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همسة البداية :
لول د

ل د لةددحب

الحمددد و لالةددال لالسددار ول د عسددلل
لبعد
يه َنددا العدديص لتةدديل الحيددالت حدديإل يسددتلام ا نسدداإلت كامد َل ح ل د
العدل لالمسالال لاستييا ِء
لتعمتع الباد لت لر الحضاعات ام ظ ّل
ِ
الح ددل لل ددد ا َرددع النيددل َ ولد مح ّبددة العدددل لاتي ددت ولد
حس ِن الي َرع السلي َمة لالع ل تل الحكيمة لتمد ّد بد الملدلا لال دادلت
لالعظماء لالسّادَل لجاءت بد العس سدا ت السّدمالية :لَ َ ْدد ََعْ َس ْدل َنا
نز ْل َنددا َم َعهتدد تر ال ِك َتدداب ََ َل ْالم َ
ت َلََ َ
اإل ِل َي تددل َر النددا ت
تعستددلَ َنا ِب ْال َب سي َنددا ِ
ِيددز َ
ِب ْال ِسْ رِ 
ل د جا َء ديإلت ا سار العظير خعاج النا مإل َجلع األدياإل إلد
دددل امدددت السدددمالات لاألع
دددل ا سدددار حيددد إ ّنددد بالعد ِ
ود ِ
لاتةؾ الح ّ سبحان ب لن َي وإل نيسد ضددو لهدل الظلدر:إِإل
ددل َ ل َتمد ْ
دت
َ َ َي ْظلِد تر م ِْق َددا َل َةعل ل ددا َر ديددإل ا سددار ولد العد ِ
َكلِ َمد ت
ا ةِ د ْدد ا َل َود ْدد  اهددل ةِ ددد اددم َخبدداعو َودددل اددم
دت َع سب د َ
الجلع لالظلر ل العدلاإل بل هل دائما مع الحد س
َحكام
ي ِعّ
َ
َينما كاإل
ل د َ َمع ب عسللَ ام للد َ لَ ت ِمدعْ ت
ت ألَوْ د ِد َل َبيْد َن تك ترلَ َمدع بد
ْ
اإل
َ
جميع خل  :إِإل َ َيا تم تع ِب ْال َع ْد ِل َلا ِحْ َس ِ
لإإل مإل م لمات العدالة لعكائزها التلقي

م دمة :
إإل التعدددامات بددديإل الندددا مدددإل األمدددلع الازمدددة التدددم يمكدددإل َإل
يتسددتؽن ونهددا لالندداظع اددم حياتنددا اليلميددة لالتعددامات العةددعية
لتشعباتها لتنلع ةلعها يدعا ةلا جليا
لا تضت حكمة ـدـ ودز لجدل ـدـ الدة َتدر الدديإل لكملد َإل يدنظر
تلا التعامات لالعا ات بما يكيل لكل ة ح ح
ولي د لسددلر ــددـ يجددد ةلددا جليددا؛
لالمتامددل لكتدداب تعددال لسددنة العسددلل الكددعير ــددـ ةددل
لهم ية المداينة لضعت ال لاود لالعكائز األساسية لهةا النظار
اارلل ية ام كتاب
لهدةا يدددلنا ولد وظمددة ا سددار ل دعتد ولد يددادل لتنظددير العا ددات البشددعية لحيددظ الةددات
لالبعد وإل ملارإل الخاؾ لحل كل مشكلة ترعَ
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لل ددد تميددز َهددل ا سددار اددم حيددظ الح ددل لتلقي هددا لضددبرها لتنظددير مسددائلها للضددع لاودددها
القابتة االةحب الكعار ـدـ عضدم ودنهر ـدـ لمدإل جداء بعددهر مدإل التدابعيإل لالعلمداء العبدانييإل
اضرلعلا بهةو المهمة ل داملا بهدا حد ال يدار للدا َإل تتامدل مدا كداإل ي للد ومدع بدإل الخرداب ـدـ
عضم ون ــ ( يبع ام سل نا إ مإل تي ام الديإل)
ل د َلجز السمع ند مةادع ولر التلقي ب لل ( :يستمد ولر الشدعلر َةدلل مدإل الي د باوتبداعو
اعوا مإل اعلو لبخاةة ما يتعل بالمعامات لالتةعاات الخاضعة للكتابة لالتلقي مإل حيد
كددلإل تعتيددب معاني د ملاا ددة ل ددلانيإل الشددعع لَحكام د كمددا يسددتمد َةددلل مددإل ا نشدداء لاألدب
باوتباع إنشاء الكلمات المتعل ة باألحكار الشعوية لتحسيإل األلياظ لال ةلا اإند يسدتمد َةدلل
مإل الععؾ لالعادل لالعسلر لاألملع ا ستحسانية)
كما ةنؾ ا هاء ا سار ام ولر التلقي المةدنيات الكقيدعل ةكدع جملدة منهدا ابدإل النددير لحداجم
خليية لابإل بشكلال لابإل األباع لؼيعهر
للعلر التلقي ودل مسميات منها ولر الشعلر لالسجات لولر الةكلا ل ولر اللقائ

