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تُعدُّ من  الرتكات  ق�صمة  فاإن  نبينا حممد,  احلمد هلل وحده وال�صالة وال�صالم على 
الق�صايا التي تدور كثرياً يف اأروقة املحاكم, وهي عدة اأنواع وقد اأحببت يف هذا البحث 
ح�رش اأهمها, وبيان االإجراءات اخلا�صة بها, من باب التي�صري على العاملني واملهتمني 

بال�صاأن الق�صائي. ومن اأ�صهر تلك االأنواع ما يلي:
1-  النوع االأول/ ق�صمة االأموال النقدية.

2-  النوع الثاين/ ق�صمة االأ�صهم وال�صناديق اال�صتثمارية. 
النوع الثالث/ ق�صمة العقار.   -3

النوع الرابع/ ق�صمة االأ�صياء العينية.    -4
النوع اخلام�ص/ ق�صمة الرتكة املتنوعة.    -5

6-  النوع ال�صاد�ص/ اإثبات ق�صمة الرتا�صي عن طريق الورثة. 
النوع ال�صابع/ اإثبات ق�صمة الرتا�صي عن طريق املحكمة.   -7

8-  النوع الثامن/ ق�صمة االإجبار. 
النوع التا�صع/ ق�صمة تركة غري ال�صعوديني.   -9

10- النوع العا�رش/ ق�صمة تركة من ال وارث له. 
11- النوع احلادي ع�رش/ ق�صمة الرتكة امل�صتملة على ديون. 
12- النوع الثاين ع�رش/ ق�صمة الرتكة امل�صتملة على مرهون.
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النوع الأول/ ق�سمة الأموال النقدية: 

اإن اإجراءات ق�صمة االأموال النقدية على الورثة ال تختلف, �صواًء كانوا بالغني, اأو 
فيهم قا�رش, اأو غائب, اأو كان يف الرتكة و�صية, الأن املق�صود بيان ن�صيب كل وارث اأو 

م�صتحق, وذلك اأمر ال يختلف باختالف حال الورثة.
 ال�شروط والإجراءات املطلوبة: 

1- ح�صور اأحد الورثة اأو ويل القا�رش اأو الغائب اأو وكيل عنهم خمّول بذلك. 
2- اأخذ ورقة اإحالة من مكتب االإحاالت الأحد الق�صاة.

3- �صك ح�رش الورثة. 
4- ك�صف ح�صاب من البنك للتاأكد من �صحة املبلغ.

5- �صك الو�صية ملعرفة ن�صيب الو�صية.
وبعد اكتمال املطلوب يقوم القا�صي بق�صمة املبلغ بناًء على طلب املنهي يف ال�صبط 

االنهائي, ويخرج �صكاً بذلك يبنيَّ فيه ن�صيب كل وارث والو�صية.
 

النوع الثاين/ ق�سمة الأ�سهم وال�سناديق ال�ستثمارية:

اإن طريقة ق�صمة الأ�صهم وال�صناديق ال�صتثمارية هي نف�س �رشوط واإجراءات ق�صمة 
االأموال النقدية, فاإذا رغب الورثة يف ت�صفية املحفظة اأو ال�صندوق اال�صتثماري, فلهم 
طلب ذلك من البنك, وبعد البيع يتم ق�صمة القيمة على الورثة كما �صبق. واأما اإذا رغب 
الورثة بعدم البيع وق�صمة االأ�صهم والوحدات املوجودات يف ال�صندوق اال�صتثماري, 
املحفظة  يف  املوجودة  والوحدات  باالأ�صهم  ك�صف  اإح�صار  منهم  يطلب  القا�صي  فاإن 
وال�صندوق, ثم يقوم بق�صمتها على الورثة يف ال�صبط االإنهائي, وقد يظهر عند الق�صمة 
وجود ك�صور �صهم فيطلب الورثة -اأحياناً- ق�صمتها بدون ك�صور, لعدم اإمكانية جتزئة 
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بدون  االأ�صهم  بق�صمة  القا�صي  فيقوم  املال.  �صوق  هيئة  اأنظمة  ح�صب  الواحد  ال�صهم 
ك�صور, وي�صري بعد الق�صمة مبجموع االأ�صهم املتبقية.

