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�حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده، �أما بعد:
�سبق �حلدي���ث يف �لعدد �ملا�سي ع���ن �لتاأ�سيل �لفقهي لالإنه���اء�ت �ملتعلقة بحقوق 

�لقر�بة، ويف هذ� �لعدد يتم �حلديث كما يلي:
�أواًل: �لتاأ�سيل �لنظامي لالإنهاء�ت �ملتعلقة بحقوق �لقر�بة.

ثانياً: �سورة �سبط �إثبات �الإعالة.
ثالثاً: �سورة �سبط تقدير �لنفقة �لالزمة ملن جتب �إعالته.

ر�بعاً: �سورة �سبط �إثبات �مل�ساهرة.
خام�ساً: �سورة �سبط �إثبات �لرتمل.

�ساد�ساً: �سورة �سبط �إثبات �الغرت�ب عن �الأهل و�لبلد.
�سابعاً: �سورة �سبط �إثبات �لعتق و�لوالء.

وهو كما يلي:
�أواًل: �الأنظمة و�لقر�ر�ت باإثبات �الإعالة وما يلحق بها.

ثانياً: �الأنظمة و�لقر�ر�ت �ملتعلقة باإثبات �لرتمل و�الغرت�ب.
ثالثاً: �الأنظمة و�لقر�ر�ت �ملتعلقة باإثبات �لعتق و�لوالء.
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أواًل: األنظمة والقرارات املتعلقة بإثبات اإلعالة وما يلحق بها:

لق���د جاء �لتعميم رقم 3/25/م يف 1385/1/5ه� �ملت�سمن �لتاكيد على �ملحاكم 
يف حالة �إثبات نقل موظفي �لدولة وعدد �أفر�د �أ�رسهم �لتي يعولونها، �أن يتبع يف ذلك 

ما يلي:
1-يجب �أن يكون �لت�سديق مبوجب �سك �رسعي م�سجل لدى �جلهة �لقائمة به.

2-يو�سح ��سم �لعائل و�ملكان �لذي نقل منه و�إليه.
3-يبني عدد �أفر�د �الأ�رسة �لذين يعولهم �ملنهي �رسعاً.

4-يحكم �لقا�سي ب�سحة ما ي�سدر منه بناًء على �لبينة �لتي ير�ها مثبتة لذلك.
هذ� ما لزم �إحاطتكم به العتماده)1(.

كم���ا جاء �لتعميم رق���م 3/158/ت يف 1390/11/21ه� �ملعطوف على خطاب 
�ساح���ب �ل�سمو �مللك���ي نائب وزي���ر �لد�خلية ورئي�س جلن���ة ��ستق���د�م �الأجانب رقم 
3467/ل/1 يف 1390/9/23ه� ورقم 3030/ل/1 يف 1390/10/29ه�، حول 
�الأجانب �ملقيمني يف �ململك���ة، ويتقدمون بطلب ��ستقد�م �أقاربهم كاأمهاتهم و�أخو�تهم 
وما �إلى ذلك، وق���د درج هوؤالء على تقدمي �سكوك من �ملحاكم �ل�رسعية د�خل �ململكة 
الإثب���ات �أنه ال يوجد له���وؤالء �ملطلوبني من يعولهم �سوى �ساح���ب �لطلب، وقد �رتاآى 
�سم���وه �الأخذ مببد�أ �حل�سول على ه���ذه �ل�سكوك من �ملوطن �الأ�سلي �لذي ينتمي �إليه 
�ملر�د ��ستقد�م���ه، �أو من مكان �إقامته �لد�ئمة، و�أن تك���ون م�سدقة من �جلهات �لر�سمية 
�ملخت�س���ة، ومن �سفارة جاللة �مللك هناك �سماناً للم�سلحة �لعامة، لذ� نرغب �عتماده، 

