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فسخ

الرضر يزال، وجلواز الرشط اجلزائي فيام ال يكون االلتزام فيه دينًا، وألن للمحكمة تعديل 
مقدار الرشط اجلزائي بام حيقق العدل واملصلحة، لذا فقد فسخ القايض العقد املربم بني طريف 
الدعوى وحكم غيابيًا بإلزام املؤسسة املدعى عليها برد ما زاد من أجرهتا للمدعي، وبإلزامها 

أن تسلم للمدعي الرشط اجلزائي بعد تعديله، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٣٥٠٩٩٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٨٢٦١١٣ وتاريخ 
الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ، 
٠٠: ١١، وفيها حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، ومل 
حيرض من يمثل املؤسسة املدعى عليها، وقد وردت إلينا إفادة مدير رشطة حمافظة جدة برقم 
)...( بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ )يفيد أنه تعذر علينا وجود عنوان واضح للمدعى عليه، كام 
يفيد أنه بالبحث عن املذكور عىل ضوء العنوان املوضح باحلاسب اآليل مل نستطيع االستدالل 
عليه( ا.هـ، عليه قررت سامع الدعوى غيابيًا، وبسؤال املدعي عن حترير دعواه قال: بتاريخ 
١٤٣٤/٣/١٥هـ تعاقدت مع مؤسسة )...( ذات السجل التجاري رقم )...( لصاحبتها 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( عىل إنشاء مستودع يف حي )...( عىل 
قطعة األرض اململوكة يل بالصك الصادر من كتابة العدل األوىل بمحافظة جدة برقم )...( 
يف ١٤٣٤/٣/٩هـ، وذلك عىل مساحة إمجالية قدرها ألفان وتسعامئة وأربعون مرتًا، بسعر 
املرت مئتني وتسعني ريااًل، بحيث يكون السعر اإلمجايل ثامنامئة واثنان ومخسون ألفًا وستامئة 
ريال، وذلك باملوصفات املذكورة يف العقد املرفق باألوراق، وقد سلمت املؤسسة املدعى 
عليها مبلغًا قدره ثالثامئة وثالثة وثامنون ألفًا ومائة ومخسون ريااًل، ومل تقم املؤسسة املدعى 
عليها بإنجاز كامل العمل، والعمل الذي قامت بإنجازه ال يوازي األجرة التي سلمتها هلا، 
أطلب رد ما زاد من األجرة املسلمة هلا، كام أطلب إلزامها بالرشط اجلزائي الوارد بالعقد 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٠٩٩٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٨ رقم القرار: ٣٥٣٧٠٥٠٠ 

تلرشطا تملدفوعا-اطمبا باسيا ردا تنفيذها-اطمبا إكاملا إنشاءامقاودعا-اعدما مقاولةا-ا
تجلزتئيا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اتقديلاتألعاملاتملنجزةا-اعقدامصدقا-اسندتتاسبضا-يمنيا
بلدا إلزتما تلعقدا-ا فقخا غيايبا-ا تلابميغا-حكلا تعذرا تلرشطا-ا مقدترا تعديلا تملدعيا-ا

تلفلقا-ادفعاتلرشطاتملعدل.ا

1ا-اتلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلرضرايزتل”.
اا-تلفقلةا)٧ل/٨(امناتلالئحةاتلانفيذيةالنظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

را-تملادةا)4٨(امنانظاماتملنافقاتاوتملشرتياتاتحلكومية.

أقام املدعي دعواه ضد املؤسسة املدعى عليها طالبًا إلزامها برد قيمة األعامل غري املنجزة 
كام  عليه،  املتفق  العمل  تكمل  مل  لكوهنا  وذلك  بينهام  أبرم  إنشاء مستودع  مقاولة  عقد  من 
املؤسسة  تبليغ  املختصة  تعذر عىل اجلهات  مبلغ الرشط اجلزائي، وقد  بدفع  إلزامها  طلب 
املدعى عليها لعدم االستدالل عىل عنواهنا، وبطلب البينة من املدعي قدم العقد حمل الدعوى 
مصدقًا عليه من الغرفة التجارية الصناعية، كام قدم كعوب شيكات وسندات قبض ملبالغ 
العقد، ثم أدى املدعي اليمني عىل صحة دعواه طبق ما طلب منه، وقد ورد قرار قسم اخلرباء 
متضمنًا تقدير قيمة األعامل املنجزة من العقد، ونظرًا لتغيب املؤسسة املدعى عليها، وألن 
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وقدره ألف ومخسامئة ريال عن كل يوم تأخري، علاًم أن املؤسسة تأخرت قرابة ثالثامئة يوم، 
هذه دعواي، وسبق أن جرت الكتابة لقسم اخلرباء ملعاينة املستودع املذكور وتقرير األعامل 
اهلنديس  تقرير  وبرفقه  ١٤٣٥/٥/١٥هـ  يف   ٣٥٥٩١٦٥١ برقم  جواهبم  فوردنا  املنجزة، 
١٤٣٥/٥/١٥هـ،  يف  املؤرخ  املدنية  اهلندسية  لالستشارات   )...( مكتب  من  الصادر 
ألفًا ومائة وثامنية  املنفذة مائتان وأربعة وثالثون  البنود  واملتضمنة خالصته أن إمجايل قيمة 
عقد  صورة  أبرز  املدعي  من  البينة  وبطلب  ا.هـ،  هللة  وعرشون  ومخس  ريااًل  وعرشون 
أبرز صورة كعب شيك مسحوب عىل  كام   ،)...( إنشاء مستودع عىل مطبوعات مؤسسة 
صورة  وبرفقه  رياال  ومخسني  ومائة  ألفا  عرش  وثالثة  مائتني  بمبلغ   )...( برقم   )...( بنك 
سند قبض عىل مطبوعات )...( برقم ٠٠٠٨، كام أبرز صورة كعب شيك آخر مسحوب 
عىل  قبض  سند  صورة  وبرفقه  ريال  ألف  وسبعني  مائة  بمبلغ   )...( برقم   )...( بنك  عىل 
مطبوعات )...( احلديثة برقم ٠٠١٠، وبطلب أصول هذه األوراق استعد بإحضارها يف 
اجللسة القادمة وعليه رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي )...( ومل حيرض من 
يمثل املؤسسة املدعى عليها، وبسؤال املدعي عام طلب منه أحرض أصل العقد املشار إليه يف 
الدعوى مصادقًا عليه بختم وتوقيع الغرفة التجارية الصناعية بجدة وأصل السندات املشار 
إليها كذلك، وبطلب اليمني من املدعي حلف قائاًل: )واهلل العظيم إنني تعاقدت مع مؤسسة 
)...( ذات السجل التجاري رقم )...( لصاحبتها )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل 
اململوكة  إنشاء مستودع يف حي )...( عىل قطعة األرض  يتبع )...( عىل  املدين رقم )...( 
يل بالصك الصادر من كتابة العدل األوىل بمحافظة جدة برقم )...( يف ١٤٣٤/٣/٩هـ، 
مئتني وتسعني  املرت  بسعر  مرتًا  وأربعون  ألفان وتسعامئة  قدرها  إمجالية  وذلك عىل مساحة 
ريااًل، بحيث يكون السعر اإلمجايل ثامنامئة واثنان ومخسون ألفًا وستامئة ريال، وقد سلمت 
املؤسسة املدعى عليها مبلغًا قدره ثالثامئة وثالثة وثامنون ألفًا ومائة ومخسون ريااًل ومل تقم 
املؤسسة املدعى عليها بإنجاز كامل العمل وال برد ما زاد من أجرهتا، وقد توقفت عن العمل 
منذ أكثر من ثالثامئة يوم، واهلل العظيم(، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى، وللعقد املصدق 
ملا  مقوية  املدعي  حلفها  التي  ولليمني  اخلربة،  أهل  قرار  يف  جاء  وملا  املدعي،  أبرزه  الذي 
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سبق، وملا جاء يف قرارات هيئة كبار العلامء واملجامع الفقهية املتضمنة جواز األخذ بالرشط 
اجلزائي فيام ال يكون االلتزام فيه دينًا، كام تضمنت هذه القرارات أن للقايض تعديل مقدار 
الرشط اجلزائي بام حيقق العدل واملصلحة، وملا جاء يف بعض هذه القرارات من الزيادة يف 
هذه الرشوط عىل ما نسبته ١٠%، ولتغيب املؤسسة املدعى عليها، ولقاعدة )الرضر يزال(، 
ثانيًا -أن  الدعوى.  بني طريف هذه  املربم  العقد  أواًل -فسخ  ييل:  ما  قررت  فقد  كله  لذلك 
ترد املؤسسة املدعى عليها للمدعي ما زاد من أجرهتا وهو مبلغ قدره مائة وتسعة وأربعون 
ألفًا وواحد وعرشون ريااًل ومخس وعرشون هللة. ثالثًا -أن تسلم املؤسسة املدعى عليها 
للمدعي مبلغ الرشط اجلزائي وقدره مخسة وثامنون ألفًا ومائتان وستون ريااًل. وبذلك كله 
حكمت، وهو حكم غيايب يف حق املدعى عليها، والغائب عىل حجته متى حرض، وبعرض 
ذلك عىل املدعي قنع به وسيجري رفع احلكم ملحكمة االستئناف لتدقيقه حسب املتبع، وتم 

إقفال اجللسة الساعة ٠٠: ٠٨.

االستئناف  حمكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  برفق  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  ثم 
الدائرة  قرار  ومعها  ١٤٣٥/٧/١هـ  رقم ٣٤١٨٢٦١١٣ يف  املساعد  املكرمة  مكة  بمنطقة 
املتضمن:  ١٤٣٥/٦/٢٧هـ  يف   ٣٥٢٩٣٨٧٢ رقم  االستئناف  بمحكمة  الثانية  احلقوقية 
ييل:  ما  ملالحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  باألكثرية  تقرر  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة 
١ - االطالع عىل العقد املربم بني الطرفني ورصد مضمونه. ٢ - التأكد من ملكية املدعي 
لألرض املنشأ عليها املستودع. ٣ - التحقق من رشوط الرشط اجلزائي. ٤ - إبالغ املدعى 
أجيب  وعليه  عليه(،  لالعرتاض  االختصاص  جهات  طريق  عن  احلكم  من  بنسخة  عليها 
العقد  عىل  اطلعت  فقد  األوىل  املالحظة  بشأن   - ١ ييل:  بام  اهلل  وفقهم  الفضيلة  أصحاب 
الطرف  بني كل من  والرتايض  االتفاق  تم  إنشاء مستودع  )عقد  ما نصه:  يتضمن  ووجدته 
مستودع  إنشاء  عىل  العامة  للمقاوالت   )...( مؤسسة  الثاين /  والطرف   )...( األول / 
الكمرات ١٥×٣٠  ريال١(  إمجايل ٨٥٢٦٠٠  بسعر  املرت ٢٩٠  بسعر  عىل مساحة ٢٩٤٠م 
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والتيوبات ٥×١٠٢( نوعية الزنك ٦ والعازل كويتي ٢بوصة وشبك ٤.٣/٣( عمل متديد 
مضخة  تركيب  مع  إمبري   ٦٠ عدادات   ٣ تركيب  مع  للمرشوع  املدين  والدفاع  الكهرباء 
الدفاع املدين. ٤( ارتفاع أرضية املستودع عن مستوي الشارع ١م . ٥( يتم تسليم املرشوع 
الغرامات واملخالفات من قبل  املقاول مجيع  العقد . ٦( يتحمل  خالل ٤ شهور من توقيع 
البلدية مع استخراج رخصة البلدية والكروكي. ٧( أرضية اهلنقر من الصبة مع وضع شبك 
الدفعة األويل  حديد ٧ميل. ٨( ارتفاع اهلنقر ٩م من الصبة يف الوسط. ٩( الدفعات تكون 
الثالثة ٢٠%  الدفعة  القواعد وامليدة. ١١(  االنتهاء من  بعد  الثانية ٢٠%  الدفعة   )٢٥%.١٠
بعد رفع الكمرات وتركيب املسحوب. ١٢( الدفعة الرابعة ٢٠% عند تركيب الدفاع املدين 
مع الزنك. ١٣( الدفعة األخرية ١٥% عند تسليم املوقع كامل بالكهرباء. ١٤( يلتزم املقاول 
بتسليم املوقع خالل ٤ شهور من تاريخ توقيع العقد وعند التأخري تفرض عليه غرامة ١٥٠٠ 
عن كل يوم تأخري. املدير العام )...( ( ا.هـ ٢ - بشأن املالحظة الثانية فقد جرت الكتابة منا 
لكتابة العدل األوىل بمحافظة جدة لالستفسار عن رسيان مفعول الصك بخطابنا رقم )...( 
يف ١٤٣٥/٧/١٥هـ، فوردنا جواهبم رقم ٣٥٢٠٣١٠٣٩ يف ١٤٣٥/٧/٢٦هـ أن السجل 
اآليل للصك رقم )...( يف ١٤٣٤/٣/٩هـ مطابق لسجله حتى تارخيه ا.هـ، علاًم أن الصك 
باسم املدعي )...( ومساحة العقار ألفان وتسعامئة وأربعون مرتًا مربعًا ٣ - بشأن املالحظة 
الثالثة ونزواًل عند ما الحظه أصحاب الفضيلة فقد جرى الرجوع إىل رشوط الرشط اجلزائي 
واإلفتاء  للبحوث  الدائمة  اللجنة  أعدته  الذي  البحث  ذلك  يف  بام  الشأن  هذا  يف  ُكتب  وما 
واملعروض عىل هيئة كبار العلامء يف الدورة اخلامسة املنعقدة يف ٥ -٨/٢٢/ ١٣٩٤هـ ومل 
أجد فيام اطلعت عليه ما خيالف ما حكمت به، إذ إن هذا الرشط جائز يف التأخر يف العمل دون 
التأخر يف سداد الديون والدعوى يف تأخر املدعى عليه عن العمل، أما حتديده بُعرشرْ العقد 
فهو حمل اجتهاد لناظر الدعوى بام حيقق العدل واملصلحة، إذ إن احتساب الرشط اجلزائي 
كام جاء يف نص العقد يفيض إىل أن يكون املبلغ املحكوم به أعىل من مبلغ العقد نفسه، ويف 
هذا ما فيه علاًم أن نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/٥٨ 
وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ نص يف املادة ٤٨ منه عىل أنه ‘’إذا تأخر املتعاقد يف تنفيذ العقد عن 
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التوريد وال  قيمة عقود  املائة من  تتجاوز ٦ يف  تأخري ال  عليه غرامة  تفرض  املحدد  املوعد 
تتجاوز ١٠ يف املائة من قيمة العقود األخرى”، وإذا كان هذا النص يف عقود مقصودها حفظ 
املال العام الذي هو أشد حرمة من أموال األفراد فاعتباره ومالحظته يف أموال األفراد أوىل 
وأحرى، وإذا قرص بحثي واطالعي عام يؤثر عىل احلكم فآمل من أصحاب الفضيلة وفقهم 
احلكم  بنسخة  عليه  املدعى  تبليغ  بخصوص   - ٤ يلزم.  ما  الختاذ  عليه  بتنبيهي  التكرم  اهلل 
فقد ُسمعت الدعوى بناء عىل إفادة اجلهات املختصة بتعذر وجود عنوان واضح للمدعى 
عليه وعدم استطاعتهم االستدالل عليه فإعادة الكتابة هلم مرة أخرى تطويل بال طائل، وقد 
نصت الفقرة ٨/٥٧ من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية عىل أنه )إذا صدر حكم 
غيايب عىل من مل يعرف له مكان إقامة عام أو خمتار فريفع احلكم إىل حمكمة االستئناف مبارشة 
لتدقيقه دون تبليغ املحكوم عليه به (، وبذا تم اجلواب عىل ما الحظه أصحاب الفضيلة قضاة 
االستئناف وفقهم اهلل، وأمرت بإحلاق ذلك عىل صك احلكم وسجله وإعادة املعاملة ملحكمة 
االستئناف لتقرير ما تراه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٨/١٠هـ.
الدائرة  مّنا نحـن قضاة  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فقـد جـرى 
احلقوقيـة الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكـة املكرمـة االطالُع علـى املعاملة الواردة 
وتاريخ   ٣٤١٨٢٦١١٣ برقم  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من 
١٤٣٥/٨/١٣هــ املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ / )...( القايض باملحكمة 
املتعلقة  ١٤٣٥/٦/٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٦٦١٩٧ بعـدد  واملسجل  املكرمة  بمكة  العامة 
بدعوى )...( ضــــد مؤسسة )...(، وبدراسـة الصك وصـورة ضبطـه تقـررت املوافقـة 
آلـه  نبينا حممد وعلـى  اهلل علـى  املوفق، وصلـى  واهلل  األخري،  اإلجراء  بعد  احلكم  علـى 

وصحبـه وسلم.
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فسخ

 4لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٥٤٣٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٥ رقم القرار: ٣٥٣١٧١٦٩ 

طمبا تلعقدا-ا فقخا تملبنىاخالهلاا-ا تنفيذا عدما مدةا-ا تشرتتطا مبنىا-ا إنشاءا مقاولةا-ا
رداباسياتملدفوعا-احتكيلامكاباهنديسا-اتقديلاسيمةاتألعاملاتملنفذةا-احقمهاامناتملبمغا

تملدفوعا-اإجازةاتلفقخا-اإلزتمابلداتلفلقا-ادفعاأجلةاتملحكل.

1-اتإلسلترامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.
ا-اسلتراأهلاتخلربة.

له مقابل قيمة  املدفوع  املبلغ  باقي  برد  إلزامه  املدعى عليه طالبًا  املدعي دعواه ضد  أقام 
منه، وذلك ألنه فسخ  املنفذة  قيمة األعامل  بعد حسم  بينهام  مبنى مربم  إنشاء  مقاولة  عقد 
العقد من جهته لعدم التزام املدعى عليه باملدة املتفق عليها للتنفيذ، وبعرض الدعوى عىل 
أنجز  بأنه  ودفع  الدعوى  يف  الواردة  املبالغ  مقدار  تسلمه  وأنكر  بالتعاقد  أقر  عليه  املدعى 
من العمل ما يقابل ما تسلمه من مال ومل يوافق عىل فسخ العقد، وبطلب البينة من املدعي 
باملبلغ، كام أحرض شاهدين معدلني  أبرز سندات قبض  العقد  قيمة  املسلم من  عىل مقدار 
مكتب  حتكيم  الطرفان  ارتىض  ثم  املبلغ،  من  تسلمه  عليه  املدع  أنكر  ما  عىل  فشهدا  رشعًا 
هنديس وقد قام بتقدير قيمة األعامل املنفذة، ونظرًا ألن املدعى عليه مل ينجز العمل املتفق 
عليه، وألنه مل يلتزم بام اشرتطه املدعي عليه من مدة، لذا فقد حكم القايض بإجازة فسخ 
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املدعي للعقد الذي بينه وبني املدعى عليه، كام حكم بإلزام املدعى عليه بدفع املبلغ املقدر 
من املحكم اهلنديس للمدعي، وبإلزامه بدفع أجرة املكتب اهلنديس عىل تقدير العمل الواقع 

بني الطرفني، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  بناء  بالطائف،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٣٠٥٤٣٨ برقم  املحكمة  هذه  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٦٠٠٣٥١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ، 
ويف هذا اليوم األربعاء ١٤٣٤/٠٧/١٩هـ حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب 
اجلنسية   ....  )...( الرشعي  باملجلس  معه  احلارض  عىل  وادعى   ،)...( رقم  املدين  السجل 
حيمل رخصة إقامة رقم )...( قائال يف دعواه عليه: إين اتفقت مع املدعى عليه هذا احلارض 
عىل بناء عامرة واقعة يف حي )...( بالطائف يف أعىل جبل )...( خلف )...(، وقد سلمت له 
مبلغًا قدره مليون ومخسة عرش ألف ريال، وقد بدأ يف البناء، إال أن املدعى عليه سجن ومل 
يستطع إكامل البناء، كام أنه مل يرصف إال ما مقداره حوايل مخسامئة ألف ريال، وقد فسخت 
العقد لسجن املدعى عليه ولعدم إنجازه العمل يف املدة املحددة له وهي سنة من بداية العمل 
يف ١٤٣٣/٠١/١٦هـ، أطلب إلزام املدعى عليه برد باقي املبلغ املدفوع له، هكذا ادعى، 
بناء  اتفاقي معه عىل  وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي من 
عامرة يف حي )...( عىل ما ذكر يف دعواه فهذا صحيح، وقد سلم يل مبلغا يف حدود سبعامئة 
ألف ريال، وقد أنجزت العمل الذي يقابل ما سلمني من مبلغ، وأنا غري راض عن فسخ 
العقد ولدي عامل يعملون ولو كنت سجينا، وقد ابتدأت العمل بعد ثالثة أشهر من تاريخ 
البناء يف ١٤٣٣/٠١/١٦هـ، هكذا أجاب،  البناء، حيث صدرت رخصة  إصدار رخصة 
أن  الطرفان برضامها عىل  ثم اصطلح  ما ذكرته،  الصحيح  قائال:  رد  املدعي  وبعرضه عىل 
حيكام مكتب )...( بحيث يقدر العمل املنجز وثمنه ويرىض أطراف الدعوى هبذا التقدير 
وال يكون ألحد منهام معارضة عليه، هكذا اصطلحا، فعليه رفعت اجللسة. ويف يوم األربعاء 
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فسخ

أطراف  حرض  وفيها  عرشة،  الثانية  الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٩/٠٢هـ 
الدعوى ومل حيرضا معهام التقدير املتفق عليه سابقًا، وجرى سؤاهلام عن سبب ذلك فذكرا أن 
هذا التقدير مل يدفع الثمن املقابل له وقدره ثالثة آالف ريال، ثم قرر املدعي أنه سيدفع املبلغ 
وحيرض التقرير وأن له الرجوع عىل خصمه يف املبلغ املدفوع بشأن التقدير، ورفعت اجللسة، 
عليه  املدعى  حلضوره  وحرض   )...( املدعي  حرض  ١٤٣٤/٠٩/١٤هـ  االثنني  يوم  ويف 
)...(، وجرى يف هذه اجللسة االطالع عىل التقرير املقدم من رشكة )...(، وقد تضمن أنه 
العامة  للمقاوالت   )...( تقرير مؤسسة  من  الطبيعة  تنفيذه عىل  تم  ما  الوقوف عىل  جرى 
أن  ريااًل، كام  أربعامئة ومخسني  العامرة  املرت يف  الطبيعة يكون سعر  قبلنا عىل  والوقوف من 
إمجايل أعامل التمتري من الطبيعة بألف وثالثامئة وثامنية أمتار وأربعة وستني سنتيمرت مربع، 
وثامنني  وثامنية  وثامنامئة  ألفًا  وثامنني  وثامنية  بخمسامئة  يقدر  املقاول  نفذه  ما  إمجايل  فيكون 
ريااًل، واألعامل املنفذة كالتايل: ١( تم االنتهاء من املبنى عظم بواقع دورين مكونة من ستة 
شقق واملساحات اإلمجالية كالتايل: البدروم األول )١٦٦.٣٦( مرتًا مربعًا بناء عظم بدون 
بنيان داخيل البدروم الثاين عبارة عن دور تسوية بمساحة إمجالية )٢٣٧.٧٢( مرتًا مربعًا بناء 
عظم كامل الدور األول بمساحة إمجالية تقدر بــ)٤١١.٤٤( مرتًا مربعًا مكونة من ثالثة 
شقق بناء عظم كامل الدور الثاين بمساحة إمجالية تقدر ب)٤١١.٤٤( مرتا مربعا مكونة من 
جانبي  سلم  مربعا  مرتا   )٩٨.١( دبل  إمجالية  بمساحة  اخلزان  كامل  عظم  بناء  شقق  ثالثة 
للحوش )١٣.٤٨( مرتا مربعا وتم خصم )٢٩.٩( مرتا مربعا مقابل تنزيل سقف اخلزان 
من دور التسوية، حيث إن سقف اخلزان مشرتك مع سقف التسوية. ٢( أعامل السباكة تم 
االنتهاء من التأسيس فقط ألربعة محامات ومطبخني. ٣( أعامل الكهرباء تم تأسيس العلب 
ثالثة  من  املكون  األول  وللدور  الثاين  التسوية  بدور  الكهرباء  أسالك  وسحب  واحلناجر 
شقق تم تأسيس العلب واحلناجر فقط للدور الثاين ا.هـ وبعرضه عىل املدعى عليه قال: إين 
قانع هبذا التقرير، كام أن هذا التقرير مل يشمل قيمة احلفر والدفن والدقاق والشيول، هكذا 
قرر، وبعرضه عىل املدعي قال: إن هذا التقرير يشمل احلفر والدفن والدقاق والشيول، وقد 
ذكر يل معد التقرير ذلك، كام أنني سلمت للمدعى عليه مليونا ومخسة عرش ألف ريال مثبتة 
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مل  أنني  يف  ذكرته  ما  الصحيح  قال:  عليه  املدعى  عىل  وبعرضه  قرر،  هكذا  بسندات،  لدي 
أستلم إال سبعامئة ومخسني ألف ريال، وأطلب االطالع عىل السندات التي ذكرها املدعي، 
هكذا قرر، فعليه جرى تسليم املدعى عليه صور السندات وعددها مخسون سندا، وأمهل 
للرد عليها، ورفعت اجللسة. ويف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٤/١٠/١٣هـ افتتحت اجللسة 
الساعة العارشة والنصف، وفيها حرض املدعي واملدعى عليه، فأبرز املدعي كتابًا مطبوعًا 
التقرير  يف  املقدم  السعر  أن  تضمن  وقد  اهلندسية،  لالستشارات   )...( رشكة  أوراق  عىل 
وسباكة  عظم  من  املقاول  نفذه  ما  كل  يشمل  وهو  ريااًل  ومخسون  أربعامئة  قدره  السابق 
وكهرباء وحفر ودفن، ثم جرى سؤال املدعى عليه عام طلب منه يف اجللسة السابقة فقال: 
إنني مل أحرض شيئًا وأطلب رفع اجللسة ألمتكن من اإلحضار، فعليه أفهمته أن هذه املهلة 
بالنكول، ورفعت اجللسة. ويف يوم االثنني  األخرية إن مل حيرض ردًا وافيًا وإال حكم عليه 
املوافق ١٤٣٤/١٠/١٩هـ حرض أطراف الدعوى وقرر املدعى عليه بقوله: إن السندات 
التي أبرزها املدعي كلها صحيحة ما عدا اثنني؛ األول مؤرخ يف ١٤٣٣/٥/١٥هـ مطبوع 
عىل أوراق مؤسسة )...( للمقاوالت العامة بمبلغ قدره مائة ألف ريال لكونه مكررا مرتني، 
والثاين سند قبض مؤرخ يف ١٤٣٣/١/١٠هـ بمبلغ قدره مائة وتسعة وثالثون ألف ريال 
مل أستلمه وليس عليه توقيعي، هكذا قرر، وعرض عىل املدعي قال: الصحيح ما ذكرته، وما 
ذكره أنه مل يستلم السند الثاين فغري صحيح ولدي بينه باستالمه املبلغ، حيث استلم املبلغ 
أمام اثنني ومها )...( و )...(، كام أن السند األول غري مكرر، هكذا قرر، وبعرض ذلك عىل 
املدعى عليه قال: ما ذكره املدعي من كونه لديه بينة فأنا أقبل شهادة من ذكر عليه، هكذا 
١٤٣٤/١١/٢٥هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  البينة.  إلحضار  اجللسة  رفعت  عليه  قرر، 
عليه،  املدعى  حرض  كام  املدعي  حرض  وفيها  والنصف،  العارشة  الساعة  اجللسة  افتتحت 
سعودي   )...( ومها  بينتي  أحرضت  فقال:  أجله  من  استمهل  عام  املدعي  سؤال  وجرى 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، وأطلب سامع ما لدهيم، هكذا رد، وباإلذن ل )...( قال: أشهد باهلل العيل العظيم 
عىل أن املدعي )...( سلم للمدعى عليه )...( مائة ألف ريال عدا ونقدا وكان بعد حج العام 
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املايض يف بيت أخي الشقيق )...(، كام أن املدعى عليه قرر لدينا أن يف ذمته للمدعي مبلغًا 
قدره تسعة وثالثون ألف ريال ثمن دباب ألمر بينهام قبل أن يستلم املدعى عليه املقاولة، 
الثمن الذي يف ذمته يف املقاولة، ثم كتب سندًا باالستالم وكان السند  وطلب إدخال هذا 
مؤرخا يف ١٤٣٣/١/١٠هـ، ثم ختم عىل السند املدعى عليه بختم املؤسسة، هكذا شهد، 
وباإلذن للشاهد اآلخر الذي أحرضه املدعي وهو )...( شهد قائال: أشهد باهلل العيل العظيم 
عىل أن املدعي )...( سلم للمدعى عليه )...( مائة ألف ريال عدا ونقدا، وكان بعد حج 
العام املايض يف بيت أخي الشقيق )...(، كام أن املدعى عليه قرر لدينا أن يف ذمته للمدعي 
عليه  املدعى  يستلم  أن  قبل  بينهام  ألمر  دباب  ثمن  ريال  ألف  وثالثون  تسعة  قدره  مبلغا 
املقاولة، وطلب إدخال هذا الثمن الذي يف ذمته يف املقاولة، ثم كتب سندا باالستالم وكان 
السند مؤرخا يف ١٤٣٣/١/١٠هـ، ثم ختم عىل السند املدعى عليه بختم املؤسسة، هكذا 
شهد، وبعرض الشهادة عىل املدعى عليه قال: إنني ال أرىض شهادة الشاهدين، وأضاف 
بقوله بأن السند املؤرخ يف ١٤٣٣/٦/٢٨هـ بمبلغ قدره ثالثامئة ألف ريال، وقد ذيل عليه 
بأنه بدال من سند مفقود بقدر مائة ألف ريال وهو نفس السند املؤرخ يف ١٤٣٣/٥/١٥هـ 
الشهود  بأن  عليه  املدعى  قال  ثم  رد،  هكذا  يمينه،  أطلب  وال  ذلك،  عىل  لدي  بينة  وال 
احلارضين يف هذه اجللسة كلهم ثقات وعدول وأنا أطعن يف ما أدلوا به، هكذا رد، ثم قرر 
املدعي بقوله: إن املدعى عليه اشرتى سيارة من )...( بقيمة مخسني ألف ريال عىل أن أسدد 
املبلغ وحتسب يف املقاولة، وقد سددت املبلغ للبائع )...(، وأدخل املدعى عليه قيمتها يف 
ثم  رد،  املدعي صحيح، هكذا  ذكره  ما  قال:  عليه  املدعى  قرر، وبعرضه عىل  بيتي، هكذا 
الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٠٤هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ويف  اجللسة.  رفعت 
العارشة والنصف، وفيها حرض املتداعيان وجرى االطالع عىل السندات التي قدمها املدعي 
وهي كالتايل: ١ - سند قبض مؤرخ يف ١٤٣٣/١/١٠هـ برقم ١٨٩٣٦١ ممثل ملبلغ قدره 
ملبلغ  ممثل  ١٤٣٣/٣/١هـ  يف  مؤرخ  قبض  وسند   - ٢ ريال.  ألف  وثالثون  وتسعة  مائة 
مخسني ألف ريال. ٣ - سند قبض بامئة ألف ريال مؤرخ يف ١٤٣٣/٤/٨هـ ممثل ملبلغ قدره 
مائة ألف ريال.  يمثل مبلغ قدره  مائة ألف ريال. ٤ - وسند قبض يف ١٤٣٣/٥/١٥هـ 
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٥ - وسند قبض مؤرخ يف ١٤٣٣/٥/٢٢هـ ممثل ملبلغ قدره مائة وأحد عرش ألف ريال. 
٦ - وسند قبض يمثل مبلغ قدره ثالثامئة ألف ريال مؤرخ يف ١٤٣٣/٦/٢٨هـ. وجرى 
عرض هذه السندات عىل املدعى عليه فأقر بصحتها ما عدا السند الذي يمثل مبلغ قدره 
مائة وتسعة وثالثون ألف ريال، كام أن السند املؤرخ يف ١٤٣٣/٥/١٥هـ هو السند الضائع 
قرر  املدعي  عىل  وبعرضه  قرر،  هكذا  ١٤٣٣/٦/٢٨هـ،  يف  املؤرخ  السند  يف  داخل  وهو 
بقوله: ما ذكر املدعى عليه غري صحيح، والسندات الضائعة كل منها متثل مبلغًا قدره مخسون 
ألف ريال وليس كام ذكر املدعى عليه، هكذا قرر، كام أبرز املدعي كمبياالت كل كمبيالة 
متثل مبلغًا قدره ثالثة آالف ريال اعتبارا من ١٤٣٣/٨/٢٥هـ وحتى ١٤٣٧/٣/٢٥هـ، 
وأضاف املدعي بقوله: إنني قد بعت املدعى عليه دبابًا عىل أقساط إنتاج ٢٠١٢م واستلمها 
عىل أن يسدد املدعي مبلغ الدباب عىل أقساط بموجب الكمبياالت التي ذكرت، هكذا قرر، 
وأضاف املدعي كذلك بقوله: إنني سلمت املدعى عليه مخسة وثالثني ألف ريال نقدًا بدون 
عىل  وبعرضه  قرر،  هكذا  بنائها،  عىل  وإياه  اتفقت  التي  العامرة  يف  يضعها  أن  ألجل  سند 
املدعى عليه قال: ما ذكره املدعي صحيح، هكذا رد، كام قرر املدعي بقوله: إنني اتفقت وإياه 
عىل أن أبيع له دبابني عىل أقساط مؤجلة ومن ثم يقبض الدبابني فيبيعها عىل شخص آخر 
نقدًا ويضع قيمتها يف العامرة، وقد باعها عىل شخص بتسعة وسبعني ألف ريال، هكذا قرر، 
إنني فعلت ذلك ألجل احلاجة، هكذا رد،  املدعى عليه صادق عليه وقال:  وبعرضه عىل 
ورفعت اجللسة. ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ حرض املدعي أصالة واملدعى 
ما  عىل  االطالع  وجرى  املوافقة،  عدم  فأبدوا  األطراف،  عىل  الصلح  عرض  وجرى  عليه 
سلف ضبطه، فبناء عليه، وبام أن املدعي طالب احلكم بإجازة الفسخ بخصوص العقد الذي 
بينه وبني املدعى عليه لعدم إنجاز املدعى عليه العمل يف املدة املحددة لكونه سجينا، ولرضا 
الطرفني عىل حتكيم املكتب اهلنديس وأن قراره ملزم هلام وأن أجرته تكون مناصفة بينهام، وبام 
أن املدعي دفعها كاملة بنية الرجوع عىل املدعى عليه وبعد االطالع عىل البينة املعدلة التعديل 
الرشعي والسندات التي صادق عليها املدعى عليه وكذلك التي ثبتت بالشهادة املعدلة من 
املدعى عليه، وبعد إجراء احلساب بخصوص السندات حيث تبني أن املدعى عليه استلم 
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التقدير  حسب  العامرة  كلفة  من  خصمها  وجرى  املدعي  من  ريال  آالف  وعرشة  تسعامئة 
املذكور سابقًا، كام أن االتفاق الواقع بني الطرفني بخصوص السيارة التي باعها املدعي عىل 
املدعى عليه مؤجل واشرتط عليه بيعها نقدًا وإدخال قيمتها يف البيت يعد من التحايل عىل 
الربا املحرم، وملصادقة الطرفني عىل أن السيارة بيعت نقدًا بتسعة وسبعني ألف ريال قررت 
ما ييل: ١/ أجزت فسخ املدعي للعقد الذي بينه وبني املدعى عليه لعدم التزام املدعى عليه 
بام تم اشرتاطه من مدة ولكونه سجينًا. ٢/ إلزام املدعى عليه بدفع ثالثامئة وواحد وعرشين 
السندات  بموجب  استلمه  الذي  املال  مقابل  أصالة  للمدعي  ريااًل  واثني عرش  ومائة  ألفًا 
املدعى عليه بدفع ألف ومخسامئة  إلزام  املتفق عليه. ٣/  العمل  املدعى عليه  إنجاز  ولعدم 
ريال للمدعي أجرة املكتب اهلنديس مقدر العمل الواقع بني الطرفني. ٤/ ألزمت املدعى 
عليه بدفع تسعة وسبعني ألف ريال للمدعي قيمة السيارة املشار هلا بعاليه، وبام سبق كله 
حكمت، وبعرض احلكم عىل املدعي قرر القناعة كام قرر املدعى عليه عدم القناعة، وطلب 
استئناف احلكم، وطلب إحضاره من السجن ليتمكن من تقديم اعرتاضه، كام قرر املدعى 
وللبيان جرى حتريره،  الضبط بحضور كاتب ضبطه،  أوقع عىل هذا  لن  إنني  بقوله:  عليه 

وسوف يتم إحضار السجني ليتمكن من تقديم اعرتاضه. 