 
النوع الثالث/ ق�سمة العقار: 

تُعدُّ ق�صمة العقار من اأهم اأنواع الق�صمة, لكرثة االإجراءات والتعليمات فيها, حيث 
تختلف باختالف الورثة من كونهم بالغي,ن اأو فيهم قا�رش, اأو غائب, وكون الرتكة 
فيها و�صية, وهل العقارات �صكنية اأم زراعية داخل ال�صعودية اأو خارجها؟ وهل ميكن 
ال�صبط  يف  الق�صمة  ب�صبط  القا�صي  ويقوم  احلاالت,  من  وغريها  بالت�صاوي؟  ق�صمتها 
االنهائي ويخرج �صكاً بذلك, اإال اإذا كان هناك خ�صومة ونزاع بني الورثة, فيتم �صبطها 

يف ال�صبط احلقوقي كما �صياأتي يف ق�صمة االإجبار. 
ال�شروط والإجراءات املطلوبة: 

ل بذلك.  ح�صور جميع الورثة البالغني اأو وكيل عنهم خموَّ   -1
االأب  الويل هو  اإذا كان  اإال  اأو وكيله,  القا�رش مبوجب �صك والية  ح�صور ويل    -2
اإلى  فيحتاج  را�صد,  غري  القا�رش  بلغ  اإذا  اإال  والية  �صك  اإ�صدار  اإلى  يحتاج  فال 
اإثبات ا�صتمرار واليته عليه, ح�صب املادة )7/32-8( من الالئحة التنفيذية لنظام 
عليه  ويل  يقيم  القا�صي  فاإن  القا�رش,  على  ويل  هناك  يكن  مل  واإذا  املرافعات, 

ح�صب التعميم الوزاري رقم 12/55/ت يف 1396/3/7هـ.
اأخذ ورقة اإحالة من مكتب االإحاالت الأحد الق�صاة.    -3

�صك ح�رش الورثة.   -4
اإح�صار اأ�صل �صكوك امللكية.    -5

اأن تكون ال�صكوك �صارية املفعول, ح�صب التعميم الوزاري رقم 12/32/ت    -6
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يف 1403/3/12هـ ومكتملة التعليمات من ذكر احلدود واالأطوال وامل�صاحة 
وعر�ص ال�صوارع وغريها, واإذا كان اأحدها مفقوداً فيطلب من الورثة ا�صتخراج 

بدل فاقد.
اإح�صار �صك الو�صية, وح�صور الناظر على الو�صية اأو وكيله.   -7

�صك اإثبات الغيبة للغائب وح�صور وليه, واإذا مل يوجد فيمكن اإثبات ذلك اأثناء    -8
�صبط الق�صمة. 

خماطبة البلدية يف حال تق�صيم االأرا�صي ال�صكنية مع حم�رش التق�صيم, ح�صب    -9
التعميم الوزاري رقم 12/22/ت يف 1401/2/15هـ ورقم 63/ت/4311 

يف 1432/7/11هـ.
التعميم  ح�صب  الزراعية,  االأرا�صي  تق�صيم  حال  يف  الزراعة  وزارة  خماطبة   -10

الوزاري 13/ت/2045 يف 1423/8/14هـ.
باملزاد,  بيعها  اأو  الزراعية  االأرا�صي  تق�صيم  حال  يف  الزراعي  البنك  خماطبة   -11
ورقــم  1411/5/18هــــــ  يف  8/ت/57  رقــم  الـــوزاري  التعميم  ح�صب 

13/ت/2324 يف 1424/9/10هـ
12- خماطبة ال�صندوق العقاري يف حال ق�صمة البيت املرهون لل�صندوق اأو بيعه 

باملزاد, ح�صب التعميم الوزاري رقم 117/12/ت يف 1407/6/27هـ.
13- خماطبة ق�صم اخلرباء للوقوف على العقارات وتقييمها واإمكانية ق�صمتها.

اأو  و�صية  اأو  قا�رش  وجود  عند  اال�صتئناف  حمكمة  اإلى  الق�صمة  �صك  رفع   -14
غائب, ح�صب املادة )6/32( من نظام املرافعات والئحته التنفيذية, اإال اإذا 
كان الويل على القا�رش االأب فال يحتاج رفع ذلك ملحكمة اال�صتئناف, قيا�صاً 

على بيع االأب.
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15- التقدم بطلب الق�صمة ملحكمة بلد العقار, اإذا كانت العقارات يف بلد واحد, 
ويف حال تعدد اأماكن العقارات فيحق للورثة التقدم الأي حمكمة بلد يقع فيها 

اأحد العقارات.
16- اأن تكون جميع العقارات داخل ال�صعودية, ح�صب املادة )24( و)28( من نظام 

املرافعات. 
17- احلكم ببيع ما ال ميكن ق�صمته باملزاد عن طريق املحكمة.

