
  
  هـ٢٧/٠٥/١٤٣٩ستحكام حىت األراضي املمنوعة من اال

  املستند  األرض وصف   م

  .حدود احلرمني الشريفني  ١
ت يف /٩١١هـ املعمم بتعميم  جملس القضاء رقم ١٨/٠٦/١٤٣٨يف  ٢٨٢١١األمر السامي رقم 

  هـ ١٦/٠٧/١٤٣٩

  هـ٩/١١/١٣٨٧ يف ٢١٦٧٩األمر السامي رقم   هـ فصاعدا٩/١١/١٣٨٧األراضي احملياة من   ٢

  و الئحتها الثالثة )مرافعات/٢٣٠املادة (   .أراضي املشاعر  وأبنيتها ومحاها  ٣

  هـ١٠/٢/١٤٢٩يف ) ٣٣٢١/ت/١٣(، املعمم برقم  هـ١/٢/١٤٢٩يف  م/٧٨٨األمر السامي رقم   )خارج حدود التنمية العمرانية(ضواحي املدن والقرى   ٤

  .اجلبال و قمم ،  األودية واملساييل  وحرمها  ٥
 ٢٠يف  ٨٧١/ ت /  ١٣رقم والتعميم ، هـ ٤/٨/١٣٩٦ ت يف/  ١٥٠/١٢ رقم  التعميم ، )مرافعات -٢٣٠/٣(

  هـ ٤/٥٨/١٣٩٦يف  ت/  ١٢/  ١١٥٠رقم التعميم   و، هـ ١١/١٤١٦/

٦  
  ،قلعلى األ م ٤٠٠   بعمق الشواطئ وحرمها

   ستثناء الضرورات األمنية كخفر السواحل والقوات البحريةبا  
م  ١٠٠: حدود حرم البحر  أنوفيه (هـ  ٣/١١/١٤٠٩يف  ١٧١/ت/٨رقم التعميم  ، )مرافعات -٢٣٠/٣(

  هـ٢٨/٠١/١٤١٩يف  ١١٥٢/ت/١٣رقم التعميم ،  )م٢٠٠:فـ  املدن  خارجأما   ،داخل املدن

  هـ   ٢١/٤/١٤٠٤ت يف /١٢/٧٥رقم يم موالتع ،هـ١٠/١٣٩١/ ١٣ ت يف/٣/ ١٧٨رقم التعميم   م ١٠٠وطرق املواصالت وحرمها  . م من كل جانب٢٠سكك احلديد وحرمها   ٧

  )مرافعات -٢٣٠/٣(  املرافق العامة  ٨

  هـ٠١/٠٣/١٤٢٠يف  ١٣٦٧/ت/ ١٣رقم التعميم   بيضو الرمل األ خذ منها الصخراجلبال اليت يؤ  ٩

   هـ١٩/٠٦/١٤١١يف  ٦٣/ت/٨رقم  التعميموهـ  ١٤/٠٨/١٤٠٥يف  ١٢/١٥١رقم  التعميم  ) مرافعات -٢٣٠/٣(  الغابات  ١٠

  هـ٢٦/٠٤/١٤١٧م يف / ٢٠٦رقم األمر السامي    مبكة زبيدة عني أراضي  ١١

١٢  
على بويب  املنطقة اليت حيدها من الغرب طريق سدير ومن الشرق العرمة املطلة 

بعد التنهات ومن اجلنوب اية فيضة  والطوقي واخلفس متجهة إىل اخلناصر إىل ما
  بعد التنهات  شمال إىل مااجلنادرية ومن ال

  هـ ١٣/٠٥/١٤٠٥ت يف /٩١/ ١٢رقم  التعميم  و ،هـ  ٢٢/٠٤/١٤٠٣ت يف /١٢/ ٦١رقم التعميم 

  هـ ٠١/١٢/١٤٠٤ت يف /١٢/٢٠٣ رقم التعميم ، هـ ٢١/٠٣/١٤٠٤ت يف /١٢/٥٠رقم  التعميم   ةيأراضي عني العزيز  ١٣

  هـ ٠١/١٢/١٤٠٤ت يف /١٢/٢٠٣رقم التعميم ، هـ ٢١/٠٣/١٤٠٤ ت يف/١٢/٥٠رقم التعميم   وثول يف جدة األراضي  اليت بني ذهبان   ١٤

