
  )العيني للعقار لنظام التسجيل الالئحة التنفيذية(

  

  

 / ٢ / ١٤ وتاريخ   ٣٨٨٧/ ب / ٧/  صدر النظام بقرار مجلس الوزراء رقم     

ـ ١٤٢٥ / ٦ / ١٤ وتاريخ   ٤٤٩٣ وبقرار معالي وزير العدل رقم       ـ ه ١٤٢٣  ـه

  ـه١٤٢٥ / ٦ / ٢٣ في ٢٤٧٦/ ت  / ١٣وبتعميم معالي وزير العدل رقم 
 

   تعريفات

 :دة األولىالما

 :  يقصد بالمصطلحات والعبارات اآلتية المعاني المحددة أمام كل منها

مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعـه وحالتـه           : السجل العقاري 

والتعديالت التي تطرأ عليـه     ، وما له من حقوق وما عليه من التزامات       ، الشرعية

 . تباعا 

حدات العقارية محددة بشوارع رئيسة أو معـالم    مجموعة من الو  : المنطقة العقارية 

 .ثابتة واضحة

يبـين موقـع    ، )وطني(رسم هندسي مساحي مبني على نظام إحداثيات        : الخارطة

المنطقة والوحدة أوالوحدات العقارية وحـدودها ومعالمهـا وأرقامهـا وأطوالهـا            

 . ومساحتها

رض بما عليها من    تمثيل لمساحة معينة من سطح األ     : خرائط األساس الطبوغرافية  

وفق مقياس رسم دقيق يمثل نسبة ثابتة بين األبعاد الخطية علـى            ، ظواهر مختلفة 

 . الخارطة واألبعاد األصلية المناظرة لها على الطبيعة

إدراج الوحدات العقارية في السجل العقاري أول مرة بحالتها التي هي           : القيد األول 

 . حكام هذا النظاموتخصيص صحيفة لكل منها وفقا   أل، عليها



وإعداد خارطة لهـا    ،الوقوف على طبيعة الوحدة العقارية    : أعمال التحديد والتحرير  

وتحرير محضر يذكر فيه    ، يوضح عليها رقمها وبياناتها   ، بمعرفة مهندس أو مساح   

وأقوال من يدعي لنفسه حقا ، ما يدلي به المالك من أقوال وما يؤيدها من مستندات     

، ران وغيرهم إن لزم األمر وفقا  للنموذج المعد لهذا الغـرض           وأقوال الجي ، عليها

 . ويتم ذلك تحت إشراف قاض  من المحكمة المختصة

إدراج التصرفات التي ترد على الوحدة العقارية بعد إتمام القيد األول           : القيود التالية 

 .  في السجل العقاري

 . تصاصهاالمحكمة التي يقع العقار في دائرة اخ:  المحكمة المختصة

، سلطة مباشرة يقرها النظام لشخص أو أكثر علـى عقـار معـين            : الحق العقاري 

 . تخوله التصرف فيه واالستئثار بمنافعه

غير المستند إلى حق آخر يـرد علـى         ، الحق المستقل بذاته  : الحق العيني األصلي  

 . استعمال الشيء محل   الحق أو استغالله أو التصرف فيه

 . لحق شخصيحق يتقرر على العقار ضمانا: الحق العيني التبعي

غيره يملكـه   حق عيني عقاري يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار          : حق االرتفاق 

 .شخص آخر

لوحدة العقارية محل   الحـق       هو الطريقة التي تجعل من ا     :  التسجيل العقاري  ١/١

 ةبحيث تخصص صحيفة في السجل العقاري لكل وحد       ،  لقيد الحقوق العقارية   أساسا

، وطبيعتها، ومساحتها،  من حيث موقعها   توصف فيها الوحدة وصفا دقيقا    ، عقارية

 .وااللتزامات الواردة عليها، وتبين فيها الحقوق
 

 أحكام عامة

 :المادة الثانية



 الحقوق  العقارية  وما - وفقا  ألحكام هذا النظام    -  ينشأ سجل عقاري تثبت فيه      

 .  يطرأ عليها من تعديالت

وعضوين مـن   ، لجنة برئاسة وكيل وزارة العدل المساعد أو من ينيبه         تشكل   ٢/١

وعضوين من المختصين في وزارة الشؤون البلديـة        ، المختصين في وزارة العدل   

، يكون اجتماعها في وزارة العدل بدعوة من رئيـسها حـسب الحاجـة            ، والقروية

 :    وتتولى المهمات التالية

 

ية التي يبدأ تطبيق النظام فيها والخطط الالزمـة         اقتراح المدن والمناطق العقار   .  أ

 . لتنفيذه

 . تحديد الحاالت التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها.  ب

ووزيـر الـشؤون    ، إبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من وزير العدل         .  ج

 . البلدية والقروية فيما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار

في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها االستعانة بمن تـراه مـن الخبـراء              وللجنة  

 .  والجهات األخرى المختصة

 يراعى عند تسجيل العقارات المملوكة لغير السعوديين في السجل العقاري أن            ٢/٢

 . يتم توثيقها وفقا لألنظمة والتعليمات الخاصة بهم

 

 :المادة الثالثة

وال يجوز الطعن في بياناته بعد انتهـاء        ، إثبات مطلقة   يكون للسجل العقاري قوة     

على مخالفتهـا    إال تأسيسا ، ليها في هذا النظام   اآلجال المحددة للطعن المنصوص ع    

 . لمقتضى األصول الشرعية أو تزويرها

 قوة اإلثبات المطلقة للسجل ال تمنع من تصحيح األخطاء المادية في الـسجل              ٣/١

 .من هذا النظام) ٥٢(ل كما جاء في المادة العقاري حتى بعد مضي اآلجا



 يكون نظر الطعون الواردة في هذه المادة من قبل المحكمة التي يقع في نطاق      ٣/٢

فإن لم يكن له محل إقامة مختار أو معتـاد          ، اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه    

 . كان االختصاص للمحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها

 بمخالفة البيانات لمقتضى األصول الشرعية أو تزويرها أن يتقدم            لمن يطعن   ٣/٣

 . لدى المحكمة ولو لم يثبت ذلك لدى جهة أخرى

 يتم تقديم ونظر الطعن بالتزوير على بيانات السجل العقـاري وفقـا لنظـام               ٣/٤

 . المرافعات الشرعية

 .اضي يرجع في تقدير مخالفة البيانات لمقتضى األصول الشرعية إلى الق٣/٥

 يجب التأشير بدعوى التزوير أو مخالفة البيانات لمقتضى األصول الـشرعية            ٣/٦

 .من هذا النظام) ٤٠(وفق حكم المادة 
 

 :المادة الرابعة

 :عقارية في تطبيق أحكام هذا النظام  تعد وحدة 

 تقـع فـي   - وغير ذلك  بما عليها من بناء وغراس-عة من األرض   قط كل   -١  

جـزءا  دون أن ي فـصل      ، وتكون مملوكة لشخص أو أكثر    ، ةمنطقة عقارية واحد  

ودون أن يكون لجزء منهـا      ، من ملك عام أو خاص    منها عن سائر األجزاء فاصل      

 . من الحقوق أو عليه من االلتزامات ما ليس لألجزاء األخرى أو عليها

 للضوابط التي تحددها الالئحـة      وفقا،  قطعة األرض المخصصة لمنفعة عامة     -٢  

 . يذيةالتنف

 .   المناجم والمحاجر-٣  

 : يشترط العتبار قطعة األرض وحدة عقارية توافر الشروط التالية٤/١

 . أن تكون في منطقة عقارية واحدة.  أ



أكـانوا طبيعيـين أم     ة لشخص أو أكثر على الشيوع سـواء         أن تكون مملوك  .  ب

 .اعتباريين

 .لك عام أو خاص من م األجزاء فاصلمنها عن سائرأال يفصل جزءا .  ج

 . أال يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس لألجزاء األخرى أو عليها.  د

 . أال تقل أبعادها ومساحتها عما ورد في التعليمات المنظمة لذلك. -ه

 ت عد قطعة األرض المخصصة لمنفعة عامة وحدة عقارية وفقا ألحكام هذا             ٢/ ٤

أو أمر  ، ل العام بمقتضى نظام   خصصة لالستعما وم، النظام إذا كانت مملوكة للدولة    

 والـشوارع   ال ي عد في حكم هذه المادة الطـرق        و، أو حكم نهائي  ، أو قرار ، سام

في الخرائط وصحائف الوحدات العقارية     ويكتفى بذكرها حدودا    ، ات ونحوها والممر

 .المطلة عليها

والعناصر ، اماتها يقصد بالمناجم األمكنة التي تحتوي على المواد المعدنية وخ         ٤/٣

التي توجـد علـى     ، والرواسب المعدنية ، والصخور، واألحجار الكريمة ، الكيميائية

 .كما تشمل آبار البترول والغاز، سطح األرض أو في باطنها

 يقصد بالمحاجر األمكنة التي تحتوي على مادة أو أكثر من خامات المحاجر             ٤ / ٤

ورمـال  ، واألحجار الصناعية ، والبالط، واألحجار الزخرفية ، كمواد البناء والرصف  

 .وما يماثلها، الزجاج

 . يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة٤/٥
 

 :المادة الخامسة

 - بعد االتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية         -  يجوز بقرار من وزير العدل      

تفـرد لهـا    ،  جملتها  في أن تعد منطقة من مناطق السكنى أو غيرها وحدة عقارية         

وذلك في الحاالت التي يصعب تطبيق ضـوابط الوحـدة العقاريـة            ، صحيفة عامة 



يرتـب  ، الحقوق الخاصة بهذه المناطق فهرس خاص     ويعد لقيد المعامالت و   . عليها

 . ويلحق بالصحيفة التي يتعلق بها، وفقا ألسماء األشخاص

عقارية عليها يرجع فيـه      تحديد الحاالت التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة ال        ٥/١

على توصية مـن    من تلقاء نفسها أو بناء      ) ٢/١(د  لتقدير اللجنة المذكورة في البن    

 .القاضي المشرف على القيد األول

 إذا أمكن تطبيق ضوابط الوحدة العقارية بعد زوال الصعوبات فيجب أن تفـرد        ٥/٢

 .صحيفة لكل وحدة عقارية

تشتمل على بيانات المنطقة التي اعتبرت       الصحيفة العامة هي صحيفة عينية       ٥/٣

 ألسماء المالكويضاف إليها فهرس خاص يرتب وفقا ، وحدة عقارية واحدة

 

 :المادة السادسة

تقيد بها  ، تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية     ،   يخصص لكل منطقة سجل عقاري    

ديد بياناته  السجل وتحوتبين الالئحة التنفيذية كيفية إعداد هذا. الحقوق وااللتزامات

 . المتعلقة بهوالوثائق

سجالت وملفـات يكمـل بعـضها       السجل العقاري لكل منطقة من عدة        يتألف   ٦/١

 -:وهي، بعضا

ويكـون  ، وهو السجل األساس الملحق به الـصحائف العقاريـة    : سجل الملكية .  أ

ويعطى السجل رقم المنطقة ولو تعدد      ، عبارة عن ملف يتم زيادته بحسب األوضاع      

  رقم أول وآخر صحيفة على كعب الملف مع ذكر

 .ملف الخرائط المساحية.  ب

 .سجل محاضر التحديد و التحرير.  ج

وهو دفتر يحتوي على عدد من الصفحات المرقمة تـدرج فيـه            : دفتر اليومية .  د

 .طلبات القيد فور تقديمها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق



 .ملفات الوحدات العقارية. ـه

ويعطى ، مميزا    لها    كل منطقة من مناطق المملكة رقما متسلسال        تم إعطاء    ي ٦/٢

إلـى رقـم   فظة أو مركز داخل كل منطقة رقما متسلسال مـضافا         لكل مدينة أو محا   

المدن والمحافظات والمراكز إلـى منـاطق        - بحسب األحوال    -وتقسم  ، لمنطقةا

، ة أو المحافظة أو المركز    برقم المدين  منها رقما متسلسال مرتبطا      عقارية يعطى كل  

 .ويكون هذا الرقم رقم سجل المنطقة العقارية

ويعـد هـذا    ، يز المكاني لنظام الترم  تعطى كل وحدة عقارية رقما مميزا طبقا         ٦/٣

 . لصحيفتهاالرقم رقما
 

 :المادة السابعة

يخصص فيه ،   يلحق بكل سجل عقاري فهرس شخصي هجائي تستقى بياناته منه 

تبين فيها الوحدات العقارية التي يملكها وما قد يطـرأ          ، ة أو أكثر  لكل مالك صحيف  

 . عليها من تعديالت

 عند انتقال ملكية أي وحدة عقارية يتم نزع صـحيفة الفهـرس الشخـصي               ٧/١

فإن كان في الصحيفة أكثـر مـن        ، الخاصة بمالكها إذا لم يكن في الصحيفة سواها       

فيتم التأشير على الوحدة المنتقلة ، ة الوحد جزءا من أو كان التصرف يتناول     ، وحدة

وفي كل ، باإللغاء ويجعل للمالك الجديد صحيفة مستقلة ما لم يكن له صحيفة سابقة         

 .   الهجائي الجديدوفقا للترتيباألحوال يعاد ترتيب الفهرس 

 .إتالف الوثائق  حفظ ووفقا لنظام يتم حفظ وإتالف الفهارس المنزوعة ٧/٢

 :ويشتمل على البيانات التالية، دصي وفق النموذج المع يكون الفهرس الشخ٧/٣

 .ورقم سجله المدني اسم المالك رباعيا.  أ

 .أرقام الوحدات العقارية المملوكة له في السجل.  ب

 . توقيع معد  الفهرس.  ج



 ترسل نسخة من هذا الفهرس في نهاية كل عام إلى الجهـة المختـصة فـي       ٧/٤

 .لبلدية والقرويةوزارة العدل ووزارة الشؤون ا

 :المادة الثامنة

  تقيد الحقوق العقارية في السجل العقاري إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من              

وتوضح . أسباب اكتساب الحقوق العينية على النحو الذي تقره الشريعة اإلسالمية         

 .الالئحة التنفيذية شروط وإجراءات قيد تلك الحقوق

 : نية ما يلي أسباب اكتساب الحقوق العي٨/١

 .عقود المعاوضات كالبيع ونزع الملكية.  أ

 .الوقف والوصية عقود التبرعات كالهبة و.  ب

 .عقود التوثيق كالرهن.  ج

 .اإلرث.  د

 .االرتفاق. ـه

 .التعليمات المنظمة لذلك لألنظمة واإلحياء وفقا . و

 .اإلقطاع.  ز

 . الشفعة.  ح

في السجل العقاري إال إذا حصلت ) ٨/١(لبند  ال يتم قيد الحقوق المذكورة في ا٨/٢

 . والنظامية، وفق اإلجراءات الشرعية

 

