من العقار
 تكون أن وينبغي المحكمة تحددها التي المدة من أكثر الولي أو الناظر أو الوصي بيد ونحوه
 تلك صرف المؤسسة وعلى النقد مؤسسة إلى المبالغ إدخال وجب زاد فإن قصيرة المدة

 ما المحكمة تحقق بعد الصرف موجب فيه موضحاً بذلك المحكمة من إذن صدر إذا المبالغ
. ونحوهما والوقف للقاصر نفع فيه بما ذلك يقتضي

 وهو الوقف ونظارة ونحوه القاصر على يوليه من أهلية لمعرفة المستطاع بذل القاضي على
 الولي أجرة المحكمة وتفرض مباشرة مسؤولية هذا في والتفريط التساهل عن مسؤول
 إجراء ويتعين ونحوه لليتيم الالزمة النفقة تقدر كما عمل من به يقومان ما بقدر والناظر

 اإلعفاء طلبهما أو ونحوهما والوصي الناظر عزل عند المذكورة األموال استالم عند محاسبته
 طريق عن يكون المؤسسة في المذكورة المبالغ كافة وإيداع المحكمة إشراف تحت وذلك
 في القاضي ومن كذلك بصرفها واإلذن قاض من أكثر فيها التي المحاكم في المحكمة رئيس

 ما وإكمال االطالع نأمل .».اهـ.حرر ذكر ولما.واحد قاض سوى فيها ليس التي المحاكم
 القصار وأموال الوقف بيع في التعميم نص ينظر . و/انتهى .) بمقتضاه والعمل بموجبه يلزم

1/595.
ت/67/1
3/799
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1399
والوصاية الوالية

 التمييز لهيئة ذلك رفع وعدم للقصار عقار شراء حيال القاضي يقرره بما االكتفاء -1 (... -
 وأن إليه المشار التعميم من األول البند من »ب« الفقرة تضمنته بما الموضوع لمشابهة

 ولي إقرار يكون -2 . بالشراء اإلذن منه يصدر الذي القاضي لدى بذلك اإلقرار يكون
 والثمن المبيع تسليم يؤجل أن على اإلذن منهم يصدر الذين القضاة لدى العقار بيع القصار

 ما إفراغ إجراء يكون -3 . التمييز هيئة من عليه مصدقاً بالبيع اإلذن صك رجوع حين إلى
 في كل العدل كتاب قبل من الغيب أو القصار أو األوقاف عقار من العامة للمصلحة انتزع
.737/ص الوقف في التعميم نص ينظر . و/انتهى .)االختصاص حسب جهته
ت/65/12
3/799

13



5
1402
والوصاية الوالية

 قرار على المبني هـ22/9/1398 في ت/178/12 برقم منا الصادر التعميم فإن( :وبعد -
 في المصلحة لتحقيق اإلجراءات ينظم والذي هـ28/8/1398 في 472 رقم الوزراء مجلس

 في الحقة تعاميم أربعة بعده صدر قد القاصرين على واألوصياء األوقاف على النظار تصرفات
 هـ،17/2/1399 في ت/20/3 رقم التعميم وهي القصار على األوصياء تصرفات شأن

 هـ3/8/1399 في ت/127/1 رقم هـ،والتعميم20/4/1399في ت/67/1 رقم والتعميم
 من كثير يردنا يزال ال إنه وحيث .هـ20/2/1401في ت/25/13رقم ،والتعميم

 المؤلفة اللجنة من دراستها رأينا فقد االستشكاالت وبعض الصدد هذا في االستفسارات
 التفتيش من المرفوع هـ4/5/1402 في 117 رقم بقرارها وافتنا والتي الغرض لذلك

 جميع توحيد في ورغبة ذكر ما الحال فحيث . هـ4/5/1402 في 315/1 برقم القضائي
 رقم التعميم أن-اوال : يلي بما نبلغكم فإننا موحد بتعميم الصدد هذا في التعليمات

 برقم له الالحق والتعميم الوزراء مجلس قرار على المبني هـ22/9/1398 في ت/178/12
 هذين فقرات بجميع العمل ويتعين المفعول نافذ منهما كل هـ20/4/1399 في ت/67/1

 في ت/127/1 رقم التعميمين في معه يتعارض لما ملغياً بموجبهما العمل ويكون التعميمين
 القاضي من اإلذن صدر إذا-ثانيا . هـ17/2/1399 في ت/20/3 ورقم هـ،3/8/1399

 لدى يكون بها اإلذن الصادر القاصر لحصة اإلفراغ فإن عقار في شائعة القاصر لحصة
 للتفصيل ملغياً هذا ويكون.بذلك المتعلقة اإلجراءات استكمال بعد لإلذن المصدر القاضي
 و/انتهى .)تحرر واعتماده فلالطالع .هـ20/2/1401في ت/25/13رقم التعميم في الوارد

.
ت/12/12
3/800

28
1

1403
والوصاية الوالية

 بالمنطقة العدل كتاب لدى بالوصية اإلقرار مجريات في النظر من اتضح حيث( :وبعد -
 وحيازتها التركة بجمع الوصي ويقوم:«قوله الموصي لسان على يوثق العدل كاتب أن الغربية

 في الحق له ليس المورث أن وبما .».حصته للبالغ فيسلم الشرعيين الورثة بين وتقسيمها



 عن وبالعرض الشرعي والوجه يتفق ما توثيق إال له يسوغ وال البالغين حصص على الغير تولية
 في العدل كتاب على التعميم وطلب هـ9/1/1403 في 36/1 برقم العدل وزير لمعالي ذلك

