الالئحة التنفيذية الختصاص كتاب العدل
صدرت بقرار معالي وزير العدل  0473وتاريخ 7745/5/74هـ

والمبني على قرار مجلس القضاء األعلى بهيئته الدائمة رقم  711في 7745/0/76هـ

المادة األولى:
تدل الكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذه الالئحـة علـى المعـاني المبينـة مـام كـل
منها:

الوزارة :وزارة العدل.
كتابة العدل :إدارة حكومية شرعية ذات اختصاص والئي بتوثيق العقود واإلق اررات.
كاتب العدل :موظف حكومي مؤهل شرعا ونظامـا معـيع علـى وظيفـة كاتـب عـدل و
رئيس كتابة عدل يختص بتوثيق العقود واإلق اررات.

اإلحالة :مذكرة توجه مع مكتب اإلحاالت تحت إشراف الرئيس.
الضبط :تدويع العقود واإلق اررات الشرعية والنظامية في المجلـد الخـاص بـذلي وي ـمى
مجلد الضبط.

مجلــد الضــبط :دفتــر مت ل ــل الصــفحات تضــبط فيــه العقــود واإلق ـ اررات ,ويوقــف فيــه
األطراف والشهود ويحمل رقما مت ل ال غير متناه.
كاتب الضبط :الموظـف المخـتص بتحريـر جميـف مـا يـتم ضـبطه لـد كاتـب العـدل فـي
مجلد الضبط وما يترتب على ذلي مع تنظيم صي ونحوه والقيام بكل ما يعهد به كاتب

العدل في نطاق واجبات الوظيفة.
الت جيل :نقل محتو الصكوي المنظمة حرفيا بعد ضبطها لد كاتب العدل وما يطر
عليها مع شروحات في ال جل ,ويتم تحت رقم مت ل ل غير متناه

.

ال جل :دفتر مت ل ل الصفحات ي جل فيه الصكوي وما يطر عليها حرفيـا  ,ويحمـل
رقما مت ل ال غير متناه

.

الم جل :الموظف المخـتص بت ـجيل الصـكوي بعـد توثيقهـا ومـا يطـر عليهـا الصـادرة
مع كاتب العدل المباشر و واه ممع له حق اإلجراء مع الناحية الشرعية والنظامية

إلى جلها.

الصــي :الوثيقــة الم ــتكملة إلجراءاتهــا الشــرعية والنظاميــة المتضــمنة لمحتــو مــا تــم
ضبطه لد كاتب العدل.

رقـم وتــاريخ الصـي :رقــم وتـاريخ ت ــجيله فــي ـجله ,ويــدوناع بـىعلى الصــي مشــتمال
على تق يم كاتب العدل.
التوثيق :مجموعة اإلجراءات التي يقوم بها كاتب العدل فـي ضـبوطه و ـجالته ابتـداء
مع الضبط وانتهاء بتوقيف الصي وختمه وت ليمه.

التهميش :اإلجراء الطارئ على الصي و ال جل و دفتـر الضـبط مـع نقـل و رهـع و
توثيق و إيقاف و إلغاء و تعديل و إضافة ونحوه.
التظهير :التنويه في المكاع المخصـص لـذلي فـي الصـي بـرقم جلـد الضـبط وصـحيفته
وجلد ال جل وصحيفته وعدد الت ليم وتوقيف كاتب الضبط والمنظم.

الخرجة :اال تدراي الناشئ عع ـهو فيمـا تـم ضـبطه و ت ـجيله و تنظيمـه ,توضـف
علــى صــحيفة الضــبط و ال ــجل و الصــي وتكــوع مــام موقعهــا األصــلي مــا مكــع

وتعطى رقما يدل على موضعها.

اإلفراغ :نقل ملكية محتو الصي و جزء منه مع طرف إلى آخر.
الحجـــة :صـــي ا ـــتحكام بملكيـــة عقـــار معـــيع م ـــتكمال لجميـــف اإلجـــراءات الشـــرعية
والنظامية يصدر مع المحكمة المختصة.

الفرز :تجزئة محتو الصي إلى عدة جزاء وفق التعليمات المنظمة لها.
الدمج :ضم صكوي محدوديع متجاوريع و كثر في صي واحد.
الختم الذاتي :الختم الشخصي لكاتب العـدل يحتـوع علـى ا ـمه الثالثـي المعتمـد لـد

الوزارة.

الختم الر مي :الختم المعتمد إلدارة كتابـة العـدل مـع قبـل الـوزارة ,ويحتـوع علـى ا ـم
الــــوزارة وشــــعارها وا ــــم كتابــــة العــــدل ,تخــــتم بــــه الضــــبوط وال ــــجالت والصــــكوي

والشروحات.