 اإلختصاصات

 

 :المادة التاسعة

 التـسجيل   أعمال، ووزارة العدل ، وزارة الشؤون البلدية والقروية   :   تتولى كل من  

 :يأتيلما العقاري والتوثيق وفقا 



زارة الشؤون البلدية والقرويـة     و  تقوم اإلدارة المختصة باألراضي والمساحة في       

وإعـداد الخـرائط الالزمـة      ، والقيام باألعمال المساحية  ، بحصر الوحدات العقارية  

ويصدر وزير الشؤون البلدية والقروية     . وتنفيذ نظم معلومات األراضي   ، وتحديثها

 .القرارات والتعليمات الالزمة لذلك

في وزارة العدل  بقيد وتوثيـق       تقوم اإلدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق       

فإذا كانت الوحدة ، الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها

، وجب إجراء القيد في كل منها     ، العقارية واقعة في دائرة اختصاص إدارات متعددة      

وال يكون للقيد الذي يتم في إحداها أثر إال بالنـسبة للجـزء الواقـع فـي دائـرة       

 .اصهااختص

 االختصاص المكاني لكل إدارة من إدارات التسجيل العقاري والتوثيق             يتحدد   ٩/١

كما يتحدد االختصاص المكـاني إلدارات المـساحة        ، بموجب قرار من وزير العدل    

 .  واألراضي بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية

إصدار صحائف عقارية    إذا كانت الوحدة العقارية تابعة إلدارات متعددة فيتم            ٩/٢

وتزود كل إدارة بصحيفة منها مع صور مصدقة        ، بعدد اإلدارات التي تتبعها الوحدة    

 . لكامل الوثائق واألوراق المتعلقة بالوحدة يتم حفظها بملف كل وحدة

 يحدد في صحيفة الوحدة العقارية التابعة إلدارات متعددة الجزء الواقع تحت             ٩/٣

 . بعد قيد كامل الوحدة في تلك الصحيفة، ده وأطوالهاختصاص تلك اإلدارة بحدو

 

 :المادة العاشرة

  تحفظ في إدارة التسجيل العقاري أصول الصكوك واألحكـام التـي يـتم القيـد               

وال يجوز  . ويحظر نقلها إلى خارجها   ، والسجالت والوثائق الخاصة بالقيد   ، بموجبها

. ة وهيئات النظر االطالع عليها    لغير الجهات القضائية أو من تندبه من أرباب الخبر        

رية والمـشروعات   ويستثنى من ذلك الوثائق المتعلقـة بقيـد المنـشآت العـسك           



وتتبع ، االقتصادية ذات الطابع الوطني فتحفظ في مقار الجهات الحكومية التابعة لها

 . في شأنها أحكام السرية المقررة في األنظمة الخاصة بها

حكام والوثائق التي يتم القيد بموجبها بملـف         يتم حفظ أصول الصكوك واأل     ١٠/١

 . ويكون حفظها حسب األنظمة المقررة لذلك، الوحدة العقارية

 يتم حفظ الوثائق المتعلقة بقيد المنشآت العسكرية والمشروعات االقتصادية          ١٠/٢

ذات الطابع الوطني في مقار الجهات الحكومية التابعة لها متى تقـرر ذلـك فـي                

 .  بهااألنظمة الخاصة

 مصدقة من السجالت     أن تطلب صورا   - عند االقتضاء    -ة   للجهات القضائي  ١٠/٣

 .  والوثائق والصكوك واألحكام

من الصكوك واألحكام المشار إليهـا إال إذا        يتم تسليم ذوي الشأن صورا        ال ١٠/٤

 . وجدت مصلحة تقتضي ذلك

طالع علـى أصـول      للجهات القضائية وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق اال       ١٠/٥

الوثائق المتعلقة بالمنشآت العسكرية والمشروعات االقتصادية ذات الطابع الوطني         

 . بعد حفظها في مقارها متى دعت الحاجة لذلك

 

 الخرائط

 

 :المادة الحادية عشرة

 :   يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى الخرائط اآلتية

 . غرافية خرائط األساس الطبو-١   

 .  خارطة الوحدة العقارية-٢   

 .  خارطة المنطقة العقارية-٣   



 يتم تحديث بيانات نظم معلومات األراضي بشكل مستمر وفقـا  للتغييـرات              ١١/١

 .التي تطرأ على الوحدة العقارية

،  تقوم إدارة األراضي والمساحة بإنشاء ورصد نقاط شبكة الضبط األرضـية      ١١/٢

دها و إسقاطها على الخـرائط وفقـا   ود الوحدات العقارية ورص   وتحديد عالمات حد  

 . للتعليمات الفنية الموضوعة لهذا الغرض

 :المادة الثانية عشرة

  يكون لكل وحدة عقارية خارطة مستقلة تبـين موقعهـا وحـدودها وأطوالهـا              

 .ومساحتها ومعالمها وما عليها من منشآت وأرقام الوحدات المجاورة لها

بعاد ومساحة الوحدة العقارية علـى الطبيعـة باالسـتعانة بخـرائط             تحدد أ  ١٢/١

وتميز نقاط الحدود الظاهرة على الخريطة بعد مقارنتها بما         ، األساس الطبوغرافية 

أما نقاط الحدود غير الظاهرة فتستعمل طـرق المـسح          ، هو موجود على الطبيعة   

 . المناسبة في أخذ القياسات الالزمة لتوقيعها على الخرائط

 ي ستند في إصدار الخارطة إلى الوثائق والمستندات المقدمة من أصـحاب             ١٢/٢

و يتم تحديث الخارطة حـسب كـل        ، وحالة العقار الذي تم الوقوف عليه     ، األمالك

 . تغيير ي جرى على الوحدة العقارية بعد تدوين هذا التغيير في صحيفتها

متعددة فيتم إيضاح الجـزء      إذا كانت الخارطة لوحدة عقارية تابعة إلدارات         ١٢/٣

 . التابع لكل إدارة في تلك الخارطة

 

 :المادة الثالثة عشرة

  يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط مساحية تبين عليها الوحدات العقارية            

، ويستند في إعدادها إلى خـرائط األسـاس الطبوغرافيـة         . الواقعة بها وأرقامها  

وال تعد نهائية إال بعد تمام أعمال التحديـد         ، لهاوخرائط الوحدات العقارية المكونة     

 .والتحرير



، خرائط الوحدات العقارية نهائية إال بعد تمام أعمال التحديد والتحرير          ال تعد    ١٣/١

 . وتصديق القاضي المشرف على القيد األول على محاضرها

 

 :المادة الرابعة عشرة

لوحدات العقارية بعـد أداء     من خرائط ا    يعطى ذوو الشأن بناء على طلبهم صورا        

 .المقابل المالي المقرر

قصد بذوي الشأن كل من له مصلحة في الحصول على صورة أو أكثر من               ي ١٤/١

 . خارطة الوحدة العقارية

 . من هذا النظام) ٤٩( يتم تحصيل المقابل المالي حسبما نصت عليه المادة ١٤/٢

 

 القيد األول

 

 :المادة الخامسة عشرة

ع وزيـر الـشؤون      بعد االتفاق م   ويصدر وزير العدل  ،  النظام تدريجيا  يطبق هذا   

 بتحديد المنطقة أو المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيـق           البلدية والقروية قرارا  

ويعلن عنه بالطرق التي تحـددها      ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية     ، النظام

 . الالئحة التنفيذية

ارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام بمعالم واضحة تميزهـا           تحدد المنطقة العق   ١٥/١

 .عن غيرها

 يعلن قرار وزير العدل بنشره في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية التي              ١٥/٢

نشر في أوسع الـصحف     فإن لم يكن يصدر فيها صحف في      ، تصدر في منطقة العقار   

 . في منطقة العقارانتشارا

 .  القاضي المشرف على القيد األول فور صدوره يبلغ قرار وزير العدل إلى ١٥/٣



 يتم اإلعالن عن سريان النظام بجميع طرق اإلعالن المرئيـة والمـسموعة             ١٥/٤

وتزود ، وفي األماكن العامة وفي المحاكم واإلدارات التي يخصها تطبيق هذا النظام          

 .حديدوالمحاكم الشرعية بنسخة من قرار الت، والمصالح الحكومية، جميع الوزارات

 يجب أن يسبق إصدار  قرار تحديد المنطقة أو المنـاطق العقاريـة تعيـين                 ١٥/٥

 .القاضي المشرف على القيد األول ومعاونيه

وكتابات العـدل   ،  يستمر العمل بنظام تسجيل العقار المعمول به في المحاكم         ١٥/٦

 .على العقارات التي لم يشملها القرار
 

 :المادة السادسة عشرة

 فور نشر قرار وزير العدل المشار إليـه  قاضي المشرف على القيد األول ال   يصدر

أعمـال التحديـد     قرارا بتحديد موعد البـدء فـي         -) الخامسة عشرة ( المادة   في

ألعمال بمـدة ال    هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل بدء تلك ا         نشر ي و. والتحرير

ويتضمن .  الالئحة التنفيذيةكما يعلن عنه بالطرق التي تحددها، تقل عن ستين يوما

 إلى اإلرشاد عن أمالكهـم وبيـان        عوة ذوي الشأن أو من يمثلهم شرعا      اإلعالن د 

 حقوقهم وتقديم ما يؤيدها من مستندات في المواعيد واألماكن المحددة لذلك

 ي صدر القاضي قرار تحديد موعد البدء بأعمال التحديد والتحرير فور نشر             ١٦/١

 . استالمهقرار وزير العدل و 

 :  يكون قرار القاضي وفق نموذج يتضمن البيانات التالية١٦/٢

 .   رقم وتاريخ قرار وزير العدل.  أ

المناطق العقارية ببيان موقعها وحـدودها وإرفـاق رسـم           تحديد المنطقة أو  .  ب

 .توضيحي لكل منطقة

تـسعين  على أن ال يتجـاوز      ، تحديد يوم وتاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير      .  ج

 .   يوما من تاريخ قرار الوزير



 . تحديد مكان استقبال الطلبات.  د

دعوة ذوي الشأن من مالك وأصحاب حقوق لتقديم ما لديهم من مستندات قبل            . ـه

 . تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير

 يعل ن قرار القاضي بنشره في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية التـي          ٣/ ١٦

حف فينشر في أوسع الـصحف      فإن لم يكن يصدر فيها ص     ،  العقار تصدر في منطقة  

،  في منطقة العقار وذلك فور صدوره مرة كـل أسـبوعين مـدة شـهرين             انتشارا  

وبتعليقه في األماكن العامة في المنطقة العقارية كـالجوامع وفـروع الـوزارات             

 .وبالوسائل المرئية والمسموعة، والمصالح الحكومية

لوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والمحاكم الشرعية       تزود جميع ا   ٤/ ١٦

 .بنسخة من قرار القاضي

،  يكون تمثيل ذوي الشأن بصكوك مكتملة اإلجراءات الـشرعية والنظاميـة           ١٦/٥

 . ويكتفى بتمثيل الجهات الحكومية بتفويض من صاحب الصالحية

قوقهم بطلـب  عن أمالكهم وحاد ذوي الشأن أو من يمثلهم شرعا        يكون إرش  ١٦/٦

 .يقدم إلى القاضي المشرف على القيد األول يرفق به ما يؤيده من مستندات

وفق نموذج يبـين فيـه رقـم    سلم ذوو الشأن أو من يمثلهم شرعا سندا     ي ٧/ ١٦

والخـتم  ، وتوقيع المـستلم  ، والمستندات المرفقة وتاريخ تقديمها   ، الطلب وتاريخه 

 .الرسمي

  :لف خاص بها يشتمل على ما يلية م ي جعل لكل وحدة عقاري٨/ ١٦

 . صورة إثبات الشخصية لمالك العقار ولكل من له حق في العقار.  أ

صورة من إثبات الشخصية لمن يمثل ذوي الـشأن وصـورة مـن صـكوك               .  ب

 .تمثيلهم

 . أصول صكوك التملك وما تفرع عنها.  ج



لوحدة العقاريـة   جميع الصكوك والمستندات واألوراق التي تؤيد الحقوق التي ل        .  د

 .أو عليها

 .عنوان مالك الوحدة العقارية وكل من له حق فيها. ـه

 . تحديد محل اإلقامة المعتاد أو المختار الذي تتلقى فيه اإلخطارات والتبليغات. و

كافة األوراق المتعلقة بالوحدة العقارية من محاضـر واعتراضـات وقـرارات            . ز

 .وأحكام ورخص البناء والهدم ونحوها
 

 : المادة السابعة عشرة

وتقـوم  .  الخرائط الالزمة ألعمال التحديد والتحرير    ، إدارة األراضي والمساحة   تعد

 .   للدولةالعقارية وتحديد كل وحدة بعالمات ثابتة مملوكةبحصر الوحدات 

ويوضع عليها ما يفيد ملكية هذه      ،  تكون العالمات بحجم وطول ولون محدد      ١٧/١

وإذا كان الحد منحنيا  فتوضـع       ، ع في زوايا الوحدة العقارية    العالمة للدولة وتوض  

 .عالمة على بداية ونهاية االنحناء

 يعامل كل من تسبب بفقد عالمة من عالمات الوحدة العقارية أو إتالفهـا أو               ١٧/٢

 .من هذا النظام) ٧٣( المادة ر مكانها وفقا ألحكامتغيي

يعة لفصلها عن الوحدات المالصقة      تحدد الوحدات العقارية بعالمات في الطب      ١٧/٣

 :لها وفقا لما يلي

في األراضي الزراعية والصحراوية يثبت قرص معدني بكتلة خرسانية وتـدفن           .  أ

لالستدالل بهـا   ) أنبوب أو زاوية  (كما تثبت فوقها عالمة بارزة      ، على عمق مناسب  

