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المقدمة :
ال�شرتاتيجية  الهــــداف  مــن  انــطــالقــاً 
لـــــــوزارة الـــعـــدل املــتــ�ــشــمــنــة تــ�ــشــهــيــل رحــلــة 
املتعاملني وو�شولهم اإىل العدالة من خالل 
نــ�ــشــر الــثــقــافــة الــقــانــونــيــة لــ�ــشــمــان تــقــدمي 

خدمات ق�شائية وقانونية مبتكرة. 

الـــوزاري  الــــــــقــــرار  �شــــدور  ومبنا�شبة 
تنظيم  �شاأن  يف   2017 ل�شــــــــــــنة   579 رقــــــــــــم 
دلــــــــيـــــــــل  اإعــــــــــداد  مت  فقد  الرتكات  عمل 
الرتكات  عمـــــــــــــــل  لتــــــــــــــــنظيم  اإر�شـــــــــــادي 
ويــعــكــ�ــش هـــــذا الـــدلـــيـــل  اآلــــيــــة عـــمـــل قــ�ــشــم 
ب�شورة  واملتعاملني  للموظفني  الـتـــركــــــــــــات 
الـــــعـــمــــل  حتــــ�شـــني  ي�شمن  مبــا  فــعــالــة 
ــيــات واإجنـــــــاز املـــــبـــــادرات يف الــوقــت  والــعــمــل

املحـــدد.

مجال تطبيق الدليل :
يــطــبــق هـــذا الــدلــيــل عــلــى دوائـــــر الأحـــــوال 

ال�شخ�شية ومكاتب اإدارة الدعوى.
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التركة

• تعريف الرتكة: 
- الرتكة ما يرتكه املتوفى من اأموال وحقوق مالية    

 )املادة 274( من قانون الأحوال ال�سخ�سية 

• ما يتعلق بالرتكة من حقوق: 
- تتعلق بالرتكة حقوق مقدم بع�شها على بع�ش، ح�شب الرتتيب الآتي:

نفقات جتهيز املتوفى باملعروف.  - 1

ق�شاء ديون املتوفى �شواء كانت حقاً هلل اأو للعباد.  - 2

تنفيذ الو�شايا.  - 3

توزيع الباقي من الرتكة على الورثة.                     - 4

)املادة 275( من  قانون الأحوال ال�سخ�سية 

• الإرث : 
- انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية بوفاة مالكها ملن ا�شتحقها . 

)املادة 313( من  قانون الأحوال ال�سخ�سية

• اأركان الإرث : 
- املورث .

- الوارث .

- املرياث .

)املادة 314( من  قانون الأحوال ال�سخ�سية
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أحكام عامة في األهلية

- كل �شخ�ش اأهل للتعاقد ما مل ت�شلب اأهليته اأو يحد منها بحكم القانون.  
)املادة 159( من  قانون الأحوال ال�سخ�سية

- يعترب يف حكم القا�شر:

1 - اجلنني.

2 - املجنون واملعتوه وال�شفيه.

3 - املفقود والغائب.                                        

 )املادة 160( من قانون الأحوال ال�سخ�سية

-  يتوىل �شـــوؤون القا�شـــر من ميثله ويدعى ح�شب احلال ولياً اأو و�شياً )وي�شمل 

الو�شي املختار وو�شي القا�شي( اأو قّيماً.
)املادة 163( من قانون الأحوال ال�سخ�سية

- للمحجور عليه احلق يف اإقامة الدعوى بنف�شه لرفع احلجر عنه.

)املادة 177( من قانون الأحوال ال�سخ�سية
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تعريفات :

-��الواليـــــــــــــة:��نيابـــة �شـــرعية يقـــوم الـــويل مبقت�شـــاها مقـــام القا�شـــر يف اإبرام 
الت�شرفات ورعاية �شوؤونه املالية .

-�الولــــــــــــــي�: الأب اأو اجلد ال�شحيح.
-��الو�صايــــــــــة�:  نوع من اأنواع النيابة ال�شرعية حتل بها اإرادة الو�شي حمل اإرادة 

القا�شر من ان�شراف الأثر القانوين اإىل ذلك الأخري.
-��الو�صــــــــــي�:  ال�شـــخ�ش الـــذي عينتـــه املحكمـــة ليتـــوىل اإدارة اأمـــوال القا�شـــر 

و�شوؤونه.
-��الو�صي�املختار�:  ال�شـــخ�ش املختـــار من قبل الأب اأو اجلد ال�شـــحيح ليقـــوم باأعباء 

الولية املالية
-��و�صي�الرتكــة�:  ال�شخ�ش الذي اختاره املورث اأو الورثة من بينهم اأو من غريهم 

اإن مل يتـــم الإتفـــاق عليـــه ويتـــوىل الأعمـــال  اأو عينـــه القا�شـــي 
املن�شو�ش عليها يف القانون اأو ما يكلفه به القا�شي .

-��القا�صــــــــــر�:  مـــن مل يبلـــغ �شـــن الر�شـــد اأو بلـــغ ناق�ـــش الأهليـــة اأو فاقدهـــا اأو 
حمجور عليه ويعترب يف حكم القا�شـــر اجلنني واملجنون واملعتوه 

وال�شفيه واملفقود والغائب .
-��القوامـــــــــــة�:  نـــوع مـــن اأنـــواع النيابـــة ال�شـــرعية يقوم فيهـــا القيم الـــذي تعينه 

املحكمة بتمثيل املحجور عليه ورعاية اأمواله واإدارتها .
-��القيـــــــــــــم�:  ال�شـــخ�ش الذي تعينه املحكمة ليتوىل اإدارة اأموال املحجور عليه 

و�شوؤونه ب�شبب فقدان الأهلية اأو نق�شانها.
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اأو  الغائب  اأمــوال  اإدارة  ليتوىل  املحكمة  تعينه  الــذي  -��الوكيل�الق�صائي:  ال�شخ�ش 
املفقود و�شوؤونهما  ب�شبب الفقد اأو الغياب .                                                       
)املادة 1 ( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-�الغائـــــــــــــب�:  هو ال�شخ�ش الذي ل يعرف موطنه ول حمل اإقامته.

-�املفقـــــــــــــود�:  هو الغائب الذي ل تعرف حياته ول وفاته.                    
)املادة 233( من قانون الأحوال ال�سخ�سية 

االختصاصات 

•  تخت�ـــش املحكمـــة التي يقـــع يف دائرتها اآخر موطن اأو حمـــل اإقامة اأو حمل عمل 
املتوفى يف الدولة، بتحقيق اإثبات الوراثة، والو�شـــايا، وت�شفية الرتكات، فاإن مل 
يكـــن للمتوفـــى موطن اأو حمل اإقامة اأو حمل عمل يف الدولة، كان الخت�شـــا�ش 

للمحكمة التي يقع يف دائرتها اأحد اأعيان الرتكة.
املادة )3/9( من قانون الأحوال ال�سخ�سية

•  يتحدد الخت�شا�ش املحلي يف م�شائل الولية على النحو الآتي:
اأ-  يف م�شـــائل الوليـــة مبوطـــن اأو حمـــل اإقامـــة الويل اأو القا�شـــر، ويف م�شـــائل 

الو�شاية باآخر موطن اأو حمل اإقامة للمتوفى اأو القا�شر.
ب-  يف م�شائل احلجر، مبوطن اأو حمل اإقامة املطلوب احلجر عليه.