تععيؾ التلقي :
التوثٌق فً اللغة :اشت ت كلمة التلقي مإل مادل (لق ) اللال لالقاء لال اؾ لهم كلمة تددل ولد
الع د لا حكار
لالميقا هل العهد المحكر ال تعال ( :الةيإل ين ضلإل وهد مإل بعد ميق )
ْ
المل ِقد ت ت ددلل لات تد بدداو ألاعلددإل كددةا لكددةا ددال تعددال ( :حتد ت تددلإل ملق ددا مددإل ) َ
لمند
تحليلإل بالعهلد لالملاقي
لاللقا بكسع اللال ما تي َشد ب كالحبل لؼيعو ال تعال ( :اشدلا اللقا )
ِ
التوثٌق فً االصطالح :وعؾ بتعاعيؾ ودل ل تخلل مإل ملحظ
ليمكإل َإل يععؾ بان ( :ضبر لتةدي َنلاع المعامات لالتةعاات مإل اليعد َل بيإل ردعايإل َل
َكقع ول لج يضمإل تح ي اآلقاع المتعتبة وليها ليكسبها لل ا قبات وند الت اضم)

تععيؾ الملق :
الموثق فً اللغةة :بيدت الدلال لتشدديد القداء لكسدعها هدل مدإل يلقد الع دلد لنحلهدا ولد لجههدا
الةحي
الموثق فً االصطالح :وعؾ بتعاعيؾ ودل ل تخلل مإل ملحظ
ليمكإل َإل يععؾ بان ( :ملظؾ ةل ل ية يختص سدماع األ داعيع ل تةددي ضدبلرها بنيسد بعدد
تلااع شعلرها لتح َعكانها)

تععيؾ اللقي ة:
الوثٌقة فً اللغة :بيت اللال لكسع القاء هم ما يتحكر ب األمدع كةدا الدديإل لمدا جدعا مجدعاو
لاستلق من َ َخة اللقي ة مإل األملال لشدد ام التحيظ وليها لالجمع لقائ
الوثٌقة فً االصطالح :وعات بتعاعيؾ ودل ل تخلل مإل ملحظ
ليمكإل َإل تععؾ بانها( :المحع ع الةادع مإل ملق معتمد المتضمنة إ عاعا مإل جدائز التةدعؾ
شخةا َل َكقع ول لج شعوم لنظامم ليكلإل ل لل ا قبات لتعد سندا تنييةيا
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التلقي ام المملكة الععبية السعلدية:
ـدـ تعليمدات إبداإل إواند التشدكيات الم تدة لعئاسدة ال ضداء
َةدع الملا وبدالعزيز ــ يعحم
ام وار ٖٗٗٔ هـ وعات هةو التعليمات باسر" :ملاد إةاحية م تة للمحاكر الشعوية"
قر تر تنظير َومدال التلقيد اانشدات دلائدع لكتابدات العددل ادم ل دت مبكدع بملجدب األمدع السدامم
الةددادع اددم ٗ ٖٔٗٙ/ٕ/لخاةددة مددا جدداء ايد  :إإل لظددائؾ كتدداب العدددل هددم :تحعيددع اللقددائ
التجاعية لالسندات المالية لكةلا تحعيع اللكا ت لاللةايا لالع لد الع اعية لالتةدي وليهدا
لتحعيع ا نةاعات بحللل الديلإل الم جلة لكةلا تحعيع الهبات لالعهلنات لؼيع ةلا ممدا هدل
ام معن ا عاع ل د اس تتقنم مإل ا عاعات ا عاع الخاص بإنشاء األل اؾ لالرا
لام العار نيس ةدع َلل نظار متكامل لكتاب العدل باألمع السامم ام ٖٔٗٙ/ٕ/ٕٙهـ
قر ةدع نظار تعكيز مس لليات ال ضداء الشدعوم ادم سدنة ٖٔ٘1هدـ لتضدمإل ادم بابد السداد
تعليمددات لكتدداب العدددل لضدد اي د شددع للظددائؾ كتدداب
العدددل لكيييددة ال يددار بهددا للاجبددات ب يددة َوضدداء كتابددات
العدل
قر ةدع معل َخعا نظار كتداب العددل بداألمع السدامم ع در
ٖ ٔٔٓ1الةدددادع ادددم ٖٔٙٗ /1/ٔ1هدددـ لسدددمم بنظدددار
كتاب العددل ليتكدلإل مدإل خمسدة اةدلل لقمداإل لَعبعديإل
مددادل تضددمنت ال لاوددد التشددعيعية التددم تحكددر ومددل كتدداب

