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 15 من 2 صفحة

 الفصل األول: األحكام العامة

 ( التعريفات1المادة )
، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم ا النظامأينما وردت في هذيقصد باأللفاظ والعبارات التالية، 

 :خالف ذلكالنص يقتضي سياق 
 المملكة العربية السعودية. المملكة 

 .الهيئة العامة للعقار الهيئة

 محافظ الهيئة. المحافظ

للعقار  الهيئة و أي جهة أخرى تعينها الهيئة للقيام بأعمال التسجججججججججججج يل العيني سجل العقاري الم  
 وفقًا ألحكام هذا النظام.

 .التس يل العيني للعقار  نظام النظام

 .للنظامالالئحة التنفيذية  الالئحة

والتي ال الوحدات المفرزة وغيرها بما في ذلك األراضججججججججي وما عليها م   نا ،  العقار
 يمك  نقلها م  مكان آلخر دون تلف أو تغير هيئتها. 

 صك الملكية
 ، وفقا للنموذج الذي تحدده الهيئة، والصججججادرة م  المسجججج ل العقاري الشججججهادة 

وأي  التي تبّي  تفاصججججججججججججججيل العقار وبيانات مالك العقار، ونو  الح  العقاري 
 .تفاصيل أخرى 

 مخطط الموقع
لرسجججججججومات التوضجججججججيحية، وغيرها م  ل وفقاحدود العقار، وأبعاده  خريطة تبّي 

ر، مثججل الر م التعريفي لقطعججة األر  العقججابجج المعلومججات الشججججججججججججججججاملججة المتعلقججة
 وإحداثياتها.

 السجل العقاري 
خطيججًا أو الكترونيججًا لججدى المسجججججججججججججج ججل  م موعججة الوثججائ  والمحررات المحفو ججة

والتي تبّي  أوصجججججججججججججججاف العقار والحقوق العقارية المتصججججججججججججججلة ب  وأي  العقاري 
 .صرف  انوني يقع علي ت



 

 15 من 3 صفحة

البيع على ســـــــــجــــل 
  الخارطة 

خطيججًا أو الكترونيججًا لججدى المسجججججججججججججج ججل  والمحررات المحفو ججةم موعججة الوثججائ  
 . لبيع على الخارطةلتس يل عقود ا العقاري 

العقار باسجججم مالك  ألول مرة في السججج ل العقاري  تسججج يل الح  العقاري على التسجيل األول
 .والالئحة وفقًا لإلجرا ات الواردة في النظام

 المطور
 نشاط التطوير العقاري في المملكة.الشخص المرخص بمزاولة الكيان أو 

 

 يع الوحجدات العقججاريجة غير المن زة أو التي تكون  يججد اونشجججججججججججججججا  ولم يكتمجل  البيع على الخارطة
 . إتمام البنا إنشاؤها أو التي لم تصدر لها شهادة 

س ل البيع على في  العقارية الشهادة التي تثبت تس يل عقود التصرفات شهادة التسجيل 
 الخارطة. 

 حق الملكية

ل  التصججرف في العقار، و يخوّ  قاري عيني أصججلي يمنص صججاحب  ملكيةح  ع
بالعي  المملوكة  واالنتفا واسججججججججججججججتغالاًل،  ومنفعةً  ملك  تصججججججججججججججرفًا مطلقًا عيناً 

وبما ال يتعار  مع  ونظاماً  والتصجججرف فيها ب ميع التصجججرفات ال ائزة شجججرعاً 
 ملكية العقار. على الواردةالقيود 

 .صك الملكيةالشخص الذي يملك الح  العقاري بموجب  المالك 

ويرغب في  يع كل  صك الملكيةالشخص الذي يمتلك الح  العقاري بموجب  الم تصّرف
 أو جز  م  حصت .

