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 ٨لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بجازان

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٦٣٩٨٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه:١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ رقم القرار:٣٥٢٨٧٨٦٥   

إثباتاتنازلا-اعقارامنزوعاتملمكيةا-اتلاعويضاعنهابعقاراآخلا-اورثةابينهلاسارصا-اسلترا
سقلاتخلربتءا-اغبطةاومصمحةالمقارصا-اثبوتاتلانازلا-اسقمةاتلاعويضاعىلاتلورثة.

تعميلاوزيلاتلعدلارسلال1/ب/رر1لايفار/٨/٨لا1هـ.

أهنى املنهي بصفته مندوب أمانة إحدى املناطق طالبًا إثبات تنازل ورثة من ضمنهم قرص 
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 
مفعول  رسيان  من  القايض  حتقق  ثم  اإلهناء،  بصحة  وأقرا  القارصين  عىل  والولية  الورثة 
صك ملكية العقار املنزوع، كام تم تثمني العقار من قبل ثالثة مكاتب عقارية، وقد ورد قرار 
الوارد  والعيني  النقدي  التعويض  يف  للقرص  ومصلحة  غبطة  وجود  متضمنًا  اخلرباء  قسم 
باإلهناء؛ ولذا فقد ثبت لدى القايض تنازل الورثة عن األرض والبناء اململوك هلم لصالح 
أمالك الدولة ممثلة بأمانة املنطقة، وتنازل األمانة عن العقار البديل للورثة، وقرر قسمة مبلغ 
التعويض النقدي بني الورثة حسب أنصبتهم الرشعية املوضحة يف احلكم، وإيداع نصيب 
القارص منه يف بيت مال املحكمة، ولوجود قارصين بني الورثة فقد جرى عرض احلكم عىل 

حمكمة االستئناف فقررت تصديقه.
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عىل  وبناًء  بجازان،  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٦٣٩٨٥ برقم  بجازان  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إيل  املحالة  املعاملة 
 ،١٤٣٤/٠٢/٠٩ وتاريخ   ٣٤٣٢١١٧٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ، 
املتعلقة بتعويض ورثة )...( عن العقار الواقع بحي )...( بجازان عليه، ويف يوم األربعاء 
١٤٣٤/٠٤/٠٣هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٩، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( مندوبًا عن أمانة منطقة جازان باخلطاب رقم ١٧٥٨٢ يف 
١٤٣٠/٥/٤، وأهنى قائاًل وهو بحالته املعتربة رشعًا: بناًء عىل األمر السامي الكريم رقم 
م/١٥ يف ١٤٢٤/٣/١١هـ القايض باملوافقة عىل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، 
ووضع اليد املؤقت عىل العقار الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ) ٣١ ( يف ١٤٢٤/٢/٥، 
وبعد االطالع عىل األمر السامي الكريم ٩٢٨/٤/م يف ١٤٢٢/٩/١٣هـ القايض بتنظيم 
وضع الساكنني بحي )...( و)...( بجازان، فقد جرى نزع املباين واألرض اخلاصة اململوكة 
هلم بموجب واملقامة عىل قطعة رقم )...( لصالح أمانة منطقة جازان، وعوضوا عن املباين 
بمبلغ وقدره ) ١١٢٣٥٠ ريال ( مائة واثنا عرش ألف وثالثامئة ومخسون رياال، بموجب 
السعودي،  العريب  النقد  مؤسسة  عىل  املسحوب  ١٤٢٩/١٢/٢٤هـ  يف  املؤرخ  الشيك 
وعوضوا عن األرض املقام عليها املباين بقطعة األرض رقم )...( يف املخطط املعتمد رقم 
بطول  ٣٠مرتًا  عرض  طريق  شاماًل  كالتايل:  ومساحتها  وحدودها  جازان،  بمدينة   ٢٦٣
٢٠مرتًا، ورشقًا القطعة رقم )...( بطول ٣٢مرتًا، وجنوبًا القطعة رقم )...( بطول ٢٠مرتًا، 
وغربًا القطعة رقم )...( بطول ٣٢مرتًا، وقد استلمت األمانة املباين اململوكة للورثة بموجب 