18- التهمي�ص على ال�صكوك بالق�صمة بعد اكت�صاب ال�صفة القطعية.
19- اإذا اقت�صت ق�صمة العقار اإعطاء القا�رش اأو الغائب اأو الو�صية مبلغاً نقدياً, فال بد 
من حفظه لدى املحكمة حلني �رشاء بدل, اإال اإذا كان قلياًل اأو كان الويل االأب 

في�صلم له. 

النوع الرابع/ ق�صمة الأ�صياء العينية: 

الثمينة,  واالأ�صياء  واملجوهرات  وال�صيارات  كاالأثاث  عينية  اأ�صياء  الرتكة  كانت  اإذا 
فالغالب اأنه ال ميكن ق�صمتها لعدم اإمكانية الت�صاوي وفرزها واختالف قيمتها بعد الفرز, 
وبالتايل اإذا مل يتفق الورثة على الق�صمة وتقدموا للمحكمة لطلب ق�صمتها, فاإن القا�صي 
يقوم بق�صمة ما ميكن ق�صمته على الورثة اإن اأمكن, بعد اأخذ راأي اأهل اخلربة واحلكم 
ببيع ما ال ميكن ق�صمته باملزاد, وق�صمة قيمته على الورثة, ويتم �صبط ذلك يف ال�صبط 

احلقوقي لوجود نزاع, ويخرج �صكاً بذلك ويجري عليه تعليمات اال�صتئناف. 
  ال�شروط والإجراءات املطلوبة: 

ح�صور جميع الورثة اأو وكيل عنهم خمول بذلك.    -1
ح�صور ويل القا�رش اأو الغائب اأو ناظر الو�صية اأو وكيل عنهم.    -2
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�صك ح�رش الورثة.    -3
اأخذ ورقة اإحالة من مكتب االإحاالت الأحد الق�صاة.    -4

التقدم للمحكمة املخت�صة وهي التي يقع فيها �صكن الورثة اأو اأحدهم.   -5
حم�رش جرد االأ�صياء العينية وحالتها واأو�صافها.    -6

وامل�صلحة  الغبطة  وح�صول  ق�صمتها,  واإمكانية  لتقييمها  اخلرباء  ق�صم  خماطبة    -7
للقا�رش والو�صية 

كاملجوهرات  العينية  االأ�صياء  بع�ص  لتقييم  املخت�صني  بــاخلــرباء  اال�صتعانة   -8
وال�صيارات.

الكتابة للمرور عند احلاجة.    -9
10- اإح�صار ما يثبت ملكية بع�ص االأ�صياء العينية كال�صيارات واملعدات. 

11- احلكم بق�صمة ما ميكن ق�صمته عند طلب الورثة ذلك, وبيع ما ال ميكن ق�صمته 
باملزاد.

12- اإيداع ن�صيب القا�رش اأو الغائب اأو الو�صية من قيمة املبيع لدى املحكمة, اإال اإذا 
كان قلياًل اأو كان الويل االأب في�صلم للويل اأو الناظر.

النوع اخلام�ش/ ق�صمة الرتكات املتنوعة:

اإذا كانت الرتكة ت�صتمل على نقد واأ�صهم وعقارات واأ�صياء عينية واتفق الورثة على 
املادة )67( من  لطلبهم ح�صب  اال�صتجابة  املحكمة  فعلى  للمحكمة,  ق�صمتها وتقدموا 
نظام املرافعات ال�رشعية, ويتم �صبط ذلك يف ال�صبط االنهائي, كما �صياأتي يف اإثبات 

ق�صمة الرتا�صي ويخرج �صك بذلك. 
ا اإذا مل يتفق الورثة على الق�صمة وتقدموا للمحكمة, فاإن القا�صي يقوم بق�صمتها  واأمَّ
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اإن اأمكن ق�صمة جميع  اأنه  على الورثة. ويالحظ عند قيام القا�صي باإجراءات الق�صمة 
الرتكة على الورثة بالت�صاوي اأو الرتا�صي, بعد اال�صتعانة باأهل اخلربة, فهو املطلوب, 
ا اإذا مل ميكن ذلك فاإن القا�صي يقوم بق�صمة ما ميكن ق�صمته �صواء يف �صبط واحد  واأمَّ
اأو يجعل لكل نوع �صبط م�صتقل, ح�صب ما يراه منا�صباً, وما هو اأ�صلح للورثة, واأجنز 