المادة الثانية:
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود واإلق اررات الشرعية ,واصـدار الصـكوي المتعلقـة بهـا

وفق ما تقضي به األصول الشرعية واألنظمة المرعية وما ت نده الوزارة إليه م ـتقبال

 ,مــا لــم يــنص نظــام و تعليمــات علــى ا ــتثناء شــيء منهــا ,ومــع بــيع هــذه العقــود
واإلق اررات التي يختص كاتب العدل بتوثيقها:
 --انتقال ملكية العقارات.

ب  --الرهوع وفكها.

ج  --عقود الشركات.
د  --ت لم المبالغ والتعويضات.

هـ  --قبول المنح ال كنية والزراعية.
و  --الوكاالت المبنية على اإلقرار.
ز  --ف خ الوكالة و العدول عنها واء مع قبل الوكيل و الموكل.
ح  --الوصايا و الرجوع عنها.

ط  --التنازل عع مبالغ و عياع و جن ية.
ع  --الكفالة وفكها.

ي  --ق مة التراضي بيع البالغيع.

المادة الثالثة:

العقود واإلق اررات التي تحتاج إلى إثبات و حكم و يمـيع و ـماع بينـات و جـرح و
تعديل ,ليس لكاتب العدل إجراء شيء منها.
المادة الرابعة:
يتحدد االختصاص المكاني لكاتب العدل فيما يخص العقارات وفقا لما يلي:
 -تعد البلدة اختصاصا مكانيا لكتابة العدل الموجودة فيها.

ب  -البلدة التي ليس فيها كتابة عدل وال محكمة تقوم بعمـل كتابـة العـدل تتبـف قـرب
كتابة عدل و محكمة تقوم بعملها في منطقتها
ج  --البلدة التي تقف في م افة مت اوية في القرب بيع كتـابتي عـدل وكتابـة عـدل
ومحكمة تقوم بعملها وفي منطقة واحدة تبقى على تبعيتها ابقا.

د  --المعتبر في القرب هو الطريق الم لوكة عادة بالو ائل المعتادة.
هـ  --عند التنازع يتم الرفف للوزارة مع قبل كتابة العدل التـي دفعـت االختصـاص وال
وذلي للفصل فيه.
المادة الخام ة:
ليس لكاتب العدل توثيـق عقـد و إقـرار يتعلـق بعقـار ممـا هـو خـارج عـع اختصاصـه
المكـــاني ,ماعـــدا اإلقـــرار بالوصـــية بعقـــار وق ـــمة التراضـــي وتوثيـــق عقـــود الشـــركات
المشـتملة عيانهـا علــى عقـارات ومــا يـراه وزيـر العــدل م ـتقبال ,واذا فعــل فـال اعتبــار

لعمله ويكوع م ؤوال عع ذلي ,وعلى مع عـر
إلى وزارة العدل مف صورة إثبات شخصية المتقدم.
المادة ال اد ة:

عليـه إجـراء تـم بهـذه الصـورة رفعـه

كتــاب العــدل مرتبطــوع إداريــا بــوزارة العــدل ,ويجــوز لهــم مخاطبــة الجهــات الحكوميــة
ذات االختصاص مباشرة وكل مـع لـه عالقـة باختصاصـهم فيمـا يتطلبـه عملهـم وفيمـا
عدا ذلي مما يحتاج إلى توجيه يتم الرفف عنه للوزارة.

المادة ال ابعة:
تشكل كتابات العدل على النحو التالي:

 -- 7كتابة العدل الرئا ية ,وتتىلف مع ثالثة كتاب عدل فىكثر ,يعيع حـدهم رئي ـا
ويكــوع تق ـــيم مكتبـــه رقــم ( )7ولديـــه الخـــتم الر ـــمي وهــو المعنـــي بتنفيـــذ األعمـــال
المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــواد  717 ,788 ,784 ,786 ,785مـــع نظـــام تركيـــز
م ؤوليات القضاء الشرعي ,والثاني م اعدا له وتق يم مكتبه رقم ( )4تحـت م ـمى
م ـاعد رئــيس كتابـة عــدل البلـدة التــي يعمـل بهــا ,ويتـولى عمــال رئـيس كتابــة العــدل
ثنــاء غيابــه ,والثالــت تحــت تق ــيم رقــم ( )0وي ــمى كاتــب العــدل بكتابــة عــدل البلــدة
التي يعمل بها ,ولكل مكتب كاتب عدل بعد ذلي رقم ت ل لي.