 .صك الملكيةالشخص الذي تنتقل إلي  ملكية الح  العقاري بموجب  تصرف إليهالم  

ـــل  ـــإل اارجـــار طوي عق
 عشر سنوات. علىمدت  عقد إي ار العقار الذي تزيد  األجل

  

وفقججًا للضججججججججججججججواب  والمعججايير التي  م   بججل الهيئججة المنججاط  التي يتم تحججديججدهججا المناطق العقارية
 تضعها الهيئة ويتم البد  بإجرا ات التس يل األول فيها. 
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 المقابل المالي

 
ول المقا ل أو م  تفوضجججججججج  وفقًا ل د لهيئةا ده إلىاسججججججججدمبلغ المالي الواجب ال

 .والتي تصدره الهيئة المالي لخدمات الهيئة

الح  العقاري الذي يحد م  منفعة عقار ما لمصججججججججججججججلحة عقار  خر يملك    حق االرتفاق 
 . أو لخدمة الصالص العام شخص  خر

أو التبعية التي تمنص لمالك الح  العقاري مثل ح   األصججججججججلية الحقوق العينية الحقوق العقارية
   .وغيرها الره  وح وعقد اوي ار طويل األجل،  االنتفا الملكية وح  

 أو هبت  أو رهن  أو التصرف في  بأي م  التصرفات ال ائزة. العقار  يع  حق التصرف

عقار يخص الغير ما دام  واسججججججججتغالل اسججججججججتعمالح  عقاري يخّول صججججججججاحب   حق االنتفاع
  ائما على حال .

 مكّون م  وحدات عقارية مفرزة وأجزا  مشتركة.العقار ال العقار المشترك

على ، وتشمل وتصدر ل  صك ملكية مستقل جز  مفرز م  العقار المشترك  الوحإلة العقارية
أر  أو  يت مسججججتقل  أي شججججقة أو محل أو مكتب أو طا   أوسججججبيل المثال 

 أو متصل مع  يت  خر

وحدة عقارية يصججججدر لها صججججك ملكية مسججججتقل وتكون عبارة ع  م موعة م   القسم
في مشججججرو  عقاري يتكون  ا ه ةخاصجججج اسججججتخدامالوحدات العقارية لها مناط  

 م  م موعة م  األ سام مثل فندق ومحالت ت ارية ووحدات سكنية. 

التي يحددها مخط  األجزا  المشتركة  المشتركة في العقار المشتركالمناط   األجزاء المشتركة
في ملكيتها حسب  أو بعضهم ، والتي يشترك المالكووثائ  الملكية المشتركة

 .حصة كل منهم

وثـــــائـــق الـــمـــلـــكـــيـــــة 
 المشتركة

تنظم ملكية وإدارة العقار المشجججترك والتي تسججج ل كقيد تحدد و  المسجججتندات التي
ونظام  يم األسججججججججاسججججججججالمشججججججججترك والوحدة العقارية مثل النظاعلى ملكية العقار 
أو أي مسجججججتند  خر تواف  علي   ومخط  األجزا  المشجججججتركة الم مع الرئيسجججججي

 الهيئة.
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 نطاق السريان (2المادة )
 .المملكة داخلت العقارا كافة على يسري هذا النظام .1
  الالزمة لتطبي  أحكام هذا النظام في المملكة. يئة  وضع ال دول الزمني والخط اله فو ت .2

 

 الهيئة اختصاصالفصل الثاني: 

 

  االختصاصتوحيإل جهة ( 3المادة )

وي وز للهيئة تفويض  ،داخل المملكة الهيئة هي ال هة الوحيدة المختصة بالتس يل العيني للعقار .1
 .حكومية أو خاصةل هة أخرى  المقررة لها بموجب هذا النظام جز  م  صالحياتها

بالتعاون مع الهيئة وتزويدها بكافة البيانات والمستندات الحكومية والخاصة تلتزم جميع ال هات  .2
 والمساعدة التي تطلبها وبالطريقة التي تحددها الهيئة لغايات تطبي  هذا النظام.