يف �رشعة اإنهاء الق�صمة.
واأما ما ال ميكن ق�صمته فاإن القا�صي يحكم ببيعه باملزاد العلني, وق�صمة قيمته على 
الورثة، ويطبق القا�صي ما ذكرناه �صابقاً من ال�رشوط والإجراءات اخلا�صة بكل نوع، 

واإجراء تعليمات اال�صتئناف, ويتم �صبط ذلك يف ال�صبط احلقوقي لوجود نزاع. 

النوع ال�صاد�ش/ اإثبات ق�صمة الرتا�صي عن طريق الورثة: 

من  يطلبون  ثم  بالرتا�صي,  بينهم  الرتكة  بق�صمة  ورثته  يقوم  قد  املورث  وفاة  بعد 
اإثبات هذه الق�صمة الأجل التوثيق والتهمي�ص على ال�صكوك. يف هذه احلالة  املحكمة 
يجب على املحكمة اال�صتجابة لطلبهم ح�صب املادة )67( من نظام املرافعات ال�رشعية, 
يقوم  القا�صي  فاإن  و�صية؛  يوجد  ومل  غائب  اأو  قا�رش  الورثة  �صمن  من  يكن  مل  فاإذا 
مبوجب  عنهم  وكيل  اأو  الورثة  جميع  بح�صور  االإنهاء  �صبط  يف  الق�صمة  هذه  باإثبات 
وكالة خمول له فيها باالإقرار والق�صمة وال�صلح, وال يحتاج الرجوع اإلى ق�صم اخلرباء 
وال�رشوط  الإجــراءات  القا�صي  ويطبق  لهم،  احلق  لأن  ال�صتئناف؛  ملحكمة  رفعه  اأو 

اخلا�صة بكل نوع, ثم ي�صدر �صك باإثبات الق�صمة. 
بّد من عر�ص  اأو يوجد و�صية؛ فال  اأو غائب  قا�رش  الورثة  اإذا كان من �صمن  ا  واأمَّ
الق�صمة على ق�صم اخلرباء, وطلب البينة على ح�صول الغبطة وامل�صلحة لهم, ويجري 

يف ذلك تعليمات اال�صتئناف. 
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 النوع ال�صابع/ اإثبات ق�صمة الرتا�صي عن طريق املحكمة:

اإجراء الق�صمة بينهم, واأن ما  قد يتقدم الورثة بعد وفاة مورثهم للمحكمة, لطلب 
تقرره املحكمة فهم موافقون عليه. ويف هذه احلالة يطلب القا�صي من الورثة ح�رش 
الرتكة املراد ق�صمتها, وي�صبط ذلك يف ال�صبط االنهائي, ثم يكتب لق�صم اخلرباء لتقييم 
اال�صتعانة  مع  ق�صمته  ميكن  ال  ما  وبيع  الرد,  مع  اأو  بالت�صاوي  ق�صمتها  واإمكانية  الرتكة 
الأخذ  الورثة  على  بعر�صه  يقوم  اخلرباء  ق�صم  خطاب  ورود  وبعد  احلاجة  عند  بخبري 
املوافقة عليه, ثم يقوم ب�صبط ذلك واإثبات الق�صمة واحلكم ببيع ما ال ميكن ق�صمته مع 
تطبيق ال�رشوط والإجراءات ال�صابقة اخلا�صة بكل نوع، ويخرج �صك بذلك ويجري 

عليه تعليمات اال�صتئناف.
 

