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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بأيب عريش
تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٨٤٠٥١ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري
تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ رقم القرار:٣٥١٧٢١١٠  

حرصاورثةا-اعدماإضافةابنتايفاتلصكا-اوالدهتاابعداصدورها-اشهادةاشهوداعدولا-ا
إسلتراباسياتلورثةا-اثبوتاإرثاتلبنتالوتلدهاا-اإحلاسهابالصكاتألساس.

تملادةا)ل٦ل/1(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

وهي  تويف  ألنه  وذلك  املتوىف  والدها  ورثة  حرص  صك  إىل  إضافتها  طالبة  املنهية  أهنت 
محل يف بطن والدهتا ومل يتم إضافتها يف صك حرص الورثة، وبطلب البينة من املنهية أبرزت 
بطاقة العائلة اخلاصة بوالدها وقد أضيف اسمها فيها، كام أحرضت الشاهدين اللذين شهدا 
يف إهناء حرص ورثة والدها فشهدا بصحة إهنائها وعدال التعديل الرشعي، ثم حرض باقي 
الورثة وأقروا بصحة اإلهناء، ولذا فقد ثبت لدى القايض أن املنهية ترث من والدها املخرج 
له صك حرص ورثة من املحكمة، وقرر إضافتها يف الصك بعد تصديق حمكمة االستئناف 

عىل ما أجراه، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

 
عىل  وبناء  عريش،  بأيب  العامة  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٤٨٤٠٥١ برقم  عريش  أيب  حمكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
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وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ،  برقم ٣٤٢٤٦٤٩٩١  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ 
وفيها   ١٢  :٠٢ الساعة  اجللسة  افتتحت  املــوافــق١٤٣٤/١٠/٢٩هـ  اخلميس  يوم  ويف 
حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وأهنت قائلة: لقد أخرج 
١٤١٩/٣/٦هـ  وتاريخ   ٣/١٠ برقم  املحكمة  هذه  من  ورثة  حرص  صك  األكرب  أخي 
لوالدي ومل ُأذكر فيه كون والديت وقت وفاة والدي كانت حامال يب، ومل يتضح احلمل إال 
لوالدي،  الذي  العائلة  لوالدي وأنا مضافة يف كرت  الذي  الورثة  بعد إخراج صك حرص 
أطلب إضافتي للصك املذكور، ثم جرى مني االطالع عىل الصك املذكور أعاله فوجدته 
كام ذكرت املنهية، كام جرى مني االطالع عىل كرت العائلة العائد ملورثهم فوجدهتا مضافة، 
 )...( السابق  اإلهناء  شاهد  هو  بينتي  بقوهلا:  أجابت  ذلك  عىل  املنهية  من  البينة  وبطلب 
سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( والشاهد )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين 
رقم )...(، وبسؤاهلام عىل انفراد عام لدهيام من شهادة فأجاب األول بقوله: إن )...( حمل 
اإلهناء ترث من والدها ومل نشهد هبا سابقا كون الزوجة كانت حاماًل ومل يتبني احلمل إال 
بعد وفاة املورث، وعندما أردنا تزوجيها طلبوا صك حرص الورثة فلم نجدها فيه لذا نطلب 
إضافتها، وبسؤال الشاهد الثاين )...( أجاب بقوله: سقط اسم املنهية من صك حرص الورثة 
وهي مضافة يف كرت العائلة العائد لوالدها، هكذا شهدا، وبسؤال املنهية عمن يزكي بينتها 
و)...(   )...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودي   )...( احلارضون  هم  بقوهلا:  أجابت 
الشهود  بقوهلام:  أجابا  الشهود  وبسؤاهلام عن   ،)...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودي 
وكرت  الشهود  وشهادة  اإلهناء  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  أنفسنا،  عىل  شهادهتم  نقبل  عدول 
الورثة من هذه  له صك حرص  )...( ترث من والدها واملخرج  أن  ثبت لدي  فقد  العائلة 
املحكمة برقم ٣/١٠ وتاريخ ١٤١٩/٣/٦هـ، وأمرت برفع ذلك ملحكمة االستئناف بناء 
التهميش عىل صكه وسجله  أرجأت  الرشعية، كام  املرافعات  نظام  املادة ١/٢٦٣من  عىل 
حتى ورود املعاملة من حمكمة االستئناف وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ. 
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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املنهية )...( مع معرفها، وقد وردتنا املعاملة من حمكمة  الساعة ٥٧: ١١، وفيها حرضت 
صدور  واملتضمن  ١٤٣٤/١٢/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٣٤٩٣٦ رقم  باخلطاب  االستئناف 
القرار رقم ٣٤٣٦٩٣٩٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، ونص احلاجة منه: وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل: مل نجد فضيلته طلب بقية الورثة للمصادقة 
عىل ما أهنت به املنهية )...( وال بد من ذلك، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن ما جاء 
يف املالحظة وجيه، فقد جرى سؤال املنهية عن بقية الورثة فقالت: كلهم حارضون سوى 
بالدخول وهم )...( و)...( و)...( و)...(  أختي )...( فهي يف حائل، فجرى اإلذن هلم 
و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( وبسؤاهلم بعد التأكد من هوياهتم أقروا مجيعا بأن 
املنهية أختهم وترث معهم من والدهم هكذا قرروا، فجرى إفهام املنهية بأن عليها إحضار 
الوارثة )...( لإلقرار بام أقر به بقية الورثة فأبدت فهمها لذلك، ورفعت اجللسة ويف يوم 
الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠١/١٦هـ افتتحت اجللسة الساعة ٥٨: ١١ وفيها حرضت املنهية 
وحرض حلضورها معرفها )...( املذكورة بياناته يف جلسة سابقة، كام حرض بصفته وكيال عن 
)...( بالوكالة رقم ١٨ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٤هـ الصادرة من كتابة عدل الروضة والتي 
إنني  قائال:  وقرر  ملورثهم  العائدة  الورثة  حرص  صك  يف   )...( إضافة  من  به  قام  ما  ختوله 
أطلب التوقيع نيابة عن )...( يف إضافة أختنا )...( يف صك حرص الورثة؛ لذا فقد بقيت عىل 
ما قررته سابقًا وقررت رفع كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف لتقرير ما تراه وأقفلت 
آله  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  الثانية عرش والربع وباهلل  الساعة  هذه اجللسة 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٦هـ.

اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٢/٢١هـ  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
رقم  بخطاهبم  بعسري  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  وردتنا  وقد   ،١١  :٢٦ الساعة 
 ٣٥١٣٧٦٩٤ رقم  الصادر  القرار  به  واملرفق  ١٤٣٥/٢/٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٣٤٩٣٦
وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  منه:  احلاجة  ونص  ١٤٣٥/٢/٦هـ،  وتاريخ 
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وتاريخ   ٣٤٣٤٥٥١٥ رقم  بالصك  أحلق  فضيلته  أن  نجد  مل  ييل:  ما  لوحظ  املعاملة 
١٤٣٤/١٠/٢٩هـ ما أحلقه بضبط القضية املؤرخ ١٤٣٥/١/٩هـ مع أخذ إقرار الوكيل 
الرشعي )...( عن موكلته الوارثة )...( بالوكالة رقم ١٨ يف ١٤٣٥/١/١٤هـ الصادرة من 
كتابة الروضة مع تدوين هويات الورثة املذكورين مع ختم صورة الضبط طبق األصل وال 
بد من ذلك ملالحظة ما ذكر وإحلاق ما يستجد بالضبط وصورته وملخصه بالصك وسجله 
واهلل املوفق ا.هـ قضاة االستئناف ختمهم وتوقيعهم، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة 
يف  جاء  ما  إحلاق  الزم  إكامل  جرى  فقد  وجيه  املالحظة  يف  جاء  ما  بأن  االستئناف  حمكمة 
الضبط وصكه، كام أنه قد أخذ اإلقرار عىل املنهي يف جلسة سابقة إال أن الضبط مل يرفق من 
قبل املوظف املختص وقد جرى إرفاقه، أما السجالت املدنية للورثة فهي عىل النحو التايل: 
املدين )...(و )...( وسجله  املدين )...(و )...( وسجله  من واقع هوياهتم )...( وسجله 
وسجلها   )...( )...(و  املدين  وسجلها   )...( )...(و  املدين  وسجله  و)...(   )...( املدين 
املدين )...(و )...( وسجلها املدين )...( و)...( وسجلها املدين )...( أوالد )...( و)...( 
وسجلها املدين )...( وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ.
بتدقيق قضايا األحوال  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد، 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
الشيخ/  عريش  بأيب  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحكمة  هلذه  الواردة  املعاملة  عىل 
)...( برقم/٣٤٢٥٣٤٩٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٣هـ املرفق هبا الصك الصادر من فضيلته 
برقم/ ٣٤٣٤٥٥١٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ اخلاصة بطلب )...( بشأن إضافة اسم 
مولود بصك حرص الورثة عىل الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون 
ما  عىل  وباالطالع  املعاملة،  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  سبق  وحيث  بباطنه، 
أجاب به فضيلته وأحلقه بالضبط والصك وسجله بناًء عىل قرار الدائرة رقم ٣٥١٣٧٦٩٤ 
يف ١٤٣٥/٢/٦هـ تقررت املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري مع التنبيه املرفق. واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.