 .على نقاط الحدود

ب فـي الفواصـل بـين       لفي األراضي المبنية يثبت قرص معدني بمسمار ص       .  ب

 .  تمثل الوحدات العقاريةالمباني التي 



 المكاني لمعلومـات  اإلسناد يتم ربط إحداثيات كل وحدة عقارية بنقاط مرجع       ١٧/٤

 .األراضي بوزارة الشؤون البلدية والقروية

ألحـد المتجـاورين أو    تكون ملكية الحائط الفاصل بين وحدتين عقـاريتين         ١٧/٥

  :يليلكليهما معا حسب ما 

ما لم ي تفق على خالف ذلـك فيعمـل     ، إذا كانت هناك صكوك قاطعة يعمل بها      .  أ

 . باالتفاق

إذا لم يكن هناك اتفاق وال صكوك فبحسب ما يتضح من حالـة البنـاء فـي                 .  ب

 . الطبيعة

يقبل القسمة جـزءا مـشاعا فـي األرض           تكون األجزاء المشتركة فيما ال     ١٧/٦

 .ف ذلك يتفق على خاللم والبناء ما

 ووفقـا ، مة حسب حالتها في الطبيعة    حدد المناجم والمحاجر والمنافع العا     ت ٧/ ١٧

 . للمستندات والخرائط المتعلقة بها

 حسب الوارد في الصك المكتسب       إذا اختلف موقع الوحدة العقارية المبنية      ٨/ ١٧

 أساس رفع بيانات الوحدة العقارية علىفت، وع اليد عليهعن موقعها الموضالقطعية 

أما إذا كانت أرض فـضاء      ، وضع اليد متى كان ثابتا  وحدوده ثابتة ال نزاع عليها          

 . فترفع على أساس الوارد في الصك

 

 :المادة الثامنة عشرة

 ومستندات متعلقة بإجراء القيد في السجل        لديها من بيانات   على كل جهة تقديم ما    

 . من تاريخ طلبهال ثالثين يوماوتوثيقها خال، اريالعقاري إلى إدارات التسجيل العق

 .   المذكورة في المادة من تاريخ استالم الطلب تبدأ مدة الثالثين يوما١٨/١

 

 :المادة التاسعة عشرة



 أن يمكن الموظفين    دة العقارية أيا كان سبب ذلك       يجب على واضع اليد على الوح     

العالمات الالزمـة   ووضع  ، ساحية من القيام بعمليات التحديد    المكلفين باألعمال الم  

 . لذلك

من وضع يده عليها سواء أكان       ع اليد على الوحدة العقارية كل      يقصد بواض  ١٩/١

 .مالكا أم غير مالك

، ضور ذوي الشأن أو من يمثلهم شـرعا        تجرى أعمال التحديد والتحرير بح     ١٩/٢

، ويذكر ذلك في المحضر   ، فإن تعذ ر ذلك فتجرى بحضور عمد األحياء والمجاورين        

 . ا استدعى األمر دخول الوحدات العقارية فيكون وفق األنظمة المقررة لذلكوإذ

 على الموظفين المكلفين باألعمال المساحية إبراز ما يفيد تكليفهم بهذا العمل ١٩/٣

 .لواضع اليد

 إذا امتنع واضع اليد عن تمكين الموظفين المكلفين باألعمال المساحية مـن             ١٩/٤

فللقاضي المشرف على القيد األول االستعانة بالجهات األمنية القيام بعمليات التحديد 

 .المختصة في ذلك

 .من هذا النظام) ٧٤(ألحكام المادة الممتنع من تمكين الموظفين وفقا  يعامل ١٩/٥
 

 :المادة العشرون

  يقيد في صحيفة الوحـدة العقاريـة رقمهـا وحـدودها وأطوالهـا ومـساحتها               

 ، المالكين لها ومقدار حصـصهم فيهـا       واسم المالك أو  ، واإلنشاءات المقامة عليها  

، وبيان ما لها من حقوق وما عليها من التزامات        ، والوحدات العقارية المجاورة لها   

 . وأصحابها على النحو الذي توضحه الالئحة التنفيذية، وتاريخ نشأتها

 يخصص لكل وحدة عقارية صحيفة تسمى صحيفة الوحدة العقارية تتكـون            ٢٠/١

على أن يحمل كل جزء منها العالمة األمنية المميزة وذلك وفـق            ، أربعة أجزاء من  

 .ويكون رقم الوحدة العقارية هو رقم الصحيفة، النموذج المخصص



 . يعتمد في القياسات والمساحات اإلجمالية الوحدة المترية فقط٢٠/٢

التحديـد   ال يصح التحديد بالحدود المطلقة غير المقيدة والتي ال تفيد فـي              ٢٠/٣

فال بد من توضيحه بالتفصيل من حيث       و إذا كان الحد طريقا      ، كأرض فضاء وجبل  

 .  عرضه ونوعه واسمه إن وجد

 عيا فيقيد في صحيفة الوحدة العقارية اسمه رباعيا طبي إذا كان المالك شخصا٢٠/٤

أو رقم جواز سفره وتاريخه     ، ل المدني لكل مالك إن كان سعوديا      مع ذكر رقم السج   

ورقم السجل  ،  فيقيد اسمه  أما إذا كان المالك شخصا اعتباريا     . سعوديكان غير   إن  

 . التجاري وتاريخه بالنسبة للشركات و المؤسسات التجارية

 األرقـام   إضافة إلى ما ذكر في هذه المـادة         تضمن صحيفة الوحدة العقارية    ٢٠/٥

ـ ، ونـوع الوحـدة  ، والبلك إن وجد، ورقم المخطط، القديمة للوحدة  ، م الحـي واس

و ، ورقم هاتف كل من له حـق      ، ورقم صك التملك وتاريخه ومصدره    ، والمحافظة

ووصـف  ، وتاريخ إدراج البيانات  ، ومحل إقامته المعتاد أو المختار    ، صندوق بريده 

 .كل ما على الوحدة من بناء أو غراس أو غيره

مصغرة لخريطة الوحـدة العقاريـة      فة الوحدة العقارية صورة     ن صحي  تضم ٢٠/٦

وزاوية االنكسار  ، نكسارات في جميع األضالع واتجاهاتها    وتوضح فيها اإل  ، النهائية

 .والطول اإلجمالي لكل ضلع

 كل كشط أو تعديل أو تكميل على صحيفة الوحدة العقارية حـصل             ا يعد الغي  ٢٠/٧

 . من غير من أسند إليه ذلك في النظام

 ووزارة الشؤون البلدية     يتم تزويد الجهة المختصة في كل من وزارة العدل         ٢٠/٨

والقروية بنسخة مصدقة من كل صحيفة وحدة عقارية صادرة من القاضـي عنـد              

 . ألنظمة حفظ الوثائقوتحفظ وفقا ، ة العقاريةانتهاء العمل في المنطق

 

 :المادة الحادية والعشرون



 تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية واحدة تقيـد الحقـوق              ع إذا وق 

ويرفـق فـي    ،  يظهر للقاضي المشرف على القيد األول أنه صاحب الحق         باسم من 

 . صحيفة الوحدة العقارية تقرير بذلك

 إذا تعددت الصكوك على وحدة عقارية واحدة أو جزء منها أثنـاء إجـراء               ٢١/١

 :القيد األول تعين تسجيلها وفقا للترتيب التالي

 .    واضع اليد على الوحدة العقارية-  أ

 . ب الصك المكتمل لإلجراءات الشرعية والنظامية صاح-  ب

 .ا تقديم الصك األسبق تاريخ-  ج

 .وفي غير ذلك فبحسب ما يقرره القاضي المشرف على القيد األول

  لم تقيد الوحدة العقارية باسمه ممن بيده أحـد الـصكوك المتناقـضة              لمن ٢١/٢

 . من هذا النظام) ٢٥(االعتراض وفق حكم المادة 

 

 :الثانية والعشرونالمادة 

من المحكمة التي في السجل العقاري تحت إشراف قاض   تجرى أعمال القيد األول 

ويعاونه في ذلك عدد من المهندسين والمساحين       ، يقع العقار في دائرة اختصاصها    

يصدر بتكليفهم قرار من وزارة الشؤون البلديـة        ، للقيام بأعمال التحديد والتحرير   

 . ابعين لها فيما يتعلق باألعمال الفنية واإلداريةويكونون ت، والقروية

ويجوز عند  ،  تجرى أعمال القيد األول في مقر خاص في المحكمة المختصة          ٢٢/١

ويجوز تعدد مقار  القضاة المـشرفين علـى         ، الحاجة أن يكون هذا المقر خارجها     

لقيـد  كما يجوز تعدد القضاة المشرفين علـى ا       ، القيد األول متى دعت الحاجة لذلك     

وي تبع القاضي المـشرف  علـى القيـد األول رئـيس              ، األول في المقر الواحد   

 .المحكمة التي تقع الوحدة العقارية في دائرة اختصاصها



 تكليف قاض أو أكثر من غير المحكمة التي يقـع  ـعند االقتضاء  ـ  يجوز  ٢٢/٢

 . العقار في دائرة اختصاصها لإلشراف على أعمال القيد األول

 يجوز للقاضي وال لمعاونيه من المهندسـين والمـساحين والمـوظفين             ال ٢٢/٣

أو من تربطهم به مـن      ، يامباشرة أي عمل يتصل بالسجل العقاري يخصهم شخص       

 . أصحاب الشأن صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة

 

 :المادة الثالثة والعشرون

 والتحريـر ألي    التحديـد  لمدة أقصاها ثالث سنوات أعمال         لوزير العدل أن يؤجل   

 على توصية مسببة من القاضي المشرف على القيـد األول إذا            بناء، وحدة عقارية 

 . رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك

 يجوز تأجيل أعمال التحديد والتحرير لمدة أو مدد متتابعة ال يزيد مجموعها             ٢٣/١

 .انتهاء مدة التأجيلويجب البدء بأعمال التحديد والتحرير فور ، على ثالث سنوات

 تكون التوصية بموجب خطاب يتضمن ذكر الوحدة العقارية الموصى بتأجيل           ٢٣/٢

ويتم حفظ صورة   ، مع ذكر مدة التأجيل وأسباب ذلك     ، أعمال التحديد والتحرير فيها   

 .منه في ملف الوحدة العقارية

من قـرار   بنسخة  ، والمحاكم العامة ،  تبلغ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق     ٢٣/٣

ويسري على الوحدة العقارية التي أ جلـت أعمـال          ، وزير العدل الصادر بالتأجيل   

 .  من هذا النظام) ٧٦(المادة  حكم ـ خالل فترة التأجيل ـالتحديد والتحرير فيها 

 بالوحـدات العقاريـة     يعد بيانـا   لقاضي المشرف على القيد األول أن      على ا  ٢٣/٤

وتاريخ انتهـاء  ،  العدل الصادر بالتأجيل وتاريخه    قرار وزير  إلىالمؤجلة يشير فيه    

 . األجل

 

 :المادة الرابعة والعشرون



يعد محـضر بـذلك يوقعـه القاضـي         ، االنتهاء من أعمال التحديد والتحرير     بعد  

. ويعل ن عن بيانات الوحدات العقارية التي تم تحديدها        ، المشرف على القيد األول   

ـ   ويتضمن اإلعالن دعوة ذوي الشأن لال      ات التفـصيلية للوحـدات     طالع على البيان

ى كل منهم في الوقـت نفـسه        ه إل كما يوج ، وميعاد االعتراض عليها  ، الخاصة بهم 

يذكر فيه ما أثبت بأسمائهم في جداول التحديد والتحرير من وحدات عقارية            إشعارا  

ا ويكون اإلعالن واإلشعار المشار إليهم. وما لها من حقوق وما عليها من التزامات

 .على الوجه الذي تحدده الالئحة التنفيذية

من قبل من   ) محضر التحديد والتحرير  (عد محضر لكل وحدة عقارية يسمى        ي ٢٤/١

للوحدة العقارية حسب   ويتضمن هذا المحضر وصفا     ، لتحريرباشر أعمال التحديد وا   

 :ويشتمل على ما يلي،  المخصص لذلكالنموذج

 . رقم المحضر وتاريخه-أ

 .ر القاضي بافتتاح أعمال التحديد والتحرير وتاريخه رقم قرا-ب

 .واسم الشارع، واسم الحي، ورقم المخطط، ورقم البلك،  رقم الوحدة العقارية-ج

 . وتاريخ المسح العقاري، مساحتها  حدود الوحدة العقارية وأطوالها و-د

 .  وصف الوحدة العقارية و ما عليها من منشآت وأغراس-ـه

ل المدني لكـل مالـك إن كـان         ورقم السج ، وأنصبتهم، أو المالك  اسم المالك    -و

ورقم السجل التجاري   ، أو رقم جواز سفره وتاريخه إن كان غير سعودي        ، سعوديا

 . للمؤسسات والشركات

 . ومستندات ذلك،  ما للوحدة العقارية من حقوق وما عليها من التزامات- ز

وأقـوال  ، يـدعي لنفـسه حقـا     ومـن   ، ك أو المالك   ما يدلي به كل من المال      -ح

 . المجاورين وغيرهم إن لزم األمر

 . في الوحدة العقاريةسه حقاومن يدعي لنف،  عناوين المالك-ط

 .القاضيوتوقيع ، و ذوي الشأن، والكتاب، والمساحين،  توقيع المهندسين-ي



،  يعد محضر باختتام أعمال التحديد والتحرير للمنطقة العقارية المعلن عنها          ٢٤/٢

وأعـداد  ، وتاريخ االنتهاء منهـا   ، يتضمن تاريخ البدء بأعمال التحديد والتحرير     و

 . و المؤجلةقارية المنتهيةالوحدات الع

عد جدول وفـق    د والتحرير في كل منطقة عقارية ي       بعد انتهاء أعمال التحدي    ٢٤/٣

 -:ن البيانات التاليةويضم، لكالنموذج المخصص لذ

 .والتحرير فيها والمؤجلة تم انتهاء أعمال التحديد ة التي أرقام الوحدات العقاري-أ

 . أسماء المالك-ب

 . ما لكل وحدة عقارية من حقوق وما عليها من التزامات-ج

ويذيل بدعوة ذوي الشأن لالطالع على البيانات التفصيلية للوحدات العقارية خـالل           

 .  من تاريخ اإلعالنستين يوما

المذكور في البند السابق في الصحيفة التي        ي نشر جدول التحديد والتحرير       ٢٤/٤

ويتم لصقه في الموضـع المخـصص       ، تقع المنطقة العقارية في دائرة اختصاصها     

عد تاريخ هذا النـشر بدايـة       يو، القاضي المشرف على القيد األول    لذلك في مكتب    