 -4كتابــة العــدل التــي يعمــل بهــا كاتبــا عــدل ي ــند ألحــدهما مــا يقــوم بــه الــرئيس مــع
عمـال فــي كتابـة العــدل الرئا ـية ,ويكــوع تق ــيم مكتبـه رقــم ( )7تحـت م ــمى كاتــب
عدل البلدة التي يعمل بها ولديـه الخـتم الر ـمي وهـو المعنـي بحفظـه ,وتق ـيم مكتـب

زميلــه اآلخــر رقــم ( )4تحــت م ــمى كاتــب العــدل بكتابــة عــدل البلــدة التــي يعمــل بهــا,
ويتولى عمال كاتب العدل الرئا ية ثناء غيابه.

 -0كتابــة العــدل التــي لــيس بهــا ــو كاتــب عــدل واحــد يقــوم كات ـب العــدل بجميــف
األعمال التي يقوم بها الرئيس في كتابـة العـدل الرئا ـية ,ويكـوع تحـت م ـمى كاتـب

عدل البلدة التي يعمل بها.

المادة الثامنة:
مــف مراعــاة مــا ورد فــي المــادة ( )454مــع نظــام تركيــز م ــؤوليات القضــاء الشــرعي

والمـادة ( )17مــع نظــام القضــاء يقــوم القاضــي بعمـل كاتــب العــدل فــي البلــدة التــي ال
يوجــد بهــا ــو كاتــب عــدل واحــد فــي حالــة تمتعــه بحجــازة ر ــمية و التحاقــه بــدورة
تدريبيــة و كــف يــده و انقطاعــه ل ــبب آخــر ,مــالم يصــدر قـرار بخالفــه علــى ع يــتم
إج ـراء ذلــي فــي ضــبوط و ــجالت كتابــة العــدل ,ويكــوع تــولي القاضــي ألعمــال كتابــة

العدل في الحاالت المذكورة و واها بناء على تعميد ر مي يصدر بذلي.
المادة التا عة:
يجب على كاتب العدل توخي الدقة والتثبت وكمال النزاهة وابراء الذمة فيمـا يقـوم بـه

مــع عمــال ,والمحافظــة علــى الحقــوق لــذويها واالمتنــاع والترفــف عــع كــل مــا يخــالف
حكام الشرع وقواعده العامة إجراء و لوكا.
المادة العاشرة:

يتم توزيف العمل في كتابة العدل على جميف كتاب العدل بما فيهم الرئيس عع طريق

مكتــب اإلحــاالت تحــت إشـرافه ,وال ي ــوغ ألع كاتــب عــدل اتخــاذ ع إج ـراء إال بححالــة
ر مية ,على ع يشار في الضبط إلى رقم اإلحالة وتاريخها.
المادة الحادية عشرة:
يجب على كاتـب العـدل ـماع اإلقـ اررات واإلشـهاد عليهـا والتىكـد مـع شخصـية المقـر
والشهود والتثبت مع الوثـائق والصـكوي بنف ـه وعـدم ا ـتنابة ع مـع مـوظفي اإلدارة

في تولي شيء مع ذلي.
المادة الثانية عشرة:

ال يجــوز لكاتـــب العـــدل ع يحـــرر و يصـــدق األوراق المتعلقـــة بمصـــلحته الذاتيـــة و
المتعلقة بىصوله وفروعه مع الن ب و زوجته.
المادة الثالثة عشرة:
يعتمــد كاتــب العــدل فــي إجـراء نقــل محتــو الصــي و الــرهع و التهمــيش ونحــو ذلــي
على الن خة األصلية للصي المقدمة له دوع واها.

المادة الرابعة عشرة:

إذا تقــدم لكاتــب العــدل مــع يحمــل وكالــة عــع الغيــر إلج ـراء مبايعــة و مــا يفيــد نقــل
التملــي و الــرهع ونحــوه فيجــب التحقــق مــع كــوع الوكالــة تــنص علــى تخويــل الوكيــل
بذلي.
المادة الخام ة عشرة:
إذا قدمت م تندات و صكوي ووثـائق لكاتـب العـدل ,وظهـر لـه منهـا شـبهة التزويـر
و التحريـف و ملغــاة صــولها فعليــه رفعهــا لـوزارة العــدل مــف تحريــر محضــر بالواقعـة

مرفق به ما يثبت شخصية المتقدم.
المادة ال اد ة عشرة:

إذا ظهر لكاتب العدل ـالمة الصـكوي والم ـتندات المقدمـة إليـه ,فـحع كانـت صـادرة

مع إدارته فعليه اال تف ار عع رياع جالتها ,مـا إذا كانـت صـادرة مـع المحكمـة
فعليه بعت الصي مرفقا به نموذج اال تف ار المعد لهذا الغر
القنوات الر مية.
المادة ال ابعة عشرة:

مع قبـل الـوزارة عبـر

إذا كــاع الصــي المقــدم إلــى كاتــب العــدل صــاد ار مــع خــارج الواليــة و مجــر عليــه
بالتهميش بانتقال ملكيـة العقـار وكـاع بعـد تـاريخ 7733/0/78هــ فيـتم عرضـه علـى
الوزارة مف إرفاق صورة مع إثبات شخصية المتقدم وما كـاع قبلـه و حالـة لـم يشـترط
النظام لها الوالية المكانية كالحاالت الواردة في المادة الخام ة مع هذه الالئحة ,فحع
عليه الكتابة إلى الجهة المصدرة للصي لال تف ار عع رياع جله مف خـذ صـورة

إثبات شخصية المتقدم.
المادة الثامنة عشرة:

يتم بعت خطاب اال تف ار عع رياع جل الصـي وتلقـي جـواب ذلـي عبـر القنـوات
الر ـمية ,وال يجــوز بحــال ت ــليم و ت ــلم الخطــاب مناولــة .علــى ع ي ـتم اال تف ــار
وتلقــي اإلجابــة وفقــا للنمــوذج المعــد مــع الــوزارة لهــذا الغــر

مــف إثبــات رقــم وتــاريخ

اإلجابة في حال ضبطها.
المادة التا عة عشرة:

تقوم اإلدارة الصادر منها الصي عند تلقي خطاب اال تف ار ر ـميا بالبحـت واإلفـادة

عع النتيجة ر ميا طبقا للنموذج المعد لهذا الغر

مع قبل الوزارة.

المادة العشروع:

بعد االنتهاء مع إجراءات الضـبط وتالوتـه علـى صـحاب العالقـة وتوقيعـه مـع كاتـب

العـــدل وكاتـــب الضـــبط يـــنظم الصـــي ,ومـــع ثـــم يحـــال لت ـــجيله فـــي ال ـــجل وترقيمـــه
وتظهيره ,ثم يشرح علـى صـحيفة ضـبطه بمـا يفيـد نـه جـر تنظـيم صـي و ـجل بـرقم
وتاريخ ,ثم يشرح على صي و جل م ـتنده المبنـى عليـه بمـا تـم مـع إجـراء مـف خـتم
وتوقيف الشروحات بعد ع يتم التىكد مع نقلها إلى جلها .وفي حال االكتفاء بالشرح

على الصي دوع الحاجة إلى تنظيم صي جديد فعلى كاتب العدل التىكد مع نقل الشرح
على هامش جله وتوقيعه وختمه.
المادة الحادية والعشروع:
على كاتب العدل التحقق مع هلية واثبات شخصية المتعاقديع والمقريع والشهود و
المعرفيع مع واقف الوثائق الر مية المعتبرة في إثبـات الشخصـية الصـادرة مـع الجهـة

المختصة بذلي ,وتعريف مع يلزم التعريف به ,وفـي حـال عـدم تمكـع حـد المتعاقـديع
مـع الحضـور إلـى إدارة كتابـة العـدل كمخـدرة و مـري

فعلـى كاتـب العـدل الشـخوص

إلى مكانه ألخذ إقراره بعد التحقق مع هويته.
المادة الثانية والعشروع:
اليتم خروج كاتب العدل لالقتضاء إال باإلحالة إليه مع رئي ه ,وعليه التىكد بدقة مع
كوع صاحب االقتضاء في الحالة المعتبرة شرعا والتي تخول له اإلقـرار ,واذا تبـيع لـه
خالف ذلي فعليه التوقف واعداد مشهد يفيـد خروجـه ووقوفـه علـى عـدم هليـة طالـب

االقتضاء ,ويحفظ في اإلدارة.
المادة الثالثة والعشروع:

بعد االنتهاء مع ضبط اإلجراء يجب خذ توقيف جميف مـع يلـزم تـوقيعهم عليـه ووضـف
بصمة إبهام مع ال يح ع كتابة ا مه وتوقيعه ,وليس لكاتب العدل ضـبط معاملـة لـم

يحضر طرافها و وكالؤهم و تري الضبط دوع توقيف ,ويجـب ع يكـوع ختمـه الـذاتي
بجانب توقيعه.
المادة الرابعة والعشروع:

مــف م ارعــاة مــا تقضــي بــه التعليمــات المنظمــة لنقــل ملكيــة القطعــة المفــرزة ال يجــوز
لكاتب العدل توثيق نقل ملكية قطعة مفرزة مع ر

إال بعـد ورود موافقـة مـع الجهـة

المعنية بذلي ,ما إذا كانت ضمع مخطط معتمد فتفرغ بناء على ذلي مـف إيضـاح رقـم
المخطط ورقم القطعة وحدودها و طوالها وم احتها .وفيمـا يتعلـق بالم ـاحة واألطـوال
والقيمة فيتعيع تدوينه في صي اإلفراغ كتابة ورقما والتىشير عليها فـي المخطـط وفـي

بياع يرفق به محتويـا ت ل ـل رقـام القطـف بمـا يفيـد نهـا فرغـت بموجـب صـي يشـار
إلى رقمه وتاريخه.
المادة الخام ة والعشروع:
فــي حالــة كــوع المبيــف شــقة و محــال تجاريــا فــي إحــد العمــائر فعلــى كات ـب العــدل

مراعاة وصف المبيـف وصـفا دقيقـا بحيضـاح حـدوده و طوالـه وم ـاحته بتحديـد الطـابق
ورقـم الشـقة و المحـل ,وكـذلي نصـيب المشـترع مـع األر

المقـام عليهـا المبنـى إذا

كــاع البيــف مشــتمالعلى ذلــي ,وتحديــد حقــوق االرتفــاق مــع طــرق ومم ـرات و ــطوح

ومواقــف ــيارات وخالفــه وفــق مخطــط هند ــي و ق ـرار م ــاحي مصــدق مــع الجهــة
المختصة.
المادة ال اد ة والعشروع:

ال يجوز لكاتب العدل توثيق منحة ر

ـكنية و زراعيـة إال بعـد االطـالع علـى مـر

المــنح و صــورته واقـــرار منــدوب الجهـــة وتوقيعــه مــف اإلشـــارة إلــى رقـــم مــر المـــنح
وتاريخه في الضبط ,ويتم حفظ وثيقة المنحة وصورة األمر ال امي وصورة مع إثبات
شخصية الممنوح لد اإلدارة مف اإلشارة إلى رقم صـي المنحـة وتاريخـه فـي المعاملـة

قبل إيداعها الحفظ.
المادة ال ابعة والعشروع:

يجرع توثيق عقارات المرافق الحكومية عند ورود خطاب مـع الجهـة المختصـة يرفـق
به قرار مـع صـاحب الصـالحية بتخصـيص الموقـف مرفقـا حكوميـا وفـق مخطـط معتمـد
يشار إلى رقمه وتاريخه ,وحضور ممثل عع اإلدارة ذات العالقة ,وي جل الصي با م
مالي الدولة لصالح الجهة ذات العالقة وت لم صـورة مـع الصـي وير ـل األصـل إلـى
مصلحة مالي الدولة.

المادة الثامنة والعشروع:
إذا كانت الصكوي صادرة مـع كاتـب العـدل بنـاء علـى إقـرار منـدوب الجهـة المختصـة
ا تنادا إلى األوامر ال امية ,ثم يراد تعديل الم احة بزيادة فيتعيع عدم إجراء التعديل
بالزيادة إال بعد االطالع على نص األمر ال امي الـذع يخـول الجهـة المختصـة إجـراء

هذا التعديل.

المادة التا عة والعشروع:
لــيس لكاتــب العــدل تعــديل الم ــاحة واألطـوال بالزيــادة فيمــا تــم توثيقــه لديــه و لــد

ــلفه إال إذا وقــف خطــى قلمــي و مطبعــي بشــىع حــد و ذرعــه ,فــحع علــى كاتــب العــدل

القــائم علــى رس العمــل ع يعــدل ذلــي ليتفــق مــف صــله المفــرغ منــه مــف التنويــه عــع
بب ذلي التعديل في هامش ضبطه و جله مف خذ توقيف صاحب العالقة بـذلي ومـا

عدا ما ذكر فهو مع اختصاص المحكمة المختصة.
المادة الثالثوع:

إذا كاع التعديل مختصا بالنقص مع الم احة و األطوال و تغير الجهات و عـر

الشـوارع و إضــافة رقــم مخطــط و رقــم قطعــة و تعــديل اال ــم و رقــم ــجله المــدني
وتاريخــه فــال بــد مــع اإلشــارة إلــى م ــتند التعــديل وم ــوغه بــالرقم والتــاريخ وتوقيــف