ج - يف م�شائل الغيبة باآخر موطن اأو حمل اإقامة اأو حمل عمل للغائب.
د- اإذا مل يكن لأحد من املذكورين يف الفقرات “اأ، ب، ج” موطن اأو حمل اإقامة 
يف الدولة، ينعقد الخت�شـــا�ش للمحكمـــة الكائن يف دائرتها موطن الطالب اأو 
حمل اإقامته، اأو املحكمة التي يوجد يف دائرتها مال ال�شخ�ش املطلوب حمايته.
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اأو وقفها  الولية  ب�شلب  اأمــرت  اأو  اأ�شدرت حكما باحلجر  التي  املحكمة  هـ -  على 
اإقامة  اأو حمل  بدائرتها موطن  يوجد  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى  اأن حتيل 
القا�شر لتعيني من ي�شرف عليه وليا كان اأو و�شيا، اإذا تغري موطن اأو حمل 

اإقامة القا�شر اأو املحجور عليه.    

•  اإذا مل يكـــن للمدعـــى عليـــه موطـــن اأو حمـــل اإقامـــة اأو حمل عمـــل يف الدولة، 
ومل يتي�شـــر تعيـــني املحكمة املخت�شـــة مبوجـــب الأحكام املتقدمـــة يف الفقرات 
ال�شـــابقة، يكون الخت�شـــا�ش للمحكمة التي يقع يف دائرتها موطن املدعي اأو 

حمل اإقامته اأو حمل عمله، واإل كان الخت�شا�ش ملحكمة العا�شمة.

                                                             )املادة 4/9-5( من قانون الأحوال ال�سخ�سية 

• يخت�ص القا�سي مبا ياأتي: 
1- اإ�شهاد الوراثة .

2- تثبيت الولية وتعيني الو�شي.

3- تعيني القيم .

4- �شلب الولية اأو عزل الو�شي اأو القيم.

5- اإثبـــات وفـــاة الغائـــب واملفقـــود وتعيني وكيل ق�شـــائي للغائـــب اأو املفقـــود لإدارة 

اأمواله.
6- اإدخال اأو اإخراج وارث.

7- ح�شر وتوزيع الرتكة وت�شفيتها.

8- ا�شتيفاء الديون و�شدادها وتنفيذ الو�شايا.

9- اأذونات الق�شر ومن يف حكمهم.

10- تنفيذ القرار اأو احلكم ال�شادر منه اأثناء نظر الرتكة اأو بعدها . 

)املادة 2( من لئحة تنظيم عمل الرتكات.
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طلب حتقيق اإ�سهاد الوفاة �الوراثة 

• اأ�ًل : البيانات املطلوبة يف طلب حتقيق الوفاة �الوراثة: 

-  علـــى طالـــب حتقيق الوفـــاة والوراثة �شـــواء كان مـــن اأحد الورثـــة اأو من ميثله   1

قانونا اأو من له م�شلحة اأن يقدم طلباً بذلك اإىل املحكمة ي�شتمل على البيانات 
الآتية:

- ا�شم و�شفة مقدم الطلب.

- ا�شم املتوفى وتاريخ الوفاة ومكانها.

- موطن اأو عمل للمتوفى.

- اأ�شماء الورثة وبيان الق�شر منهم وموطنهم وعناوينهم.

- ا�شم الو�شي املختار اأن وجد.

- اأ�شماء املو�شى لهم وموطنهم وعناوينهم.

- بيان جلميع عقارات ومنقولت الرتكة.

- بيان اإن كان للمتوفى دين له اأو عليه اأو و�شية من عدمه.

- حتديد اجلهات املراد خماطبتها حل�شر الرتكة.

•  ثانيــًا : يجـــب اأن يرفـــق بالطلـــب اإثبـــات �شخ�شـــية مقدم الطلب، و�شـــورة 
خال�شـــة قيـــد املتوفى بالن�شـــبة للمواطن، و�شـــورة من جواز ال�شـــفر وبطاقة 
الهوية و�شـــهادة الوفاة، واإثبات �شخ�شـــية للورثة اإن اأمكن واإل تقّدم عند نظر 

الرتكة.                             

)املادة 3( من لئحة تنظيم عمل الرتكات
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• ثالثًا : البيانات التي يجب اأن ي�ستمل عليها اإ�سهاد الوفاة �الوراثة: 

- ا�شم املتوفى وموطنه وتاريخ الوفاة ومكانها.

- حتديد اأ�شماء الورثة وبيان الق�شر منهم ومن يف حكمهم.

-  تثبيت ولية اجلد ال�شـــحيح اإن وجد وتعيني الو�شـــي املختار اأو تعيني و�شي 

عليهم اإن مل يكن قد اأو�شى املورث بذلك. 
-  بيـــان اإن كان هنـــاك حمـــل م�شـــتكن ومقـــدار اإرثـــه اإن وجـــد ويوقـــف لـــه اأوفر 

الن�شـــيبني لذكريـــن اأو انثيـــني علـــى تقديـــر اأن احلمـــل تـــواأم وُيعطـــى باقـــي 
الورثة اأقل الن�شيبني.

- بيان الن�شيب ال�شرعي لكل وارث باحل�ش�ش.

-  بيان اإن كان للمتوفى دين له اأو عليه اأو و�شية من عدمه. 

 )املادة 7( من لئحة تنظيم عمل الرتكات
تعيني ��سي للق�سر

ر ُيعني )و�شي عليهم( يف ذات الطلب بعد التحقق من  اإذا كان من بني الورثة ق�شّ
عدم وجود ويل اأو و�شي خمتار. 

)املادة 8( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

• الجراء املتبع يف حالة عدم �جود تركة �ق�سر : 
-  اإذا مل يكـــن مـــن بـــني الورثـــة ق�شـــر واأقـــر جميـــع الورثة البلـــغ بعدم وجـــود تركة 

للمتوفـــى يقّيـــد الطلـــب يف ال�شـــجل بـــدون ر�شـــم ويعر�ش على القا�شـــي لإ�شـــدار 
اإ�شـــهاد الوراثـــة وفـــق الأمنوذج املعد لهذا الغر�ش بعد اإح�شـــار �شـــاهدين وتقدمي 

اإثبات �شخ�شيتهما .

)املادة 5( من لئحة تنظيم عمل الرتكات
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• الجراء املتبع لإ�سدار اعالم �راثة اأ�يل يف حالة �جود تركة : 
-  اإذا طلـــب اأحد الورثـــة اإ�شــــــدار اإ�شـــــهــاد الــوراثة فعلى مديـــر الدعوى اإحالة امللف 

للقا�شـــي لإ�شـــدار اإ�شـــهاد الوراثة وما يتبعه من اإجراءات بعد �شـــماع البينة على 
الوفاة وح�شر الورثة.  

)املادة 6( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  ياأمـــر القا�شـــي باإعـــادة الطلب بعد اإ�شـــدار اعـــالم الوراثة الأويل ملديـــر الدعوى 

ل�شتكمال احل�شر واملخاطبة.  