الصك الصادر من املحكمة العامة بجازان برقم ٣/٩٣، ولكون بعض الورثة قصارا لذا 
فإن األمانة تطلب احلكم باستالمهم ملبلغ القطعة املذكورة، وإثبات تنازل الورثة عن األرض 
واملباين اململوكة هلم بالوثيقة املذكورة أعاله ألمالك الدولة لصالح أمانة جازان، هكذا أهنى، 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( الرشعي  باملجلس  حرض  وقد 
الثانية شامل حمافظة  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  األصيل والوكيل الرشعي بموجب 
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جدة رقم ٢٣٢٨٩ وكياًل عن )...( و)...(، و)...( أصالة عن نفسها وبواليتها عىل أوالدها 
املولود يف ١٤٢١/٠٣/٢٦هـ  املولودة يف ١٤١٩/٠٦/٣٠هـ و)...(   )...( القرص وهم 
من  الصادر  ١٤٢٥/٠٤/١٠هـ  يف   ٨/١/١٥ رقم  الوالية  صك  بموجب   )...( أوالد 
املحكمة الكربى بجدة، وبالوكالة من كتابة العدل الثانية شامل حمافظة جدة رقم ٢٩٠٠٦ يف 
١٤٣٢/٠٤/٠٢هـ بالوكالة عن )...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب 
جدة رقم ٩٣٩٢ يف ١٤٣٢/٠٣/١٧هـ وكياًل عن )...( أصالة عن نفسها وبصفتها ولية 
أبناء  ١٤٢٢/٠٢/٢٨هـ  يف  املولودة  و)...(  ١٤٢٠/١٠/٢٦هـ  يف  املولود   )...( عن 
من  الصادر  ١٤٢٦/١١/٥هـ  يف   ٨/١/٤٣ رقم  الوالية  صك  بموجب   )...( املتوىف/ 
رقم  بجازان  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  وبالوكالة  جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة 
٣٠٦٤ يف ١٤٣١/٠٣/٣٠هـ وكياًل عن )...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة عدل املدينة 
املنورة الثانية رقم ٦٦٠٠ يف ١٤٣١/٠٦/٠١هـ وكياًل عن )...(، وبالوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية شامل حمافظة جدة رقم ١٧٩٦٦ يف ١٤٣٠/٠٣/٢١هـ وكياًل عن )...( 
و)...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بجازان رقم ٨٧٣ يف ١٤٣١/٠١/٢٦هـ وكياًل عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شامل حمافظة جدة رقم ٦٠١٨ يف 
١٤٣١/٠١/١٩هـ وكياًل عن )...( و)...(، وبالوكالة من كتابة العدل الثانية شامل حمافظة 
جدة رقم ١٣٠٩٥ يف ١٤٣١/٠٢/١١هـ وكياًل عن )...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بجازان رقم ٨٦٧ يف ١٤٣١/٠١/٢٦هـ وكياًل عن )...( و)...(، وبالوكالة 
١٤٣١/٠٢/٢٢هـ  يف   ١٦٤٤٤ رقم  جدة  حمافظة  شامل  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
وكياًل عن )...( و)...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شامل حمافظة جدة رقم 
٤٧٣٠٠ يف ١٤٣٠/٠٥/١٥هـ وكياًل عن )...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
احلق  له  املخولة   )...( عن  وكياًل  ١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ  يف   ٣٤٥٠٤١٢٧ رقم  جدة  بشامل 
بالتعويضات بحي  القيمة والصكوك واملطالبة  البيع والرشاء واإلفراغ وقبوله واستالم  يف 
احلكومية،  اجلهات  اإلجراءات ومراجعة  كافة  وإهناء  ملورثه  العائدة  بجازان  )...( و)...( 
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كام جرى االطالع عىل صك حرص الورثة الصادر من املحكمة العامة بجدة رقم ٨/١/٦٨ 
يف ١٤٢٥/٠٢/١٤هـ ووجدته يتضمن وفاة )...( بتاريخ ١٤٢٥/٠١/٠٢هـ، وانحصار 
البالغني:  ... اجلنسية ويف أوالده  إرثه يف زوجته )...( سعودية اجلنسية ويف زوجته )...( 