وعدم �إخر�ج �سكوك بهذ� �خل�سو�س حيث �الأمر ما ذكر))(.
)1) الت�ضنيف املو�ضوعي 63/1.
))) الت�ضنيف املو�ضوعي 64/1.
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كم���ا جاء �لتعميم رقم 12/260/ت يف 1393/11/28ه� �ملعطوف على خطاب 
مدير عام م�سلح���ة معا�سات �لتقاعد رق���م 2/15338 يف 1393/11/9ه� �ملت�سمن 
�س���دور قر�ر جمل����س �إد�رة �سندوق �ملعا�س���ات رق���م 69 يف 1393/9/27ه� �ملبني 
عل���ى �ملادة "52" م���ن نظام �لتقاعد �مل���دين �ل�سادر باملر�سوم �مللك���ي رقم م/41 يف 
1393/7/29ه���� �ملت�سمن �إثبات �الإعالة  بو��سطة �ملحاكم �ل�رسعية على �أن تثبت تلك 
�الإعالة ب�س���ك �رسعي بناًء على �سهادة �أمام �ملحكمة ع���ن �لورثة و�ثنني على �الأقل من 
�أقاربه���م بتحديد �أ�سماء م���ن كان يعولهم يف حياته. ناأمل �الإ�س���ارة �إلى �جلهة �ملخت�سة 
بتعمي���د عموم �ملحاكم �ل�رسعية باعتماد ما ذكر يف حالة مر�جعة �أي �سخ�س يطلب منه 
ذلك، وت�سيجيل تل���ك �ملعلومات يف �سك �رسعي ح�سبما �رتاء جمل�س �إد�رة �سندوق 

�ملعا�سات للحقوق �لتقاعدية فقط.. ناأمل �الطالع و�لتم�سي مبوجبه)3(.
كما ج���اء �لتعميم رقم 12/144/ت يف 1394/7/24ه� �ملوؤكد على عدم �إجر�ء 
�إثبات���ات للجنود تتعلق بوجود �أعذ�ر لديهم �أو عدم وجود عائل �سو�هم لعو�ئلهم ما مل 

عون به)4(. يرد طلب من مرجعهم باإجر�ء هذ� �الإثبات، و�لتاأكد من �سحة ما يدُّ

كم���ا جاء �لتعمي���م رق���م 12/02/ت يف 1397/2/4ه� �ملعط���وف على خطاب 

�ساح���ب �ل�سمو وزير �لد�خلية رق���م 13580 يف 1396/12/28ه� �ملتعق بقيام بع�س 

�ملتعاقدين با�ستخر�ج �سهاد�ت �إعالة من خمتلف �ملحاكم �ل�رسعية باململكة تت�سمن باأن 

�ملتعاق���د هو �ملح���رم �ل�رسعي �لوحيد، �أو �لعائل �ل�رسعي لقريب���ه �أو قريبته �لتي يطلب 

له���ا �الإقامة معه يف �ململكة ..... ناأمل �إب���الغ عموم �ملحاكم �ل�رسعية يف �ململكة بعدم 

)3) الت�ضنيف املو�ضوعي 65/1.

)4) الت�ضنيف املو�ضوعي 66/1.



د. ناصر بن إبراهيم املحيميد

 )العدل( العدد |68| ربيع الأول - ربيع الآخر 1436هـ
ـ 325 ـ

��ستخر�ج �سكوك �رسعية لالإعالة �أو �لت�سديق على �سهاد�ت �إعالة للمتعاقدين �ملقيمني 

يف �ململكة �سد�ً للذريعة وخدمة للم�سلحة �لعامة))(.
كم���ا جاء �لتعميم رق���م 12/48/ت يف 1400/4/28ه���� �ملعطوف على خطاب 
�سعادة مدير عام م�سلحة معا�سات �لتقاعد رقم 3/5743 يف 1400/4/9ه�. �ملت�سمن 
طل���ب �لتاأكي���د على كون �ل�سهود من �لذي���ن يعرفون حقيقة �ملتوف���ى، وي�ستح�سن �أن 

يكونو� من �أقاربه)6(.

ثانيًا:  األنظمة والقرارات املتعلقة بإثبات الرتمل واالغرتاب:

لقد جاء �لتعميم رق���م 3/4013/ج يف 1383/11/8ه� �ملت�سمن طلب �إثبات ما 
يرد �إلى �ملحاكم من م�سلحة �ل�سمان �الجتماعي فيما يخت�س باملطلقات و�الأر�مل))(.