العدل لتميز بالتنظير لالد ة وإل ساب
قددر ةدددع نظددار تعكيددز مسد لليات ال ضدداء
الش دعوم (الجديددد) بالتةدددي العددالم ع ددر
 ٔٓ1الةدددددددادع ادددددددم ٕٖٗٔ1ٕ/ٔ/هدددددددـ
لاختص الباب السداد مند بتنظدير َومدال
كتدداب العدددل اددم َعبعددة اةددلل تضددمنت
الملاد ( ٔ11ــ ٕ٘ٓ)
قر ةدع نظار ال ضداء بداألمع السدامم ع در
ر ٙٗ/بتددداعي ٖٗٔٔ1٘/1/هدددـ لاخدددتص
البددداب الخدددام منددد تنظدددير َومدددال كتددداب
العدددل اددم قاقددة اةددلل تضددمنت المددلاد
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(ٓ 1ــ  )1ٙبتؽييع يسيع وإل ساب ايما يخص كتاب العدل لي ل َ تاقيع
قر ةدعت الائحة التنييةية ختةداص كتداب العددل ب دعاع معدالم لزيدع العددل ٓٗ ٖ1لتداعي
ٕٔٗ٘/٘/ٔ1هدددـ المبندددم ولددد دددعاع مجلددد ال ضددداء األولددد بهيئتددد الدائمدددة ع دددر  ٔ11ادددم
ٕٔٗ٘/ٖ/ٔٙهـ
لَخيعا ةدع نظار ال ضاء الجديدد بداألمع السدامم ع در ر 11/بتداعي ٕٔٗ1/1/ٔ1هدـ لاخدتص البداب
الساد من بكتابات ل كتاب العدل ام قاقة اةلل تضمنت الملاد (ٖ 1ــ ٓ)1
لام ٖٔٗ٘/ٔٓ/1هـ اوتمد لزيع العدل ئحة َومال الملق يإل بال عاع ع ر ٗ٘ ٙٙ1المبندم ولد
عاع مجل ال ضاء األول ع ر ٓ ٖ٘/ٔٓ/ٔٓ1ام ٕٖٓٔٗ٘/1/هـ

َنظمة التملا لالتسجيل الع اع ام المملكة:
شا َإل األمإل لا ست عاع الع اع لالمستند إلد التلقيد الدد ي للع داعات يتح د بدعجدة كبيدعل
ام األزمنة لاألمكنة التم تظهع ايها األنظمة
ل د دَبت الجهات المختةة ام المملكة الععبية السعلدية إل سإل األنظمدة الكاالدة لتلقيد لتنظدير
الع اعات ام المملكة لمإل هةو األنظمة :
ٔ ( نظار تملا الع اع ام الحجاز ) لالةادع باألمع السامم ع ر  ٕ/ٕ/ٕٙام ٖٖٔ٘/ٙ/ٔ1هـ
ليعد مإل َ در األنظمة الةادعل ام هةا المجال
ٕ ( نظدددار تملدددا ؼيدددع السدددعلدييإل للع ددداع ) لالةدددادع بالمعسدددلر الملكدددم ع دددر ر  ٕٕ /ادددم
ٕٕٖٔ1ٓ/1/هددـ لهددل وبدداعل وددإل سددت مددلاد حددددت مددا يجددلز لمددا يجددلز تملك د لؽيددع
السعلدييإل كما َلضحت بالتيةيل مت يجلز تملا الع اع لؽيع السعلد
ٖ ( نظددار تملددا الع دداع لمددلارنم لدلل مجل د التعددالإل لدددلل الخلددي الععبددم ) ل ددد ةدددع
بالمعسدلر الملكدم ع ددر ر  ٕٕ/ادم ٖٖٕٔٗ/ٗ/هددـ لهدل وبداعل وددإل سدت مددلاد تلضد كيييددة
التملا لملارنم دلل مجل التعالإل لشعلر هةا التملا
ٗ ( نظار التسجيل العينم للع اع ) الةادع بالمعسلر الملكم ع ر ر  ٙ /ام ٕٖٔٔٔٗ/ٕ/هـ
٘ نظددار ملكيددة اللحدددات الع اعيددة لاعزهددا الةددادع ب ددعاع مجل د الددلزعاء ع ددر ٓٗ لتدداعي
ٕٖٔٗ/ٕ/1هـ المةاد ولي بالمعسلر الملكم ع ر ر ٘/لتاعي ٕٖٔٔٔٗ/ٕ/هـ
 ٙنظددار نددزع ملكيددة الع دداعات للمنيعددة العامددة للضددع اليددد الم ددت ولد الع دداع المبلددػ بتعمددير
ةدداحب السددمل الملكددم عئددي ديددلاإل عئاسددة مجلدد الددلزعاء البع ددم ع ددر/1بٕٕٔٙٙ/
لتاعي ٕٔٗٗ/ٖ/ٔ1هـ لال اضم بالملاا ة ولد النظدار لالمةداد وليد بالمعسدلر الملكدم
ع ر ر ٔ٘/لتاعي ٕٔٔٔٗٗ/ٖ/هـ
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لبا ضااة إل ما سب اإإل هنداا وددل َحكدار لمدلاد لهدا وا دة بتلقيد الع داع لتسدجيل ادم
َكقع مإل نظار لمنها األنظمة السداب ةكعهدا كنظدار ( كتداب العددل ) لنظدار ( ال ضداء )
لنظار ( تعكيز مس لليات ال ضاء الشعوم ) كما َإل هناا الكقيع مإل األلامدع لالتعليمدات
المنظمة للع اع تسجيا لتلقي ا