 
 إختصاص الهيئة (4المادة )

تس يل العقارات الس ل العقاري و اوجرا ات المتعلقة ببكافة بإنشا  الس ل العقاري والقيام  تختص الهيئة 
 بما في ذلك القيام بما يلي: صرفات والتعديالت التي ترد عليها،والت

 وضع السياسات والخط  اوستراتي ية المتعلقة بالتس يل العقاري. .1
ستخدام أحدث اير أنظمة التس يل العقاري و تنظيم التس يل العقاري م  خالل تحديث وتطو  .2

  وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  .النظام هذاوأحكام  أعمال التس يل األول للعقارات وفقًا لآلليات والخط  التي تضعها الهيئة .3
 .التصرفات العقارية وإنتقال الحقوق العقاريةس يل كافة ت .4
يز ثقة المستثمري  في ضمان صحة ود ة المعلومات والبيانات الواردة في الس ل العقاري لتعز  .5

 التس يل العقاري.
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بالتنسي  مع ال هات ذات  تضعها الهيئة التيمعايير الضواب  و لاالقيام بأعمال المساحة وف   .6
 .العال ة

تقييم العقار وف  الضواب  والمعايير المعتمدة م   بل ال هات  ضمان تطبي  معايير  .7
القرارات واوجرا ات الالزمة وجبار المتخلفي  ع  التس يل العيني للعقار  إتخاذالمختصة.

  تس يل عقاراتهم في الس ل العقاري.
 تحصيل المقا ل المالي المقرر.و تحديد  .8
للحصول على البيانات والمستندات الالزمة للتس يل التنسي  والمتابعة مع ال هات المختصة  .9

 العقاري.
 . لتنفيذ أحكام هذا النظام كافة القرارات واوجرا ات الالزمة إتخاذ .10

 

 الفصل الثالث: السجل العقاري 

 حجية التسجيل( 5المادة )
 . يكون للس ل العقاري الح ية المطلقة في مواجهة الكافة .1
 وة اوثبات وي ب  ،لكترونية، سوا  كانت خطية أو اكون لمستندات ومحررات الس ل العقاري ي .2

العمل بمضمونها أمام المحاكم  ال  ينة إضافية وال ي وز الطع  فيها إال إذا كانت نتي ة خطأ 
 كتا ي أو تزوير.  

تقديم أي  يانات إلكترونية أو ور ية  بعات النات ة ع يتحمل مقدم الطلب كافة المسؤوليات والت .3
اودارية حيال و  ال زائيةفة اوجرا ات كا اتخاذ ويح  للهيئة غير صحيحة للتس يل العقاري 

 ذلك.  
 

 تصحيح األخطاء( 6المادة )
أن تصحص األخطا  المطبعية والمادية البحتة  نا  على طلب م  ذي مصلحة أو م   للهيئة .1

 .بالوسيلة التي تراها مناسبة ذوي الشأن  ذلك إشعارتلقا  نفسها مع 
 .األخطا  المطبعية والمادية، ال ي وز تعديل  يانات الس ل العقاري  باستثنا  .2
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 ( البحث في السجل العقاري 7المادة )
للحصول  س ل العقاري م  الكافة، ويح  ألي شخص تقديم طلب لل الطال يكون الس ل العقاري متاح 

س ل العقاري تبّي  تفاصيل العقار وف  ويتم إصدار شهادة بحث م  الم   على  يانات تتعل  بعقار معي 
 تضعها الهيئة. التي معايير الضواب  و ال
 

 ( إصإلار صك الملكية8المادة )
في  دون  يبّي على أن الذي تحدده الهيئة  وفقا للنموذجيقوم المس ل العقاري بإصدار صك الملكية 

 بالح  العقاري. المتعلقة نو  الح  العقاري وكافة التفاصيل حصر تفاصيل العقار وإسم المالك و 
 

 

 التسجيل األولالفصل الرابع: 
 

 تحإليإل المناطق العقارية (9المادة )

بكافة المناط  العقارية  تحديد وتسمية تحديد المناط  العقارية وتقوم باوعالن ع تقوم الهيئة   -1
 .تراها الهيئة يالمناسبة الت التواصل وسائل

يتعل  بح   تس يل أو تصدي  أي عقد الهيئة، باستثنا ، ي منع على أية جهة حكومية أو خاصة -2
 . وواجب التس يل وفقًا للنظام أو تصرف عقاري يتعل  بعقار وا ع في المنطقة العقارية عقاري 

يلتزم جميع المالك وال هات ذات العال ة في المنطقة العقارية بالتعاون مع الهيئة لتنفيذ التس يل  -3
في النظام والالئحة وتعليمات الهيئة وال دول الزمني الذي تضع   األول وفقًا لإلجرا ات الواردة

 الهيئة وكمال التس يل األول في أي منطقة عقارية. 