١٥  

حىت ) كم٦٨(جتاه اجلنوب وبطول بدأ من جنوب القاعدة البحرية يف ااملنطقة اليت ت
 –اية حمافظة جدة وذلك من على شاطئ البحر وحىت اية شارع الواجهة البحرية 

يوجد ا  مائة متر من البحر يف األماكن اليت الأو على بعد أربع .من الشرق -الكورنيش
  .الشارع حسب املخططات املوجودة لدى أمانة جدة 

   هـ ٠٢/٠١/١٤١٩يف  ١١٣٩/ت/١٣رقم التعميم 

  حمافظة العال أراضي  ١٦
  هـ٢٩/١٠/١٤٣٨يف ٦٨٨٥/ت/١٣رقم التعميم 

  

  هـ١٣/٦/١٤١٦يف ) ٨١٦/ت/١٣(هـ املعمم برقم ٢٨/٠٥/١٤١٦يف ) ٧٣٩٩/ب/٤(سامي رقم األمر ال  .داخل اململكة ) كم١٠(املسافة املمتدة من احلدود إىل   ١٧



  شركة أرامكوحمجوزات 

١٨  
منطقة حمجوزات طرق مداخل الشاحنات والسيارات حملطة توزيع املنتجات البترولية 

  )٣٤.٣٣٧(مساحتها بشمال جدة 
  هـ١٦/٠٥/١٤٣٨يف ٦٦٧٩/ت/١٣رقم التعميم 

١٩  
التابعة خلط أنابيب  ١١-رقم  ىل حمطة الضخ إ  ٤-حمطة الضخ رقم  منمثانية مواقع 

  ) ٢م٦٩/٢٢٧.٧٠٤(شرق غرب مبساحة 
  هـ١٩/٠١/١٤٣٨يف  ٦٥٠٤/ت/١٣رقم التعميم 

  هـ٢٥/٠٥/١٤٣٦يف  ٥٦٨٩/ت/١٣رقم التعميم   )٢كم٢١٩( اخلرج  مبساحة حافظة مب )سريان(حمجوزات   ٢٠

  هـ١٣/٥/١٤٣٩يف  ٧١٨٣/ت/١٣التعميم رقم   )٢كم٥٢٠٤.٧٩(باملنطقة الشرقية مبساحة  )حمجوزات فرس وأجماد وبادي(منطقة   ٢١

  هـ١٢/٠٥/١٤٣٩يف  ٧١٨٢/ت/١٣التعميم رقم   ) ٢كم٤٠٥.٥٤( سم حمجوزات النقاء باملنطقة الشرقية مبساحةمنطقة با  ٢٢

٢٣  
الدمام سالمي مبينائي يربط ميناء جدة  اإلمسار مشروع سكة حديد اجلسر الربي الذي 

  واجلبيل 
  هـ٠٦/٠٥/١٤٣٦يف  ٥٦٦٦/ت/١٣التعميم رقم 

  هـ١٣/٠٥/١٤٣٩يف  ٧١٨٦/ت/١٣التعميم رقم   باملنطقة الشرقية) حمجوزات فارس( منطقة   ٢٤

  هـ١٣/٠٥/١٤٣٩يف  ٧١٨٤/ت/١٣التعميم رقم   باملنطقة الشرقية) الطريقاء  –حرم خط أنابيب فارس ( منطقة   ٢٥

  عـ١٣/٠٥/١٤٣٩يف  ٧١٨٥/ت/١٣التعميم رقم   ب مستورة مشال مدينة رابغنومنطقة حرم أنابيب ج  ٢٦

٢٧  
  .مبنطقة جازان ) رأس الطرفة( املوقع املسمى 

ومن ،  )كم٨(على البحر وبعمق ) كم٢(قتصادية بطول واجلهة اجلنوبية للمدينة اال 
  مبنطقة جازان )كم٢(وبعرض ) كم١٥(قتصادية بطول اجلهة الشرقية للمدينة اال

  هـ١٣/٠٧/١٤٣٨يف  ٦٧٥٤/ ت/١٣التعميم رقم 

٢٨  
باملنطقة الوسطى إىل ) النعيم(خلط الغاز املمتد من حمجوزات ) م١٠٠٠(حرم بعرض 

  .معمل الغاز بالعثمانية باملنطقة الشرقية
  هـ١٩/٠٣/١٤١٧يف ) ٩٠٣/ت/١٣(هـ املعمم برقم ١٢/١١/١٤١٦يف ) ١٨٠٢٥(األمر السامي رقم 

