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مواريث

 ر٢اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٦٦٥٩٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ رقم القرار:٣٥٣٥٢١٢٦  

سقمةا طمبا تملورثا-ا أما وفاةا عممها-ا جهةا منا تملورثا حقوقا مايلا-ا مبمغا تلكةا-ا
تملبمغا-احتديداأنصبةاتلورثةا-اتحلكلابققمةاتملبمغابينهل.

تتفاقاتألطلتف.

أقام املدعي والية دعواه ضد باقي الورثة املدعى عليهم طالبا احلكم بقسمة مبلغ مايل 
املالية  املورث  حقوق  عن  عبارة  املبلغ  وذلك  منهم،  واحد  كل  نصيب  حسب  الورثة  عىل 
من جهة عمله، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهم أقروا بصحتها، وطلبوا قسمة املبلغ، 
كام قرر املدعي وفاة إحدى الوارثات، وهي أم املورث، ثم جرى حتديد نصيب كل وارث 
من املبلغ؛ ولذا فقد حكم القايض بقسمته بني الورثة حسب أنصبتهم الرشعية، وقرر رفع 

احلكم ملحكمة االستئناف لوجود قصار بني الورثة فتم تصديق احلكم. 

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٥٤٦٦٥٩٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٢٢٧٣٠٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ، 
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الساعة ٠١: ٠٢ وفيها حرض  افتتحت اجللسة  املوافق١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ  ويف يوم األحد 
الرقم )...( بصفته الويل الرشعي عىل  )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الصادر من  الرقم ٣٤٦٠٥١٦ يف ١٤٣٤/٠٣/١١هـ،  الوالية ذي  والده بموجب صك 
املنورة، وادعى عىل احلارضة معه )...( سعودية اجلنسية بموجب  باملدينة  العامة  املحكمة 
السجل املدين ذي الرقم )...( أصالة عن نفسها وبصفتها الويل الرشعي عىل ابنها القارص 
١٤٣٤/٠٣/٠٩هـ،  يف   ٣٤٥٨٥٥٧ الرقم  ذي  الوالية  صك  بموجب   )...( عقليًا 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( معه  احلارض  عىل  ادعى  كام  املحكمة،  هذه  من  الصادر 
أوالد  و)...(  و)...(،   ،)...( عن  الرشعي  الوكيل  بصفته   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل 
ومجيع  ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ،  يف   ٣٤١٣٩٢١٦٤ الرقم  ذي  الوكالة  صك  بموجب   )...(
 )...( الرقم  املدين ذي  بالسجل   )...( الوكيل هم بعض ورثة  أعاله سوى  املدعى عليهم 
من  الصادر  ١٤٣٤/٠١/١٢هـ،  يف   ٣٤١٠١١٠ الرقم  ذي  الورثة  حرص  صك  بموجب 
هذه املحكمة، واملتضمن وفاته بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٦هـ، وانحصار ورثته يف والده، ويف 
والدته )...(، ويف زوجته )...(، ويف أوالده منها )...(، و)...(، و)...(، و)...( ال وارث 
بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٦هـ يف حادث  له سواهم، قائاًل يف دعواه: لقد تويف شقيقي )...( 
مروري، وخلف ضمن تركته شيكًا بمبلغ ثالثمئة ومخسة عرش ألفًا ومئة وواحد وسبعني 
١٤٣٤/٠٤/١٠هـ؛  يف   ٨٢٧٠٨٣٠ الرقم  ذي  الشيك  بموجب  هللة،  وأربعني  ريااًل 
املنورة،  املدينة  املياه فرع  املالية، ومتثل حقوقه من جهة عمله مصلحة  مسحوًبا عىل وزارة 
ورقم   )...( مرصف  عىل  مسحوًبا  رياالت،  وثامنية  وتسعمئة  ألف  بمبلغ  شيكا  وكذلك 
جهة  من  حقوقه  ومتثل  ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ٢٠١٤/٠٢/١٦هـ،  يف  الشيك٥٢٣٢٣٠ 
عمله مصلحة املياه فرع املدينة، واملجموع ثالثمئة وسبعة عرش ألفًا وسبعة وتسعون ريااًل 
دعواي.  هذه  منهم،  واحد  كل  نصيب  حسب  الورثة  عىل  قسمتها  نطلب  هللة،  وأربعون 
دعواه  يف  املدعي  ذكره  ما  قائلني:  أجابوا  والوكالة  باألصالة  عليهم  املدعى  وبسؤال 
قرر  ثم  أجابوا،  هكذا  الورثة،  عىل  املبلغ  هذا  قسمة  ونطلب  وتفصياًل،  مجلة  صحيح  كله 
صك  بموجب  ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ  بتاريخ   )...( والديت  أيضًا  توفيت  لقد  قائاًل:  املدعي 
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مواريث