النوع الثامن/ ق�سمة الإجبار: 

قد يح�صل خالف بني الورثة على ق�صمة الرتكة اأو الت�رشف فيها؛ فيقوم بع�ص الورثة 
برفع دعوى لق�صمة الرتكة, ويف هذه احلالة يكون نظرها من اخت�صا�ص املحكمة التي 
يقع يف نطاقها اأكرث الورثة املدعى عليهم, ويف حال الت�صاوي يكون املدعي باخليار يف 
اإقامة الدعوى اأمام اأي حمكمة يقع يف نطاقها حمل اإقامة اأحدهم, ح�صب املادة )34( 
ال�صبط  الدعوى يف  ب�صبط  يقوم  للقا�صي  الدعوى  اإحالة  املرافعات, وعند  نظام  من 
احلقوقي لوجود نزاع, ويحكم بق�صمة ما ميكن ق�صمته, وبيع ما ال ميكن ق�صمته باملزاد, 

وي�صدر �صك بذلك، ويطبق يف ق�صمة كل نوع ال�رشوط والإجراءات ال�صابقة.
واأحياناً قد تكون الرتكة كبرية ومتفرقة, وب�صبب اختالف الورثة وو�صع بع�صهم يده 
على جزء من الرتكة, وبالتايل ي�صعب على املحكمة القيام باإجراءات الق�صمة؛ لذا فاإن 

للقا�صي القيام مبا يلي:
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اأو  الورثة  قبل  من  اختياره  يتم  احلاجة,  ح�صب  اأكرث  اأو  للرتكة  م�صفي  اإقامة  اأ-   
املحكمة, وي�صدر �صك بتعيينه م�صٍف يتولى ت�صفية الرتكة وبيعها وحفظ قيمة 
املبيع لدى املحكمة, ثم ق�صمتها بعد ذلك على الورثة عن طريق املحكمة, وين�ص 
يف �صك احلكم على �صالحيات امل�صفي واأجرته بعد تقديرها من اأهل اخلربة. 

وقد حتتاج الق�صمة -اأحياناً- اإلى خبري كمحا�صب ونحوه, فيتم تعيينه وحتديد    
اأجرته وفق ما ورد يف نظام املرافعات يف املواد )124 حتى 135(.

ب- قد يطول النظر يف اإجراءات الق�صمة لوجود بع�ص االإ�صكاالت اأو عدم تعاون 
بع�ص الورثة, وخ�صية من حلوق ال�رشر بالرتكة لعدم وجود من يديرها بالطريقة 
ال�صحيحة اأو النظامية, فاإنه يحق للورثة اأو املحكمة اإقامة حار�ص ق�صائي على 
الرتكة, حلني الف�صل يف النزاع وق�صمة الرتكة, ويتولى احلار�ص الق�صائي اإدارة 
الرتكة, ويتبع يف اإجراءات تعيينه و�صالحياته واأجرته وانتهاء عمله ح�صب ما 
ورد يف نظام املرافعات ال�رشعية والئحته التنفيذية يف املواد )239 حتى 245(, 

ويجري على جميع ما �صبق تعليمات اال�صتئناف. 

النوع التا�صع/ ق�صمة الرتكة امل�صتملة على ديون:

ق�صاء الديون مقدم يف ال�رشع على حق الورثة, فاإذا تويف ال�صخ�ص وخّلف ديوناً, 
فاإما اأن تكون هذه الديون له على االآخرين اأو عليه 

 اأوًل: اإذا كانت له ديون على الآخرين، فالأحوط اأنها ل تدخل �صمن الق�صمة اإلَّ بعد 
ا�صتالمها حتى لو كانت م�صتحقة ال�صداد؛ للجهالة يف �صدادها من عدمه, فقد يع�رش 

املدين اأو يختفي, ولكن توؤجل ق�صمتها حلني ا�صتالمها. 
 ثانياً: اإذا كانت عليه ديون لالآخرين, فاإنه البد من خ�صم مقدار الديون من الرتكة 
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الأجل �صداد الغرماء, وما بقي يق�صم على الورثة, مع مالحظة ما يلي: 
اأن تكون تلك الديون ثابتة ب�صكوك �رشعية, اأو اأحكام �صادرة من جهات ق�صائية.   -1
اإذا مل تكن الديون ثابتة مبوجب �صكوك اأو اأحكام من جهات ق�صائية, فالبد من    -2
اإقرار الورثة بها اأو وجود البينة بها, خ�صو�صاً اإذا كان هناك قا�رش اأو غائب اأو 

و�صية وميكن اإثباتها يف �صبط الق�صمة. 
اإذا كانت الديون للدولة فال يحتاج اإلى �صك باإثبات الدين, واإمنا تكفي االأوراق    -3

الر�صمية, مثل قرو�ص بنك الت�صليف واالدخار.
مطالبة �صاحب الدين به.   -4

اإذا كان الدين ثابتاً ل�صخ�ص مل يح�رش اأو لغائب اأو لقا�رش اأو لو�صية اأو لوقف؛    -5
فاإنه يتم حفظه لدى املحكمة, اإال اإذا كان قلياًل في�صلم للويل اأو الناظر والو�صي.