)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
 )...( زوجته  من  القصار  أوالده  ويف  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...( 
يف  املولودة  و)...(  ١٤٢٠/١٠/٢٦هـ  يف  املولود  و)...(  ١٤١٧/١٠/١٠هـ  يف  املولود 
رشد  ببلوغ  عليه  واملهمش  ١٤٢٢/٠٢/٢٨هـ  يف  املولودة  و)...(  ١٤١٦/١٠/١٠هـ 
)...( و)...(، وكام جرى االطالع عىل صك حرص الورثة الصادر من املحكمة العامة بجدة 
بتاريخ ١٤٢٥/٠٢/٠٦هـ   )...( يتضمن وفاة  رقم ٥٢ يف ١٤٢٥/٠٣/١٣هـ ووجدته 
وانحصار إرثه يف زوجته الباقية يف عصمته حني وفاته )...( ويف أوالده منها وهم: )...( 
و)...( و)...( و)...(، ومجيعهم قارصون عن البلوغ، كام جرى االطالع عىل التهميش عىل 
املولود   )...( ورشد  بلوغ  املتضمن  ١٤٢٥/٠٤/١٠هـ  يف   ٨/١/١٥ رقم  الوالية  صك 
املولود يف ١٤١٦/٠٦/١٩هـ، وبعرض ما ذكره مندوب  يف ١٤١٤/٠٧/١٨هـ و)...( 
األمانة عىل )...( صادق عليه مجلة وتفصيال ووافق عليه، وقد جرى اطالعي عىل الصك 
لألرض  ورثة  متلك  تتضمن  فوجدهتا   ،٣/٩٣ برقم  بجازان  العامة  املحكمة  من  الصادر 
واملباين الواقعة بحي )...( بجازان املوصوفة باطنها كام وردنا خطاب مكتب )...( للخدمات 
بقيمة  يقدر  املذكور أعاله  العقار  أن  املتضمن  بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ  املؤرخ   العقارية 
) ٦٥٠٠٠٠ ريال ( ستامئة ومخسني ألف ريال، كام وردنا خطاب مكتب )...( للعقار املؤرخ 
يف ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ املتضمن أن العقار املذكور يقدر بقيمة ) ٦٢٠٠٠٠ ريال ( ستامئة 
وعرشين ألف ريال، كام وردنا خطاب مكتب )...( للعقار املؤرخ يف ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ 
املتضمن أن العقار املذكور أعاله يقدر بقيمة ) ٦٨٠٠٠٠ ريال ( ستامئة وثامنون ريال، كام 
وأفاد  التعويض،  يف  واملصلحة  الغبطة  عن  لإلفادة  باملحكمة  اخلرباء  لقسم  الكتابة  جرت 
أعضاء هيئة النظر باملحكمة بموجب قرارهم رقم ٣٣٤ املرفق بخطاب رئيس قسم اخلرباء 
للقصار  ومصلحة  غبطة  بوجود  ١٤٣٢/١٠/٢٨هـ  يف   ٣٢١١٩٣٤٧٨ رقم  باملحكمة 
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هيئة  قرار  وبناء عىل  األمانة،  مندوب  به  أهنى  ما  وبناًء عىل  والعيني،  النقدي  التعويض  يف 
النظر، وبناًء عىل ما جاء بالتعميم رقم ١٣/ب/٣١٩٥ املتضمن أن النظر يف إفراغ ما يتعلق 
بعقارات األوقاف والقصار التي يتم نزعها للمصلحة العامة من اختصاص املحكمة، وبناء 
تنازل ورثة )...( املذكورين  عىل مصادقة احلارض عندي وجلميع ما تقدم، فقد ثبت لدي 
أعاله عن األرض واملباين اململوكة هلم بموجب الصك الصادر من املحكمة العامة بجازان 
برقم ٣/٩٣ لصالح أمالك الدولة لصالح أمانة منطقة جازان، وتنازل األمانة عن القطعة 
 ) ريال   ١١٢٣٥٠  ( وقدره  أعاله  املذكور  واملبلغ  أعاله  املذكورين  لورثة  أعاله  املذكورة 
مائة واثنا عرش ألف وثالثامئة ومخسون رياال، ويسلم املبلغ املذكور للورثة حسب أنصاهبم، 
الورثة كالتايل: ترث  املال باملحكمة، وبذلك تكون أنصباء  ويودع نصيب القارص يف بيت 
الزوجتني الثمن فرضًا ونصيب كل واحدة منهام مبلغ ٨٨. ٧٠٢١ رياال سعوديا، والباقي 
لألوالد للذكر مثل حظ األنثيني عصبة، نصيب الذكر ٧٢. ٥٧٨٢ رياال سعوديا، ونصيب 
مبلغ  و)...( هو   )...( القارصين  نصيب  يكون  وهبذا  رياال سعوديا،   ٢٨٩١ األنثى ٣٦. 