)املادة 9( من لئحة تنظيم عمل الرتكات
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مكتب إدارة الدعوى

مقدمة 

مت ان�شـــاء مكتـــب اإدارة الدعـــوى مبوجـــب القانون الحتادي رقم )10( ل�شـــنة 2014 
بتعديـــل القانـــون الحتادي رقم 11 ل�شـــنة 1992 يف �شـــاأن الإجـــراءات املدنية بهدف 
اإحـــداث نقلـــة نوعية تلبي حاجات املتعاملني وتواكب التطـــور الذي ينتظم الدولة 
علـــى ال�شـــعد كافة ف�شـــاًل عن مقت�شـــيات التناف�شـــية واملعايري العامليـــة التي باتت 
اأهدافـــاً ا�شـــرتاتيجية للدولـــة على جميـــع امل�شـــتويات والإنتـــقـــال بالإجـــراءات من 
منـــط تقليـــدي اإىل اأ�شـــلوب حديـــث ي�شـــاير الأنظمـــة الق�شـــائية الرائـــدة يف جمال 
تـــحــديـــث الإجــــراءات وتوفري وقت وجهد على املحكمة من خالل جتهيز الدعوى 
وا�شـــتكمال عنا�شـــرها ليوفر على املحكمة وقتاً كان يهدر يف التاأجيالت لإ�شـــتكمال 

النواق�ش ، وي�شمى من يبا�شر اإدارة الدعوى مديراً للدعوى.  

 )دليل �سيا�سات مكتب اإدارة الدعوى باملحاكم الحتادية(

مهام مدير الدعوى :
-   ا�شتقبال الطلب بعد تقييده يف ال�شجل والتحقق من ا�شتيفاء البيانات املطلوبة   1

لتحقيق الوفاة والوراثة وامل�شتندات املقدمة والر�شم املقرر - اإن وجد - . 

2 -  اإعالن الورثة واملو�شى لهم والدائنني اإن وجدوا لتحديد موقفهم.

3 -  خماطبة النيابة العامة اإذا كان من بني الورثة ق�شر.

4 -  خماطبة اجلهات التي مت حتديدها يف الطلب املقدم حل�شر الرتكة. 

-  اإذا مل حتـــدد اجلهـــات يف الطلـــب ، يقوم مدير الدعـــوى مبخاطبة اجلهات ذات   5

العالقـــة يف كل اإمـــارة ح�شـــب الأحـــوال حل�شـــر الرتكة مثل )امل�شـــرف املركزي 
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- اجلهة املخت�شـــة بالأرا�شـــي والأمالك - اجلهة املخت�شة بالرخ�ش التجارية 
- اأ�شواق الأ�شهم - ال�شتعالم عن املركبات(.  

-  خماطبة اجلهة املخت�شة لتثمني عقارات الرتكة - اإن وجدت -  اإن كان من بني   6

الورثة قا�شر اأو مل يتفق الورثة على ت�شجيله على ال�شيوع . 

-   متابعة الردود والإفادات من اجلهات املخت�شـــة واإعداد ك�شـــف بح�شـــر الرتكة   7

بعـــد اكتمالهـــا وفق الأمنوذج املعد لهـــذا لغر�ش ويكلف مديـــر الدعوى الورثة 
باحل�شور اأمامه لعر�ش ما مت ح�شره من الرتكة واإبداء راأيهم يف ذلك واإثبات 
طلباتهم وعر�ش الق�شمة الر�شـائــية عليهم واإثبات كل ذلك باملح�شر ويوقعهم 

عليه . 

-   عند اتفاق الورثة على الق�شـــمة الر�شـــائية يثبت مدير الدعوى ذلك ، ويحال   8

امللف للقا�شي لإثبات التفاق ويوقعهم عليه وي�شدر حكم به.  

-  عند عدم التفاق يثبت مدير الدعوى راأي الورثة يف احل�شر وُيعد ك�شفاً بذلك   9

ويحـــدد موعـــد جل�شـــة اأمام القا�شـــي ويوقع احل�شـــور من الورثـــة على علمهم 
باجلل�شة ويتم اإعالن من مل يح�شر منهم.

)املواد 4-9-10-11-12-13( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

اإجراءات ت�سفية الرتكة
-  اإذا كانت الرتكة تتطلب تعيني و�شـــياً عليها اأو طلب اأحد الورثة ذلك وكان امللف 

عند مدير الدعوى ، يعر�ش امللف على القا�شي لبيان راأي الورثة يف اختيار و�شي 
من بينهم اأو من غريهم ، فاإن مل يتفق الورثة على تعيني و�شي ، يتوىل القا�شي 

تعيني و�شي على الرتكة.                                        

)املادة 15( من لئحة تنظيم عمل الرتكات
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-  ي�شـــدر القا�شي قراراً بتعيني و�شي الرتكة وحتديد مهمته ومدتها واأتعابه متى 

طلب الو�شي اأجراً.

 )املادة 16( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  يتوىل و�شي الرتكة الإ�شراف على الرتكة واإدارتها ح�شب ما تقت�شيه م�شلحتها 

وفق قرار التعيني وما ن�ش عليه قانون الأحوال ال�شخ�شية.   

 )املادة 17( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

• كيف يتم تعيني ��سي الرتكة ؟
-  اإذا �شبق للمورث قبل وفاته تعيني و�شي لرتكته فاإنه مقدم على غريه.   1

-  اإذا لـــــــم يعيـــــــــن الـمـــورث و�شـــياً لتـــــركته جاز لأحد اأ�شـــحاب ال�شـــاأن من وارث   2

اأو مو�شـــى له اأو دائن اأن يطلب من القا�شـــي تعيني و�شـــي يجمع الورثة على 
اختياره من بينهم اأو من غريهم. 

-  اإذا مل يجمع الورثة على تعيني و�شي على الرتكة توىل القا�شي اختياره بعد   3

�شماع اأقولهم.

املادتني )277-278( من قانون الأحوال ال�سخ�سية 

• اآلية التعامل مع الطلبات املقدمة اأثناء نظر ملف الرتكة:
-  اإذا تطلـــب الأمـــر اأثنـــاء نظر الرتكة ا�شت�شـــدار قـــراراً ق�شـــائياً يعر�ش على 

القا�شي لتخاذ القرار املنا�شب.

)املادة 14( من لئحة تنظيم عمل الرتكات
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-  اإذا طلـــب اأحـــد الورثة �شـــرف جزء من ح�شـــته اأثنـــاء نظر الرتكـــة يحال الطلب 
للقا�شـــي لإ�شـــدار اأمره بال�شـــرف ، ول يتم �شـــرف كامل ح�شـــة الوارث اإل بعد 

ت�شفية الرتكة.
)املادة 18( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  ي�شـــدر القا�شـــي قراراً يف الرتكة ب�شـــفة م�شـــتعجلة اإذا لزم الأمر �شـــواء ب�شـــرف 

بع�ـــش اأمـــوال الرتكـــة اأو نقل بع�ـــش اأعيانها وتنفذ مبا�شـــرة بخطـــاب اإىل اجلهة 
املعينة حلني �شـــدور حكم بت�شـــفية الرتكة ، ويكون �شـــاماًل للرتكة وما مت فيها 

من اإجراءات ، ليكون �شنداً عند قيد ملف اإدارة مال قا�شر اأو من يف حكمه. 