اإثبات �صحة بع�ص الديون, وطال ذلك وخ�صية  اإذا توقفت ق�صمة الرتكة على    -6
الديون لدى املحكمة  قيمة  يعادل  ما  فاإنه ال مانع من حجز  الورثة,  من ت�رشر 
لرباءة ذمة املتوفى, ثم اإذا م�صت مدة يقتنع بها القا�صي, ومل يتقدم اأحد من 
اأ�صحاب الديون املحجوز, فللورثة املطالبة بق�صمتها, ثم اإن ظهر �صاحب الدين 
م�صتقباًل, فله الرجوع على الورثة, ويتم �صبط ما �صبق يف ال�صبط احلقوقي, 

وجتري عليه تعليمات اال�صتئناف.

النوع العا�صر/ ق�صمة الرتكة امل�صتملة على رهون: 

 اإذا كان من �صمن الرتكة �صيء مرهون كعقار اأو �صيارة اأو اأ�صهم ونحو ذلك؛ فال بّد 
قبل الق�صمة من اأخذ اإذن �صاحب الرهن, الأن حقه متعّلق بالعني املرهونة.

فاإذا مل يوافق على ق�صمة املرهون, فال يدخل من �صمن الرتكة املق�صومة, اإال بعد فك 
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الوزاري رقم  التعميم  العقاري, ح�صب  للبنك  املرهون  العقار  اأو موافقته مثل  الرهن 
117/12/ت يف 1407/6/27هـ اأو البنك الزراعي.

العقاري  ال�صندوق  قرو�س  مثل  ر�صمياً،  توثيقاً  موثقاً  الرهن  يكون  اأن  وي�صرتط 
والزراعي وال�صناعي, واإذا مل يكن الرهن موثقاً توثيقاً ر�صمياً, فال مانع من اإثباته اأثناء 
نظر الق�صمة, �صواء باإقرار الورثة به اأو بطلب البينة عند وجود قا�رش اأو غائب اأو و�صية, 

ويتم �صبط ذلك يف ال�صبط احلقوقي, وجتري عليه تعليمات اال�صتئناف.
 

النوع احلادي ع�صر/ ق�صمة تركة من ل وارث له: 

اإذا تويف �صخ�ص وخّلف تركة, ومل ُيعرف له وارث, اأو ُوِجَد ماٌل ل�صخ�ص متوّفى 
جمهول, اأو وجد مال ل�صخ�ص غائب جمهول؛ فاإنه يتبع ما يلي:

اأواًل: اأن يتم حفظ تركته لدى بيت املال باملحكمة املخت�صة, ويتبع يف طريقة ذلك 
التعليمات الواردة يف دليل االإجراءات اخلا�صة ببيوت املال, ال�صادر من وزارة العدل 

يف عام 1424هـ. 
يح�رش  مل  اأو  وارث  للمتوفى  يظهر  ومل  القا�صي,  بها  يقتنع  مدة  م�صت  اإذا  ثانياً: 
الغائب, فاإنه يحق ملندوب بيت مال امل�صلمني املطالبة مباله وق�صمة تركته وا�صتالمها, الأن 
بيت مال امل�صلمني وارث من ال وارث له, ح�صب التعميم الوزاري رقم2/92/ت يف 
1392/5/22هـ, ويق�صد مبندوب بيت املال هو مندوب وزارة املالية, ح�صب التعميم 
تركته  ق�صمة  القا�صي على  الوزاري رقم 166/12/ت يف 1405/9/7هـ, ويطبق 

ال�رشوط والإجراءات ال�صابقة اخلا�صة بكل نوع وي�صاف اإليها ما يلي:
حفظ  ت  اأو  الرتكة  فيها  تقع  التي  البلد  ملحكمة  املالية  وزارة  مندوب  يتقدم  اأن   -1

الرتكة فيها.
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االإعالن يف ال�صحيفة من قبل املحكمة عن الرتكة, ح�صب التعميم الوزاري رقم    -2
5/13/ت يف 1399/1/27هـ.