من  بمكة  االستئناف  حمكمة  من  الواردة  املعاملة  عىل  االطالع  جرى  أخرى  جلسة  يف 
الدائرة احلقوقية السابعة وبرفقها القرار الصادر برقم ٣٥١٧٠٦٥١ بتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ 
إعادهتا  تقرر  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  نصه:  ما  واملتضمن 
من  املدفوعة  املبالغ  مجلة  عىل  الطرفان  يتصادق  مل   - ١ ييل:  ما  ملالحظة  حاكمها  لفضيلة 
املدعي للمدعى عليه. ٢ - عىل فضيلة القايض إحالة السندات املقدمة من املدعي ملحاسب 
قانوين أو هيئة النظر باملحكمة لتدقيقها. ٣ - عىل فضيلة القايض إعادة االطالع عىل الالئحة 
االعرتاضية املقدمة من املدعى عليه ومناقشة ما جاء فيها مع طريف الدعوى خصوصًا البند 
الصلح عىل  واملدعى عليه وجرى عرض  املدعي  اجللسة حرض  ا.هـ، ويف هذه  السادس( 
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بأن  أقر  املدعي  فإن  األوىل  امللحوظة  عىل  وجوابًا  عليه،  موافقتهم  يل  يظهر  فلم  األطراف 
املبلغ الذي سلمه للمدعى عليه قدره مليون ومخسة عرش ألف ريال، كام أن املدعى عليه أقر 
باستالم ستامئة ومخسة وعرشين ألف ريال من املدعي، واجلواب عن امللحوظة الثانية فإين 
عرضت عىل الطرفني اختيار حماسب قانوين فأبدى الطرفان املوافقة إال أن املدعى عليه قرر 
بقوله: إنني ال أستطيع دفع أي مبلغ، هكذا قال، لذا فإنه جرى إجراء املحاسبة بني األطراف 
الثالثة بأنه جرى اطالعي عىل الالئحة  لقلة أوراقهم ووضوحها، واجلواب عن امللحوظة 
االعرتاضية ومل أجد فيها ما يؤثر عىل احلكم، كام أن البند السادس املذكور يف الالئحة سبق 
إيضاحه يف اجللسة رقم )٦(، لذا فإن احلكم عىل حاله، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ.
نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف  االستئناف  بمحكمة  السابعة  احلقوقية  الدائرة  قضاَة 
وتاريخ   ٣٤١٦٠٠٣٥١ برقم  بالطائف  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ 
العامة بالطائف املسجل برقم ٣٥١١٩٤٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٧هـ، املتضمن )...( 
ضد )...( يمني اجلنسية، وبدراسة الصك وصـورة ضبطـه والئحته االعرتاضية تقـررت 
املوافقـة علـى احلكم بعد اإليضاح األخري، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى 

آلـه وصحبـه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٠٥١٩٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٠ رقم القرار: ٣٥٣٢١٧٧٦ 

مقاولةا-اتوريداوتلكيباأبوتبا-امماطمةايفاتنفيذاتلعقدا-اطمبافقخهاورداتملدفوعا-ا
طمباتلرشطاتجلزتئيا-عقداتتفاسيةا-اسنداسبضا-ايمنياتملدعيا-اتعديلامقدتراتلرشطا-ا
تقديلهامناتخلربتءا-احكلاغيايبا-افقخاتلعقدا-اإلزتمابلداتملدفوعا-ادفعاتلرشطاتملعدل.

.Z_^[\]Z]1ا-سولهاتعاىللا
اا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)تملقمموناعىلارشوطهلاإالارشطًااأحلاحلتمًااأوا

حلماحالاًلا(.
را-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)الارضراواالارضترا(.

4ا-تملوتدا)1٨/د(اوا)لل(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

وتركيب  توريد  مقاولة  عقد  فسخ  طالبًا  عليها  املدعى  الرشكة  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
املتفق  اجلزائي  الرشط  بقيمة  وإلزامها  الثمن،  من  املدفوع  ورد  الطرفني،  بني  مربم  أبواب 
عليه عن كل يوم تأخري، وذلك ألن املدعى عليها تأخرت يف تنفيذ العمل خالل املدة املتفق 
عليها، وقد ختلفت الرشكة عن تكليف من يمثلها أمام املحكمة مع تبلغ مندوهبا بالدعوى 
ما  يتفقان مع  اتفاقية وسند قبض  املدعي قدم عقد  البينة من  فتقرر نظرها غيابيًا، وبطلب 
املقصود  الدعوى طبق ما طلب منه، و ألن  اليمني عىل صحة  أنه أدى  جاء يف دعواه، كام 
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من الرشط اجلزائي حث من رشط عليه باإلنجاز فقد قرر القايض تعديل مقداره بام ال يرض 
بالطرف اآلخر عن طريق أهل اخلربة، ثم حكم القايض غيابيًا بفسخ العقد وإلزام الرشكة 
اخلربة،  أهل  من  املقدر  اجلزائي  الرشط  دفع  مع  العقد  قيمة  من  املدفوع  برد  عليها  املدعى 

فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
يف املحكمة العامة بحائل، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٠٥١٩٥ برقم  املساعد  بحائل 
٣٤٢٠٨٦٢٦٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ، ويف يوم االثنني١٤٣٤/٠٩/١٤هـ افتتحت 
اجللسة الساعة ٣٠: ١١، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( الوكيل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة 
رقم )...( يف ١٤٣٤/٨/٢٨هـ الصادرة من كتابة عدل حائل الثانية فيام خيص املطالبات 
واملحاكم وله فيها املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها اإلقرار واإلنكار والصلح 
وإحضار الشهود والبينات وطلب اليمني وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عليها وطلب 
االستئناف واستالم املبالغ بشيك وإهناء ما يلزم حضور اجللسات )...( إلخ، ومل حيرض املدعى 
عليه، وقد وردنا خطاب رئيس املحرضين رقم ٣٤١٩٥٠٨٧٦ يف ١٤٣٤/٨/١٦هـ وبرفقه 
)...(، ويف جلسة  لدى  املوظف  إىل  تسليمها  تم   )...( املحكمة  إفادة حمرض اخلصوم هبذه 
أخرى حرض املدعي وكالة املدون ما يدل عىل هويته وصفته سابقًا ومل حترض املدعى عليها، 
وقد وردنا خطاب قسم حمرضي اخلصوم ٣٤٣٢٠٨٩٤٠ يف ١٤٣٤/١٠/١٣هـــ وبرفقته 
خطاب التبليغ املوجة إىل املدعى عليها رشكة )...( واملتضمن تبليغ )...( مندوب للرشكة 
عن طريق حمرض اخلصوم )...(، لذا قررت سامع الدعوى غيابيًا استنادًا إىل املادة )١٨/د( 
و)٥٥( من نظام املرافعات الرشعية، فادعى )...( قائاًل يف دعواه: إن موكيل اتفق مع املدعى 
عليها رشكة )...( بموجب العقد رقم )...( يف ٢٠١٣/٣/٢٣م عىل تصنيع وتوريد عدد 
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)١٣( بابًا )كبس سنديان سوري( بمبلغ إمجايل قدره )١٥٥٤٩( مخسة عرش ألفًا ومخسامئة 
وتسعة وأربعون ريااًل دفع هلم موكيل منه مقدمًا مبلغ عرشة آالف بموجب سند قبض رقم 
٢٩٩ يف ٢٠١٣/٠٣/٢٣م خالل مدة قدرها ٤٥ يومًا، وقد مىض اآلن أكثر من مخسة أشهر 
ومل يتم إنجاز أي عمل مما اتفق عليه حتى اآلن، وقد اشرتط عىل املدعى عليه يف العقد رشطا 
جزائيا عن كل يوم تأخري مبلغ وقدره ثالثامئة ريال، أطلب احلكم عىل املدعى عليها بفسخ 
العقد، وإعادة ما دفعه هلا موكيل مبلغ وقدره عرشة آالف ريال، وبالرشط اجلزائي عن كل 
بينته عىل  يوم تأخري حتى صدور احلكم، هذه دعواي، ثم جرى سؤال املدعي وكالة عن 
دعواه، فأبرز عقد اتفاق رقم )...( يف ٢٠١٣/٣/٢٣م عىل أوراق رشكة )...(، وباالطالع 
عليه وجدته يتضمن االتفاق بني املدعى عليها رشكة )...( يمثلها )...( طرف أول واملدعي 
)...( طرف ثاين عىل ما ييل: أواًل: يقوم الطرف الثاين باختيار تصميم األعامل التي يرغب 
الفنية  للمقاسات واملواصفات  املخططات طبقًا  لدراستها وعمل  تقديمها األول  هبا ويتم 
أيام.  الرسومات يف )٧(  االنتهاء من  باعتامدها ومدة  الثاين  الطرف  يقوم  ثم  املطلوبة ومن 
ثانيًا: القيمة التقريبية للعقد هي ١٥٥٤٩ ريال والعربة بالتمتري النهائي عىل الطبيعة ) بالزيادة 
أو النقصان (. ثالثًا: )١( يلزم الطرف الثاين بسداد٥٠% من قيمة العقد عند التعاقد و٥٠% 
بعد التوريد وقبل الرتكيب والتلميع والدهانات. )ب( إذا كانت قيمة العقد اإلمجالية أقل 
من )١٠٠٠٠( عرشة آالف ريال يتم دفع قيمة العقد كاملة مقدمًا. رابعًا: يف حالة التأخر يف 
الدفعات يضاف التأخري إىل مدة العقد وعدم التزام الطرف الثاين بتسديد الدفعات يف مدة 
ال تتجاوز أسبوعني من املوعد املحدد حيق للطرف األول إيقاف العمل وسحب توريداته 
من املوقع. خامسًا: مدة العقد ٤٥ يوم عمل ابتداء من تاريخ اعتامد الرسومات، برشط خلو 
املوقع من أي معوقات. سادسًا: يكون التمتري باملرت املربع لألبواب من أعىل نقطة يف الباب 
إذا كان هناك تيجان، وبالنسبة لألعمدة فيكون التمتري جلميع األوجه األربعة باملرت املربع 
املربع، علاًم بأن يف مجيع احلاالت حيسب أي جزء من  باملرت  الدائرية مترت  وكذلك األعمدة 
الطرف  تكون عىل حساب  والكوالني  املاسكات  كامل. سابعًا: مجيع  أساس مرت  املرت عىل 
الثاين. ثامنًا: اللكسان لونه وسامكته. تاسعًا: الدهانات نوعيتها ولوهنا حسب رغبة العميل. 
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عارشًا: املخططات واملواصفات جزء ال يتجزأ من العقد وعىل الطرفني االلتزام به. احلادي 
عرش: أي تغيري باملواصفات أو املخططات أو أي إضافات من الطرف الثاين يتم كتابة ملحق 
للعقد موضحًا فيه أسعار اإلضافات وكذلك املدة الزمنية لذلك وموقع من الطرفني. الثاين 
عرش: مدة العقد تبدأ من تاريخ توقيع العميل عىل أمر التشغيل لبنود كامل العمل أو جمزء 
منه ويشرتط جاهزية املوقع وأي تأخري يف التوقيع عىل أمر التشغيل من قبل العميل وعىل أمر 
الرتكيب تكون حتت مسؤوليته املبارشة )عىل أن حتدد مدة التصنيع( عىل البنود الواردة يف أمر 
التشغيل. الثالث عرش: مواصفات التعاقد تصنيع وتوريد عدد )١٣( باب كيس سوريا كام 
بالعينة املوجودة باملعرض، وأن تكون قرشة سنديان عدد )٨( أبواب سعر املرت )٤٠( رياال 
وعدد )٥( أبواب، عىل أن يكون سعر املرت )٥٠٠(. ملحوظة: )إن مل يتم التسليم يف املدة 
املحدد يتم خصم مبلغ )٣٠٠( ريال سعودي عن كل يوم تأخري(، ومذيل بتوقيع الطرفني، 
أوراق رشكة )...(  املدعي وكالة سند قبض رقم ٢٩٩ يف ٢٠١٣/٣/١٣م عىل  أبرز  كام 
ويتضمن استالم مبلغ قدره عرشة آالف ريال سعودي نقدًا عبارة عن دفعة من أعامل أبواب 
خشب من عقد رقم ٢٢٧، ثم جرى سؤال املدعي: هل لديه زيادة بينة؟ فقال: ليس لدي 
سوى ما قدمت، هكذا قرر، وعليها أمرت بالكتابة إىل قسم اخلرباء من أجل اإلفادة عن ما 
يستحقه املدعي أصالة من الرشط اجلزائي عرفا، ويف جلسة أخرى وردنا قرار قسم اخلرباء 
رقم ٣٤٢٠٨٦٢٦٢ يف ١٤٣٥/١/٣٠هـ ونص ما ورد فيه بعد املقدمة ما ييل: )بناء عىل 
ما تقدم وحيث سبق وأن جرى حماولة الصلح بني الطرفني املؤرخ يف ١٤٣٤/١١/٢٠هـ 
املتضمن أن يقوم املدعى عليه بعمل توريد وتركيب األبواب حسب العقد املتفق عليه بينهام 
ويكتفي  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ  تاريخ  حتى  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  تاريخ  من  اعتبارًا  سابقًا 
يلتزم  عليه  املدعى  فإن  املذكورة  الفرتة  خالل  ينفذ  مل  وإذا  سابقًا  للرشكة  الواصل  باملبلغ 
أن  الذكر  آنف  فضيلتكم  خطاب  وردنا  وحيث  واصطلحا،  اتفقا  كاماًل  اجلزائي  بالرشط 
الصلح أجري بني الطرفني من قبل مفوض من الرشكة املدعى عليها وال يوجد وكالة ختوله 
الطرفني  املربم بني  بالعقد  املدعي موضح  به  ما يطالب  فإن الرشط اجلزائي  الصلح وعليه 
وهو واضح عن كل يوم تأخري مبلغ قدره ٣٠٠ ريال برضا الطرفني، ولكن إن كان هنالك 
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رضر من إقرار الرشط اجلزائي بحيث يأخذ من قيمة العقد فإننا نرى أن ال تتجاوز النسبة 
١٥% مخسة عرش باملائة من قيمة العقد بأي حال من األحوال؛ ألهنا إذا زادت عن هذه النسبة 
فيكون فيه رضر عىل الطرف اآلخر ويكون مقدار النسبة املذكورة كالتايل: ١٥٥٤٩×١٥ = 
٢٣٣٢.٣٥ رياال، هذا ما نرى”. مساح قسم اخلرباء باملحكمة )...( ورئيس قسم اخلرباء 
املدين رقم )...( ومل  السجل  املدعي أصالة )...( سعودي اجلنسية بموجب  )...(، حرض 
ما سبق  واستنادًا عىل  اجللسة،  تبلغها هبذه  يفيد  ما  يردنا  املدعى عليها ومل  حيرض ممثل عن 
اليمني  بحلف  استعداده  عن  أصالة  املدعي  سؤال  جرى  ثم  الدعوى،  يف  السري  قررت 
الرشعية تعضيدًا وتقوية لبينته بعد تبيني خطر اليمني وعظمها له فاستعد حللفها، فطلبت 
منه حلف اليمني التي هذا نصها: واهلل العظيم إنني اتفقت مع املدعى عليها رشكة )...( عىل 
تصنيع وتوريد عدد )١٣( بابًا )كبس سنديان سوري( بمبلغ إمجايل قدره )١٥٥٤٩( مخسة 
عرش ألفًا ومخسامئة وتسعة وأربعون ريااًل دفعت هلم منه مقدمًا مبلغ عرشة آالف ريال، وأن 
اتفق عليه حتى اآلن، وقد اشرتط  إنجاز أي عمل مما  يتم  العمل قدرها ٤٥ يومًا ومل  مدة 
عىل املدعى عليها يف العقد رشط جزائي عن كل يوم تأخري مبلغ وقدره ثالثامئة ريال، واهلل 
العظيم. فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى، ونظرًا لعدم حضور املدعى عليها و سامع الدعوى 
غيابيًا، ونظرًا إىل ما تضمنه العقد وقرار قسم اخلرباء املشار إليهام أعاله، ونظرًا حللف املدعي 
\]Z] تعاىل:  ولقوله  أعاله،  الواردة  الصفة  عىل  الرشعية  اليمني  أصالًة 
أحل  رشطًا  إال  رشوطهم  عىل  )املسلمون  والسالم:  الصالة  عليه  ولقوله   ،Z_^[
حرامًا أو حرم حالاًل(، و لقوله صىل اهلل عليه وسلم: )ال رضر و ال رضار(، وألن املقصود 
من الرشط اجلزائي حث من رشط عليه باإلنجاز ويف تقدير النسبة التي قررها قسم اخلرباء 
إنصاف بني طريف العقد وموافق ملا قررته فتاوى أهل العلم، فلكل ما تقدم فقد حكمت بام 
ييل: أواًل - فسخ العقد املربم بني الطرفني. ثانيًا - أن تدفع الرشكة املدعى عليها رشكة )...( 
للمدعي أصالًة )...( مبلغًا و قدره ١٢٣٣٢.٣٥ اثنا عرش ألفًا وثالثامئة و اثنان وثالثون 
ريال و مخس و ثالثون هللة حكاًم غيابيًا، والغائب عىل حجته متى حرض، وبعرض احلكم 
عىل املدعي أصالًة قرر عدم قناعته باحلكم، مستعدًا لتقديم الئحة اعرتاضية، فجرى إفهامه 
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بأنه سيتم تسليمه نسخة من احلكم بعد قفل حمرض هذه اجللسة، وأن مدة االعرتاض قدرها 
ثالثون يومًا تبدأ من تاريخ االستالم، وإذا مل يتقدم بالئحته االعرتاضية خالهلا فإن اعرتاضه 
يسقط ويكتسب احلكم القطعية، ففهم ذلك، كام أمرت ببعث نسخة من احلكم إىل الرشكة 
املدعى عليها و إفهامها بأن مدة االعرتاض قدرها ثالثون يومًا تبدأ من تاريخ االستالم، و 
إذا مل تتقدم بالئحتها االعرتاضية خالهلا فإن احلكم يكتسب القطعية. جرى النطق باحلكم 
بتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ الساعة ٣٠: ١١، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ

القضايا  لتدقيق  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
احلقوقية بمحكمة االستئناف بمنطقة حائل عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بحائل املساعد برقم ٣٤٢٠٨٦٢٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ املقيدة لدينا بتاريخ 
١٤٣٥/٠٧/١٥هـ، املرفق هبا الصك رقم ٣٥١٩٨٩٥٩ يف ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ، الصادر 
من فضيلة القايض/ )...( اخلاص بدعوى / )...( وكالة ضد /رشكة )...( السعودية بشأن 
دعوى يف مقاوالت معامرية عىل الصفة املوضحة يف الصك، وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة مل يظهر ما يوجب املالحظة عىل ما حكم به فضيلته، 

لذا جرت املصادقة، واهلل املوفق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٩١٤٦ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٨ رقم القرار: ٣٥٣٧٠٣٧٦ 

تلانفيذا-اطمبا يفا مماطمةا تلقيمةا-ا منا تقميلاجزءا وتلكيبامصعدا-ا توريدا مقاولةا-ا
فقخاتلعقدا-اعقداتتفاسيةا-اسنداسبضا-اتبميغاشخيصا-احكلاغيايبا-فقخاتلعقدا-اإلزتما

بلداتملدفوع.

سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)الارضراوالارضترا(.

أقامت املدعية دعواها ضد املؤسسة املدعى عليها طالبة فسخ العقد املربم بينهام عىل أعامل 
توريد وتركيب مصعد يف مقر سكنها، كام طلبت إلزامها برد املدفوع من قيمته، وذلك لعدم 
تركيب املصعد خالل املدة املتفق عليها، وقد جرى تبليغ صاحب املؤسسة لشخصه إال أنه مل 
حيرض فتقرر نظر الدعوى غيابيًا، وبطلب البينة من املدعية قدمت عقد االتفاقية وسندات قبض 
عىل مطبوعات املؤسسة املدعى عليها ومضموهنا يتفق مع دعوى املدعية، ونظرا لنكول املدعى 
عليه عن اجلواب ولكون األصل عدم تركيب املصعد وألن ذلك إخالل بالعقد جييز فسخه؛ 
لذا فقد فسخ القايض العقد حمل الدعوى وحكم بإلزام املدعى عليه أن يسلم للمدعية املبلغ 

املدفوع منها، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٥٢٩١٤٦ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٤هـ  وتاريخ   ٣٤٢٦٦٩٨٢٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، 
)...( سعودية  املوافق ١٤٣٥/٠١/٠١هـ فتحت اجللسة، وفيها حرضت  االثنني  يوم  ففي 
إفادة  وردتنا  وقد   ،)...( عليه  املدعى  حيرض  ومل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
عليه  املدعى  أن  املتضمن  ١٤٣٤/١٢/٣هـ  يف   ٣٤٢٧١٥٦٩٦ برقم  املحرضين  قسم  من 
املادة )٥٥( من نظام  ا.هـ وبناء عىل  املرفق  إقراره  تبلغ شخصيًا حسب ما يتضح من   )...(
املرافعات الرشعية قررت تأجيل اجللسة، ثم يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/١/٢٩هـ الساعة 
التاسعة صباحًا حرضت املدعية واملعرف هبا من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
ختلفه،  عن  اعتذارا  يقدم  ومل  عنه  ينوب  وكيل  وال  عليه  املدعى  حيرض  ومل   )...( رقم  املدين 
وقد وردتنا ورقة التبليغ من قسم املحرضين برقم ٣٥١٣٥٩٤ يف ١٤٣٥/١/١٠هـ املتضمن 
تبلغه شخصيًا ومل حيرض، لذا فقد أذنت للمدعية بتقديم دعواها عليه غيابيًا فادعت قائلة يف 
دعواها: إنني اتفقت مع مؤسسة )...( للمصاعد )...( بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٩هـ عىل تركيب 
ألف ريال، يسدد عىل ثالث دفعات؛ األوىل  بمبلغ ستني   )...( مصعد يف مقر سكني بحي 
أربعون ألف ريال عند توقيع العقد، والثانية عرشة آالف ريال عند الرتكيب، والثالثة عرشة 
العقد، وقد  تاريخ  أربعة أشهر من  الرتكيب خالل  أن يكون  التشغيل، عىل  بعد  آالف ريال 
سلمت له الدفعة األوىل كاملة يف وقت العقد ومضت اآلن ثامنية أشهر ومل يركب املصعد، 
وأنا اآلن ال أريد منه إمتام العمل ألنه ماطل فيه فأطلب إثبات فسخ العقد وإلزامه برد املبلغ 
الذي استلمه، هذه دعواي، وبطلب البينة منها أبرزت عقدًا مطبوعًا عىل أوراق مؤسسة )...( 
املصاعد )...( ومضمونه موافق ملا ادعت به، كام أبرزت سند قبض من مطبوعات املؤسسة 
نفسها رقمه )...( يف ١٤٣٤/٥/٢٠هـ يتضمن استالم أربعني ألفًا من )...( والعقد والسند 
خمتومان بختم مؤسسة )...( املصاعد )...( فسألتها هل لدهيا زيادة بينة فقالت ال. فبناء عىل 
ما تقدم من الدعوى وما أبرزته املدعية من العقد والسند ونظرًا لتخلف املدعى عليه مع تبلغه 
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الرتكيب،  الناكل، وألن األصل عدم  بموعد اجللستني وألن ختلفه جيعله يف حكم  شخصيًا 
وألن اإلخالل بالعقد من مسببات الفسخ، وألن يف عدم تنفيذ العقد رضر عىل املدعية وقد 
العقد  املستلم بموجب  املبلغ  النبي صىل اهلل عليه وسلم: ) ال رضر وال رضار(، وألن  قال 
صار بال مقابل وذلك ظلم، لذا فقد ثبت لدي فسخ العقد وألزمت املدعى عليه بأن يسلم 
للمدعية أربعني ألف ريال، وبذلك حكمت وقنعت به املدعية، وأمرت بإصدار صك بذلك 
وبعث صورة من احلكم للمدعى عليه له بعد استالمه ثالثون يومًا ليقدم اعرتاضه عليه، وإن 
مل يفعل سرتفع املعاملة ملحكمة االستئناف دون اعرتاض، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ.

رئيس  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
وأعضاء الدائرة احلقوقية الثالثة بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك 
بعدد  واملسجل  املكرمة،  بمكة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ:  فضيلة  من  الصادر 
)...(، واملحكوم  )...( ضد  ٣٥١٦٠٢٥٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٧هــ، واملتضمن دعوى: 
املوافقة عىل  تقررت  االعرتاضية  احلكم وصورة ضبطه والئحته  وبدراسة  باطنه،  دون  بام  فيه 

احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٧لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة رماح

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٠٧٤٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٦ رقم القرار: ٣٥٣١٩٦٨١ 

مقاولةا-اتساصناعا-اغلفةامانقمةا-اتشرتتطاموتصفاتا-اعدماتاللازتماهباا-اطمبافقخا
فقخا تلنفيا-ا يمنيا إثباتها-ا عدما تملدعيا-ا بموتفقةا دفعا سيماها-ا منا تملدفوعا ردا تلعقدا-ا

تلعقدا-اإلزتمابلداتملدفوع.

تملوتدا)٧ل(اوا)1٧9(اوا)1٨٧(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا احلكم بفسخ عقد استصناع غرفة متنقلة مربم 
بينهام وذلك لعدم التزام املدعى عليه باملواصفات املرشوطة يف العقد واملواعيد املتفق عليها، 
كام طلب إلزامه برد املدفوع من قيمة العقد، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها 
ودفع بأن عدم التزامه باملواصفات الواردة يف العقد كان بموافقة املدعي وقرر موافقته عىل 
الفسخ وطلب تقدير ما أنجزه من عمل وتسليمه قيمته، وقد أنكر املدعي موافقته للمدعى 
عليه عىل تغيري املواصفات ومل يقدم املدعى عليه بينة عىل ذلك وطلب يمني املدعي عىل نفي 
ما دفع به فأداها املدعي طبق ما طلب منه، ولذا فقد فسخ القايض العقد املربم بني املدعي 
واملدعى عليه وحكم بإلزام املدعى عليه أن يدفع للمدعي املبلغ الذي تسلمه منه، ثم صدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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أنا )...( رئيس املحكمة العامة بمحافظة رماح، بناء عىل  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
املعاملة املحالة إلينا برقم ٣٥٤٠٧٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم 
٣٥١٩٨٠٠٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٨هـ، افتتحت اجللسة، وفيها حرض )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( قائال يف دعواه: إنني اتفقت مع هذا احلارض عىل أن ينفذ 
٤.٢٠م  سنتيمرت  وعرشين  أمتار  أربعة  وبعرض  ٢٠م  مرتًا  عرشين  بطول  متنقلة  غرفة  يل 
حسب الرشوط املدونة يف العقد بيننا املؤرخ يف ١٤٣٤/١٠/١٥هـ، عىل أن ينفذها خالل 
شهرين من تاريخ ١٤٣٤/١١/١هـ بقيمة إمجالية قدرها مائة ومخسة ومخسون ألف ريال 
وحتى   ٣٥٠٠٠ ريال  ألف  وثالثني  مخسة  تنفيذها  أجرة  من  له  سلمت  وقد   ،١٥٥٠٠٠
وقد  صيني  بلحام  الغرفة  بتلحيم  العقد  خالف  أنه  كام  عظام،  والزالت  ينفذها،  مل  تارخيه 
اشرتطت عليه أال يدخل الصيني يف تنفيذ الغرفة، أطلب إلزامه بإعادة املبلغ الذي استمله 
مني وقدره مخسة وثالثون ألف ريال ٣٥٠٠٠، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: 
التي  باملواصفات  متنقلة  له غرفة  أنفذ  أن  االتفاق معي عىل  املدعي يف دعواه من  ما ذكره 
بالصيني غري  التلحيم  وما ذكره من رشط عدم  فذلك صحيح،  ذكره  الذي  باملبلغ  ذكرها 
صحيح، بل رشطه أن املواد واألغراض ال تكون صينية أما اللحام فكل الناس والورش 
يلحمون بالصيني، وما ذكره من التأخر يف التنفيذ فذلك راجع إىل املدعي، حيث إنه اتصل 
يب يف أول شهر ذي القعدة بعدما نزلت اجلسور وحلمت الكرايس وقال يل: أوقف العمل يف 
الغرفة حتى أحرض من سفري، فقلت له: ما تريد، قال: أرجع يل املبلغ، فقلت له: إنني نزلت 
أن  اجلسور  وافق صاحب  إذا  فقلت:  اجلسور،  فقال يل: رجع  الكرايس،  اجلسور وحلمت 
يعيد اجلسور فأنا مستعد أن أرجع لك مبلغك، فاتصلنا بالسعودي صاحب اجلسور فرفض 
فيها،  العظم  وأكملت  فيها  فاشتغلت  العمل  إكامل  مني  طلب  املدعي  إن  ثم  إرجاعها، 
واتصلت عليه ألجل أن يسلم يل الدفعة الثانية وقدرها أربعون ألف ريال ٤٠٠٠٠ فرفض، 
وأنا اآلن لن أكمل العمل فيها ألنه هددين وعاميل وقال: ترانا ما نشتغل إال بالرشاش، ونزل 
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مرة عيل يف الورشة وقال: سأخرج املبلغ من عيونك، وصحيح أنه سلم يل مخسة وثالثني 
املبلغ  يل  ويسلم  قبيل  من  املنجر  العمل  لتقدير  جلنة  خروج  وأطلب   ،٣٥٠٠٠ ريال  ألف 
املستحق يل ويستلم غرفته ويكملها عند من يرغب، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعي 
قال: إن ما ذكره املدعى عليه غري صحيح، واحلقيقة أن العقد سجل بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ 
بعد ذلك، وملا  اململكة  بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٥هـ، وسافرت خارج  ولكن االتفاق حصل 
بلغني من أشخاص التحذير من التعامل معه اتصلت به قبل ١٤٣٤/١٠/١٥هـ وطلبت 
منه التوقف عن العمل، فقال يل: إننا اشرتينا الشاصات وحلمناها، فأرسلت ابني للورشة 
ليطلع عليها فحرض للورشة ومل جيد شيئًا، وسأل العامل فقالوا: مل نبدأ فيها والعقد مل يبتدئ 
بعد ومل نشرت قطعا، فاتصلت به وابني موجود عنده وسألته عن الشاصات التي يقول إنه 
حلمها فقال يل: ما املطلوب مني؟ فقلت له: توقف عن العمل فوافق عىل ذلك، ثم إنه اشرتى 
الشاصات بعد ذلك، وملا رجعنا من السفر بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ قال: إن الشاصات 
اشرتيناها، فقلت له: ردها، فقال: نردها وإال خذ حديدك الشاصات ومعها مخسة وعرشين 
ألف ريال ٢٥٠٠٠، فرفضت وقلت له: تردها فقال: ما يردوهنا، ثم اتفقنا من جديد بتاريخ 
١٤٣٤/١١/١هـ عىل أن يبدأ من جديد فابتدأ، وملا جئت بعد أسبوع وجدته يلحم بلحام 
صيني، فقلت له: إنني اشرتطت عليك أال يكون اللحام صينيا، فقال: ما عندي إال صيني، 
نصه:  ما  يتضمن  عقدًا  فأبرزا  بينهام  املربم  العقد  املتنازعني  من  طلبت  إين  ثم  قرر،  هكذا 
))طرف أول )...( طرف ثاين )...( اتفق الطرفان عىل قيام األول ببناء غرفة ٢٠م يف عرض 
٤.٢٠م حسب الرشوط التالية: ١ - شاص ٣٥ خليجي ورشاع ١.٢٥ملم أرضية خشب 
١٨ ملم سوفيت أرضية ٢ تيوب وجرس من حتتها صاج )٠٩(. ٢ - ثالث حماور مع فرامل 
وكفرات صيني بالون ١٤٠٠. ٣ - جلسة ٤ يف ٤ واثنني دروج خارجية ٢.٤٠م و٢ مغسلة 
خارجية. ٤ - كهرباء سلك أمريكي ٦ ملم واملواسري نوع حراري أخرض و٨ كشافات وثامن 
ملبات خارجية. ٥ -مجيع الدرايش شرت وأخرض عاكس )٩( درايش) ١.٥٠م  يف ١.١٠م(. 
رساميك  املياه  دورة   - ٧ ودروج.  مبزر  أملنيوم  املطبخ  ماليزي  سنديان  كلها  الغرفة   - ٦
وإفرنجي وبانيو. ٨ - الدهان أساس )...( والبوية وجهني )...( وحتت أسود مع اجللسة. 
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أسالك   - ١٠ موية.  سخان  خارجي  سلم  )٥٠٠لرت(  ماء  خزان  قدام  رجلني   )٢(  - ٩
تلفزيون جملس وغرفة. ١١ - ٢السبيلت املجلس وإسبليت الغرفة. ١٢ - ٢ مغسلة رخام 
ومراية. ١٣ - مطبخ صاج ورساميك أرضية. ١٤ - مدة شهرين ونصف. ١٥ - ينفذ العمل 
حسب املواصفات املمتازة حلام ثقيل ال يقبل الصيني الصاج فوق ١.٨٠ ملم. ١٥ - العزل 
فوق ٨ سم. ١٦ - دفعة أوىل )٣٥٠٠٠( عظم دفعة ثانية )٤٠٠٠٠( بعد عمل اخلشب دفعة 
ثالثة )٣٠٠٠٠( بعد البوية وتركيب ملبة ) دفعة ٢٥٠٠٠( عند استالم الغرفة )٢٥٠٠٠( 
بعد إهناء مجيع األعامل. طرف أول )...( توقيعه طرف ثاين )...( توقيعه (( ا.هـ، وقد ختم 
العقد بختم ورشة )...(، وبعرض ذلك عىل الطرفني قال املدعي إنني اتفقت مع هذا احلارض 
أخي  باسم  ولكنها مسجلة  الورشة يل  إن  قائاًل:  عليه  املدعى  وقرر  أحدًا غريه،  أعلم  وال 
وبسؤال  الطرفان  حرض  أخرى  جلسة  ويف  قرر.  هكذا  ومعي،  املدعي  وبني  بيني  والعقد 
املدعى عليه عام تضمنه العقد من رشط أن يكون اللحام ثقيال وال يقبل الصيني، فقال إن 
الرشط صحيح واملقصود به ال يقبل الصيني يف اجلسور واملواد الكهربائية واألدواِت، أما 
اللحام فال يوجد يف السوق إال حلام ثقيل صيني واملدعي وافق عليه بعد عرضه عليه عند 
إن  قال:  املدعي  ذلك عىل  وبعرض  أجاب،  هكذا  ثقيل سواه،  يوجد حلام  وأنه ال  التنفيذ 
العقد واضح ومل أوافق عىل الصيني إال يف الكفرات فقط، ومنصوص عليها يف العقد، وغري 
يلحمون  رأيتهم  ملا  العامل  أوقفت  بل  الصيني،  الثقيل  اللحام  عىل  وافقت  أنني  صحيح 
به من أن املدعي  بينته عىل ما دفع  باللحام الصيني، هكذا قرر، وبسؤال املدعى عليه عن 
بينة لدي عىل ذلك، وأطلب يمني  الثقيل الصيني قال: ال  باللحام  العمل  تنفيذ  وافق عىل 
من  عليه  املدعى  به  دفع  ما  نفي  عىل  املدعي  عىل  اليمني  وبعرض  ذلك،  نفي  عىل  املدعي 
املدعى  إلزام  إنني لن أحلف عىل ذلك، وأطلب  قال:  الصيني  الثقيل  اللحام  موافقته عىل 
عليه بتنفيذ الغرفة حسب ما هو متفق عليه يف العقد، وإن خالف ما تضمنه العقد فيعيد املبلغ 
الذي سلمته له، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: إنني لن أكمل العمل يف 
الغرفة وأطلب تقدير أجرة تنفيذ الغرفة بحالتها الراهنة ويستلمها املدعي ومستعد أن أعيد 
له أي مبلغ زائد عىل ما استلمته منه، وبعرضه عىل املدعي قال: إنني ال أوافق عىل ذلك، إما 
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يعيد يل املبلغ أو ينفذ الغرفة حسب ما اتفقنا عليه يف العقد أو حتكم املحكمة يف ذلك، هكذا 
حيرض  ومل   )...( املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  للتأمل.  اجللسة  رفع  رأيت  إين  ثم  قرر، 
املدعى عليه )...(، وسبق أن تبلغ بموعد هذه اجللسة ووقع عىل ذلك بضبط القضية، وقرر 
املدعي قائاًل: إنني سألت ابني هل وافق للمدعى عليه عىل أن يكون اللحام من النوع الثقيل 
يوافق للمدعى عليه عىل ذلك، وأنا مستعد أن أحلف عىل نفي ما  أنه مل  الصيني فأخربين 
ذكره املدعى عليه من موافقتي عىل اللحام الثقيل الصيني، وأنا مل أوافق إال إذا مل يوجد يف 
السوق غريه، وقد بحثت يف السوق فوجدت أنه يوجد حلام كوري وياباين وماليزي، وقد 
أحرضت نوعيات منها وأبرز فواتريها أرفقت بأوراق القضية، هكذا قرر، كام جرى اطالعنا 
إنه قرر  املدعي، ثم  ملا قرره  املدعي ووجدته مطابقًا  الذي أحرض نوعياته  اللحام  عىل هذا 
قائاًل: إنني أطلب فسخ العقد بيننا وإلزام املدعى عليه بإعادة املبلغ الذي استلمه مني وقدره 
مخسة وثالثون ألف ريال ٣٥٠٠٠، هكذا قرر، وبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعي )...( 
مطالبته إلزام املدعى عليه )...( بإعادة املبلغ الذي استلمه منه وقدره مخسة وثالثون ألف 
أن  عىل  به  واملنصوص  بينهام  املربم  العقد  ملخالفته  متنقلة  غرفة  عمل  مقدم   ٣٥٠٠٠ ريال 
تنفيذ العمل حسب املواصفات املمتازة بلحام ثقيل وال يقبل الصيني، وبام أن املدعى عليه 
صادق عىل التعاقد بينه وبني املدعي عىل تنفيذ الغرفة املتنقلة وصادق عىل ما تضمنه العقد 
املدون يف جلسة سابقة وصادق عىل أنه استلم من املدعي مخسة وثالثني ألف ريال ٣٥٠٠٠ 
ودفع يف إجابته بأن املدعي وافق عند تنفيذ الغرفة بأن يكون اللحام من النوع الثقيل الصيني، 
وبام أنه ال بينة للمدعى عليه عىل ما دفع به وقد طلب يمني خصمه عىل نفي ذلك، وبام أن 
املدعي استعد لبذل اليمني، ونظرًا إىل أن املدعى عليه قرر يف اجللسة السابقة أنه لن يكمل 
العمل يف الغرفة وطلب تسليمها للمدعي وتقدير أجرة تنفيذها حسب حالتها الراهنة، وبام 
أن املدعي طلب يف هذه اجللسة فسخ العقد بينه وبني املدعى عليه، ونظرًا إىل أن العقد بني 
الطرفني عقد استصناع عىل تنفيذ غرفة متنقلة حسب املواصفات والرشوط املنوه عنها يف 
كاماًل  وتنفيذه  املتعاقد  إنجاز  ولتعذر  االتفاق،  حسب  عليه  املتعاقد  تسليم  وجيب  العقد 
السابعة واخلمسني واملادة  املادة  فيه، وبناء عىل  العمل  املدعى عليه إكامل  وتسليمه لرفض 
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التاسعة والسبعني بعد املائة واملادة السابعة والثامنني بعد املائة من نظام املرافعات الرشعية، 
لذا كله فسخت العقد املربم بني املدعي )...( واملدعى عليه )...(، وألزمت املدعى عليه بأن 
وبه   ٣٥٠٠٠ ريال  ألف  وثالثون  مخسة  وقدره  منه  استلمه  الذي  املبلغ  للمدعي  يدفع 
حكمت، واحلكم يف حق املدعى عليه يعترب حضوريًا، وبعرض احلكم عىل املدعي قنع به، 
عىل  اعرتاضه  لتقديم  يومًا  ثالثني  له  بأن  وإفهامه  باحلكم  إبالغه  فسيتم  عليه  املدعى  وأما 
يكتسب  احلكم  فإن  املقررة  املدة  خالل  اعرتاضه  يقدم  مل  وإذا  تبليغه،  تاريخ  من  احلكم 
القطعية، وإن تعذر تبليغ املدعى عليه باحلكم سرتفع املعاملة ملحكمة االستئناف دون الئحة 

اعرتاضية، وأعلن احلكم بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ. 

