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اإنهاءات املواريث

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل:املحكمة العامة بجازان رقم 
تارخيها:١٤٣٥ القضية:٣٥١١٥٤٩٣  
حمكمة االستئناف:حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه:١٤٣٥/٠٦/١٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٧٥٧٢ 

إثباتاتنازلا-اعقارامنزوعاتملمكيةا-اتلاعويضاعنهابعقاراآخلا-اورثةابينهلاسارصا-اسلترا
سقمةا تلانازلا-ا ثبوتا عدولا-ا شهودا شهادةا لمقارصا-ا ومصمحةا غبطةا تخلربتءا-ا سقلا

تلاعويضاعىلاتلورثة.

شهادةاتلشهوداوسلتراأهلاتخلربة.

أهنى املنهي بصفته مندوب أمانة إحدى املناطق طالبًا إثبات تنازل ورثة من ضمنهم قارصة 
عن عقار مملوك هلم أرضًا وبناًء جرى نزع ملكيته لصالح أمالك الدولة مقابل تعويضهم 
بأرض بديلة وبمبلغ مايل عن البناء، كام طلب تسليمهم ذلك التعويض، وقد حرض وكيل 
الورثة والولية عىل القارصين وأقرا بصحة اإلهناء، ثم حتقق القايض من رسيان مفعول صك 
ملكية العقار املنزوع، كام تم تثمني العقار من قبل ثالثة مكاتب عقارية، وقد ورد قرار قسم 
اخلرباء متضمنًا وجود غبطة ومصلحة للقرص يف التعويض النقدي والعيني الوارد باإلهناء، 
يف  للقارصة  واملصلحة  الغبطة  بوجود  فشهدا  رشعًا  معدلني  شاهدين  الطرفان  أحرض  ثم 
ذلك التعويض، ولذا فقد ثبت لدى القايض تنازل الورثة عن األرض والبناء اململوك هلم 
للورثة، وقرر  البديل  العقار  املنطقة، وتنازل األمانة عن  بأمانة  الدولة ممثلة  لصالح أمالك 
املوضح يف احلكم  منه  القارصة  الورثة، وتسليم نصيب  النقدي بني  التعويض  مبلغ  قسمة 
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إىل الولية عليها، ولوجود قارصة بني الورثة فقد جرى عرض احلكم عىل حمكمة االستئناف 
فقررت تصديقه.