)املادة 31( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

• اإجراءات اأثناء نظر ملف الرتكة: 
-  للقا�شـــي اأن ينـــدب اأحـــد موظفي املحكمة لالنتقال لأي جهة لإمتام الت�شـــوية اأو 

الوقوف على اأعيان الرتكة بالتن�شيق مع رئي�ش املحكمة. 
)املادة 19( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  اإذا كان �شـــمن اأعيـــان الرتكة اأ�شـــياء ميكـــن نقلها وحفظها كالنقـــود واملجوهرات 
والأ�شـــياء ذات القيمـــة يجـــب علـــى الورثـــة اأو الو�شـــي اأو املكلـــف مبتابعـــة ح�شـــر 
الرتكة ، واإعداد تقرير مف�شل عنها واإيداعها خزينة املحكمة املخت�شة حلفظها.
)املادة 20( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  اإذا كان �شـــمن اأعيان الرتكة مما يت�شـــارع اإليها الف�شاد اأو يخ�شى عليها ال�شرر اأو 
التلـــف اأو اذا كانـــت قيمتهـــا ل تتحمـــل نفقات املحافظة عليهـــا يعر�ش الأمر على 

القا�شي ليقرر بيعها يف احلال. 
)املادة 21( من لئحة تنظيم عمل الرتكات
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-  اإذا كان �شـــمن الرتكـــة حمـــل جتـــاري اأو مزرعـــة اأو نحـــو ذلـــك وطلـــب الورثـــة 
ال�شتمرار فيها حلني ت�شوية الرتكة ، يعر�ش الأمر على القا�شي لتعيني و�شي 
علـــى الرتكـــة اإن مل يــــعــــيــــــــن ، وذلك بعـــد التحقق من توفر ال�شـــمانات الكافية 

بالن�شبة حل�شة القا�شر. 
)املادة 22( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  اإن كان �شـــمن الرتكـــة عقـــار اأو غـــريه وقـــد مت تثمينـــه مـــن جهـــة معتمـــدة تقوم 
املحكمة باتباع ما ياأتي : 

-  اإذا طلب اأحد الورثة تخ�شي�شـــه ، خ�شـــ�ش له بعد اأن يدفع ح�شـــة الورثة   1

فيه اأو تتم املقا�شة من ح�شته يف الرتكة. 
2 - اإذا اختاره اأكرث من وارث فتتم املزايدة بينهم. 

-  اإذا مل يختـــاره اأي من الورثة يتم عر�شـــه وبيعه باملزاد العلني على الكافة   3

ويجوز لأي من الورثة الدخول يف املزايدة. 
)املادة 24( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  اإذا كان مـــن بـــني الورثة قا�شـــر اأو من يف حكمه ، يتعـــني موافقة املحكمة على كل 
ما يتعلق مبال القا�شر. 

)املادة 25( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  اإذا كان العقار قابل للق�شـــمة ح�شـــب اخلربة الفنية فيق�شـــم بني الورثة باتفاق اأو 
بحكم القا�شي 

)املادة 26( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  عند طلب ق�شـــمة املهاياأة بالتفاق بني الورثة ي�شـــدر القا�شي قراره يف ذلك بناًء 

على اتفاق الأطراف ما مل يكن هناك مانع ، وبعد موافقة اجلهات املخت�شة. 
)املادة 27( من لئحة تنظيم عمل الرتكات
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أحكام خاصة أثناء نظر ملف التركة

-  يف حالة وفاة اأحد الورثة وكانت الرتكة متداولة ، يتم فتح ملف جديد للمتوفى 

ويحال ن�شيبه اإىل ملف تركته لتوزيعه على ورثته ال�شرعيني . 

)املادة 23( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  ل يجـــوز لأع�شـــاء ال�شـــلطة الق�شـــائية واملوظفني العاملـــني باملحاكـــم اأو النيابة 

العامة واملحامني الوكالء ، �شـــراء اأي من اأموال الرتكة مل�شـــلحته �شواء كان ذلك 
مبا�شرة اأو بالو�شاطة ، اإل اإذا كان من الورثة . 

)املادة 28( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  اإذا قيـــدت تركـــة للمتوفـــى يف حمكمتـــني خمتلفتـــني حتـــال اإحداهمـــا للمحكمـــة 
ال�شابقة يف تاريخ القيد . 

)املادة 29( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  يف حالة عدم متابعة الرتكة بعد م�شي �شهر من اآخر اإجراء حتفظ الرتكة بقرار 

من القا�شي ، ويعاد ال�شري فيها اإذا تقدم اأحد الورثة بطلب ذلك ، ويحدد طلباته 
ويعلن الورثة ويعر�ش على مدير الدعوى ل�شتكمالها ثم عر�شها على القا�شي 

ما مل يكن يف الرتكة ق�شر فيتم ال�شري فيها مبا يحقق م�شلحة القا�شر . 

)املادة 30( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  الأحكام والأوامر ال�شادرة يف بلد اأجنبي يف اإثبات الوفاة وح�شر الورثة وتق�شيم 
الرتكة يتم تنفيذها يف الدولة ما مل تكن خمالفة لل�شريعة الإ�شالمية اأو النظام 

العام ، ويتبع ب�شاأن احل�شر الإجراءات املن�شو�ش عليها يف هذا القرار . 

)املادة 32( من لئحة تنظيم عمل الرتكات
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اإجراءات تعيني القيم
• البيانات املطلوبة يف العري�سة لتعيني القيم : 

1 - ا�شم مقدم الطلب و�شفته وعنوانه وجن�شيته وحمل �شكنه وعمله. 

2 - ا�شم املطلوب احلجر عليه وعنوانه  وجن�شيته وحمل �شكنه وعمله. 

3 - بيان ال�شبب يف الطلب.

4 -  اإرفاق امل�شتندات املوؤيدة اإن وجدت . 

5 - بيان اأ�شماء الورثة املحتملني وعناوينهم وبياناتهم . 

6 - بيان ما ميلكه املحجور عليه من اأموال. 

7 - اأ�شماء ال�شهود وبياناتهم وعناوينهم .

8 - �شداد الر�شم املقرر .  

ويجب خماطبة النيابة العامة للتدخل. 
 )املادة 33( من لئحة تنظيم عمل الرتكات
•  علـــى املحكمـــة بعـــد ورود التقرير الطبي عن حالة املطلـــوب احلجر عليه وكانت 
حالتـــه ت�شـــتدعي ذلـــك يتـــم ح�شـــر اأموالـــه ويحجـــر عليهـــا حتفظيـــاً ، ول يتـــم 
الت�شـــرف بهـــا اإل بـــاإذن املحكمـــة  ، وللمحكمة تعيني و�شـــي علـــى الأموال حلني 

الف�شل يف العري�شة. 
)املادة 34( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

•  علـــى املحكمـــة �شـــماع البينـــة على �شـــالح طالب القوامـــة ومقدرته عليهـــا وراأي 
الورثـــة املحتملـــني يف طالـــب القوامة واإثبات موافقتهم اأو عدمها وت�شـــدر اأمراً 
بتعيني القيم لإدارة وحفظ مال املحجور عليه على اأن ل يت�شـــرف باأي ت�شـــرف 
ناقل للملكية اأو من�شئاً حقاً عليه اأو �شرف اأمواله اإل باإذن املحكمة وياأمر بفتح 

ملف اإدارة مال حمجور عليه اإن كان للمحجور عليه ماًل .
)املادة 35( من لئحة تنظيم عمل الرتكات
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ملف الق�سر اأ� من يف حكمهم 
• اجراءات قيد امللف :

-  اإذا متت ت�شفية الرتكة اأو �شدر حكم الغيبة اأو الفقد اأو احلجر وكان للقا�شر اأو 
من يف حكمه ح�شة يف عقار اأو منقول اأو مال جاوز )50.000( خم�شني األف درهم 
اأمر القا�شي بقيد ملف اإدارة مال قا�شر اأو من يف حكمه تودع فيه جميع الأموال 
ويثبـــت فيـــه كل ما ميلكـــه ويقدم فيه كافة الطلبات والأذونات ال�شـــادرة للق�شـــر 
اأو الو�شـــي حتـــى يبلـــغ را�شـــداً اأو يرفع عنه احلجر اأو ي�شـــدر حكم مبـــوت املفقود 

وتخطر اإدارة رعاية اأموال الق�شر بذلك . 