٧٢. ٥٧٨٢ رياال سعوديا لكل واحد منهام، وأما املتوىف )...( فأنصباء ورثته كالتايل: ترث 
للذكر  الثمن فرضًا وهو مبلغ ٧٥. ٧٢٢ رياال سعوديا، والباقي لألوالد عصبة،  الزوجة 
مثل حظ األنثيني، نصيب الذكر هو مبلغ ٥. ١٤٤٥ رياال سعوديا، ونصيب األنثى ٧٥. 
٧٢٢ رياال سعوديا، وهبذا يكون نصيب القارص )...( هو مبلغ ٥. ١٤٤٥ رياال سعوديا، 
ونصيب القارصة )...( هو مبلغ ٧٥. ٧٢٢ رياال سعوديا، وكان ختام هذه اجللسة الساعة 

٠٠: ١٠ وباهلل التوفيق. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٤/٠٤/٠٣هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ افتتحت اجللسة عند 
الساعة ٠٠: ٠١ وفيها وردنا خطاب رئيس حمكمة االستئناف رقم ٣٤٢٣٧٥٢٣٨ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٨هـ، واملرفق به قرار املالحظة الصادر من دائرة األحوال الشخصية برقم 
وصورة  الصك  وبدراسة   ( ييل:  ما  املتضمن  ١٤٣٤/١١/١٠هـ  وتاريخ   ٣٤٣٥٥٨٠٧
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ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل:  أواًل/ مل يدون فضيلته تاريخ الوكالة رقم ٢٣٢٨٩ 
 )...( الفتاة  ثانيًا/  الصكوك صورة طبق أصلها.  التصديق عىل مجيع  مع  بالصك وسجله 
املولودة يف ١٤١٩/٦/٣٠هـ بلغت سن البلوغ ومل هيمش عىل صك الوالية بام يفيد بلوغها 
 ٣/٣٩ رقم  التملك  صك  يطابق  مل  ثالثًا/  ذلك.  من  ترغب  من  توكيل  أو  حضورها  مع 
من  )التعويض(  البديلة  األرض  قيمة  تثمن  مل  رابعًا:  مفعوله.  رسيان  ملعرفة  سجله  عىل 
قبل املكاتب العقارية وهيئة اخلرباء عماًل بتعليم معايل وزير العدل رقم ١٣/ت/٣١٩٥ 
لفة رقم )٣٤(. خامسًا: وجد خطأ يف قسمة  باملعاملة  املرفقة صورته  يف ١٤٢٨/٨/٩هـ 
املبلغ عىل الورثة، وال بد من تصحيحه ملالحظة ما ذكر وإحلاق ما يستجد بالضبط وصورته 
وخالصته بالصك وسجله واهلل املوفق( ا.هـ إمضاء قضاة االستئناف: )...( و)...( و)...(، 
وبعد االطالع عىل ما ذكره أصحاب الفضيلة فإن جوايب أنا القايض )...( هو كالتايل: )أما 
ما ورد يف الفقرة أوال: فإن تاريخ الوكالة رقم ٢٣٢٨٩ هو يف ١٤٣٢/٠٣/١٣هـ، وأما 
اخلتم  يتم  ومل  سابقا،  ألصلها  بمطابقتها  الرشح  قبلنا  من  تم  فقد  الوكاالت  مجيع  تصديق 
عليها بخاتم )املطابقة باألصل( لعدم توفره لدينا يف املكتب القضائي. أما ما ورد يف الفقرة 
الورثة  حرص  صك  وأصل  الوالية  صك  أصل  ووكالة  أصالة  املنهي  إلينا  قدم  فقد  ثانيا: 
صك  أحرض  كام  بصورمها،  مطابقتهام  قبلنا  من  جرى  وقد   ،)...( ببلوغ  عليهام  املهمش 
وكالة رشعية عنها والصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل جدة برقم ٣٥٦٣٨٥٨١ بتاريخ 