جرا ات التس يل األول اولزامي في المناط  العقارية المحددة دون أي مقا ل إتقوم الهيئة ب -4
 .مالي
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 ( إجراءات التسجيل األول10المادة )
 

 التسجيل األولااعالن عن بإلء  .1
التي  األول بكافة الطرق ووسائل التواصلأعمال التس يل تقوم الهيئة باوعالن ع  مواعيد  د  

 تراها مناسبة.
 

 التإلقيق واالستقصاء   .2
خالل  م  العقاراتوحدود ع   يانات مالك العقارات ومساحة بالتد ي  واالستقصا  تقوم الهيئة  -أ

 م  ذوي الشأن والتد ي   ها. أو الح  العقاري  بالملكية المتعلقة المستنداتوتسلم  مو ع العقار زيارة
وكمال  بأية  يانات أو مستندات تراها ضرورية اي وز للهيئة الطلب م  أي شخص أو جهة تزويده -ب

 .التد ي  واالستقصا أعمال 
التد ي  واالستقصا  العقارات دون القيام بأعمال  وحدود  يانات المالك ومساحة اعتمادي وز للهيئة  -ت

 لصحتها. الهيئة في حال توفر هذه البيانات م  جهات موثو ة وتطمئ إلى مو ع العقار  واالنتقال
وي وز لها  التد ي  واالستقصا بكافة وسائل التقنية الحديثة للقيام بأعمال  االستعانةي وز للهيئة  -ث

 .واالستقصا التد ي  تفويض جهات حكومية أو خاصة للقيام بأعمال 
 

 نشر قوائم المالك .3
تفاصيل العقارات  االتي تراها مناسبة تبّي  فيه وسائل التواصلالطرق و قوم الهيئة  نشر  وائم المالك بت

 وأي مالحظة حول أي عقار.مساحتها و وأسما  مالكها 
 

  ااعتراض على قوائم المالك .4
على أي تس يل أو  يانات في  وائم المالك خالل فترة ال  اعترا مصلحة تقديم  لكل ذيي وز  -أ

 .م  تاريخ نشر  وائم المالكتسعي  يومًا  ع  تزيد
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نزا  وديًا  ي  األطراف المتنازعة، وبأي حال الوالتي تعمل على حل الهيئة إلى  االعترا يتم تقديم  -ب
يومًا م  تاريخ  ثالثي  علىخالل فترة ال تزيد  االعترا  رارها بخصوص  الهيئةي ب أن تصدر 

 .الهيئةعلى  رار   نا ً . ي وز تعديل  وائم المالك االعترا تس يل 
، يح  ل  الل و  الهيئة بخصوص االعترا ر في حال لم يرضى أي شخص صاحب مصلحة بقرا -ج

خالل  التس يل األول منازعاتإلى القضا  ورفع دعوى أمام الدوائر القضائية المختصة بالنظر في 
م  هذه  .أ(-4الهيئة المشار إلي  في الفقرة )فترة ال تت اوز ثالثي  يومًا م  تاريخ صدور  رار 

 . المادة
مختصة بالفصل في نزاعات التس يل  يتم إنشا  دوائر  ضائية مختصة في كافة أنحا  المملكة -د

  التس يل األول. منازعاتبما يضم  سهولة وسرعة البت في  األول،
 يو ف السير في إجرا ات التس يل األول بخصوص العقار المتناز  علي تقديم دعوى لدى القضا   -ه

للدائرة القضائية المختصة تلقائياً لمدة تسعي  يوماً أو لغاية صدور  رار  ضائي نهائي، أيهما أ رب. 
 نظر النزا  إصدار  رار باستمرار و ف التس يل األول لغاية صدور  رار  ضائي نهائي أو إعادة 

 السير بإجرا ات التس يل األول. 
 