كما جاء �لتعميم رقم 48/8/ت يف 1408/3/25ه� �ملعطوف على خطاب معايل 
وزير �لعمل و�ل�س���وؤون �الجتماعية رقم 3/403/7  وتاأريخ 1408/3/9ه� �ملت�سمن 
رغب���ة معاليه يف �إعادة �لتعميم على �ملحاكم �ل�رسعية مبا يذكر �أ�سحاب �لف�سيلة �لق�ساة 
مبر�عاة �لتح���ري يف مناق�سة �سه���ادة � ل�سهود يف �الأمور �ملتعلق���ة بال�سمان �الجتماعي 
..... وحيث �إن �لهدف من �إيجاد م�سلحة �ل�سمان �الجتماعي هو تاأمني �ملعي�سة ملن ال 
يقدر على �حل�سول عليها مثل �الأيتام و�الأر�مل و�لطاعنني يف �ل�سن �لذين ال دخل لهم 
وال عائل. ونظر�ً لت�ساهل بع�س �ل�سهود يف �الأمر ظناً منه �أنه حم�سن مع �أنه بت�رسفه هذ� 
ي�رس بامل�سلحة �لعامة، وي�سايق �مل�ستحقني مع ما يو�جه من جز�ء يف �لدنيا و�الآخرة �إذ� 

�سهد بخالف �لو�قع.
)5) الت�ضنيف املو�ضوعي 66/1.
)6) الت�ضنيف املو�ضوعي 67/1.

)7) الت�ضنيف املو�ضوعي 03/1).



إجراءات قضائية

 )العدل( العدد |68| ربيع الأول - ربيع الآخر 1436هـ
ـ 326 ـ

لذ� فاإنه يجب يف حال �سماع �ل�سهادة على �لرتمل و�ليتم و�لعجز ممن ي�ستحق �لرعاية 
مناق�سة هوؤالء �ل�سهود يف �سهادتهم، و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لكفيلة باأن ال ي�سدر منكم �إال 

ما يتفق مع �لو�قع)8(.
ولق���د جاء �لتعميم رق���م 12/139/ت يف 1395/6/22ه� �ملت�سمن طباعة مناذج 
الإثبات �غرت�ب، ووثيقة موؤقتة للتمل���ك والإثبات �إعالة، و�إثبات زوجة و�أوالد، و�إثبات 
تعدي���ل لقب  �أو ��سم، و�إثبات وكالة لقب����س �لعو�ئد �ل�سنوية، ونظر�ً ال�ست�سكال بع�س 
�ملحاكم يف طريق���ة ��ستعمالها، نفيدكم باأن �ملطلوب �أخ���ذ �لتوقيعات على �لق�سيمتني 
ح���ني �الإنهاء برقم مت�سل�سل، وال د�عي لت�سجيلها بل يكتفى بعملها على �أ�سل و�سورة، 

وي�سلم �الأ�سل للمنهي، وتبقى �ل�سورة �لثابتة يف بوكها لدى �ملحكمة))(.
كما جاء �لتعميم رقم 12/152/ت يف 1397/11/17ه� �الإحلاقي للتعميم �ملذكور 
�سابقاً، وقد ت�سمن طريقة ت�سليم هذه �لوثائق، و�أنه ينبغي عند ��ستالم �مل�ستفيد لالأ�سل 
�أن يك���ون �لتوقيع على �ال�ستالم بظهر �ل�سورة �لثابتة حتت عبارة �مل�ستلم لالأ�سل؛ على 

�أن ير�عى ترقيم �الأور�ق بعدد مت�سل�سل)11(.

ثالثًا: األنظمة والقرارات املتعلقة بإثبات العتق والوالء:

لق���د جاء �لتعميم رقم 3/3764 يف 1382/12/25ه� �ملعطوف على قر�ر جمل�س 
�ل���وزر�ء رق���م 393 يف 1382/8/12ه�، وعل���ى �لفقرة �لعا�رسة م���ن �لبيان �لوز�ري 
�لقا�سي بتحرير �لرقيق، ورغبة يف و�سع �لتعليمات �ل�رسورية الإلغاء �لرق يقرر ما يلي:
يج���ب على روؤ�ساء �ملحاكم و�لق�ساة �ل�رسعي���ني يف جميع �ملحاكم �لتاأكد من ثبوت 

))) الت�ضنيف املو�ضوعي 16/1).
))) الت�ضنيف املو�ضوعي 56/1.

