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منذالدولةهذهأولتوقدمربعكيلومرت2.250.000منأكثرالسعوديةالعربيةاململكةمساحةتقدر
أمهيةذاتالعقاريةالثروةكونومحايتهاالعقاريةامللكيةبتنظيميتعلقماومنهاالدولةأموربتنظيماالهتمامأتسيسها

يفاإلمجايلاحملليالناتجيفأتثريااالقتصاديةالقطاعاتأكربمنالعقارسوقويعترب–بلدكلاقتصاديفكربى
ألهنابلفحسب،املاديةهاقيمتإىلاألمهيةترجعوالاألخرية،السنواتيفالبرتوليةوالصناعاتالنفطبعداململكة
.بلدأييفواالقتصادياالجتماعيالبناءتدعيميفورئيسياهاماعنصراتشكل
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الناتج المحلي اإلجمالي

التصنيف الناتج المحلي اإلجمالي التصنيف التعدين والتحجير

التصنيف الصناعات التحويلية التصنيف خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال

املقدمة
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وضعمثومناصة،واخلالعامةامللكيةمحايةإىلجمملهايفهتدفاليتوالقراراتاألنظمةمنعددالدولةسّنتحيث
البيعخاللنمأوللمواطننيتقدماليتاملنحخاللمنذلككانسواءالعامةابمللكيةللتصرفوالربامجاخلطط

لألجهزةخصصتاليتاألراضيتلكعنفضالالبلدايت،إيراداتتنميةروافدمنجيدارافدايعداناللذانوالتأجري
.ومالعبوحدائقواجتماعيةوصحيةتعليميةومرافقمساجدمنالعامةوللمرافقاحلكومية

:مثلبينهافيماجيلالتسموادوتفرقتاململكة،يفالعقاراتبتسجيلاملتعلقةاألحكامتناولتمتعددةأنظمةهناك
العدلكتابنظام.
الشرعيالقضاءمسئولياتتركيزنظام.
الشرعيةالدوائريفاإلداريةاألعمالتنظيم.
القضاءنظام.
وفرزهاالعقاريةالوحداتملكيةنظام.
املسجلالعقاريالرهننظام.
واستثمارهللعقارالسعودينيغريمتلكنظام.
للعقاراجمللسمواطينمتلكنظام.
للعقارالعيينالتسجيلنظام.
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ةابململكأنظمة التسجيل العقاري 

نظام التسجيل الشخصي

عقارنظام التسجيل العيين لل

لكلذمن الشخص أساس لقيد احلقوق يف السجل املعد يتخذ 
أرقام يعتمد إثبات احلقوق يف السجل على أمساء أصحاهبا و 

الصكوك

أساساةالعقاريالوحدةمنللعقارالعيينالتسجيلنظاميتخذ
فصحائمنمستقلةصحيفةوإفرادالعقاريالسجلإلنشاء
حيثمنبهةاملتعلقالبياانتمجيعفيهايقيدعقارلكلالسجل
تطرأاليتغيرياتالتمجيعفيهاتثبتكماوالوصفيةالشرعيةحالته
ودقيقةصادقةةصور الصفحةهذهتكونحبيثاحلالتنيهاتنيعلى
.العقارحلالة

تبنيمستقلةارطةخعقاريةوحدةلكليكونحبيثالعقاريةللوحدةالدقيقالفيناملسحأساسعلىالنظاميقوم
.هلااجملاورةالوحداتوأرقاممنشآتمنعليهاوماومعاملهاومساحتهاوأطواهلاوحدودهاموقعها
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صك املليكة
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يين للعقارمزااي تطبيق نظام التسجيل الع

تدعيم 
االئتمان

اخنفاض 
أسعار 
الفائدة

احلد من 
املنازعات

االقبال على 
االستثمار

ازدهار 
االقتصاد 
الوطين

قيمة العقارسعر العقار 
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نظام التسجيل العيين للعقارنظام التسجيل الشخصي

ةال يوجد فيه معلومات فنية دقيقالدقة
املرجع يعتمد على االحداثيات اجلغرافية املبنية على

اجليوديسي املوحد

عية الشرعية غري قابل للطعن يف التسجيل ومكتسب للقطقابل للطعن يف التسجيلالصفة الشرعية
يعتمد يف التسجيل على موقع العقارعقاريعتمد يف التسجيل على مالك الأساس التسجيل

سل الرقمي يعتمد يف التسجيل على التسلرقم السجل
لكل صحيفة رقم مميز ال ميكن تكرارهلكل صك يف السنة الواحدة 

بادل يوجد نظام الكرتوين موحد بني اجلهتني ويتم تجلهتنيال يوجد نظام الكرتوين موحد بني انظام الكرتوين
املعلومات بشكل آين وحلظي

ليوجد عوائد مالية يف القيود التالية للقيد األو ال يوجد أي عائد مايل للدولة العوائد املالية

ين للعقارجدول مقارنة بني نظام التسجيل الشخصي والتسجيل العي



1هـ والبالغ رأس ماهلا 18/6/1437واتريخ39198تفعيل الشركة الوطنية خلدمات التسجيل العيين للعقار الصادر ابملرسوم امللكي رقم -1
.مليار رايل واليت هتدف إىل دعم الوزارتني يف تطبيق نظام التسجيل العيين للعقار

امة للعقار وذلك لتطبيق النظامدعم نظام التسجيل العيين للعقار وذلك إبسنادها إىل هيئة متخصصة للتسجيل العيين للعقار أسوة ابهليئة الع-2
.  على كافة أرجاء اململكة

واء من قانونيني متخصصني أو ختصيص برامج أكادميية متخصصة يف تغطية النقص احلاصل يف السوق يف جمال نظام التسجيل العيين للعقار س-3
. فنيني مهندسني يف نظام التسجيل العقاري أو مساحني عقاريني أو ما حتتاجه الدوائر العقارية من وظائف أخرى

.بناء القدرات البشرية وتطويرها سواء يف القطاع البلدي او قطاع وزارة العدل-4
.  مية أو اخلاصةتكثيف اجلانب اإلعالمي للتوعية أبمهية التسجيل العيين للعقار سواء لألفراد أو اجلهات احلكومية أو شبه حكو -5
.  إصدار تشريعات ملزمة للجهات احلكومية بتسجيل عقاراهتا يف نظام التسجيل العيين للعقار-6
. تعديل القيد األول حبيث يكون مبقابل رسوم مالية لتحفيز الشركة الوطنية خلدمات التسجيل العيين للعقار-7
سوق ل أفضل املمارسات العاملية للدعوة بيوت اخلربة العاملية املتخصصة يف التسجيل العيين للعقار ابملسامهة يف بناء األنظمة والتشريعات ونق-8

.  احمللي
.حتفيز القطاع اخلاص لسد احلاجة والنقص يف السوق ملتطلبات تنفيذ نظام التسجيل العيين للعقار-9
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التوصيات



شكرا لكم
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