حرص الورثة ذي الرقم ٣٤٣٢٤٨١٢ يف ١٤٣٤/٠٩/٢٣هـ، الصادر من هذه املحكمة، 
واملتضمن وفاهتا بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ، وانحصار ورثتها يف زوجها )...(، ويف ابنيها 
منه )...(، و)...(، ال وارث هلا سواهم. انتهى، وقد وكلني شقيقي )...( سعودي اجلنسية 
التنازل عن تركته من والديت بموجب الوكالة  بالسجل املدين ذي الرقم )...( باملطالبة أو 
ذات الرقم ٣٥٣٥٣٠٧٤ يف ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية باملدينة 
وبعد  القضية،  يف  التأمل  وبعد  إنه  ثم  قرر،  هكذا  فيها،  املناسخات  عمل  وأطلب  املنورة، 
منهام،  والتحقق  أعاله،  املذكورين  الشيكني  عىل  االطالع  وبعد  واإلجابة،  الدعوى  سامع 
ألفًا  عرش  وسبعة  ثالثمئة  هو  املبلغ  جمموع  إن  وحيث  املناسخات؛  حساب  إجراء  وبعد 
املبلغ اإلمجايل  أن نصيب والده )...( من  تبني  فقد  ريااًل وأربعون هللة،  وتسعة وسبعون 
ونصيب  ريااًل،   ١٩٨١٧.٢٥ هو   )...( شقيقه  ونصيب  ريال،   ٦٦٠٥٨.١٧ هو  أعاله 
ريااًل، ونصيب  )...( هو ٣٩٦٣٥  ريااًل، ونصيب زوجته  )...( هو ١٩٨١٧.٢٥  شقيقه 
ابنته )...( هو ٢٨٦٢٥.٢٨ ريااًل، ونصيب ابنته )...( هو ٢٨٦٢٥.٢٨ ريااًل، ونصيب ابنه 
)...( هو ٥٧٢٥٠.٥٦ ريااًل، ونصيب ابنه )...( هو ٥٧٢٥٠.٥٦ ريااًل، وحكمت بقسمته 
بينهم حسب أنصبتهم املذكورة، وقنع مجيع األطراف احلارضون بالقسمة، وأمرت برفعه 

لالستئناف لوجود قصار، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فبناًء عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
١٤٣٥/٨/٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٢٧٣٠٨٩ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة برقم ٣٥٤٨٦٩١٩ 
يف  الشخصية  األحوال  دائـرة  قضاة  نحـن  مّنا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٨/١١هـ  وتاريخ 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  احلكم  علـى  االطالُع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة 
وتاريخ   ٣٥٣٣٩٢٤٠ بعـدد  واملسجل  املنورة،  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   ،)...(
١٤٣٥/٨/٤هـ، املتضمن دعوى )...(، ضد )...(، يف قسمة تركة، املحكوم فيـه بام دون 
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علـى  املوافقة  تقـررت  ضبطـه،  وصـورة  واحلكم  املعاملة  أوراق  كامل  وبدراسـة  باطنه. 
احلكم، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.