 الوصي إقرار في البالغين حصص بصدد الجمل هذه إدراج بعدم مستقبالً بالتنبه المحكمة
 .) مستقبالً إليه أشير ما ومالحظة اإلحاطة نأمل لذا .ذلك على معاليه موافقة صدرت.بوصيته
. ك/انتهى
ت/65/12
3/801
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1403
والوصاية الوالية

 األعلى القضاء مجلس ورئيس العدل وزير معالي خطاب من صورة طيه من نبلغكم( :وبعد -
 رقم األعلى القضاء مجلس قرار من ونسخة هـ18/3/1403 في 479/1 رقم بالنيابة
 طلبات قبول إمكانية عن العقارية التنمية صندوق استفسار بشأن هـ15/4/1403 في104

 واعتماد االطالع نرغب .إلخ...الشرعي الحاكم موافقة أخذ دون األيتام أوصياء من اإلقراض
 :هـ15/4/1403 في 104 رقم األعلى القضاء مجلس قرار نص . ك/انتهى .)موجبه

 األعلى القضاء مجلس فإن :وبعد..بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده لله الحمد«
 على اطلع قد له المخولة الصالحية على بناء والعشرين الرابعة دورته في العامة بهيئته المنعقد
 سعادة خطاب ومشفوعه هـ29/3/1402 في 1/ب/329 رقم العدل وزير معالي خطاب

 عن االستفسار حول هـ24/2/1402 في 6/3100 رقم العقارية التنمية صندوق عام مدير
 على الشرعي الحاكم وإذن موافقة أخذ دون األيتام أوصياء من اإلقراض طلبات قبول إمكانية
 ومشقة أعباء ويضيف القرض لطلب تأخير من ذلك في لما اليتيم لمنفعة الغرض أن أساس
 إليه الحاجة عدم بدعوى إذن إصدار من يمتنعون القضاة بعض وأن سيما ال الوصي على

 إلى والرجوع ذكر لما المجلس وبدراسة . بشأنه يلزم ما وتقرير ذلك دراسة معاليه وطلب
 رقم العدل وزير معالي بتعميم المبلغ هـ28/8/1398 في 472 رقم الوزراء مجلس قرار

 فيما الشرعي الحاكم بإذن يكتفى أن: يقرر المجلس فإن هـ22/9/1398 في ت/178/12
.».اإلذن تمييز إلى حاجة دون ذكر
ت/84/12
3/802

24



5
1403
والوصاية الوالية

 في 348/1 رقم بالنيابه األعلى القضاء مجلس رئيس إجابة نبلغكم( :وبعد -
 في 1033/1 رقم الخرج محكمة رئيس فضيلة خطاب على هـ19/3/1403
 : المقدمة بعد نصه وهذا.ابنه أوالد على الجد والية عن االستفسار بشأن هـ4/3/1403
 القاضي خطاب ومشفوعه هـ4/3/1403 وتاريخ 1033/1 رقم خطابكم إليكم نعيد«

 بشأن هـ4/3/1403 وتاريخ 254 رقم النصيف حماد بن محمد/الشيخ بمحكمتكم
 للمطالبة عليهم له والية إصدار إلى األمر يحتاج هل ابنه أوالد على الجد والية عن االستفسار
 الحجر حال اليتيم ولي أن عليه المنصوص بأن نفيدكم .إلخ...مصالحهم ورعاية بحقوقهم

 للجد أن الثاني والقول المذهب من المشهور هو وهذا الحاكم ثم وصيه ثم أبوه هو عليه
 من وخروجاً القصار لحقوق احتياطاً الوالية هذه القاضي له يثبت أن من مانع ال لكن والية

 المحاكم في العمل عليه الذي هو وهذا القاضي فضيلة إليه وأشار إليه أشرتم الذي الخالف
 على غيرهم أو العدل كتاب أو التمييز هيئة تحتج ولئال لإلجراءات توحيداً به األخذ فينبغي

 بذلك الدوائر وإشغال والرد األخذ ويحصل القصار حقوق فتتعرقل المخالفة اإلجراءات
 والعمل االطالع نرغب .».اهـ.برفقه األوراق وإليكم ـ الحمد ولله ـ مشقة ذكر فيما وليس

 من القصار على الوراثة حصر صكوك في النص ينبغي(... .- و/انتهى .)بموجبه
.2/213 اإلرث حصر في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...الورثة

ت/8/207
3/802
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1408
والوصاية الوالية
 لهم المقسوم ضمن من كان إذا التمييز محكمة إلى القسمة صكوك رفع المحاكم على«...
.180/ص القسمة في التعميم نص ينظر .ك.»/لحقوقهم حفظ من ذلك في لما قصار

ت/8/35
3/803
9
3



1410
والوصاية الوالية

 الحاكم لدى وقف حصة أو وبالغين قصار بين المشترك العقار كامل إفراغ يكون(... -
 مع المحكمة في له خلفاً يكون من أو الوقف أو القاصر حصة ببيع أذن الذي الشرعي
 . و/ )الشرعي الحاكم قبل من للبالغين بالنسبة اإلفراغ إلجراء الداعي السبب إلى اإلشارة