١٤٣٥/٠٥/١٧هـ واملخول له فيها حق )التنازل بالعقارات واإلفراغ والتسليم واالستالم 
وغري ذلك(. أما ما ورد يف الفقرة ثالثا: فقد وردنا خطاب رئيس كتابة العدل األوىل رقم 
رابعا:  الفقرة  ما ورد يف  أما  بيناته سهوا.  تدون  ومل  ٣٤٧٩٦٤٦٨ يف ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ 
رفق  باملعاملة  واملرفق  النظر  هليئة  السابق  بموجب خطابنا  للعقارات  التثمني  لنا  فقد سبق 
قرار هيئة النظر لفة ٦٢ و٦١ و٦٠. أما ما ورد يف الفقرة خامسا: فإن أنصباء الورثة يف مبلغ 
التعويض املال الذي قيمته ١١٢٣٥٠ رياال هي كالتايل: للزوجتني الثمن فرضا، ونصيب 
كل واحدة منهن هو مبلغ ٧٠٢١.٨٨ رياال والباقي لألوالد عصبة بينهم للذكر مثل حظ 
رياال،   ٢٩٧٨.٩٨ منهم  األنثى  ونصيب  رياال،   ٥٩٥٧.٩٥ منهم  الذكر  نصيب  االنثيني، 
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وهبذا يكون نصيب كل واحد من القارصين )...( و)...( هو مبلغ ٥٩٥٧.٩٥ رياال، وأما 
بقيمة ٧٤٤.٦٣ رياال،  الثمن فرضا وهو  للزوجة  املتوىف فهي كالتايل:  أنصباء ورثة االبن 
الباقي لألوالد عصبة بينهم للذكر مثل حظ األنثيني، نصيب الذكر منهم ١٤٨٩.٢٥ رياال، 
 ) القارص )...( ١٤٨٩.٢٥ رياال..  ونصيب األنثى ٧٤٤.٦٣ رياال، وهبذا يكون نصيب 
ا.هـ، هذا ونسأل اهلل مزيدا من التوفيق والسداد لنا وألصحاب الفضيلة، وقررت إحلاق ما 
تم ضبطه عىل سجله وصكه، وإعادة كامل أوراق املعاملة وما أحلق هبا مع صورة من ضبط 
اإلجراء األخري إىل أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف لتدقيق احلكم حسب املتبع. وكان 
ختام هذه اجللسة عند الساعة ٣٠: ٠١ وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ.
بتدقيق قضايا األحوال  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد، 
بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقــاف  الشخصية 
برقم  بجازان  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحكمة  هلذه  الواردة  املعاملة  عىل  عسري 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٨هـ  وتاريخ   ٣٤٢٣٧٥٢٣٨
)...( برقم ٣٤٣١٢٥٣٧ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٦هـ اخلاصة بطلب/ ورثة )...( تعويضا عن 
عقار عىل الصفة املوضحة بالصك، املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه، وحيث سبق 
دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه 
بالصك بناًء عىل قرار الدائرة رقم ٣٤٣٥٥٨٠٧ يف ١٤٣٤/١١/١٠هـ تقررت املصادقة 
عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.