التلقيدددد اددددم نظددددار ال ضدددداء الجديددددد الةددددادع بدددداألمع السددددامم ع ددددر ر 11/بتدددداعي
ٕٔٗ1/1/ٔ1هـ
(الباب الخام )
لزاعل العدل
المادل الحادية لالسبعلإل :
مع ودر ا خال باألحكار المنةلص وليها ام هةا النظار تتلل لزاعل العددل ا شدعاؾ
ٔ
ا داع لالمالم ول المحاكر لكتابات العدل
(الباب الساد )
كتابات العدل لكتاب العدل
اليةل األلل
كتابات العدل لاختةاةاتها
المادل القالقة لالسبعلإل :
يكددلإل إنشدداء كتابددات العدددل لتحديددد دلائددع اختةاةددها لتكلينهددا ب ددعاع يةدددعو لزيددع العدددل
ليشعؾ عئي كل كتابة ودل ول كتاب العدل التابعيإل لها
المادل العابعة لالسبعلإل :
تختص كتابات العدل بتلقي الع دلد لضدبر ا دعاعات ايمدا وددا األل داؾ لاللةدايا ليجدلز َإل
يعهد ببع هةو ا ختةاةات إل الؽيع لةلا لا ئحة تةدع ب دعاع مدإل لزيدع العددل بنداء
ول ملاا ة المجل األول لل ضاء
المادل الخامسة لالسبعلإل :
تسددند مهمددة كتابددة العدددل ـددـ اددم البلددد الددة لددي ايد كتابددة ودددل ـددـ إلد محكمددة البلددد ليكددلإل لهددا
اختةاةات كتابة العدل لةاحيتها ام حدلد اختةاص المحكمة المكانم
اليةل القانم
تعييإل كتاب العدل لالتيتيص وليهر
المادل السادسة لالسبعلإل:
يشتعر ايمإل يعيإل ول لظيية كاتب ودل َإل تتلااع ايد الشدعلر المنةدلص وليهدا ادم الي دعات
(َ) ل(ب) ل(ج) ل(د) ل(ل) مإل المادل الحادية لالقاقيإل مإل هةا النظار
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المادل السابعة لالسبعلإل:
يستمع العمل بالائحة الةادعل با تيا بيإل لزيع العدل للزيدع الخدمدة المدنيدة المتعل دة بتحديدد
م هات شؽل ائات لظائؾ كتاب العدل ليجلز لهما تعديل ما يلزر منها لا ا ألحكار هةا النظار
المادل القامنة لالسبعلإل:
مع ودر ا خال باألحكار المنةلص وليها ادم هدةا النظدار يخضدع كتداب العددل لجميدع األحكدار
التم يخضع لها ملظيل الخدمة المدنية
المادل التاسعة لالسبعلإل:
يخضع كتاب العدل للتيتيص ال ضائم لا ا ألحكار هةا النظار
اليةل القال
لل األلعا الةادعل وإل كتاب العدل
المادل القمانلإل :
األلعا الةددادعل وددإل كتدداب العدددل بملجددب ا ختةدداص المنةددلص ولي د اددم المددادل(العابعددة
لالسبعيإل) مإل هةا النظار تكلإل لها لل ا قبات ليجب العمدل بمضدملنها َمدار المحداكر بدا بيندة
إضااية ل يجلز الرعإل ايها إ تاسيسا ول مخاليتها لم تض األةلل الشعوية َل النظاميدة َل
تزليعها

