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مواريث

 ر٢اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٦٠١٠٢ 
حمكمة  االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٢هـ رقم القرار:٣٥٣٥٠٢٧١  

تلكةا-امبمغامايلاوجموهلتتا-اطمباسقماهاابنياتلورثةا-احتققامناحقاباتاتملورثا-ا
تقديلاسيمةاتملجوهلتتا-اتعذراسقماهاا-ابيعهااباملزتدا-اسقمةاتملبمغاعىلاتلورثة.

تتفاقاتألطلتفاوتعذراتلققمة.

أقامت املدعية دعواها ضد باقي الورثة املدعى عليهم طالبة احلكم بقسمة جموهرات ومبلغ 
الدعوى عىل  الرتكة، وبعرض  تركة مورثتهم، وإعطائها حقها الرشعي من تلك  مايل من 
املدعى عليهم أقروا بصحتها، وأنه ال مانع لدهيم من حرص املبلغ املايل وتقدير املجوهرات 
وقسمتها عليهم، وقد وردت إفادة مؤسسة النقد ببيان املبلغ املوجود يف حسابات املورثة، 
كام وردت إفادة شيخ الصاغة ببيان قيمة املجوهرات؛ ونظرًا ألنه يتعذر قسمة املجوهرات 
فقد  لذا  ملورثتهم؛  عائدة  كوهنا  اقتنائها  عىل  منهم  واحد  كل  حلرص  بالتساوي  الورثة  بني 
حكم القايض ببيع املجوهرات باملزاد العلني حتت إرشاف قايض التنفيذ وللورثة احلضور 
الورثة كل حسب  املايل عىل  املبلغ  ورشاؤها، وهم مقدمون عىل غريهم، كام حكم بقسمة 