من هـذا   ) ٢٥(لميعاد االعتراض على أعمال التحديد والتحرير المذكور في المادة          

 .مالنظا

 حـسب النمـوذج المخـصص لـذلك          يكون اإلشعار المشار إليه في المادة      ٢٤/٥

  :ا يلي مويتضمن

 .  اسم المالك- أ

 بالوحدات العقارية المملوكة له وما لها من حقـوق ومـا عليهـا مـن                 بيانا -ب

 . التزامات

 .  تاريخ بداية مدة االعتراض على هذه البيانات وتاريخ انتهائها- ج

 . اتب المعد لهذا اإلشعار وتوقيع القاضي وختم اإلدارة توقيع الك- د

 .  الشرعية في نظام المرافعاتمقررقا لما هو ويبلغ هذا اإلشعار وف



 

 :المادة الخامسة والعشرون

التحديد والتحرير خالل ستين يوما من        لذوي الشأن االعتراض على نتيجة أعمال       

 . حين الفصل في تلك االعتراضاتويوقف القيد إلى، تاريخ اإلعالن عن انتهائها

نموذج المخصص  يقدم االعتراض للقاضي المشرف على القيد األول حسب ال     ٢٥/١

 :لذلك ويتضمن ما يلي

 .واسم من يمثله إن وجد،  االسم الكامل للمعترض وسجله المدني-- أ 

 .  محل اإلقامة المعتاد أو المختار-- ب 

 .  رقم الوحدة العقارية-- ج 

 . االعتراض وأسبابه وأسانيدهضوع مو-- د 

 . توقيع المعترض أو من يمثله--ـه

، ر فيه ساعة وتـاريخ تقديمـه      ويقيد هذا الطلب برقم مسلسل في سجل خاص يذك        

 .  م إلى المعترض إيصال بذلكويسل

ضي المشرف علـى القيـد       بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة يصدر القا        ٢٥/٢

ويلصق هذا القرار في    ، ل التحديد و التحرير بصفة نهائية      باختتام أعما  األول قرارا 

الموضع المخصص لذلك في مكتب القاضي و في المحكمة المختصة ويبلغ لمحاكم            

 .المنطقة
 

 :المادة السادسة والعشرون

 بتـشكيل لجنـة للنظـر فـي         ضي المشرف على القيـد األول قـرارا         يصدر القا 

 يكلفه  تتكون من عضو  ، )لخامسة والعشرين ا(االعتراضات المشار إليها في المادة      

وتقوم هـذه اللجنـة     . القاضي وآخر فني ترشحه وزارة الشؤون البلدية والقروية       

 له إلى القاضي خالل ثالثين يوما      بذلك تحي  وتعد تقريرا ،  والمعاينة الالزمة  بالتحقيق



ـ  إما ببقاء الحال   ويصدر القاضي قرارا  .  االعتراض إليها  من تاريخ وصول   ا على م

 .بلغ ذوو الشأن بهذا القراروي.  بالتصحيحوهو عليه أ

 يجب أن يكون أعضاء اللجنة التي يشكلها القاضي للنظر في االعتراضـات             ٢٦/١

 .ممن لم يسبق لهم القيام بأعمال التحديد والتحرير

 لل  جنة إجراء ما تراه مناسبا  للنظر في االعتراضات كاالسـتعانة بأهـل                ٢٦/٢

 .أو من تراه من غيرهم ألخذ ما لديهم من أقوال، ء ذوي الشأنو استدعا، الخبرة

 يجب أن يتضمن تقرير اللجنة جميع األعمال التي قامت بهـا مـن تحقيـق      ٢٦/٣

تالف يدون كـل    وفي حالة االخ  ، مع ذكر رأيها مسببا   ، ال ذوي الشأن  وأقو، ومعاينة

 .عضو وجهة نظره مسببة

ار قراره نحو االعتراض إذا ظهر له        للقاضي المشرف على القيد األول إصد      ٢٦/٤

 .جنةإحالته للعدم الحاجة إلى 

،  للقاضي المشرف على القيد األول إصدار قراره ولو خـالف رأي اللجنـة             ٢٦/٥

وال يمنع هذا القرار ذوى الشأن مـن االعتـراض علـى            ، ويعد هذا القرار نهائيا   

ـ           ق أحكـام هـذا     البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية مرة أخرى وف

 .النظام

 يلحق بملف الوحدة العقارية جميع األوراق المتعلقـة بهـا مـن محاضـر               ٢٦/٦

 .واعتراضات وقرارات
 

 :المادة السابعة والعشرون

  تعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يقدم بشأنها اعتراضات على القاضـي            

فإذا تأكد من   ، عقاريةالمشرف على القيد األول حسب األرقام المتسلسلة للوحدات ال        

 أمر باسـتيفاء أوجـه      إال و، ها في السجل العقاري   صحتها صدق عليها وأمر بقيد    



وفـي  ، ثم يصدر قراره بالتصديق أو الرفض     ، النقص وإجراء ما يلزم من تحقيقات     

 .الحالة األخيرة يكون قراره مسببا

ـ             ٢٧/١ د  يكون تصديق القاضي المشرف على القيد األول علـى محاضـر التحدي

 -:والتحرير وفق الصيغة التالية

فقد جرى االطالع على هذا المحضر وتأكدت مـن صـحته     : وبعد، الحمد هللا وحده  (

لذا فقد أمرت بقيد هـذه الوحـدة العقاريـة فـي الـسجل              ، وأنه ال معارضة عليه   

 . وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبهـه/ / حرر في ). العقاري

 .عه وختمه والختم الرسمي اسم القاضي وتوقي

 يكون القيد في السجل العقاري بإدراج البيانات الواردة في محضر التحديـد             ٢٧/٢

وختمهـا بـالختم    ، وتوقيع القاضي عليهـا   ، والتحرير في صحيفة الوحدة العقارية    

 .الرسمي

 إذا قيدت الوحدة العقارية في السجل العقاري فيسلم لكل مالك صـك ملكيـة      ٢٧/٣

وترسل صحائف جميع الوحـدات العقاريـة   ، من هذا النظام) ٦٧(مادة  وفق حكم ال  

والسجالت والوثائق المتعلقة بها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيـق لحفظهـا            

 . لديها وفق أحكام هذا النظام

على محاضر  ء النقص وإجراء التحقيقات محررا       يكون أمر القاضي باستيفا    ٢٧/٤

 . لنقص المراد استيفاؤهالتحديد والتحرير مع بيان ا

 

 :المادة الثامنة والعشرون

  لكل ذي مصلحة أن يعترض على البيانات التي أدرجت فـي صـحيفة الوحـدة                

وذلـك خـالل    ، وأن يطلب من القاضي المشرف على القيد األول تغييرها        ، العقارية

 ل تمديد تلـك   ويجوز بقرار من وزير العد    ، سنة من تاريخ القيد في السجل العقاري      



ويتبع في نظر االعتراض والفـصل      .  إضافية ال تزيد على سنة     الفترة لمدة أو مددا   

 .فيه اإلجراءات التي تبينها الالئحة التنفيذية

أو ،  يقصد بذي المصلحة كل من له أو عليه حق عيني على الوحدة العقارية             ٢٨/١

 .لحقه ضرر من جراء القيد

 إدراج البيانات في صحيفة الوحدة       تاريخ القيد في السجل العقاري هو تاريخ       ٢٨/٢

 . العقارية

 للقاضي المشرف على القيد األول التوصية بتمديد فترة االعتـراض علـى             ٢٨/٣

 .   البيانات بخطاب موجه لوزير العدل يوضح فيه أسباب التمديد ومدته

 .من هذه الالئحة) ٢٥/١( يكون تقديم االعتراضات حسب ما ورد في البند ٢٨/٤

 :اسعة والعشرونالمادة الت

 متسلسال   للعقارات التي قدم بشأنها يد األول بيانا   ينظم القاضي المشرف على الق    

للقاضـي أن     و .سب تاريخ تقديم الدعوى أو الطلب     ويتم النظر فيها ح   ، اعتراضات

يستعين بوزارة الشؤون البلدية والقروية في إعداد مذكرة البيانـات والملحوظـات       

 .لنظر في االعتراضالمتعلقة بذلك قبل ا

 يقيد االعتراض في سجل يعد لذلك يسمى سجل االعتراضات على البيانـات             ٢٩/١

، ونوعها، ويشتمل على رقم الوحدة العقارية    ، المدرجة في صحيفة الوحدة العقارية    

وموعـد الجلـسة   ، ديمهوتاريخ وساعة تق  ، وموضوع االعتراض ، واسم المعترض 

 . بذلكمعترض إيصاالويسلم لل، المحددة لنظر االعتراض

دية والقروية فيبعـث إليهـا       إذا رأى القاضي االستعانة بوزارة الشؤون البل       ٢٩/٢

 مـن صـحيفة     ويرفق صورة ، يانات وتاريخ الجلسة  ما يطلبه من ب   خطابا متضمنا   

 .االعتراض

 :المادة الثالثون



ـ              ين   يوقف أثر القيد األول فيما يتعلق بالوحدات العقارية محل االعتراض إلـى ح

وعليه أن يفصل   .  صدور حكم القاضي المشرف على القيد األول أو قراره بشأنها         

في االعتراض على وجه السرعة ولو لم يحضر ذوو الـشأن بعـد التحقـق مـن                 

 . على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية، إبالغهم بموعد النظر في االعتراض

االعتـراض فـي سـجل       يكون وقف أثر القيد اعتبارا مـن تـاريخ قيـد             ٣٠/١

 .االعتراضات

 يكون تبليغ ذوي الشأن والفصل في هذه االعتراضـات وفـق اإلجـراءات              ٣٠/٢

فيما ال يتعـارض    ، المتبعة في المحاكم العامة الواردة في نظام المرافعات الشرعية        

 .مع أحكام هذا النظام

دارات  يرسل القاضي الحكم أو القرار الصادر منه والمكتسب للقطعية إلـى إ            ٣٠/٣

 لما ورد   ديث بيانات الوحدة العقارية وفقا    لتح، التسجيل العقاري والتوثيق المختصة   

 .  في الحكم أو القرار

 إذا ظهر للقاضي المشرف على القيد األول أن االعتراض من شأنه المساس             ٣٠/٤

أو التأثير على وحدات عقارية أخرى مقيدة كان له إيقاف أثر القيد بالنـسبة لهـا                

 .ذوي الشأن بذلكوإخطار 
 

  :المادة الحادية والثالثون

على القيد األول في السجل العقاري       اوى والطلبات التي تقدم اعتراضا    ال تسمع الدع  

الثامنـة  (أمام أية جهة قضائية بعد انتهاء اآلجال المـشار إليهـا فـي المـادتين                

 .  لحكم المادة الثالثةإال وفقا) والرابعة والثالثين، والعشرين

 يخضع القرار الصادر بعدم سماع الدعوى أو الطلب لتعليمات تمييز األحكام            ٣١/١

 . من هذا النظام) ٣٣(الواردة في المادة 

 :المادة الثانية والثالثون



  تعلن األحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيـد األول بـشأن             

ويخطر بهـا أطـراف     ، ولالطلبات والدعاوى التي أقيمت اعتراضا   على القيد األ         

 :  وتكون تلك األحكام والقرارات نهائية في الحالتين اآلتيتين.وذوو الطلبات، الدعوى

  إذا كان التغيير المطلوب في بيانات السجل متفقا  عليـه بـين جميـع ذوي                  -١ 

 . الشأن الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات العقارية

حق شـخص مـن األشـخاص الـواردة           إذا كان التغيير المطلوب ال يمس         -٢ 

 .أسماؤهم في السجل العقاري

 تعلن األحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد األول عن            ٣٢/١

ويخطر ،  لذلك في مكتب القاضي    لصاق صورة منها في الموضع المخصص     طريق إ 

بها أطراف الدعوى وذوو الطلبات وفق إجـراءات التبليـغ الـواردة فـي نظـام                

 .لمرافعات الشرعيةا
 

 :المادة الثالثة والثالثون

يجوز لـذوي   ، )الثانية والثالثين (  فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة        

ى القيـد األول خـالل      الشأن طلب تمييز األحكام الصادرة من القاضي المشرف عل        

 .من تاريخ النطق بهاثالثين يوما 

، إعالم ذوي الشأن بحقهم في طلب التمييـز        على القاضي بعد النطق بالحكم       ٣٣/١

وفي حـال   ، ويدون في ضبط القضية ما يدل على رغبتهم بذلك أو قناعتهم بالحكم           

 . غيابهم يدون في الضبط تاريخ تبليغهم بالحكم

 فـي ضـبط     م بالحكم عند النطق به فيثبت ذلـك        إذا قرر ذوو الشأن قناعته     ٣٣/٢

 .ب التمييزويترتب على ذلك سقوط حقهم بطل، القضية



تكون قرارات محكمة   ) ٣٤/٣(من البند   ) ب( مع مراعاة ما جاء في الفقرة        ٣٣/٣

التمييز الصادرة بالمصادقة على الحكم نهائية ومانعة من إعادة نظر الموضوع أمام 

 .أي جهة قضائية أخرى إال وفقا لحكم المادة الثالثة

من ) ٣٢/١(البند ا جاء في غيابي لذوي الشأن وفق م  إذا تعذر تبليغ الحكم ال     ٣٣/٤

 .فيرفع الحكم إلى محكمة التمييز، هذه الالئحة

 يخضع طلب التمييز في هذه المادة ألحكام وتعليمات التمييز الواردة في نظام ٣٣/٥

 .المرافعات الشرعية فيما ال يتعارض مع أحكام هذا النظام والئحته
 

 :المادة الرابعة والثالثون

بيانات المدرجة في الـسجل العقـاري أمـام المحكمـة             يجوز االعتراض على ال   

المختصة خالل سنتين من تاريخ القيد في السجل إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديـدة               

 .لم يتيسر إبرازها من قبل

 أن تجري بشأنها    - بعد تقييدها    - إذا قررت المحكمة سماع الدعوى فعليها        ٣٤/١

 . من هذا النظام) ٤٠(حكم الماده 

انت البيانات المعترض عليها تتعلق بوحدة عقارية تقـع فـي دائـرة              إذا ك  ٣٤/٢

اختصاص محاكم متعددة فإن نظر االعتراض يكون من اختصاص المحكمـة التـي             

وفـي حـال التـساوي    ، يقع في دائرة اختصاصها المساحة األكبر للوحدة العقارية 

 .  منهالخيار في تقديم االعتراض إلى أييكون المعترض با

 االعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمـة            يكون ٣٤/٣