كتابات العدل لاختةاةاتها:
نتيجة لكقعل األومال لدا كتابدات العددل جدعا العمدل ولد ت سدير إداعل كتابدة العددل إلد إداعتديإل
كتابددة ودددل َلل د لكتابددة ودددل قانيددة لةلددا وددار ٖٔ1ٙهددـ لاختةددت كددل إداعل بمهددار لَومددال
محددل ليمكإل تلخيةها ايما ياتم:

َل  :كتابة العدل األلل :
لتختص بتلقي ما يتعل باألماا لالع اعات مإل مبايعات لإاعاؼات لعهلإل لنحل ةلا
لتجدددع ا شدداعل إل د َإل كتابددة العدددل األلل د هددم األةددل
حيد ب يددت لددديها األومددال التددم سددياتم ةكعهددا قددر انتزوددت
منها بع األ اعيع لجعلت ادم إداعل َخدعا سدميت بكتابدة
العدل القانية
لتر العمل ام كتابات العدل األللد بنظدار الحاسدب اآللدم ـدـ
نظار إةداع الةدكلا ـدـ ادم كتابدة العددل األللد بالعيدا
وددار ٕٓٗٔ هددـ لاددم وددار ٕ٘ٗٔهددـ تددر البدددء اددم تربي د
النظار الشامل لجعا التلسع ام تربي لشمل ؼالب المددإل
لالمحااظات لبإةإل سيشمل جميع كتابات العدل
لمددإل َبددعز خةائةد الد ددة اددم العمددل لتح يد سددامة ا جددعاءات لاختةدداعها لتددلايع الجهددد
لالل ت لإتاحة إمكانية إلؽاء الل ية المكانية لتسهيل ادت ادعلع لكتابدات العددل األللد لتدر ـدـ
بحمد ــ إةداع َلل ةا مإل َلل اعع ام المملكة بتاعي ٕٖٕٔٔٗ/٘/هـ
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ل تشمل َومال كتابات العدل األلل تلقي :
المن الحكلمية لالتعليضات بالع اع
ٔ
المبايعات لا اعاؼات (السكنية لالتجاعية لالزعاوية للسعلدييإل لؼيع السعلدييإل)
ٕ
الهبات لالتناز ت وإل الع اع
ٖ
و لد سمة التعاضم بيإل اللعقة لالشعكاء
ٗ
العهلنات (الحكلمية لاألاعاد لالشعكات لالم سسات لؼيعها) لاكها
٘
و لد ا جاعل
ٙ
ن ل الشعلحات ول ةكلا الملكية الةادعل منها مإل الجهات ةات العا ة
1
دم الع اعات لالةكلا لاألنةباء
1
اعز الع اعات لالةكلا لاألنةباء
1
ٓٔ إاعاغ المعاا العامة للدلائع الحكلمية
ٔٔ إاعاغ الزلائد
ٕٔ تخرير األعاضم
ٖٔ إخعاج الةكلا بدل مي لد لبدل تالؾ
ٗٔ نزع الملكيات للمةلحة العامة
قانيا :كتابة العدل القـانية:

لتختص بتلقي ما يتعل باللكا ت لاأل اعيع لالتناز ت لنحل ةلا لام مرلدع ودار  ٔٗٔٙهدـ
تر البدء بالعمل بنظار الحاسب اآللم ام إةدداع الةدكلا الشدعوية لمدا هدل داخدل ادم اختةداص
هةو ا داعات مإل األ اعيع للي ألومالها ل ية مكانية لاآلإل يتر العمل لا نظار جديدد مدعتبر
باألنتعنت لتتر ةياؼة اللكالة وبع تحديد خياعات النةلص الملجلدل ام البعنام
ل تشمل َومالها تلقي :
ٔ اللكا ت
ٕ إلؽاء اللكا ت
ٖ الكيا ت الحكلمية
ٗ التنازل وإل الجنسية
٘ التناز ت المالية
 ٙتعديل ا سر األلل
 1استار المبالػ
 1تسجيل و لد الشعكات
 َ 1اعيع الديلإل
العدل لحعةا منها ول تسهيل َملع رالبم التلقي دلإل مزيد
لت ددددددديعا مددددددإل لزاعل
َل مش ة لتح ي ا للمةلحة العامدة لتعسديخا لمبددَ التعدالإل بديإل
ونددددددداء
لال راوددات الحكلميددة ا ددد جددعا تكليددؾ ودددد مددإل َةددحاب
الدددلائع
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اليضيلة ك ّتاب العدل ادم وددد مدإل ال راودات الحكلميدة التدم تتةدؾ باوتبداعات معيندة مدإل حيد
العدد لكقعل الرلب لظعلؾ منسلبيها لمنها:
ٔ الديلاإل الملكم
ٕ المحكمة العليا
ٖ المجل األول لل ضاء
ٗ عئاسة الحع اللرنم
٘ لزاعل الدااع لالريعاإل
 ٙإماعل منر ة العيا
 1مجل الشلعا
 1لزاعل التجاعل لالةناوة
 1الهيئة العامة لاستقماع
م ع لزاعل العدل بالعيا
ٓٔ
الؽعاة التجاعية الةناوية بالعيا
ٔٔ
الؽعاة التجاعية الةناوية بجدل
ٕٔ
اعع لزاعل التجاعل لالةناوة بجدل
ٖٔ
اعع لزاعل التجاعل لالةناوة بالدمار
ٗٔ
الهيئة الملكية لمدينة ينبع الةناوية
٘ٔ

ومل التلقي الجديد ( ئحة الملق يإل):
ادم مرلدع هدةا العدار تدر البدددء ادم تنييدة ئحدة َومدال المددلق يإل الةدادعل ب دعاع لزيدع العددل ع ددر
ٗ٘ ٙٙ1لتاعي ٖٔٗ٘/ٔٓ/1هـ لالمبنية ول المادل العابعة لالسبعلإل مإل نظار ال ضاء الجديد
لحدددددت الائحدددة كاادددة ا شدددتعارات لاألومدددال لا ختةاةدددات لا عتباردددات للملقددد لالعمدددل
التلقي م كما يلم:

المادل األلل :
مدددع وددددر ا خدددال بمدددا لكتددداب العددددل مدددإل
اختةاص ام المادل (العابعة لالسبعيإل ) مإل
نظار ال ضاء يعـهد إل الـملق تلقي الع دلد
لا عاعات ايما ياتم:
ٔ -بيع الع اعات
ٕ -سمة المال المن لل
ٖ -اللكا ت لاسخها
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ٗ -تاجيع الع اعات لالمن ل ت
٘ -و لد الشعكات لماح التعديل ل عاعات ةل الةاحية ايها
 -ٙالتةعاات اللا عة ول العامات التجاعية لبعاءات ا ختعاع لح ل الم لؾ
 -1الع لد اللا عة ول المال المن لل
 -1إ عاع الكيالة الحضلعية لالؽعمية
 -1ا عاع بالمبالػ المالية لتسلمها لالتنازل ونها

المادل القانية:
ي تةع تلقي الملق ام و لد البيع للع اع ول الةكلا المخعجة مإل كتابة العدل بانظمة الع اع
ا لكتعلنيدددة ليسدددمع إ دددعاع المتعا دددديإل ادددم نمدددلةج الضدددبر ليتسدددجل لددددا كتابدددة العددددل ةات
ا ختةاص المكانم ل تتةدع ةكا بةلا

المادل القالقة:
يتشتعر ام رالبم عخص التلقي ما يلم:
َٔ -إل يكلإل سعلديا
َٕ -إل يكلإل حسإل السيعل لالسللا
َٖ -إل يكلإل حاةا ول شهادل جامعية تخةص شعيعة َل ضداء َل َنظمدة مدإل إحددا الكليدات
بالمملكة َل ما يعادل َيّا منها
َٗ -إل يكلإل سلير الحلا
٘ ّ َ -يكددلإل ددد سددب الحكددر وليد بجعيمددة مخلددة بالشددعؾ َل األمانددة َل ةدددع اددم ح د ددعاع
تاديبم باليةل مإل لظيية وامة للل كاإل د عد إلي اوتباعو
َ -ٙإل يجتدداز دلعل متخةةددة ت ددل وددإل شددهع مددا لددر يكددإل ددد مدداع ال ضدداء َل ومددل كاتددب
ودل َل محاميا َل در استشاعات شعوية َل نظامية َل ار بتدعي الي ة َل َةلل َل األنظمة
لةلا اتعل ت ل وإل سنة
َ -1إل يجتاز الم ابلة الشخةية
 َ -1يكلإل ملظيا حكلميا