نصيبه، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناًء 
عىل املعاملة املقيدة هبذه املحكمة برقم ٣٤٨٥٣١٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ، واملحالة 
وتاريخ   ٣٤١٦٠١٠٢ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا 
١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ، ويف يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٠٥/١٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
احلادية عرش والنصف وفيها حرضت املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...(، وحرض حلضورها املدعى عليهم كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(، و)...( سعودية  الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية  )...(، و)...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبم من قبل املدعى عليه )...(، ومل حيرض بقية املدعى عليهم، 
وال من يمثلهم، وقد وردتنا إفادات قسم املحرضين أنه جرى تبليغ كل من )...( عن طريق 
وكيله )...( و)...( لشخصها و)...( لشخصها و)...( لشخصها و)...( رفض االستالم، 
وبلغ شفهًيا باملوعد؛ ونظرًا ألن املدعية مل حترر دعواها فقد رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى 
و)...(  و)...(  و)...(   )...( من  كل  عليهم  املدعى  حلضورها  وحرض  املدعية،  حرضت 
و)...( أصالة عن نفسها ووكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
الدعاوى  إقامة  التي ختول هلا حق  برقم ٤٧٣٠٣ وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٧هـ،  بشامل جدة 
املوافق  األربعاء  يوم  اجللسة  وافتتحت  البينة،  وإقامة  احلكم  وقبول  والدفع  عليها  والرد 
١٤٣٤/٦/٢١هـ الساعة احلادية عرشة والنصف، وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض بقية املدعى عليهم، وقد وردتنا إفادات 
فسألت  لشخصهن،   )...( بنات  و)...(   )...( تبليغ  جرى  أنه  متضمنًة:  املحرضين؛  قسم 
املدعية عن دعواها، فأجابت قائلة: أطلب مهلة أخرى لتحرير دعواي، فأجيبت لطلبها، 
ورفعت اجللسة. ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/١١/٢٠هـ الساعة احلادية عرشة صباحًا 
افتتحت اجللسة لدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة باملدينة املنورة خلف القايض )...( 
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وفيها حرضت املدعية )...( وحرض حلضورها املدعى عليهم )...( و)...( و)...( و)...( 
و)...(، ومل حيرض بقية املدعى عليهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...(، وقد تبلغوا يف 
اجللسات املاضية إما لشخصهم، أو عن طريق وكالئهم إال )...( فقد تعذر تبليغه. وبسؤال 
املدعية عن دعواها حمررة أجابت قائلة: لقد توفيت والدتنا )...(، وانحرص إرثها يف ابنتها 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( أوالدها  ويف   ،)...(
وتاريخ   ٣٣٢٣٣٨١٤ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  اإلرث  حرص  صك  حسب 
١٤٣٤/٠٥/٠٨هـ، وقد خلفت من ضمن تركتها مبلغًا ماليًا موجودا يف حساهبا البنكي؛ 
هذه  فيها،  الرشعي  حقي  وإعطائي  الرتكة،  هذه  قسمة  أطلب  وجموهرات   ،)...( بنك  يف 
دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليهم احلارضين أجاب كل واحد منهم قائاًل: ما ذكرته 
بيننا،  وقسمتها  املجوهرات،  وتقدير  املايل  املبلغ  حرص  من  مانع  وال  صحيح،  كله  املدعية 
هكذا أجاب املدعى عليهم، ثم أبرزت املدعية ورقة فيها حرص للمجوهرات، وسيجري 
رصدها يف اجللسة القادمة، وبعرض الورقة عىل احلارضين من املدعى عليهم صادقوا عليها، 
ووافقوا مجيعًا عىل رشاء الذهب بعد تقييمه؛ لذا سيجري تقدير قيمة الذهب، وعرضها عىل 
الورثة اجللسة القادمة، وستجري الكتابة ملؤسسة النقد لالستفسار عن أرصدة املورثة )...(، 
ورفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية )...(، وحرض حلضورها املدعى عليهم 
)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( بصفتها وكيلة )...( سعودية اجلنسية بموجب 
باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل 
املنورة ذات الرقم ٣٤١٥٣٢٥٢٨ والتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هــ، التي ختول هلا فيها حق 