)املادة 36( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  اإذا كان القا�شـــر اأو من ميثله غري مقيم يف الدولة ، فيتم �شـــرف ن�شيبه النقدي 
ملمثلـــه بقـــرار من القا�شـــي عند ت�شـــفية الرتكـــة من خالل ملـــف الرتكة ، ما مل 
يكـــن للطالـــب يف بلـــده هيئة خمت�شـــة باأموال الق�شـــر اأو قا�شـــي خمت�ش فيحال 
اإليهما مال القا�شر وفقاً لالإجراءات املتبعة وتبقى العقارات حتت اإدارة ومتابعة 

القا�شي املخت�ش املوجود بدائرته العقار.  

)املادة 37( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  يقيد ق�شـــم �شـــوؤون الق�شـــر ملف باإدارة مال قا�شـــر اأو من يف حكمه ، بعد �شـــدور 

حكم بذلك اأو ت�شـــفية الرتكة وبيان ن�شـــيب القا�شر ومن يف حكمه ، وي�شم اإليه 
كافة الأوراق وامل�شتندات واملخاطبات والإي�شالت وكل ما هو متعلق بالق�شر من 
ممتلـــكات ) عقـــارات - اأ�شـــهم - اأمـــوال نقديـــة ...الـــخ( الأ�شـــلية اأو �شـــور عنها يف 
حال عدم توافرها ، ويتوىل الق�شـــم اإعداد امللف وجتهيزه وعر�شـــه على القا�شـــي 

لإ�شدار القرار . 

)املادة 38( من لئحة تنظيم عمل الرتكات
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-  تخاطـــب النيابـــة العامة للتدخل طبقاً للقانون ، وهيئة املعا�شـــات اأو اأي �شـــندوق 

تاأميني لبيان معا�ش القا�شر الذي ي�شتحق اإن كان ملورثه معا�شاً تقاعدياً . 

)املادة 39( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

• اآلية ا�ستقبال الطلبات : 
-  تقيد كافة الطلبات التي تقدم من الويل اأو الو�شي اأو القيم اأو الوكيل الق�شائي   1

ب�شاأن اأموال الق�شر اأو من يف حكمهم ب�شجل خا�ش وبرقم مت�شل�شل . 

-  على املوظف اإثبات نوع الطلب وتاريخه تقدميه ثم القرار ال�شادر ب�شاأنه وي�شار   2

يف الطلب اإىل رقم امللف الأ�شلي )ملف اإدارة مال قا�شر اأو من يف حكمه( 

3 - يرفق بالطلب امل�شتندات املوؤيدة له ح�شب كل طلب . 

4 - حتفظ الطلبات يف امللف . 

-  علـــى الق�شـــم اإعـــداد ك�شـــف يبني فيه ن�شـــيب القا�شـــر من املـــال ، واملـــودع فيه ،   5

وامل�شروف منه ، والر�شيد املتبقي . 

-  اإذا تطلب الأمر اأخذ راأي اإدارة اأموال الق�شر بالوزارة فيتم اإر�شال الطلب اإليها   6

مبا�شرة . 
)املادة 40( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  بعـــد ورود الـــراأي مـــن اجلهـــة املعنية برعايـــة اأموال الق�شـــر يعر�ش امللـــف كاماًل 

)ملـــف اإدارة مـــال قا�شـــر اأو مـــن يف حكمه(  على القا�شـــي للبـــت يف الطلب املقدم 
من الو�شي . 

)املادة 43( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  اإذا اأ�شـــدر القا�شـــي قـــراره باملوافقـــة علـــى ال�شـــرف اأو الإذن للويل اأو الو�شـــي اأو 
القيم او الوكيل الق�شـــائي مبا طلبه يحال امللف اإىل ق�شـــم �شـــوؤون الق�شر لتنفيذ 
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الأمر، وتخطر اإدارة رعاية اأموال الق�شر بالقرار ال�شادر.                       

 )املادة 44( من لئحة تنظيم عمل الرتكات
-  يقوم ق�شـــم �شـــوؤون الق�شـــر ب�شـــرف ال�شيك با�شـــم امل�شـــتفيد اإن كان الطلب جلهة 

معينة وير�شل مبا�شرة للجهة امل�شتفيدة مع التاأكد من ال�شتالم.   

)املادة 45( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  يتـــم حتويـــل ن�شـــيب القا�شـــر ومن يف حكمـــه اأو جـــزء منه كوديعة لدى م�شـــرف 

ا�شـــالمي الـــذي يقـــدم اأعلـــى ن�شـــبة ربـــح فـــاإن اأودع جـــزء منه مـــن ن�شـــيبه فيكون 
ال�شـــرف عليه من املتبقي من ن�شـــيبه دون امل�شـــا�ش بالوديعة. ، وان رغب الو�شي 
اأو القيم يف اإيداع ن�شـــيب القا�شـــر اأو من يف حكمه كاماًل يوقع اإقرار باأن ل يقوم 
بك�شـــر الوديعـــة ويتحمل هو م�شـــاريف النفقة. ويف كل الأحـــوال يتم اإخطار اإدارة 

رعاية اأموال الق�شر بالقرار ال�شادر من القا�شي. 

   )املادة 46( من لئحة تنظيم عمل الرتكات
• العمال املحظورة على الويل : 

- ل يجوز للويل القيام بالأعمال الآتية اإل باإذن املحكمة:   

-  ل يجوز اإقرا�ش مال القا�شر اأو التربع به اأو مبنافعه فاإن وقع الت�شرف ب�شيء   1

من ذلك كان باطاًل وموجباً للم�شوؤولية وال�شمان. 

2 -   ل يجوز للويل اأن يت�شـــرف يف عقار القا�شـــر ت�شـــرفاً ناقاًل مللكيته اأو من�شـــئاً 

عليـــه حقـــاً عينيـــاً اإل بـــاإذن املحكمة، ويكون ذلك ل�شـــرورة اأو م�شـــلحة ظاهرة 
تقدرها املحكمة. 

-  ل يجـــوز للويل القرتا�ش مل�شـــلحة القا�شـــر اإل باإذن املحكمـــة ومبا ل يخالف   3

اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية. 
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-  ل يجـــوز للـــويل بغـــري اإذن املحكمة تاأجري عقار القا�شـــر ملدة متتـــد اإيل ما بعد   4

�شنة من بلوغه را�شداً. 

-  ل يجـــوز للـــويل اأن ي�شـــتمر يف جتـــارة اآلت للقا�شـــر اإل بـــاإذن املحكمة ويف حدود   5

هذا الإذن. 