.1/601 القصار وأموال الوقف بيع في التعميم نص ينظر
134/ت/8
3/803
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1410
والوصاية الوالية

 من البيع صدور إثبات من فالبد قاصر ورثته وفي إفراغه قبل العقار بائع توفي إذا(... -
 . و.)/إلخ...هـ28/2/1398 في 63 رقم القرار في كما الشرعية المحكمة لدى المتوفى

.284/ص العدل كتاب في التعميم نص ينظر
12/ت/8
3/803
5
2

1411
والوصاية الوالية

 إذا وأنه واألوقاف القاصرين بأموال خاصة سحوبات أو شيكات بأي االحتفاظ عدم(... -
 بحساب إيداعها ويتم صالحيتها فترة تجديد يتم أن ماضية لسنوات ذلك من شيء لديهم كان
 بلوغ أو البدل شراء لحين المختصة المحكمة باسم السعودي العربي النقد مؤسسة لدى

.374/ص المحاكم في التعميم نص ينظر . و.)/إلخ...الرشد سن القاصرين
1498/ت/13
1/54
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1420
والوصاية الوالية

)



 وتاريخ 57568/20/1 رقم بالرياض الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا لقد
 بن محمد / الشيخ بالمحكمة القاضي فضيلة من صدر قد أنه المتضمن هـ8/11/1420

 محكمة من المصدق هـ25/2/1420 وتاريخ 141/13 رقم الحكم الجارالله عبدالله
 لدى ثبت أنه والمتضمن هـ24/10/1420 في أ/ش/1306 رقم بالقرار بالرياض التمييز
 يحمل والذي هـ1327 عام المولود السيار محمد بن علي بن عبدالله الرجل بأن فضيلته
 في 97447 الحفيظة ورقم 1-0390-4335-9-1 رقم المدني السجل

 والمكان للزمان مدرك وغير الشيخوخي بالخرف مصاب أنه الرياض من هـ2/11/1388
 مستشفى من الصادر الطبي التقرير حسب بنفسه شئونه إدارة على قادر وغير حوله وما

 عبدالرحمن / األخ ولصالحية هـ29/11/1419 في 1908 برقم بالرياض النفسية الصحة
 للوالية 1-0024-6005-1-2 رقم األحوال بطاقة يحمل المديهيم سليمان بن صالح بن

 العدل وكتابات المحاكم على التعميم وطلب المذكور على شرعياً ولياً فضيلته أقامه فقد
 النقد لمؤسسة والكتابة الشرعي الولي عدا المذكور عن وكيل أي قبول وعدم لإلحاطة بذلك

 الولي قبل من إال المذكور أرصدة من مبالغ أي سحب بعدم البنوك جميع على للتعميم
 التعميم ينظر . و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . انتهى . غيره دون الشرعي

هـ22/12/1423 في 2149/ت/13 رقم
1679/ت/13
1/54
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1421
والوصاية الوالية

 هـ17/11/1421 في 4340/1 رقم القصيم منطقة محاكم رئيس فضيلة خطاب تلقينا لقد
 بن أحمد الشيخ ببريدة الكبرى بالمحكمة القضائي العضو فضيلة خطاب على المعطوف

 رقم الصك منه صدر أنه المتضمن هـ3/11/1421 في 1473/7 رقم الجريش ابراهيم
 رقم بالقرار بالرياض التميز محكمة من المصدق هـ17/8/1421 في 98/1/7

 الخضير الرحمن عبد بن صالح بن علي إقامة المتضمن هـ26/10/1421 في 1/ش/1391
 بموجب -الجنسية سعودي -الخضير حمد بن عبدالرحمن بن صالح والده على ولياً

 رقم المدني والسجل بريدة من الصادرة هـ23/5/1389 وتاريخ ]14602[ رقم الحفيظة
 وغيرها القصيم منطقة في عقارات عليه للمولى بأن فضيلته ويشير ]10135527061[

 والحال لذا .إلخ...كالة و وال أصالة ال المذكور عقارات من أي إفراغ بعدم التعميم وطلب



. و / )موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب ذكر ما
1703/ت/13
1/5
6
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1422
والوصاية الوالية

 على المبني هـ29/12/1421 وتاريخ 6617 رقم العدل وزير معالي قرار من نسخة برفقه(
 المتضمن هـ1/12/1421 وتاريخ 283/52 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار

 لها ولي ال التي المرأة تقدمت إذا ـ 1 : يلي لما واألنكحة الضمان محكمة اختصاص
 الضمان محكمة على فإن لها الخاطب من تزويجها بطلب واألنكحة الضمان لمحكمة

 وجود عدم من التحقق بعد الشرعي الوجه يقتضيه ما وفق بذلك يتعلق ما إكمال واألنكحة
 أحدهما واشترط واألنكحة الضمان محكمة لدى الطالق إلثبات زوجان تقدم إذا ـ 2 .الولي
 قاضي على فإن الطالق صك في ذلك كتابة في ورغبا ذلك غير أو ونفقة حضانة اآلخر على

 والعمل لالطالع .منه يصدر فيما عليه يتفقان ما كتابة واألنكحة الضمان محكمة
.ك/يحفظكم والله)بموجبه

1990/ت/13
1/5
7
5

1423
والوصاية الوالية

)

 الهام الدور على وبناء واألخالقية االجتماعية وأبعادها الطالق قضايا على المترتبة لآلثار نظرا
 من الطالق عن الناشئة القضايا نظر في القضاة الفضيلة أصحاب على الملقاة المسئولية في