يف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ افتتحت اجللسة الساعة التاسعة والربع، وفيها 
حرض الطرفان وقد عادت املعاملة قبل ذلك من حمكمة االستئناف بكتاهبا رقم ٣٥١٢٤٤٠٦٦ 
الصادر  ١٤٣٥/٥/١٠هـ  يف   ٣٥٢٣٨٥٥١ رقم  القرار  هبا  مرفقًا  ١٤٣٥/٥/١٥هـ  يف 
الدائرة اخلامسة لتمييز القضايا احلقوقية بمحكمة االستئناف  من أصحاب الفضيلة قضاة 
االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  ))وبدراسة  نصه:  ما  املتضمن  بالرياض، 
وأوراق املعاملة لوحظ أنه ورد يف الصك وصورة ضبطه طلب املدعى عليه يمني املدعي 
اليمني  فضيلته حلفه  نجد  ومل  أخريًا،  احللف  وافق عىل  ثم  أواًل  يوافق  فلم  دفعه  نفي  عىل 
املطلوبة، وال بد من ذلك وإجراء ما يلزم رشعًا، فعىل فضيلته مالحظة ذلك، واهلل املوفق، 
وصىل اهلل عليه نبينا حممد وآله وصحبه وسلم(( ا.هـ. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنني 
مل أحلف املدعي عىل نفي ما دفع به املدعى عليه من موافقته عىل تنفيذ العمل باللحام الثقيل 
لن يكمل  أنه  قرر  املدعى عليه  نظرًا لكون  اليمني؛  بذل  املدعي عىل  استعداد  بعد  الصيني 
العمل يف الغرفة، وقد طلب املدعي فسخ العقد بينهام، لذا فقد فسخت العقد بينهام لرفض 
املدعى عليه إكامل العمل وال فائدة من اليمني مع إرصار املدعى عليه عىل عدم إكامل العمل، 
ولتأكيد أصحاب الفضيلة عىل بذل اليمني من قبل املدعي فقد عرضت ذلك عىل املدعي 
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فقال: إنني مل أوافق عىل تنفيذ العمل باللحام الثقيل الصيني إال إذا مل يوجد يف السوق غريه، 
وبعرض  الصيني،  غري  من  حلام  عدة  سابقًا  أحرضت  وقد  ذلك،  عىل  أحلف  أن  ومستعد 
ذلك عىل املدعى عليه قال: إن املدعي وافق عىل اللحام الثقيل الصيني ومل يشرتط أال يكون 
يف السوق غريه، وصحيح أنه يوجد يف السوق حلام غري الصيني ولكنه ال يلحم به الغرف، 
هكذا قرر، ثم إين سألت املدعي هل لديه بينة عىل أنه اشرتط يف موافقته عىل اللحام الثقيل 
الصيني أال يكون يف السوق غريه؟ فقال: ال بينة لدي عىل ذلك وأطلب يمني املدعى عليه 
عىل نفي ذلك، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه بعد حتذيره من اليمني وخطرها قال: إنني لن 
أحلف عىل نفي الرشط وأطلب رد ذلك عىل املدعي، وبرد اليمني عىل املدعي بعد حتذيره 
من خطرها وشدة بأسها استعد ببذهلا وحلفها قائال: ))واهلل العظيم إنني مل أوافق عىل تنفيذ 
العمل باللحام الثقيل الصيني إال إذا مل يوجد يف السوق غريه، واهلل العظيم((، هكذا حلف، 
وبناء عىل ما سبق وما جرى إحلاقه فال زلت عىل ما حكمت به سابقًا، واختتمت اجللسة 
الساعة التاسعة والنصف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ.
القضايا احلقوقية  لتمييز  الدائرة اخلامسة  احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة 
العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  بالرياض  االستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  برقم ٣٥١٢٤٤٠٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٩هـ، واملقيدة  الشيخ/ )...(  برماح 
برقم  فضيلته  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٤٤٠٦٦
 )...( )...( سجل مدين رقم  ٣٥١٨٢٥٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ اخلاص بدعوى/ 
ضد/ )...( يف مبلغ من املال عىل الصفة املوضحة بالدعوى، واملتضمن حكم فضيلته كام 
هو موضح بالصك، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بذيل الصك وصورة ضبطه 
بناًء عىل قرارنا رقم ٣٥٢٣٨٥٥١ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٠هـ قررنا املصادقة عىل احلكم بعد 

اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ٨لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٢٩١٣٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٨ رقم القرار: ٣٥١٩٠٩٣٨ 

مقاولةا-ابناءامنزلا-اعيوباىفاتلانفيذا-اإيقافاتلعملا-اطمبافقخاتلعقدا-ارداباسيا
تملبمغاتملدفوعا-اتقليلاهنديسا-اتقديلاسيمةاتملنجزا-احقلاسيمةاتلعيوبا-افقخاتلعقدا-ا

إلزتمابلداباسياتملبمغ.

1-اإسلتراتملدعىاعميه.
ا-اسلتراأهلاتخلربة.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا احلكم بفسخ عقد مقاولة بناء منزل مع توريد املواد 
مربم بينهام، كام طلب رد باقي املبلغ املدفوع للمدعى عليه بعد حسم قيمة املنجز من العمل مع 
التنفيذ،  العمل لوجود عيوب يف  املدعى عليه عن  أوقف  فيه، وذلك ألنه  العيوب  قيمة  تقدير 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها وقرر أنه ال مانع لديه مما طلبه املدعي، وقد ورد 
قرار قسم اخلرباء مرفقا به تقرير مكتب هنديس يتضمن تقدير قيمة األعامل املنفذة بدون عيوب 
التقرير  معد  املهندس  مناقشة  طلب  عليه  املدعى  عىل  وبعرضه  العيوب،  إصالح  قيمة  وتقدير 
وبعد مناقشه قرر اعرتاضه عىل التقرير، وألنه مل يظهر للمحكمة ما يوجب العدول عنه، لذا فقد 
حكم القايض بفسخ عقد االستصناع بني املدعي واملدعى عليه وألزم املدعى عليه برد املبلغ الذي 

تسلمه بعد حسم استحقاقه منه، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بالرياض،  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٣٥٢٩١٣٩ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٨/١٧هـ  وتاريخ   ٣٣١٥٤٦٩٣٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠٨/١٧هـ 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بالوكالة عن )...( سعودي 
العدل،  كاتب  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
املكلف بالعمل بوزارة الداخلية برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٦هـ، والتي ختوله حق 
اإلقامة  اجلنسية بموجب   ...  )...( واملدافعة واإلقرار والصلح، وحرض حلضوره  املرافعة 
منزل  بناء  عىل  احلارض  هذا  مع  موكيل  اتفق  سنة  قبل  إنه  بقوله:  األول  وادعى   )...( رقم 
املواد، وقد  مع  ريال  ألف  قدرها ستامئة ومخسون  بقيمة   )...( بحي  الواقعة  أرضه  له عىل 
بدأ املدعى عليه بتنفيذ العمل إال أنه حصل عيوب يف العمل عند بداية التنفيذ، فطلب منه 
موكيل إيقاف العمل، وقد كان موكيل سلمه من القيمة مبلغ مائة وأربعة عرش ألف ريال، 
العقد وتقدير  لذا أطلب فسخ  املطلوب  الوجه  العمل عىل  ينفذ  املدعى عليه مل  إن  وحيث 
املبلغ  باقي  إعادة  ثم  ومن  العيوب  تقدير  بعد  له  املسلم  املبلغ  من  وخصمه  املنجز  العمل 
ملوكيل، هذه دعواي، وبعرض دعوى املدعي وكالة عىل املدعى عليه قال: ما ذكره املدعي 
وكالة من االتفاق والقيمة فهو صحيح وكذلك ما ذكره من أنني استلمت من موكله مبلغ 
مائة وأربعة عرش ألف ريال فهذا أيضًا صحيح وكذلك ما ذكره من أنني بدأت يف التنفيذ 
بيني وبني  العقد  وأنه وجد عيوب يف العمل فهذا أيضًا صحيح، وال مانع لدي من فسخ 
للوقوف  باملحكمة  اخلرباء  لقسم  الكتابة  سبقت  وقد  هذا  أجاب،  هكذا  املدعي،  موكل 
عىل العقار واإلفادة عن قيمة العمل املنجز وتقدير العيوب، فوردنا قرارهم رقم ١/٥٠٦ 
تقدير  فيه  جاء  وقد  اهلنديس   )...( مكتب  تقرير  به  املرفق  ١٤٣٤/٠٤/١٤هـ  وتاريخ 
عرش  وثامنية  مائة  مبلغ  ونواقص  عيوب  بدون  املنفذة  اخلرسانية  لألعامل  اإلمجالية  القيمة 
عرش  ثالثة  مبلغ  للنواقص  اإلمجالية  والقيمة   )١١٨،٧٠٩( رياالت  وتسعة  وسبعامئة  ألفًا 
ألفًا وسبعامئة ومخسني ريااًل )١٣،٧٠٥( والقيمة اإلمجالية إلصالح مجيع العيوب مبلغ ستة 
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وسبعني ألفًا ومخسامئة ريال )٧٦،٥٠٠( والقيمة اإلمجالية للنواقص والعيوب )٩٠،٢٥٠( 
قيمة  متثل   )٢٨،٤٥٩( مبلغ  عليه  للمدعى  الواصلة  املبالغ  من  األعامل  قيمة  ليكون  ريااًل 
األعامل املقدرة بعد خصم قيمة العيوب والنواقص. ا.هـ، وبعرضه عىل املدعى عليه قال: 
أطلب إحضار املهندس ملناقشته عن بعض ما ورد يف التقرير، لذا قررت رفع اجللسة وإبالغ 
القادم، ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة واملدعى عليه  املوعد  املهندس باحلضور يف 
اإلقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية   ...  )...( املعامري  املهندس  معه  وكالة  املدعي  وأحرض 
رقم )...( وقال: إنني أنا الذي قمت بعمل التقرير اهلنديس ملنزل موكل املدعي، وبسؤال 
املدعى عليه عن اعرتاضه عىل التقرير قال: إن اخلزان قد تم تقديره عىل أنه من أعامل العظم 
واألوىل أن يقدر عىل حساب العامرة، وبعرض ذلك املهندس قال: إن اخلزان هو من أعامل 
العظم حسب عرف كافة املقاولني، وما ذكره من أن اخلزان يقدر حسب سعر العامرة بعد 
التشطيب فهذا غري صحيح، واخلزان املوجود يف املوقع كان بدون غطاء، وقد تم حساب 
األمتار بمرت ونصف حسب العرف، هكذا قال، ثم قال املدعى عليه: من امللحوظات أنه تم 
تقدير العمود بمبلغ ثالثة آالف ريال وهذا غري صحيح، وبعرض ذلك عىل املهندس قال: 
إن املبنى كان فيه عدد )١٨( عمودًا خارجية، و عدد )١٠( داخلية، وكانت تلك األعمدة 
التي فيها قليلة جدًا وغري متوافقة مع  مؤسسة تأسيسًا غري صحيح حيث إن كمية احلديد 
املخطط وكان يستوجب عمل قمصان لكل عمود وهو بمثابة الدعم للعمود وكان تكلفة 
العمود اخلارجي املالصق للجار مبلغ ألفي ريال، وغري املالصق مبلغ ألفني ومخسامئة ريال، 
والعمود الداخيل مبلغ ألفني ومخسامئة ريال أيضًا، وهذه التكلفة نرى أهنا هي الصحيحة؛ 
إذ إهنا تشمل أجرة اليد مع املواد، هكذا قال، ثم قال املدعى عليه: إنني معرتض عىل التقرير 
كله، هكذا قال، ثم قال املهندس املعامري: أنا أشهد حسب خربيت أن التقرير صحيح وال 
حماباة فيه ألحد، هكذا قال، فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أقر املدعى عليه 
بصحة التعاقد بينه وبني موكل املدعي عىل العمل املذكور وأنه استلم املبلغ املذكور وإلقراره 
بصحة وجود العيوب وموافقته عىل فسخ العقد، ونظرًا ملا جاء يف قرار هيئة النظر املبني عىل 
املهندس يف هذه اجللسة، لذا فقد فسخت  إفادة  تقرير املكتب اهلنديس وكذلك ما جاء يف 
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عقد االستصناع بني موكل املدعي واملدعى عليه وألزمت املدعى عليه بإعادة مبلغ مخسة 
وثامنني ألفًا ومخسامئة ريال ملوكل املدعي وهي متثل املبلغ الذي استلمه بعد حسم استحقاقه 
عليه  املدعى  وقرر  القناعة،  قرر  وكالة  املدعي  عىل  احلكم  وبعرض  بذلك،  وحكمت  منه 
عدم القناعة وطلب االستئناف، فأفهم بأنه سوف يتم تسليمه نسخة من احلكم بعد اجللسة 
إذا مل يقدم اعرتاضه خالهلا سقط حقه يف االستئناف واكتسب  وأنه له مهلة ثالثون يومًا، 
احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٤/١١/١٩هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األربعاء ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ فتحت اجللسة الساعة ٠٠: 
٠١، وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف بالرياض وبرفقها القرار رقم ٣٥١٢٥٦٨٢ 
والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  أنه”بدراسة  واملتضمن  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ  وتاريخ 
الئحته  يف  عليه  املدعى  ذكر  أواًل:  ييل:  ما  باألكثرية  لوحظ  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية 
ليست  زائدة  ألعمدة  احتسابه  منها  ذكر  مالحظات  عليه  املهندس  تقرير  أن  االعرتاضية 
إال  ينقصه  ال  اخلزان  عمل  من  مبلغ  خصم  وكذا  املخطط،  عىل  وال  الطبيعة  عىل  موجودة 
العقد وال املخطط وطالب بإحضار  الغطاء احلديدي للفتحة وأدخله يف تقرير ما ليس يف 
املهندس ومناقشته عن هذه املالحظات أو االستعانة بمهندس آخر ذي خربة، ومل نجد أن 
فضيلته أجرى الالزم حيال ما ذكر بحضور الطرفني ومن ثم تقرير ما يظهر له، ملالحظة ما 
ذكر وإجراء ما يلزم نحوه وإحلاق ما جيريه بالضبط والصك وسجله، واهلل املوفق” ا.هـ، 
عليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم اهلل: أنه سبق أن تم طلب املهندس الذي أعد التقرير 
وجرت مناقشته، وظهر يل أن ما دفع به املدعى عليه ال وجه له وهو كام هو مدون يف ضبط 
القضية، لذا فلم يظهر يل ما يوجب العدول عام حكمت به، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ.
القضايا  لتدقيق  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  الرياض  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  احلقوقية 
املحكمة العامة بالرياض املكلف برقم ٣٥١٦٦٥٥١ وتاريخ١٤٣٥/٣/١٩هـ املرفق هبا 
وتاريخ   )...( برقم  املسجل   )...( الشيخ /  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك 
١٤٣٤/١١/١٩هـ اخلاص بدعوى / )...( سجل مدين رقم )...( بالوكالة ضد / )...(، 
مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  واملتضمن  بالصك،  املوضح  النحو  عىل  مالية  مطالبة  بشأن 
 ٣٥١٢٥٦٨٢ رقم  الدائرة  قرار  عىل  فضيلته  به  أجاب  ما  عىل  وباالطالع  فيه،  ومفصل 
وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٤هـ تقرر الدائرة باألكثرية أنه مل يظهر ما يوجب النقض بعد اإلجراء 

األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 9لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالدمام

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٠٧١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٩ رقم القرار: ٣٥٣٨٩٢٣٢ 

سقلا سلترا تلفقخا-ا أوا إصالحهاا طمبا تنفيذهاا-ا يفا عيوبا لياسةا-ا أعاملا مقاولةا-ا
تخلربتءا-اثبوتاوجوداتلعيوبا-اتقديلاسيمةاتألعاملاتملنفذةا-احقمهاامناتملدفوعا-افقخا

تلعقدا-اإلزتمابلداتلفلق.

 
سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاواسمللا)اتملقمموناعىلارشوطهلا(.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بإصالح عيوب موجودة يف أعامل لياسة 
تعاقد معه عىل تنفيذها، أو احلكم بفسخ العقد املربم بينهام ورد باقي املبلغ املدفوع بعد تقدير 
األعامل املنفذة وحسم قيمتها منه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بالتعاقد وأنكر وجود 
عيوب يف التنفيذ، وقد ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا وجود عيوب التنفيذ الواردة يف الدعوى 
كام تضمن تقديرًا لقيمة األعامل املنفذة وهي معيبة، ونظرًا لظهور مصلحة يف فسخ العقد لقطع 
املدعى  بإلزام  وحكم  الطرفني  بني  االتفاق  عقد  القايض  فسخ  فقد  لذا  الطرفني،  بني  النزاع 
عليه برد باقي املبلغ املدفوع له بعد تقدير أجرة عمله إىل املدعي حااًل، فاعرتض املدعى عليه، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالدمام، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٤٣٥٠٧١ برقم  املساعد  بالدمام  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
١٤٣٤/٠١/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٤١٧٠٥٠٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٠هـ، 
حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضوره 
املدعى عليه املدعو )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى األول 
بقوله: تم االتفاق بيني وبني املدعى عليه هذا احلارض معي بتاريخ ١٤٣٣/١١/٠٦هـ عىل 
أن يقوم بتشطيب عامريت الكائنة يف )...( باخلرب وذلك بعمل لياسة بسعر املرت أحد عرش ريـ 
١١ـاال للمرت الداخيل وثالثة عرش ريـ١٣ـاال للمرت اخلارجي وتكملة السباكة وذلك حسب 
الرشوط املتفق عليها بالعقد الصادر من مكتب املدعى عليه التفاق، ويكون دفع املبلغ عىل 
سبع دفعات حمددة بالعقد، وحيث وصله مني أربع دفعات بمبلغ واحد وعرشين ألف ريال 
بعد أن استلم العمل مني ووجدت بعض العيوب فأطلب إلزامه بإصالح العيوب وتنفيذ ما 
يف العقد أو فسخ هذا االتفاق بعد تقدير عمله هذه دعواي وبسؤاله عن العيوب التي يدعيها 
قرر بقوله: إنني مل أحرضها يف هذه اجللسة وأطلب منحي مهلة للجلسة القادمة لبياهنا مفصلة 
يف اجللسة القادمة، هكذا قرر، وعند وصول القضية إىل هذا احلد جرى رفع اجللسة بعد أن 
أفهمت املدعي بأن عليه بيان العيوب التي يدعيها لكون ذلك من لوازم حترير دعواه بعد أن 
استعد لبيان العيوب التي يدعيها بذكرها مفصلة، ورفعت اجللسة ويف جلسة أخرى حرض 
الطرفان، وبسؤال املدعي عن بيان العيوب التي استعد لتوضيحها يف هذه اجللسة قدم ورقة 
واحدة حتمل مطبوعات )...( لالستشارات اهلندسية وطلب رصدها، ونص احلاجة منها ما 
ييل: ١( وضع القدة يف أماكن متفرقة من الواجهات تبني عدم استواء أجزاء كثرية ومتعددة 
من الواجهات وهناك تفاوت عىل طول القدة يف متوسط ٢ سم للقدة الواحدة. ٢( وجود 
تطبيل يف أماكن متعددة من الواجهات خاصة عند أماكن اتصال اهليكل اخلرساين باملباين و 
أيضًا حول الشبابيك وأماكن أخرى. ٣( خطوط اتصال أضالع الواجهات عند الزوايا غري 
كاملة االستقامة وهبا انحرافات. ٤( هنالك رشوخ عميقة ومتوسطة. ٥( احلليات العلوية 
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للملحق هبا انحناءات وبحالة غري جيدة. ٦( اتصال أجزاء اللياسة يف الواجهة الواحدة غري 
حمدد. ٧( أعامل لياسة اإلميات حميط الفتحات هبا رشوخ حتتاج للمعاجلة. ٨( توجد فواصل 
املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  انتهى.  باجلدران.  اخلرسانية  األعمدة  التقاء  عند  ظاهرة 
عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي يف دعواه من حصول االتفاق الوارد تفصيله يف دعواه 
التي أوردها فأحتاج ملنحي مهلة لالطالع  العيوب  أنكره، وأما ما ذكره من  فصحيح وال 
عليها والتأكد من صحتها ويف حال وجودها فأنا مستعد إلصالحها، هكذا أجاب، وبرد 
افتتحت  أخرى  جلسة  يف  اجللسة  رفع  جرى  فقد  ولذا  طلبه،  عىل  وافق  املدعي  عىل  ذلك 
من  دعواه  يف  املدعي  ذكره  ما  بقوله:  عليه  املدعى  أجاب  وقد  الطرفني،  بحضور  اجللسة 
حصول العيوب التي يدعيها فأنا ال أقر هبا، هكذا أجاب، وقد سبقت مني الكتابة لقسم 
أجل  من  ١٤٣٤/٠٦/١٣هـ  يف   ٣٤١٤٣٠٨٧٨ رقم  خطايب  بموجب  باملحكمة  اخلرباء 
وقوف مساح املحكمة عىل موضع النزاع وتقدير قيمة عمل املدعى عليه، فوردين خطاب 
رئيس قسم اخلرباء برقم ٣٤١٤٣٠٨٧٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ ومرفق به قرار مساح 
املحكمة وقد تضمن ما نصه: وعليه جرى وقوف مهندس املحكمة عىل موضع النزاع وبعد 
االطالع عىل االتفاقية تبني أن املقاول قام بعمل: ١( قام بعمل لياسة للواجهات اخلارجية 
الداخل واخلارج والوارش. ولكن  للملحق من  لياسة  بعمل  قام  الداخلية. ٢(  واألسوار 
القدة يف أماكن متفرقة  املقاول: ١( حيث تبني بوضع  تنفيذ من  لوحظ عدة عيوب وسوء 
من الواجهات عدم استواء أجزاء كثرية من الواجهات اخلارجية عىل طول القدة بمتوسط 
٢سم. ٢( وجود تطبيل يف أماكن متعددة من الواجهات عند أماكن اتصال اخلرسانة باملباين 
وحول الشبابيك. ٣( أضالع الواجهات هبا انحرافات. ٤( يوجد رشوخ عميقة ومتوسطة 
التقاء  عند  ظاهرة  فواصل  يوجد   )٥ معاجلتها.  جيب  امللحق  يف  وخاصة  متفرقة  أماكن  يف 
األعمدة اخلرسانية باجلدران لذا يستحق املقاول عىل ما قام من عمل حسب العقد املربم بني 
الطرفني مبلغ وقدره )١٣٩٠٠ريال( ثالثة عرش ألف ريال ولكن خيصم عىل املقاول ٣٠% 
سوء مصنعية لذا يستحق املقاول بعد خصم ٣٠% مبلغ وقدره )٩٧٣٠ريال(، هذا ما جرى 
مشاهدته وتقديره وبموجبه نظم هذا املحرض ا.هـ، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، 
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وما تضمنه عقد االتفاق املرفق مع أوراق املعاملة وحيث مل يلتزم املدعى عليه بام تم االتفاق 
عليه من رشوط يف العقد املربم بينه وبني املدعي مما نتج عن ذلك من وجود العيوب الواردة 
يف قرار مهندس املحكمة ولقوله صىل اهلل عليه و سلم: )املسلمون عىل رشوطهم (، وقطعًا 
للنزاع بينهام ومنعًا للرضر حيث ظهر يل بأن املصلحة تقتيض فسخ االتفاق بينهام وملا جاء 
يف قرار مهندس املحكمة لذلك كله فقد فسخت عقد االتفاق بني الطرفني وألزمت املدعى 
والبالغ قدره تسعة آالف وسبعامئة  تقدير أجرة عمله  بعد  له  املدفوع  املبلغ  باقي  برد  عليه 
وثالثون رياال حااًل للمدعي، و بذلك حكمت، وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعي القناعة 
اعرتاضية  الئحة  لتقديم  واستعد  احلكم  عىل  اعرتاضه  فقرر  عليه  املدعى  وأما  به  والرضا 
بذلك، فجرى إفهامه بأن عليه مراجعة املحكمة يف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ 
الساعة ١١.٠٠ الستالم نسخة من احلكم و تقديم اعرتاضه يف مدة ال تتجاوز ثالثني يوما 

من تاريخ االستالم وإال اكتسب احلكم القطعية، ففهم ذلك.

يف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ حرض املدعي واملدعى عليه واملرصودة بياناهتام 
آنفا وقد عادت املعاملة املتعلقة هبذه الدعوى من حمكمة االستئناف بموجب خطاب رئيسها 
الفضيلة  أصحاب  مالحظة  قرار  هبا  ومرفق  ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ  يف   ٣٤٢٤٢٩٠٢٨ رقم 
قضاة الدائرة احلقوقية الثانية رقم ٣٥١١٩١٧٧ يف ١٤٣٥/٠١/١٧هـ، ونص احلاجة منه 
بعد املقدمة ما ييل: وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة 
ثانيًا:  لوحظ ما ييل: أواًل: يوجد زيادة يف الصك يف دعوى املدعي عام يف صورة الضبط. 
مل نجد أن فضيلة القايض أجرى اإلجياب الرشعي حيال املبلغ الذي ذكر املدعي أنه دفعه 
للمدعى عليه. ثالثا: مل يوضح فضيلة القايض قدر املبلغ املحكوم به عىل املدعى عليه والبد 
من ذلك. فعىل فضية القايض مالحظة ما ذكر وإكامل ما يلزم نحوه بحضور الطرفني، واهلل 
املوفق، وأجيب أصحاب الفضيلة فأقول: أما عن املالحظة األوىل فقد جرى إكامل الالزم 
نحوها يف موضعه، وأما عن املالحظة الثانية فقد قرر املدعي بقوله سلمت املدعى عليه مبلغًا 
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وقدره واحد وعرشون ألف ريال من أجل القيام بتنفيذ ما تم االتفاق عليه إال أنه مل يلتزم 
بإكامل العمل حسب االتفاق، ولذا فأنا أكتفي بمطالبته باملبلغ املحكوم به عليه، هكذا قرر، 
وبرد ذلك عىل املدعى عليه قال ما وصلني من املدعي عرشون ألف ريال كدفعة واأللف 
املالحظة  عن  وأما  أجاب،  هكذا  العامل،  يل  ذلك  ذكر  كام  كصدقة  للعامل  سلمها  الزائدة 
الثالثة فإن املبلغ املحكوم به قد تم إيضاحه يف نص احلكم والبالغ قدره تسعة آالف وسبعامئة 
وثالثون ريااًل، هذا ما تم اإلجابة عنه، وحيث اقترص املدعي بمطالبته باملبلغ املحكوم به بعد 
أن بني له الزائد منه فقد قررت رفع املعاملة ملحكمة االستئناف ومل يظهر يل سوى ما حكمت 
به وال زال املدعى عليه عىل اعرتاضه عىل احلكم بالالئحة التي قدمها، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ.
حمكمة  يف  الثانية  احلقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   )...( برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
 )...( برقم  الدمام  بمدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٥/٢٤هـ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ 
)...( املسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤هـ بشأن دعوى/ )...( ضد/رشكة )...( 
وأوالده يف قضية حقوقية، وقد تضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وحيث سبق 
دراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة وصدر بموجبها قرارنا 
ذو الرقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هــ قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٩/١٩هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٧٦١٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٣٠ رقم القرار: ٣٥٣٣٦٩٠٤ 

مقاولةا-اإنشاءامبنىاعظلا-اتتفاقاعىلاموتعيداتلدفعاتا-اعدماتاللازتمابها-اطمبافقخا
تملنجزةا-ا إثباتها-ارفضايمنياتملدعيا-اتقديلاتألعاملا باغيرياتالتفاقا-اعدما تلعقدا-ادفعا

فقخاتلعقدا-اإلزتماباقميلاتملقاحقاتا-اطمبارداتلقايضا.

1ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)اتملقمموناعىلارشوطهل(.
اا-سولاعملاريضاتهللاعنهلا)مقاطعاتحلقوقاعنداتلرشوط(.

مقاولة  عقد  بفسخ  إلزامه  طالبة  عليه  املدعى  ضد  دعواها  املدعية  املؤسسة  أقامت 
إنشاء مبنى عظم مربم بينهام وذلك لعدم التزام املدعى عليه بتسليم الدفعات املستحقة يف 
مواعيدها املتفق عليها يف العقد، كام طلبت إلزامه بتسليمها باقي قيمة ما أنجزته من أعامل، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه اتفق مع املقاول عىل تغيري مواعيد 
الدفعات وطلب إلزام املدعية بإكامل العمل؛ إال أن املدعى عليه مل يقدم بينة عىل ما دفع به 
ورفض يمني املدعي عىل نفي الدفع، وقد جرى تكليف مكتبني هندسيني اختارمها الطرفان 
لتقدير قيمة األعامل املنجزة وباالطالع عىل التقريرين املقدمني منهام وجد بينهام تفاوت كبري 
يتضمن  تقرير  بتقديم  اخلرباء -فقام  ثالث -عن طريق قسم  تعيني حمكم  املحكمة  فقررت 
العقد وعدم  املدعى عليه برشوط  املدعية، ونظرًا إلخالل  املنجزة من  تقدير قيمة األعامل 
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بينته عىل تغري االتفاق، لذا فقد حكم القايض بفسخ العقد بني الطرفني وألزم املدعى عليه 
بأن يسلم للمدعي املبلغ املقدر أخريًا لباقي قيمة األعامل املنجزة، فاعرتض املدعى عليه، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

اخلميس  يوم  ففي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
رئيس  )...( مساعد  أنا  لدي  اجللسة  فتحت  والنصف  التاسعة  الساعة  ١٤٣٥/١/١٨هـ 
يف   )٣٥١٣٢٠٣٧( رقم  املحكمة  بقيد  املقيدة  املعاملة  عىل  بناًء  بسكاكا،  العامة  املحكمة 
تم  أنه  وفيها  ١٤٣٥/١/١١هـ،  يف  برقم/٣٥٢٧٦١٧  إلينا  واملحالة  ١٤٣٥/١/١١هـ، 
حتديد هذا اليوم الساعة التاسعة والنصف لنظر هذه الدعوى املقامة من )...( ضد )...(، 
وحيث مل حترض املدعية وال املدعى عليه وال وكيل عن أي منهام فقد رفعت اجللسة. ويف 
جلسة أخرى حرض/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل 
عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل سكاكا برقم )...( يف ١٤٣٥/١/٢٩هـ 
ا.هـ،   . والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  واملدافعة  واملرافعة  املطالبة  والتي ختوله حق 
كام حرض املدعى عليه/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وادعى 
األول قائاًل: لقد تم االتفاق بني مؤسسة موكلتي وبني املدعى عليه عىل إنشاء عامرة عظم 
دور واحد عىل أرض املدعى عليه الواقعة يف )...(، وتم صب القواعد وامليدة إال أن املدعى 
عليه مل يلتزم بدفع الدفعات يف حينها حسب العقد ومل يصل منه سوى مبلغ وقدره مخسة 
وعرشون ألف ريال، وقد سلمها عىل دفعات خالف ما عليه العقد، حيث سلم عند توقيع 
العقد يف ١٤٣٣/١١/٨هـ مخسة آالف ريال، ويف ١٤٣٣/١١/١٧هـ سلم مخسة آالف 
مخسة  سلم  ١٤٣٤/١/١٢هـ  ويف  ريال،  آالف  مخسة  سلم  ١٤٣٣/١٢/٢هـ  ويف  ريال، 
آالف ريال، مع أن العقد نص عىل أن الدفعة األوىل عرشون ألف ريال عند توقيع العقد، ويف 
١٤٣٤/٥/٦هـ سلم مخسة آالف ريال مع العلم أنه تم صب كامل امليدة والعقد نص عىل أن 
الدفعة الثانية عند عمل امليدة األوىل مخسة آالف ريال، والدفعة الثالثة عند صب امليدة الثانية 
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عرشة آالف ريال عليه، وحيث مل يلتزم املدعى عليه بدفع الدفعات يف وقتها فإنني أطلب 
فسخ العقد وإلزام املدعى عليه بدفع ما بقي يف ذمته بعد إخراج مكتب هنديس وتقييم كامل 
العمل، هذه دعواي، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي وكالة 
يف دعواه فيام يتعلق باالتفاق مع مؤسسة موكلته عىل إنشاء عامرة عظم دور واحد عىل أريض 
الواقعة يف )...( وأنه تم صب القواعد وامليدة فصحيح، وكذلك صحيح أنه مل يصلهم مني 
سوى مبلغ وقدره مخسة وعرشون ألف ريال وقد سلمتها كام ذكر املدعي وكالة يف دعواه 
املقاول )...(، وال أوافق عىل فسخ  بيني وبني  اتفاق  العقد، وذلك بسبب  خالف ما عليه 
العقد وأطلب إلزام املؤسسة بإكامل العمل وأنا مستعد لدفع املبالغ املرتتبة عيل، هذه إجابتي، 
وبعرضه عىل املدعي وكالة قال مل حيصل أي اتفاق خالف العقد، وبعرضه عىل املدعى عليه 
قال: الصحيح ما ذكرت، وبطلب البينة منه عىل االتفاق الذي حصل بينه وبني املقاول عىل 
تغيري موعد الدفعات قال: ال بينة لدي، فجرى إفهامه بأن له يمني املقاول، قال: إنني ال أقبل 
يمينه فجرى االطالع عىل العقد املربم بني الطرفني فوجدته كام ذكر املدعي وكالة يف دعواه، 
فطلبت من الطرفني تعيني مكتب هنديس للخروج عىل العامرة وتطبيق العقد وتقييم العمل 
املنفذ، فقال املدعي وكالة: إنني أعني مكتب )...( اهلنديس، وقال املدعى عليه: إنني أعني 
النظر باملحكمة للخروج مع املكتبني  الكتابة هليئة  مكتب )...( اهلنديس، عليه فقد قررت 
واإلفادة عن العامرة وما تم تنفيذه بتقريرين مفصلني من املكتبني اهلندسيني، ورفعت اجللسة 
حلني ورود اجلواب. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة واملدعى عليه وقد جرت الكتابة 
هليئة النظر بخطابنا رقم/٣٥٤٩٨٧٢٦ يف ١٤٣٥/٢/١٦هـ للخروج عىل العامرة بحضور 
يف  رقم/٥٩  حمرضهم  فورد  وقيمته،  تنفيذه  تم  عام  واإلفادة  اهلندسيني  واملكتبني  الطرفني 
وجدت  إليها  وبالرجوع  ا.هـ،  اهلندسيني  املكتبني  تقرير  إرفاق  املتضمن  ١٤٣٥/٣/١هـ 
عىل  )بالطلوع  املتضمن:  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ  يف  رقم/٨٦٣  اهلنديس   )...( مكتب  تقرير 
الطبيعة واملعاينة الظاهرية للمبنى تبني لنا ما ييل: ١ - تم حفر األرض بالكامل )حيز املبنى( 
عىل  قاعدة  لكل  النظافة  صب  ٢ -تم  املالك(.  حساب  )عىل  املبنى  قواعد  لصندقة  متهيدًا 
حدة -حسب أقوال املقاول - )تنفيذ املقاول(. ٣ - تم صندقة القواعد )باخلشب( لعمل 
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رقاب  عمل  تم   - ٤ املقاول(.  )تنفيذ  املقاول -  أقوال  املسلحة -حسب  القواعد  قوالب 
للجزء السكني باخللف بعرض ٢٥ سم بإضافة حديد تسليح حتى منسوب ميدة السكني 
أما اجلزء التجاري األمامي فكانت الرقاب عادية - حسب أقوال املقاول -)تنفيذ املقاول(. 
٥ - تم تنفيذ امليدات بكامل املرشوع مع األخذ يف االعتبار أنه تم تنفيذ ميدة إضافية يف اجلزء 
الفاصل بني التجاري والسكني )نظرًا الرتفاع اجلزء السكني عن التجاري(-حسب أقوال 
املقاول -)تنفيذ املقاول(. ٦ - وحيث إن مساحة الدور األريض كام وردت يف رخصة البناء 
٨٣٩.٣٥م٢ وسعر مصنعية املرت الواحد مائة وعرشون ريال )١٢٠( حسب العقد فيكون 
إمجايل املستحق للمقاول يف حال إهناء أعامل الدور األريض عظمة بالكامل مبلغ وقدره مائة 
ألف وسبعامئة واثنان وعرشون رياال )١٠٠.٧٢٢( رياال فقط ال غري، وحيث إن العمل قد 
توقف عقب صب امليدة املسلحة فبناًء عليه يقدر املكتب أتعاب املقاول املنفذ عن األعامل 
مبلغ  أي  استكامله(،  األريض )يف حالة  الدور  أعامل  كامل  من  بنسبة ٤١%  ذكرها  السابق 
وقدره واحد وأربعون ألف ومائتان وستة وتسعون رياال )٤١.٢٩٦(  رياال فقط ال غري( 
ا.هـ، كام وجدت تقرير مكتب املهندس )...( واملتضمن )بالشخوص للمبنى عىل الطبيعة 
وعمل  األعمدة  ورقاب  القواعد  عمل  ١ -تم  اآليت:  تبني  قد  ١٤٣٥/٢/٢٢هـ  بتاريخ 
املياه  أو خزان  الصحي  بيارة الرصف  يتم عمل  مل  الرئيس. ٢ -  املبنى  املحالت وميد  ميد 
مالحظات النسب التقريبية إلنشاء مبنى دور واحد هي: ٢٠% حفر و وشد حماور األعمدة 
وعمل القواعد ورقاب األعمدة وصبها. ٢٠%عمل ميد املحالت وصبها وعمل ميد املبنى 
السكني )تنفذ امليد عىل منسوبني(. ٢٠% عمل األعمدة والسلم واملباين. ٣٠% عمل السقف 
قيمة  الدرج. -إمجايل  وغرفة  الذروة  عمل   %١٠ هنائية.  وحصرية  ساقط  وكمر  نجارة  من 
أشهر  ثامنية   )٨( املدة  إمجايل  العقد.-  لدفعات  طبقًا  ريال  ألف  سبعون   )٧٠٠٠٠( العقد 
التقديرية للمنجز من األعامل هي ٢٨٠٠٠ )فقط ثامنية  النسبة  كحد أقىص طبقًا للعقد.- 
)ست  يوما   ٩٦ هي  األعامل  لإلنجاز  التقريبية  غري(-املدة  ال  فقط  ريال  ألف  وعرشون 
شهر  كل  عن  ريال   ٨٠٠ بواقع  التأخري  عىل  خصم  نسبة  تقدر  فقط(.-  يوما  وتسعون 
الصايف  غري( -إمجايل  ال  فقط  رياال  وأربعون  وثامنامئة  االف  )ثالثة   ٣٨٤٠ إمجايل  تأخري، 
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غري(  ال  فقط  ريال  وستون  ومائة  ألف  وعرشون  )أربع   ٢٤١٦٠=  )٢٨٠٠٠ -٣٨٤٠(
ا.هـ، ومتت إعادة املعاملة هليئة النظر بخطابنا رقم/٣٥٤٩٨٧٢٦ يف ١٤٣٥/٣/٤هـ نظرًا 
للتفاوت بني تقييم املكتبني اهلندسيني لرتشيح مكتب هنديس ثالث واإلفادة، فورد حمرضهم 
رقم/٧٤ يف ١٤٣٥/٣/١٩هـواملتضمن ترشيح مكتب )...( اهلنديس وإرفاق التقرير ا.هـ 
اخلروج  تم  ١٤٣٥/٣/١٣هـ  يف  الواقع  الثالثاء  )بتاريخ  يتضمن  وجدته  إليه  وبالرجوع 
عىل الطبيعة وتبني أن املقاول قد قام بإهناء أعامل صب ميدات التجاري والسكني، وتقدر 
نسبه األعامل ٤٠% من إمجايل تكلفة الدور األريض، حيث إن مسطح الدور األريض حسب 
رخصة البناء ٨٣٩.٣٥م٢ وبالتايل تقدر تكلفة الدور األريض بمبلغ ١٠٠٧٢٢ ريال فقط 
ال غري، وتقدر تكلفة األعامل املستحقة للمقاول بمبلغ ٤٠٢٨٨.٨ رياال( ا.هـ، وبعرضها 
عىل الطرفني قال املدعي وكالة: إنني موافق عىل تقرير مكتب )...( اهلنديس وكذلك تقرير 
املكتب الثالث الذي تم ترشيحه من قبل هيئة النظر وهو مكتب )...( وقال املدعى عليه: 
إنني سبق أن رشحت مكتب )...( اهلنديس إال أنه رفض اخلروج ورشحت مكتب املهندس 
)...( وإنني موافق عىل تقريره وال أوافق عىل تقرير مكتب )...( ومكتب )...(، وبسؤاهلام 
هل لدهيام ما يضيفاه فأجابا بالنفي، فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث طلب 
املدعي وكالة فسخ العقد وإلزام املدعى عليه بدفع ما بقي يف ذمته بعد تقييم كامل العمل 
نظرًا لعدم التزامه بدفع الدفعات املتفق عليها يف العقد بوقتها، وحيث صادق املدعى عليه 
عىل ذلك ودفع بأن سبب عدم التزامه بدفع الدفعات يف وقتها بسبب اتفاق بينه وبني املقاول، 
وحيث أنكر املدعي وكالة ذلك وقرر بأنه مل حيصل أي اتفاق خالف العقد، وحيث ال بينه 
يمينه،  يقبل  ال  بأنه  وقرر  املقاول  يمني  له  بأن  إفهامه  وجرى  دفعه  عىل  عليه  املدعى  لدى 
وملا جاء يف تقارير املكاتب اهلندسية املدونة تفاصيلها أعاله، وحيث يوجد تفاوت كبري بني 
املدعى  رشحه  الذي  اهلنديس  واملكتب  وكالة  املدعي  رشحه  الذي  اهلنديس  املكتب  تقييم 
عليه، وحيث تم ترشيح مكتب هنديس ثالث من قبل هيئة النظر كان أوسطها وقدر قيمة 
العمل املنفذ بمبلغ أربعني ألفًا ومئتني وثامنية وثامنني ريااًل وثامن هلالت، وحيث تصادق 
املدعي وكالة واملدعى عليه عىل أن مقدار الواصل مخسة وعرشون ألف ريال، لذلك كله فد 
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حكمت بفسخ العقد بني الطرفني وألزمت املدعى عليه بأن يسلم للمدعي مخسة عرش ألفًا 
ومئتني وثامنية وثامنون ريااًل وثامن هلالت، وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعي وكالة القناعة 
وقرر املدعى عليه عدم القناعة وطلب االستئناف واستعد لتقديم الئحة اعرتاضية، فأجبته 
لذلك، وأفهمته باملراجعة بعد صالة الظهر الستالم صورة من صك احلكم لتقديم ما لديه 
من اعرتاض خالل املدة النظامية وهي ثالثون يومًا اعتبارًا من تاريخ استالمه، يسقط بعدها 