)10) الت�ضنيف املو�ضوعي 67/1.
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ملكية �لرقي���ق بو��سطة �سكوك �رسعية ت�سدر من �ملحاكم �ل�رسعية، وعليهم �أن يتحرو� 
احلر�ص والدقة يف اإثبات ملكية الرقيق، واأن يراعوا ما اأمكن اتقاء حدوث التواطء بغية 

�حل�سول على تعوي�س مزيف)11(.
كما جاء �لتعميم رق���م 3/1984 يف 1383/5/18ه� �ملعطوف على �الأمر �ل�سامي 
رق���م 4324 وتاريخ 1383/4/2ه� وعل���ى برقية �سمو وزي���ر �لد�خلية رقم 4306 يف 
1383/4/14ه���� �ملتعلق باملو�فق���ة على �إعطاء �الأرقاء �ملحرري���ن �جلن�سية �ل�سعودية، 
و�أن ذل���ك يتم بعد �لتحري و�لرفع للمحاكم �ل�رسعية؛ لتزودهم ب�سكوك �رسعية تثبت 

حتررهم من �لرق بعد �لتاأكد من �سحة ��ستحقاقهم لذلك))1(.

كم���ا جاء �لتعمي���م رق���م 3/2551 يف 1383/6/12ه���� �ملتعل���ق بخ�سو�س منح 

�الأرق���اء �ملحررين �سكوكاً �رسعية مثبت���ة لعتقهم، وبعد ت�سليمه���م �لتعوي�س �مل�ستحق 

الأ�سحاب �لرقيق يتم �لتهمي�س على �ل�سكوك باالإي�ساحات �لالزمة عن حتريرهم ودفع 

�لتعوي�سات الأ�سحابهم.
وقد �أكد ذلك مبوجب �لتعمي���م رقم 3/4335/ج يف 1383/11/27ه� �ملت�سمن 

ما يلي:
�أواًل: تظه���ر �سك���وك �إثبات �لتملك �ملرفق���ة )بال�رسح على ظهرها( مب���ا يثبت قيام 
�حلكومة بدفع �لتعوي�سات �مل�ستحقة الأ�سحابها مع بيان �أرقام �لبطائق و�أرقام �ل�سيكات 

�ملن�رسفة لهم مبوجبها وتو�ريخ �رسفها.
ثانياً: تزويد �الأرقاء �ملحرري���ن مبوجبها �سكوكاً �رسعية �أخرى توؤيد حتريرهم من قبل 

)11) الت�ضنيف املو�ضوعي 371/1.

))1) الت�ضنيف املو�ضوعي 373/1.
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�حلكوم���ة بعد دفعها للتعوي�سات ملالكهم على �أن ين���وه بال�سكوك عن �أرقام �ل�سيكات 
و�أرق���ام بطائ���ق �ملن�رسف ملالك���ي �لرقيق ليتمك���ن �الأرقاء �ملحررون م���ن �الحتفاظ بها 

و�لرجوع �إليها عند �حلاجة.
ثالثاً: �إع���ادة �ملعامالت برفق �سكوك �الإثبات بعد تظهره���ا بالالزم لوز�رة �لد�خلية 

لالحتفاظ بها)13(.
كم���ا جاء �لتعميم رق���م 93/12/ت يف 1406/5/16ه���� �ملعطوف على خطاب 
�ساحب �جلاللة رئي�س جمل�س �لوزر�ء رقم 570/4/م يف 1406/4/2ه� �مل�سار فيه 
�إلى خطاب �سماحة �ل�سيخ عبد�لعزيز بن باز بخطابه رقم 1077/خ  يف 1405/9/23ه� 
�ملت�سمن �أنه يوجد كثر من �لعتقاء من جاللة �مللك عبد�لعزيز، وجاللة �مللك �سعود  - 
رحمهم���ا �هلل – كما يوجد عتقاء من جاللة �مللك في�سل – رحمه �هلل – ويعترب والوؤهم 
لبي���ت �ملال لكونهم �أعتقو� من بيت �ملال، و�أما عتقاء �مللك عبد�لعزيز و�مللك �سعود – 
رحمهما �هلل – فهوؤالء الأبنائهما على �سبيل �لع�سب دون �لبنات، ويوجد لهم �أ�سحاب 
فرو����س، وال يوجد لهم ع�سبة من �لن�سب، وق���د يكون لهم عقار�ت فتتوقف �ملحكمة 
يف �ل�سم���اح الأ�سح���اب �لفرو�س يف �لت�رسف يف ن�سيبهم، كم���ا تتوقف �ملحكمة يف 

�أن�سباء ع�سبة عتقاء جاللة �مللك عبد�لعزيز و�مللك �سعود من �لوالء)14(.