صاحب العالقة ,وفي حـال كـوع التعـديل فـي قيمـة المبيـف فيـنص علـى رضـا الطـرفيع
بذلي ويؤخذ توقيعهما مذيال ذلي كله بتوقيف كاتب العدل وختمه على ما تم إجراؤه.
المادة الحادية والثالثوع:
عند توثي ق عقد شركة و حد مالحقها يجب االطالع على بنود العقد ووثائق الشركاء
صالة ووكالة ويدوع ملخص عقد الشركة في صحيفة الضـبط ويؤخـذ توقيـف صـحاب

العالقة وكاتـب العـدل ,ويـتم الشـرح علـى كـل ن ـخة مـع ن ـخ العقـد بىنـه جـر ضـبط
وتوثيــق عقــد و ملحــق هــذه الشــركة ويــذيل ذلــي بتوقيــف كات ـب العــدل وختمــه الــذاتي
والر مي ,على ع يتـولى كاتـب العـدل الموثـق للعقـد التهمـيش علـى صـكوي العقـارات
ال ـواردة فــي العقــود وبعثهــا إلــى جهتهــا لنقــل التهمــيش فــي ــجلها فــي حــدود واليتــه

المكانية ,وما كاع خارجها فيتم بعثه ر ميا إلى جهته للتهميش عليه وعلى جله.
المادة الثانية والثالثوع:

إذا فصــل كاتــب العــدل و كف ـت يــده و لحــق بــه مــا يــنقص مــع هليتــه الشــرعية و

قدراتـه العقليــة وقـد صــدرت منـه معــامالت نظمـت صــكوكها ولـم ت ــجل و ـجلت فــي
ال جل ولم يوقف عليها و يختمها بختمه الـذاتي فـال ي ـوغ لخلفـه ت ـجيلها و األمـر
بت جيلها ,وعليه الرفف عع ذلي إلى وزارة العدل لتقرير ما يلزم.
المادة الثالثة والثالثوع:
مــف مراعــاة مــا ورد فــي المــادة ( )713مــع نظــام تركيــز م ــؤوليات القضــاء الشــرعي
ليس لكاتب العدل إطالع ع شخص على ضبوط و جالت إدارته ـواء كـاع اإلطـالع

خطيــا و شخصــيا ,واذا كــاع الطلــب واردا مــع جهــة ر ــمية ,فــحع ذلــي خاضــف لتقــدير
رئيس اإلدارة وتحت طائلة م ؤوليته في حالة موافقته ,كما ال يجوز بىع حـال تمكـيع
صـــاحب العالقـــة مـــع حمـــل الضـــبوط و ال ـــجالت و المعـــامالت و المكاتبـــات التـــي

انتهــت إجراءاتهــا و التــي ال زالــت تحــت اإلجـراء التــي تــتم بــيع كاتــب العــدل ومن ــوبي
اإلدارة.

المادة الرابعة والثالثوع:
على كاتب العدل صي و صورة صي لم يعثر على صله رغم البحت عنـه

إذا عر

وهــو ال ضــبط لــه وال ــجل فــال اعتبــار لــه ,ويتعــيع علــى كاتــب العــدل خــذ مــا يثبــت
شخصية المتقدم وتحرير محضر بالواقعة ورفعه للوزارة.

المادة الخام ة والثالثوع:
إذا عر

على كاتب العدل صكوي فقدت جالتها وضبوطها و حـدهما فعلـى كاتـب

العدل الكتابة إلى الوزارة لتقرير ما يلزم بشىنها.
المادة ال اد ة والثالثوع:
إذا ورد إلــى كاتــب العــدل مــع المحكمــة و مــع وزارة العــدل مــا يوجــب الــتحفظ علــى
جالت صكوي شخص ما فيجب عليـه التىشـير علـى ـجالتها وحجزهـا تحفظـا حتـى

يرد ما ينق

ذلـي ,مـف إفـادة الجهـة المعنيـة بمـا جـراه فـي حينـه ,ومـا ـو ذلـي ال

يجوز إجراء التحفظ بىع حال مع األحـوال وعليـه إفهـام الجهـة الراغبـة بمخاطبـة وزارة
العدل بذلي.
المادة ال ابعة والثالثوع:
الصكوي واإلقـ اررات التـي ال ت ـتند فـي إثبـات الملكيـة علـى صـكوي شـرعية م ـتكملة
إجــراءات التملــي ال يجـــوز االعتمــاد عليهـــا مطلقــا ,ويفهــم صـــاحب العالقــة بمراجعـــة
الجهات المعنية.