-  ل يجـــوز للـــويل اأن يقبـــل هبـــة اأو و�شـــية للقا�شـــر حمملـــة بالتزامـــات اإل باإذن   6

املحكمة. 
املواد من  )190-195( من قانون الأحوال ال�سخ�سية 

• العمال املحظورة على الو�سي : 
-  ل يجوز للو�سي اأ� القيم القيام بالأعمال الآتية اإل باإذن املحكمة ، �يتم ذلك 

من خالل اإدارة مال القا�سر �هي : 

-  الت�شـــرف يف اأموال القا�شـــر بالبيع اأو ال�شراء اأو املقاي�شة اأو ال�شركة اأو الرهن   1

اأو اأي نوع اآخر من اأنواع الت�شرفات الناقلة للملكية اأو املرتبة حلق عيني.
-  الت�شـــرف يف ال�شـــندات والأ�شهم اأو ح�شـــ�ش منها، وكذا يف املنقول غري الي�شري   2

اأو الذي ل يخ�شى تلفه ما مل تكن قيمته �شئيلة.
3 - حتويل ديون القا�شر اأو قبول احلوالة عليه اإذا كان مديناً.

4 - ا�شتثمار اأموال القا�شر حل�شابه.

5 - اقرتا�ش اأموال مل�شلحة القا�شر.

6 - تاأجري عقار القا�شر.

7 - قبول التربعات املقيدة ب�شرط اأو رف�شها.

-  الإنفاق من مال القا�شر على من جتب عليه نفقته اإل اإذا كانت النفقة مق�شياً   8

بها بحكم واجب النفاذ.
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9 - الوفاء باللتزامات احلالة التي تكون على الرتكة اأو على القا�شر.

10 - الإقرار بحق على القا�شر.

11 - ال�شلح والتحكيم.

12 - رفع الدعوى اإذا مل يكن يف تاأخري رفعها �شرر على القا�شر اأو �شياع حق له.

13 - التنازل عن الدعوى وعدم ا�شتعماله لطرق الطعن املقررة قانوناً.

-  بيع اأو تاأجري اأموال القا�شر لنف�شه اأو لزوجه اأو لأحد اأ�شولهما اأو فروعهما   14

اأو ملن يكون الو�شي نائباً عنه.
15 - ما ي�شرف يف تزويج القا�شر من مهر ونحوه ح�شب الأنظمة املرعية.

16 - تعليم القا�شر اإذا احتاج للنفقة.

17 - الإنفاق الالزم ملبا�شرة القا�شر مهنة معينة.          

 املادة )225( من قانون الأحوال ال�سخ�سية

اأذ�نات الق�سر �من يف حكمهم .
-  ي�شدر القا�شي حكماً بتحديد نفقة �شهرية للقا�شر اأو من يف حكمه اأو من يعوله 

من ماله ويتم �شرفها للو�شي اأو القيم اأو م�شتحقها . 

)املادة 47( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  يجوز للمحكمة بعد �شماع اأقوال الو�شي اأن تاأذن للقا�شر الذي اأمت الثامنة ع�شر 

يف ت�شلم اأموالها كلها اأو بع�شها لإدارتها. 
)املادة 48( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

 -  اإذا اأكمل القا�شـــر الثامنة ع�شـــرة من عمره واآن�ش من نف�شـــه القدرة على ح�شـــن 
الت�شرف وامتنع الو�شي من الإذن له يف اإدارة جزء من اأمواله ، يرفع الأمر اإىل 

القا�شي. 
)املادة 49( من لئحة تنظيم عمل الرتكات
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-  يف كل الأحـــوال ي�شـــدر القا�شـــي قراراً م�شـــبباً يف كافة الطلبات التـــي تتطلب اإذناً 

خا�شاً للويل اأو الو�شي اأو القيم اأو الوكيل الق�شائي اأو القا�شر الذي اأكمل ثمانية 
ع�شرة عاماً من عمره يف احلالت املن�شو�ش عليها يف قانون الأحوال ال�شخ�شية 

)املادة 52( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  للمت�شرر من القرار ال�شادر من القا�شي التظلم منه وفق الجراءات املن�شو�ش 

عليها يف املادة )10( من قانون الأحوال ال�شخ�شية . 
)املادة 53( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

الــــر�سد
• التعريفات: 

-  �شـــن الر�شـــد : بلوغ ال�شـــخ�ش اإحدى وع�شـــرين �شـــنة قمرية متمتعـــاً بكامل قواه 

العقلية دون اأن يحجر عليه. 
- الر�شيد : من بلغ �شن الر�شد ومل يحجر عليه ب�شبب من اأ�شباب احلجر. 

املــادة )1( مــن القرار الــوزاري رقــم )730( ل�سنة 2014 
يف �ساأن تنظيم عمل ادارة رعاية اموال الق�سر �الغائبني

• اإجراءات اإثبات الر�سد: 
- تقدمي الإثبات الدال على اإثبات الر�شد .

املــادة )71( من القرار الوزاري رقــم )761( ل�سنة 2016 
يف �ســاأن تعديل لئحــة ال�سهادات �التوثيقــات ال�سادرة 

بالقرار الوزاري رقم )476( ل�سنة 2007

- �شداد الر�شم املقرر لالإ�شهاد .

-  اإذا كان طالـــب اإثبـــات الر�شـــد قـــد �شـــدر حلقـــه حكم اأو قـــرار بتعيني و�شـــي عليه 
ل�شـــغر �شـــنه يجب ح�شور الو�شي اأو اإعالنه للم�شادقة على ذلك فاإن مل يح�شر 
�شدر القرار باإثبات ر�شده بعد اأن يقدم ما يدل على بلوغه �شن الر�شد فاإن ح�شر 
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الو�شـــي وقرر عدم الر�شد وطلب ا�شـــتمرار الولية اأو الو�شاية يحال الطلب اإىل 
الدائرة املخت�شة. 

املــادة )72( من القرار الوزاري رقــم )761( ل�سنة 2016 
يف �ســاأن تعديل لئحــة ال�سهادات �التوثيقــات ال�سادرة 

بالقرار الوزاري رقم )476( ل�سنة 2007

-  يجب على الو�شي اإبالغ املحكمة للنظر يف ا�شتمرار الو�شاية على القا�شر اإذا بلغ 

جمنوناً اأو غري ماأمون على اأمواله . 

)املادة 50( من لئحة تنظيم عمل الرتكات

-  من بلغ را�شداً ت�شلم اإليه اأمواله من الو�شي اأو املحكمة بعد اأن يقدم اإ�شهاد باإثبات 

الر�شـــد واإذا كانت الأموال �شـــلمت اإليه اأو كانت لدى الو�شـــي ت�شـــلم حتت اإ�شراف 
املحكمة وفق املادة )231( من قانون الأحوال ال�شخ�شية. 

)املادة 51( من لئحة تنظيم عمل الرتكات
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األسئلة األكثر شيوعًا 

1 - من هو  مدير الدعوى ؟

- من يبا�شر جتهيز الدعوى وا�شتكمال عنا�شرها 

2 - ما املق�شود بالرتكة ؟

- ما يرتكه املتويف من اأموال وحقوق مالية.

3- ما هي اجلهات املخت�شة التي تتم خماطبتها حل�شر الرتكة؟

- اجلهات التي مت حتديدها يف الطلب املقدم حل�شر الرتكة. 

-  امل�شرف املركزي. 

- اجلهة املخت�شة بالأرا�شي والأمالك. 

- اجلهة املخت�شة بالرخ�ش التجارية.

- اأ�شواق الأ�شهم.

- وزارة الداخلية - ال�شتعالم عن املركبات. 

- هيئة املعا�شات اأو اأي �شندوق تاأميني. 

- وغريها.