 -:المختصة وفق حكم هذه المادة في حالتين

 أن يكون ظهور األدلة والوثائق الجديدة حصل بعد انتهاء مدة االعتـراض             -- أ  

 . من هذا النظام) ٢٨(المنصوص عليها في المادة 



 دة حصل بعد صدور حكم نهائي بناء       أن يكون ظهور األدلة والوثائق الجدي      -- ب  

 .من هذا النظام) ٢٨(على اعتراض قدم وفق حكم المادة 

وفي كلتا الحالتين يشترط أن يكون االعتراض خالل المدة المنصوص عليهـا فـي              

 .  هذه المادة

 

 :المادة الخامسة و الثالثون

 لألهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري أن         يحق لمن كان قاصرا أو فاقدا       

أو ، يطعن فيه أمام المحكمة المختصة خالل خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر           

 .سنتين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد األهلية أهليته الشرعية

أو استرداد فاقد األهلية أهليتـه  ،  يرجع في تقدير ما يتحقق به بلوغ القاصر  ٣٥/١

 . ية إلى المحكمةالشرع

 حجة على من تلقى بحسن نية -- المقرر في هذه المادة -- ال يكون الحق ٣٥/٢

 من المالك المقيد في السجل قبل حصول التأشير المنصوص عليـه فـي              حقا عينيا 

ر وفاقـدي األهليـة فـي       مع عدم اإلخالل بحق القص    ، نظاممن هذا ال  ) ٤٠(المادة  

 . ضررالمطالبة بالتعويض عما لحقهم من

على القيد األول بعد انتهاء     اضا   ال تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتر       ٣٥/٣

 .من هذا النظام) ٣( لحكم المادة  الواردة في هذه المادة إال وفقااآلجال
 

 القيود التالية للقيد األول

 

 :المادة السادسة والثالثون

ن شأنها إنشاء حق من       يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي م         

وكـذا  ، أو زواله ، أو تغييره ، أو نقله ، الحقوق العينية العقارية األصلية أو التبعية     

ويدخل في هذه التصرفات القسمة العقارية      ، األحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك     



وال يسري أثرها على الغير إال مـن تـاريخ          ، لرهنوالوصية والوقف والميراث وا   

 . قيدها

 تقيد التصرفات الواردة في المادة واألحكام النهائية المثبتة لذلك في األقسام            ٣٦/١

 .المخصصة لكل منها في صحيفة الوحدة العقارية

ء على الشيوع أعطي كل شريك       إذا انتقلت ملكية الوحدة العقارية لعدة شركا       ٣٦/٢

 .  في صحيفتها مع ذكر نصيبه في الحقل المخصص لذلكسلسالمترقما 

يفة الوحدة العقاريـة     تقيد حقوق االرتفاق في القسم المخصص لها في صح         ٣٦/٣

 . ق بهافي صحيفة الوحدة العقارية المرتفقة والمرتف

 يجب أن يذيل كل قيد في صحيفة الوحدة العقارية بتوقيع من قيده وتوقيـع               ٣٦/٤

 . الموثق مع ذكر تاريخ القيد

الدكاكين أو ما في حكمها فتقيد       إذا كان التصرف في الشقق أو الطوابق أو          ٣٦/٥

الحقوق في الصحائف التكميلية الملحقة بالـصحيفة األصـلية للوحـدة العقاريـة             

مع اإلشارة في صحيفة الوحدة     ، من هذا النظام  ) ٦٦(والمنصوص عليها في المادة     

العقارية األصلية إلى التصرف الجديد أو المالك الجديد للـشقة أو الطـابق محـل               

 . التصرف

د إدارات السجل العقاري والتوثيق كشوفا يومية بالقيود والتأشيرات التي  تع٦/ ٣٦

وترسل صورة منها في نهاية كل أسبوع إلى الجهة المختصة في           ، تمت في السجل  

وصورة أخرى إلى الجهة المختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية         ، وزارة العدل 

 .لتحديث البيانات لديها

بالغ ذوي الشأن بالحالة الحقيقية للوحـدة العقاريـة محـل              يقوم الموثق بإ   ٣٦/٧

 .ويثبت ذلك في المحرر الصادر بالتوثيق، التصرف وما عليها من حقوق وقيود

فعلـى إدارة   ،  إذا وقعت عدة انتقاالت على الحق العيني العقاري ولم تقيـد           ٣٦/٨

 .الت السابقةالسجل العقاري أن ترفض تسجيل االنتقال األخير قبل تسجيل االنتقا



  

 :المادة السابعة والثالثون

فعة العقار التي تزيد مدتها على  يجب قيد عقود اإليجار والسندات التي ترد على من       

،  بأكثر من أجـرة ثـالث سـنوات مقـدما          خمس سنوات والمخالصات والحواالت   

ويترتب على عدم قيدها أن هذه الحقـوق  ، واألحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك 

 .أنفازاد على المدد المشار إليها  تكون نافذة في حق الغير فيما ال

 يجوز بطلب من ذوي الشأن قيد عقود اإليجار والسندات التي تـرد علـى               ٣٧/١

 .منفعة العقار وتقل مدتها عن خمس سنوات

وثيقة من شأنها تقرير حق     ترد على منفعة العقار كل        يقصد بالسندات التي      ٣٧/٢

 .ر لمدة زمنية محددةعلى منفعة العقا
 

 :المادة الثامنة والثالثون

إلى أن يـتم     و. يجب قيد الحق الثابت باإلرث إذا اشتمل على حقوق عينية عقارية          

 . هذا القيد ال يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث بشأن حق من هذه الحقوق

الـة  وفي هذه الح،   ويجوز أن يقتصر قيد هذا الحق على جزء من عقارات التركة    

 .ال يجوز قيد أي تصرف من الوارث إال في حدود نصيبه الشرعي

 محملـة بـالحقوق     - بعد تقييدها باسم الورثـة       - تبقى الوحدات العقارية     ٣٨/١

 . المقيدة عليها

 لكل ذي مصلحة أن يطلب من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق قيد الحـق              ٣٨/٢

 .  الثابت باإلرث

 :المادة التاسعة والثالثون

  يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في السجل            

ـ      وعلى الدائن للتركة إبالغ ذ    ، العقاري وال ، ير بـه  وي الشأن بقيام الدين قبل التأش



ومع ذلك إذا تم التأشير خالل سنة مـن         ، يحتج بهذا التأشير إال من تاريخ حصوله      

ه علـى   دائن أن يحتج بحق   فلل) الثامنة والثالثين (دة   الما تاريخ القيد المشار إليه في    

 .  وقام بقيده قبل هذا التأشيركل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا

 :      المحررات المثبتة للدين التي يؤشر بموجبها هي٣٩/١

 .  األحكام النهائية-- أ 

 .على المورث صك الوصية إذا تضمن دينا -- ب 

أما من ال يصح إقراره فال بد من        ، إقراره من الورثة بذلك    إقرار من يصح     -- ج  

 . حكم نهائي

 .ولها صفة نظامية كل وثيقة تثبت دينا عاديا --د 

يجب التأشير بكل دعوى تقام على المورث للمطالبة بدين من الديون العادية         ٣٩/٢

 .من هذا النظام) ٤٠(وفق اإلجراءات المذكورة في المادة 
 

 :المادة األربعون

  الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجـب قيـدها       

على طلب المحاكم المختصة بعد قيـدها       أشير بها في السجل العقاري بناء       يجب الت 

وال يـتم   ، تغيير في بيانات الـسجل    متى تضمنت هذه الدعاوى طلب إجراء       ، لديها

 . ير بمضمون هذه الدعاوىسماع الدعوى إال بعد تقديم ما يثبت حصول التأش

 على المحكمة المختصة فور قيد هذه الدعاوى لديها أن تبعـث إلـى إدارة               ٤٠/١

التسجيل العقاري والتوثيق التي تقع الوحدة العقارية محل   الدعوى فـي دائـرة               

، تبين فيه رقم الوحدة العقارية محل الدعوى      ، اختصاصها بطلب التأشير بحصولها   

ويرفق بهذا الخطـاب  ، وملخص الحق المدعى به  ، عى عليه واسم ي المدعي والمد   

 .صورة من صحيفة الدعوى



 على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن تجري التأشير المطلوب من تاريخ           ٤٠/٢

 . وتبعث لها بما يفيد حصول التأشير، ورود خطاب المحكمة المختصة

قـاري والتوثيـق     يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من إدارة التـسجيل الع           ٤٠/٣

 . تزويده بما يفيد حصول التأشير بهذه الدعاوى

 يسري حكم هذه المادة على الدعاوى المرفوعة أمـام ديـوان المظـالم أو               ٤٠/٤

اللجان المشكلة بموجب األنظمة واألوامر والقرارات لنظر القـضايا الداخلـة فـي             

  .اختصاصها
 

 :المادة الحادية واألربعون

الدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم            يترتب على التأشير ب   

نهائي يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل              

وذلك متى تم قيد الحكم خالل خمس سـنوات         ، العقاري بعد إجراء التأشير المذكور    

بة لألحكـام   وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنـس     ، من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيا     

 .النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية

 تزويد إدارة التسجيل العقـاري      ى المحكمة متى أصبح الحكم نهائيا      يجب عل  ٤١/١

  . والتوثيق بنسخة منه ليتم القيد بموجبه
 

 

 :المادة الثانية واألربعون

ـ     ة في   يجب التأشير بإعالن الرغب    دات العقاريـة   األخذ بالشفعة في صـحف الوح

ويترتب على ذلك أن حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي مقيـد فـي              ، المشفوع فيها 

وذلك متى  ، السجل يكون حجة على من تترتب لهم حقوق عينية بعد إجراء التأشير           

وتبـدأ مـدة    ، من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيا     تم قيد الحكم خالل خمس سنوات       



ات الخمس بالنسبة لألحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ            السنو

 .سريانه على المنطقة العقارية

 من التأشـير    رغبة بالشفعة خالل خمسة عشر يوما      إذا لم ترفع الدعوى بال     ٤٢/١

  . بذلك فلكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير
 

 

 تالية للقيد األولإجراءات القيود ال

 

 :المادة الثالثة واألربعون

  يقدم طلب القيد إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دائـرة              

ويرفق بالطلب صك الملكية    ، أو من يمثلهم شرعا   ، بل ذوي الشأن  اختصاصها من ق  

ه طلبات ذوي   ة تدون في   لليومي وعلى اإلدارة أن تعد دفترا    ، ة له والمستندات المؤيد 

وال ،  لساعة وتاريخ تقديمها على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذيـة          الشأن وفقا 

 .  تمنع التصرف فيهامنت صحيفة الوحدة العقارية قيودايجوز إجراء القيد إذا تض

 :    ويتضمن ما يليلب القيد حسب النموذج المعد لذلك يقدم ط٤٣/١

أو إثبات الهوية   ، ل المدني إن كان سعوديا    ورقم السج   اسم كل طرف رباعيا    -- أ  

 .لغير السعودي

 .  اسم من يمثلهم شرعا ومستند ذلك-- ب 

 . رقم الوحدة العقارية ومساحتها وموقعها-- ج 

 .  موضوع طلب القيد-- د 

 .   محل اإلقامة المعتاد أو المختار لطالب القيد-- ـه

ويتكون من صفحات مرقمـة     ، ك يكون دفتر اليومية وفق النموذج المعد لذل       ٤٣/٢

ويبين على غالفه اسم اإلدارة     ، تختم كل صفحة منه بختم اإلدارة     ،  ترقيما متسلسال 

 : ويشتمل ما يلي



 .  أرقام متسلسلة للطلبات-- أ 

 . ساعة وتاريخ تقديم الطلب-- ب 

 . االسم الرباعي لصاحب الطلب ورقم هويته-- ج 

 . رقم الوحدة العقارية-- د  

 . موضوع طلب القيد-- ـ  ه

 .  المكتب الذي أ حيل إليه الطلب--و 

 .   ملحوظات--ز 

ويضمن سـاعة وتـاريخ     ، يد إيصال بما تم استالمه منه      يسلم إلى طالب الق    ٤٣/٣

 .  لقيده في دفتر اليوميةتقديم طلبه طبقا

 في حال عدول طالب القيد عن طلبه يحرر محضر بذلك وفق النموذج المعد              ٤٣/٤

، ويختم بخـتم اإلدارة   ، وقع من صاحب الطلب ورئيس اإلدارة أو من ينيبه        ي، لذلك

 . ويؤشر بموجبه في دفتر اليومية

 مع عدم اإلخالل بما جاء في هذه المادة يرجع في تحديد المستندات المؤيدة              ٤٣/٥

 . للطلب الواجب إرفاقها به إلى مجري القيد

وإذا اقتـضت   ، تر اليومية  ال يجوز إجراء أي كشط أو محو أو شطب في دف           ٤٣/٦

الضرورة تصحيح خطأ مادي وقع ممن يكون الدفتر في عهدته وجب اعتماد هـذا              

 . التصحيح من رئيس اإلدارة

ويتم توقيع هذا اإلقفال من رئـيس       ،  يقفل دفتر اليومية بنهاية دوام كل يوم       ٤٣/٧

 .إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أو من ينيبه

أي تصرف فـي     كل قيد يمنع وجوده إجراء       التصرف هي  القيود التي تمنع     ٤٣/٨

 .   هذه الصحيفة كالحجز

 إذا كان التصرف المراد قيده يحتاج إلى توثيق فيتم توثيقه في إدارة السجل              ٤٣/٩

 . توثيق يصدرها وزير العدلإجراءاتالعقاري والتوثيق وفق 



 

 :المادة الرابعة واألربعون

م يقدم صاحب الشأن البيانات والوثائق المؤيـدة          يعد طلب القيد كأن لم يكن إذا ل       

وتمدد هذه المدة مرة واحـدة      ، للطلب الالزمة إلتمامه خالل سنة من تاريخ تقديمه       

 .  لمد ذلك األجلسة عشر يوما طلباسنة أخرى إذا قدم قبل انتهاء السنة األولى بخم

ويذكر فـي   ،  يقدم طلب التمديد إلى رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق         ٤٤/١

 . طلب التمديد رقم طلب القيد وتاريخه وصفة طالب التمديد وفق النموذج المعد

ر ويؤ ش ،  التسجيل العقاري والتوثيق قرارا بالتمديد      ي ص در رئيس إدارة     ٤٤/٢