 إصإلار صك الملكية  .5
( 4الواردة في الفقرة ) االعترا فترة  وانتها  كافة اوجرا ات الواردة في هذه المادة، استكمالبعد  -أ

الملكية باسم مالك الح  العقاري وفقًا لقوائم يقوم المس ل العقاري بإصدار صك  ،م  هذه المادة
 ع  الهيئة. ةالصادر  ةالمالك النهائي

في حال  يد دعوى  ضائية بخصوص نزا  يتعل  بالتس يل األول، يتم اوشارة في  وائم المالك  -ب
 باستمرارام القضا ، ويتم تحديث  وائم المالك النهائية أمام العقار المتناز  علي   وجود دعوى أم

 بخصوص العقارات المتناز  عليها.  نهائيعند صدور حكم  ضائي 
في البيانات التي  غش أو تزويرأو  كتا ي خطأصك الملكية إال نتي ة ل االعترا  علىال ي وز  -ج

 .أدت إلى إصدار صك الملكية
صك  القضا  وطلب التعويض دون الح  بإلغا للمتضرر م  إصدار صك الملكية ح  الل و  إلى  -د

 تزوير. الملكية إال إذا ثبت وجود 
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 سجل البيع على الخارطةالفصل الخامس: 

 

 سجل البيع على الخارطة إنشاء ( 11المادة )
س ل البيع البيع على الخارطة، ويتم رب  عقود لتس يل س ل البيع على الخارطة بإنشا  وتنظيم  الهيئةتقوم 

 .إلكترونياً  مع الس ل العقاري على الخارطة 
  

 تسجيل عقود البيع على الخارطة ( 12المادة )
خالل فترة ال تت اوز  على الخارطةي ب تس يل جميع التصرفات التي ترد على العقارات المباعة  .1

الخارطة  ي  عتد بأي عقد  يع على ال ي  تو يع العقد المتعل  بالتصرف، و  يومًا م  تاريخستي  
  س ل البيع على الخارطة.ما لم يتم  يده في  األطراف المتعا دي  والغير،

س ل البيع على الخارطة وفقًا في يع على الخارطة البتصرفات المتصّرف إذا لم يس ل المطور أو  .2
 كافة المبالغ المدفوعة م  ثم  البيع كاملة وبشكل فوري. استرداد ، ي وز للمشتري ألحكام هذا النظام

 س ل البيع على الخارطة. تس يل للعقد المس ل في الي صدر المس ل العقاري شهادة  .3

 

 توفيق األوضاع( 13المادة )
  أوضاع  أن يوفً   بل نفاذ هذا النظام صّرف بعقار على الخارطةتصّرف ت  أو م  ي ب على كل مطور 

 .يومًا م  تاريخ نفاذ هذا النظامستي   علىالتصرفات خالل مهلة ال تزيد التصرف أو ويس ل 
 

 صك الملكيةإصإلار ( 14المادة )
 لمس ل العقاري ، يقدم المطور طلبًا لوكامل العقار المشترك إن از  نا  الوحدة العقارية اكتمالعند  .1

وإصدار صكوك  إلى الس ل العقاري  س ل البيع على الخارطةلتحويل  يانات المتصرف إليهم م  
 للمتصرف إليهم الذي  دفعوا كامل ثم  الشرا . الملكية

،  نا  على  رار م  ال هة المختصة بإصدار ترخيص البيع على الخارطة ي وز للمسّ ل العقاري  .2
للمتصرف إليهم  صكوك الملكية صك أو لس ل العقاري وإصدارتحويل البيانات إلى ا



 

 15 من 11 صفحة

تقديم المطور ع   المتنا إذا تبّي  ل  عدم وجود سبب مقبول  ،كامل ثم  الشرا  الذي  أوفوا بسداد
 . ، ووفقًا ألحكام الالئحةللمتصرف إليهم إصدار صكوك الملكيةطلب ب

 

 التسجيل التخلف عن( 15المادة )
تخلف  إذا ، والغرامات الذي تصدره الهيئةفر  الغرامة المناسبة وفقًا ل دول المخالفات للهيئة 

رفض  ، أوس ل البيع على الخارطةفي  يع على الخارطةالبع  تس يل عقود المطور أو المتصرف 
 .صك الملكية دون سبب معقولأو ماطل في إصدار 

 

 قطعية التسجيل( 16)المادة 
م  غير  ثالثلطرف س ل البيع على الخارطة ال ي وز للمطور التصّرف بالعقارات المس لة في  .1

 .س ل البيع على الخارطة يانات  في  الذي تم تس يلالمتصّرف إلي  
أو  أطراف التعا دبموافقة  إالس ل البيع على الخارطة  ال ي وز للمطور إلغا  أي تس يل في .2

 بموجب حكم  ضائي نهائي.