4-  هل توجد اأية ر�شوم ق�شائية على دعوى الرتكات اأو الطلبات املقدمة يف امللف ؟

- اإ�شهاد الوفاة اأو الوراثة                                             )معفي من الر�شوم الق�شائية( 

)500 درهم(  - دعوى ق�شمة الرتكة اأو فتح ملف تركة                                      
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اأو  عـــزلـــه  اأو  الــــرتكــــة  مــ�ــشــفــي  اأو  مــــوؤقــــت  مـــديـــر  اأو  قـــيـــم  اأو  و�ـــشـــي  تــعــيــني   -

)200درهم(                                                                       ا�شتبداله 
)500درهم(  - طلب و�شع الأختام والنتقال لو�شعها على اأموال الرتكة وجردها 

)200درهم(  - طلب الإذن للقا�شر مبمار�شة التجارة 

)50درهم(  - طلب اإ�شهاد ر�شد 

)350درهم(  - ر�شوم اخلدمات الإلكرتونية عند قيد ملف الرتكة 

5- متى يتم ا�شدار اإ�شهاد الوراثة هل يف بداية الدعوى ام اأثناء ال�شري بها؟

-  يتـــم اإ�شـــدار اإ�شـــهاد اأويل بناًء على طلب اأحد الورثـــة وعلـــى مدير الدعوى اإحالة 

امللف للقا�شـــي لإ�شـــدار الإ�شـــهاد ومـــا يتبعه من اإجـــراءات بعد �شـــماع البينة على 
الوفاة وح�شر الورثة.  

-  ياأمـــر القا�شـــي باإعـــادة الطلـــب بعد اإ�شـــدار اعـــالم الوراثـــة الأويل يف حالة وجود 

تركة ملدير الدعوى ل�شتكمال احل�شر واملخاطبة.   
6- هـــل يجوز �شـــرف اأية مبالغ من الرتكة اأثنـــاء نظر الدعوى اأمام املحكمة وقبل 

الف�شل النهائي بها؟
-  نعـــم ، اإذا طلـــب اأحـــد الورثـــة �شـــرف جـــزء من ح�شـــته اأثنـــاء نظر الرتكـــة يحال 

الطلب للقا�شـــي لإ�شدار اأمره بال�شـــرف ، ول يتم �شرف كامل ح�شة الوارث اإل 
بعد ت�شفية الرتكة.

-  مـــا هـــو العمـــل اإذا كان مـــن �شـــمن اأعيـــان الرتكة اأ�شـــياء ميكن نقلهـــا وحفظها   7

كالنقود واملجوهرات والأ�شياء ذات القيمة ؟ 
-  يجب على الورثة اأو الو�شي اأو املكلف مبتابعة ح�شر الرتكة اإعداد تقرير مف�شل 

عنها واإيداعها خزينة املحكمة املخت�شة حلفظها.
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8 - ما العمل يف حالة تقييد ملف تركة للمتوفى يف حمكمتني خمتلفتني؟

-  اذا قيدت تركة املتوفى يف حمكمتني خمتلفتني حتال اإحداهما للمحكمة ال�شابقة 
يف تاريخ القيد.

-  هل يحق لأي من الورثة ال�شرعيني فتح ملف تركات ام لبد من ح�شور جميع   9

الورثة؟

-  ل يلزم من ح�شور جميع الورثة عند قيد ملف للرتكة واإمنا يكتفى بح�شور اأحد 

الورثـــة اأو مـــن ميثلـــه قانوناً اأو من له م�شـــلحة لتقدمي طلب م�شـــتوِف للبيانات 
الواردة يف هذه الالئحة.

10 - ما هو الجراء يف حالة وفاة اأحد الورثة وكانت الرتكة متداولة؟

-  يف حاله وفاة اأحد الورثة وكانت الرتكة متداولة ، يتم فتح ملف جديد للمتوفى 

ويحال ن�شيبه اىل ملف تركته لتوزيعه على ورثته ال�شرعيني. 
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منوذج�ح�صر�اإرث�بوجود�تركة

احلمد هلل وحده وال�شالة وال�شالم على من ل نبي بعده : 
باجلل�شة العلنية الـمنعقدة يف مقر حمكمة .................... بتاريخ   /  /    هـ  املوافق    /   /     م

برئا�شة القا�شي /   ................     واأمـانة �شـر /  ................ 
20 م . نظرت الرتكة رقم :             /                 الـمقيدة يف :     /    / 

طالب احل�شـــــــــر : ............................. اجلن�شية : ..................................
الــــــــــــــــــمتوفــــــــــــــــــــــي : ............................. اجلن�شية : ................................

مو�شـــوعهـــــــــــــــــــــــــــــا : اإثبات وفاة وح�شر ورثة 
___________________________________  

بعد الطالع على الأوراق و�شماع الـمرافعة والتحقيق و�شماع ال�شاهدين : 
 1 -  ............................   اجلن�شية : .................... 
 2 - ............................    اجلن�شية : ....................

وبناء على طلب الوارث : .................................... باإثبات وفاة مورثهم وحتديد الورثة .
وملا تقت�شيه امل�شلحة من اإ�شدار هذا الإعالم حلني الف�شل النهائي يف الرتكة فقد اأ�شدرت الإ�شهاد  

التايل :-
اأوًل :- ثبوت وفاة: ......................... اجلن�شية : .................  موطنه :.................... 

20       مكان الوفاة : ..................... وانح�شار اإرثه يف :   بتاريخ الوفـــــــــــــــــــــــــــاة:       /      /
اأ�صل�امل�صاألة�)������(�صلته�باملتوفىا�صم�الوارثم
1

2

3

ثانياً :- ال�شتمرار يف ح�شر الرتكة واإعادة امللف لإدارة الدعوى ل�شتكمالها ثم عر�شها على املحكمة . 
اأ�شدرت هذا الإ�شهاد للعمل مبوجبه ما مل ي�شدر حكم بخالفه و�شلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله 

و�شحبه و�شلم . 
القا�سي  اأمني ال�سر 
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منوذج�ح�صر�اإرث�بدون�ق�صر�وبدون�تركة

احلمد هلل وحده وال�شالة وال�شالم على من ل نبي بعده : 
باجلل�شة العلنية الـمنعقدة يف مقر حمكمة .................... بتاريخ   /  /    هـ  املوافق    /   /     م

برئا�شة القا�شي /   ................     واأمـانة �شـر /  ................ 
20 م . نظرت الرتكة رقم :             /                 الـمقيدة يف :     /    / 

طالب احل�شـــــــــر : ............................. اجلن�شية : ..................................
الــــــــــــــــــمتوفــــــــــــــــــــــي : ............................. اجلن�شية : ................................

مو�شـــوعهـــــــــــــــــــــــــــــا : اإثبات وفاة وح�شر ورثة 
___________________________________  

بعد الطالع على الأوراق و�شماع الـمرافعة والتحقيق و�شماع ال�شاهدين : 
 1 -  ............................   اجلن�شية : .................... 
 2 - ............................    اجلن�شية : ....................