)13) الت�ضنيف املو�ضوعي 375/1.

)14) الت�ضنيف املو�ضوعي 1/)37.
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صورة ضبط إثبات اإلعالة

�لرقم: .... وز�رة �لعدل       
�لتاريخ:  /  /    14ه� �ملحكمة....      

صك إعالة))1(

�حلم���د هلل وحده، و�ل�سالة و�ل�سالم على م���ن ال نبي بعده، وبعد. بناًء على �لطلب 
�ملقدم م���ن ..... )��سم �جلهة �لو�رد منها �لطلب ورق���م وروده وتاأريخه( ..... ثبت 
لدي بالبينة �ملعدلة ح�سب �الأ�سول �أن ..... )��سم �لقائم باالإعالة وهويته( يعول �أ�رسته 
�ملكونة من .... )�أمه فالنة بنت فالن و�أخته �ل�سقيقة فالنة بنت فالن( ..... ولذ� حرر.

مزكي      مزكي     �ساهد      �ساهد 
 .....      .....      .....   .....

�ملنهي     �خلتم �لر�سمي     �ل�سكرتر     �لقا�سي
 .....      .....      .....   .....

)15) اأ�ضله منوذج ر�ضمي معتمد من وزارة العدل.
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صورة ضبط تقدير النفقة الالزمة ملن تجب إعالته 

�حلمد هلل وح���ده، و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بع���ده، وبعد. فلدي �أنا ..... 
)��س���م �لقا�سي و�ملحكمة( ح�رس فالن بن فالن يحمل بطاق���ة �الأحو�ل رقم ..... )�أو 
حفيظ���ة �لنفو�س �ل�سادرة من ..... برق���م .... يف .....( و�أنهى قائاًل: لقد ثبت �أنني 
�لعائ���ل �لوحيد لعمي فالن �لذي ي�سكن مع زوج �بنته ف���الن؛ وحيث �إنه يلزمني نفقته 
فاإنني �أطلب تقدير �لنفقة �لالزمة عليَّ للمذكور من �أجل �أن �أبذلها له، هكذ� �أنهى، وقد 
ح�رس فالن بن فالن يحم���ل بطاقة �الأحو�ل رقم ..... وقرر باأنه عم �ملنهي، و�أنه عاجز 
عن �لك�سب، و�أن �ملذكور هو �لعائل �لوحيد له بعد �هلل جّل وعال، ويطلب تقدير �لنفقة 
�لالزمة على �بن �أخيه له، فجرت �لكتابة لهيئة �لنظر لالإفادة عن �لنفقة �لالزمة لفالن بن 
فالن على �بن �أخيه فالن �لعائل له فوردنا �جلو�ب منهم برقم ..... يف ..... �ملت�سمن 
�أنه���م يرون �أن مقد�ر �لنفقة �لالزمة و�ملنا�سبة حل���ال �ملنفق و�ملنفق عليه هي مبلغ ..... 
�سهرياً، وبعر�س ذلك على �حلا�رسين قرر� �ملو�فقة عليه، فبناًء على ما �سلف، فقد ثبت 
لدي �أن �لنفقة �ملنا�سبة حلال �ملنهي ومن يعول هي مبلغ ..... ي�سلمها �ملنهي  لعمه فالن 
بن فالن �سهرياً، وباهلل �لتوفيق، و�سلى �هلل على نبينا حممد، وعلى �آله و�سحبه و�سلم. 

