تقييم فعالية نظام التسجيل العيين للعقار -حمافظة حرميالء حالة دراسية
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املقدمة
تقدر مساحة اململكة العربية السعودية أكثر من  2.250.000كيلومرت مربع وقد أولت هذه الدولة منذ
أتسيسها االهتمام بتنظيم أمور الدولة ومنها ما يتعلق بتنظيم امللكية العقارية ومحايتها كون الثروة العقارية ذات أمهية
كربى يف اقتصاد كل بلد – ويعترب سوق العقار من أكرب القطاعات االقتصادية أتثريا يف الناتج احمللي اإلمجايل يف
اململكة بعد النفط والصناعات البرتولية يف السنوات األخرية ،وال ترجع األمهية إىل قيمتها املادية فحسب ،بل ألهنا
تشكل عنصرا هاما ورئيسيا يف تدعيم البناء االجتماعي واالقتصادي يف أي بلد.
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حيث سنّت الدولة عدد من األنظمة والقرارات اليت هتدف يف جمملها إىل محاية امللكية العامة واخلاصة ،ومن مث وضع
اخلطط والربامج للتصرف ابمللكية العامة سواء كان ذلك من خالل املنح اليت تقدم للمواطنني أو من خالل البيع
والتأجري اللذان يعدان رافدا جيدا من روافد تنمية إيرادات البلدايت ،فضال عن تلك األراضي اليت خصصت لألجهزة
احلكومية وللمرافق العامة من مساجد ومرافق تعليمية وصحية واجتماعية وحدائق ومالعب.
هناك أنظمة متعددة تناولت األحكام املتعلقة بتسجيل العقارات يف اململكة ،وتفرقت مواد التسجيل فيما بينها مثل:
 نظام كتاب العدل.
 نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي.
 تنظيم األعمال اإلدارية يف الدوائر الشرعية.
 نظام القضاء.
 نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.
 نظام الرهن العقاري املسجل.
 نظام متلك غري السعوديني للعقار واستثماره.
 نظام متلك مواطين اجمللس للعقار.
 نظام التسجيل العيين للعقار.
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أنظمة التسجيل العقاري ابململكة
يتخذ من الشخص أساس لقيد احلقوق يف السجل املعد لذلك
يعتمد إثبات احلقوق يف السجل على أمساء أصحاهبا وأرقام
الصكوك

نظام التسجيل الشخصي

يتخذ نظام التسجيل العيين للعقار من الوحدة العقارية أساسا
إلنشاء السجل العقاري وإفراد صحيفة مستقلة من صحائف
السجل لكل عقار يقيد فيها مجيع البياانت املتعلقة به من حيث
نظام التسجيل العيين للعقار
حالته الشرعية والوصفية كما تثبت فيها مجيع التغيريات اليت تطرأ
على هاتني احلالتني حبيث تكون هذه الصفحة صورة صادقة ودقيقة
حلالة العقار.
يقوم النظام على أساس املسح الفين الدقيق للوحدة العقارية حبيث يكون لكل وحدة عقارية خارطة مستقلة تبني
موقعها وحدودها وأطواهلا ومساحتها ومعاملها وما عليها من منشآت وأرقام الوحدات اجملاورة هلا .
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صك املليكة
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مزااي تطبيق نظام التسجيل العيين للعقار

ازدهار
االقتصاد
الوطين

سعر العقار

االقبال على
االستثمار

احلد من
املنازعات

قيمة العقار
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اخنفاض
أسعار
الفائدة

تدعيم
االئتمان

جدول مقارنة بني نظام التسجيل الشخصي والتسجيل العيين للعقار
نظام التسجيل الشخصي
الدقة

ال يوجد فيه معلومات فنية دقيقة

الصفة الشرعية
أساس التسجيل يعتمد يف التسجيل على مالك العقار
قابل للطعن يف التسجيل

رقم السجل
نظام الكرتوين
العوائد املالية

نظام التسجيل العيين للعقار

يعتمد على االحداثيات اجلغرافية املبنية على املرجع
اجليوديسي املوحد
غري قابل للطعن يف التسجيل ومكتسب للقطعية الشرعية
يعتمد يف التسجيل على موقع العقار

يعتمد يف التسجيل على التسلسل الرقمي
لكل صحيفة رقم مميز ال ميكن تكراره
لكل صك يف السنة الواحدة
يوجد نظام الكرتوين موحد بني اجلهتني ويتم تبادل
ال يوجد نظام الكرتوين موحد بني اجلهتني
املعلومات بشكل آين وحلظي
ال يوجد أي عائد مايل للدولة
يوجد عوائد مالية يف القيود التالية للقيد األول
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التوصيات
 -1تفعيل الشركة الوطنية خلدمات التسجيل العيين للعقار الصادر ابملرسوم امللكي رقم  39198واتريخ18/6/1437هـ والبالغ رأس ماهلا 1
مليار رايل واليت هتدف إىل دعم الوزارتني يف تطبيق نظام التسجيل العيين للعقار.
 -2دعم نظام التسجيل العيين للعقار وذلك إبسنادها إىل هيئة متخصصة للتسجيل العيين للعقار أسوة ابهليئة العامة للعقار وذلك لتطبيق النظام
على كافة أرجاء اململكة.

 -3ختصيص برامج أكادميية متخصصة يف تغطية النقص احلاصل يف السوق يف جمال نظام التسجيل العيين للعقار سواء من قانونيني متخصصني أو
فنيني مهندسني يف نظام التسجيل العقاري أو مساحني عقاريني أو ما حتتاجه الدوائر العقارية من وظائف أخرى.
 -4بناء القدرات البشرية وتطويرها سواء يف القطاع البلدي او قطاع وزارة العدل.
 -5تكثيف اجلانب اإلعالمي للتوعية أبمهية التسجيل العيين للعقار سواء لألفراد أو اجلهات احلكومية أو شبه حكومية أو اخلاصة.

 -6إصدار تشريعات ملزمة للجهات احلكومية بتسجيل عقاراهتا يف نظام التسجيل العيين للعقار.
 -7تعديل القيد األول حبيث يكون مبقابل رسوم مالية لتحفيز الشركة الوطنية خلدمات التسجيل العيين للعقار.
 -8دعوة بيوت اخلربة العاملية املتخصصة يف التسجيل العيين للعقار ابملسامهة يف بناء األنظمة والتشريعات ونقل أفضل املمارسات العاملية للسوق
احمللي.
 -9حتفيز القطاع اخلاص لسد احلاجة والنقص يف السوق ملتطلبات تنفيذ نظام التسجيل العيين للعقار.
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شكرا لكم
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