املطالبة وإقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلجابة واجلرح 
والتعديل وطلب احلجز والتنفيذ واستالم املبالغ واستالم صكوك األحكام، والوكيلة أيضًا 
الرقم  ذات  جدة  حمافظة  يف  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن 
٤٧٣٠٣ والتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٢٧هــ، التي ختول هلا فيها حق استالم احلقوق واملطالبة 
البينة والدفع وقبول احلكم  الدعاوى والرد عليها وإقامة  هبا واملداعاة واملخاصمة وسامع 
واالعرتاض عليه؛ وذلك يف أي قضية تقام منها أو ضدها يف أي حمكمة ويف أي جهة، ومل 
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حيرض املدعى عليهم )...( و)...( و)...(، وقد قرر املدعى عليه )...( إيداع املجوهرات 
املذكورة يف حسابه البنكي يف بنك )...( ليتسنى قسمتها بالشكل النظامي، وأجبته لطلبه، 
كام أحرضت املدعية شنطة جموهرات صغرية، وقامت بعرضها عىل املدعى عليهم احلارضين 
فصادقوا عليها وعىل عددها، ثم سلموها ألخيهم املدعى عليه )...( بإرشايف، ويف جلسة 
أخرى حرضت املدعية )...(، وحرض حلضورها املدعى عليهم )...( و)...( و)...( و)...( 
أصيلة عن نفسها ووكيلة عن )...( ووكيلة عن )...(، ومل حيرض املدعى عليهم )...( و)...( 
و)...( و)...(، ومل يرد ما يفيد تبلغهم من عدمهم، وقد أقر املدعى عليه )...( بأنه تعذر 
ألجل  للمدعية؛  وسلمته  خطابًا  كتبت  قد  وكنت  البنكي،  احلساب  يف  املجوهرات  إيداع 
املراد قسمتها، وحرصها، فوردين يف هذه اجللسة  تقديمه لشيخ الصاغة لبيان املجوهرات 
خطاب شيخ الصاغة )...( بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣هـ ومضمونه: بالنسبة حلرص املجوهرات 
ريااًل.  عرش  وستة  أربعمئة  السعر  عرش،  ثامنية  العيار   ،٣.٢٠ الوزن  ١ -خاتم،  ييل:  كام 
ومخسون  وأربعة  ثامنمئة  السعر  عرش،  ثامنية  العيار   ،٦.١٠ الوزن  أبيض،  ذهب  ٢ -حلق 
وسبعمئة  آالف  تسعة  السعر  عرش،  ثامنية  العيار   ،٨٧ الوزن  مربومة،  ٣ -سلسلة  ريااًل. 
ومخسون ريااًل. ٤ -طقم زفري أملاس، الوزن ١١٩.٧، العيار ثامنية عرش، السعر أربعة عرش 
واحد  العيار   ،٦٣.٣ الوزن  ثعبان،  أملاس  ٥ -سوارة  ريااًل.  وستون  وأربعة  وثالثمئة  ألفًا 
 ،٢٥.٨ الوزن  لولو،  ٦ -سوارة  رياالت.  وثامنية  وستمئة  آالف  ثامنية  السعر  وعرشون، 
قيمة  جمموع  ويكون  ريااًل،  وثامنون  وأربعمئة  آالف  ثالثة  السعر  وعرشون،  واحد  العيار 
سبعة  قدره:  مبلغًا  ١٤٣٤/١٢/٣هـ  يوم  وهو  إلحصائها  احلايل  الوقت  يف  املجوهرات 
وثالثون ألفًا وأربعمئة واثنان وسبعون ريااًل، انتهى بيان شيخ الصاغة. وبعرض البيان عىل 
احلكم  أمانًة حلني   )...( عليه  للمدعى  الذهب  تسليم  عليه، كام جرى  احلارضين صادقوا 
فيها. أما بالنسبة للمبالغ املالية املوجودة يف حساب مورثة املدعية واملدعى عليهم فلم يرد 
السابق  اخلطاب  عىل  إحلاقي  خطاب  كتابة  قررت  وقد  اآلن،  حتى  النقد  مؤسسة  خطاب 
ملؤسسة النقد، وحلني ذلك جرى رفع اجللسة. ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ 
افتتحت اجللسة الساعة التاسعة والنصف صباحًا ومل حترض فيها املدعية وال من يمثلها، ومل 
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حيرض املدعى عليهم وال من يمثلهم، وقد قدمت املدعية عذرًا عن عدم احلضور. ويف جلسة 
أخرى حرضت املدعية )...(، وحرض حلضورها املدعى عليهم )...( و)...( و)...( و)...( 
ومل حترض املدعى عليها )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( وقد تبلغوا بأشخاصهم 
سوى )...(، وقد وردين يف هذه اجللسة كتاب مؤسسة النقد بشأن املبالغ املوجودة يف حساب 
مورثة املدعية واملدعى عليهم، ونص احلاجة منه ما ييل: ) نود إفادة فضيلتكم بأن املؤسسة 
قامت بالتعميم عىل البنوك واملصارف العاملة باململكة بشأن املوضوع أعاله، وتلقت إجابة 
كل من: ١ - بنك )...( أفاد بوجود عضوية حواالت باسم املتوفاة. ٢ - مرصف )...( أفاد 
بوجود حساب راكد باسم املتوفاة برقم )...( ورصيده )١٠.٤٧.٦٩٦( سبعة وأربعون ألفًا 
حواالت  عضوية  بوجود  املرصف  أفاد  كام  هلالت،  وعرش  ريااًل  وتسعون  وستة  وستمئة 
باسم املتوفاة. ٣ - تلقت املؤسسة إجابات باقي البنوك واملصارف، ومفادها عدم وجود أية 
ختص  باململكة  العاملة  فروعهم  لدى  أو  لدهيم  ودائع  أو  أمانات  أو  حسابات  أو  أرصدة 
املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  يف  املال  بيت  ملدير  الكتابة  مني  جرى  كام  انتهى،  املتوفاة(. 
الستالم املجوهرات آنفة الذكر ليتسنى بيعها باملزاد العلني حتت إرشاف قايض التنفيذ؛ فبناًء 
أموال  من  مورثتها  تركة  قسمة  طلبت  املدعية  وألن  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل 
بالتساوي حلرص كل واحد منهم  وجموهرات، وألنه يتعذر قسمة املجوهرات بني الورثة 
لطلب  استجابوا  ووكالة  أصالة  عليهم  املدعى  وألن  ملورثتهم،  عائدة  كوهنا  اقتنائها؛  عىل 
الصاغة،  شيخ  خطاب  حسب  املحصورة  املجوهرات  قسمة  طريقة  يف  واختلفوا  املدعية، 
وهذا  املاضية،  اجللسات  يف  بأشخاصهم  تبلغوا  قد  حيرضوا  مل  الذين  عليهم  املدعى  وألن 
يعترب حجة يف احلكم احلضوري، إال املدعى عليه )...(، فإنه مل يتبلغ لشخصه، وقد وردت 
إفادة قسم املحرضين باملحكمة بأن املدعى عليه )...( قد رفض استالم موعد جلسة يوم 
بذلك  تبليغه  تم  وقد  صباحًا،  والنصف  عرشة  احلادية  الساعة  ١٤٣٤/٥/١٨هـ  السبت 
عرشة  احلادية  الساعة  ١٤٣٤/٦/٢١هـ  األربعاء  يوم  جلسة  يف  إنه  ثم  شفهيًا،  املوعد 
والنصف صباحًا أفاد رئيس قسم املحرضين بأنه ) تم االنتقال ملنزله عدة مرات يف الصباح 
واملساء وال يرد أحد من داخل املنزل، وتم االتصال هباتفه النقال ووعد باحلضور الستالم 
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خطاب التبليغ، لكنه مل حيرض، وتم االتصال به مرات عديدة، لكنه ال جييب(، وملا جاء يف 
بيان شيخ الصاغة بشأن حرص املجوهرات حمل الدعوى، وتقديرها حسب الزمان واملكان 
مورثة  املوجودة يف حساب  املبالغ  بشأن  النقد  وملا جاء يف خطاب مؤسسة  أوزاهنا،  وبيان 
بعاليه  املرصودة  املجوهرات  ١ -بيع  ييل:  ما  قررت  فقد  لذا  عليهم؛  واملدعى  املدعية 
واملحصورة يف خطاب شيخ الصاغة يف املزاد العلني حتت إرشاف قايض التنفيذ، وللورثة 
احلضور يف املزاد ورشاء املجوهرات، وهم مقدمون عىل غريهم. ٢ -قسمة املبلغ املذكور يف 
سبعة   )١٠.٤٧.٦٩٦( وقدره   )...( مرصف  يف  عليهم  واملدعى  املدعية  مورثة  حساب 
وأربعون ألفًا وستمئة وستة وتسعون ريااًل وعرش هلالت عىل الورثة، كل حسب فريضته 
الرشعية حتت إرشاف قايض التنفيذ، هذا ما ظهر يل، وبه حكمت، وبعرضه عىل األطراف 
احلارضين قنعوا به، وسيتم تبليغ الغائبني عن جملس احلكم الرشعي بنسخة احلكم،  ويعترب 
احلكم يف حقهم حضوريًا؛ ألهنم سبق أن حرضوا، وتبلغوا باجللسات املاضية، أما )...( فإن 
احلكم يف حقه غيايب، وهو عىل حجته متى ما حرض طبقًا لنظام املرافعات الرشعية، وسيتم 
تبليغه بنسخة صك احلكم، وإفهام اجلميع بأهنم إن تبلغوا بنسخة احلكم فإن مدة االعرتاض 
هلم ثالثون يومًا من تاريخ تبلغهم بالنسخة، وإن مضت املدة دون تقديم الئحة اعرتاضية 
فسيكون احلكم قطعيًا، ويسقط حقهم يف استئناف احلكم، وعىل ذلك جرى التوقيع، وصىل 
اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف الساعة الثانية عرشة من ضحى 

يوم االثنني ١٤٣٥/٤/٣هـ.

الواردة  املعاملة  فبناء عىل  وبعد،  بعده،  نبي  احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل ال 
١٤٣٥/٧/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٨٥٣١٧٥ برقـم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  من  إلينا 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٤٦٣٨٧٩ وتاريخ 
١٤٣٥/٧/٣٠هـ فقـد جـرى مّنا نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة احلقوقيـة الثانية يف حمكمة 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  احلكم  هذا  علـى  االطالُع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف 
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وتاريخ   ٣٥٢٠٩٤٠٢ بعـدد  واملسجل  املنورة،  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   )...(
بباطنه،  دون  بام  فيـه  )...(،املحكوم  ورثة  ضد   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٤/١٦هـ، 
عىل  فضيلته  تنبيه  مع  احلكم  علـى  املصادقة  تقـررت  ضبطـه  وصـورة  احلكم  وبدراسـة 
توقيع الصك من فضيلة رئيس املحكمة قبل تسليمه حسب النظام، واهلل املوفق، وصلـى 

اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.