حرر يف:    /  /   14ه�.
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صورة ضبط إثبات املصاهرة 

�حلمد هلل وح���ده، و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بع���ده، وبعد. فلدي �أنا ..... 
)��س���م �لقا�سي و�ملحكمة( بن���اء�ً على �الأور�ق �لو�ردة لنا م���ن ..... برقم .....  يف 
..... �ملت�سمنة طلب �أثبات م�ساهرة فالن بن فالن للمر�أة فالنة بنت فالن، و�أنه حمرم 
لها، وقر�بته لها عن طريق �مل�ساهرة، فقد ح�رست لنا �ملر�أة فالنة بنت فالن حتمل �حلفيظة 
ف بها من قبل ف���الن بن فالن يحمل  َعرَّ �ل�س���ادرة م���ن ..... برق���م ..... يف .... و�ملمُ
بطاق���ة �الأحو�ل رقم ..... وف���الن بن فالن يحمل بطاقة �الأح���و�ل رقم ..... وح�رس 
حل�سورها فالن بن فالن يحمل بطاقة �الأحو�ل رقم ..... و�أنهت قائلة: �إن هذ� �حلا�رس 
ه���و زوج �بنتي فالنة بنت ف���الن، وهو �سهر وحمرم يل، �أطل���ب �إثبات ذلك حلاجتي 
�إلي���ه، هكذ� �أنهت، وبعر�س ذلك عل���ى �حلا�رس معها فالن بن فالن، �سادق على ذلك، 
ف بها، ف�سهد� قائلني: ن�سهد ب���اأن �ملنهية هي �أم لزوجة  كم���ا ��ست�سهدت �ملنهية مبن َع���رَّ
ه���ذ� �حلا�رس فالن بن فالن، وهو �سهر وحمرم لها، هك���ذ� �سهد� وعدال من قبل فالن 
ب���ن فالن، وفالن بن فالن، فبناء على ما �سلف، فقد ثبت لدي �أن فالن بن فالن حمرم 
و�سه���ر للمر�أة فالنة بنت فالن؛ حيث �إن���ه زوج البنتها فالنة بنت فالن، وباهلل �لتوفيق. 

و�سلى �هلل على نبينا حممد، وعلى �آله و�سحبه و�سلم.

حرر يف:  /  /    14ه�.
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صورة ضبط إثبات الرتمل)16(

�لرقم: .... وز�رة �لعدل       
�لتاريخ:  /  /    14ه� �ملحكمة....      

إثبات حالة اجتماعية ))1(

�حلم���د هلل وحده، و�ل�س���الة و�ل�سالم على من ال نبي بعده، وبع���د. فلدي �أنا )��سم 

�لقا�سي و�ملحكمة( بن���اء ً على �خلطاب �لو�رد لنا من ..... مدير عام �سندوق �لتنمية 

�لعقاري مبدينة ..... رقم ...... يف ...... �ملت�سمن ..... )طلبة �إثبات ترمل �ملر�أة 

فالن���ة بنت ف���الن( عليه فقد ح�رست لدي �مل���ر�أة .... و�أنهت قائلة: لق���د كنت �أعي�س 

بع�سم���ة فالن بن ف���الن �إلى �أن تويف عني يف   /   /   14ه���� وقد خرجت من �لعدة، 

ومل �أت���زوج بعده حل���ني تاأريخه، وقد �أجنبت منه �ست���ة من �الأوالد ذك���ور�ً و�إناثاً، وهم 

.... وجميعه���م يعي�س���ون بجانبي، وحت���ت رعايتي حيث مل ي�سب���ق الأوالدي �لزو�ج 

ذكره���م و�أنثاهم ل�سغرهم �أطلب �إثب���ات ذلك. وبطلب �لبينة للتعري���ف بها و�ل�سهادة 

على ما ذك���رت �أح�رست كاًل من ..... �سعودي �جلن�سية مبوجب .... رقم ..... يف 

)16) الرتمل: هو فقد الزوج لزوجته اأو عك�س، فالأرمل هو الذي ماتت زوجته والأرملة هي التي مات زوجها، معجم لغة 
الفقهاء �س55 .

)17) اأ�ضله منوذج ر�ضمي معتمد من قبل وزارة العدل.
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.....  �سجل ...... وبا�ست�سهادهما �سهد� معاً ب�سحة جميع ما ذكر، وقد جرى تعديل 

�ل�ساهدي���ن م���ن قبل كل من فالن بن فالن، وفالن بن ف���الن، فبناًء على جميع ما تقدم 

ثبت لدي ما �أنهت به �ملنهية وبالو�قع 

حرر يف   /   /   14ه�.