المادل العابعة:
يشكل لزيع العدل لجنة َل َكقع لدعاسة الرلبات الم دمة للحةلل ول عخص التلقي

المادل الخامسة:
تةدع عخةة التلقي مإل لزيع العدل لتكلإل مددتها خمد سدنلات ابلدة للتجديدد ليةددع بددل
المي لد للعخةة بعد مضم شهع مإل تاعي ا واإل وإل الي د ام إحدا الةحؾ
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المادل السادسة:
يحدد الملق ونلانا دائما لمكتب يسجل لدا اللزاعل

المادل السابعة:
تسع ول َومال الملق األنظمة لالللائ لال دعاعات لالتعليمدات المنظمدة لعمدل كاتدب العددل
لما تةدعو اللزاعل مإل تعليمات للملق يإل

المادل القامنة:
يجب ول الملق إجعاء َومال التلقي ام النماةج المتع ّدل ضمإل َنظمة اللزاعل ا لكتعلنية

المادل التاسعة:
يتسلر الملق النماةج المنتهية كل قاقة َشهع لكتابة العدل ل تتسلر النماةج المتب يدة ادم حدال انتهداء
عخةت َل شربها َل لاات َل ا دو َحد شعلر العخةة

المادل العاشعل:
الع لد لا عاعات الملق ة لا هةو الائحة يكلإل لها ما لةكلا ك ّتداب العددل مدإل دلل ا قبدات
لتعد سندات تنييةية

المادل الحادية وشعل:
تتلل لكالة اللزاعل لش لإل التلقي الع ابة لالتيتديص ولد َومدال المدلق يإل لالتح يد معهدر ادم
مخالياتهر لالشكالا الم دمدة ضددهر لإودداد ت داعيع نةدؾ سدنلية ولد َومدال كدل ملقد كمدا
تتلل ا جابة ول استعشاداتهر ام األومال المسندل إليهر

المادل القانية وشعل:
للزيع العدل إي داؾ الملقد ودإل ومدل التلقيد مددل
لينتهم بانتهاء مدت َل بانتهاء التح ي َيهما َ ل

تزيدد ودإل قاقديإل يلمدا َقنداء التح يد معد

المادل القالقة وشعل:
يعا ب كل ملق يخالؾ َحكار هةو الائحة بإحدا الع لبات التالية :
ٔ ا نةاع
ٕ إي اا وإل مزاللة التلقي مدل تتجالز قا سنلات
ٖ إلؽاء العخةة

المادل العابعة وشعل:
تتلل لجنة كتابات لكتاب العدل النظع ام مخاليات الملق يإل لتةددع تلةدية مسدببة بالع لبدة
ل تكلإل نااةل إ بملاا ة اللزيع
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المادل الخامسة وشعل:
تزلد الجهات ةات العا ة بنماةج مإل َختار لتلا يع الملق يإل المعتمدل مإل اللزاعل

َةلل التملا:
َل  :حج ا ستحكار:
ؾ نظار المعااعات الشعوية ام المادل (ٕٔ٘ ) ا ستحكار بان  :رلب ةا بإقبات تملا و اع
َوع َ
ملاجهة خةدر ابتدداء ل يمندع مدإل سدماع الددولا
ادددددم ؼيدددددع
لجدت لايها مسائل:
بددالح متد
ٔ يجدددب َإل تتضدددمإل حجدددة ا سدددتحكار نتيجدددة
ودددددل جهددددات حكلميددددة لهددددم البلديددددة لالشدددد لإل
مخاربددددددددددة
لاألل اؾ لالمالية إةا كاإل الع داع داخدل المديندة
ا سددددددامية
خاعجهددا اتخارددب لزاعل الدددااع لالحددع الددلرنم
ل إإل كداإل
لالتعلدددددير لالزعاودددددة لالبتدددددعلل لالملاةدددددات
لالتعبيددددددددددة
الجهددات التددم تةدددع األلامددع بالكتابددة إليهددا ليددتر
لؼيعها مإل
منها وما إةا كاإل لديها معاعضة مإل ودم
ا ستيسددددداع
يشتعر ا واإل ام الةحيية األكقع انتشاعا ام بلد
ٕ كمددددا
الع اع
ٖ لياحددظ َإل حجددة ا سددتحكار التددم خعجددت
ٖٓٗٔهدـ يكتيد اددم ةدكها با شدداعل إلد مخاربددة
بدددددل ودددددار
المعنية لا واإل ام الجعيددل العسدمية دلإل تددليإل
الجهدددددددددددات
التم ام الضبر لَمدا بعدد هدةا التداعي ادا بدد مدإل
تياةدددددددديلها
تدلينها
يشتعر َإل يكلإل التملا بل تاعي ٖٔ11هـ
ٗ كمددددا
٘ إةا لجد معداع لةددع الحكدر بقبدلت تملدا المنهدم اابدد مدإل التةددي ولد الحكدر مدإل
محكمة ا ستئناؾ ــ التمييز ساب ا ــ
 ٙيتر التعديل ول ةكلا حج ا ستحكار ايمدا يد قع ولد مسداحة الحجدة َل األردلال َل
المجالعيإل لإإل كاإل م قعا َل لجدد معداع ادا بدد مدإل عاعد إلد محكمدة ا سدتئناؾ ـدـ التمييدز
ساب ا ــ
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 1ةكلا ا سدتحكار التدم لدر تشدتمل ولد َردلال لمسداحة تسدتلا بدإجعاءات جديددل لاد
تعليمات حج ا ستحكار