 . في دفتر اليومية بموجبه

 في حالة انتهاء المدة المذكورة في المادة قبل تقـديم البيانـات والوثـائق               ٤٤/٣

يدة للطلب يشطب الطلب من دفتر اليومية ويوقع عليه من رئـيس اإلدارة أو               المؤ

 .من يكلفه بذلك

 فيعامل الطلب األسبق    لب للقيد بشأن وحدة عقارية واحدة      إذا قدم أكثر من ط     ٤٤/٤

 .من هذا النظام) ٤٦(الذي لم تقدم البيانات والوثائق المؤيدة له وفق حكم المادة

 المشار إليـه    -لعقاري والتوثيق أن ت ضمن اإليصال        على إدارة التسجيل ا    ٤٤/٥

الطلب المذكور في هذه المادة     والمعطى صاحب   ، من هذه الالئحة  ) ٤٣/٣(في البند   

 آخر للقيد بشأن هذه الوحدة العقارية فعليه        با ما يفيد أنه في حالة إذا ما قدم طل         -

 مـن تـاريخ     يومالمؤيدة لطلبه خالل خمسة عشر      تقديم جميع البيانات والوثائق ا    

 . إخطاره بذلك

 :المادة الخامسة واألربعون

حـدة  م إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أكثر من طلب للقيد في شأن و            إذا قد   

وذلـك علـى    ،  ألسبقية إدراجها في دفتر اليومية     عقارية واحدة وجب بحثها وفقا    

 . النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية



ت وفق األسبقية في حالة ما إذا كان بينهـا تعـارض أو              يكون بحث الطلبا   ٤٥/١

 .ارتباط يمنع تقديم أحدها على األخر
 

 :المادة السادسة واألربعون

  إذا لم يتيسر إتمام اإلجراءات الخاصة بالطلب األسبق بسبب نقص أو عيب فـي              

 خمـسة  البيانات أو الوثائق أ خطر صاحب الشأن بذلك لتالفيه خالل أجل ال يتجاوز     

العقاري فإن لم يفعل ذلك كان لرئيس إدارة التسجيل     ، من تاريخ اإلخطار   عشر يوما 

برفض الطلب أو بـسقوط أسـبقيته أو بوقـف          و التوثيق أن يصدر قرارا مسببا       

، ر ذوي الـشأن بـذلك       ويخط، ب األحوال اإلجراءات الخاصة بالطلبات التالية حس    

قرر رفضه أو سقوط أسبقيته بعد وينظر في إجراءات الطلبات الالحقة للطلب الذي ت

 . مضي خمسة عشر يوما  من تاريخ هذا اإلخطار

 :  يكون اإلخطار وفق النموذج المعد لذلك ويتضمن مايلي٤٦/١

 .  اسم المراد إخطاره-- أ 

 . رقم طلب القيد-- ب 

 . ذكر النقص أو العيب في البيانات أو الوثائق-- ج 

 . ل البيانات أو الوثائقالستكما المدة المحددة نظاما -- د 

 .  توقيع المستلم-- -ه

 . توقيع المحضر وساعة وتاريخ التبليغ--و 

 .  يؤشر بحصول اإلخطار في دفتر اليومية٤٦/٢

  -: يكون القرار وفق النموذج المعد لذلك ويتضمن ما يلي٤٦/٣

 .  رقم الطلب وتاريخه واسم صاحبه-- أ 

 . وتاريخه، )٤٦/١ ( رقم اإلخطار المذكور في البند-- ب 

 .  رقم الوحدة العقارية-- ج 



 . ني عليها القرار األسباب التي ب-- د 

 .  اسم مصدر القرار وتوقيعه وختمه والختم الرسمي-- -ه

 . يتم تبليغ اإلخطار والقرار وفق أحكام التبليغ الواردة في نظام المرافعات٤/ ٤٦

فيصدر القرار المشار إليه في البنـد        إذا تعدد الموثقون في اإلدارة الواحدة        ٤٦/٥

 .    على توصية من الموثق المختصمن رئيس اإلدارة بناء  ) ٤٦/٣ ( السابق

التي ي نظر بعدها فـي إجـراءات الطلبـات           تبدأ مدة الخمسة عشر يوما       ٤٦/٦

 من تاريخ استالم صاحب الشأن       الذي تقرر رفضه أو سقوط أسبقيته      الالحقة للطلب 

 . نسخة القرار

 :لمادة السابعة واألربعونا

أن يـتظلم  سقوط أسبقيته أو بوقف اإلجراءات       يحق لمن أ خطر برفض طلبه أو ب       

من تاريخ إخطاره   ري والتوثيق خالل خمسة عشر يوما       لرئيس إدارة التسجيل العقا   

رفضه فعليه إحالة الـتظلم     أما إذا   ، دارة تظلمه أمر بالقيد   فإذا قبل رئيس اإل   ، بذلك

ويوقف ،  للفصل فيه بصفة مستعجلة بحكم غير قابل للتمييز  ، المختصة إلى المحكمة 

 .  فيهر في الطلبات الالحقة لحين الفصلالنظ

التظلم خـالل   ولم يتقدموا ب  ) ٤٦/٤( إذا أخطر ذوو الشأن بالقرار وفق البند         ٤٧/١

 . خمسة عشر يوما فيعد القرار نهائيا

وفي ،  بالتأشير على القرار بذلك    ،أورفضه،  يكون قبول رئيس اإلدارة للتظلم     ٤٧/٢

حالة تعدد الموثقين في اإلدارة الواحدة فال بد من توصية الموثق المختص بالقبول             

 .أو الرفض

وتوقيـع  ، وأسـباب الـتظلم   ، وتاريخه،  يجب أن يتضمن التظلم رقم القرار      ٤٧/٣

 . المتظلم

لمحكمـة  الك في دفتر اليومية ثم يحـال إلـى           إذا ر فض التظلم فيؤشر بذ      ٤٧/٤

 .المختصة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ رفض التظلم



 فـي نظـام     ة يتم النظر في هذا التظلم وفق أحكام القضاء المستعجل الوارد          ٤٧/٥

 . المرافعات الشرعية

 

 :المادة الثامنة واألربعون

 ، للترتيب الوارد في دفتـر اليوميـة        المحررات في السجل العقاري طبقا       يتم قيد 

 .وتاريخ إدراجها في هذا الدفتر

  -:  المحررات التي ت قبل إلجراء القيد في السجل العقاري٤٨/١

 .   عقد موثق:  في حالة التراضي-- أ 

 . المستندات المثبتة لحق اإلرث:  في حالة اإلرث-- ب 

 . محرر الوصية:  في الوصية-- ج 

 . زع الملكيةقرار ن:  في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة-- د 

 .   حكم مرسى المزاد:  في حالة التنفيذ الجبري-- -ه

 . ح كم نهائي:  في األحكام--و 

 .  في غير هذه الحاالت حسب طلب صاحب الصالحية--ز 

 تحفظ المحررات التي قيدت بالسجل في ملفات الوحدات العقارية الخاصـة            ٤٨/٢

 . بها

 في هذه المادة إال بناء علـى قـرار        لما ورد     ال يجوز قيد المحررات خالفا     ٤٨/٣

 .  النظاممن هذا ) ٤٦(  وفق أحكام المادة ،مسبب

 .ؤرخ القيد في السجل العقاري بتاريخ إدراج المحرر في دفتر اليومية ي٤٨/٤
 

 : المادة التاسعة واألربعون

 - ال يقل عن مائة ريال و ال يزيد على خمسة آالف ريـال               -  يحصل مقابل مالي    

وعن اسـتخراج الـصكوك البديلـة و الـشهادات          ،  التالية للقيد األول   عن القيود 



ولمجلـس  . وكيفية تحصيله ، وتحدد الالئحة التنفيذية فئات هذا المقابل     ، والخرائط

 . الوزراء تعديل هذا المقابل المالي

 يتم تحصيل المقابل المالي في إدارة التسجيل العقاري والتوثيـق بموجـب             ١/ ٤٩

، فيكون المقابل المـالي للقيـود التاليـة للقيـد األول          ،  الغرض إيصاالت تعد لهذا  

بينمـا يكـون   ،  لصالح وزارة العـدل الصكوك البديلة والشهادات إيرادا   واستخراج  

 .    لصالح وزارة الشؤون البلدية والقرويةئط إيراداالمقابل المالي المخصص للخرا

من تحصيل المقابل المـالي      ال يتم قيد طلب في دفتر اليومية إال بعد التحقق            ٤٩/٢

 .  من طالب القيد

 :  يتم تحصيل المقابل المالي وفق الضوابط التالية٤٩/٣

على أن ال تقل عن مائة وال تزيـد علـى           ،  من قيمة العقار   ١/١٠٠٠ نسبة   -- أ  

 .خمسة أالف وذلك في حالة البيع

ة والقـسم ،  مبلغ خمسمائة ريال عن قيد حق الرهن أو تجديـده أو فكـه             -- ب  

 .العقارية

 .   مبلغ مائتي ريال عن قيد عقد اإليجار-- ج 

 مبلغ مائة ريال عن كل إجراء أو تصرف يقيد في السجل غير ما ذ كر في                 -- د  

 .  أو شهادة بيانات، أو صك، وعن كل صورة خريطة، الفقرات السابقة

ألنظمة على ا  وفق أحكام هذا النظام إال بناء         ال يسترجع أي مبلغ تم تحصيله      ٤٩/٤

 .المقررة لذلك

 .  يتم تحصيل المقابل المالي من مقدم طلب القيد ولو كان جهة حكومية٤٩/٥

 التغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري

 

 :المادة الخمسون



على دة في السجل العقاري إال   بناء           ال يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الوار       

أو بموجب أحكام قـضائية     ، ق المقيدة بها  طلب ممن يملك حق التصرف في الحقو      

 . نهائية على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية

  -: يقصد باألحكام النهائية الواردة في هذه المادة مايلي٥٠/١

 . األحكام في الدعاوى اليسيرة التي ال تخضع للتمييز-- أ 

 .  األحكام التي قنع بها المحكوم عليه-- ب 

 . لتي فات آخر ميعاد لالعتراض عليها األحكام ا-- ج 

 . األحكام التي صدرت أو صدقت من محكمة التمييز-- د 

 يجب أن يضمن طلب التغيير في بيانات السجل العقاري الوثائق والمستندات            ٥٠/٢

 .   المؤيدة لهذا الطلب

 تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بعد إجراء التغيير بمطالبة من بيـده             ٥٠/٣

 للتغييرات التي  العقارية بإعادتها إلعطائه بدال عنها وفقا     ورة من صحيفة الوحدة   ص

 .طرأت على بيانات الوحدة العقارية
 

 :المادة الحادية والخمسون

  تحال الطلبات والمستندات المتعلقة بها التي من شأنها أن ت غير فـي البيانـات     

لتـسجيل  ادتهـا إلـى إدارة ا      لبحثها وإع  ،المساحية إلى إدارة األراضي والمساحة    

 .بها نتيجة البحثالعقاري والتوثيق مشفوعا 

بخطاب من إدارة   ندات المتعلقة بها فور استالمها       يتم إحالة الطلبات والمست    ٥١/١

ها بعث النتيجة   التسجيل العقاري والتوثيق إلى إدارة األراضي والمساحة والتي علي        

 .لمحال إليها من تاريخ استالم الطلب اخالل ثالثين يوما

 إلدارة األراضي والمساحة استدعاء من تراه من أصحاب الشأن واتخاذ مـا             ٥١/٢

 .تراه نحو النظر في الطلبات



 :تشتمل على ما يلي، د إدارة األراضي والمساحة إستمارة تغيير البيانات تع٥١/٣

 .  رقم الوحدة العقارية وموقعها-- أ 

 . وتاريخه،  رقم الطلب-- ب 

 . نات الوحدة بعد إجراء التغيير بيا-- ج 

الوحدة العقارية فيحدد كـل جـزء         إذا نتج عن التصرف محل الطلب تجزئة       ٥١/٤

 . بعالمات في الطبيعة

 

 :المادة الثانية والخمسون

لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصحح األخطاء المادية البحتـة فـي             

فـإذا  ، لب من ذوي الشأن قبل القيد     على ط ئف السجل من تلقاء نفسه أو بناء        صحا

 الـشأن علـى   ء هذا التصحيح إال بعد إخطـار ذوي كان القيد قد تم فال يجوز إجرا     

وعلى رئيس اإلدارة تحرير محضر يوضح فيه       ، النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية    

 .الخطأ وسببه وكيفية الوقوف عليه واإلجراء الذي اتخذ بشأنه

 .ادية البحتة السهو أو األغالط الكتابية والحسابية يقصد باألخطاء الم٥٢/١

لتـسجيل العقـاري والتوثيـق       يقدم طلب التصحيح من ذوي الشأن إلدارة ا        ٥٢/٢

 -:على مايليمشتمال 

 . اسم مقدم الطلب ورقم إثباته الشخصي أومن يمثله ومستند التمثيل--أ 

 . رقم صحيفة الوحدة العقارية--ب 

 .ه ومستنده الخطأ المراد تصحيح--ج 

 .توقيع مقدم الطلب أو من يمثله --د 

 ال يتم تصحيح األخطاء المادية بعد القيد إال إذا تحقق تبليـغ ذوي الـشأن                ٥٢/٣

 .حسب طرق التبليغ المقررة في نظام المرافعات



 تصحح األخطاء المادية بشطبها بخط مستقيم يمكن معه قراءة مـا شـطب              ٥٢/٤

 .   شعليه وي ذكر التصحيح في الهام

 :  يشتمل على ما يلي- يرفق بملف الوحدة العقارية- يعد محضر بالتصحيح ٥٢/٥

 . رقم المحضر وتاريخه-- أ 

 .  رقم صحيفة الوحدة العقارية--ب 

 . ذكر الخطأ الوارد بالصحيفة وسببه وكيفية الوقوف عليه--ج 

 . اإلجراء الذي تم اتخاذه ومستنده--د 

 .إلدارة وختم اإلدارةتوقيع الكاتب ورئيس ا -- -ه
 

 :المادة الثالثة والخمسون

  على الجهة المختصة في البلدية إعالم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برخص           

البناء والهدم المعطاة ألصحاب الشأن بخصوص الوحدات العقارية المدرجـة فـي            

 الالئحة  للتأشير بها أمام كل وحدة عقارية على النحو الذي تحدده         ؛ السجل العقاري 