عىل  وبناء  بجازان،  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
اإلحالة الواردة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بجازان برقم ٣٥٥٦٧٨٨١ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ فتحت اجللسة يف هذا اليوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ، وفيها 
حرض مندوب أمانة منطقة جازان )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
وبناًء عىل  أمني منطقة جازان رقم ٣٥/١٦٥٩٢ يف ١٤٣٥/٣/١٨هـ،  بموجب خطاب 
خطاب أمانة منطقة جازان رقم )٧٥٣٣٢( يف ١٤٣٢/٢/١٣هـ املبني عىل القرار الوزاري 
ومن  العقارات  من  عدد  نزع  عىل  باملوافقة  القايض  ١٤٣١/٨/١٥هـ  يف   ١٩١٦٩ رقم 
ضمنها العقار رقم )...( اخلاص بورثة املواطن )...( استنادا عىل نظام نزع ملكية العقارات 
للمنفعة العامة، ووضع اليد املؤقت عىل العقار والصادر بقرار جملس الوزراء رقم )٣١( يف 
١٤٢٤/٢/٥هـ واملصادق عليه باملرسوم امللكي رقم م/١٥ يف ١٤٢٤/٠٣/١١هـ وبعد 
وضع  بتنظيم  القايض  ١٤٢٢/٩/١٣هـ  يف  ٩٢٨/٤/م  رقم  السامي  األمر  عىل  االطالع 
الساكنني بحي )...( و)...( و)...( بمدينة جازان، فقد جرى نزع األرض واملباين اخلاصة 
املحكمة  من  الصادر  ١٣٩٥/٥/١١هـ  يف   ٣٢٢ رقم  بالصك  هلم  واململوكة   )...( بورثة 
العامة بجازان لصالح أمالك الدولة ألمانة منطقة جازان وعوضوا عن املباين بتعويض نقدي 
قدرة ثامنامئة وستة وأربعون ألف ومخسامئة ريال )٨٤٦٥٠٠ريال( موجب الشيك الصادر 
من مؤسسة النقد العريب برقم )...( يف ١٤٣١/٩/٢٦هـ، وعوضوا عن األرض بتعويض 
التعوييض  املخطط  من   )...( رقم  القطعة  وهي  مماثلة  بديلة  أرض  عن  عبارة  وهو  عيني 
بمدينة جازان وحدودها وأطواهلا ومساحتها اإلمجالية وفق  املعتمد رقم٣٦١ بحي )...( 
بيان التحديد رقم )...( يف ١٤٣١/٨/١٥هـ املعتمد من األمانة كام ييل من الشامل القطعة 
 )...( رقم  القطعة  وجنوبا  ٢٠م  بطول  ٣٠م  عرض  شارع  ورشقا  ٥٠م  بطول   )...( رقم 
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بطول ٥٠م وغربا القطعة رقم )...( بطول ٢٠م واملساحة اإلمجالية )١٠٠٠م٢( ألف مرتا 
الورثة قصار  مبان، ولكون من ضمن  األمانة األرض وما عليها من  استلمت  مربعا وقد 
أطلب احلكم باستالمهم املبلغ واألرض املذكورين، وتنازل الورثة والويل عن القصار عن 
األرض واملباين املذكورة ألمالك الدولة لصالح أمانة منطقة جازان. هكذا أهنى، وحرض يف 
هذه اجللسة الوكيل الرشعي )...( سعودي اجلنسية حيمل السجل املدين رقم )...( الوكيل 
عن )...(، وبموجب الوكالة الرشعية الصادرة من كتابة العدل الثانية باملدينة املنورة برقم 
٣٠٤١٤ يف ١٤٣٢/٥/١٦هـ، وبالوكالة عن )...( أصالة عن نفسه وبوكالته عن كل من 
)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بجنوب حمافظة جدة برقم ١٩٢٦٣ يف ١٤٣٢/٥/٢٧هـ، وبوكالته عن )...( أصالة عن 
نفسها وبالوالية عن ابنتها القارصة )...( بموجب صك الوالية الصادر من املحكمة العامة 
بجازان رقم ٤/٢ يف١٤٢٥/٣/٢٢هـ و)...( و)...( و)...( أبناء )...(، بموجب الوكالة 
والصادرة من كتابة العدل الثانية بجازان رقم٦٧٠٣ وتاريخ ١٤٧٣٢/٦/١٨هـ، ومجيع 
الوكاالت ختول له حق املطالبة بتعويضات حي )...( بجازان والعائد هلم باإلرث من مورثهم 
)...(، سواء كان نقدا أو شيكا، ورصف الشيك من البنك املحال إليه وإهناء كافة اإلجراءات، 
واملخاصمة  واملرافعة  املطالبة  يف  احلق  وله  والرشعية،  احلكومية  اجلهات  مجيع  ومراجعة 
وسامع الدعاوي والرد عليها، وإقامة البينة والدفع وقبول احلكم واالعرتاض عليه واإلقرار 
واإلنكار، ومجيعهم ورثة )...( بموجب صك حرص الورثة رقم ٤٤ يف ١٤٢٤/٥/١٤هـ، 
وقرر املصادقة عىل كل ما أهنى به مندوب األمانة. هكذا قرر، وقد جرى تقييم قيمة املبنى من 