حقه يف االعرتاض، ففهم، وكان إعالن احلكم يف هذا اليوم االثنني ١٤٣٥/٤/٣هـ.

املعاملة  أن  وفيها  اجللسة،  فتحت  العارشة  الساعة  ١٤٣٥/٦/٢٣هـ  األربعاء  يوم  يف 
يف  رقــــم/٣٥١٤٦٣٠٤٤  رئيسها  بخطاب  باجلوف  االستئناف  حمكمة  من  عــادت 
بعد  املتضمن  ١٤٣٥/٦/٨هـ  يف  رقم/٣٥٢٧١٢٤٩  القرار  وبرفقه  ١٤٣٥/٦/٢٠هـ 
املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  نصه:  ما  املقدمة 
لوحظ ما ييل: أواًل - حكم فضيلته بفسخ العقد بني الطرفني ومل يذكر السبب الذي أوجب 
الفسخ واملستند الرشعي لذلك وال بد منه. ثانيًا - ذكر املدعى عليه يف الالئحة أمورًا مهمة 
منها ما ذكره يف الفقرات ثانيًا وخامسًا الفقرات )١ -٣ -٥ -٧ -٩ -١٠ -١٣( ومل نجد 
أن فضيلته ناقش الطرفني عن ذلك وأجرى ما يلزم حياهلا رشعًا. ثالثًا - ذكر املدعى عليه يف 
الالئحة االعرتاضية أن املدعي قريب لفضيلة مصدر صك احلكم بسبب وجود صلة رحم 
وأهنام أبناء عمومة فهل يوجد ما يمنع من نظر الدعوى مما نصت عليه مواد الباب الثامن 
يلزم حسب  ما  ذكر وإجراء  ما  فعىل فضيلته مالحظة  أم ال؟  الرشعية  املرافعات  نظام  من 
التعليامت واهلل واملوفق. وعىل القرار ختم وتوقيع قضاة الدائرة احلقوقية األوىل يف حمكمة 
االستئناف بمنطقة اجلوف د. )...( و )...( و )...( (، وأجيب أصحاب الفضيلة -حفظهم 
اهلل - أواًل/ بأن السبب الذي أوجب فسخ العقد هو عدم التزام املدعى عليه بالدفعات يف 
وقتها حسب العقد املتفق عليه بينهام ومصادقة املدعى عليه عىل ذلك وال خيفى عىل أصحاب 
الفضيلة أن اإلخالل برشوط العقد يسوغ املطالبة بفسخها وهو ما نص عليه الفقهاء والنبي 
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صىل اهلل عليه وسلم يقول: )املسلمون عىل رشوطهم(، وعمر ريض اهلل عنه يقول: )مقاطع 
دفعات  وهي  عليه  املدعى  قبل  من  به  اإلخالل  تم  ما  أن  سيام  ال  الرشوط(،  عند  احلقوق 
العمل هي مقصود العقد وهي التي ال يتمكن املدعي إكامل العمل إال هبا. ثانيًا/ما يتعلق 
من  الواردة  املعاملة  فإن  ثانيًا  الفقرة  يف  الئحته  يف  عليه  املدعى  ذكره  فام  الثانية  باملالحظة 
املحكمة اجلزائية مرفقة هبذه املعاملة ومل تنظر لدهيم وأما ما يتعلق بالفقرة اخلامسة وما ذكر 
املحكمة  من  إلينا  املحالة  عليه  املدعي  دعوى  فإن   )١ -٣ -٥ -٧ -٩ -١٠ -١٣  ( فيها 
اجلزائية مل تردنا إال يف ١٤٣٥/١/٢٢هـ أي بعد اجللسة األوىل وأحيلت لعدم االختصاص 
بإكامل  املدعي  إلزام  أطلب  إنني  وقال:  بالصلح،  عليه  املدعى  يقبل  ومل  واحدة  والدعوى 
العمل حسب العقد، وما يتعلق بالنجار فقد رفض املدعى عليه يمينه وقرر عدم قبوله هلا، 
إضافة إىل تلفظه عليه وكالمه غري اجلائز يف اجللسة واستغالله لعمله وذهاب بدورية الرشطة 
للعامل وإيقافهم مما مل يتطرق له بالدعوى لكوهنا أمور تطيل القضية وال ختدمها ولكل واحد 
ما ذكر جرى االطالع  املختصة، وكل  املحكمة  بدعوى مستقلة لدى  إقامتها  منها حق يف 
عليه وليس له تأثري يف احلكم. ثالثًا/ ما يتعلق باملالحظة الثالثة فيام ذكره املدعى عليه عاٍر 
من الصحة، فليس بيني وبني املدعي صلة رحم وال أسكن يف حيه وال يوجد ما يمنع من 
نظر الدعوى مما نص عليه يف نظام املرافعات وبراءة الذمة فوق كل يشء، وال يمكن أن نقبل 
النظر يف الدعوى مع وجود ما يمنع من نظرها رشعًا أو نظامًا. وهبذا تكون متت اإلجابة 
واالستجابة ألصحاب الفضيلة، وأمرت بإحلاقه بصكه وسجله وإعادة املعاملة، وأقفلت 
اجللسة يف متام الساعة العارشة والثلث، وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه أمجعني.
حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بسكاكا برقم 
)...( وتاريخ  برقم  املحكمة  املقيدة لدى هذه  ٣٥١٤٦٣٠٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٤هـ 
١٤٣٥/٦/٢٨هـ، املرفق هبا الصك الصــادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ / )...( 
مقاوالت  )...( يف  )...( ضد /  بدعوى /  اخلاص  وتاريخ ١٤٣٤/٤/٣هــ   )...( برقم 
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ما  وباالطالع عىل  فيه،  بام هو مدون ومفصل  فضيلته  الصك حكم  وقد تضمن  معامرية، 
أجاب به فضيلة القايض وأحلقه بالصك وصورة ضبطه بناًء عىل قرارنا رقم ٣٥٢٧١٢٤٩ 
اإلجراء  بعد  احلكم  عىل  املصادقة  باألكثرية  تقرر  الدائرة  فإن  ١٤٣٥/٦/٨هـ،  وتاريخ  

األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم .
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 1راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٧٠٢٨٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٢ رقم القرار: ٣٥٣١٢٤٩٢ 

مقاولةا-اتلميلاوتوريداموتدا-اعدماإكاملاتلانفيذا-اصمحاعىلافقخاتلعقدا-اطمباإثباتا
صمحا-ارجوعاتملدعىاعميهاعنها-اثبوتاتلصمحا-اإلزتمابالعملابموجبه.

 
لزوماتلصمح.

الصلح  قسم  لدى  بينهام  جرى  صلح  إثبات  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
باملحكمة اصطلحا فيه عىل فسخ عقد مقاولة وتسلم املدعي البناء عىل حالته ورد املدعى 
عليه مبلغًا من املال له، كام طلب إلزام الطرفني يف الدعوى بمقتضاه، وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليه أقر بصحة الصلح وقرر رجوعه عنه وطلب إعادة النظر يف الدعوى، وملا قرره 
أهل العلم من لزوم الصلح بعد انعقاده فقد حكم القايض بصحة الصلح وبإلزام الطرفني 

بالعمل بموجبه، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بحائل، وبناء عىل املعاملة 
برقم ٣٤٥٧٠٢٨٤ وتاريخ  املساعد  العامة بحائل  املحكمة  إلينا من فضيلة رئيس  املحالة 
١٤٣٥/١٢/٢٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٨٤٨١٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٥هـ، 
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وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل الرشعي عن 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بالرياض برقم ٣٤٣٧٩٤٩١ يف ١٤٣٤/٣/٢٨هـ بصفته وكيال عن )...( و 
)...( و )...( أبناء )...( و عن )...( و )...( و )...( و )...( و )...( بنات )...( و عن )...( 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم )...( يف ١٤٣٤/٣/١٦هـ 
وعن )...(، بالوكالة الصادرة من سفارة اململكة العربية السعودية يف أبو ظبي رقم )...( 
بالسعودية يف  العدل  يف ١٤٣٤/٣/١٦هـ، واملصادق عليها من وزارة اخلارجية و وزارة 
١٤٣٤/٣/٢٤هـ، واملذكورون هم ورثة )...( بموجب صك حرص الورثة الصادرة من 
بالرياض رقم )...( يف ١٤٣٤/١٠/١٨هـ و ورثة )...( بموجب حرص  العامة  املحكمة 
الورثة الصادر من املحكمة العامة بالرياض رقم )...( يف ١٤٢٩/٧/١١هـ املخول له فيها 
باملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوي والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح وقبول األحكام 
ونفيها واالعرتاض عىل األحكام وطلب االستئناف واستالم املبالغ بشيك مرصيف، وحرض 
حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( فادعى ضده قائاًل: موكيل 
املدعي وقع عقد اتفاق عمل لتوريد مواد وترميم وصيانة عامرة ملورث موكيل واملكونة من 
أربعة أدوار تقع يف مدينة حائل بجوار مستشفى )...( بتاريخ ١٤٢٥/٨/٢١هـ، واملدعى 
عليه قام بتنفيذ جزء من األعامل ومل ينفذ كامل األعامل رغم مرور كل هذه املدة الطويلة، 
من  باالنتهاء  موكيل  طالبه  وقد  املنفذة،  األعامل  قيمة  تفوق  مبالغ  بسداد  موكيل  قام  وقد 
أرضار  يف  التسبب  يف  عليه  املدعى  تأخر  وتسبب  باالتفاق،  عليه  املدعى  يف  ومل  األعامل 
كبرية للمدعي نسبة لعدم االستفادة طوال تلك املدة، ثم جرى حتويل الدعوى إىل إصالح 
ذات البني إلجراء صلح بني الطرفني فجرى الصلح بني الطرفني وفق حمرض الصلح املرفق 
ثم  ادعى،  هكذا  عليه،  االتفاق  جرى  الذي  بالصلح  عليه  املدعى  إلزام  أطلب  باملعاملة، 
لفة  ١٤٣٤/٧/١٥هـ  يف   ٣٤٧٥٨٧٤٨ رقم  املذكور  الصلح  حمرض  عىل  االطالع  جرى 
)١٩.١٨( ونصه: )احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، ففي يوم 
األربعاء ١٤٣٤/٧/١٢هـ حرض لدينا )...( بالبطاقة رقم )...( أصياًل عن نفسه و وكياًل 
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 )...( املعاملة، وحرض حلضوره  بأوراق  املرفقة  الوكاالت  )...( بموجب  والده  عن ورثة 
بالبطاقة رقم )...( وحرض حلضورمها )...( بالسجل املدين رقم )...( وكياًل عن املدعي، 
وذلك بشأن مطالبة املدعي للمدعي عليه إلهناء وفسخ عقد املقاولة املتضمن ترميم وصيانة 
العامرة الواقعة بمدينة حائل )...(، وبتوفيق من اهلل اصطلح الطرفان ومها باحلالة املعتربة 
رشعًا أن يلتزم املدعى عليه )...( بمبلغ وقدره أربعامئة واثنان وأربعون ألف ريال يدفعها 
املدعى عليه للمدعي يف مدة أقصاها سنة ونصف السنة من تاريخ هذا الصلح، وأن يكون 
الدفع حسب قدرة املدعى عليه بحيث يكون املبلغ واصاًل بالكامل يف املدة املحددة وهي 
سنة ونصف السنة، ويقابل ذلك فسخ العقد املربم بني الطرفني ويكون أي اتفاق سواًء كان 
املدعي أصالة ووكالة  قبل  الصلح، كام  توقيع هذا  تاريخ  يعترب الغيًا من  أو شفاهيًا  حمررًا 
قبلها  وقد   )...( مدينة حائل رشق مستشفى  والواقعة يف  الدعوى  العامرة موضع  استالم 
بالتحويل إىل حساب )...(  املدعو )...(  التزم  الراهنة، كام  املدعي أصالة ووكالة بحالتها 
عىل بنك )...( رقم )...(، هكذا اصطلحا، ويعترب هذا الصلح منهيًا هلذه الدعوى وال حيق 
ألي طرف الرجوع عن هذا الصلح بعد توقيعه، وأفهم الطرفان أنه يوثق من فضيلة ناظر 
الصلح، هذا  املدعي ختوله  أن وكالة  العلم  بذلك، مع  به صكًا  به ويصدر  القضية وحيكم 
توقيعه   )...( وكالة  و  أصالة  املدعي  نبينا حممد.  اهلل وسلم عىل  املوفق، وصىل  واهلل  تم  ما 
توقيعه.(   )...( اخلرباء  قسم  رئيس  توقيعه   )...( املدعي  وكيل  توقيعه   )...( عليه  املدعى 
يرغب  و  صحيح  الصلح  بأن  وكالة  املدعي  أجاب  الطرفني  عىل  الصلح  وبعرض  انتهى. 
إلزام الطرفني بام جاء فيه، هكذا أجاب، وأجاب املدعى عليه أن املحرض املذكور صحيح 
لكن ما تم بيني وبني املدعي )...( من صلح إنام هو تنازل مني عن مجيع حقوقي ومطالبتي 
بموضوع قضيتنا املنظورة أمامكم والتي ختص أعامل املقاوالت بعامرة املدعي، عىل أن يكون 
تنازيل برشط أن يكون الصلح خارج املحكمة عائيل ولدى من قام بعملية إقناعي بالتنازل 
وهو مستعد للشهادة وعىل هذا اتفقنا وتنازلت عن حقي وذلك حتى ال تنقطع صلة الرحم 
التي بيننا حيث إن املدعي ابن عمتي، هكذا أجاب، ونظرًا النتهاء وقت اجللسة فقد جرى 
 ٠٨  :١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ويف  رفعها. 
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وفيها حرض املدعي وكالة واملدعى عليه سبق ضبط هويتهام، وبسؤال الطرفني: هل لدهيام 
ما يضيفانه؟ أجاب املدعي وكالة بأن املدعى عليه حرض معي ثالث مرات إلثبات الصلح، 
من  القضية  يف  والنظر  األصيل  حضور  أطلب  بأين  عليه  املدعى  وأجاب  أضاف،  هكذا 
جديد، هكذا أضاف، وبعد سامع الدعوى واإلجابة، وباالطالع عىل أوراق املعاملة ومن 
ضمنها حمرض الصلح رقم ٣٤٥٧٨٧٤٨ يف ١٤٣٤/٧/١٥هـ، وملصادقة املدعى عليه عىل 
صحة املحرض وأنه تم يف قسم اخلرباء يف املحكمة، وملا ذكره أهل العلم من لزوم الصلح، 
لذا فقد حكمت بصحة ما جاء يف حمرض الصلح رقم ٣٤٥٧٨٧٤٨ يف ١٤٣٤/٧/١٥هـ، 
املدعى  وقرر  القناعة  وكالة  املدعي  قرر  الطرفني  عىل  وبعرضه  بموجبه،  العمل  وألزمتهام 
عليه عدم قناعته باحلكم، وطلب رفع احلكم ملحكمة االستئناف للتدقيق ومتكينه من تقديم 
الئحة اعرتاضية، فأجيب لطلبه، وأفهم بتعليامت االستئناف، وجرى تسليمه نسخة مصورة 
الالئحة فإن حقه  يقدم  انتهت ومل  فإن  يومًا  بأن مدة االعرتاض ثالثني  من احلكم، وأفهم 
الساعة  القطعية، ففهم ذلك، ورفعت اجللسة يف متام  باالعرتاض يسقط ويكتسب احلكم 

الثامنة والنصف صباحًا، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٤/٢٨هـ.

القضايا  لتدقيق  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
احلقوقية بمحكمة االستئناف بمنطقة حائل عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
لدينا  املقيدة  ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٨٤٨١٣٣ برقم  املساعد  بحائل  العامة 
الصادر  ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ  يف   )...( رقم  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ  بتاريخ 
الوكيل عن )...( ضد / )...( بشأن  القايض/ )...( اخلاص بدعوى / )...(  من فضيلة 
دعوى يف مقاوالت معامرية عىل الصفة املوضحة يف الصك، وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة جرت املصادقة عىل ما حكم به فضيلته، واهلل املوفق، 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه.



58

فسخ

 اراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملذنب

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤١٤٦٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٤ رقم القرار: ٣٥١٦٦٠٠٣ 

مقاولةا-اتوريداوتلكيبامطبخا-اتقميلاجزءامناتلقيمةا-امماطمةايفاإكاملاتلعملا-اطمبا
رداتملدفوعا-اعقداتتفاسيةا-اعدماتلبينةاتملوصمةا-ارفضاتملدعيابذلاتليمنيا-ارداتلدعوى.

تليمنياترشعايفاجانباأسوىاتملادتعيني.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه برد جزء من املبلغ املدفوع له كمقدم عقد 
ألعامل مقاولة عن توريد وتركيب مطبخ لعدم قيامه بالتنفيذ باقي العمل، وقد غاب املدعى 
عليه مع تبلغه لشخصه بالدعوى فتقرر سامعها ضده بغيابه، وبطلب البينة قدم املدعي عقد 
العمل املتعلق الدعوى، ثم رفض بذل اليمني عىل صحة دعواه لعدم تأكده من متلك املدعى 
عليه للمحل املتعاقد معه، ولذا فقد حكم القايض برد الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف. 

عىل  وبناء  باملذنب،  العامة  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  واملحال  ١٤٣٤/١٢/٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٧٤٨١٣١ برقم  املقيد  االستدعاء 
٣٤٥٤١٤٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢هـ، املتضمن دعوى )...( ضد )...(، ويف يوم الثالثاء 
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املدعي )...( رقم  العارشة، وفيها حرض  الساعة  افتتحت اجللسة  املوافق١٤٣٥/٠١/٢٣هـ 
اهلوية الوطنية )...( وادعى عىل الغائب عن جملس احلكم )...( واملتبلغ بنفسه حسب ورقة 
إقرار  واملتضمنة  املؤرخة يف ١٤٣٥/١/٨هـ  املحرضين  رئيس قسم  إلينا من  الواردة  التبليغ 
١٤٣٥/١/٢٢هـ  املوافق  االثنني  يوم  ومرفقاهتا  التبليغ  ورقة  صورة  باستالم  عليه  املدعى 
عليه  املدعى  جممع  إىل  ذهبت  ١٤٣٣هـ  عام  يف  عليه:  دعواه  يف  قائاًل  االستالم  عىل  وتوقيعه 
املسمى جممع )...( للحدادة والنجارة واألملنيوم الواقع بمحافظة )...( ألجل تركيب مطبخ 
العامل إىل  أملنيوم صناعة سعودية، وقد دفعت مقدمًا أربعة آالف ٤٠٠٠ ريال،  وقد حرض 
بيتي الواقع يف مركز )...( وأخذ املقاسات ومل يتم الرتكيب حتى اآلن، لذا أطلب إلزام املدعى 
عليه بأن يدفع يل أربعة آالف ٤٠٠٠ ريال، واحلكم عليه بذلك، هذه دعواي، ثم جرى سؤال 
املدعي: هل لديك بينة عىل دعواك؟ فأجاب بقوله: نعم، وأطلب مهلة، ورفعت اجللسة، ويف 
جلسة أخرى حرض املدعي )...( ثم جرى سؤاله: هل أحرضت البينة ؟ فأجاب بقوله: نعم، 
ثم أبرز ورقة تتضمن عقد عمل بني الطرف األول جممع )...( والطرف الثاين )...( عىل عمل 
مطبخ أملنيوم وعدد أربعة أبواب دبل لون أمحر بمبلغ عرشة آالف ريال ١٠٠٠٠ وصل دفعة 
أوىل أربعة آالف ريال ٤٠٠٠ وال يوجد فيها أسامء شهود، ثم جرى سؤال املدعي هل لديك 
زيادة بينة ؟ فأجاب بقوله: ليس لدي زيادة بينة ومل ُأشهد عىل العقد، هكذا أجاب، ثم أضاف 
املدعي بقوله: لقد سبق أن أحرض يل عامل املجمع ثالثة أبواب أملنيوم وقيمتها ألف ومخسامئة 
ريال ١٥٠٠ فيكون الباقي يل ألفان ومخسامئة ريال ٢٥٠٠، وعليه وحيث قرر أهل العلم بأن 
اليمني ترشع يف جانب أقوى املتداعيني فقد جرى سؤال املدعي: هل أنت مستعد ببذل اليمني؟ 
فقال: نعم، ثم جرى صياغة اليمني وعرضها عىل املدعي فقال: ال أستطيع احللف بأن املبلغ 
يف ذمة )...( ألنني مل أتأكد أن املحل باسمه، فجرى إفهامه: هل ترغب اإلمهال للتأكد عن 
مالك املحل املدعى عليه؟ فقال: ال أرغب اإلمهال ولن أحلف أن املبلغ يف ذمة املدعى عليه 
)...(، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث ال بينة موصلة للمدعي عىل دعواه، 
املدعي قرر  املدعي، وبعرض احلكم عىل  برد دعوى  اليمني، لذا فقد حكمت  وحيث رفض 
عدم القناعة وطلب رفع احلكم إىل حمكمة االستئناف دون الئحة اعرتاضية، واختتمت اجللسة 
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الساعة العارشة والنصف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 
حرر يف ١٤٣٥/٠٢/١٦هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وبعد، فقد اطلعنا نحن 
قضاة الدائرة احلقوقية األوىل بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من 
فـضيلة رئـيس املحكمة العامة بمحافظة املذنب الشيخ )...( بــرقــم )٣٤٢٧٤٨١٣١( 
وتـاريخ ١٤٣٥/٢/١٩هـ املحالة إلينا برقم )٣٥١١٢٩٠٣(؛ املرفـــق هبا الصك املسجل 
برقـم )٣٥١٥٠٩٧٠( وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٦هـ؛ الصادر من فضيلته؛ اخلاص بدعوى/ 
)...( ضد/ )...(؛ بشأن املطالبة بمبلغ مايل مقابل تركيب مطبخ، وقد تضمن الصك حكم 
فضيلته برد دعوى املدعي عىل النحو املفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة اخلرج

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٦٣٣٣٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠ رقم القرار: ٣٥٢٨٥٤٤٥ 

تلاعويضا-ا بهاأوا تلعملا-اطمباتإللزتما تنفيذا إنشائيةا-اعدما مقاولةا-اإصالحاعيوبا
إنكاراتلدعوىا-اعدماتوسيعاعقدا-اتشرتتطاخمالصةاسابقةا-ارداتلدعوى.

عدماتنعقاداتلعقداتبادتءايقايضاعدمامقؤوليةاتلطلفاتآلخل.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بإصالح أخطاء إنشائية يف مبنى أو حتمل 
األخطاء  تلك  فيه  مبنى  تسلم  عىل  معه  تعاقد  املدعي  ألن  وذلك  جديد؛  من  وبنائه  إزالته 
ليقوم بإصالحها إال أنه مل يقم بذلك، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها ودفع 
بأنه اشرتط عىل املدعي أن يتم تصحيح األخطاء لكي يوافق عىل إكامل العمل، ونظرًا ألن 
املدعي أقر بأنه مل يتم توقيع عقد بني الطرفني، وأن املدعى عليه اشرتط عليه إحضار خمالصة 
من  املوجودة هي  األخطاء  بأن  املدعي  ذلك، وإلقرار  من  يتمكن  فلم  السابق  املقاول  من 
عمل املقاول السابق، لذا فقد رصف القايض النظر عن الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة اخلرج، وبناء 
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عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة باخلرج برقم ٣٤٥٦٣٣٣٨ وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٨٥٣٩٠٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، 
ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١١، وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه )...( ... 
ابتداء مع مكتب )...( للهندسة املدنية  اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( بقوله: اتفقت 
عىل أن يقوم بإنشاء فيال وحديقة جماورة هلا خاصة يب يف حي )...( بالدمل حسب املخطط 
املعد من قبل مكتب )...( اهلنديس، وتكون الدفعات عىل النحو اآليت: مخسة وعرشون ألف 
ريال مقدمة تدفع وقت الرشوع يف العمل وقبل حفر القواعد، والدفعة الثانية وقدرها سبعة 
عرش ألف ريال بعد صبة القواعد، وقد قامت مؤسسة )...( بتنفيذ العقد منذ بدايته حتت 
إرشاف مكتب )...( لالستشارات اهلندسية واملقاول املنفذ هو )...(، وقامت مؤسسة )...( 
للمقاوالت بعمل صب القواعد واألرقاب للفيال واخلزان واحلديقة وإقامة ميدة احلديقة، 
وتبني وجود أخطاء منها وضع قواعد يف غري موقعها حسب املخطط وموقع العامرة متقدمة 
غري  يف  املصعد  فتحة  ووضع  سنتيمرت  ثالثني  الشامل  وجهة  سنتيمرت  ثالثني  الغرب  جهة 
موقعها، وحني تبني يل وجود األخطاء ناقشت املقاول املنفذ )...( واملكتب املرشف مكتب 
حرض  ثم  املسؤولية،  من  تربأ  منهم  وكل   )...( ويمثله   )...( ومكتب   )...( ويمثله   )...(
املدعى عليه )...( واتفقنا أنا صاحب العمل واملقاول املبارش مكتب )...( واملقاول املنفذ 
إلمتام   )...( من  بداًل  املوقع  عليه  املدعى  يستلم  أن  عىل   )...( ويمثلها   )...( مؤسسة  من 
العمل فاستلم العمل بأخطائه ونفذ ميدة احلديقة املجاورة ونفذ خزان الفلة ووضعه فوق 
املستوى املطلوب بستني سنتيمرت، واملدعى عليه استعد لتصحيح األخطاء السابقة وحتويل 
العقد رسميًا من مكتب )...( إىل مؤسسة )...( ويمثلها املدعى عليه )...( كمقاول منفذ، 
وقد قرر أصحاب ثالثة مكاتب هندسية بوجود أخطاء هندسية وأحد املكاتب يرى إزالة 
اجلميع، لذا أطلب احلكم عىل املدعى عليه وإلزامه بإصالح األخطاء إن أمكن هندسيًا أو 
إنني  املبنى وإعادته من جديد، هذه دعواي، وبسؤال املدعى عليه )...( قال:  إزالة  حتمل 
املقاول  عيل  وعرض  ٢٠١٢/١١/١١م،  يف  بلدي  من  وقدمت   )...( رشكة  تبع  أعمل 
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)...( املواقع التي استلمها من أصحاهبا ومن ضمنها فيال املدعي، وقد تم صبة القواعد يف 
الفلة واحلديقة وعمل أرقاب للفيال وتم صبة أرقاب احلديقة وعمل نجارة امليدة وكذلك 
بناء حيطان اخلزان بارتفاعها قبل استالمي للعمل، ووجدت املدعي ومعه آخران يقومان 
املقاول  فقام  املستهلكة،  اخلرسانة  كمية  ملعرفة  املكعبة  األمتار  عدد  ملعرفة  القواعد  بقياس 
ما  أنا  املدعي:  له  فقال  املدعي  وبني  بينه  مشادة  وحصلت  املوقع  من  العامل  وطرد   )...(
أعرفك، أعرف مكتب )...( ويمثله )...(، وبعدها اجتمعت أنا و)...( واملدعي ومكتب 
)...( ويمثله )...( من أجل إهناء اخلالف بشأن عدد األمتار املستهلكة يف اخلرسانة ومل أستلم 
العمل من املدعي أو من مكتب )...( أو من أي أحد، اقرتح املدعي أن )...( و )...( يقومان 
بتمتري خرسانة القواعد، فطلبا من املدعي إحضار مكتب هنديس املرشف عىل العمل لعمل 
التمتري، فقام مكتب )...( بعمل التمتري وسلمه للمدعي وال أعلم هل هو زائد أم ناقص، 
وطلبت من )...( املقاول املنفذ تبع مكتب )...( عقد االتفاق بينه وبني )...( فظهر أن العقد 
جمرى عىل غري مطبوعات مؤسسة )...( وهي تتبع رشكة )...( كفيلتي والتوقيع باسم )...( 
قلت  وبعدها   ،)...( واخلتم غري ختم مؤسسة   .)...( الكفيل صاحب مؤسسة  يوقعه  ومل 
للمدعي: لو رغبت أن أكمل العمل فال بد من كتابة عقد جديد معك ويوقع من قبل كفييل 
صاحب مؤسسة )...( وهي تابعة لرشكة )...( فأحرض املدعي عقدًا حمررًا عىل مطبوعات 
)...( حمرر يف ٢٠١٢/١١/١م ونحن يف تاريخ بعده بعدة أيام يف حدود ٢٠١٢/١٢/١٨م 
وطلب مني التوقيع عليه فطلبت حضوره أمام كفييل لتوقيع العقود بني املدعي ومؤسسة 
األول  املقاول  مع  خمالصة  إحضار  الكفيل  فاشرتط   ،)...( مؤسسة  صاحب  كفييل   )...(
مكتب )...( وإحضار شهادة خلو من األخطاء فلم يرض )...( بإعطاء خمالصة وال شهادة 
العمل وطلب مني  بإكامل  تقوم  أن  املدعي من مؤسسة )...(  ثم طلب  خلو من األخطاء 
صاحب مكتب )...( أن نقف عىل املوقع من أجل معرفة مواقع األخطاء حسب ما يذكره 
املدعي بحضور املدعي وذكر يف املوقع أن اخلطأ هو يف موقع املصعد فقط وهو مرحل يف 
أحد األجناب بجوار الدرج عرشة سنتيمرت، فقلت للمدعي: يمكن يصحح اخلطأ يف موقع 
املصعد متى أحرضت املخالصة وتكون تكلفة اإلصالح عىل مكتب )...(، ثم إن املدعي 
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املاء  اخلزان بوضع  ليستفيد من  العقد  اخلزان فقط خارج  أن نكمل عمل  طلب من كفييل 
حسب  للخزان  واحلدادة  النجارة  شد  بعمل  فقمت  بذلك،  الكفيل  فعمدين  وتغطيته  فيه 
وتم   ،)...( مكتب  استشاري  املهندس  ذلك  يف  العمل  وتسليم  بارتفاعه  املوجود  البنيان 
فإين  وبذلك  األخطاء،  بعد تصحيح  إال  العمل  بإكامل  ألتزم  ومل  والسقف  األجناب  صب 
التكلفة، ولعرض إجابة املدعى عليه عىل املدعي  غري مستعد لتصحيح األخطاء أو حتمل 
وفيها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٢١هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ويف  اجللسة.  رفعت  فقد 
حرض املدعي )...( وحرض حلضوره املدعى عليه )...(، وجرى عرض إجابة املدعى عليه 
صاحب مؤسسة   )...( بداًل عن  بالعمل  التزم  أنه  ينكر  عليه  املدعى  إن  قال:  املدعي  عىل 
فقال:  عليه؟  املدعى  وبني  بينك  عقد  يوجد  هل  فسألته:  إلزامه،  عىل  البينة  ولدي   )...(
العمل حيث  املدعى عليه رشع يف  املدعى عليه أي عقد حمرر، ولكن  بيني وبني  ال يوجد 
أحرضت التزامه للميدة، وعمل املدعى عليه احلدادة وصبة امليدة كام أنه عمل سقف اخلزان 
األريض، فسألت املدعي: ملاذا مل يتم كتابة عقد مع املدعى عليه أو مع املؤسسة التي يعمل 
فيها املدعى عليه؟ فقال أنه تم حترير العقد ووقعت أنا عليه ومل يتم توقيعه من املدعى عليه 
أو من املؤسسة التي يعمل فيها، وامتنع من التوقيع بحجة إحضار خمالصة هنائية من املقاول 
أحصل  مل  إنني  فقال:  األول  املقاول  مع  هنائية  خمالصة  أحرض  هل  املدعي  فسألت  األول، 
عىل خمالصة حتى اآلن، وأقمت عليه دعوى يف مكتب )...( يف حمكمة الدمل ومل يتم النظر يف 
الدعوى بحجة أن املدعى عليه يقيم يف الرياض، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة 
التي يعمل فيها حسب إقرار املدعي  وألنه مل يتم االتفاق مع املدعى عليه أو مع املؤسسة 
بل رصح املدعي أن املؤسسة التي يعمل فيها املدعى عليه طلبت خمالصة هنائية عىل املقاول 
عمل  يف  املوجودة  األخطاء  أن  عىل  عليه  املدعى  نص  وحيث  املدعي،  حيرضها  ومل  األول 
املدعي  النظر عن دعوى  للمدعى عليه، لذلك كله فقد رصفت  املقاول األول فال عالقة 
وأخليت سبيل املدعى عليه من هذه الدعوى وبه حكمت، حتريرا يف ١٤٣٥/٣/٢١هـ، 
االستئناف  رفعه ملحكمة  املدعي وطلب  يقنع  ومل  عليه  املدعى  قنع  الطرفني  وبعرضه عىل 
فأجيب لطلبه وجيرى تسليمه نسخة من احلكم هذا اليوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٣/٢١هـ 
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لتقديم الئحة اعرتاض عليها خالل ثالثني يوما من التاريخ املذكور، وإن مل يتقدم باعرتاض 
خالل تلك املدة فيسقط حقه يف االستئناف ويكتسب احلكم القطعية، ففهم ذلك، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد.