 .التنفيذية

مـن  ة في نهاية كل شهر أن تبعث صـورا           على الجهة المختصة في البلدي     ٥٣/١

أو الهدم الصادرة منها إلـى إدارة التـسجيل العقـاري والتوثيـق             ، رخص البناء 

 .المختصة

 يكون التأشير بالرخصة بتدوين رقمها وتاريخها ونوعهـا فـي الحقـول             ٢/ ٥٣

 . دة العقاريةالمخصصة لذلك في صحيفة الوح

 ت ضم صورة رخصة البناء أو الهدم بملف الوحدة العقارية بعـد التأشـير               ٥٣/٣

 .بموجبها في صحيفة الوحدة العقارية
 

 :المادة الرابعة والخمسون



يجب على مالك الوحدات العقارية إعالم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأي تغيير 

،  إزالتهـا  مبان أو إضافتها أو تعـديلها أو      يطرأ على الوحدة العقارية بسبب إنشاء       

ويرفق به شهادة مصدقة من الجهة     ، من تاريخ هذا التغيير   وذلك خالل تسعين يوما     

 .على ذلكحديث بيانات السجل العقاري بناء ويتم إجراء ت، المختصة

 -: يكون اإلعالم المقدم من مالك الوحدة العقارية متضمنا  ما يلي٥٤/١

 .لوحدة العقارية رقم صحيفة ا-- أ 

وتـاريخ  ،  التغييرات الحادثة على الوحدة العقارية مـن واقـع الرخـصة           -- ب  

 .  إتمامها

 .  رقم وتاريخ الشهادة المصدقة من الجهة المختصة-- ج 

 إذا تم اإلخطار بعد مضي المدة فيتم إلحاق التغييـرات بـصحيفة الوحـدة               ٥٤/٢

 قررته المادة الرابعة والـسبعون      ويطبق بحق من تخلف عن اإلخطار ما      ، العقارية

 .من هذا النظام

 من تاريخ إتمام التغيير الحاصل على الوحدة         يتم اإلخطار خالل تسعين يوما     ٥٤/٣

 . العقارية

 

 :المادة الخامسة والخمسون

 بإضـافة أي تغييـر       العقاري والتوثيق أن يصدر قـرارا        لرئيس إدارة التسجيل  

 .مثبت في السجل العقاريغير ، مرخص به قائم على الطبيعة

 :ويتضمن ما يلي،  يكون القرار وفق النموذج المخصص لذلك٥٥/١

 .  رقم الوحدة العقارية-- أ 

 .  رقم الرخصة وتاريخها-- ب 

 . وكيفية العلم به،  التغيير الوارد على الوحدة-- ج 

 . ويؤشر بموجبه في الحقل الخاص بذلك في صحيفة الوحدة العقارية



 :سادسة والخمسونالمادة ال

  لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير المشار إليه             

متى كان سـند    وتأمر المحكمة بالمحو    ، )التاسعة والثالثين واألربعين  (في المادتين   

أو متى تبين لها أن الدعوى التي تم التأشير بها لم ترفع            ،  الدين غير ثابت شرعا   

 .إال لغرض كيدي

 يكون نظر الطلب بمحو التأشير وفق أحكام القضاء المستعجل الواردة فـي             ٥٦/١

 . وعلى القاضي تضمين القرار األمر بالنفاذ المعجل، نظام المرافعات

من هذا النظام فيكون طلب محوه مـن  ) ٣٩( إذا كان التأشير بموجب المادة  ٥٦/٢

 .  اقبل المحكمة التي تقع الوحدة العقارية في دائرة اختصاصه

من هذا النظام من ) ٤٠( النظر في طلب محو التأشير المشار إليه في المادة          ٥٦/٣

وي نظر وفق أحكام الطلبات العارضة الـواردة        ، اختصاص المحكمة التي أمرت به    

 . في نظام المرافعات

 

 :المادة السابعة والخمسون

قـه أو   يجب على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إخطار كل شخص تغيـرت حقو           

و كذلك إخطار إدارة األراضي و المساحة       ، زالت بقيد أو محو أو تأشير أو تصحيح       

و يدرج ذلك بالتفصيل في     ، بالتغييرات التي تطرأ على بيانات السجل العقاري كافة       

 .   لما تحدده الالئحة التنفيذيةلشهادات المستخرجة من السجل وفقاصك الملكية و ا

يرسل إلـى    بخطاب يسلم إليه أو      ت حقوقه أو زالت   خطار كل من تغير    يتم إ  ٥٧/١

 . يتضمن التغييرات التي طرأت على الوحدة العقارية، معنوانه مع إشعار بالتسل

 .    يجب أن يتم اإلخطار واإلدراج الواردان في هذه المادة فور حصول التغيير٥٧/٢



تغييـر  الن السجل بيانـات      يدرج في صك الملكية والشهادات المستخرجة م       ٥٧/٣

ويوقـع  ، التي تم إدراجها في صحيفة الوحدة العقارية في الموضع المخصص لذلك          

 . عليها من قبل رئيس اإلدارة ويختم بختم اإلدارة الرسمي

 لرئيس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات النظامية إلحضار الممتنع عن تسليم صكوك           ٥٧/٤

 . الملكية والشهادات المستخرجة إلدراج التغييرات عليها

 

 :المادة الثامنة والخمسون

ومع ذلـك ال    ، ه األصلية في السجل العقاري    ألغي المحو عادت لقيد الحق مرتبت     إذا  

يكون إللغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود التي أجريت في الفترة التي ما بين المحـو               

 .واإللغاء

 المحو المشار إليه في هذه المادة هو محو قيد الحق التبعي ولـيس محـو                ٥٨/١

 .   من هذا النظام ) ٤٠(و ) ٣٩(لتأشير المشار إليه في المادتين ا

مـن هـذا    ) ٥٠(للمـادة    في هذه المادة ال يتم إال وفقا          محو القيد المذكور   ٥٨/٢

 .  النظام

 

 :المادة التاسعة والخمسون

للمتضررين من القيد في السجل العقاري الرجـوع بـالتعويض علـى المتـسبب              

 .  متى ثبت أنه تم دون وجه حقوالمستفيد من هذا القيد

حسب ما جاء في ويض لالختصاصين النوعي والمكاني  تخضع المطالبة بالتع٥٩/١

 . نظام المرافعات الشرعية

 

 اتها من التزاموق وما عليأثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حق

 

 : المادة الستون



، الرتفاق مستحقا   لكل جزء منهـا       إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفقة بقي حق ا       

غير أنه إذا   ، على أال يزيد ذلك في العبء الواقع على الوحدة العقارية المرتفق بها           

فلمالـك الوحـدة    ،  الواقع إال جزءا من هذه األجـزاء       كان حق االرتفاق ال يفيد في     

العقارية المرتفق بها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال هذا الحق عن األجزاء             

 .ألخرىا

نتيجة تـصرف   ،  يقصد بتجزئة الوحدة العقارية تقسيمها إلى وحدات أصغر        ٦٠/١

أو بشق  ، أو بانتهاء حالة الشيوع فيها بقسمتها     ، في جزء مفرز منها ببيع أو نحوه      

 .  أو غير ذلك، طريق فيها

 وذلك وفقا ، لك يجوز تجزئة الوحدة العقارية إلى عدة وحدات بطلب من الما          ٢/ ٦٠

 .  كية الوحدات العقارية وفرزهالنظام مل

للـضوابط  رية المخصصة ألغراض زراعيـة وفقـا         يتم تجزئة الوحدة العقا    ٦٠/٣

 .  المقررة بشأنها

عطاء كـل وحـدة عقاريـة       في حالة تجزئة أو دمج الوحدات العقارية يتم إ         ٦٠/٤

 .من هذه الالئحة) ٦/٣( لما يقضي به البند جديدة رقما مميزا وفقا

يود حقوق االرتفاق إلى صحائف الوحدات الجديدة فإن وقـع خـالف             تنقل ق  ٦٠/٥

بين ذوي الشأن فيوقف قيد حقوق االرتفاق و يعرض األمر على المحكمة المختصة        

 .  من هذا النظام) ٦٢(للفصل فيه حسبما تقضي به المادة 

 لمالك الوحدة العقارية المرتفق بها أن يطلب من المحكمة المختـصة زوال             ٦٠/٦

الرتفاق ولو بعد قيده في صحائف الوحدات الجديدة متى ما ظهر أنه يزيد في              حق ا 

فاق ال يفيد في    أو كان حق االرت   ،  العبء الواقع على الوحدة العقارية المرتفق بها      

 .   من هذه األجزاءالواقع إال جزءا 

 

 : المادة الحادية والستون



 على كل جزء من     رتفاق واقعا مرتفق بها بقي حق اال      إذا جزئت الوحدة العقارية ال    

غير أنه إذا كان حق االرتفاق ال يستعمل في الواقع علـى بعـض هـذه                ، أجزائها

فلمالك كل جزء منها أن يطلب من المحكمة        ، األجزاء أو ال يمكن أن يستعمل عليها      

 . المختصة زوال الحق عن الجزء الذي يملكه

 حقوق االرتفاق الواقعة عليها      إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها فتنقل       ٦١/١

فإن كان هذا الحق ال يستعمل في الواقـع         ، إلى صحائف الوحدات العقارية الجديدة    

على بعض هذه األجزاء أو ال يمكن أن يستعمل عليها فلمالك هذا الجزء أن يطلـب                

 .  من المحكمة المختصة عدم نقل هذا الحق أو شطبه بعد قيده

 أن يقتصر قيد حقوق االرتفاق على بعض صحائف       يجوز باتفاق ذوي الشأن    ٦١/٢

 .  الوحدات الجديدة

 : المادة الثانية والستون

 و  مالك الوحـدات العقاريـة المرتفقـة       إدارة التسجيل العقاري والتوثيق    خطرت  

والحاديـة  ، الـستين (المرتفق بها في الحالتين المنصوص عليهما في المـادتين          

ذوي الـشأن يعـرض األمـر علـى المحكمـة           وفي حالة الخالف بين     ، )والستين

 . المختصة

وفـق  ،  يتولى الموثق الذي يجري التجزئة اإلخطار المذكور في هذه المادة          ٦٢/١

 :النموذج المخصص لذلك على أن يشتمل على البيانات التالية

 . اسم مالك الوحدة العقارية المراد إخطاره -أ 

 . حدات الجديدةوأرقام الو،  رقم الوحدة العقارية المجزأة-ب

 اإلعالم بحقه في طلب زوال حق االرتفاق وتحديد المحكمة المختصة في النظر             -ج

 . بهذا الطلب



 إذا وقع خالف بين ذوي الشأن فيدون محضر بذلك من قبل الموثـق مـع                ٦٢/٢

ويعـرض  ، توقيع ذوي الشأن عليه يؤشر بموجبه في صحائف الوحدات الجديـدة          

 .فيهعلى المحكمة المختصة للفصل 
 

 : المادة الثالثة والستون

تنتهي حقوق االرتفاق إذا أصبحت الوحدة العقارية المرتفق بها والوحدة العقاريـة            

 شطبها تلقائيـا وعلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ، المرتفقة في يد مالك واحد 

 . دون حاجة إلى طلب من المالك

 من صحيفة الوحدة العقاريـة   يتم شطب حقوق االرتفاق المذكورة في المادة  ٦٣/١

 .   ومن صحيفة الوحدة العقارية المرتفق بها، المرتفقة

 تعود حقوق االرتفاق متى ما أصبحت الوحدة العقارية المرتفقـة والوحـدة             ٦٣/٢

 .   العقارية المرتفق بها في يد مالكين مختلفين

 : المادة الرابعة والستون

ق عيني تبعي إلى وحـدتين عقـاريتين أو     إذا جزئت الوحدة العقارية المحملة بح  

ويجوز االتفـاق بـين المـالك    ، ل وحدة عقارية جديدة بالحق كامال   تحملت ك ، أكثر

بحيث ال تتحمل كل وحدة عقارية جديدة       ، الجدد وصاحب الحق التبعي على تجزئته     

 .  يحدده االتفاقجزءا منهإال 

حدات العقاريـة الجديـدة      ينقل قيد الحقوق العينية التبعية على صحائف الو        ٦٤/١

فإن حصل اتفاق على تجزئة الحق التبعـي علـى الوحـدات            ، الناتجة عن التجزئة  

ق على تحمـل الوحـدة      ي صحيفة الوحدة الجديدة ما اتف     العقارية الجديدة فيدون ف   

 .   العقارية له

باالتفاق المذكور في المادة يوقع عليه المالك الجـدد          يدون الموثق محضرا     ٦٤/٢

 .   وترفق صورة مصدقة منه بملف الوحدات الجديدة، الحق التبعي والموثقوصاحب 



 : المادة الخامسة والستون

  إذا أدمجت وحدتان عقاريتان إحداهما محملة بحق عيني تبعي واألخـرى غيـر             

امتد الحق التبعي ليشمل الوحدة العقارية الجديـدة بأكملهـا دون موافقـة     ، محملة

فيجـب  ،  كل من الوحدتين محملتين بحق عيني مستقل       أما إذا كانت  . صاحب الحق 

 .موافقة أصحاب الحقوق على اإلدماج

كثر متجـاورة ومملوكـة لـذات        يقصد باإلدماج ضم وحدتين عقاريتين أو أ       ٦٥/١

 .  تنشأ لها صحيفة جديدة،  بحيث يتكون منها وحدة عقارية واحدةالمالك

ة الوحـدة العقاريـة الجديـدة        ينقل قيد الحقوق العينية التبعية على صحيف       ٦٥/٢

 .   الناتجة عن اإلدماج

 يدون محضر بموافقة أصحاب الحقوق على اإلدماج يوقعه المالك وأصاحب           ٦٥/٣

 .  وترفق صورة مصدقة منه بملف الوحدات الجديدة، الحقوق و الموثق

 

 : المادة السادسة والستون

ويخصص له صـحيفة    ، دة  يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واح       

عقارية في السجل العقاري تلحق بها صحائف تكميليـة بأسـماء مـالك شـققه                

 .وطوابقه

 تكون الصحيفة التكميلية وفق النموذج المخصص لذلك على أن تشتمل على            ٦٦/١

 : الحقول التالية

 . المالك- أ 

 . أسباب اكتساب الملكية- ب 

 . الحقوق العينية األصلية- ج 

 .وق العينية التبعية الحق- د 

 . المساحة-ـه



 رقـم   رقما متسلسال منسوبا إلى    تعطى كل صحيفة من الصحائف التكميلية        ٦٦/٢

عد الصحيفة التكميلية صـك الملكيـة للـشقة أو       وت، األصلية وتضم إليها  الصحيفة  