 

 : تسجيل التصرفات العقاريةالفصل السادس

 

 تسجيل الحقوق العقارية( 17المادة )
جميع الحقوق العقارية والتصرفات العقارية في الس ل العقاري، وال تنتقل الحقوق العقارية  ي  ي ب تس يل 

 الغير، إال بالتس يل لدى الس ل العقاري.  في مواجهةالمتعا دي  وال تسري 
 

 التصرفات واجبة التسجيل( 18المادة )
  تس يل التصرفات التالية في الس ل العقاري: يقوم المس ل العقاري 



 

 15 من 12 صفحة

التصرفات والقيود التي ترد على العقارات والتي م  شأنها إنشا  ح  م  الحقوق العقارية أو  -أ
ألي م   ةالمثبتهائية المتفرعة ع  ح  الملكية أو نقلها أو تغييرها أو زوالها واألحكام القضائية الن

 تلك الحقوق.
ق المتفرعة ع  ح  الملكية األحكام والتصرفات المنشئة لح  م  الحقوق العينية التبعية أو الحقو  -ب

 أو المقررة لها وكذلك األحكام النهائية المثبتة أو المقررة لتلك الحقوق.
وال ي وز تس يل أي تصرف يصدر م  الوارث في  ،الح  العقاري الثا ت باورث بأسما  الورثة -ت

ح  م  هذه الحقوق  بل تس يل ح  اورث، وي وز أن يقتصر تس يل ح  اورث على جز  م  
 عقارات التركة.

 ح  الو ف. -ث
 .منع التصرف لمدة محددة ال تت اوز ستة أشهر  ناً  على طلب مالك العقار -ج
 . أو  يود أخرى تواف  عليها الهيئة تصرفاتأية  -ح

 

 للتصرفات العقارية صك الملكية( 19المادة )
 العقارتفاصيل  صك ملكية يبّي  بإصدار م  إجرا ات التس يل العقاري يقوم المس ل العقاري  االنتها عند 

وأي مالحظات  والح  العقاري وبيانات مالك الح  العقاري وأية  يود على الح  العقاري في حال وجودها
 . أخرى 

 

 جواز التصرف بالحق العقاري ( 20المادة )
 أو غيرها م  الحقوق العقارية محدودة المدة ويل األجلأو عقد اوي ار ط االنتفا لصاحب ح   .1

، الح  العقاري بما ال ي اوز مدة الح  العقاري التصرف في  دون إذن المالك، ويشمل ذلك ره  
 مالم يتم االتفاق على غير ذلك.

أو عقد اوي ار طويل األجل  االنتفا ال ي وز لمالك العقار ره  العقار إال بموافقة صاحب ح   .2
 الم يتم االتفاق على خالف ذلك.م
 



 

 15 من 13 صفحة

 المطلوبة لتسجيل التصرف العقاري  المستنإلات( 21المادة )
 التي تحددها تسججججج يل التصجججججرف العقاري ي ب على المتصجججججرف والمتصجججججرف إلي  تقديم المسجججججتندات ر  لغ
 .ةلالئحا

 : تسجيل الملكية العقارية المشتركةالسابعالفصل 

 

 الوحإلة العقارية( 22المادة )
و أ سم أو فيال مستقلة أو متصلة ، سوا  كانت شقة أو مكتب أو محل أو طا   أو عقارية تعتبر كل وحدة

 مستقل.  مستقاًل يصدر ل  صك ملكية، والوا عة في عقار ملكية مشتركة، عقاراً غيرها
 

 وثائق الملكية المشتركة( 23المادة )
،  يدًا ملزمًا على العقار ي ب على مالك العقار وشاغل  الهيئة وثائ  الملكية المشتركة، المعتمدة م عتبر ت  