ثالثة مكاتب عقارية وهي مكتب )...( للعقار يف ١٤٣٢/٨/١٨هـ بقيمة ٦٨٠٠٠٠ فقط 
ستامئة وثامنون ألف ريال، ومن مكتب )...( للخدمات العامة والعقارية بقيمة ٦٠٠٠٠٠ 
ألف  ومخسون  ستامئة   ٦٥٠٠٠٠٠ بقيمة  العقاري   )...( مكتب  ومن  ريال  ألف  ستامئة 
ريال، وقد جرى الكتابة إىل قسم اخلرباء من فضيلة سلفنا الشيخ )...( بموجب اخلطاب 
الصك  الوقوف عىل األرض وتطبيق  أجل  رقم٣٢١٠٩٠٦٤١ يف ١٤٣٢/٨/٢٣هـ من 
عليه واإلفادة عن حتقيق الغبطة واملصلحة، فوردنا القرار رقم ٣٢٢ يف ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ 
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املتضمن ما نصه: )احلمد هلل وحده وبعد، فبناء عىل خطاب فضيلة القايض باملحكمة العامة 
بجازان )...( رقم ٣٢١٠٩٠٦٤١ يف ١٤٣٢/٨/٢٣هـ بخصوص طلب ورثة )...( بيع 
عقار هلم بموجب الصك رقم ٣٢٢ يف ١٣٩٥/٥/١١هـ وطلب فضيلة القايض بخطابه 
املشار إليه التحقق من الغبطة واملصلحة يف بيع العقار بمبلغ وقدره ثامنامئة وستة وأربعون 
ألف ومخسامئة ريال ٨٤٦٥٠٠ للقارص من الورثة، وقد جرى االطالع عىل كامل األوراق 
والتسعريات املرفقة، وقد اتضح لنا أن املبلغ املذكور فيه غبطة ومصلحة للقارص من الورثة، 
وباهلل التوفيق. عضوي هيئة النظر ويل )...( توقيعه و)...( ( ا.هـ. وجرى الكتابة لرئيس 
١٣٩٥/٥/١١هـ،  يف   )٣٢٢( رقم  الصك  سجل  عىل  للكشف  بجازان  العامة  املحكمة 
فورد خطاهبم رقم )١٧٥٠( يف ١٤٣١/٩/٥هـ املتضمن )أنه بالكشف عىل سجله وجد 
مطابقا وملحقا عليه مجيع اإلحلاقات(، ثم قرر املنهيان بأننا أحرضنا للشهادة وأدائها كال من: 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، وشهدا قائلني: نشهد اهلل بأن التعويض بمبلغ وقدره )٨٤٦٥٠٠( 
ريال وبقطعة األرض رقم )...( فيه غبطة ومصلحة للقارص. هكذا شهدا، وجرى تعديلهام 
التعديل الرشعي من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...(، 
فبناًء عىل ما تقدم من إهناء مندوب األمانة ومصادقة الورثة والويل عىل القارص وملا جاء يف 
بجازان وبعد االطالع  األوىل  العدل  كتابة  )رئيس  وملا جاء يف خطاب  اخلرباء،  قرار قسم 
عىل الصكوك املذكورة ولشهادة الشاهدين املعدلني رشعا فقد ثبت لدي أن يف التعويض 
واملباين  األرض  عن  القارص  وويل  الورثة  تنازل  لدي  ثبت  كام  للقارص،  ومصلحة  غبطة 
املذكورة أعاله، وتنازل األمانة عن قطعة األرض املذكورة لورثة )...(، وجرى تقسيم مبلغ 
التعويض، فاتضح أن نصيب القارصة من التعويض النقدي مبلغ وقدره )٤١١٤٩.٣٠( 
واحد وأربعون ألف ومائة وتسعة وأربعون رياال وثالثون هللة، يسلم لوليتها وقد أمرت 
بالتهميش عىل الصك املذكور أعاله وسجله بموجبه وإخراج صك بالقطعة املعوض هبا، 
وذلك بعد تصديق هذا اإلجراء من حمكمة االستئناف، وبعرضه عىل مجيع األطراف قبلوا 
به، وكان ختام هذه اجللسة يف متام الساعة احلادية عرشة ونصف، وباهلل التوفيق. وصىل اهلل 
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عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ.

بتدقيق قضايا األحوال  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد، 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
بجازان  العامة  املحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  املحكمة  الواردة هلذه  املعاملة  عىل 
برقم ٣٥٥٦٧٨٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
)...( موكيل رقم ٣٥٢١٤٩١٦ يف ١٤٣٥/٤/١٩هـ املتعلقة بطلب )...( اإلذن ببيع عقار 
قارص عىل الصفة املوضحة بالصك، املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، تقررت املصادقة عىل احلكم مع التنبيه املرفق، واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.