 الله بإذن يسهم القضايا من النوع هذا في البت سرعة إن وحيث .ونحوها والحضانة النفقة
 لذا .مطلقها من وأوالدها المطلقة حقوق وحفظ الطالق عن الناجمة اآلثار من الحد في

 من يستحق ما وإعطاؤه الجانب هذا مراعاة على العمل القضاة الفضيلة أصحاب من نرغب
 مفاسد من ينشأ لما ودرءاً الحقوق على ومحافظة األسرة لجانب حماية والعناية االهتمام

 في الشريعة مقاصد وفق والعمل القضايا من النوع هذا في البت سرعة في تأخير أي نتيجة
.و)/المصالح وتحقيق المفاسد دفع



2015/ت/13
1/54

19
6

1423
والوصاية الوالية

 قد أنه فيه يذكر والذي الراجحي صالح بن عبدالرحمن / من لنا المقدم االستدعاء إلى إشارة(
 بتشكيل القاضي هـ29/12/1422 في 286/24 رقم الشرعي الصك المحكمة من صدر

 التمييز محكمة من عليه والمصدق الراجحي عبدالعزيز بن صالح / والده على وصاية مجلس
 يلتمس فإنه والده أنشطة لتعدد ونظراً هـ25/4/1423 في أ/ ش/278 رقم قرارها بموجب
 يكن مالم تصرف أو توقيع أي قبول بعدم العدل وكتابات المحاكم كافة على تعميم إصدار
 إذن من فالبد العقارات وشراء لبيع وبالنسبة يفوضه من أو الوصاية مجلس من صادرأ

 30110/23 رقم بالرياض الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب على وبناء أهـ . المحكمة
 ذكر ما والحال لذا . الطلب بتأييد القضية ناظر رأي على المبني هـ25/5/1423 وتاريخ
].876[ برقم للمذكور ملف . و / ) بموجبة والعمل اإلطالع إليكم نرغب

2120/ت/13
1/54
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1423
والوصاية الوالية

)

 فضيلة خطاب على المبني هـ10/10/1423وتاريخ 2095/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 المعطوف هـ21/8/1423وتاريخ 48570/23/1 رقم بالرياض الكبرى المحكمة رئيس
 والمتضمن خنين بن إبراهيم بن محمد /الشيخ بالمحكمة القضائي العضو فضيلة خطاب على

 /المدعو عقارات في التصرف بعدم المختصة والجهات العدل كتابات على التعميم طلب
 فقد عليه . عليه ولي إقامة حتى تهميش أو وشراء ببيع التركي تركي بن عبدالله بن تركي
 وتاريخ 59468/23 رقم بالرياض الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا
 محمد /الشيخ بالمحكمة القضائي العضو فضيلة خطاب على المعطوف هـ25/10/1423
 /المدعو على شرعي ولي تولية جرى أنه والمتضمن 59468/23 رقم خنين إبراهيم بن

 التركي عبدالله بن تركي /المدعو على شرعي ولى إقامة تم وحيث .التركي عبدالله بن تركي



 هـ10/10/1423وتاريخ 2095/ت/13 رقم السابق لتعميمنا منهيا هذا تعميمنا فيعتبر
.و / ) موجبه واعتماد لالطالع .آنفاً إليه المشار

2145/ت/13
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 ألية العقد عدم المتضمن هـ15/7/1412 وتاريخ 86/ت /8 رقم الوزارة لتعميم إلحاقاً(
 .. االجتماعية والشئون العمل وزارة من رسمي إحالة بخطاب إال األبوين مجهوالت من فتاة
 ش /45691 رقم االجتماعية والشئون العمل وزير معالي خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ

 القضاة قبل من فتاة ألي العقد عدم في العمل وزارة رغبة المتضمن هـ20/9/1423 وتاريخ
 التوجيه معاليه وطلب ، الفئات هذه على المشرفة فروعها أحد أو العمل وزارة بموافقة إال
 ونظراً . الخ .. الخصوص بهذا الوزارة من صدر أن سبق بما للتقيد القضاة لعموم نراه بما
 والئحتها الشرعية المرافعات نظام من )32 ( بالمادة جاء ما على وبناءاً إله أشير لما

.و / ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . )32/13 ( التنفيذية
2149/ت/13
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)

 بن عبدالرحمن إقامة بشأن هـ23/11/1420 في 1498/ت /13 الوزارة لتعميم إلحاقاً
 المصاب السيار محمد بن علي بن عبدالله على شرعيا ولياً المديهيم سليمان بن صالح

 الكبرى المحكمة رئيس فضيلة خطاب تلقينا فقد وعليه . الخ .. الشيخوخي بالخرف
 بالمحكمة القاضي فضيلة أن المتضمن هـ3/12/1423 في 71659/23/1 رقم بالرياض
 وأقيم الوالية عن تنازل قد المذكور الولي بأن أفاد الجارالله بن عبدالله بن محمد / الشيخ
 وأحمد وعبدالكريم عبدالعزيز وهم عليه المولي أبناء من مكون وصاية مجلس عنه بدالً

 الصادر الصك بموجب وذلك السويلم أحمد بن عبدالله / الشيخ إشراف تحت وعبدالرحمن
 المحاكم على التعميم فضيلة وطلب هـ21/9/1423 في 483/13 برقم فضيلتة من