  ها. االلتزام
 

 : أعمال المساحة والفرزثامنالفصل ال
 

 معايير حساب المساحة( 24المادة )
وبالتنسي  مع ال هات ذات  الهيئة يير المساحة المعتمدة م   بلت حسب المساحة للعقار وفقًا لمعا -أ

 .العال ة
 لبات كل مشرو  عقاري. معايير المساحة المناسبة حسب طبيعة ومتطستخدام اي وز للهيئة  -ب

 

 مخطط الموقع( 25المادة )
مخط  المو ع  يعدو مخط  مو ع لكل عقار يبّي  تفاصيل العقار ومساحت  ومو ع   ي صدر المس ل العقاري 

 .صك الملكيةم   جز ً 
 



 

 15 من 14 صفحة

 المساحين المعتمإلين( 26المادة )
وأية  يانات أخرى مساحي  معتمدي  ومرخصي  لمسص العقارات وتحديد مساحة العقار  تفويض الح   هيئةلل

 .   مساحي  غير معتمدي  م  الهيئةأية تقارير صادرة ع الهيئة ال تعتمدعلى أ. تطلبها الهيئة
 

 والإلمج الفرز( 27المادة )
 .الالئحةلما تحدده للوحدة العقارية وفقًا أو الدمج الفرز يح  للمالك طلب إجرا   .1
 رتبطةتعتبر كل وحدة م ،ح  عقاري إلى وحدتي  أو أكثرب الوحدة العقارية المحملةفرز تم إذا  .2

 بالح  العقاري كاماًل.

 : المقابل الماليتاسعالالفصل 

 

 المقابل الماليجإلول ( 28المادة )
 .جدول المقا ل الماليتصدر الهيئة  .1
تس يلها أو التأشير  ها في الس ل  عندالمقا ل المالي على التصرفات  ي حّصل المس ل العقاري  .2

  دول المقا ل الماليوفقًا ل مقا ل الخدمات المقدمة م   بل س ل البيع على الخارطة و و العقاري أ
 الصادر ع  الهيئة.

 التهرب من الرسوم ( 29المادة )
كل  أو  بقصد التهرب م  سداد المقا ل المالي غير صحيحةومات كل م  يدلي بأي  يانات أو معل يعا ب

 بغرامة تساوي ضعف  يمة الرسم الذي ثبت تهرب  م  سداده. المستح  للمس ل العقاري جز ًا من  و 
 

 : األحكام الختاميةالتاسعالفصل 

 

 أهلية التعاقإل للبيع والشراء( 30المادة )
 الالزمة للتعا د.  الشرعية يتمتع كافة أطراف التصرف المطلوب تس يل  باألهلية ي ب أن



 

 15 من 15 صفحة

 

 المخالفات( 31المادة )
يح  للهيئة إيقا  الغرامات المناسبة بح  المخالفي  وفقًا ل دول المخالفات والغرامات الذي تصدره  -أ

 الهيئة.
يعا ب بالس   مدة ال تزيد ع  ثالث سنوات كل شخص يخالف أو يعي  تطبي  أحكام هذا  -ب

 النظام.

  

 والتعليمات( الالئحة  32)  المادة
 تصدر الهيئة الالئحة والتعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 

 

  سريان النظام( 33المادة )
نظجججججججججام التسججججججججج يل العينجججججججججي للعقجججججججججار الصجججججججججادر بالمرسجججججججججوم الملكجججججججججي  النظجججججججججام محجججججججججل هجججججججججذا يحجججججججججل .1

ھ واألنظمجججججججججججججججججججججة ذات العال جججججججججججججججججججججة ولوائحهجججججججججججججججججججججا  1423   02   11( وتجججججججججججججججججججججاريخ 6ر جججججججججججججججججججججم )م  
 .وي لغى كل ما يتعار  مع  م  أحكام المملكةالتنفيذية في 

 .نشره في ال ريدة الرسميةيسري هذا النظام م  تاريخ  .2
  