قانيا :المن :
لي ةددد بهددا ا ردداع مددإل للددم األمددع َل مددإل ينيب د لهددم ةددكلا تةدددع مددإل كتابددات العدددل َل
المحاكر التم ت لر باومال كتابات العدل لتكلإل بتنازل الدللة ممقلة ام الجهات المختةة لهم:
(لزاعل الش لإل البلدية لال علية َل لزاعل المالية َل لزاعل الزعاوة) للشخص الممنل
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مكلنات ةكلا الملكية لكييية عاءتها:
ٌتكون صك الملكٌة من العناصر التالٌة:
ٔ بيانات اللحدل الع اعية (ع ر ال رعة  /ت سير الع ر ــ البلا ــ المعبع ــ المخردر ـدـ الحدم ـدـ
المدينة)
ٕ نلع الع اع (َع ـ بيت ـ ش ة ـ دكاإل ـ شارلع ـ سر ـ معا ـ وماعل ـ ايا ـ مةدنع ـ
الددلع ـ الميدزانيإل ـ ملحد ـ سدل ـ المةدل ـ مكتدب ـ معدع ـ محردة كهعبداء ـ ؼعادة
كهدعب ـ جدامع ـ مسدجد ـ سدكإل إمدار ـ سدكإل مد ةإل ـ ةدالة تعايهيدة ـ مسدتلدع ـ لعشدة ـ
ال )
حلص ـ حدي ة ـ ماوب َريال ـ
ال )
ٖ نلع البناء ليشمل (شعبم ـ مسل ـ
ٗ الحدلد لاألرلال لالمساحة
٘ المستند ام الملكية (مبايعة بملجب ةا ساب َل
مإل الدللة َل منحة)
 ٙاألرددددعاؾ (البددددائع /المشددددتع ـددددـ اللاهددددب/
الملهددددددددددلب ـددددددددددـ العاهإل/المددددددددددعتهإل ـددددددددددـ
الم جع/المستاجع ــ المععايإل/الشهلد)
 1نسبة الملكية
 1ال يمة إإل لجدت
 1ا جددعاءات الملح ددة (عهددإل ـددـ إجدداعل ـددـ إاددعاغ
ال )
جزئم ــ
بيانات التخرير إإل لجدت
ٓٔ
الشهلد لالمععايإل
ٔٔ
ع ر الةا لتاعيخ
ٕٔ
ع ر الضبر لتاعيخ
ٖٔ
ع ر السجل لتاعيخ
ٗٔ
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لاود لَس








التعامل مع ةكلا التملا بل اتخاة َ إجعاء وليها:

سامتها مإل التزليع
ةدددددددلع الةددددددا مددددددإل الجهددددددة
المختةدددددددة(المحكمة ـدددددددـ كتابدددددددة
العدددددل) مددددع ا لتددددزار بالل يددددة
المكانية لةلا لما يكلإل بعد تاعي
ٔٗٓٓ /ٖ/ٔ1هـ
سامة إجعاءات تملا الةا
التاكد مدإل سدعياإل ميعدلل الةدا
كتابيا لإإل كاإل مدإل خداعج ا داعل
اتكددددلإل المخاربددددة لادددد النمددددلةج
المعتمد وبع ال نلات العسمية
ا وتماد ول النسخة األةلية
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