 متفرعة وكالة أي أو السابق الولي عن وكالة أي قبول وعدم لإلحاطة بذلك العدل وكتابات
 ممثالً يعد لم السابق الولي بأن البنوك جميع على للتعميم النقد لمؤسسة والكتابة ، عنها

 إليكم نرغب لذا . بعاليه المذكورين أبنائه في انحصرت قد عليه الوالية وأن عليه للمولى
. و / ) . موجبه واعتماد االطالع

2166/ت/13
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 في 1055/5640/1 رقم القصيم منطقة محاكم رئيس فضيلة خطاب تلقينا لقد
 في /1/1/1 برقم فضيلته من صك صدور إلى اإلشارة المتضمن هـ23/12/1423
 أ / ش /213 رقم القرار بموجب بالرياض التمييز محكمة من المصدق هـ4/1/1423

 بن صالح / على ولياً المحيميد محمد بن العزيز عبد إقامة المتضمن هـ7/3/1423 وتاريخ
 في ]10116[ رقم الحفيظة بموجب – الجنسية سعودي – السديري ناصر بن الله جار
 وطلب . ]1035186277[ رقم المدني وسجله بريدة من الصادرة هـ15/9/1386

 المولى عقارات من أي إفراغ بعدم العدل وكتابات المحاكم على بالتعميم اإليعاز فضيلته
 نطاق في العقار الواقع الشرعي الحاكم استئذان بعد إال بالوكالة وال باألصالة ال عليه

 ولوائحه الشرعية المرافعات نظام به يقضي ما على وبناءً ذكر ما الحال وحيث . اختصاصه
.و/ ) موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب التنفيذية

2383/ت/13
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 في142040/24 رقم بالرياض العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب إلى إشارة(
 بن سليمان / الشيخ بالمحكمة القضائي العضو فضيلة كتاب على المعطوف هـ1/1/1425

 الكريم السامي األمر مقتضى تعميم طلبه المتضمن 142040/24/16 رقم الحديثي إبراهيم
 بتعيين يقضي والذي العدل وكتابات المحاكم على هـ12/7/1424 في 33722/ب/4 رقم



 القصر عقارات في الولي تصرفات على مشرفاً الحديثي إبراهيم بن سليمان /الشيخ فضيلة
 اإلذن النظام يتطلب ما إجازة في النظر ويتولى اللحيدان إبراهيم بن الله عبد /ورثة من

 الغبطة له ثبت متى نافذاً الشأن هذا في فضيلته يقرره ما يكون بحيث فيه الشرعي
 التمييز محكمة على يقرره ما عرض إلى الحاجة دون يراها التي بالطريقة للقصر والمصلحة

 واعتماد االطالع إليكم نرغب . فضيلته إليه أشار ما ولوجاهة ذكر ما الحال وحيث .اهـ.
.و/ ) موجبه

2510/ت/13
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 هـ2/7/1425 وتاريخ 1/1711 برقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا فقد
 ، هـ18/6/1425 وتاريخ 288 برقم العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس قرار به المرفق

 التوصيات على والخمسين التاسعة دورته في العامة بهيئته المجلس اطالع جرى أنه المتضمن
 الفقرة في جاء ما على الموافقة المجلس ورأى ، المحاكم لرؤساء الرابعة الندوة من المنبثقة
 في يدون بما والرشد البلوغ إثبات في االكتفاء [ : يلي كما وهي التوصيات من األولى
 صك إخراج إلى الحاجة دون ، بموجبه الورثة وحصر الوالية صك على والتهميش ، الضبط
 االطالع إليكم نرغب لذا . الخ ... ] نزاع فيه كان لما إال الصك إصدار وعدم ، بذلك

 األعلى القضاء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . يلزم لمن وإبالغه موجبه واعتماد
. الوزارة من القرار يطلب . و/ ) أعاله عنه المنوه العامة بهيئته
2596/ت/13
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 وتاريخ 4570/26 برقم بالرياض العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب تلقينا فقد (
 سعيد / الشيخ بالرياض العامة بالمحكمة القاضي فضيلة كتاب به المرفق ، هـ27/1/1426
 قضية لديه أن المتضمن ، هـ11/1/1426 وتاريخ 4570/26 برقم ، حامد آل مفلح بن



 سجله رقم - الضحيان العزيز عبد بن تركي بن الله عبد / وشيخوخة خرف بإثبات تتعلق
 فضيلته طلب وقد ، أبنائه من عليه أوصياء إقامة في والنظر ، - 10381185252 المدني
 متفرعة وكالة أي أو المذكور عن وكالة بأي االعتداد بعدم العدل وكتابات المحاكم إبالغ
 حتى وكيله من أو المذكور من سواء البنوك من السحب بعدم النقد مؤسسة ومخاطبة عنها
 وإبالغه يخصكم فيما موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . الوصاية موضوع انتهاء يتم

. و/ ) يلزم لمن
2610/ت/13
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 المشار ، هـ13/2/1426 وتاريخ 1/1668 برقم بالنيابة المالية وزير معالي كتاب تلقينا فقد
 قضاة أن المتضمن ، هـ18/10/1425 وتاريخ 17/70584/25 برقم كتابنا إلى فيه

 فتح طلب بقبول المحلية البنوك تعميد مناسبة يرون المنورة بالمدينة العامة المحكمة
 ، الصك في ذلك على ينص لم وإن حتى ، القصر على الوصي أو الوقف ناظر من الحسابات