المادة الثامنة والثالثوع:

فيما عدا الحاالت التي يكوع فيها الولي علـى القاصـر هـو األب و كـوع البـائف مقـ ار
بــالبيف وقــب

الــثمع فــي حيــاة المشــترع ,و كــوع العقــار هبــة للقاصــر فلــيس لكاتــب

العـدل توثيـق عقــد بيـف و عقـد شــركة و شـراء و مناقلــة و مـا فـي معناهــا فـي حــق
الغائب والمحجور عليه و القاصر ومع هو عاجز عع النطق والكتابة ولغة اإلشـارة و

فاقد األهلية ,بل مرد ذلي إلى المحكمة.
المادة التا عة والثالثوع:
ال يجوز لكاتب العدل اعتماد الوثائق الصادرة مع خارج المملكة العربية ال عودية إال
بعد تصديق وزارة العدل عليها وموافقتها للوجه الشرعي والتعليمات.
المادة األربعوع:
مــا عــدا مــا يــؤول إلــى األشــخاص بطريــق اإلرت ح ــب التعليمــات المنظمــة لــذلي ,ال
يجوز لكاتب العدل ع يوثـق عقـد بيـف و شـراء و رهـع و مـا يفيـد تملـي عقـار لغيـر
ال عودييع إال بموافقة الجهة المختصة باإلذع في ذلي.
المادة الحادية واألربعوع:
في حال التقدم بطلب دمج صكوي العقـارات فـي صـي واحـد يقـوم كاتـب العـدل بـحجراء
ذلـي إذا كانـت هــذه الصـكوي كلهــا صـادرة مـع كتابــة العـدل ــارية المفعـول م ــتكملة

إجراءاتهــا الشــرعية والنظاميــة ومحــدوداتها متجــاورة غيــر مفصــولة بشـوارع و مــالي
آلخريع وال يوجد ما يمنف مع ذلي نظاما .
المادة الثانية واألربعوع:

عنـــد بيـــف العقـــار العائـــد لغيـــر ال ـــعودييع مـــع غيـــر مـــواطني دول مجلـــس التعـــاوع

ت تحصل الن بة المقـررة مـع قيمـة العقـار عـع طريـق اإلدارة الماليـة بـوزارة العـدل و

مؤ

ــة النقــد و حــد فروعهــا ,ويشــار فــي الضــبط إلــى رقــم وتــاريخ الخطــاب و مــر

اال تيفاء.
المادة الثالثة واألربعوع:
ال يجوز ت ليم صكوي العقار و ما في معنـاه إال بعـد ا ـتيفاء هـذه الصـكوي لجميـف
اإلجراءات الشرعية والنظامية ,ويشار في جلد الت ليم إلى رقم جلـد الضـبط وصـحيفته
ونوع اإلجراء إع كـاع شـرحا ورقـم وتـاريخ الصـي إذا صـدر صـي جديـد ,ويـدوع علـى
صحيفة الضبط رقم و تاريخ ت ليم الصي مع واقف جلد الت ليم.
المادة الرابعة واألربعوع:

مف مراعـاة مـا ورد فـي المـادة ( )783مـع نظـام تركيـز م ـؤوليات القضـاء الشـرعي

فــحع صــك وي قــارير الوكــاالت والكفــاالت والرهونــات والوصــايا وتغييــر األ ــماء والمــنح
ال كنية والتنازل عع الجن ية واإلرت ,يكتفى فيها بالضـبط عـع ال ـجل ويجـر علـى
الضبط ما يجر على ال جل ,ويدوع عليها ما يفيد ذلي وتحفظ بق م ال جالت.
المادة الخام ة واألربعوع:
ت لم صكوي تملي العقار بعد انتهاء جميف إجراءاتهـا لصـاحب العالقـة و لوكيلـه إذا
كانت وكالته تخوله الت لم بعد التىكد مع إثبات شخصيته ,ويؤخذ توقيف م تلم الصي
في الدفتر المخصص لذلي.

المادة ال اد ة واألربعوع:
عند التقدم بطلب إخراج صي بدل المفقود لعقار يجب حضور صـاحب الصـي شخصـيا

و بوكالة ينص فيها بتخويله إخراج صـي بـدل مفقـود ويعـيع فيهـا موقـف العقـار ورقـم

الصــي وتاريخــه ويقيــد اال ــتدعاء ويحفــظ فــي اإلدارة فــي ملــف خــاص تحــت م ــمى

طلبات بدل المفقود ,ويجب التىكد مع رياع جل الصي و نه موجـود فـي اإلدارة مـف
مخاطبة مؤ