احلقوقية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  الواردة  املعاملة  عىل  بالرياض  االستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  واملقيدة  ١٤٣٥/٥/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٨٥٣٩٠٠ رقم  باخلطاب  باخلرج 
املرفق هبا الصك رقم ٣٥١٨٤٣٨٨ وتاريخ  ٣٥١٤٦٧٩٩٨ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨هـ، 
١٤٣٥/٣/٢١هـ الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ / )...( املتضمن احلكم يف 
الدعوى املقامة من / )...( ضد / )...( ... اجلنسية عىل النحو املوضح بالصك، واملتضمن 
حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل به، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية 
وأوراق املعاملة تقرر الدائرة باألكثرية املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وآله وصحبه وسلم.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة صامطة، وبناء 
عىل املعاملة املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٤٢٣٤١٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، واملحالة لنا 
برقم ٣٤٥١٨٧١٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠١/١٥هـ 
افتتحت اجللسة الساعة )١٠:٠٠(، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه يف جملس احلكم )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( قائال يف حترير دعواه عليه: لقد تويف والدي بموجب صك حرص 
الورثة رقم ٣/٣٥ وتاريخ ١٤٣١/٤/١٨هـ الصادر من املحكمة العامة )...( وورثته هم: 
زوجته )...(، وأوالده )...( و )...( و )...( البالغون من زوجته )...( املتوفاة قبله، وقد 
الواقعة يف قرية )...( وحدودها وأطواهلا كاآليت: شاماًل  املزرعة  خلف أمالكًا من ضمنها 
ورثة )...( وجنوبًا ورثة )...( ورشقًا مباع أخيهام )...( وغربا ورثة )...( اململوكة ملورثنا 
بموجب الصك رقم ٢٦٢ وتاريخ ١٣٨٨/٦/٣هـ، وقد قمنا بقسمة الرتكة فيام بيننا وكل 
أخذ نصيبه، وقد قام املدعى عليه هذا احلارض برشاء نصيب أختي )...( والبالغ مساحته 
)١٠٨٥٨مرتا( وهي حتت يده اآلن. أطلب احلكم عليه وإلزامه بحق الشفعة وإبطال البيع، 
هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: )ما ذكره املدعي يف دعواه من 
وأما  فصحيح،  يدي  حتت  وأهنا  املشرتى  وقدر  الورثة  أحد  نصيب  ورشائي  الرتكة  قسمة 
مطالبته بحق الشفعة فال أقبل ذلك وليس له حق، حيث إين رشيت ما ذكره بعد بيعه لنصيبه 
املجاور ملا رشيته، هذه إجابتي(. فجرى سؤال املدعي هل باع نصيبه املجاور لـ )...( قبل 
رشاء املدعى عليه؟ فأجاب قائال: نعم بعته ولكن يفصل بيني وبني ملك )...( سابقا شارع 
وأنا وضعته من ملكي، هكذا أجاب. وبذلك قررت الكتابة هليئة النظر للخروج عىل املوقع 
وتبيني حال األرض واملجاورين، وهل املتنازع عليه تدخله الشفعة؟ وتبيني ذلك مفصاًل 
املوافق  األحد  يوم  ويف  النظر.  هيئة  قرار  ورود  حني  إىل  اجللسة  رفعت  وبذلك  واإلفادة. 
واملدعى  املدعي  حرض  وفيها   ،)٠٩:٠٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ 
وتاريخ   ٣٤٤٢٣٤١٤ رقم  النظر  هيئة  قرار  وردنا  وقد  سابقًا،  هويتهام  املضبوطة  عليه 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة صامطة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٨٧١٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٨ رقم القرار:٣٥٣٨٧٥٩٨  

شفعةا-امزرعةالورثةا-اسقماهاابينهلا-ابيعاأحدهلاشقصها-اطمباتلشفعةافيها-اسلترا
سقلاتخلربتءا-اتلشفيعاليسالهاممكاسائلا-اعدماتساحقاقاتلشفعةا-ارداتلدعوى.

مااروياأناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاسىضابالشفعةايفاكلارشكةاملاتققل.

من  أخته  الشفعة يف نصيب  بحق  له  احلكم  عليه؛ طالبًا  املدعى  املدعي دعواه ضد  أقام 
إليهم باإلرث من مورثهم، وذلك لكون املدعى عليه قام برشائه منها  أرض زراعية آلت 
بعد قسمة األرض بني الورثة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأن 
املدعي باع نصيبه من األرض قبل رشاء املدعى عليه لنصيب أخته، وبرد ذلك عىل املدعي 
أقر بصحته، وقد ورد قرار قسم اخلرباء بعد وقوفهم عىل حمل النزاع متضمنًا بيع املدعي مللكه 
املدعى عليه اشرتى  فيها، ونظرًا ألن  قائم  له ملك  النزاع وأنه ليس  املجاور لألرض حمل 
رشاء صحيحًا من مالك جائز الترصف، وألن املدعي ليس له ملك قائم أثناء رشاء املدعى 
عليه إلقراره بأنه باع ملكه املجاور لألرض قبل ذلك الرشاء، وألن الشفعة ال تثبت للجار 
وال للرشيك بعد القسمة، لذا فقد حكم القايض برد دعوى املدعي لعدم ثبوت الشفعة فيام 
يدعيه وأخىل سبيل املدعى عليه من هذه الدعوى، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة صامطة، وبناء 
عىل املعاملة املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٤٢٣٤١٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، واملحالة لنا 
برقم ٣٤٥١٨٧١٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠١/١٥هـ 
افتتحت اجللسة الساعة )١٠:٠٠(، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه يف جملس احلكم )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( قائال يف حترير دعواه عليه: لقد تويف والدي بموجب صك حرص 
الورثة رقم ٣/٣٥ وتاريخ ١٤٣١/٤/١٨هـ الصادر من املحكمة العامة )...( وورثته هم: 
زوجته )...(، وأوالده )...( و )...( و )...( البالغون من زوجته )...( املتوفاة قبله، وقد 
الواقعة يف قرية )...( وحدودها وأطواهلا كاآليت: شاماًل  املزرعة  خلف أمالكًا من ضمنها 
ورثة )...( وجنوبًا ورثة )...( ورشقًا مباع أخيهام )...( وغربا ورثة )...( اململوكة ملورثنا 
بموجب الصك رقم ٢٦٢ وتاريخ ١٣٨٨/٦/٣هـ، وقد قمنا بقسمة الرتكة فيام بيننا وكل 
أخذ نصيبه، وقد قام املدعى عليه هذا احلارض برشاء نصيب أختي )...( والبالغ مساحته 
)١٠٨٥٨مرتا( وهي حتت يده اآلن. أطلب احلكم عليه وإلزامه بحق الشفعة وإبطال البيع، 
هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: )ما ذكره املدعي يف دعواه من 
وأما  فصحيح،  يدي  حتت  وأهنا  املشرتى  وقدر  الورثة  أحد  نصيب  ورشائي  الرتكة  قسمة 
مطالبته بحق الشفعة فال أقبل ذلك وليس له حق، حيث إين رشيت ما ذكره بعد بيعه لنصيبه 
املجاور ملا رشيته، هذه إجابتي(. فجرى سؤال املدعي هل باع نصيبه املجاور لـ )...( قبل 
رشاء املدعى عليه؟ فأجاب قائال: نعم بعته ولكن يفصل بيني وبني ملك )...( سابقا شارع 
وأنا وضعته من ملكي، هكذا أجاب. وبذلك قررت الكتابة هليئة النظر للخروج عىل املوقع 
وتبيني حال األرض واملجاورين، وهل املتنازع عليه تدخله الشفعة؟ وتبيني ذلك مفصاًل 
املوافق  األحد  يوم  ويف  النظر.  هيئة  قرار  ورود  حني  إىل  اجللسة  رفعت  وبذلك  واإلفادة. 
واملدعى  املدعي  حرض  وفيها   ،)٠٩:٠٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ 
وتاريخ   ٣٤٤٢٣٤١٤ رقم  النظر  هيئة  قرار  وردنا  وقد  سابقًا،  هويتهام  املضبوطة  عليه 
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)أنه  املتضمن:  بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ  املؤرخ  املحرض  به  املرفق  ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ، 
قد تم اخلروج يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ، وبالوقوف عىل موضع األرض 
يف  مؤرخ  عقد  بموجب  األرض  اشرتى  عليه  املدعى   - ١ اآليت:  اتضح  عليها  املتنازع 
١٤٣٢/٠٨/١٠هـ من )...(. ٢ - املذكورة وارثة األرض التي باعتها من والدها )...( هي 
وإخواهنا املدعي وبقية الورثة. ٣ - قسمت األرض بني الورثة بموجب الفريضة املؤرخة يف 
١٤٣٢/٠٥/١٤هـ. ٤ - كل من الورثة استلم نصيبه وترصف فيه بالبيع حتى املدعي باع 
نصيبه يف األرض املجاورة لألرض مدار النزاع. ٥ - األرض بكاملها بيعت ومملوكة اآلن 
الورثة أنفسهم وعليها مباٍن قائمة وحمددة بشوارع. ٦ - مل يعرتض املدعي  للمشرتين من 
املدعى  الرشاء سوى  املالكني األرض حاليًا بموجب عقود  الباقني  املشرتين  عىل أحد من 
عليه. ٧ - هذا ما اتضح لنا من الوقوف عىل الطبيعة، علاًم أن األرض مدار النزاع قد بني 
عىل جزء منها مسجد معطى من املشرتي )املدعى عليه( حسب قوله، أما موضوع الشفعة 
ومتتاز  املساحة  ضعفي  يساوي  والذي  نفسها  لألرض  املجاور  ملكه  املدعي  يبيع  فكيف 
بنفس مميزات أرض املشرتي.اهـ. أعضاء هيئة النظر )...( توقيعه و )...( توقيعه و)...( 
توقيعه. وبعرضه عىل املتداعيني أجاب املدعي قائال: أعضاء هيئة النظر ليسوا رشعيني وال 
عليه  املدعى  وأجاب  أجاب.  هكذا  وقرارهم غري صحيح،  فيه  ويفصلون  الرشع  يعرفون 
قائال: ما ورد يف قرار هيئة النظر هو الصحيح وال يوجد غريه، هكذا أجاب. فجرى سؤال 
املدعي هل لك اآلن ملك جماور مللك املدعى عليه والذي كان مملوكًا ألخته؟ فأجاب قائاًل: 
أنا وضعته من  السابق وملك أختي  الفاصل بني ملكي  الشارع  ليس يل ملك اآلن ولكن 
ملكي، هكذا أجاب. فجرى سؤال املدعي عن الشارع الذي وضعه وكيف وضعه وملاذا؟ 
فأجاب قائال: وضعت الشارع طريقًا وسبياًل ولكي أشرتي األرض التي اشرتاها املدعى 
عليه مستقبال ولكن سبقني بالرشاء رغم مكاملتي هلم شفويا برغبتي بالرشاء واتفقت معهم 
عىل ذلك، هكذا أجاب. فجرى سؤاله هل تم يف البيع الذي يدعيه إجياب وقبول؟ فأجاب 
قائاًل: مل يتم إجياب وقبول ومل أسلمهم أي مبلغ واتفقت معهم عىل إحضار املبلغ بعد اتفاقي 
معهم بيومني وقبلوا ذلك وكل هذا تم شفويًا، هكذا أجاب. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
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واإلجابة، وقرار هيئة النظر، وحيث طلب املدعي حق الشفعة فيام يملكه املدعى عليه، وبام 
أن املدعى عليه اشرتى رشاء صحيحا من مالك جائز الترصف، وأقر املدعي بأنه باع ملكه 
املجاور للمدعى عليه قبل رشاء املدعى عليه، وبام أنه ليس للمدعي ملك قائم أثناء رشاء 
بعد  للرشيك  وال  للجار  جتب  ال  الشفعة  بأن  العلم  أهل  مجهور  ذهب  وقد  عليه،  املدعى 
القسمة، حلديث جابر الوارد يف صحيح مسلم أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قىض بالشفعة 
يف كل رشكة مل تقسم. وقد قسمت الرتكة بني الورثة مجيعًا؛ لذا كله فقد رددت دعوى املدعي 
تقدم  وبام  الدعوى.  املدعى عليه من هذه  يدعيه، وأخليت سبيل  فيام  الشفعة  ثبوت  لعدم 
حكمت وأفهمت املدعي املراجعة يف هذا اليوم الساعة الثانية عرشة ظهرًا الستالم صورة 
من صك احلكم، وأن له بعدها ثالثني يوما لتقديم اعرتاضه، وإذا مل يقدم اعرتاضه خالهلا 
سقط حقه يف تقديم االعرتاض واكتسب احلكم القطعية. وباهلل التوفيق ، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ.

بمحكمة  الثالثة  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بصامطة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  عسري  بمنطقة  االستئناف 
 )...( ضد/   )...( بدعوى/  اخلاصة  ١٤٣٥/٦/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٢٣٤١٤ برقم 
بشان أرض املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( برقم ٣٥٢٥٢٤٣٤وتاريخ 
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  املتضمن  ١٤٣٥/٥/٢٢هـ، 
لذا  االعرتاض؛  يوجب  ما  يظهر  مل  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  وصورة ضبطه 

قررنا املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة وادي الدوارس

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٨٧٧٤٥ 
حمكمة االستئناف:حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٣ رقم القرار:٣٥٢٩١٢٦٦  

شفعةا-اأرضاجماورةا-ابيعهاا-اطمبانزعهاامناتملشرتيا-ادفعهاببيعهااعىلاثالثا-اتوجها
تلدعوىاعىلامنابيدهاتلعنيا-ارصفاتلنظل.ا

تقاماتلدعوىاعىلاامنابيدهاتلعني.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها؛ طالبًا احلكم له بحق الشفعة يف قطعة أرض جماورة 
ألرضه اشرتهتا املدعى عليها، وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعى عليها أقر برشاء موكلته 
لألرض املدعى هبا، ودفع بأهنا قامت ببيعها عىل طرف ثالث، وأن األرض خرجت من حتت 
يدها وهى بيد مالكها، وبالرجوع إىل سجل الصك تبني أن األرض مدار النزاع قد انتقلت 
إىل مشرت آخر وال تزال باسمه، فتم إفهام املدعي بأن دعواه تتوجه عىل من بيده العني إن 
رغب ذلك، فقال: ال أرغب يف إقامة الدعوى عىل من بيده العني، ونظرًا ألن األرض قد 
خرجت من حتت يد املدعى عليها، لذا فقد حكم القايض برصف النظر عن الدعوى، وأفهم 
املدعي أن له إقامة الدعوى عىل من بيده العني متى رغب ذلك، فاعرتض املدعي، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة بمحافظة وادي الدوارس، 
واملقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٧٧٤٥ برقم  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
نظرت  وأن  سبق  التي  ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٩٢٨٠٢١ برقم  باملحكمة 
 )٤/٢٦( رقم  الصك  بموجب   )...( الشيخ/  سابقا  املحكمة  هبذه  القايض  فضيلة  من 
رقم  بالقرار  بالرياض  االستئناف  حمكمة  من  نقضه  تم  الذي  ١٤٣٣/١٠/٢٩هـ،  يف 
أحدمها  أو  الطرفان  رغب  إن  جديد  من  وتنظر  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ،  يف   )٣٥١٥١٦٨٣(
عليه. ففي هذا اليوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٥/٩هـ افتتحت اجللسة الساعة )٣٠ :٠٩(، 
وفيها حرض/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى عىل )...( 
الرشعي  وكيلها  عنها  نيابة  واحلارض   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وأبرز الوكالة الصادرة من كتابة 
عدل وادي الدوارس برقم ١/٤٠٥١ يف ١٤٣٣/١٠/٢٢هـ، التي ختوله احلق يف املدافعة 
واالعرتاض  احلكم  وقبول  وردها  اليمني  وطلب  والصلح  واملطالبة  واملخاصمة  واملرافعة 
عليه، قائاًل يف دعواه: يوجد أرض تقع عني رشقًا أطواهلا سبعة عرش مرتا يف مخسة عرش مرتا 
تقريبًا، تقع يف حي )...( يف )...( ختص ورثة )...(، حتدها ثالثة شوارع من جهة الشامل 
والرشق والغرب وأنا مالصق هلا من اجلنوب مملوكة هلم بموجب حجة االستحكام رقم 
)٧١( يف ١٤٠٢/٦/١٦هـ، ويف تاريخ ١٤٣٢/٩/٨هـ اشرتهتا املدعى عليها أصالة بمبلغ 
ال أعرف قيمته، وعندما علمت برشائها لألرض طلبت شفعتها باعتباري جارها املالصق 
هلا  أدفع  وسوف  املشرتية  يد  من  وانتزاعها  بشفعتها  أطلب  لذا  عني،  أجنبية  واملشرتية  هلا 
القيمة التي تستحقها األرض بعد تثمينها من أصحاب اخلربة، هذه دعواي. وبعرض ذلك 
عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائاًل: صحيح أن موكلتي قد اشرتت األرض التي وصف 
املدعي بمبلغ وقدره مخسة وأربعون ألف ريال من ورثة )...( يف تاريخ ١٤٣٢/٩/٨هـ، 
ثم إن موكلتي قد قامت ببيعها عىل املدعو/ )...( يف تاريخ ١٤٣٢/٩/٢١هـ بمبلغ وقدره 
مخسة وثامنون ألف ريال، واألرض اآلن خارجة عن يد موكلتي وهي اآلن بيد )...( وال 
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متلك موكلتي انتزاعها من يد )...( وتسليمها للمدعي، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل 
املدعي أجاب قائاًل: ال أعلم أن األرض قد باعتها موكلته للمدعو/ )...( هكذا أجاب. ثم 
جرى الرجوع إىل سجل الصك فتبني أن األرض مدار النزاع قد انتقلت ملكيتها إىل املدعو/ 
)...( يف تاريخ ١٤٣٢/٩/٢١هـ بمبلغ وقدره مخسة وثامنون ألف ريال وال تزال باسمه 
حتى تارخيه، فتم إفهام املدعي بذلك وأن دعواه تتوجه عىل من بيده العني إن رغب ذلك 
فأجاب قائاًل: ال أرغب يف إقامة الدعوى عىل من بيده العني/ )...( وإنام عىل موكلة املدعى 
عليه باعتبارها هي التي اشرتت األرض، هكذا أجاب. فبناء عىل ما تقدم من سامع الدعوى 
واإلجابة، وجلميع ما ذكر أعاله، وملا تقرر رشعًا من أن الدعوى تقام عىل من بيده العني، 
املدعى  من  أعاله  املوصوفة  األرض  شفعة  املدعي  طلب  عن  النظر  برصف  حكمت  فقد 
الدعوى عىل  إقامة  له  بأن  إفهامه  وتم  يدها.  قد خرجت من حتت  باعتبارها  أصالة  عليها 
من بيده العني متى رغب ذلك، وبعرضه عليهام قرر املدعي عدم قناعته باحلكم وأنه سوف 
يتقدم بالئحة اعرتاضية، وقرر املدعى عليه بالوكالة قناعته باحلكم فتم إفهامهام بالتعليامت 
آله وصحبه وسلم.  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  التوقيع. وباهلل  وعليه حصل 

حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعت الدائرة احلقوقية الرابعة يف حمكمة االستئناف بالرياض 
رقم  باخلطاب  الدوارس  بوادي  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  هلا  الواردة  املعاملة  عىل 
املرفق  ١٤٣٥/٦/١٤هـ،  بتاريخ  لدينا  واملقيدة  ١٤٣٥/٦/٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٩٢٨٠٢١
هبا الصك رقم ٣٥٢٣٧٣١٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٩هـ، الصادر من فضيلته املتضمن احلكم 
والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة   ،)...( ضد /   )...( من /  املقامة  الدعوى  يف 
االعرتاضية وأوراق املعاملة قررت الدائرة املصادقة عىل احلكم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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وديعة

 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٢٩٩٥٨٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٨/٢٨ رقم القرار:٣٥٣٧٠٦٢٩  

وديعةا-امبمغامايلا-اطمباردها-انموذجاحتويلامرصيفا-ايمنياتملودعا-اتعذراتلابميغا-ا
إعالنابالصحيفةا-احكلاغيايبا-اإلزتمابلداتملبمغ.

تملوتدا)17/ط(اوا)4/17(اوا)57(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

قد  كانت  ماليًا  مبلغًا  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه  املدعى  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
أودعته لدى املدعى عليه عىل سبيل األمانة، وقد غاب املدعى عليه وتعذر تبليغه بالدعوى 
فتم اإلعالن بإحدى الصحف املحلية ثم قرر القايض نظر الدعوى غيابيًا، وبطلب البينة من 
املدعى عليه،  للمبلغ من حساهبا إىل حساب  املدعية قدمت صورة نموذج حتويل مرصيف 
ولتقوي جانبها هبذه القرينة جرى طلب اليمني منها عىل صحة دعواها فأدهتا طبق ما طلب 
منها، ونظرًا ألن اليمني ترشع يف جانب أقوى املتداعيني، وألداء املدعية لليمني طبق دعواها، 
لذا فقد حكم القايض غيابيًا بإلزام املدعى عليه بتسليم املدعية املبلغ املدعى به، والغائب عىل 

حجته متى ما حرض، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل 
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املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٢٩٩٥٨٩ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ،  برقم ٣٤١٥٧١٩١٣  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ، 
ويف يوم اخلميس املوافق١٤٣٤/١٠/٢٢هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١٢، وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن )...( سعودية 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
فيها  له  الثانية بشامل جدة رقم ٣٤١٣٦٣٣٤ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ واملخول  العدل 
باملرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار والصلح.. إلخ، ومل حيرض املدعى عليه )...( و ال من 
ينوب عنه، ومل يردنا ما يفيد تبلغه، لذا تقرر إعادة تبليغ املدعى عليه ورفعت اجللسة. ويف 
 )...( املدين رقم  السجل  اجلنسية بموجب  )...(، سعودية  املدعية:  جلسة أخرى حرضت 
ووكيلها: )...( املذكور أعاله، ومل حيرض املدعى عليه، ومل يرد ما يفيد تبلغه، وقررت املدعية 
من  ١٧/ط  املادة  عىل  وبناء  وعليه  قررت،  هكذا  عليه،  للمدعى  عنوانًا  نعرف  ال  بقوهلا: 
نظام املرافعات الرشعية فقد تقرر الكتابة إىل املحافظة من أجل تبليغ املدعى عليه، ورفعت 
املدعى  حيرض  ومل  سابقًا  هويتها  املثبتة  أصالة  املدعية  حرضت  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة. 
عليه وال من ينوب عنه، وقد وردت اإلفادة من رشطة حمافظة جدة برقم ١٨/٢٠/٩٩٩٠ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ املقيد لدينا برقم ٣٥٢٠١٦٢٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ 
واملتضمن: “عليه نفيدكم بأن الوكيل الرشعي / )...( عن املدعي وأفاد بأنه ال يعرف عنوان 
املدعى عليه املذكور، وذلك حسب ما يتضح لكم من إقراره، علاًم بأنه جرى االتصال عىل 
ما  وبتأمل  املرفق” ا.هـ،  االتصال  حمرض  حسب  االتصال  عىل  يرد  ومل  مرات  عدة  املذكور 
املادة  بناء عىل  تبليغ املدعى عليه عن طريق إحدى الصحف املحلية  سبق عليه فقد قررت 
التنفيذية، وعليه رفعت اجللسة. ويف جلسة  الرشعية والئحتها  املرافعات  نظام  ٤/١٧ من 
أخرى حرضت املدعية أصالة املثبتة هويتها يف اجللسات السابقة ومل حيرض املدعى عليه )...( 
وال من ينوب عنه، وأبرزت املدعية من يدها قصاصة من صحيفة )...( للعدد رقم )...( 
املادة  قررته  ما  وبناء عىل  لذا  اجللسة،  للمدعى عليه حلضور هذه  اإلعالن  توجيه  املتضمنة 
السابعة واخلمسني واملواد ١٧/ ط و ٤/١٧ من نظام املرافعات الرشعية فقد قررت افتتاح 
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اجللسة غيابيًا ضد املدعى عليه، وبسؤال املدعية عن دعواها ادعت قائلة: إن املدعى عليه 
الغائب قد استلم مني مبلغًا وقدره ثالثامئة ألف ريال حولتها عىل حسابه الشخيص كوديعة 
لديه وأمانة يف تاريخ ٢٠١٢/٠١/٠١م، حيث إن املبلغ كان نصيبي يف إرث وحولته عىل 
حساب املدعى عليه الغائب من أجل إذا كان هناك خطط مستقبلية لالستثامر، وجعلت املبلغ 
لديه وديعة، وقد طالبت املدعى عليه الغائب بعد ذلك أن يعيد يل املبلغ فسلمني مبلغًا وقدره 
مخسون ألف ريال بعد أسبوعني من تاريخ التحويل، ثم سلمني مبلغًا وقدره عرشة آالف 
ريال يف شهر رمضان املايض، ويكون املتبقي يف ذمته مبلغًا وقدره مائتان وأربعون ألف ريال، 
هذه دعواي، وبسؤال املدعية عن بينتها قالت: بينتي هي أوراق تثبت حتوييل للمبلغ املذكور 
حلساب املدعى عليه الغائب، هكذا أجابت، وبطلب االطالع عىل ذلك أبرزت صورة استامرة 
طلب التحويل املحررة عىل مطبوعات بنك )...( واملؤرخة يف ٢٠١٢/٠١/٠١م واملتضمن 
املدعية  املحول وهي  املدعى عليه واسم  اسم  )...( وهو  املستفيد  التحويل واسم  تفاصيل 
ومبلغ التحويل قدره ثالثامئة ألف ريال ا.هـ ملخصًا. وبسؤال املدعية: هل لدهيا مزيد بينة 
سوى ما أبرزت؟ فأجابت بقوهلا: هذا ما لدي، ثم جرى عرض اليمني عىل املدعية للحلف 
عىل صحة دعواها فأجابت بقوهلا: أنا مستعدة ألداء اليمني، وباإلذن هلا حلفت قائلة: “واهلل 
العظيم بأين قد حولت املبلغ املدعى به إىل حساب املدعى عليه الغائب كوديعة، وأين مل أستلم 
من املدعى عليه الغائب سوى ما ذكرت يف دعواي، واهلل العظيم”، هكذا حلفت، وبناء عىل 
ما تقدم من الدعوى، ولكون الدعوى قد سمعت غيابيًا جتاه املدعى عليه الغائب بناء عىل 
املواد ١٧/ ط و ٤/١٧ من نظام املرافعات الرشعية، وبام أنه قد جرى طلب البينة من املدعية 
قرينة  البنكي، ولكونه  التحويل  املدعية من صورة  قدمته  ما  وبناء عىل  عىل صحة دعواها، 
قد  املدعية  أن  وبام  املتداعيني،  أقوى  اليمني ترشع يف جانب  أن  وبام  دعواها،  تقوي جانب 
حلفت عىل صحة دعواها، وبام أن الغائب عىل حجته متى ما حرض، لذا فقد ألزمت املدعى 
ويعد  حكمت،  وبه  ريال،  ألف  وأربعون  مائتان  وقدره  مبلغًا  املدعية  بتسليم  الغائب  عليه 
هذا احلكم غيابيًا يف حق املدعى عليه الغائب والغائب عىل حجته متى ما حرض، وبناء عىل 
ما قررته املادة ٨/٥٧ من نظام املرافعات الرشعية والئحته التنفيذية فقد قررت الرفع هبذا 



79

احلكم إىل مقام حمكمة االستئناف مبارشة، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ.

رئيس وأعضاء  نحـن  مّنا  فقـد جـرى  وبعد،  اهلل  والسالم عىل رسول  والصالة  احلمد هلل 
علـيهـذا  االطالُع  املكرمـة  مكـة  بمنطقة  االستئناف  حمكمـة  يف  الثالثة  احلقوقيـة  الدائـرة 
الصك الصـادر من فضيـلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة املسجل بعدد 
٣٥٣٢٢٨٢٩ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٠هـ، املتضمن دعوى )...( ضد )...(، املحكوم فيه بام 
دون باطنه، وبــدراسـة احلكم وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم، وباهلل تعاىل التوفيق، 

وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعىل آله وصحبـه وسـلم.
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 7لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠١٢٤٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٥ رقم القرار:٣٥٢٢٣٢٠٤  

أمانةا-ا يدا تملالا-ا بها-ارسسةا لممااجلةا باقممها دفعا ردها-ا طمبا مايلا-ا مبمغا وديعةا-ا
تفليطاتملدعىاعميها-اإلزتمابلداتملبمغ.

 
تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تإلسلتراحجةاعىلاتملقل”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه برد مبلغ مايل سلمه له كوديعة ومل يقم 
بإعادته بعد طلبه منه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بتسلم املبلغ وأنكر أنه وديعة 
ودفع بأنه تسلمه من املدعي للمتاجرة به، وبرد ذلك عىل املدعي قرر أنه أذن للمدعى عليه 
باملتاجرة باملال حلسابه واشرتط عليه أن يرده بعد سنة إال أن املبلغ رسق من منزل املدعى 
عليه لكونه ترك باب منزله مفتوحًا، وقد أقر املدعى عليه برسقة املبلغ من منزله وأنه ترك 
بابه مفتوحًا ودفع بأن أخاه كان باملنزل، ونظرًا ألن يد املدعى عليه عىل املبلغ يد أمانة سواء 
كان قبضه عىل سبيل الرشاكة أو الوديعة فيضمنه بالتعدي أو التفريط، وألنه مفرط بحفظه 
يف املنزل، لذا فقد حكم القايض بأن يدفع املدعى عليه إىل املدعي املبلغ املدعى به، فاعرتض 

املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٣٠١٢٤٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٥٨٠٣٥٤ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/٠١هـ، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٠٩/١٤هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٠٠: ١٢ وفيها حرض املدعي أصالة )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( ومل حيرض 
املدعى عليه )...(، كام وردنا خطاب قسم حمرضي اخلصوم باملحكمة برقم ٣٤١٥٨٠٤٢١ 
املتضمن: أنه تم االنتقال إىل املوقع وال يوجد أحد وتم تبليغه هاتفيًا بموعد اجللسة ا.هـ، 
املدعي  تأجيل اجللسة. ثم يف جلسة أخرى حرض  املدعى عليه مرة أخرى جرى  ولتبليغ 
أصالة )...( املدونة هويته سابقًا، وحرض حلضوره املدعى عليه وكالة )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن )...( ... اجلنسية بالوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية بشامل جدة برقم ٣٤١٦٢٣٩٣٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ، وبسؤال 
املدعي عن دعواه أفاد قائاًل: إنني سلمت املدعى عليه مبلغًا وقدره مائة وستة عرش ألف 
ريال وذلك ألجل أن حيفظها وديعة عنده، ومل يقم املدعى عليه بإعادهتا يل، أطلب إلزامه 
بإعادة ما أخذه وهو مبلغ وقدره مائة وستة عرش ألف ريال، هذه دعواي، وبعرضها عىل 
املدعى عليه وكالة أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي يف دعواه غري صحيح، والصحيح أن موكيل 
قد استلم من املدعى عليه مبلغًا وقدره مائة وستة عرش ألف ريال عىل أن يقوم باملتاجرة هبا 
عىل سبيل املضاربة، وقد سلم موكيل املدعي أرباحًا تقدر بعرشين ألف ريال، هكذا أجاب، 
وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب قائاًل: الصحيح ما ذكرته، وأنا مل آخذ من املدعى عليه 
أي أرباح، وإنام أتاين وأعطاين ألفًا ومخسامئة ريال وقال يل هذه أرباح لك، فقمت بإعادهتا 
له وكنت أعلم أن املدعى عليه يتاجر باملال حلسابه، فأذنت له وأخربته بأنه بعد عام عليه 
إعادة مجيع املال يل، وبعد مدة اتصل يب املدعى عليه وأفادين بأن املبلغ رسق وأنه ترك باب 
الشقة مفتوحًا، وأن أخاه كان بالشقة، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل وكيل املدعى عليه 
أجاب قائال: الصحيح ما ذكرته، وأما الرسقة فقد كان باب الشقة مفتوحا، وكان املبلغ يف 
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غرفة النوم، وقد كان أخ موكيل نائاًم يف غرفة النوم وكان باهبا مغلقًا، ومع هذا فقد رسق 
املبلغ، وكذا قد رسق ملوكيل ذهب لزوجته أيضًا، هكذا أجاب، وبسؤال املدعي البينة عىل 
ما ذكره أجاب قائاًل: ال بينة لدي، هكذا أجاب، وبسؤال املدعى عليه وكالة البينة عىل أن 
موكله استلم املبلغ عىل أن يتاجر به أجاب قائاًل: لدي بينة ومستعد إلحضارها يف اجللسة 
القادمة، هكذا أجاب، وعليه جرى تأجيل اجللسة. ثم يف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة 
)...( املدونة هويته سابقًا، وحرض حلضوره املدعى عليه أصالة )...( ... اجلنسية بموجب 
إنني  قائال:  أجاب  أصالة  عليه  املدعى  عىل  املدعي  ذكره  ما  وبعرض   ،)...( رقم  اإلقامة 
استلمت من املدعي مبلًغا وقدره مائة وستة عرش ألف ريال وذلك عىل سبيل املضاربة، 
وقد أعطيته منها أرباحًا بمبلغ وقدره مخسة وعرشون ألف ريال، وقد رسقت يف منزيل عىل 
ما ذكره وكييل والتي ختوله وكالته حق اإلقرار يف اجللسة املاضية، هكذا أجاب، وبعرض 
ذلك عىل املدعي أجاب قائاًل: ال مانع لدي من التنازل عن املبلغ الذي أفاد املدعى عليه 
أنه سلمه يل وقدره مخسة وعرشون ألف ريال، فيكون املتبقي يف ذمته مبلغًا وقدره واحد 
وتسعون ألف ريال، أطلب إلزامه بسدادها، هكذا أجاب، وعند وصول القضية هلذا احلد 
قررت الفصل يف الدعوى والبت فيها، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن 
املدعى عليه أقر بأنه استلم من املدعي مبلغًا وقدره مائة وستة عرش ألف ريال وادعى أهنا 
عىل سبيل الرشاكة، وأنه سدد للمدعي مبلغًا وقدره مخسة وعرشون ألف ريال، وكذا أقر 
املدعي  أن  املقر، وبام  اإلقرار حجة عىل  أن  منزله وادعى رسقته، وبام  املبلغ يف  بأنه وضع 
تنازل عن مبلغ وقدره مخسة وعرشون ألف ريال والتي يدعي املدعى عليه سدادها، وأنه 
يد  عليه  املدعى  يد  أن  وبام  ريال،  ألف  وتسعون  واحد  وقدره  بمبلغ  عليه  املدعى  يطلب 
أمانة سواء كان املبلغ عىل سبيل الرشاكة أو الوديعة فال يضمن إال إذا تعدى أو فرط، وبام 
تقدم  ما  املدعى عليه، وجلميع  تفريط من  القدر  املنزل خاصة وأنه هبذا  املال يف  أن حفظ 
فقد حكمت عىل املدعى عليه )...( أن يدفع للمدعي )...( مبلغًا وقدره واحد وتسعون 
ألف ريال، وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعي أصالة القناعة وقرر املدعى عليه أصالة عدم 
القناعة وطلب االستئناف، فأجيب إىل طلبه، وجرى تسليمه نسخة من احلكم لالعرتاض 
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انتهت مدة  وإذا  املحدد الستالم نسخة احلكم،  التاريخ  تبدأ من  يوما  عليه خالل ثالثني 
ويكتسب  االستئناف  طلب  يف  حقه  فيسقط  االعرتاضية  بالالئحة  يتقدم  ومل  االعرتاض 
احلكم القطعية، وأغلقت اجللسة الساعة ٠٠: ١١، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/١١هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاَة 
املعاملة  السابعة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالُع عىل  الدائرة احلقوقية 
 ٣٤/١٥٨٠٣٥٤ برقم  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
القايض  الشيخ/ )...(  املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة  وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ، 
باملحكمة العامة بمحافظة جدة املسجل برقم ٣٥١٧٣٦١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١١هـ، 
املتضمن دعوى/ )...( ... اجلنسية ضد/ )...(، وبدراسة الصك وصـورة ضبطـه والئحته 
االعرتاضية تقـررت املوافقـة علـى احلكم، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى 

آلـه وصحبـه وسلم.



84

وديعة

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بربيدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٢٤٥٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٥ رقم القرار: ٣٥٢٤٣٢٧١ 

وديعةا-امبمغامايلا-ااسيمةاذهبالمزوجةا-ادفعابانازهلااعناتحلقوقاتملاليةا-اصكاخمعا
سابقالمدعوىا-اتدعاءاتساثناءاتلذهبا-اعدماتلبينةا-ارصفاتلنظل.

عدماوجوداتلبينة.