 وعلى واألوصياء األوقاف نظار على تخفيف من ذلك في ولما ، واليته مقتضى هو هذا ألن
 إلى كتبت السعودي العربي النقد مؤسسة أن معاليه كتاب تضمن وقد . الخ ... المحاكم

 باعتماد ، هـ6/2/1426 وتاريخ 72 / ت أ م برقم تعميمها بموجب المحلية البنوك جميع
 ، البنكية الحسابات فتح على فيه منصوصا يكون أن اشتراط دون فقط النظارة صك قبول
 البنكية الحسابات بفتح للناظر موافقتها على ينص المحكمة من صك إحضار طلب ودون

 ) والتعليمات الشرعي الوجه وفق موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا الخ ... للوقف
. و/

2686/ت/13
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 نعيد [ : ونصه ، هـ8/6/1426 وتاريخ ب م/7758 رقم البرقي السامي األمر تلقينا فقد
 علي / ورثة التماس بشأن ، هـ26/5/1426 في ص/س/358 رقم خطابكم مشفوعات لكم
 عند الورثة من بالقصّر المتعلقة القضائية اإلجراءات من استثناءهم مسلّم بن حسين بن

 وبين بينهم الحاصل الصلح بتوثيق جدة بمحافظة العدل كتابة وتعميد ، أموالهم في التصرف
 وإبراهيم ومسلّم محمد وتعيين ، والدهم وصية إنفاذ على الموافقة معاليكم ويرى ، جدتهم

 على مشرفين الجربا الدويش علي بنت فايزة وزوجته مسلّم بن حسين بن علي أبناء وسلطان
 وتعميد ، القصّر فيهم بمن التركة من الورثة يخص ما جميع في ، مجتمعين الوصاية أعمال

 المذكورة األشخاص تصرّف بإجازة الحكومية الدوائر وجميع العدل وكتابات المحاكم
 تعميد وكذلك ، الورثة اتفاق حسب مورثهم بتركة يتعلق فيما يرونه ما باتخاذ أعاله أسماؤهم

 ... ذلك من بأس ال بأنه ونخبركم . جدتهم وبين بينهم الحاصل الصلح بتوثيق العدل كتابة
. و / ) بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] بموجبه يلزم ما فأكملوا

2737/ت/13
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 ، هـ16/8/1426 وتاريخ ب م/10218 رقم الشريفين الحرمين خادم برقية تلقينا فقد
 ورقم ، هـ19/2/1426 في 11703/26 رقم خطابيكم مشفوعات لكم نعيد [ : ونصها

 في 68849/22 رقم الوزارة خطاب ومشفوعات هـ3/3/1422 في 7954/22
 القاضي ، هـ1/6/1412 في 7175 رقم البرقي لألمر فيها المشار هـ22/12/1422

 الجزئية بالمحكمة والقاضي سابقا بالرياض العامة بالمحكمة القاضي تعيين على بالموافقة
 سعيد ورثة من القصار على الولي تصرفات على مشرفا الشدي علي بن سعد الشيخ حاليا

 فضيلته يقرره ما يكون بحيث ، للمحكمة رسمي طلب تقديم دون العقار يخص فيما السيد
 التي بالطريقة والمصلحة الغبطة لفضيلته ثبت متى ، التمييز محكمة من يصدق لم ولو نافذاً
 األمر بموجب تعيينه هل الوزارة من استفسر أن سبق فضيلته أن من أوضحتموه وما . يراها

 كان ولو األمر يشملها مما وقبوله واإلفراغ والشراء والبيع القسمة إجراء يشمل إليه المشار
 يلزمه وأنه ذلك شمول إلى أشار األمر بأن توجيهكم ورده وأنه ، الرياض مدينة خارج العقار
 وأوضح . متعددة مناطق في كثيرة لعقارات إفراغات منه جرى فضيلته وأن ، بموجبه العمل
 عرض تم أنه هـ14/6/1421 في 1/1307 رقم بخطابه األعلى القضاء مجلس رئيس فضيلة



 القاضي بتكليف صدر إذا األمر بأن ورأى العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على الموضوع
 إال األمر يشمله فال خارجها كان ما وأما ، المكانية واليته تحت كان فيما فهو القضية بنظر

 بناء صدر عديدة سامية أوامر هناك أن وإيضاحكم ... ذلك يملك ممن األمر يتضمنه باستثناء
 موجبها إنفاذ عند المكانية بواليته يتقيد ال وأغلبهم المعينين القضاة بتكليف خطابات عليها
. لها فهمهم حسب السامية األوامر لعموم

 بشأن التصرفات على القاضي إشراف يكون أن على السامي األمر في يُنصّ أن وترون
 تقييدها ألن ، وغيرها المكانية القاضي والية تحت منها كان ما العقار يخص فيما القصار
 كالقصار الخاصة الظروف ألصحاب البيع إجراءات تسهيل وهو االستثناء من المقصود ينافي

 في مشرفين تعيين يتطلب ذلك على النصّ وعدم ، بهم المتعلقة المعامالت وإنجاز ونحوهم
 أصالة السيد سعيد بن الله عبد من المقدّم االستدعاء نسخة لكم ونبعث . متعددة أماكن
 وأنّ ، منها القليل سوى يبق ولم العقارات من الكثير قسمة تم أنه فيه يذكر ووكالة ووالية