وبناء على طلب الوارث : .................................... باإثبات وفاة مورثهم وحتديد الورثة .
تركة  وجود  بعدم  الورثة  ولإقرار  ق�شر  وجود  ولعدم  الإعالم  هذا  اإ�شدار  من  امل�شلحة  تقت�شيه  وملا 

للمتويف فقد اأ�شدرت الإ�شهاد  التايل :-
اأوًل :- ثبوت وفاة: ...................... اجلن�شية : ......................  موطنه :....................... 
20       مكان الوفاة : .................................................  بتاريخ الوفـــــــــــــــــــــــــــاة:       /      /

ثانياً: انح�شار اإرثه يف : :  
اأ�صل�امل�صاألة�)������(�صلته�باملتوفىا�صم�الوارثم
1

2

3

اأ�شدرت هذا الإ�شهاد للعمل مبوجبه ما مل ي�شدر حكم بخالفه و�شلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله 
و�شحبه و�شلم . 

القا�سي  اأمني ال�سر 
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منوذج�ح�صر�اإرث�وتعيني�و�صي

احلمد هلل وحده وال�شالة وال�شالم على من ل نبي بعده : 
باجلل�شة العلنية الـمنعقدة يف مقر حمكمة .................... بتاريخ   /  /    هـ  املوافق    /   /     م

برئا�شة القا�شي /   ................     واأمـانة �شـر /  ................ 
20 م . نظرت الرتكة رقم :             /                 الـمقيدة يف :     /    / 

طالب احل�شـــــــــر : ............................. اجلن�شية : ..................................
الــــــــــــــــــمتوفــــــــــــــــــــــي : ............................. اجلن�شية : ................................

مو�شـــوعهـــــــــــــــــــــــــــــا : اإثبات وفاة وح�شر ورثة وتعيني و�شي  
___________________________________  

بعد الطالع على الأوراق و�شماع الـمرافعة والتحقيق و�شماع ال�شاهدين : 
 1 -  ............................   اجلن�شية : .................... 
 2 - ............................    اجلن�شية : ....................

الورثة  وحتديد  مورثهم  وفاة  باإثبات   ....................................  : الوارث  طلب  على  وبناء 
وتعيني ..................... و�شياً على الق�شر . ) يكتب تعيني و�شي عند وجود الطلب ( .

وملا تقت�شيه امل�شلحة من اإ�شدار هذا الإعالم حلني الف�شل النهائي يف الرتكة فقد اأ�شدرت الإ�شهاد  
التايل :-

اأوًل :- ثبوت وفاة: ..................... اجلن�شية : ...................  موطنه :.......................... 
20       مكان الوفاة : ..................... وانح�شار اإرثه يف :   بتاريخ الوفـــــــــــــــــــــــــــاة:       /      /

اأ�صل�امل�صاألة�)����(تاريخ�امليالدبالغ�اأم�قا�صر�صلته�باملتوفىا�صم�الوارثم

1
2
3

اأجر  بال   ................... الق�شر/  على  و�شياً   .................................... تعيني   -: ثانياً 
واأفهمته بواجب الو�شاية واأن ل يت�شرف باأموال الق�شر ت�شرفاً ناقاًل للملكية اأو من�شئاً حقاً عليها 

اإل باإذن املحكمة . 
ثالثاً :- ال�شتمرار يف ح�شر الرتكة واإعادة امللف لإدارة الدعوى ل�شتكمالها ثم عر�شها على املحكمة. 

اأ�شدرت هذا الإ�شهاد للعمل مبوجبه ما مل ي�شدر حكم بخالفه و�شلى اهلل على نبينا حممد وعلى 
اآله و�شحبه و�شلم . 

اأمني ال�سر                                                                                         القا�سي
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منوذج�حكم�نهائي�وتوزيع�وت�صفية�الرتكة

احلمد هلل وحده وال�شالة وال�شالم على من ل نبي بعده : 
باجلل�شة العلنية الـمنعقدة يف مقر حمكمة .................... بتاريخ   /  /    هـ  املوافق    /   /     م

برئا�شة القا�شي /   ................     واأمـانة �شـر /  ................ 
20 م . نظرت الرتكة رقم :             /                 الـمقيدة يف :     /    / 

طالب احل�شـــــــــر : ............................. اجلن�شية : ..................................
الــــــــــــــــــمتوفــــــــــــــــــــــي : ............................. اجلن�شية : ...............................

مو�شـــوعهـــــــــــــــــــــــــــــا : اإثبات وفاة وح�شر وتوزيع تركة  
___________________________________  

الوقائع
20 �شدر الإ�شهاد بثبوت  وفاة: ..................... اجلن�شية : ................   بتاريخ   /    / 
20 مكان الوفاة : ....................  موطنه : .............. بتاريخ الوفـــــــــــــــــــــــــــاة:       /      /

وانح�شار اإرثه يف :   
اأ�صل�امل�صاألة�)����(تاريخ�امليالدبالغ�اأم�قا�صر�صلته�باملتوفىا�صم�الوارثم

1
2
3

وبعد التحريات واملخاطبات التي متت والإجراءات التي با�شرتها املحكمة حل�شر جميع اأعيان الرتكة.
قررت املحكمة : 

انح�شار تركة املتوفى يف :-
.  ........................  -  1

 ) الرتكة  اأعيان  جميع  تذكر   (                              .  ........................  -  2
 .  ........................  -  3
.  ........................  -  4

ثانياً يف حالة وجود اتفاق من الورثة يثبت هذا التفاق .
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ثالثاً : ُتق�ّشم الرتكة على الورثة على النحو التايل :- 
: النقدية  الأموال   -  1

املبلغ ............................الوارثم
الوارد من بنك / ................ 

املبلغ ..............................
الوراد من بنك / ................

ح�شتها يف هذا املبلغح�شتها يف هذا املبلغ1
ح�شتها يف هذا املبلغح�شتها يف هذا املبلغ2
ح�شتها يف هذا املبلغح�شتها يف هذا املبلغ3
ح�شتها يف هذا املبلغح�شتها يف هذا املبلغ4
ح�شتها يف هذا املبلغح�شتها يف هذا املبلغ5

     املجموع 

 : الأ�شهم   -  2

ا�شم ال�شركة : ................الوارثم
عدد الأ�شهم : ................

ا�شم ال�شركة : ................
عدد الأ�شهم : .................

1    
2
3
4
5

     املجموع 
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 -: العقـــارات   :-  3

تف�صيل�العقار�االإمارة�:�.......��الوراث�م
املنطقة�:......�الرقم�..............

تف�صيل�العقار�االإمارة�:�.......��
املنطقة�:.....�الرقم�.....

1    

2

3

4

5
�����املجموع�

التجارية:- الرخ�ش   :  -  4

الرخ�صة�التجارية�رقم�)������(�الوراثم
با�صم��

الرخ�صة�التجارية�رقم�)������(�
با�صم��

1    

2

3

4

5

     املجموع 



-37-اإ�شاءات على لئحة تنظيم عمل الرتكات | 

 -  : املركبات   -:5
اال�صم�م

    الزوجة 1
البن2
البن 3
البن4
البنة 5

املجموع 

رابعاً: حلول الورثة حمل مورثهم يف ن�شيب املتويف يف ............................................. 
واأ�شدرت هذا احلكم للعمل مبوجبه وتنفيذ ما جاء به. 

خام�شاً: الأمر بقيد ملف اإدارة مال قا�شر ي�شم اإليه كافة ما اآل للقا�شر من الرتكة وامل�شتندات 
اخلا�شة بها ويقّدم فيه كافة الطلبات والأذونات اخلا�شة بالق�شر. 

ر (.  ) يكتب هذا يف حالة وجود ق�شّ

و�شلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه و�شلم.

اأمني ال�سر                                                                                         القا�سي
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