أثناء  منها  أخذه  ذهب  قيمة  برد  إلزامه  طالبة  عليه  املدعى  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
زواجه هبا ثم خالعها ومل يرده إليها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر أخذ الذهب 
املذكور من املدعية ودفع بأنه خالعها مقابل تنازهلا عن حقوقها املالية لديه والدعاوى املقامة 
منها ضده، وبرد ذلك عىل املدعية ادعت أهنا استثنت من التنازل قيمة الذهب املدعى به، 
وبعد اطالع القايض عىل صك اخللع مل جيد فيه أن املدعية استثنت قيمة الذهب وقت اخللع 
من حقوقها املالية املتنازل عنها، وبطلب البينة منها عىل ذلك قررت أنه ال بينة لدهيا، ولذا 
فقد حكم القايض برصف النظر عن دعوى املدعية لعدم ثبوهتا، فاعرتضت املدعية، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بربيدة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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وتاريخ   ٣٤٥٢٢٤٥٣ برقم  بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/١١/٢٠هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٦٤٧٠٩١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، 
وفيها   ،١١  :٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف 
حرضت )...( ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( ومل حيرض املدعى عليه )...( 
... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(، وقد تقدم باستدعاء قيد لدى املحكمة برقم 
٣٥٢٩٠٦٦١ و تاريخ ١٤٣٥/١/٢٨هـ املرفق به خطابه اآليت نصه بعد املقدمة: )) أنا )...( 
تبلغت بحضور جلسة اليوم الساعة احلادية عرش صباحًا، و يشهد اهلل أين مل أمتكن من احلضور 
ألسباب قهرية، فأنا خارج بريدة، ولذا أعتذر لسيادتكم عن احلضور هلذه اجللسة، مع العلم 
سيدي القايض أن البالغ الذي تقدمت به طليقتي بأن هلا عندي هذا الكم اهلائل من الذهب 
يشهد اهلل يشهد اهلل يشهد اهلل أنه غري صحيح، هذه القضية ترفعها للمرة الثانية، واملرة األوىل 
كانت يف حمكمة الدمام وقد تم طالقها باالتفاق بيننا أن تتنازل عن مجيع القضايا واحلقوق 
املالية التي هلا لدي، وذلك مثبت يف صك الطالق الذي كان عن طريق سيادتكم، وأنا رهن 
إشارتكم حني أمتكن من احلضور، ولدي األوراق الثبوتية بام أقول(( ا.هـ، وحيث األمر 
ما ذكر قررت رفع اجللسة. ثم يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ افتتحت اجللسة 
الساعة ٠٩.١٤، وفيها حرضت املدعية وحرض حلضورها املدعى عليه )...( ... اجلنسية 
بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(، ثم جرى سؤال املدعية عن دعواها فأجابت بقوهلا: إن 
املدعى عليه أخذ مني مجيع ذهبي عىل سبيل األمانة ألنه كان يمر بضائقة مالية، وذلك عىل 
أن يقوم بردها إال أنه حتى اآلن مل يردها، ويقدر وزهنا )٥٤٨( جراما من الذهب، وقد أقر 
بكتابة ورقة يل بذمته بيد عمه )...( ومل يعطيني إياها عندما طالبته هبا، وكذلك لدي شاهدان 
أشهدهم هو بنفسه عىل ذلك وهم: ١ - )...( ٢ - )...(، أطلب إلزام املدعى عليه بأن يدفع 
يل قيمة مخسامئة و ثامن وأربعون جراما بسعره وقت صدور احلكم يف هذه الدعوى، وبعرض 
آخذ  فلم  صحيح،  غري  دعواها  يف  املدعية  ذكرته  ما  بقوله:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  ذلك 
منها شيئًا مما ذكرت، وقد سبق أن تقدمت بدعوى ضدي هبذا املوضوع يف عام ١٤٣٢هـ 
تطلب  ١٤٣٢/٤/٨هـ،  تاريخ  و   ٣٢٣٥٤٥٣٢ برقم  مقيدة  باخلرب  العامة  املحكمة  يف 
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وديعة

هبذه املقدار من الذهب، وقد اصطلحت أنا وإياها لدى فضيلتكم عىل أن أخالعها مقابل 
املقامة ضدي، وذلك بموجب  الدعاوى  املالية ضدي و عن  تتنازل عن مجيع حقوقها  أن 
هكذا  ١٤٣٤/١١/٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٥٣٢٥١ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك 
أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعية أجابت بقوهلا: ما ذكره املدعى عليه من حيث تنازيل عن 
احلقوق املالية والدعاوى مقابل اخللع فهذا صحيح، إال أين استثنيت الذهب املدعى به قبل 
اخللع، هكذا أجابت، وحيث األمر ما ذكر طلبت من املدعى عليه صك اخللع فأبرزه، وقد 
تضمن ما نصه بعد املقدمة: )ثم جرى بينهام نقاش وتوصال من خالله إىل صلح منه للنزاع 
بينهام، وذلك بأن يطلق املدعى عليه )...( زوجته املدعية )...( مقابل أن تتنازل عن مجيع 
يبقى  املدعى عليه، وأن  املقامة منها ضد  الدعاوى  املدعى عليها وعن  املالية ضد  حقوقها 
األوالد الذين يف سن احلضانة لدى املدعى عليه مع إخواهنم وأن يمكنهم من زيارة والدهتم 
املدعية يف اإلجازة األسبوعية إذا كانا يف نفس املنطقة، وإن كان أحدمها يف منطقة واآلخر يف 
منطقة أخرى فيمكنهم من زيارهتم هلا يف اإلجازات الفصلية، هكذا اتفقا، ثم تلفظ الزوج 
املدعى عليه قائال: خالعت زوجتي )...( مقابل أن تتنازل املدعية عن مجيع حقوقها املالية 
املقامة منها ضدي، ثم أجابته قائلة: قبلت ذلك ورضيت به، فبناء  ضدي وعن الدعاوى 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث إنه صدر منهام برضامها ومها يف كامل أهليتهام 
 )...( املدعى عليه  لدي خمالعة  ثبت  بموجبه، كام  أجزته وأمضيته وحكمت  فقد  الرشعية 
الطالق عىل  عليها رجعة كون  له  ليس  بأنه  وأفهمته  املذكور،  العوض  )...( عىل  لزوجته 
عوض إال بعقد ومهر جديدين وبرضاها(، وبعرض ذلك عىل املدعية أجابت بقوهلا: نعم 
هذا هو صك اخللع ولكني استثنيت الذهب املدعى به، فجرى سؤال املدعية: هل لديك 
ما يثبت بأن الذهب املدعى به قد استثني من االتفاق عىل املخالعة؟ فأجابت بقوهلا: إنني 
استثنيته قبل االتفاق عىل اخللع وليس لدي ما يثبت ذلك، هكذا أجابت، فبناء عىل ما تقدم 
من الدعوى و اإلجابة، واالطالع عىل صك اخللع املشار إليه، وحيث إن املدعية مل تستثن 
املدعى  املالية ضد  تتنازل عن مجيع حقوقها  أن  املخالعة عىل  بل نص يف  اخللع  شيئًا وقت 
عليه وعن مجيع الدعاوى املقامة ضده فأجابته بقبول ذلك والرضا به، لذا فإنه مل يثبت لدي 
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النظر عنها، هذا ما ظهر يل وبه حكمت، وأفهمت املدعية  صحة دعوى املدعية ورصفت 
بأن هلا حق االعرتاض عىل هذا احلكم خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من التاريخ املحدد 
الستالم نسخة الصك وإيداعه باملعاملة، وأفهمتها بأن إصدار الصك سوف يكون يف يوم 
غد الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٤/١٨هـ، ففهمت ذلك وعليه جرى التوقيع، وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ

بتدقيق قضايا األحوال  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد، 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
رئيس املحكمة العامة بربيدة برقم )٣٤٢٦٤٧٠٩١( وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ، املقيدة لدى 
املحكمة برقم )٣٤٢٦٤٧٠٩١( وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٠هـ، اخلاصة بدعوى/ )...( ضد/ 
)...( )... اجلنسية(، بشأن مطالبتها بإلزام املدعى عليه بأن يدفع هلا قيمة مخس مائة وثامنية 
بالصك  املنتهية  الدعوى  هذه  يف  احلكم  صدور  وقت  بسعره  الذهب  من  جرامًا  وأربعني 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة؛ املسجل برقم )٣٥٢١٢٤٢٦( وتاريخ 
النحو  عىل  الدعوى  هذه  عن  النظر  برصف  فضيلته  حكم  املتضمن  ١٤٣٥/٤/١٧هـ، 
املفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا 
املصادقة عىل ما حكم به فضيلته، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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جعالة

بنجران، وبناء عىل  املحكمة اجلزائية  القايض يف  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بنجران برقم ٣٤٥١٧١٣٣ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٦١٩٨٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٨هـ، 
ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حرض 
املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضوره )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى األول قائاًل: سلمت للمدعى 
عليه مبلغًا قدره ستة آالف ومخسامئة ريال مقابل استقدامه عاملة منزلية أثيوبية، ثم حرضت 
ذلك،  يتم  ومل  باستبداهلا  عليه  املدعى  ووعدين  العمل،  ورفضت  أسبوعني  قرابة  العاملة 
أطلب إرجاع كامل املبلغ، هذه دعواي، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما 
ذكره املدعي غري صحيح، والصحيح أنه طلب مني استقدام عاملة بصفة شخصية يف ذهايب 
ألثيوبيا، وقام بتوكييل بذلك بموجب صك الوكالة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٣٠هـ 
الصادرة من كتابة عدل نجران واملخول فيها يل بمراجعة السفارة السعودية يف أثيوبيا ا.هـ. 
فاتفقت مع مكتب يف أثيوبيا وأعطونا عاملة أثيوبية ثم رفضت العمل وذهبنا هبا للرشطة 
املدعي  السفر، فقام  العمل وطلبت  املدعي فرفضت  املنزل، ثم رجعت ملنزل  وتريد تغيري 
بتسفريها هنائيًا وهذا خطأ من املدعي ألنه بتسفريها هنائيًا ال يستطيع املكتب تعويضنا بعاملة 
أخرى، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعي قال: ما ذكره املدعى عليه من تسفريها فهذا 
هو العمل الصحيح؛ ألنه أواًل مطلع عىل حقيقة اخلادمة، وثانيًا يف عرف مكاتب االستقدام 
وأما هذه  العمل،  اخلادمة يف  ثالثة يف مدى صالحية  أو  اخليار شهرين  املستقدمني هلم  أن 
املرأة العاملة فلم جتلس أكثر من أسبوعني ومل يعوضني املدعى عليه بعاملة أخرى، هكذا 
قال، وبسؤال املدعى عليه عن إمكانية استقدام عاملة بديلة أجاب قائاًل: ال يمكن اآلن ألن 
املدعي  قرر  ثم  قال،  بتسفريها هنائيًا، هكذا  قام  املدعي  أقفل، وألن  أثيوبيا  االستقدام من 
قائال: إن املدعى عليه هو من قال: قم بتسفريها إذا ما كانت صاحلة للعمل وأعطاين جزءًا 
من التذكرة، هكذا قال، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب: نعم صحيح ما ذكره املدعي 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بنجران

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٧١٣٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٣٠ رقم القرار:٣٥٢٦٠٣٣٥  

وكالةا-اتساقدتماخادمةا-ارفضهااتلعملا-اطمبارداتجُلْعلا-اعقداشفويا-اعدماتشرتتطا
تلضامنا-احتققاتملجاعلاعميها-ارصفاتلنظل.

عدماوجودارشطابنياتلطلفنياعىلاتلضامن.

يف  وكله  أن  بعد  له  سلمه  مبلغ  برد  إلزامه  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
استقدام خادمة منزلية، وذلك ألهنا  رفضت العمل بعد وصوهلا بأسبوعني فقام برتحيلها 
إىل بلدها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن التعامل بينهام تم بشكل 
شخيص وأن املدعي أخطأ برتحيل اخلادمة بشكل هنائي ألن املدعى عليه ال يستطيع بذلك 
مطالبة املكتب الذي تعاقد معه بخادمة أخرى، وقد قرر املدعي أن التعاقد بينه وبني املدعى 
عليه غري مكتوب وأنه مل يشرتط عليه ضامن اخلادمة، ونظرًا ألن املدعي قام بتوكيل املدعى 
عليه بإحضار خادمة بمقابل مما يعد وكالة بجعل، وألنه أحرض اخلادمة وهي صاحلة العمل 
يف أوساط الناس مما يعني حتقق املجاعل عليه، وألن املدعي مل يشرتط ضامن املدعى عليه 
وصدق  املدعي،  فاعرتض  الدعوى،  عن  النظر  برصف  القايض  حكم  فقد  لذا  للخادمة، 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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بنجران، وبناء عىل  املحكمة اجلزائية  القايض يف  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بنجران برقم ٣٤٥١٧١٣٣ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٦١٩٨٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٨هـ، 
ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حرض 
املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضوره )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى األول قائاًل: سلمت للمدعى 
عليه مبلغًا قدره ستة آالف ومخسامئة ريال مقابل استقدامه عاملة منزلية أثيوبية، ثم حرضت 
ذلك،  يتم  ومل  باستبداهلا  عليه  املدعى  ووعدين  العمل،  ورفضت  أسبوعني  قرابة  العاملة 
أطلب إرجاع كامل املبلغ، هذه دعواي، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما 
ذكره املدعي غري صحيح، والصحيح أنه طلب مني استقدام عاملة بصفة شخصية يف ذهايب 
ألثيوبيا، وقام بتوكييل بذلك بموجب صك الوكالة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٣٠هـ 
الصادرة من كتابة عدل نجران واملخول فيها يل بمراجعة السفارة السعودية يف أثيوبيا ا.هـ. 
فاتفقت مع مكتب يف أثيوبيا وأعطونا عاملة أثيوبية ثم رفضت العمل وذهبنا هبا للرشطة 
املدعي  السفر، فقام  العمل وطلبت  املدعي فرفضت  املنزل، ثم رجعت ملنزل  وتريد تغيري 
بتسفريها هنائيًا وهذا خطأ من املدعي ألنه بتسفريها هنائيًا ال يستطيع املكتب تعويضنا بعاملة 
أخرى، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعي قال: ما ذكره املدعى عليه من تسفريها فهذا 
هو العمل الصحيح؛ ألنه أواًل مطلع عىل حقيقة اخلادمة، وثانيًا يف عرف مكاتب االستقدام 
وأما هذه  العمل،  اخلادمة يف  ثالثة يف مدى صالحية  أو  اخليار شهرين  املستقدمني هلم  أن 
املرأة العاملة فلم جتلس أكثر من أسبوعني ومل يعوضني املدعى عليه بعاملة أخرى، هكذا 
قال، وبسؤال املدعى عليه عن إمكانية استقدام عاملة بديلة أجاب قائاًل: ال يمكن اآلن ألن 
املدعي  قرر  ثم  قال،  بتسفريها هنائيًا، هكذا  قام  املدعي  أقفل، وألن  أثيوبيا  االستقدام من 
قائال: إن املدعى عليه هو من قال: قم بتسفريها إذا ما كانت صاحلة للعمل وأعطاين جزءًا 
من التذكرة، هكذا قال، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب: نعم صحيح ما ذكره املدعي 
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وكان هذا الكالم بداية ما رفضت العمل وأخربته باإلجراء إما نقل كفالة آلخر أو تسفريها، 
املدعي  اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض  القضية ودراستها ختمت  ولتأمل  هكذا أجاب، 
واملدعى عليه، وقد جرى مني سؤال املدعي: هل قمت بنقل كفالتها لغريك؟ فأجاب نعم، 
قمت بمحاولة نقل كفالتها لشخص آخر ورفضها الشخص اآلخر لعدم مناسبتها للعمل، 
فليس هناك حل إال تسفريها، هكذا أجاب، ثم جرى مني سؤال املدعي: هل بينكام عقد؟ 
قال،  للعمل، هكذا  واملشكلة هي رفضها  وإنام حصل كالم شفوي،  يكتب عقد  مل  فقال: 
العاملة وعن  مواصفات  عليه يف  املدعى  اشرتطت عىل  املدعي: هل  مني سؤال  ثم جرى 
أن تكون صاحلة ومناسبة  به فقال رشوط عامة وهي  الذي ستعمل  املنزل  بطبيعة  إفهامها 
للعمل املنزيل مدة سنتني، هكذا قال، ثم جرى مني سؤال املدعي عن عدم تعاقده مع مكتب 
استقدام فقال: اختذت هذا الطريق لرسعة اإلجراء، ثم جرى مني سؤال املدعى عليه: هل 
العاملة صاحلة للعمل يف أوساط الناس؟ فقال: نعم صاحلة للعمل، هكذا قال، ثم جرى 
مني سؤال املدعي واملدعى عليه: هل بينكام اشرتاط يف الضامن؟ فقاال: مل يكن هناك اشرتاط 
يف الضامن وهذا يشء متعارف عليه، ثم جرى مني االطالع عىل الوكالة الصادرة واملخولة 
للمدعى عليه فيها باالستقدام ومل أجد فيها اشرتاط الضامن عىل املدعى عليه، فبناء عىل ما 
تقدم من الدعوى واإلجابة، ونظرًا ألن املدعي قام بتوكيل املدعى عليه عىل إحضار عاملة 
أوساط  العمل يف  العاملة وهي صاحلة  لكونه أحرض  يعد وكالة بجعل، ونظرًا  مما  بمقابل 
منزل  يف  العمل  تريد  وال  السفر  تريد  العاملة  وكون  وانتهت،  اجلعالة  حتققت  فقد  الناس 
يف  اشرتاط  وال  بينهام  عقد  وجود  لعدم  ونظرا  للعمل،  صاحلة  غري  كوهنا  يعني  ال  املدعي 
الضامن، وحيث إن عرف االستقدام بني املكاتب وليس بني األشخاص، وتأسيسًا عىل ما 
النظر عن دعوى املدعي يف مطالبة املدعى عليه وبه حكمت، وبعرض  سبق فقد رصفت 
خالل  اعرتاضية  الئحة  تقديم  يف  احلق  له  بأن  وأفهمته  اعرتاضه،  قرر  املدعي  عىل  احلكم 
ثالثني يوما من تاريخ احلكم، وقرر املدعى عليه قناعته باحلكم، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ.
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احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة احلقوقية األوىل بمحكمة االستئناف 
برقم  بنجران  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل  عسري  بمنطقة 
القايض  الصادر من فضيلة  الصك  املرفق هبا  ٣٤٢٦١٩٨٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧هـ، 
باملحكمة / )...( برقم ٣٥٢٠٤١٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٠هـ، اخلاص بدعوى/ )...( 
ضد/ )...( يف مطالبة مالية، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق 
املعاملة تقرر الدائرة باألكثرية املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله 

وصحبه وسلم.
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النظر عن طلب املدعي باإلدخال، وأفهم املدعي بأن له يمني املدعى عليه متى رغب وأن له 
إقامة دعواه عىل من طلب إدخاله، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

بالرياض، وبناء عىل  العامة  القايض يف املحكمة  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٢٩١٨٤٨ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ،  برقم ٣٤١٥٣٣٧٦٠  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ 
ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٩.٠٠، وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن )...( سعودي 
سعودي   )...( عن  وكياًل  بصفته  وكله  الذي   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بجنوب الرياض رقم ٣٤٧٩٥٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢١هـ، والتي ختوله املطالبة وإقامة 
ورده  اليمني  وطلب  واإلنكار  عليها  والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى 
واالمتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها واإلجابة واجلرح والتعديل وقبول 
بشأن  والتسليم  واالستالم  االستئناف  وطلب  األحكام  واالعرتاض عىل  ونفيها  األحكام 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( معه  احلارض  عىل  وادعى   ،)...( ضد  قضية  رفع 
املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
وتاريخ   ٣٥٤٣٠١١٦ رقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
قائاًل  واإلنكار  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  ختوله  والتي  ١٤٣٥/٤/٣هـ 
األرض  بعرض   )...( طريق  عن  موكيل  قام  مكتوب  غري  اتفاق  بموجب  إنه  دعواه:  يف 
املخطط  من   )...( رقم  بالقطعة   )...( بحي   )...( التجاري رشق طريق  بالرشيط  الواقعة 
)...( واملحدودة شاماًل القطعة رقم ٢/م١ بطول ١٥٥م وجنوبًا شارع عرض م٢٠ بطول 
١٥٥م ورشقًا شارع عرض ٢٠م بطول ٤٣.٩٠م وغربًا شارع عرض ٨٠م بطول ٤٣.٩٠م 
عن  عليه  املدعى  عىل   )...( للمواطن  واململوكة  مربع،  مرت   ٦٨٠٤.٥ مساحتها  جمموع  و 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩١٨٤٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٢٠ رقم القرار:٣٥٣٩٠٤٨٦  

تلبينةا-ا تلدعوىا-اعدما إنكارا تلقعيا-ا منا داللةاعىلاعقارا-اطمبانصيبا وساطةا-ا
طمبايمنياتملدعىاعميها-تساعدتدهاببذهلاا-اعدولاعناطمباتليمنيا-اطمباإدخالاطلفا

ثالثا-ارصفاتلنظل.

1ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)لوايعطىاتلناسابدعوتهلاالدعىاناسادماءارجالا
وأموتهللاولكناتليمنياعىلاتملدعىاعميه(.

اا-تملوتدا)9ل/3(اوا)165(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.

من  حصتهام  بتسليمهام  بإلزامه  احلكم  طالبني  عليه  املدعى  ضد  دعوامها  املدعيان  أقام 
السعي نظري داللتهام عىل عقار كام طلبا إلزامه بدفع أتعاب املحاماة، وبعرض الدعوى عىل 
السعي ملن دله  بأنه سلم كامل مبلغ  العقار ودفع  املدعيني له عىل  أنكر داللة  املدعى عليه 
عىل العقار، وبطلب البينة من املدعي قرر أنه ال بينة لديه وطلب يمني املدعى عليه عىل نفي 
عليه وطلب  املدعى  يمني  املدعي عن طلب  ثم عدل  بأدائها،  عليه  املدعى  فاستعد  دعواه 
إدخال طرف ثالث يف الدعوى، ونظرًا ألن املدعي مل يقدم بينة موصلة إلثبات دعواه وطلب 
يمني املدعى عليه عىل نفيها فاستعد املدعى عليه ألدائها ثم عدل املدعي عن طلب اليمني، 
لذا فقد رصف القايض النظر عن دعوى املدعي وأخىل سبيل املدعى عليه منها كام رصف 
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النظر عن طلب املدعي باإلدخال، وأفهم املدعي بأن له يمني املدعى عليه متى رغب وأن له 
إقامة دعواه عىل من طلب إدخاله، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

بالرياض، وبناء عىل  العامة  القايض يف املحكمة  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٢٩١٨٤٨ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ،  برقم ٣٤١٥٣٣٧٦٠  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ 
ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٩.٠٠، وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن )...( سعودي 
سعودي   )...( عن  وكياًل  بصفته  وكله  الذي   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بجنوب الرياض رقم ٣٤٧٩٥٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢١هـ، والتي ختوله املطالبة وإقامة 
ورده  اليمني  وطلب  واإلنكار  عليها  والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى 
واالمتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها واإلجابة واجلرح والتعديل وقبول 
بشأن  والتسليم  واالستالم  االستئناف  وطلب  األحكام  واالعرتاض عىل  ونفيها  األحكام 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( معه  احلارض  عىل  وادعى   ،)...( ضد  قضية  رفع 
املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
وتاريخ   ٣٥٤٣٠١١٦ رقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
قائاًل  واإلنكار  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  ختوله  والتي  ١٤٣٥/٤/٣هـ 
األرض  بعرض   )...( طريق  عن  موكيل  قام  مكتوب  غري  اتفاق  بموجب  إنه  دعواه:  يف 
املخطط  من   )...( رقم  بالقطعة   )...( بحي   )...( التجاري رشق طريق  بالرشيط  الواقعة 
)...( واملحدودة شاماًل القطعة رقم ٢/م١ بطول ١٥٥م وجنوبًا شارع عرض م٢٠ بطول 
١٥٥م ورشقًا شارع عرض ٢٠م بطول ٤٣.٩٠م وغربًا شارع عرض ٨٠م بطول ٤٣.٩٠م 
عن  عليه  املدعى  عىل   )...( للمواطن  واململوكة  مربع،  مرت   ٦٨٠٤.٥ مساحتها  جمموع  و 
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طريق املواطن )...( بناء عىل طلبه، أفاد األستاذ )...( أن املدعى عليه يرغب يف عقار بمثل 
بمساحتها  وتزويده  األرض  عىل   )...( األستاذ  بتعريف  موكيل  قام  ثم  املواصفات،  هذه 
وموقعها واسم املالك واملعلومات املهمة هلا. وتم إفهام األستاذ )...( أن األرض قدم فيها 
تم االختالف  املوافقة عليه، ولكن  للمرت، ومتت  ريال  أحد رجال األعامل سعر ١٠٠٠٠ 
عىل املدة املطلوبة لدفع كامل املبلغ، ثم تم االتفاق مع املدعى عليه عن طريق )...( أن يتم 
تقديم سعر ٩٥٠٠ ريال للمرت ملالك األرض كمفاوضة حتى نصل إىل أفضل سعر له، تم 
عرض السعر عىل املالك وأفاد بنفس اإلفادة التي سبق تزويد املدعى عليه هبا، طلب )...( 
بمنع )...( من الدخول يف السعي ولكن تم رفض ذلك مثبتا ذلك برسالة نصية منه، طلب 
املدعى عليه عن طريق )...( أن نسمح له باختبار رغبة املالك بـ ٩٧٠٠ ريال للمرت عىل أن 
يدخل معنا بالسعي، وبعد ذلك يتم الرجوع للمدعي إلخباره بالذي حصل، وذلك بعد 
تعريفه باألرض ومالك األرض، بلغنا وكيل مالك األرض بعد أقل من ٤٨ ساعة بأنه تم 
للمرت. تم االتصال عىل )...( ومعاتبته عىل عدم دفع  إفراغ األرض بسعر ٩.٧٥٠ ريال 
السعي فحاول التهرب من ذلك ومساومة موكيل فعرض ٢٠٠٠٠ ريال ومن ثم زاد املبلغ 
بالسعي وتم رفض  تنازل عن حق موكيل  فيها  توقيع ورقة  يتم  أن  ريال عىل  إىل ٥٠٠٠٠ 
املكاملات  من  عدد  وبعد  معه  والتواصل  شخصيًا  عليه  املدعى  عىل  االتصال  تم  التوقيع، 
ما  هذه  دعواي  يف  وأطلب   .)...( وكيله  مع  التواصل  طلب  ودي  بشكل  املوضوع  حلل 
ريال.   ٥٥٢.٨٦٥ مبلغ  وهو  السعي  من  موكيل  حصة  بدفع  عليه  املدعى  إلزام   - ١ ييل: 
دعواي،  هذه  ريال،   ٢٧٦.٤٣٢ مبلغ  وهو  املحاماة  أتعاب  بدفع  عليه  املدعى  إلزام   - ٢
وبسؤال املدعى عليه عن الدعوى قال: أطلب إمهايل لعرض الدعوى عىل موكيل واستعد 
إلحضار اجلواب يف اجللسة القادمة، وبناء عليه فقد تم رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن املدعي أصالة 
من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
كتابة العدل بمحافظة الدرعية رقم ٣٤١٤٩٩٦٠٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، وبصفة 
بموجب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  وكياًل  احلارض 
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 ٣٤٦٤١١٦٥ رقم  الوطني  احلرس  رئاسة  يف  املكلف  العدل  كاتب  من  الصادرة  الوكالة 
وإقامة  واملدافعة  واملرافعة  املطالبة  الوكالتني بحق  له يف  وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ، خمواًل 
ورده  اليمني  وطلب  والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  وسامعها  الدعوى 
واالمتناع عنه وإحضار الشهود وقبول احلكم ونفيه واالعرتاض عليه وطلب االستئناف 
بشأن القضية املرفوعة ضد )...( واالستالم والتسليم، وحرض حلضوره املدعى عليه وكالة 
)...( املدون هويته ووكالته سابقًا، وبسؤال املدعى عليه وكالة اجلواب قال: كل ما ذكره 
املدعي وكالة يف دعواه غري صحيح، فلم يقم املدعيان أصالة بداللة موكيل عىل العقار )...( 
ليس وكياًل عن موكيل )...( هو الذي دل موكيل وسلمه السعي كاماًل هذا ما لدي، وبعرض 
ذلك عىل املدعى عليه قال: الصحيح ما ذكرت يف دعواي، وبسؤاله هل لديه البينة؟ قال: 
ال يوجد لدى موكيل بينة، وأطلب يمني املدعى عليه أصالة عىل نفي دعواي، وبعرض ذلك 
عىل املدعى عليه وكالة قال: إن موكيل مستعد ألداء اليمني، واستعد إلحضاره يف اجللسة 
 )...( وكالة  املدعي  أخرى حرض  اجللسة. ويف جلسة  رفع  فقد جرى  عليه  وبناء  القادمة، 
املبينة هويته ووكالته يف جلسة سابقة، وحرض حلضوره املدعى عليه أصالة )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤال املدعى عليه أصالة قال: إن الذي دلني 
العقار، هذا ما  العقار هو )...( وقمت بتسليمه كامل السعي، واملدعي مل يدلني عىل  عىل 
لدي، فجرى سؤال املدعي وكالة: هل يرغب يف يمني املدعى عليه؟ قال: إنني أرغب يف 
يمينه عىل أن موكيل مل يداله عىل العقار، وأنه مل يسمع أهنم من ضمن السعاة يف األرض، وأنه 
مل يقل يل تفاهم مع وكييل )...(، هذه اليمني التي أطالب هبا، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه 
قال: أنا مستعد ألداء اليمني عىل الصفة املذكورة، أما ما ذكره من طلب اليمني أنني مل أقل 
له تفاهم مع وكييل )...( فهذا ال أذكره و)...( ليس وكياًل يل، وإنام قلت للمدعي وكالة: 
تفاهم معه ألنكم عن طريقه، هذا ما لدي، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: ال أرغب 
يف يمينه إال بالصيغة التي ذكرهتا، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: إنني مستعد ألداء 
اليمني عىل أن موكيل املدعي مل يدالين عىل العقار وال أعلم أهنم من ضمن السعاة، وأن )...( 
ليس وكياًل يل وأنني سلمت السعي كاماًل لـ )...(، وأنني قلت له: تفاهم مع )...( ألنكم 
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عن طريقه، هذا ما لدي، وقال املدعي وكالة: إنني أطلب إدخال )...( يف الدعوى، هذا ما 
لدي، وبناء عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة، ولقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: )لو يعطى 
الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم ولكن اليمني عىل املدعى عليه(، وبام أن 
املدعى عليه أصالة عىل  إثبات دعواه وطلب يمني  بينة موصلة عىل  يقدم  مل  املدعي وكالة 
صيغة استعد املدعى عليه أصالة بأدائها عدا العبارة املذكورة، وبام أن العبارة املذكورة غري 
مؤثرة يف الدعوى وال منتجة فيها، وبام أن املدعي وكالة عدل عن طلب اليمني، لذلك كله 
فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي وكالة، وأخليت سبيل املدعى عليه، كام رصفت النظر 
عن طلب املدعي وكالة إدخال )...( استنادا للامدة )٣/٧٩( من نظام املرافعات الرشعية، 
وبه حكمت، وأفهمت املدعي وكالة أن له يمني املدعى عليه متى رغب، وأن له إقامة دعواه 
عىل )...( املذكور، كام أفهمت املدعي وكالة بام تضمنته املادة السادسة واخلمسون بعد املائة 
من نظام املرافعات الرشعية والئحته التنفيذية بأنه سوف يسلم هلام صورة من نسخة احلكم 
يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٧/٢٠هـ، وأن له االعرتاض عليه يف مهلة ثالثني يوما من 
يتقدم بالئحته سقط حقه يف  املهلة ومل  انتهت  فإذا  املحدد الستالم نسخة احلكم،  التاريخ 
االعرتاض وأصبح احلكم نافذًا، وختمت اجللسة الساعة ١٠.٥٥، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/١٥هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعت الدائرة احلقوقية الرابعة يف حمكمة االستئناف بالرياض 
رقم  باخلطاب  بالرياض  العامة  املحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  هلا  الواردة  املعاملة  عىل 
املرفق  ١٤٣٥/٩/١٢هـ،  بتاريخ  لدينا  واملقيدة  ١٤٣٥/٩/١١هـ،  وتاريخ   ٣٤١٥٣٣٧٦٠
هبا الصك رقم ٣٥٣١٨٣٢٥ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٥هـ، الصادر من فضيلة القايض / )...( 
املتضمن احلكم يف الدعوى املقامة من / )...( ورفيقاه ضد / )...(، وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررت الدائرة املصادقة عىل احلكم، وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 1لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٣٣٦٢٩٥ 
حمكمة االستئناف:حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٥ رقم القرار:٣٥٢٧٨٦٨٢  

طا-اتتفاقاعىلاعمولةا-انقبةامناسيمةا وساطةا-اداللةاعىلامرشوعا-اتلسياهاعىلاتملوسِّ
تملرشوعا-اطمباتإللزتماباقميمهاا-اإنكاراتلدعوىا-اعقداتتفاسيةا-اشهادةاشهودا-اإلزتما

بدفعاتملبمغ.

1ا-مااجاءايفاكااباعملاإىلاأيباموسىاريضاتهللاعنهاملا“ والايمنعكاسضاءاسضيتافيها
تليومافلتجعتافيهارأيكافهديتافيهاللشدكاأناتلتجعافيهاتحلقافإناتحلقاسديلاالا

يبطمهايشء”.
اا-اتملوتدا)55(اوا)166(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.