 كان ما على المذكور القاضي استمرار ويلتمس حَرَج في وضَعَهم معاملتهم في البت تأخر
 اختصاص يكون أن إليكم ونرغب . العقارات من تبقى ما قسمة من االنتهاء لحين عليه

 العقارات في القصر األولياء تصرفات على باإلشراف سامية أوامر بموجب المعينين القضاة
 دامت ما المكانية القاضي والية على مقصوراً وليس المملكة في العقارات لجميع عاماً
 واعتماد االطالع إليكم نرغب لذا . أهـ ] .. بموجبه يلزم ما فأكملوا .. المملكة داخل
.و / ) موجبه

2857/ت/13
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 ر/11654 رقم الوزراء مجلس رئاسة ديوان رئيس الملكي السمو صاحب كتاب تلقينا فقد
 رقم الموقر الوزراء مجلس قرار من نسخة -1 : يلي ما به المرفق ، هـ16/3/1427 وتاريخ

 العامة الهيئة نظام على الموافقة : أوالً : يلي بما القاضي هـ12/3/1427 وتاريخ ) 53 (
 يخضع : ثانياً . بالقرار المرفقة بالصيغة حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية
 لألحكام المدنيين حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية العامة الهيئة منسوبو



 التنسيق يتم : ثالثاً . هـ20/4/1426 وتاريخ ) ب م/5464 ( رقم السامي باألمر المعتمدة
 اإلسالمية الشؤون ووزارة حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية العامة الهيئة بين

 ، الهيئة نظام في الواردة الهيئة بصالحيات يختص فيما ، واإلرشاد والدعوة واألوقاف
 الملكي بالمرسوم الصادر نظامه في عليها المنصوص األعلى األوقاف مجلس وصالحيات

 بقرار الصادرة الخيرية األوقاف تنظيم الئحة وفي ، هـ18/7/1386 وتاريخ ) 35/م ( رقم
 إعداد عند ذلك يراعى أن على ، هـ29/1/1393 وتاريخ ) 80 ( رقم الوزراء مجلس
 -2 . منهما لكل الممنوحة الصالحيات تتداخل أال يضمن بما ، الهيئة لنظام التنفيذية الالئحة
 الصادر هـ13/3/1427 وتاريخ ) 17/م ( رقم الكريم الملكي المرسوم من نسخة

 نرغب لذا .إليه المشار الوزراء مجلس قرار من ) أوالً ( الفقرة تضمنته ما على بالمصادقة
 والمرسوم الوزراء مجلس قرار من نسخة برفقه وتجدون . بموجبه والعمل االطالع إليكم

.و ) بعاليه إليهما المشار الكريم الملكي
2966/ت/13
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 هـ25/7/1427 وتاريخ 1/2265 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا فقد
 من ورد بما المتعلق ، هـ25/8/1425 وتاريخ 53646/25 رقم كتابنا إلى فيه المشار ،

 ، هـ21/3/1425 وتاريخ 14568/25 رقم بجدة العامة المحكمة رئيس مساعد فضيلة
 بعض أنّ المتضمن ، العروان اإلله عبد /الشيخ المحكمة في القاضي فضيلة كتاب به المرفق
 .. الرشد سن لبلوغهم القاصرين على واليتهم فسخ لطلب المحكمة يراجع القصار أولياء

 للتقاعد العامة المؤسسة إدارة مجلس رئيس المالية وزير معالي كتاب إلى فيه والمشار .الخ
 القاصرين عن الوصاية فك بموضوع المتعلق ، هـ5/1/1426 وتاريخ 183/136 رقم

 المؤسسة قبل من التقاعدي االستحقاق إيقاف يتم حيث ، عشر الخامسة سن بلوغهم بمجرد
 على الموضوع بعرض وأنه .الخ .. الرشد وهو أساسي شرط إلى النظر دون للتقاعد العامة

 ( رقم القرار بشأنه أصدر والستين الثانية دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس
 القاصر ثبوت من التحقق المحكمة على أن المتضمن ، هـ29/6/1427 وتاريخ ) 318/62

 لذا . الخ ... بذلك الوالية صك على والتهميش عنه الوصاية فك قبل البلوغ بعد عدمه من



.و ) يلزم لمن وإبالغه بموجبه والعمل االطالع إليكم نرغب
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 مجلس قرار إلى فيه المشار ، هـ24/3/1427 وتاريخ 2857/ت/13 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 الهيئة نظام على بالموافقة القاضي ، هـ12/3/1427 وتاريخ ) 53 ( رقم الموقر الوزراء
 العامة الهيئة منسوبوا يخضع وأن ، حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية العامة

 رقم السامي باألمر المعتمدة لألحكام المدنيين حكمهم في ومن القاصرين أموال على للوالية
 واألعضاء الهيئة رئيس تسمية أن وبما . الخ ... هـ20/4/1426 وتاريخ ) ب م/5464 (

 في المال لبيوت العامة اإلدارة ولكون ، لوائح من به العمل يتطلب وما ، بعدُ تصدر لم
 نرغب فإننا ، الهيئة نظام صدور قبل االختصاص بهذا القيام تتولى التي الجهة هي الوزارة
 تعيين قرار صدور حين إلى ، بها المناط بالعمل القيام في المال بيوت إدارة استمرار إليكم
و/ ).المذكورة الهيئة رئيس
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 مجلس قرار على المبني ، هـ22/9/1398 وتاريخ ت/178/12 رقم لتعميمنا فإلحاقاً
 ألموال بالنسبة [ : بأنه )2( الفقرة في القاضي ، هـ28/8/1398 وتاريخ 472 رقم الوزراء
 بل والشراء البيع في القاضي مراجعة إلى يحتاج ال فإنه األب القاصر ولي كان فإذا القصار