ة النقد (إدارة مراقبة البنـوي) واإلعـالع فـي إحـد الجرائـد المحليـة فـي

البلـد موقـف العقـار ,ويحـتفظ بن ـخة مـع الجريـدة مـف الطلـب فـي الملـف المنـوه عنــه,

وبعد مضي شهر على اإلعالع واكتمال ما ذكر يخرج صي بدل المفقـود ويـدوع عليـه
وعلى جله بىنه صي بدل مفقود.
المادة ال ابعة واألربعوع:
ال يجوز لكاتب العد ل إخراج الضبوط بىع حال مع األحوال إال في الحاالت التي نـص
النظــام علــى ج ـواز اقتضــاء كاتــب العــدل وشخوص ـه خــارج إدارتــه ,مــا ال ــجالت فــال
يجوز إخراجها مع اإلدارة إطالقا.
المادة الثامنة واألربعوع:
يجب حفظ الضبوط وال جالت في مكاع محرز لوقايتها مع جميف ما يؤثر عليها مع
العبت و يؤثر على المة ا تمرارها ,ويكوع ذلي في األماكع المخصصـة لهـا ,ويعـد

كاتــب العــدل م ــؤوال م ــؤولية مباشــرة عــع ضــبوطه و ــجالته ,وفــي كتابــة العــدل
الرئا ية تكوع ال جالت مركزية ويكوع اإلشراف عليها مع قبل الرئيس.
المادة التا عة واألربعوع:

الضــبوط تكــوع مت ل ـلة ت ل ــال واحــدا وتىخــذ رقمــا واحــدا لجميــف كتــاب العــدل فــي
اإلدارة .و يضا تكوع ال جالت كذلي.
المادة الخم وع:

يجب على كاتب العدل في حال فـتح ضـبط و ـجل جديـد اإلشـارة فـي ول صـفحاته
عع تاريخ فتحه ,وعنـد النهايـة يشـار إلـى تـاريخ قفلـه وعـدد صـفحاته ومـا تـم شـطبه

وتكراره مع هذه الصفحات مف بياع ال بب مذيال بختم وتوقيف كاتب العدل.
المادة الحادية والخم وع:

مـــف مراعـــاة مـــا جـــاء فـــي المـــادتيع ( )775و( )787مـــع نظـــام تركيـــز م ـــؤوليات

القضاء الشرعي ال يجوز تكرار ت ـجيل الصـكوي و تـدويع الشـروحات والتهـاميش و
خالفهــا علــى صــفحات ال ــجل ,واذا وقــف ذلــي فيلغــى فــي حينــه ,ويشــار فــي هــامش
جله بما يفيد ذلي ,كما ال يجوز تكرار الضبوط وال جالت بىع حال مع األحوال.
المادة الثانية والخم وع:

إذا ورد إلــى كاتــب العــدل حــاالت جديــدة لــم تعالجهــا التعليمــات ,و شــكل شــيء مــع

ذلي ,فعليه الرفف إلى وزارة العدل لطلب التوجيه واال ترشاد.
المادة الثالثة والخم وع:

األختام المعمـول بهـا فـي كتابـات العـدل كىختـام الصـادر والـوارد ونحوهـا ت ـلم عهـدة

للموظف المختص بموجب محضـر ا ـتالم يحـتفظ بـه لـد رئـيس اإلدارة ,مـا األختـام
المتعلقة بوالية كاتب العدل كالختم الر مي وختم الرهع وفكه ونحوها فيجـب ع تكـوع

في عهدة كاتب العدل ويتم حفظها في مكاع محرز.
المادة الرابعة و الخم وع:

إذا فقد الختم الذاتي لكاتب العـدل فعليـه إشـعار الـوزارة فـي حينـه التخـاذ الـالزم ,واذا

تعر

الختم الذاتي لتلف كلي و جزئي و رغب كاتب العدل تغييره فالبـد مـع الكتابـة

لوزارة العدل ألخذ اإلذع الم بق في ذلي.

المادة الخام ة والخم وع:
يجـرع التفتـيش علـى عمــال كتـاب العـدل والتحقـق مــع مطابقتهـا للنظمـة والتعليمــات

والتحقيــق معهــم فــي المخالفــات وم ــاءلتهم ود ار ــة مــا يرفــف مــنهم مــع شــكاوع و
ضدهم وفقا لالئحتي التفتيش القضائي ,والتفتيش اإلدارع.
المادة ال اد ة والخم وع:

يجـرع العمــل بهـذه الالئحــة اعتبــا ار مـع تــاريخ صـدورها ,وتلغــي كــل مـا يتعــار

موادها مع تعليمات.

مــف