أقام املدعي دعواه ضد الرشكة املدعى عليها طالبًا إلزامها بتسليمه ما يعادل نسبة مخسة 
قام بداللتها  املدعى عليها؛ وذلك ألنه  به  تنفيذ مرشوع قامت  قيمة عقد  باملائة من إمجايل 
عىل املرشوع واتفقت معه عىل استحقاقه لتلك النسبة إذا تم ترسية املرشوع عىل الرشكة ثم 
متت ترسيته عليها وقامت بتنفيذه، وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعى عليها أنكر صحتها، 
الدعوى، كام أحرض شهودا  الطرفني طبق  بني  اتفاقية  أبرز عقد  املدعي  البينة من  وبطلب 
فشهدوا عىل القيمة احلقيقية لعقد املرشوع األسايس والعقود امللحقة به، ونظرًا ألن أجرة 
القايض  حكم  فقد  لذا  امللحقة،  العقود  تشمل  وال  األسايس  العقد  عىل  تستحق  الوساطة 
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بثبوت ما يعادل نسبة مخسة باملائة من قيمة العقد األسايس بذمة الرشكة للمدعي، فاعرتض 
الطرفان، وقدم املدعي الئحة اعرتاضية أشار فيها إىل وجود فقرة يف االتفاقية تنص عىل أن 
مجيع العقود امللحقة جزء ال يتجزأ من العقد األسايس، ولذا فقد رجع القايض عام حكم به 
وحكم أخريًا بإلزام الرشكة املدعى عليها بتسليم املدعي ما يعادل نسبة مخسة باملائة من كامل 

قيمة العقد األسايس والعقود امللحقة به، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بالرياض، وقد سبق فتح 
اجللسة لدى فضيلة الشيخ )...( املالزم القضائي القائم بعمل فضيلة الشيخ )...( القايض 
يف املحكمة العامة بالرياض، بناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٢/٠٨/٠٩هـ،  وتاريخ   ٣٢٣٣٦٢٩٥ برقم  بالرياض 
٣٢١٠١٥٣٨٩ وتاريخ ١٤٣٢/٠٨/٠٩هـ، وجاء يف ضبطه ما نصه: حرض )...( سعودي 
من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  وكيال  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
كتابة عدل الثانية بالرياض رقم ٨٨٧ وتاريخ ١٤٣٣/٠١/٠٣هـ جلد ٢٠٠٤٧، واملخول 
له فيها باملطالبة واملرافعة وإقامة الدعاوى وسامع الدعوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار 
اجلنسية  سعودي   )...( حلضوره  حرض  كام  عليه،  واالعرتاض  احلكم  وقبول  والصلح 
بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن )...( بصفته رئيس جملس إدارة رشكة 
)...( للمقاوالت بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل بوزارة التجارة والصناعة رقم 
٢٤٨٧ وتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٢٥هـ جلد ٢١٤ املخول له فيها بإقامة الدعاوى واحلضور 
واملرافعة واملدافعة وقبول األحكام ورفضها وحتليف اليمني وسامعها، وبسؤال املدعي عن 
دعواه قدم مذكرة هذا نصها: )هي أن موكيل )...( سبق وأن تعاقد مع املدعى عليها رشكة 
تنفيذ قرص  القيام بخدمات استشارية عقدية من أجل ترسية مرشوع  املحدودة عىل   )...(
السيد )...( الواقع يف )...( شامل غرب )...(، وقد قام موكيل بتنفيذ ما تعاقد به مع املدعى 
عليها، إال أن املدعى عليها رشكة )...( مل تف بام التزمت به بالعقد، حيث قامت الرشكة 
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املذكورة بدفع مبلغ وقدره )٢.٤٩٦.٠٠٠ ريال( مليونان وأربعامئة وستة وتسعون ألف 
ريال وذلك عىل دفعات، وقد تبقي يف ذمتها مبلغ وقدره )١٤.٥٠٤.٠٠٠ ريال( أربعة 
هذا  جتاه  التزاماته  بجميع  وىف  قد  موكيل  وألن  ريال،  آالف  وأربعة  ومخسامئة  مليونًا  عرش 
العقد إال أن الرشكة مل تف بكامل ما تعاقدت به مع موكيل، لذا أطلب إلزام رشكة )...( 
بدفع مبلغ وقدره )١٤.٥٠٤.٠٠٠ ريال( أربعة عرش مليونًا ومخسامئة وأربعة آالف ريال، 
مع العلم بأن موكيل هو من قام بجلب رشكة )...( وتعريفهم بالسيد/ )...(، هذا ما لدينا 
من دعوى، ولدينا البينة الكاملة عىل ما ندعي( ا.هـ نصه، كام أرفق معها جمموعة أوراق منها 
كشف  وكذلك   ،)...( السيد  مع  عليها  املدعى  الرشكة  عقد  وكذلك  الطرفني،  بني  العقد 
احلساب الصادر من البنك )...( فيه بيان التحويالت من الرشكة املدعى عليها إىل املدعي، 
الدعوى، وجرى  البنك )...( جرى ضمها يف ملف  وكذلك صورة شيك مسحوب عىل 
تزويد املدعى عليه وكالة بنسخة من صحيفة الدعوى وكذلك من املرفقات، وبسؤاله عن 
وعليه  لطلبه،  فأجبته  موكيل  إىل  بالرجوع  املهلة  أطلب  بقوله:  أجاب  الدعوى  عىل  جوابه 
رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى لدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالرياض فتحت 
انتقل فضيلة ناظر القضية  اجللسة يوم االثنني ١٤٣٣/٠٦/٠٢هـ الساعة ٠٠: ١١، وقد 
نظام  من   )١٦٦( املادة  عىل  بناًء  القضية  نظر  مواصلة  وقررت  املحكمة  هبذه  العمل  عن 
املرافعات الرشعية، هذا وقد حرض يف هذه اجللسة املدعي وكالة، كام حرض )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن املدعى عليها بموجب الوكالة 
جلد  ١٤٣٢/٠٧/٠٥هـ  وتاريخ   ٤٩٠١٢ برقم  الثانية  الرياض  عدل  من  الصادرة 
)١٩٦٣٩( والتي ختوله حق املرافعة واملدافعة واإلقرار هذا، وبعرض الدعوى عىل املدعي 
تم بني  الذي  العقد  اإليضاح عن طبيعة  مزيدًا من  منه  فطلبت  بأن هذه دعواه،  أقر  وكالة 
موكله وبني املدعى عليها فقال: إن موكيل قام بداللة املدعى عليها عىل املرشوع املذكور، 
ترسية  تم  إذا  أنه  االتفاق بني موكيل واملدعى عليها عىل  الطرفني وكان  بالتوفيق بني  وقام 
املرشوع عليهم فله ٥% من قيمة املرشوع، وقد بلغ إمجايل قيمة املرشوع مبلغ ثالثامئة وأربعني 
مليونًا، وعىل هذا فيكون نصيب موكيل منها هو سبعة عرش مليونًا، استلم منها املبلغ الذي 
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دعواي،  هذه  ملوكيل،  بتسليمه  عليها  املدعى  إلزام  أطلب  به،  املدعى  املبلغ  وتبقى  ذكرت 
وبعرض دعوى املدعي عىل املدعى عليه وكالة أبرز مذكرة وقال: إن جوايب هو ما جاء يف 
الذي ذكره، وأما  تنكر االتفاق  املذكرة، فطلبت منه ذكر ملخصها فقال: إن موكلتي  هذه 
وقد  فيها،  حق  له  يكن  مل  ولكن  صحيحة  فهي  موكلتي  من  استلمها  أنه  ذكر  التي  املبالغ 
بالنسبة  وأما  بذلك،  ختوهلم  ومل  موكلتي  الرشكة  علم  دون  املدراء  بعض  قبل  من  رصفت 
لتكلفة املرشوع فهي غري صحيحة وهي أقل من ذلك بكثري، هكذا أجاب، هذا وقد جرى 
إرفاق مذكرة اجلواب يف أوراق املعاملة، هذا وبسؤال املدعي عن البينة أبرز صورة ورقة عىل 
األول  الطرف  استشارية  “اتفاقية خدمات  فيها:  )...( غري مؤرخة جاء  مطبوعات رشكة 
رشكة )...( للمقاوالت املحدودة الطرف الثاين السيد )...(، لقد تم االتفاق بني الطرفني 
عىل أن يدفع الطرف األول ما نسبته ٥% من قيمة العقد اخلاص بإنشاء مرشوع قرص السيد 
)...( بالرياض يف حال ترسية املرشوع عىل الطرف األول وتدفع النسبة املذكورة كام ييل: ١ـ 
يدفع ما نسبته ٢.٥%  من قيمة املرشوع عند توقيع العقد واستالم الدفعة املقدمة إذا بلغت 
١٠% والباقي عىل دفعات حسب العرشة مستخلصات األوىل املدفوعة عن العمل. ٢ـ تدفع 
كامل النسبة البالغة ٥% من قيمة العقد إذا تم استالم دفعة مقدمة ١٥% من قيمة العقد وبناًء 
عىل ما تقدم تم حتريره والتوقيع عليه بالرياض بتاريخ / / )بدون تاريخ(. الطرف األول 
رشكة )...( للمقاوالت املحدودة توقيعه اخلتم الطرف الثاين السيد / )...( توقيعه” ا.هـ، 
إلحضارها،  ومستعد  موكيل  لدى  موجودة  إهنا  قال:  الورقة  أصل  عن  املدعي  وبسؤال 
وبعرضها عىل املدعى عليه وكالة قال: سوف أراجع موكلتي وأجيب يف اجللسة القادمة، 
ورفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض فيها املدعي وكالة واملدعى عليه وكالة، وبسؤال 
املدعي وكالة عن أصل الورقة التي أبرزها يف اجللسة املاضية قال: إنني نسيت أن أحرضها 
القادمة، هكذا قال، هذا وبسؤال  وإال فهي موجودة لدي ومستعد إلحضارها يف اجللسة 
ولكن  صحيحة  إهنا  قال:  وكالة  املدعي  أبرزها  التي  الورقة  تلك  عن  وكالة  عليه  املدعى 
الورقة  مضموهنا خيالف ما تم االتفاق عليه، هكذا قال، فسألته عن قصده بمخالفة تلك 
املدعي  قائاًل: حيث إن االتفاق كان عىل أساس أن يقدم موكل  ملضمون االتفاق فأجاب 
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ملوكلتي استشارات هندسية وفنية بخصوص ذلك املرشوع، إال أنه مل حيصل يشء من ذلك، 
هكذا قال، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: ما ذكره غري صحيح وهذا تناقض منهم، 
حيث سبق أن أنكروا تلك االتفاقية ثم إهنم أقروا هبا ودفعوا بأهنا يف موضوع استشارات 
هندسية، وهذا كله غري صحيح، والصحيح هو ما ذكرت من أن ذلك االتفاق كان بخصوص 
استحقاق موكيل ألجرة الوساطة بني صاحب املرشوع وبني الرشكة املدعى عليها، هكذا 
قال، ثم سألت املدعى عليه وكالة: هل قامت موكلته بتنفيذ ذلك املرشوع املذكور يف االتفاق 
فقال: إنه مل يتم تنفيذه بالكامل، هكذا قال، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: لقد نصت 
االتفاقية عىل أن حق موكيل يستحق كاماًل عند استالم املدعى عليها للدفعة العارشة، وقد 
استلمت املدعى عليها الدفعات العرشة، وقد سبق أن أبرز املدعى عليه وكالة صورة من 
الشيكات املستلمة من صاحب القرص، ومن ضمنها الشيك الذي خيص الدفعة العارشة، 
بنك  املسحوب عىل  الشيك  املعاملة وجدت من ضمنها صورة  أوراق  إىل  وبالرجوع  هذا 
)...( برقم ٧٠٧٧٠٦ وتاريخ ١٤٢٨/٠٣/٠٨هـ من حساب صاحب القرص )...( ألمر 
تضامن رشكتي )...( و )...( للمقاوالت بمبلغ ثالثة ماليني وثالثة وستني ألفًا ومخسامئة 
وأربعة وعرشين ريااًل مقابل مستخلص رقم )١٠( من عقد إنشاء قرص )...( بالرياض . 
ا.هـ، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: سوف أراجع موكيل وأجيب يف اجللسة 
القادمة ورفعت اجللسة، ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة واملدعى عليه وكالة وبسؤال 
الشيك  إن  قال:  املاضية  اجللسة  يف  سابقًا  املذكورة  الشيك  صورة  عن  وكالة  عليه  املدعى 
صحيح فسألت املدعى عليه وكالة عن إمجايل تكلفة املرشوع فقال: إن إمجايل تكلفة املرشوع 
مبلغ مائة واثنني وستني مليونًا وثالثامئة وتسعة وثالثني ألفًا وثامنامئة وسبعة وعرشين ريااًل 
وتسعامئة  ألفًا  وتسعني  وواحد  ومائة  مليونًا  وأربعني  اثنني  مبلغ  منها  موكلتي  استلمت 
وواحد وثامنني ريااًل، وبقية املبلغ ما زال بذمة مالك املرشوع، وبعرض ذلك عىل املدعي 
صحيح،  غري  فهذا  ذكر  ما  هو  املرشوع  تكلفة  أن  من  وكالة  عليه  املدعى  ذكره  ما  قال: 
مليونًا، وأما استالم موكلته لكامل  تكلفته ثالثامئة وأربعني  بلغت  أن املرشوع  والصحيح 
املبلغ فهذا ال عالقة ملوكيل به؛ إذ إن استحقاق موكيل يثبت باستالم الدفعة العارشة، هكذا 
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أجاب، ثم أبرز أصل االتفاقية التي بني موكله وبني موكلة املدعى عليه ثم سألت املدعي 
القادمة،  اجللسة  يف  أحرضها  وسوف  لدي،  قال:  املرشوع  تكلفة  عىل  بينة  ألديه  وكالة: 
ورفعت اجللسة، ويف جلسة أخرى حرض فيها املدعي وكالة واملدعى عليه وكالة وبسؤال 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( معه  وأحرض  لدي  قال:  البينة  عن  وكالة  املدعي 
املدين رقم )...( وبسؤاله عام لديه قال: إنه يف شهر رجب املايض كنت متواجدًا يف مكتب 
بأن  يل  ذكر  املكتب  عنده يف  وقابلت شخصًا   )...( امللك  الواقع عىل طريق  وكالة  املدعي 
اسمه )...( وأنه يعمل مديرًا للمشاريع يف املنطقة الوسطى لرشكة )...(، ودار حديث بيني 
بثالثامئة  تقدر   )...( للسيد  التابع   )...( قرص  مرشوع  تكلفة  أن  خالله  من  يل  وذكر  وبينه 
وأربعني مليونًا، وأنه هو من قام بتسليم العقد ملكتب صاحب القرص بعد تدوينه من قبل 
السجل  به، كام أحرض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب  ما لدي وأشهد  الرشكة، هذا 
املدين رقم )...(، وبسؤاله عام لديه قال: أشهد هلل أنه يف شهر رجب املايض كنت متواجدًا يف 
مكتب املدعي وكالة والواقع عىل طريق امللك )...(، وكان القصد من تواجدي هو جمرد 
أن  قابلت عنده شخصًا ذكر يل  األول، وقد  الشاهد  باملكتب  متواجدًا  له، وقد كان  زيارة 
اسمه )...( ودار حديث بيني وبينه، وذكر لنا أنه يعمل مهندس مشاريع لدى رشكة )...(، 
وأربعني  ثالثامئة  قدرها  بتكلفة   )...( للسيد   )...( قرص  مرشوع  بتسليم  قام  من  هو  وأنه 
مليونًا، فعجبت من هذه القيمة، وقلت له: كيف ذلك؟ فأبرز يل رخصة اإلقامة اخلاصة به 
وقرأت فيها أنه عىل كفالة رشكة )...(، هذا ما لدي وأشهد به، فسألت املدعي وكالة: ألديه 
جلسة  ويف  اجللسة.  ورفعت  القادمة،  اجللسة  يف  أحرضها  وسوف  لدي  قال:  بينة؟  زيادة 
خالل  باملوعد  تبلغه  رغم  وكالة  عليه  املدعى  حيرض  ومل  وكالة  املدعي  فيها  حرض  أخرى 
اجللسة املاضية، لذا قررت إكامل نظر الدعوى غيابيًا استنادًا للامدة )٥٥( من نظام املرافعات، 
وبسؤال املدعي وكالة عن البينة التي وعد بإحضارها أحرض معه )...( ... اجلنسية بموجب 
 )...( مكتب  يف  أعمل  كنت  إنني  قال:  لديه  عام  وبسؤاله   ،)...( رقم  اإلقامة  رخصة 
لالستشارات القانونية بمهنة مستشار قانوين، وقد حرض لدى املكتب أحد املراجعني وطلب 
تدقيق ملحق عقد وتطبيقه مع عقد أسايس، وهل هناك خالف بني العقد األسايس والعقد 
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وامللحق  األسايس  العقد  عىل  اطلعت  أن  وبعد  والنظامية؟  الرشعية  الناحية  من  امللحق 
وجدت أنه خيص قرص السيد )...(، وكان سمي يف العقد األساس قرص )...(، وكان العقد 
لبنود  مطابقة  أهنا  ووجدت  العقد  ملحق  بنود  عىل  اطلعت  وقد   ،)...( ورشكة   )...( بني 
ثالثامئة  بلغت  امللحق  إضافة  بعد  للعقد  الفعلية  القيمة  أن  وجدت  كام  األسايس،  العقد 
الطرفني، وال  العقد موقعًا بني  امللحق، ومل يكن  ما كان مكتوبًا يف  وأربعني مليونًا حسب 
أعلم هل كان احلارض من طرف )...( أو من طرف رشكة )...(، هذا ما لدي وأشهد به، كام 
أبرز املدعي وكالة صورة ملحق عقد قرص )...( عىل مطبوعات اإلدارة القانونية بمكتب 
)...(، وقد جاء يف مستهله بأن يعد هذا امللحق ملحقًا لبنود االتفاق املربمة بني كل من )...( 
العقود هو مبلغ  بأن كامل قيمة  الثاين منه  البند  ورشكة )...( ويمثلها )...(، وقد جاء يف 
إمجايل قدره ثالثامئة وأربعون مليون ريال سعودي .ا.هـ، وقبل انتهاء اجللسة حرض )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بالوكالة عن )...( بصفته رئيس جملس 
التجارة  العدل بوزارة  إدارة رشكة )...( للمقاوالت بموجب الوكالة الصادرة من كاتب 
بإقامة  فيها  له  املخول   ٢١٤ جلد  ١٤٣٢/٠٤/٢٥هـ  وتاريخ   ٢٤٨٧ رقم  والصناعة 
الدعاوى واحلضور واملرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار، هذا وبعرض ملحق العقد الذي 
اجللسة  أراجع موكيل وأجيب يف  قال: سوف  عليه وكالة  املدعى  املدعي وكالة عىل  أبرزه 
حلضوره  وحرض  وكالة  املدعي  فيها  حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  ورفعت  القادمة، 
تضمن  وقد  هذا  صحيح،  إنه  قال:  العقد  ملحق  عن  وبسؤاله   ،)...( وكالة  عليه  املدعى 
بني  املربمة  االتفاق  لعقود  ملحقًا  يعد  امللحق  هذا  بأن  إليه  اإلشارة  سبق  ما  إىل  باإلضافة 
بتاريخ  املوقع   )...( قرص  لتنفيذ  األصيل  ١ -العقد  كالتايل:  وهي  إليها  املشار  الطرفني 
١٤٢٦/٠٧/٠٦هـ إلخ )...(، ولتأمل ما سبق رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض فيها 
املدعى  بني  العقد األصيل  االطالع عىل  )...(، وجرى  عليه وكالة  واملدعى  املدعي وكالة 
عليها و )...( والذي سبق وأن أبرزه وكيل املدعى عليها، وقد جاء فيه اتفاقية إنشاء قرص 
)...( ومؤرخ يف ١٤٢٦/٠٧/٠٦هـ، وقد جاء يف املادة الرابعة من أن القيمة االمجالية للعقد 
هو مبلغ مائة واثنني وستني مليونًا وثالثامئة وتسعة وثالثني ألفًا وثامنامئة وسبعة وعرشين 
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أن  من  وكالة  عليه  املدعى  ذكره  عام  وكالة  املدعي  وبسؤال  هذا  العقد،  تنفيذ  مقابل  ريااًل 
االتفاقية التي كانت بني موكلته وموكل املدعي كانت عىل أساس تقديم خدمات استشارية 
وأن موكله مل يقم بذلك قال: سبق أن ذكرت بأن هذا غري صحيح، حيث نصت االتفاقية 
عىل أن النسبة تستحق ملوكيل عند ترسية العقد وجهد موكيل هو قيامه بالوساطة بني موكلة 
املدعي و )...( لرتسية املرشوع، هكذا قال، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: إن 
موكل املدعي ال يستحق هذه النسبة، وقد سبق وأن بينت سبب ذلك، هكذا أجاب، ولتأمل 
القضية رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة واملدعى عليه وكالة )...(، 
وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ونظرًا ملا تضمنته ورقة االتفاقية التي أبرزها املدعي 
وكالة من استحقاق موكل املدعي ملا قدره ٥% من تكلفة مرشوع قرص )...( يف حال ترسيته 
عىل املدعى عليها ولكون وكيل املدعى عليها قد أقر بصحة االتفاقية ودفع بأهنا ختص تقديم 
خدمات استشارية، وأن موكل املدعي مل يقم بذلك، ولكون نص االتفاقية يتناىف مع ذلك 
الدفع، حيث نصت عىل أن النسبة تستحق عند ترسية املرشوع، وبام أن املدعى عليه وكالة 
إليه سابقًا،  املشار  االتفاقية  عليها حسب عقد  املدعى  املرشوع عىل  ترسية  تم  بأنه  أفاد  قد 
وحيث إن العقد األساس الذي كان بني )...( واملدعى عليها املؤرخ يف ١٤٢٦/٠٧/٠٦هـ 
هي  وكالة  املدعي  يذكرها  التي  التكاليف  وألن  ريال،   ١٦٢.٣٣٩.٨٢٧ تكلفته  بلغت 
لعقود ملحقة هبذا العقد حسب نص االتفاقية امللحقة التي أبرزها يف جلسة سابقة، ولكون 
أجرة الوساطة التي يطالب هبا املدعي إنام تستحق عىل العقد األساس أما ما يتبعه من عقود 
فال يظهر وجه يف استحقاق أجرة السمرسة عليه، ومما يؤكد ذلك ما جاء يف نص االتفاقية 
من أن النسبة تستحق بعد استالم الدفعات العرش وهي متثل تكاليف العقد األساس دون ما 
أحلق هبذا العقد من اتفاقيات، وألن النسبة املستحقة للمدعي حسب تكلفة العقد األساس 
هي مبلغ ٨.١١٦٩٩١.٣٥ ريال، وإلقرار املدعي باستالم جزء من املبلغ؛ لذا فقد ثبت 
لدي أن بذمة الرشكة املدعى عليها ملوكل املدعي مبلغ مخسة ماليني وستامئة وعرشين ألفًا 
وتسعامئة وواحد وتسعني ريااًل ومخس وثالثني هللة ٥.٦٢٠.٩٩١.٣٥ ريال وحكمت 
بذلك، وبعرض احلكم عىل الطرفني قررا عدم القناعة وطلبا االستئناف بالئحة اعرتاضية، 
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بتعليامت  وأفهام  اجللسة،  انتهاء  بعد  احلكم  من  نسخة  تسليمهام  يتم  سوف  بأنه  وأفهام 
االستئناف.

 ،٠١:٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ  املوافق  األربعاء  يوم  يف 
وتاريخ   ٣٤٣٢٠٦٩٤ رقم  القرار  وبرفقها  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد 
١٤٣٤/٠٩/١٦هـ، املتضمن أنه لوحظ أن فضيلته مل يذكر مستنده يف نظر هذه الدعوى 
مع أهنا مطالبة لقاء سمرسة قام هبا املدعي أصالة، فهل هي من اختصاصه أم من اختصاص 
عند  االختصاص  مستند  بذكر  العادة  مل جتر  إنه  فأقول:  .هـ وعليه  ا  أخرى؟  جهة قضائية 
اختصاص  من  أهنا  أرى  القضية  فهذه  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  الدعوى،  نظر 
تعاقد بصفته  املدعي قد  إن  إذ  تاجرين؛  السمرسة مل يكن بني  العام نظرًا ألن عقد  القضاء 
الشخصية، هذا ما لزم بيانه. ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ افتتحت اجللسة 
الساعة ٠٨.٣٠ وفيها حرض املدعي وكالة وحرض حلضوره املدعى عليه وكالة، وقد وردنا 
قرار حمكمة االستئناف رقم ٣٤٣٦١٤٩١ وتاريخ  ١٤٣٤/١١/١٨هـ املتضمن ما نصه: 
املدعي قد أشار يف  املعاملة يالحظ أن  وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة وأوراق 
الئحته إىل أمور مهمة مل نجد أن فضيلته ناقشها، ومنها ما ورد يف املادة ) ٢/٤( من العقد 
التي تضمنت أن القيمة اإلمجالية التي يستحقها املدعي ختضع للزيادة والنقص تبعًا لتنفيذ 
كميات األعامل التي يف ظاهرها تؤيد ما يطالب به املدعي، فعىل فضيلته مناقشة ذلك كله 
بحضور الطرفني، وتقرر ما يلزم وإحلاقه يف الضبط وصورته والصك وسجله بعد عرضه 
عليها ألخذ القناعة من عدمها، وإكامل ما يلزم لذلك ا.هـ، وبسؤال املدعي وكالة عام ذكره 
يف الئحته االعرتاضية أبرز مذكرة وطلبت منه تنزيلها يف ذاكرة حتى يتم إدخاهلا يف النظام، 
 ،)...( وكالة  عليه  واملدعى  وكالة  املدعي  فيها  حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  ورفعت 
وبمناقشة املدعي وكالة عن اعرتاضه الذي تقدم به أبرز مذكرة جاء فيها: “أواًل: االتفاقية 
التي متت بني موكيل وبني املدعى عليها قد نصت رصاحة أن تدفع املدعى عليها ٥% من 
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قيمة العقد اخلاص بإنشاء مرشوع قرص )...( بالرياض يف حال ترسية املرشوع عىل رشكة 
)...(، وقد حصل ذلك، وألن العقد األسايس )مرفق صورته( قد نص يف مادته رقم ٤ -٢ 
الفعلية  األعامل  كميات  لتغري  تبعًا  النقص  أو  للزيادة  اإلمجالية  القيمة  هذه  )ختضع  بقوله: 
التي يقوم املقاول بتنفيذها.. إلخ(، لذا فإن موكيل داخل يف صلب هذه االتفاقية ألن اجلعل 
املقدر له هو مبلغ غري حمدد برقم حمدد بل هو عىل حسب العقد، ويكون موكيل داخل يف 
هذا سواء زاد العقد أو نقص، وبام أن آخر اتفاقية متت بني )...( ورشكة )...( املؤرخة يف 
١٤٣٠/٠٥/١٠جاء يف ثانيًا ما نصه: )تم االتفاق بني الطرفني بأن كامل قيمة العقود هو 
مبلغ إمجايل قدره ) ٣٤٠ مليون ريال( ثالثامئة وأربعني مليون ريال، وقد ذكر هذا يف رقم 
إنشاء قرص )...(، فام  العقد األخري وإهنا ختص  أقر وكيل املدعى عليها بصحة  )٢(، وقد 
يتم  فلامذا  إنشاء قرص )...(  املدعى عليها خيص  الرشكة  العقد اخلاص بموكيل مع  أن  دام 
األخذ بالعقد األسايس ويرتك ما سواه مع أنه نص رصاحة عىل أن العقد األخري يشمل مجيع 
العقود؟ فهل يوجد رشط بني موكيل وبني املدعى عليها حيال ذلك؟ ثانيًا: أن العربة بالعقود 
وهو ما يتفق عليه أطراف العقد بام ال خيالف النص الرشعي، فال جيوز ألحد االعرتاض عليه 
إال هبذا الطريق، وقد انتهى الطرفان يف االتفاقية املؤرخة يف ١٤٣٠/٠٥/١٠هـ األخرية إىل 
أن مجيع العقود اخلاصة هبذا املرشوع هي جزء ال يتجزأ منه، وتم تفقيطها يف موضوع هذا 
العقد، وقد نص عليها رصاحة بعدم التجزئة يف املادة التاسعة من االتفاقية املشار إليها حيث 
جاء ما نصه: )كام اتفق الطرفان عىل ضمه إىل العقد األسايس والعقود األخرى امللحقة له 
وصريورته جزًء مكماًل وجزًء ال يتجزأ منها(. مرفق رقم )٣(، عليه فإين أطلب أن تكون 
النسبة التي جعلت ملوكيل هي عىل كامل العقد والبالغة )٣٤٠ مليون ريال( ثالثامئة وأربعني 
مليون ريال، ليصبح إمجايل حقوق موكيل مبلغ وقدره مبلغ )١٤.٥٠٤.٠٠٠ ريال( أربعة 
عرش مليونًا ومخسامئة وأربعة آالف ريال. ا.هـ، وبعرضه عىل املدعى عليه وكالة أبرز مذكرة 
هذه  )ختضع  نصه:  بام   )...( مع  موكلتي  عقد  من   )٤ -٢( املادة  جاءت  فيها”أواًل:  جاء 
املقاول  يقوم  التي  الفعلية  األعامل  كميات  لتغيري  تبعًا  النقص،  أو  للزيادة  اإلمجالية  القيمة 
بتنفيذها، طبقًا واستنادًا إىل األعامل اإلضافية والتكميلية والتعديالت التي يقوم بإجرائها 
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املقاول بناء عىل طلب صاحب العمل يف نطاق احلدود املنصوص عليها يف رشوط العقد(، 
مفهوم هذه املادة هو أن القيمة اإلمجالية التي حددهتا الفقرة )١( من املادة الرابعة وهي مبلغ 
)٨٢٧.٣٣٩.١٦٢( ريال هي قيمة تقديرية وأولية، وأما القيمة الفعلية هلذا العقد أي العقد 
األسايس فهي قيمة ما يتم تنفيذه ىف الواقـع، حيث إنه -أي العقد - خاضع كسائر عقود 
املقاوالت للزيادة أو النقص حسب ما يتفق عليه الطرفان، فالسائد يف عقود املقاوالت أن 
يطلب صاحب املرشوع أعاماًل إضافية بعد توقيع العقد، فهذه األعامل اإلضافية تؤدي اىل 
زيادة قيمة العقد، كام حيق لصاحب املرشوع أن حيذف بنودًا موجودة يف العقد مما يؤدي اىل 
ختفيض قيمة العقد، وهذا هو املقصود مما جاء يف املادة )٤ -٢( من العقد بالزيادة والنقصان 
من أعامل املرشوع املتفق عليه، وهذا العقد خاص بمرشوع حمدد وهو قرص ... وال يتعدى 
إىل أي عقود أخرى غريه. ثانيًا: وفقًا ملا جاء يف الفقرة )٤ -٢( فإن مرشوع بناء قرص ... قد 
كلف فعليًا مبلغًا قدره )٧٧٩.٦٤٢.١٠٤( ريااًل، وبالتايل فإن أية نسبة يف حال استحقاق 
املدعي هلا يلزم أن حتسب عىل هذه القيمة الفعلية وليس عىل القيمة التقديرية املنصوص عليها 
يف الفقرة )١( من املادة الرابعة. ثالثًا: االتفاقية املربمة مع املدعي تنص عىل أن يدفع الطرف 
ترسية  بالرياض يف حال   )...( مقر  بإنشاء  العقد اخلاص  قيمة  نسبته )٥ %( من  ما  األول 
املرشوع عىل الطرف األول، وهذا يعني أن نطاق االتفاقية مع املدعي هي العقد األسايس 
اخلاص بإنشاء القرص فقط وال تشمل االتفاقيات األخرى كوهنا مستقلة استقالاًل تامًا عن 
العقد األساس. ا.هـ، ولتأمل القضية رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة 
ولكون  املدعي،  ذكره  ما  ولوجاهة  سبق،  فيام  التأمل  وبعد  وكالة،  عليه  املدعى  حيرض  ومل 
العقود امللحقة هي يف ضمن مرشوع واحد، وحيث تضمنت االتفاقية األخرية أهنا شاملة 
هي  اإلمجالية  العقد  قيمة  أن  من  االتفاقية  تلك  تضمنته  ملا  ونظرًا  السابقة،  العقود  لكافة 
ثالثامئة وأربعني مليونًا، وبام أن اتفاقية املدعي مع املدعى عليها هي بالنسبة املئوية عىل قيمة 
املرشوع كاماًل وهذا يعني استحقاقه للنسبة حسب قيمة املرشوع كاملة، وملا جاء يف كتاب 
عمر ريض اهلل عنه إىل أيب موسى: )وال يمنعك قضاء قضيته فيه اليوم فراجعت فيه رأيك 
فهديت فيه لرشدك أن تراجع احلق فإن احلق قديم، ال يبطله يشء(، لذا فقد قررت الرجوع 
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عام حكمت به سابقًا، ثم حكمت أن بذمة املدعى عليها للمدعي مبلغ أربعة عرش مليونًا 
ومخسامئة وأربعة آالف ريال متثل استحقاق املدعي حسب النسبة املتفق عليها من قيمة العقد 
كاملة بعد حسم الواصل، وألزمت املدعى عليها بسدادها، وهذا احلكم يعد حضوريًا يف 
حق املدعى عليها، وسوف يتم تبليغ املدعى عليها باحلكم بواسطة املحرضين. ويف جلسة 
أخرى حرض املدعى عليه وكالة )...( املدونة هويته ووكالته سابقًا وجرى تسليمه صورة 
من نسخة احلكم، كام أفهمته بأن له مهلة ثالثني يومًا من تاريخ استالمه لتقديم اعرتاضه، 
فإذا انتهت املهلة ومل يقدم الئحته االعرتاضية سقط حقه يف االعرتاض وأصبح احلكم نافذًا، 
وبه ختمت اجللسة. ويف جلسة أخرى وردنا الالئحة االعرتاضية املقدمة من وكيل املدعى 
عليها املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١١٩٩٩١٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ املكونة من اثني 
عرش ورقة، وباالطالع عليها مل أجد هبا ما يؤثر عىل ما حكمت به، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ.
احلقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بالرياض عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض 
برقم ٣٤/٢٠٧٩٠٢١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٨هـ واملقيدة لدينا برقم ٣٤٢٠٧٩٠٢١ وتاريخ 
الشيخ / )...(،  باملحكمة  القايض  الصادر من فضيلة  املرفق هبا الصك  ١٤٣٥/٦/٩هـ، 
ضد /   )...( بدعوى /  اخلاصة  ١٤٣٤/٧/٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٧٧٨٧ برقم  املسجل 
)...(، وبدراسة الصك وصورة الضبط والالئحة وأوراق املعاملة تقرر الدائرة املوافقة عىل 
به فضيلته  ما حكم  املالحظة عىل  يوجب  ما  يظهر  السابق، ومل  رجوع فضيلته عن حكمه 

أخريًا، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٧٠٤١٠٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧ رقم القرار:٣٥٣٠٦٤٦١  

وساطةا-ابيعاسجادا-اتقميلاعمولةالموسيطا-افقخاتلبيعا-اطمبارداتلعمولةا-اإنكارا
تلدعوىا-اعدماتلبينةا-ارفضايمنياتملدعىاعميها-ارصفاتلنظل.

1ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)الوايعطىاتلناسابدعوتهلاالدعىاناسادماءارجالا
وأموتهللاولكناتليمنياعىلاتملدعىاعميه(ا.

اا-سولهاعميهاتلصالةاوتلقالملا)اشاهدتكاأوايمينها(.

عىل  داللته  مقابل  منه  تسلمه  ما  برد  إلزامه  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
بيع سجاد مملوك للمدعي وذلك ألن املشرتي أعاد ذلك السجاد، وبعرض الدعوى عىل 
بينة له عىل دعواه وأنه ال  أنه ال  البينة من املدعي قرر  املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب 
يقبل يمني املدعى عليه عىل نفيها، ولذا فقد رصف القايض النظر عن دعوى املدعي وأفهمه 
بأن له إقامتها متى ما ريض بيمني املدعى عليه، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف. 

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
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برقم  جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
٣٣٧٠٤١٠٦ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢٢٠٩١٢٧ وتاريخ 
١٤٣٣/١٢/٢١هـ، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٣٠: ١١ للنظر يف القضية احلقوقية املرفوعة من )...(، بشأن مطالبة بقيمة مبيع، وفيها حرض 
املدعى  اإلقامة رقم )...(، وحرض حلضوره  اجلنسية بموجب رخصة   ... املدعي / )...( 
عليه وكالة / )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وكياًل عن )...(، 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية شامل حمافظة جدة برقم ١٠٦٤٤٤ وتاريخ 
١٤٣٢/١٢/٢٠هـ، وادعى األول قائاًل يف حترير دعواه: قام املدعى عليه بالكيد يل، حيث 
أومهني بأن )...( رمحه اهلل يرغب يف رشاء سجاد مني فقمت بتسليمه السجاد، ثم استلم 
السجاد أخي )...(، وسلمت املدعى عليه عموالت عىل البيع جمموعها ثالثامئة ألف ريال، 
لذا أطلب إلزام املدعى عليه إعادة العموالت املسلمة له وقدرها ثالثامئة ألف ريال، هذه 
دعواي، وبسؤال املدعى عليه أجاب قائاًل: أطلب مهلة للرجوع ملوكيل، فأجبته لطلبه، وعليه 
رفعت اجللسة. ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/١٠/٢١هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض 
املدعي / )...( وحرض حلضوره املدعى عليه وكالة / )...( املدون هويتهام سابقًا، وبسؤال 
ومطالبة  لدعوى  صحة  ال   ( نصه:  ما  تضمنت  الئحة  أبرز  أجله  من  استمهل  عام  املدعي 
مذكور  هو  حسبام  التايل:  عىل  تأسيسًا  وتفصياًل  مجلة  ينكرها  عليه  املدعى  وموكيل  املدعي 
عدد  حيدد  ومل  اهلل  رمحه   )...( لألمري  سجاد  سلم  قد  املدعى  أن  الدعوى  صحيفة  بمقدمة 
السجاد مما يعني أنه قد سلم العديد من السجاد، ذكر املدعى بالدعوى أنه سلم للمدعى عليه 
مبلغ ) ٣٠٠.٠٠٠( ثالثامئة ألف ريال مقابل عمولة بيع السجاد، وبالفعل وكام هو مذكور 
بالفقرة رقم ) ١( أعاله أنه قد باع عىل )...( العديد من السجاد، ثم قام بدفع املبلغ املذكور 
للمدعى عليه مقابل عمولته عىل بيع السجاد املذكور، حيث كان املدعي يدفع للمدعى عليه 
غري  بحديث  حتدث  أصالة /  املدعي  عىل  وبعرضه   ،)...( من  القيمة  استالم  بعد  عمولته 
مفهوم، ومحاية حلقه قررت إحضار مرتجم، وعليه رفعت اجللسة. ثم يف جلسة أخرى لدي 
أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة وخلف القايض )...(، ويف يوم االثنني 
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املوافق١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي أصالة واملدعى عليه وكاله 
املدونة هويتهم ووكالة املدعى عليه مسبقًا، كام حرض حلضورهم املرتجم هبذا املحكمة )...( 
... بموجب اإلقامة رقم ٢٠٤١٠٨٥٣٩٦، وبتالوة ما تم ضبطه صادق عليه الطرفان، هذا 
املدعى  بني وبني  االتفاق  تم  إنه يف عام ١٤١٤هـ  فقال:  املدعي حترير دعواه  وطلبت من 
عليه أصالة عىل أن يقوم بالداللة لألمري )...( عىل السجاد الذي أملكه، وتم بيع سجادتني 
عليه  املدعى  بإعطاء  )...(، وقمت  ريال لألمري  ألف  ثالثة ماليني وستامئة  بقيمة وقدرها 
أصالة مبلغًا وقدره ثالثامئة ألف ريال عمولة له عىل العمل الذي قام به، وبعد عرش سنوات 
املدعى  إلزام  أطلب  لذا  يل؛  يرجعها  ومل   )...( ألخي  املذكورتني  السجادتني   )...( أرجع 
عليه بإرجاع املبلغ الذي سلمته له والبالغ ثالثامئة ألف ريال، هذه دعواي، وبسؤال املدعى 
عليه وكالة عن الدعوى أجاب قائاًل: جوايب هو ما ذكرته يف اجللسة السابقة، عليه رفعت 
اجللسة. ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي 
بياناته يف  املدونة   )...( املحكمة  برفقة مرتجم  بياناته يف جلسة سابقة  املدونة   )...( أصالة 
جلسة سابقة، وحرض حلضورمها املدعى عليه وكالة )...( املدونة بياناته يف جلسة سابقة، 
فجرى سؤال املدعي عن السبب يف تأخره بإقامة الدعوى فقال: كنت أجتهد حلل القضية 
وديًا، وملا أيست من ذلك أقمت الدعوى يف الرياض قبل سبع سنوات، ثم أفهموين بأن عيل 
أن أقيم الدعوى يف جدة فأقمتها قبل سنة، هكذا ذكر، وقرر أنه مل يستلم من )...( أي مبلغ 
حتى اآلن، هكذا قرر، فطلبت من املدعى عليه وكالة تبليغ موكله للحضور فاستعد لذلك 
اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ففي  لذلك  اجللسة.  ورفعت 
وفيها حرض املدعي )...( برفقة مرتجم املحكمة )...( املدونة بياناهتام يف جلسة سابقة، كام 
الرشعي  وكيله  برفقة   )...( رقم  املدين  بالسجل  )...( سعودي  أصالة  عليه  املدعى  حرض 
)...( سعودي بالسجل املدين رقم )...(، وجرى عرض الصلح عىل الطرفني فامتنعا عنه، 
ما ذكرت سابقًا، هكذا ذكر،  ليس عندي غري  فقال:  البينة عىل دعواه  املدعي  فطلبت من 
فأفهمته بان له يمني املدعى عليه أصالة عىل نفي دعواه، فقال: ال أرىض بيمينه، هكذا ذكر، 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث مل يقم املدعي البينة عىل دعواه، كام مل يرض 
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بيمني املدعى عليه، ولقوله عليه الصالة والسالم: )لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس 
 ( والسالم:  الصالة  عليه  ولقوله  عليه(،  املدعى  عىل  اليمني  ولكن  وأمواهلم،  رجال  دماء 
شاهداك أو يمينه(، لذا فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي، وأفهمته بأن له إقامتها متى ما 
ريض بيمني املدعى عليه، وبعرض احلكم عىل املدعي قرر عدم قناعته، فأفهمته بان له حق 
االعرتاض عىل احلكم خالل ثالثني يومًا من املوعد املحدد الستالم نسخة احلكم يسقط حقه 
باالعرتاض بعد ميض املدة، ويكتسب احلكم القطعية، ففهم ذلك، وسيتم تسليمه نسخة من 
احلكم يوم الغد بحول اهلل وقوته، وأقفلت اجللسة الساعة ١٢.٠٠ وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  األوىل  احلقوقية  بالدائرة  االستئناف  قضاة 
جدة  بمحافظة  املكلف  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  االطالع 
فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٣/٢٢٠٩١٢٧ برقم 
الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة واملسجل بعدد ٣٥١٧٢٩٧٠ وتاريخ 
باطنه،  دون  بام  فيه  واملحكوم   )...( ضد/   )...( دعوى/  واملتضمن  ١٤٣٥/٣/١١هــ 
واهلل  احلكم،  عىل  املوافقة  تقررت  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 3لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء
تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٢٢٦٨٦ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية
تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠١ رقم القرار:٣٥٢٩٨٨٢٠  

وساطةا-اداللةاعىلاعقارا-اضامنامبمغاتلقعيا-امطالبةاتلضامناباملبمغا-ادفعابعدمامتاما
تلبيعا-اعدماتساحقاقاتلقعياعلفًاا-ارداتلدعوى.