 .  الطابق

 تقيد كافة الحقوق في الصحائف التكميليـة الملحقـة بالـصحيفة العينيـة              ٦٦/٣

ة للعقار مع اإلشارة في صحيفة العقار األصلية إلى التصرف الجديـد أو             المخصص

 .المالك الجديد للشقة أو الطابق محل التصرف
 

 اداتصكوك الملكية والشه

 

 : المادة السابعة والستون

صـك  (  تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتـسمى             

ارية مملوكة على الشيوع يسلم إلى كل مالك صـك          فإذا كانت الوحدة العق   ، )الملكية

 . ملكية بأسماء جميع المالك على الشيوع

 تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوضع سجل خاص لتسليم صـكوك            ٦٧/١

ويؤشر بموجبه فـي صـحيفة      ،  إقرارا باالستالم يوقع فيه صاحب الصك     ، الملكية

 .  الوحدة العقارية

من رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بختم خاص         يصدق صك الملكية     ٦٧/٢

 .  يشتمل على اسم اإلدارة وتاريخ التصديق

 إذا كان مالك الوحدة العقارية شخصية اعتبارية فيتم تـسليم الـصك لمـن               ٦٧/٣

 .  يخوله نظامها بذلك

م الصك للجهة المسؤولة     ولة في سل   إذا كانت الوحدة العقارية من أمالك الد       ٦٧/٤

 .  وصورة منه للجهة المختصةعنها

 

 : المادة الثامنة والستون



 المقيـدة فـي الـسجل       شهادة بالبيانات  - طلبهم   بناء على  -  تسلم لذوي الشأن    

 . العقاري بعد أداء المقابل المالي المقرر

 طلب من ذوي الشأن يقدم إلى رئـيس إدارة          بناء على  تسلم شهادة البيانات     ٦٨/١

الذي من أجلـه    والغرض  ، يبين فيه البيانات المطلوبة   ، ثيقالتسجيل العقاري والتو  

 .  ع عليه من مقدمهويوق، طلبت الشهادة

وت صد ق من قبـل      ،  يتم تحرير شهادة البيانات من قبل الموظف المختص        ٦٨/٢

 : وتشمتل على ما يلي، وتكون وفق النموذج المخصص لذلك، رئيس اإلدارة

 . رقم الوحدة العقارية-أ 

 . على أن ال تشتمل على اسم المالك أو عنوانه، ات المطلوبة البيان-ب

 . توقيع الموظف ورئيس اإلدارة- -ج
 

 : المادة التاسعة والستون

ويكـون  ، بعد ثبوت تلف الصك األول أو فقده        يجوز تسليم صك ملكية آخر إال        ال

ابـل  التسليم بعد موافقة رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبعد سـداد المق           

 . المالي المقرر

وفـق  ،  إضافة إلى ما ورد في المادة من ضوابط يتم تسليم صك ملكية آخر             ٦٩/١

 : ما يلي

 

ويضمن طلبه أسـباب فقـد الـصك        ،  أن يتقدم صاحب الشأن بطلب صك آخر       -أ  

 . السابق أو تلفه

 

 .  التأشير بصحيفة الوحدة العقارية باستخراج صك آخر-ب 

 



لمفقود أو التالف اإلعالن عن     ك ملكية آخر بدل الصك ا     يشترط إلعطاء ص    ال ٦٩/٢

 .ذلك
 

ويحفظ في ملف الوحـدة     ،  يتم سحب النسخة التالفة في حال استالم البديل        ٦٩/٣

 . ويطبق بشأنها نظام حفظ الوثائق، العقارية

 : المادة السبعون

  شهادة بمطابقة صك الملكية الثابت فـي     -على طلبهم    بناء   -يسلم لذوي الشأن      

 .  بعد أداء المقابل المالي المقرر، السجل العقاري

 تكون شهادة المطابقة بالختم على صك الملكية بختم يتضمن الصيغة التالية            ٧٠/١

ويوقع عليـه   ، ويدون تاريخ الختم  ، )يطابق هذا الصك الثابت في السجل العقاري        (

 . الموظف المختص ورئيس اإلدارة

 

 أحكام انتقالية

 

 : ة والسبعونالمادة الحادي

المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذ هذا      ) األربعين(  الدعاوى المشار إليها في المادة      

ال يجوز االستمرار في نظرها إال بعد التأشير بهـا فـي             لم يؤشر بها  النظام والتي   

 . السجل العقاري

 من تاريخ بـدء     ذا التأشير مهلة قدرها ستون يوما      إلجراء ه  عون بها ويمنح الم د  

فإذا لم تقدم فـي أول جلـسة بعـد          ، عمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية     أ

 . انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير تعين عدم سماع الدعوى

 على القاضي المنظورة لديه الدعوى إعالم المـدعين بـضرورة التأشـير             ٧١/١

 . بالدعوى وإفهامهم بالمهلة المقررة



ب التأشير بالدعوى من قبـل المـدعي أو مـن يمثلـه إلدارة               يتم تقديم طل   ٧١/٢

و بيانـات   ، على اسم المدعي أو مـن يمثلـه       لتسجيل العقاري والتوثيق مشتمال     ا

 .  ويرفق بالطلب صورة من صحيفة الدعوى، الوحدة العقارية محل الدعوى

ن  يكون التأشير المشار إليه في هذه المادة في محاضر التحديد والتحرير م            ٧١/٣

 . ويسلم المدعي شهادة بحصول هذا التأشير، قبل القاضي المشرف على القيد األول

 إذا مضت المدة المحددة ولم يتم تقديم الشهادة في أول جلسة تالية النتهاء              ٧١/٤

 .   لتعليمات التمييزويكون الحكم خاضعا، ن عدم سماع الدعوىتلك المدة فيتعي

ذا النظام فيكون طلـب التأشـير مـن قبـل            إذا أ قيمت الدعوى بعد نفاذ ه       ٧١/٥

 .  من هذا النظام) ٤٠(المحكمة المنظورة لديها الدعوى حسب المادة 

 

 : المادة الثانية والسبعون

 : اآلتيةاء إجراءات القيد األول األحكام   يتبع بشأن التعامالت العقارية في أثن

لها محاضـر تحديـد     التعامالت التي تجري على الوحدات العقارية التي أعدت          -١

تعرض على القاضي المشرف علـى القيـد األول         ، وتحرير ولم يقدم بشأنها طعون    

دون التقيد باألرقام المسلسة للوحدات     ) السابعة والعشرين (لينظر فيها وفقا للمادة     

 .  العقارية

 التعامالت التي تجري في أثناء النظر في الطعـون علـى محاضـر التحديـد                -٢

يوقف أثرها إلى حين الفصل في      ، قاضي المشرف على القيد األول    والتحرير أمام ال  

 . تلك الطعون

تقدم إلى  ،  التعامالت التي تجري بعد الفصل في الطعون المشار إليها فيما سبق           -٣

 . إدارة التسجيل العقاري والتوثيق للنظر في أمر قيدها وفقا   ألحكام هذا النظام

ذه المادة كل   تصرف من شأنه إنشاء حق           يقصد بالتعامالت الواردة في ه     -٧٢/١

 .من الحقوق العينية العقارية األصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله



 

 زاءاتجال

 

 : المادة الثالثة والسبعون

يعاقب بغرامة ال تقل عـن  ، مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر      

 :  من ارتكب أحد األفعال اآلتيةيال كل خمسة آالف ريال وال تتجاوز مائة ألف ر

أو ترتيب حق عيني عليه     ،  التوصل بسوء نية إلى قيد عقار بغير اسم مالكه         --أ  

 .  دون وجه حق

 .   إقامة دعوى كيدية--ب 

مع إلزامه بدفع مصاريف    ،  تغيير عالمات تحديد الوحدات العقارية أو إتالفها       --ج  

 .  إعادتها إلى وضعها السابق

أو االمتناع عن اإلخبـار بوجـود       ، هأو الشهادة بحق عيني ال وجود ل       اإلخبار –د  

 . حق عيني يعلمه

 مـن المطالبـة      ال يمنع إيقاع العقوبة المشار إليها في هذه المادة المتضرر          ٧٣/١

 . بحقه الخاص لدى المحكمة المختصة

ن هذه المادة   م) أ و ب  ( يتم إيقاع العقوبة على األفعال الواردة في الفقرتين          ٧٣/٢

 . بناء على حكم نهائي

 : المادة الرابعة والسبعون

يعاقب بغرامة ال تتجـاوز     ، مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر         

 : عشرة آالف ريال

 ). الرابعة والخمسين( كل من تخلف عن اإلخطار المنصوص عليه في المادة -- أ 

القاضي المـشرف علـى القيـد األول         كل   من امتنع عن الحضور أمام          -- ب  

 .  صحيحالمباشرة إجراءات التحديد والتحرير رغم إعالنه بذلك إعالنا



 .  كل من قام بعمل من شأنه عرقلة إجراءات التحديد والتحرير-- ج 

 .  كل من امتنع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية-- د 

 

 : المادة الخامسة والسبعون

ي مخالفة أحكام هذا النظام واستيفاء  ما تراه من تحقيقات لجـان              ف  تتولى النظر   

تشكل بقرار من وزير العدل في األماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان              

وتتكون كل لجنة من ممثل عن كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلديـة       ، فيها

 بحقه أن يتظلم منه أمام ويجوز لمن صدر قرار عقوبة   ، ووزارة الداخلية ، والقروية

 . ديوان المظالم خالل ستين يوما   من تاريخ إبالغه بالقرار

وتتكون ،  بتشيكل لجنة أو أكثر للنظر في المخالفات        يصدر وزير العدل قرارا    ٧٥/١

 :كل لجنة من ثالثة أعضاء كما يلي

 .  عضو من وزارة العدل يكون قاضيا ويرأس هذه اللجنة-- أ 

 .  ه وزارة الشؤون البلدية والقروية على وظيفة مهندس عضو ترشح-- ب 

 . عضو ترشحه وزارة الداخلية على وظيفة مستشار-- ج 

 .  التي تنعقد فيها اللجانعلى أن يتضمن القرار المقار

 . تكون عضوية اللجنة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة٧٥/٢

وتصدر قراراتها  ، ور جميع أعضائها   ال يكون انعقاد اللجنة صحيحا إال بحض       ٧٥/٣

 .باألغلبية

ويتم تحديد أوقات اجتماعهـا والمخالفـات       ،  تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها     ٧٥/٤

 .التي ست نظر في كل اجتماع حسب الحاجة إلى ذلك

 يتم تسمية أعضاء يحلون محل أي عضو من أعضاء اللجنة عنـد الغيـاب               ٧٥/٥

 . بقرار من وزير العدل



حضر بالمخالفة من قبل القاضي المشرف على القيد األول أو رئـيس             يعد م  ٧٥/٦

،  خالفة فـي دائـرة اختـصاصها      إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي وقعت الم      

 . إلى اللجنةويرفع

جنة عند النظر في المخالفة استدعاء المخالف ألخذ أقواله أو من تراه من              لل ٧٥/٧

 .ك االنتقال إلجراء المعاينةولها في سبيل ذل، الخبراء أو الشهود

رأت اللجنة حاجة لحضور المخالف فتبلغه بموعد نظر المخالفة بموجب          ا   إذ ٨/ ٧٥

 :خطاب يعد من قبل اللجنة حسب النموذج المخصص لذلك ويشتمل على ما يلي

 . اسم المخالف كامال-- أ 

 . نوع المخالفة-- ب 

 . رقم محضر المخالفة وتاريخه-- ج 

 . لجلسة وتاريخها ومكان انعقادها وساعة الحضور موعد ا-- د 

 اللجنة ما لم تطلب اللجنـة حـضوره        للمخالف توكيل غيره للحضور أمام       ٩ /٧٥

 .شخصيا

وكل ما يه محضر المخالفة ورقمه وتاريخه  يكون لكل مخالفة دفتر يضبط ف٧٥/١٠

 .يدور في الجلسة ويختتم بقرار اللجنة نحوها

ألغلبية فعلى العضو صاحب الرأي المخالف من أعضاء         إذا صدر القرار با    ٧٥/١١

وعلى األكثرية أن توضح وجهـة      ، اللجنة أن يوضح مخالفته و أسبابها في الضبط       

 .نظرها في الرد على مخالفة العضو

اللجنة حسب إجراءات تبليغ األحكام الواردة في نظـام          يبلغ المخالف قرار     ٧٥/١٢

 .المرافعات الشرعية

من االشتراك في نظر المخالفة ولو لم يطلـب         اللجنة ممنوعا    يكون عضو    ٧٥/١٣

 :ذلك المخالف في األحوال التالية

 . إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة بالمخالف إلى الدرجة الرابعة-- أ 



 إذا كان بينه وبين المخالف عداوة أو مودة يرجح معها عـدم اسـتطاعته               -- ب  

 .الحكم بدون تحيز

 أعضاء اللجنة سبب للمنع من النظر فـي المخالفـة فيرفـع              إذا قام بأح   ٧٥/١٤

رئيسها لوزير العدل أو من ينيبه لإلذن له بالتنحي ويثبت هذا كلـه فـي محـضر                 

 .خاص يحفظ في اإلدارة

 إذا قام بالعضو سبب للمنع من النظر في المخالفة ولم يمتنـع فللمخـالف               ٧٥/١٥

 .عدلطلب منعه ويتم الفصل في ذلك بقرار من وزير ال

 : المادة السادسة والسبعون

  يستمر العمل بنظم تسجيل العقار المعمول بها على العقارات التي لـم يـشملها              

 ). عشرةالخامسة (حتى صدور ما يفيد شموله لها وفقا للمادة النظام 

 يعمل باألنظمة والقرارات والتعليمات السارية التي ال تتعـارض مـع هـذا              ٧٦/١

 .النظام
 

 : بعة والسبعونالمادة السا

يصدر وزير العدل بعد االتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية الالئحة التنفيذية            

 . ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، لنظاملهذا ا

 

 : المادة الثامنة والسبعون

ويلغى ، خ نشره ويعمل به بعد سنة من تاري     ، ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية     

  . كل ما يتعارض معه من أحكام