  هـ٧/٨/١٤٣٣يف  ٤٦٦٢/ت/١٣والتعميم رقم  هـ٠٨/٠٦/١٤٣٣يف  ٤٥٩٧/ت/١٣التعميم رقم   ) واجلالميد ، وفرايد ، ت الكهف حمجوزا( منطقة   ٢٩

  هـ٢٣/٠١/١٤٢٨يف  ٣٠٤٥/ت/١٣التعميم رقم   )الوقر، حمجوزات كساب (منطقة   ٣٠

  هـ٢٣/٠٥/١٤٢٨يف  ٣١٢٦/ت/١٣التعميم رقم   )حمجوزات جنيمان ( منطقة   ٣١

   هـ١١/٠٩/١٤٢٧يف  ٢٩٦٧/ت/١٣التعميم رقم   )حمجوزات مدركة (منطقة   ٣٢

  هـ١٣/٠٤/١٤٢٢يف  ١٧٥٥/ت/١٣التعميم رقم   )شادن،غزال ، منجورة ، حمجوزات مزاليج ( منطقة   ٣٣

٣٤  
مبساحة  مليار ومائتني وثالثة عشر مليونا ) حمجوزات حقل الشيبة ( منطقة 

  ربعومخسمائة وستة عشر ألفًا ومثامنائة متر م
  هـ١٩/٣/١٤٣٣يف  ٤٥٢٣/ت/١٣التعميم رقم 

  هـ٤/٧/١٤٣٤يف  ٤٩٦٠/ت/١٣التعميم رقم   حمجوزات اجلالميد اإلضافية و فرايد اإلضافية مشال غرب اململكة  ٣٥

٣٦  
وحجز حرم  خط  ٢كم١٨,٤٧٥حمجوزات شاهني و طليل مشال غرب اململكة مبساحة 

  م١٢٠٠كم بعرض ٤٢٣بطول  أنابيب
  هـ٤/٤/١٤٣٣يف ٤٥٣٢/ت/١٣التعميم رقم



٣٧  
م ١٢٠٠منطقة حجز حرم مسار األنابيب اجلديد املسمى طليل شرق وذلك بعرض

  باملنطقة الشمالية الغربية
  هـ٢٢/٦/١٤٣٥يف  ٥٣٧٤/ت/١٣التعميم رقم 

  هـ٦/٩/١٤٣٥يف  ٥٤٦٠/ت/١٣التعميم رقم   ٢كم٦٢١مبساحة إمجالية حوايل ) أبو ركاز  وأبو شداد ( املنطقة الواقعة مشال حمجوزات   ٣٨

  هـ٢٧/٥/١٤٣٦يف  ٥٦٩٧/ت/١٣التعميم رقم   ٢كم٢٧٠حمجوزات منطقة أم رمل مبحافظة حوطة بين متيم مبساحة إمجالية   ٣٩

  
  
-  

  
  
  

- شوال-٣٦العدد -جملة وزارة العدل: ينظر(لباحثني هناك أراضٍ يضيفها بعض ا-
  -:وهي كما يليومل أقف على املستند،  ،)٤٠ص -هـ١٤٢٨

  . ا سبيل وهلا حرمي وال متلك خيرج هلا صك على أ نع أمان وال . بار السبيلآ  -١
  .مكان إقامة الشركات أثناء تنفيذ مشاريع الدولة -٢
  .املقابر   -٣
  .مصادر املياه ومثلها البحريات اليت تكون خلف السدود  -٤
  .منائهاالفطرية وإ احلياةماية حملميات التابعة للهيئة الوطنية حلا -٥
  .وحتلية املياه وحرمها خطوط أنابيب النفط  -٦
  .وقاف إال األ. اليت بداخل الدائري األول يف مكة راضياأل -٧
  .راضي املنطقة املركزية باملدينة املنورةأ -٨

  حمكمة نفي العامة / إعداد
  

  بإشراف رئيس احملكمة
  

  حممد بن مساعد بن سعود العضياين. د
  .هـ٢٧/٠٥/١٤٣٩

 