 من منعه يوجب ما عليه ظهر لو فيما إال بشيء له يتعرض وال مصلحة يراه بما يتصرف
 رقم األعلى القضاء مجلس رئيس معالي كتاب تلقينا فقد عليه إلخ ... ] يُمنع فإنه التصرف

 وتاريخ 12/65141/26 رقم كتابنا إلى فيه المشار ، هـ5/2/1427 وتاريخ 1/423



 رقم الرياض في العامة المحكمة رئيس فضيلة كتاب به المرفق ، هـ7/9/1426
 بالمحكمة القضائي العضو فضيلة كتاب به المرفق ، هـ22/7/1426 وتاريخ 28691/26

 فيه المشار ، هـ16/7/1426 وتاريخ 82691/26 رقم العريني سليمان بن أحمد الشيخ
 ، عقلياً القاصرين أوالدهم على األولياء بعض من المحكمة إلى ترد التي االستدعاءات إلى

 العدل كتابات بعض أن فضيلته ذكره وما ، القاصرين أوالدهم عقارات بيع يرغبون الذين
 إلى يحتاج القاصرين بعقارات التصرف أن بحجة اإلفراغ في والتوكيل اإلفراغ طلب ترفض

 التصرف مطلق وله أوالده على جبرية والية لألب أن فضيلته إليه أشار وما المحكمة من إذن
 األولياء سائر من مستثنى وأنه ولده على األب والية استمرار إثبات هو فقط القاضي دور وأن
 كتابات تذكير فضيلته ويرغب , المرافعات نظام من )32/7( المادة عليه نصت ما وهو

.الخ .. توكيله أو أبنه عن األب إفراغ بقبول العدل

 الحادية دورته في العامة بهيئته األعلى القضاء مجلس على الموضوع بعرض أنه ونفيدكم
 ، هـ28/8/1398 وتاريخ 472 رقم الوزراء مجلس قرار على اإلطالع وبعد ، والستين

 على اإلطالع وبعض ، هـ22/9/1398 وتاريخ ت/178/12 رقم بالتعميم للمحاكم المبلغ
 وبعد ، المذكور النظام من )1/1( المادة وكذلك ، المرافعات نظام من )32/7( المادة

 المبلغ ، هـ9/11/1391 وتاريخ 278 رقم العليا القضائية الهيئة قرار على اإلطالع
 ال األب أن المتضمن هـ24/11/1391 وتاريخ ت/213/1 برقم العدل وكتابات للمحاكم

 ذلك وغير وشراء بيع من القاصر ولده مال في تصرفاته في والمصلحة الغبطة بإثبات يطالب
 وعليه .إلخ ... القصار أوالده أموال ببيع المحكمة من إذن باستصدار يطالب ال ثم ومن ،

 بموجبه والعمل اإلطالع إليكم نرغب لذا . عقلياً القاصرين على ذلك تطبيق المجلس رأى
و/ ).يلزم لمن وإبالغه
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 رئيس معالي كتاب على المبنى هـ9/9/1417 وتاريخ2966/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقا(
 مجلس قرار إلي فيه المشار هـ25/7/1427 وتاريخ 1/2265 رقم األعلى القضاء مجلس
 على بأنه القاضي هـ29/6/1427 وتاريخ 318/62 رقم العامة بهيئته األعلى القضاء

 على والتهميش عنه الوصاية فك قبل البلوغ بعد عدمه من القاصر ثبوت من التحقق المحكمة



 األعلى القضاء مجلس قرار أصل إلى الرجوع وبعد إنه وحيث الخ... بذلك الوالية صك
 أن :[ هو والصواب السابقة العبارة في سقط حصل أنه تبين بعاليه إليه المشار العامة بهيئته
 عنه الوصاية فك قبل البلوغ بعد عدمه من القاصر رشد ثبوت من التحقق المحكمة على

و/ ).واإلحاطة االطالع إليكم نرغب لذا ] بذلك الوالية صك على والتهميش
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 فتاة ألية العقد عدم المتضمن هـ17/12/1423 وتاريخ 2145/ت/13 رقم لتعميمنا إلحاقاً
 .الخ..االجتماعية والشئون العمل وزارة من رسمي إحالة بخطاب إال األبوين مجهوالت من

 وتاريخ 91645 رقم االجتماعية الشئون وزير معالي كتاب تلقينا فقد عليه
 بداية منذ الفئات هذه رعاية االجتماعية الشئون بوزارة أنيط أنه المتضمن هـ22/12/1427

 ورد بما المحاكم على التأكيد معاليه وطلب . الخ .. الحياة في طريقها تشق حتى حضانتها
 ونظراً . الخ ..بعاليه إليه المشار هـ17/12/1423 في 2145/ت/13 رقم الوزارة بتعميم

 والئحتها الشرعية المرافعات نظام من )32( بالمادة جاء ما على وبناءاً .. إليه أشير لما
 والله . والتعليمات األنظمة وفق موجبه واعتماد االطالع إليكم نرغب .. )32/13( التنفيذية
و/ ).يحفظكم