�ساهد      �ساهد      مزكي      مزكي 
 .....      .....      .....   .....
�ساحب �لطلب    �لكاتب     �لقا�سي    �خلتم �لر�سمي

 .....      .....      .....   .....
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صورة ضبط إثبات االغرتاب عن األهل والبلد 

�لرقم: .... وز�رة �لعدل       
�لتاريخ:  /  /    14ه� �ملحكمة....      

صك إثبات اغرتاب)18(

�حلم���د هلل وحده، و�ل�سالة و�ل�سالم على م���ن ال نبي بعده، وبعد. بناًء على �لطلب 
�ملقدم م���ن ..... )�إد�رة �لتعليم مبدينة( .....  رقم ..... يف ..... ثبت لدي بالبينة 
�ملعدل���ة �أن �لطال���ب ..... )فالن بن فالن( يحمل ...... ، م���ن ...... )�أهايل بلدة 

......( و�أنه مغرتب �الآن مبدينة ..... وال يوجد من يعوله. ولذ� حرر.......

مزكي      مزكي     �ساهد      �ساهد 
 .....      .....      .....   .....

�ملنهي     �خلتم �لر�سمي     �ل�سكرتر     �لقا�سي
.....      .....      .....   .....

))1) اأ�ضله منوذج ر�ضمي معتمد من وزارة العدل برقم ب/6.
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صورة ضبط إثبات العتق والوالء 

�حلم���د هلل وحده، و�ل�سالة و�ل�سالم على من وال نبي بعده، وبعد. فلدي �أنا ...... 
)��سم �لقا�سي و�ملحكمة( بناًء على �الأور�ق �لو�ردة لنا من ..... برقم ..... يف ..... 
بخ�سو�س طلب �إثبات عتق فالن بن فالن، وعليه فقد ح�رس فالن بن فالن يحمل بطاقة 
�الأحو�ل رقم ..... )�أو حفيظة �لنفو�س �ل�سادرة من ..... برقم ..... يف .....( �أو 
ف به من قبل فالن بن فالن وفالن بن فالن �إذ� مل يكن يحمل هوية( و�أنهى قائاًل:  )�ملمُعرَّ
لق���د كنت عبد�ً مملوكاً لفالن بن فالن وقد �أعتقت من قب���ل �للجنة �حلكومية �ملخت�سة، 
�أطلب �إثبات ذلك، ولدي �لبينة على ما قلت، وبطلبها منه �أبرز �لقر�ر �ل�سادر من ..... 
برق���م .... يف ..... �ملت�سمن عتقه من قب���ل �للجنة �حلكومية �ملخت�سة يف عام .....  
و�أن معتق���ه فالن بن فالن ق���د �أعتقه لوجه �هلل تعالى بدون مقاب���ل، كما �أح�رس لل�سهادة 
ف���الن بن فالن يحمل ..... وفالن بن فالن يحمل ...... وقد �سهد� قائلني: ن�سهد باهلل 
�لعظي���م باأن فالن بن ف���الن كان عبد�ً مملوكاً لفالن بن فالن، وق���د �أعتقه �ملذكور لوجه 
�هلل تعال���ى على يد �للجنة �حلكومي���ة �ملخت�سة عام ..... وهو ح���ر من ذلك �لتاريخ، 
هكذ� �سهد� وعدال من قبل فالن بن فالن وفالن بن فالن، هذ� وقد ح�رس فالن بن فالن 
�لوكيل عن فالن بن فالن مبوجب �لوكالة �ل�سادرة من .... برقم ..... يف .... وقرر 
�مل�سادق���ة على �أن موكله قد �أعتق �ملنهي فالن بن فالن عام .... لوجه �هلل تعالى، فبناء 
عل���ى ما �سل���ف، فقد ثبت لدي عتق �ملنهي فالن بن فالن م���ن قبل �سيده فالن بن فالن 
لوج���ه �هلل تعالى عام..... و�أن والءه ملن �أعتقه، وب���اهلل �لتوفيق، و�سلى �هلل على نبينا 

حممد، وعلى �آله و�سحبه و�سلم.
حرر يف:   /   /   14ه�.
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 وقفة:

حقوق �لقر�بة حق���وق هامة، لها يف ق�سائنا �لرعاية و�لعناي���ة �لبالغة، ولهذ� جاءت 
هذه �ملحرر�ت �لق�سائية �ملوؤكدة لذلك، و�هلل �ملوفق و�سلى �هلل على نبينا حممد.

 