الكتابة للجهات الر�صمية للتحري عن املتوفى اأو الغائب.    -3
البينة التي تثبت اأن املتوّفى ال ُيعرف له وارث, اأو اأن املال عائد ل�صخ�ص غائب    -4

جمهول. 
احلكم باأن بيت املال وارث لذلك ال�صخ�ص الذي ال ُيعرف له وارث, اأو غائب    -5
عليه  وجترى  احلقوقي,  ال�صبط  يف  ذلك  �صبط  ويتم  بوفاته  احلكم  بعد  وذلك 

تعليمات اال�صتئناف. 
اأو  املتوفى  مال  باأن  حكم  اإذا  املالية,  بوزارة  الدولة  خلزينة  الرتكة  قيمة  اإيداع    -6

الغائب لبيت املال بعد اكت�صاب احلكم القطعية.

النوع الثاين ع�صر/ ق�صمة تركة غري ال�صعوديني: 

ورثة  �صمن  من  كان  اأو  �صعوديني,  غري  ورثته  وكان  �صعودي  غري  املتوفى  كان  اإذا 
نف�ص  عليهم  يطبق  فاإنه  للمحكمة,  وتقدموا  �صعوديني,  غري  ورثة  ال�صعودي  املتوفى 
اإليها  ي�صاف  ولكن  ال�صعوديي،  تركة  بق�صمة  اخلا�صة  ال�صابقة  والإجــراءات  ال�رشوط 

بع�ص االإجراءات التالية: 
اإذا كانت ال�صكوك والوكاالت �صادرة من خارج ال�صعودية, فالبد من ت�صديقها من   -1
ال�صفارة ال�صعودية يف بلد الوكالة, ومن وزارة اخلارجية, وزارة العدل ال�صعودية.

2- اأن يكون العقار املراد ق�صمته داخل ال�صعودية ح�صب املادة )24 و28( من نظام 
املرافعات, وقد ن�ص نظام متلك غري ال�صعوديني للعقار ال�صادر بقرار جمل�ص 
الوزراء رقم 89 يف 1421/4/8هـ يف املادة ال�صابعة منه, على اأحقية اكت�صاب 
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غري ال�صعودي امللكية على عقار عن طريق املرياث.
يف  منهم  ي�صكن  من  يوجد  مل  اأو  للمحكمة,  الورثة  من  اأحد  يتقدم  مل  اإذا  واأمــا 
ال�صعودية, فاإنه يطبق يف تركته التعليمات الواردة يف دليل االإجراءات اخلا�صة ببيوت 

املال, ال�صادر من وزارة العدل املذكور �صابقاً. 
 

تنبيهات:

اأواًل: ما يتعّلق بق�صمة ال�رشكة اأو املوؤ�ص�صة اخلا�صة للمتوفى, اأو التي هو �رشيك فيها, 
ال�رشكات  لنظام  املالك  وفاة  بعد  تخ�صع  فاإنها  الورثة؛  بني  نزاع  من  حولها  يثار  وما 
ونظام ال�صجل التجاري واملخت�ص بنظرها حالياً هو ديوان املظامل وم�صتقباًل بعد تفعيل 

نظام الق�صاء اجلديد هي املحاكم التجارية.
املن�صو�ص عليهم يف  ي�صتحقه  بل  الرتكة,  التقاعدي ال يدخل �صمن  الراتب  ثانياً: 

نظامي التقاعد املدين والع�صكري والتاأمينات االجتماعية.
ال�صادر  والذخائر  االأ�صلحة  نظام  وفق  تعامل  كاالأ�صلحة  املمنوعة  االأ�صياء  ثالثاً: 

باملر�صوم امللكي رقم 45/م يف 1426/7/25هـ. 
رابعاً: ما يتعلق بالعمال الذين على كفالة املتوفى �صخ�صياً, فهوؤالء يخ�صعون الأنظمة 

االإقامة واجلوازات.

اأو االإ�صكاالت مل نتطرق لها,  هذا ما تي�رش جمعه وقد يكون هناك بع�ص احلاالت 
املولى  �صائاًل  خا�صة,  تعليمات  من  ب�صاأنها  �صدر  وما  القا�صي,  الجتهاد  تخ�صع  وهي 

القدير اأن ينفع به واأن يجعله خال�صاً لوجهه الكرمي و�صلى, اهلل على نبينا حممد.