تلقعياالايقاحقاإالابعداإمتاماتلبيع.

بتسليمه نصيبه من سعي مقابل داللة  إلزامه  أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا 
املدعي  يتسلم  مل  ثم  العقد  توقيع  أثناء  املشرتي  ضمن  ألنه  وذلك  عقار؛  عىل  ثالث  طرف 
نصيبه من السعي، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بضامنه للمشرتي يف السعي ودفع 
بأن املشرتى عدل عن الرشاء فأقاله البائع من العقد، وأن العرف عدم استحقاق السعي إال 
بعد متام البيع، ونظرًا ألنَّ املدعى عليه أقرَّ بضامن مبلغ السعي ودفع بأنَّ استحقاقه يكون بعد 
متام البيع، وألنَّ ما دفع به مقبول إذ مل يتم ذلك البيع ومل يكن املدعى عليه سببًا يف اإلقالة، لذا 
فقد حكم القايض بعدم استحقاق املدعي ملا ادعاه وأخىل ساحة املدعى عليه من الدعوى، 

فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املالزم   )...( أنا  فلديَّ  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
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القضائي باملحكمة اجلزائية باإلحساء، وبناًء عىل تكليفي بنظر هذه القضية من فضيلة الشيخ 
القايض )...(، وذلك بناًء عىل الرشح املدون باملعاملة، بناًء عىل املعاملة املقيدة هبذه املحكمة 
برقم ٣٤١٦٨٥٥٦٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٢هـ، واملحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم 
سعودي   )...( حرض  وفيها  اجللسة،  فتحت  ١٤٣٤/٠٧/١٢هـ  وتاريخ   ٣٤٣٢٢٦٨٦
رقم  املدين  بالسجل  سعودي   )...( معه  احلارض  عىل  وادعى   )...( رقم  املدين  بالسجل 
تقع يف  البحث عن مشرٍت لقطعة أرض  املدعى عليه  لقد طلبت من  قائاًل يف دعواه:   )...(
جنوب اهلفوف رقم )...( التي مساحتها أربعامئة مرت، واتفقنا عىل أن السعي بيننا مناصفة 
وعددنا أربعة أشخاص، وهم أنا وزمييل )...( والطرف اآلخر املدعى عليه )...( صاحب 
منهم  الصادر   )...( لصاحبه  للعقار   )...( مكتب  لدى  العقد  توقيع  وتم   ،)...( مكتب 
برقم ٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١١هـ، وتم االتفاق املذكور بقيمة إمجالية مائتان وثالثون 
يوم  يف  تقرر  الذي  املحكمة  موعد  حسب  اإلفراغ  عند  مصدق  بشيك  تسلم  ريال  ألف 
العقد،  بعد كتابة  السعي  املشرتي  العقارية يسلم  املكاتب  ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ، ويف عرف 
نتعامل  شخص  وهو  للبائع  ضامن  أنا  بالسعي:  مطالبتي  عند  يل  وقال  عليه  املدعى  فقام 
املدعى  أطالب  فإين  لذا  لظروفه،  تقديرًا  املشرتي  بإقالة  البائع  وقام  املجلس  وتفرق  منه، 
به يل، وهو  العقد واستعد  توقيع  أثناء  السعي  املتسبب يف عدم أخذ حقي من  عليه لكونه 
نصف السعي وقدره ألفان ومخسامئة ريال، أطلب إلزام املدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ألفان 
ومخسامئة ريال، هذه دعواي، وبسؤال املدعى عليه عن دعوى املدعي قال: ما ذكره املدعي 
يف دعواه غري صحيح، بل الصحيح بأنني ضمنت السعي للمدعي يف حال تمَّ اإلفراغ لدى 
كتابة العدل، والذي حصل بأن املشرتي عدل عن الرشاء وتم إقالته من البائع، لذا فال حق 
ا إىل هيئة اخلرباء  للمدعي لدي ومل أستلم شيئًا من السعي، هكذا أجاب، ثم جرت الكتابة منَّ
لإلفادة عن العرف يف العقار يف حال أقال البائع املشرتي: هل يلزم املشرتي بالسعي أم ال؟ 
وحلني ورود اجلواب تأجل النظر. ويف جلسة تالية لديَّ أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية 
باألحساء، نظًرا النتقال فضيلة املالزم القضائي باملحكمة الشيخ )...( للمالزمة يف مكتب 
آخر فتحت اجللسة، وفيها حرض الطرفان، ثم جرى تالوة ما تَّم ضبطه عىل الطرفني فصادقا 
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عىل ما جاء فيه، ثم جرى سؤال املدعى عليه: هل ضمن مبلغ السعي للمدعي؟ فقال: نعم 
ضمنته برشط أن يتمَّ اإلفراغ ومل يتم اإلفراغ ومل أرصح هبذا الرشط لكنه معروف، فالعرف 
عىل أنَّ السعي يكون بعد اإلفراغ ومل أستلم أنا أي سعي حتى أدفعه للمدعي، هكذا أجاب، 
فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أنَّ املدعى عليه أقرَّ بضامن مبلغ السعي ودفع 
بأنَّ ذلك يكون بعد اإلفراغ، وبام أنَّ ما دفع به مقبول إذ مل يتم البيع ومل يكن املدعى عليه 
سبًبا يف إقالة البيع، لذا فقد حكمت بعدم استحقاق املدعي ملا جاء يف دعواه، وأخليُت ساحة 
املدعى عليه من هذه الدعوى، وبعرض احلكم عىل املدعي قرر عدم قناعته به دون الئحة 
م عىل نبينا حممد  اعرتاضية، وأفهمته بأنَّ له حق إقامة الدعوى عىل املشرتي، وصىلَّ اهلل وسلَّ

وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ.

حمكمة  يف  الثانية  احلقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥١١٧٣١٦٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٤/٢٣هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة األحساء املكلف 
فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤١٦٨٥٥٦٥ برقم 
القايض باملحكمة الشيخ/ )...(، املسجل برقم ٣٥٢٠٣٠٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٠هـ، 
فضيلة  حكم  الصك  تضمن  وقد  حقوقية،  قضية  يف   )...( ضد/   )...( دعوى/  بشأن 
القايض بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا 
نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف  املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل 

١٤٣٥/٧/١هـ.

 



120

�سم�رسة

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٠٢٠١٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٣ رقم القرار: ٣٥٣٥٢٠٣٣ 

تلثمنا-ا بلدا مطالباها لثمنها-ا تلوسيطا تملبيعا-اضامنا تقميلا عدما عقارا-ا بيعا وساطةا-ا
إنكاراتلضامنا-اشهادةاشاهدا-ايمنياتملدعيا-اثبوتاتلضامنا-اإلزتمابلداتملبمغ.ا

1ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)عىلاتليدامااأخذتاحاىاتؤديه(.
اا-اسولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلزعيلاغارما(.

3ا-اسولاتبناعباساريضاتهللاعنهاملاأنارسولاتهللاصىلاتهللاعميهاوسملاسىضاباليمنيامعا
تلشاهد.

را-مااروياأناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاسىضابشهادةاشاهداويمنياصاحباتحلق.
“ ويصحاضامناتلعهدةاعنامشرتالبائعا 5ا-اسولاتلبهويتايفاكشافاتلقناعا)3٨ا/٨(: 
بأنايضمناتلثمناتلوتجباسبلاتقميمهاأوايضمناتلثمناإناظهلابهاعيباأواتسُاحقا
فضامناتلثمناكمهاأوابعضهاعناأحدمهاالآلخلاوهواصحيحاعندامجاهرياتلعمامء”.ت.هـ

 
أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه برد مبلغ قدره مائة وستون ألف ريال 
سلمه له كجزء من ثمن عقار بصفته سمسارًا يف بيعه، وقد ضمن له املدعى عليه هذا املبلغ 
يف حال عدم متام البيع، وملا مل يتم بيع العقار عىل املدعي طالبه برد املبلغ، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أقر بتسلمه املبلغ من املدعي وأنكر ضامنه له يف حال عدم متام البيع، ودفع 
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البينة من  العقار والتي أفلست الحقًا، وبطلب  املبلغ للرشكة مالكة  بأنه وسيط وقد سلم 
املدعي عىل ضامن املدعى عليه للمبلغ املدعى به أحرض شاهدا معداًل رشعًا فشهد بصحة 
الدعوى، ثم أدى املدعي اليمني عىل صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القايض 
بإلزام املدعى عليه بتسليم املبلغ املدعى به للمدعي، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( املالزم القضائي يف املحكمة العامة بالرياض، ويف 
حرض  وفيها   ،١١  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ  املوافق  اخلميس  يوم 
املدعي وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بالوكالة عن )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
واملدافعة  املرافعة  حق  ختوله  والتي  ١٤٣٤/٢/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٤٢٢٩٢٩١ برقم  الثانية 
واإلقرار والصلح ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه بوكالة رشعية، ومل يتقدم باعتذار 
عن احلضور؛ لذا قررت رفع اجللسة لتبليغ املدعى عليه، ويف جلسة الحقة حرض املدعي 
وكالة املدونة هويته ووكالته سابقًا واملدعى عليه أصالة )...( سعودي بالسجل املدين رقم 
)...(، وادعى األول قائاًل: إن املدعى عليه هذا احلارض يدعي أنه صاحب مكتب عقاري، 
لفيال  عربونا  ١٤٣٣/٠٦/١٤هـ  يف  ريال  ألف  مخسون  قدره  و  مبلغًا  موكيل  من  واستلم 
وعرشة  مائة  قدره  مبلغ  ١٤٣٣/٠٧/٠٥هـ  يف  استلم  ثم  الرياض،  بغرب   )...( حي  يف 
آالف ريال كدفعة أوىل من قيمة رشاء الفيال املذكورة، فيكون جمموع ما استلمه من موكيل 
موقع  تسليم  ال  و  إفراغ  حيصل  مل  التاريخ  ذلك  ومنذ  ريال،  ألف  وستون  مائة  قدره  مبلغ 
األربعني حكم عىل  القضائي  املكتب  قد صدر صك رشعي من  و  مبلغ، هذا  إرجاع  وال 
املدعى عليه هذا احلارض يف نفس هذا املوضوع، ولكن من مدع آخر يدعى )...(، وخالصة 
احلكم أنه طولب بسداد املبلغ و قيمته ٢١٥٠٠٠ ريال، أطلب من املدعى عليه هذا احلارض 
إرجاع املبلغ املدعى به و قيمته ١٦٠ ألف وأتعاب املحاماة عىل هذه القضية و قيمتها ١٥ 
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ألف ريال، فيكون املجموع ١٧٥ ألف ريال، هذا ما لدي، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي من أين استلمت املبلغ و قيمته ١٦٠ ألف ريال وأنني 
بأن  معروف  هو  وكام   ،)...( رشكة  طريق  عن  كان  لكن  فصحيح،  عقار  مكتب  صاحب 
الرشكة قد اهنارت وتم سجن صاحبة الرشكة و تدعى )...(، وكل ذلك موثق يف الرشكة، 
صحيح،  غري  عليه  املدعى  ذكره  ما  قال:  وكالة  املدعي  عىل  ذلك  بعرض  و  إجابتي،  هذه 
والصحيح ما ذكرت، هكذا قال، وبعرضه عىل املدعى عليه قال: لدي بينة أنني جمرد وسيط 
فقد قررت رفع  املدعي، عليه  قال  العقارية، هكذا  بتسليمه لرشكة )...(  املبلغ قمت  وأن 
اجللسة. ويف جلسة الحقة لدي أنا )...( املالزم القضائي لدى فضيلة الشيخ )...( القايض 
يف املحكمة العامة بالرياض واملكلف من قبل فضيلته بنظر هذه الدعوى، ويف يوم اخلميس 
وكالة  املدعي  حرض  وفيها   ١١:  ٤٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ  املوافق 
رقم  وكالة  بموجب   ،)...( عليه  املدعى  عن  وكياًل  بصفته   )...( حلضوره  وحرض   )...(
الرياض،  جنوب  الثانية  العدل  كتابة  من  والصادرة   ١٤٣٥/٠٣/٢٢ يف   ٣٥٣٧٨٦١٠
ذلك،  وغري  والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  واملدافعة  املرافعة  حق  فيها  له  واملخول 
وجرى تالوة ما سبق ضبطه عىل الطرفني استنادًا عىل املادة ١٦٧ من نظام املرافعات الرشعية 
فصادقا عليه، هذا وبسؤال املدعى عليه وكالة عام استمهل موكله ألجله أجاب قائاًل: لدى 
موكيل بينة أنه وسيط فقط بني املدعي ورشكة )...(، وهي ثالث صور من عقود بني املدعي 
ورشكة )...( ورشكة )...( التي هي تعمل نفس عمل رشكة )...(، هكذا أجاب، ثم أبرز 
اجللسة  يف  منها  األصول  بإحضار  فطالبته  الرشكة،  من  موقعة  غري  فوجدهتا  العقود  صور 
القادمة إن شاء اهلل واستعد لذلك، وبعرض ذلك عىل املدعي قال: أجرى موكيل االتفاق 
رد  أو  العقار  تسليم  عن  الوحيد  املسؤول  هو  بأنه  استعد  وقد  مكتبه،  يف  عليه  املدعى  مع 
سأحرضها  قال:  قوله؟  عىل  بينة  لديه  هل  وكالة:  املدعي  وبسؤال  هذا  قال،  هكذا  املبلغ، 
اجللسة القادمة، ثم أبرز صورتني سند قبض من مكتب )...( للعقارات برقم ١٨٦ و ١٩٠ 
وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٤ و ١٤٣٣/٠٧/٠٥؛ األول بقيمة مخسني ألف ريال والثاين بقيمة 
مائة وعرشة آالف، وجرى مطابقتها بأصلها وإرفاقها باملعاملة، هذا وبسؤال املدعى عليه 
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وكالة عن البينة عىل تسليم موكله املبلغ لرشكة )...( قال: أطلب الرجوع ملوكيل وأحرض 
اجلواب إن شاء اهلل اجللسة القادمة، وجرى رفع اجللسة. ويف جلسة الحقة حرض املدعي 
أصل  عن  وكالة  عليه  املدعى  وبسؤال  هذا  وكالة،  عليه  واملدعى  وكالة  واملدعي  أصالة 
تسليم  بينته عىل  وبسؤاله عن  أجد أصوهلا،  مل  فقال:  املاضية  اجللسة  أبرزها  التي  األوراق 
 ،)...( السجينة  بينة وأطلب إحضار صاحبتها  ليس لدي  قال:   )...( املبلغ لرشكة  موكله 
هكذا قال، وبسؤال املدعي عن بينته التي استمهل إلحضارها أحرض معه الشاهد )...(، 
وبسؤاله عام لديه من شهادة قال: أشهد هلل أن املدعي كان يرغب يف رشاء فيال، وحرض عند 
صاحب املكتب املدعى عليه وأنا معه، وقال املدعي له: فلويس التي أرغب أن أشرتي هبا 
الفيال متدينها وإين متورط فيها، فإن تضمن يل رشاء الفيال عن طرق املستثمر، فقال املدعى 
البيع والرشاء فلوسك ما تعرفها إال مني أنا، وبذلك أشهد واهلل  عليه للمدعي: إن مل يتم 
أعلم  الشاهد ال  قال:  املدعى عليه وكالة  الشاهد وشهادته عىل  الشاهدين، وبعرض  خري 
عن حاله شيئًا، وما ذكر بينهم وبني موكيل ال أعلم عنه وليس لدي سوى ما ذكرت سابقًا، 
وأفهمتهم  ال.  قاال:  بينة؟  مزيد  لدهيام  هل  ووكالة:  أصالة  املدعي  وبسؤال  أجاب،  هكذا 
للتأمل. ويف جلسة الحقة  القادمة، ورفعت اجللسة  الشاهد يف اجللسة  بإحضار من يزكي 
حرض املدعي أصالة وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ  بموجب وكالة رقم ٣٥٣٧٨٦١٠   )...( بالوكالة عن   )...(
واملخول له فيها حق املرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار والصلح وغري ذلك، وجرى تالوة 
الشاهد  يزكي  ما  املدعي هل أحرض  املدعى عليه وكالة، هذا وبسؤال  ما سبق ضبطه عىل 
قال: نعم، ثم أحرض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وشهد 
قائال: أشهد هلل أن الشاهد )...( عدل مريض مقبول الشهادة يل وعيل وعىل ذلك أشهد واهلل 
خري الشاهدين، هكذا شهد، ثم قرر املدعى عليه وكالة قائال: أطلب إدخال السجينة )...( 
لسامع ما لدهيا هل قبضت املبلغ أم ال ويمينها عىل نفي ذلك، هكذا قرر، ثم حرض متأخرًا 
املدعى عليه أصالة قرر قائاًل: إنني ال أقبل بشهادة الشاهد ألنه إنام شهد لكونه عمياًل لرشكة 
)...( مثل املدعي واستلم عمولة من مكتبنا كسعي إلمتام الرشاء وبينهام قرابة، والشهادة 
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ما  صحة  عىل  اليمني  لبذل  مستعد  هو  هل  املدعي  وبسؤال  هذا  قرر،  هكذا  وزور،  كذب 
قاله الشاهد يف شهادته فاستعد لذلك، فأمرته باحللف فحلف: )قائاًل واهلل العظيم الذي ال 
إله إال هو إنني اشرتيت فيال بواسطة هذا احلارض )...(، وأنه ضمن يل البيع قائاًل إن مل يتم 
البيع والرشاء فلوسك ما تعرفها إال مني، واهلل العظيم، واهلل العظيم، واهلل العظيم(، هكذا 
حلف، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ولكون املدعى عليه صادق عىل القبض، 
وملا جاء يف شهادة الشاهد ويمني املدعي املكملة من ضامن املدعى عليه للمدعي، ولقوله 
صىل اهلل عليه وسلم: )عىل اليد ما أخذت حتى تؤديه( رواه أهل السنن إال النسائي، وقوله 
صىل اهلل عليه وسلم: )الزعيم غارم( رواه أبوداود والرتمذي، وملا قرره أهل العلم من صحة 
ضامن العهدة )ضامن الدرك( وصحة كفالة السمسار وضامنه ملوسطه، قال البهويت يف كشاف 
قبل  الواجب  الثمن  يضمن  بأن  لبائع  مشرت  عن  العهدة  ضامن  “ويصح   :٨/٢٣٨ القناع 
تسليمه أو يضمن الثمن إن ظهر به عيب أو اسُتحق فضامن الثمن كله أو بعضه عن أحدمها 
لآلخر وهو صحيح عند مجاهري العلامء” ا.هـ قال يف املوسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/٢٣٧: 
الشافعية واحلنابلة”  العهدة عند  العلامء ويسمى ضامن  الدرك صحيح عند مجاهري  “ضامن 
ا.هـ، وألن الراجح صحة كفالة السمسار وضامنه ملوسطه ألن حقوق العقد تتعلق بالوسيط 
ال باملوسط )ينظر الوساطة التجارية يف املعامالت املالية ص٣٠٧(، ولقول ابن عباس ريض 
اهلل عنهام: إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قىض باليمني مع الشاهد. رواه أمحد ومسلم 
وغريمها، وملا روى الرتمذي والدارقطني عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عيل ريض اهلل عنه 
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قىض بشهادة شاهد ويمني صاحب احلق، وقىض به عيل ريض 
اهلل عنه يف العراق، وملا سبق فقد ثبت لدي أن بذمة املدعى عليه )...( للمدعي )...( مبلغًا 
املحاماة،  أتعاب  املدعي  طلب  عن  النظر  رصف  وقررت  ريال،  ألف  وستون  مائة  وقدره 
وأفهمت املدعي أن له رفع دعوى مستقلة لذلك، وأفهمت املدعى عليه أن له حق الرجوع 
الطرفني أن هلام حق االعرتاض ملدة ثالثني يومًا من  عىل مكفوله، وبه حكمت، وأفهمت 
تسليم نسخة من احلكم، وسوف يتم تسليم الطرفني نسخة من احلكم يوم األربعاء املوافق 
وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ، 
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حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة السادسة لتمييز القضايا احلقوقية 
بمحكمة االستئناف بالرياض عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض 
١٤٣٥/٨/٤هـ،  بتاريخ  لدينا  املؤرخة  ١٤٣٥/٧/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٣١٥٧٠ برقم 
املسجل   )...( الشيخ /  باملحكمة  القضائي  املالزم  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق 
برقم ٣٥٢٦٧٥٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٦هـ اخلاص بدعوى / )...( ضد / )...( بشأن 
املدعى  بذمة  أن  فضيلته  لدى  ثبت  أنه  املتضمن  بالصك،  املوضحة  الصفة  عىل  مايل  مبلغ 
املدعي  النظر عن طلب  مائة وستون ألف ريال، وقرر رصف  للمدعي مبلغًا وقدره  عليه 
أتعاب املحاماة، وأفهم املدعي أن له رفع دعوى مستقلة لذلك وأفهم املدعى عليه أن له 
حق الرجوع عىل مكفوله وبه حكم، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية 
وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم، واللـه املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممــد وآلـه 

وصحبـه وسلم.
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حكم القايض بإلزام املدعى عليه أن يسلم للمدعي أتعاب املحاماة املقدرة من قبل املحكمة، 
ورصف النظر عن مطالبة املدعي بام زاد عن ذلك، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بالرياض،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤١٨٦٥٢ برقم  بالرياض  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠١/١٢هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢٠٥٥١٥٥ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٠هـ، ويف 
اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  املوافق١٤٣٥/١/١٥هـ  االثنني  يوم 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حلضوره  وحرض   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( الوكيل الرشعي عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
وكالة ختوله حق  ١٤٣١/٠٦/٢٢هـ  وتاريخ  برقم ٥٠٦٦٢  الرياض  بجنوب  الثانية  العدل 
املرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار والصلح وقبول احلكم ونفيه، وطلبت من املدعي حترير 
شقيقه  لتمثيل  عليه  املدعى  قبل  من  تكليفي  تم  ١٤٢٧/١٠/٢٥هـ  )بتاريخ  فقال:  دعواه، 
وذلك  املسامهني،  من  عدد  من  ضده  املرفوعة  القضايا  يف  وذلك  امللز،  سجن  لدي  املوقوف 
بناء عىل الوكالة الرشعية ذات الرقم )...( والتاريخ ١٤٢٧/١١/٤هـ، ثم تم االتفاق بيني 
ريال  ألف  ومخسون  مائتان  قدره  بمبلغ  مسرتدة  غري  مقدمة  أتعاب  عىل  عليه  املدعى  وبني 
)٢٥٠.٠٠٠( تدفع عند إصدار الوكالة الرشعية، باإلضافة إىل مبلغ قدره مليون ومخسامئة ) 

١٥٠٠٠٠٠( تدفع بعد انتهاء القضايا قضاًء أم صلحًا. 
مل  أنه  إال  الرشعية،  الوكالة  صك  عليه  املدعى  أحرض  أعاله  إليه  املشار  التاريخ  ويف 
حيرض مبلغ الدفعة املقدمة املتفق عليه، واعتذر عن ذلك متحججا بظروف خاصة، واعًدا 
بإحضارها يف األيام القليلة القادمة، وطالبًا مني يف ذات الوقت الرشوع يف الدفاع عن شقيقه 
ومتثيله يف الدعاوى املشار إليها؛ نظرا لوجود موعد عدد كبري من اجللسات املنظورة األمر 
الذي يتطلب رسعة التحرك. كام طلب يف ذات الوقت حماولة التفاهم مع املسامهني الدائنني 

بغرض الوصول إىل تسويات مرضية لكل األطراف وإهناء تلك الدعاوى. 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٦٥٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٨ رقم القرار: ٣٥٣٣٣١١٢ 

أتعاباحماماةا-امقدماغريامقرتدا-امماطمةايفاتقميمها-ارشوعايفاتلرتتفعا-اختراتلوكيلاعاما
وكلافيها-ادفعابعدماتلصفةا-اتتفاقاشفهيا-شاهدامعدلارشعاا-ايمنياتملدعيا-اتساعانةا

بخبريا-تقديلاتألتعابا-ثبوتاتالتفاقا-اإلزتماباملبمغاتملقدر.

شهادةاتلشهوداويمنياتملدعي.

املحاماة  أتعاب  مقدم  مبلغ  بتسليمه  إلزامه  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
غري املسرتد الذي اتفق معه عليه مقابل متثيله ألخي املدعى عليه يف الدعاوى املرفوعة ضده 
املدعى  لعدة أشهر ماطله  املدعى عليه  املدعي يف متثيل أخي  املحاكم، وبعد أن رشع  أمام 
عليه يف دفع مقدم األتعاب غري املسرتد، مما اضطره إىل التوقف عن متثيل أخيه أمام القضاء، 
وبسؤال املدعى عليه أنكر اتفاق املدعي معه، ودفع بأن االتفاق تم بني أخيه واملدعي، وأن 
توكيله للمدعي كان بصفته وكيال عن أخيه، كام دفع بعدم وجود اتفاق مكتوب بينه وبني 
املدعي، وبطلب البينة من املدعي أحال للحكم املنقوض، وباطالع القايض عليه وجد أن 
سابقًا  أدى  املدعي  أن  كام  دعواه،  يؤيد  بام  شهد  وقد  رشعا،  معدال  شاهدا  أحرض  املدعي 
اليمني عىل صحة دعواه، وقد وجد القايض يف احلكم املنقوض أن املحكمة سبق أن قدرت 
أتعاب املدعي بواسطة أهل اخلربة، فوافق املدعى عليه هبا آنذاك، والتزم بسدادها؛ ولذا فقد 
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حكم القايض بإلزام املدعى عليه أن يسلم للمدعي أتعاب املحاماة املقدرة من قبل املحكمة، 
ورصف النظر عن مطالبة املدعي بام زاد عن ذلك، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بالرياض،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤١٨٦٥٢ برقم  بالرياض  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠١/١٢هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢٠٥٥١٥٥ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٠هـ، ويف 
اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  املوافق١٤٣٥/١/١٥هـ  االثنني  يوم 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حلضوره  وحرض   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( الوكيل الرشعي عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
وكالة ختوله حق  ١٤٣١/٠٦/٢٢هـ  وتاريخ  برقم ٥٠٦٦٢  الرياض  بجنوب  الثانية  العدل 
املرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار والصلح وقبول احلكم ونفيه، وطلبت من املدعي حترير 
شقيقه  لتمثيل  عليه  املدعى  قبل  من  تكليفي  تم  ١٤٢٧/١٠/٢٥هـ  )بتاريخ  فقال:  دعواه، 
وذلك  املسامهني،  من  عدد  من  ضده  املرفوعة  القضايا  يف  وذلك  امللز،  سجن  لدي  املوقوف 
بناء عىل الوكالة الرشعية ذات الرقم )...( والتاريخ ١٤٢٧/١١/٤هـ، ثم تم االتفاق بيني 
ريال  ألف  ومخسون  مائتان  قدره  بمبلغ  مسرتدة  غري  مقدمة  أتعاب  عىل  عليه  املدعى  وبني 
)٢٥٠.٠٠٠( تدفع عند إصدار الوكالة الرشعية، باإلضافة إىل مبلغ قدره مليون ومخسامئة ) 

١٥٠٠٠٠٠( تدفع بعد انتهاء القضايا قضاًء أم صلحًا. 
مل  أنه  إال  الرشعية،  الوكالة  صك  عليه  املدعى  أحرض  أعاله  إليه  املشار  التاريخ  ويف 
حيرض مبلغ الدفعة املقدمة املتفق عليه، واعتذر عن ذلك متحججا بظروف خاصة، واعًدا 
بإحضارها يف األيام القليلة القادمة، وطالبًا مني يف ذات الوقت الرشوع يف الدفاع عن شقيقه 
ومتثيله يف الدعاوى املشار إليها؛ نظرا لوجود موعد عدد كبري من اجللسات املنظورة األمر 
الذي يتطلب رسعة التحرك. كام طلب يف ذات الوقت حماولة التفاهم مع املسامهني الدائنني 

بغرض الوصول إىل تسويات مرضية لكل األطراف وإهناء تلك الدعاوى. 
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بناء عىل وعد املدعى عليه قمت باستالم الوكالة الرشعية، ورشعت عىل الفور يف مبارشة 
اإلجراءات وحضور اجللسات أمام ديوان املظامل وأمام املحكمة العامة بالرياض، ويف نفس 
الدائنني، وبعد  بالقليل من مجاعة  ليس  نفر  اتصاالت مكثفة مع  الوقت رشعت يف إجراء 
جهد كبري وجلسات واجتامعات مضنية استطعت التوصل إىل حلول مرضية مع عدد من 
التنازل عن األرباح بناء عىل اتفاق بصيغة حمددة، ويكتفى  الدائنني وممثليهم يتم بموجبها 
فقط باإلقرار برؤوس األموال، وقد وافق املدعى عليه وشقيقه عىل ذلك، إال أنني مل أمتكن 
من توثيق االتفاق مع هؤالء الدائنني بسبب مماطلة املدعى عليه يف تسليمي مستحقايت والتي 
أخذت تتخذ طابع الغش واملراوغة؛ فتارة يقول يل: إن عمه تكفل بأتعاب الدعوى، إال أنه 
مل يدفع له حتى اآلن. وتارة يقول: إنه مل يتمكن من بيع االسرتاحة اخلاصة بشقيقه حتى يدفع 
منها مستحقايت. وتارة أخرى يقول: املبلغ مع زوجة شقيقه، وإنه سيقوم بأخذه منها قريبًا. 
وأحيانا يقول: إن املبلغ بحوزته إال أنه خارج الرياض لظروف قاهرة، وسيقوم بتسليمه يل 

حال عودته. وهكذا.
وبقيت عىل هذا احلال لنحو أربعة أشهر أو تزيد، حرضت خالهلا اجللسات املحددة كافة ، 
ومل أتوان يف مقابلة أكرب عدد من الدائنني وممثليهم، إال أنني وبعد أن أحسست أن املسألة 
بأنني سأتوقف  واملراوغة، أخطرته  التسويف  يتخذ أسلوب  بدأ  املدعى عليه  طالت، وأن 
عن حضور أي جلسة قادمة أو التفاهم مع أي دائن ما مل يتم تسليمي مبلغ الدفعة املقدمة 
املتفق عليها، كام أفهمته بأنني سوف أخطر املحاكم التي تنظر يف القضايا موضوع االتفاق 
بانسحايب إذا مل أجد منه ردًا إجيابيًا خالل مدة ال تتجاوز أسبوعني ، إال أنني مل أجد منه أي 

رد خالل املدة املذكورة.
وبالفعل أخطرت املحاكم املعنية بانسحايب من القضايا املوكلة يل بموجب صك الوكالة 
املشار إليه، ثم فوجئت بعد مرور أقل من شهر مما سبق ذكره بأن املدعى عليه قام باالتفاق 
أنه كان يملك  اتفق عليه معه مقدما، مما يعني  الذي  املبلغ  مع شخص آخر، كام قام بدفع 
اتفاقه معي، وحيث إن يل يف ذمته مبلغًا قدره مائتان ومخسون ألف  املال الكايف منذ بداية 
ريال سعودي وفقا التفاقي معه كمقدم أتعاب؛ لذا فإنني آمل احلكم يل بإلزام املدعى عليه 
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امتنع أن  بيننا والتي  املقدمة املستحق يل يف ذمته وفقا لالتفاق املربم  الدفعة  بتسليمي مبلغ 
يسلمني إياها دون أي مربر رشعي أو نظامي. هذه دعواي(. 

يف   ٧٧٩ برقم  بالرياض  املدنية  األحوال  من  صادرًا  اسم  بتعديل  إشعارًا  املدعي  وأبرز 
١٤٣٣/١١/٢٣هـ يتضمن تعديل اسم املدعي من )...( إىل )...( .انتهى .

الدعوى، فقدم مذكرة من ورقتني، جرى  املدعى عليه وكالة جوابه عىل  ثم طلبت من 
إيداعها يف ملف القضية وتزويد املدعي بصورة منها، وجاء فيها قوله: 

غري  الدعوى  يف  املذكور  بالعمل  املدعي  كلف  موكيل  أن  من  املدعي  ذكره  )أواًل -ما 
صحيح، وهذه الدعوى أقيمت عىل غري ذي صفة ويتعني ردها، فال عقد مكتوب، وال بّينة 
موصلة عىل قيام ونشوء حمل الدعوى بمواجهة موكيل واعتباره طرفا فيها،  والصحيح أن 
املدعي تعاقد مع أخي موكيل )...( عىل أن يقوم املدعي بالدفاع عن أخي موكيل لدى ديوان 
املظامل، واتفقا عىل مبلغ قدره مائتان ومخسون ألف ريال، فعمل موكيل للمدعي وكالة بناء 
عىل طلب أخيه، وحرض املدعي )٤٧( جلسة يف الديوان، ثم انسحب؛ ألن أخا موكيل تأخر 

عليه بالدفعة. 
ثانيًا -هناك قاعدة تقول: )إن العادة حمكمة(، وجرت العادة يف مكاتب املحاماة -فضاًل 
ملا نص عليه بنظام املحاماة -من توثيق االتفاق مع املوكل كتابيًا، لذا جاءت القاعدة األخرى 
مل(؛ فاملدعي رجل حماٍم ممتهن املهنة، ومارس  مكملة هلا وهي: )إذا تعذر إعامل الكالم يهُ
أو  كتابة عقد  يهُغفل  أن  يعقل  فال  ثم  فرتة، ومن  وأكثر من  املحاماة ألكثر من عميل  عمل 
توثيقه ضامنًا حلقه حال وجود ما يستدعي ذلك، ولن أدعي أن املفّرط أوىل باخلسارة حيث 

ال مصلحة يل معه. 
من  العديد  مع  واالتفاق  اجللسات،  من  العديد  حرض  أنَّه  يزعم  املدعي  ثالثًا -كون 
صدور  عدم  كذلك  األتعاب،  عىل  اخلالف  بسبب  االتفاق  توثيق  يستطع  مل  لكنه  الدائنني 
حكم المتناعه عن املواصلة بسبب عدم حصوله عىل األتعاب )...( إلخ، فهذا قول مرسل، 
وال عالقة ملوكيل به من قريب أو بعيد، وهذا شأنه ومن اتفق معه، سواء توصل لنتيجة من 

عدمه ؛ وبالتايل فال يعني موكيل هذا الكالم. 
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من  استلم  ولذا  معه،  واتفق  بالسجن  موكيل  أخي  إىل  ذهب  املدعي  أنَّ  رابعًا -احلقيقة 
موكيل الوكالة بصفته وكيال عن أخيه دون تكليف من أخيه باالتفاق مع املدعي أو طلب 

توقيع عقد اتفاق معه. هذا تأكيد دفعي من عدم حصول أي اتفاق بينهام. 
وحيث األمر ما تقدم، وتأسيسًا عىل ما سبق، وعطفًا عىل ما ورد بقرار النقض من حمكمة 
االستئناف؛ لذا أطلب رد دعوى املدعي وإخالء سبيل موكيل منها، واحلكم بذلك (. انتهى. 
وبعرض ذلك عىل املدعى قال: )الصحيح ما ذكرته يف دعواي، وما ذكره املدعى عليه 
وكالة ال صحة له؛ فأنا مل أتفق مع أخيه، ومل أعرفه إال بعد حضور جلسات ديوان املظامل، 
وطلب مني القايض حرص أمالك أخي املدعى عليه، فذهبت له يف السجن، وهي أول مقابلة 
له، واتفاقي إنام كان مع املدعى عليه أصالة، ولذا فقد قدمت عرض أتعايب عىل املدعى عليه، 
الثاين،  املقدر  تقدير  املدعى عليه عىل  الوكالة، وقد وافق  ووافق عليه، وبناء عليه عمل يل 

واستعد بدفع أتعايب التي سيقدرها هذا املقدر(. 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: )إن سبب املوافقة أن القايض خرّي موكيل بني 
احلكم باملبلغ كامال، أو أن يقبل موكيل بتقدير املحكم الثاين، فوافق موكيل عىل التقدير جمربا، 
وما ذكره املدعي من أنه قدم ملوكيل خطاب األتعاب هذا صحيح، وقد استلمه موكيل منه، 

ومل يوافق عليه، وأخذه من أجل أن يعطيه ألخيه )...(، وهو الذي يقره(.
ثم طلبت من املدعي البينة عىل دعواه، فقال: )بينتي قدمتها سابقا، ومفصلة يف القضية 

املنقوضة(.
يف   )٢٨/١٧٩( برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  املنقوض  للصك  وبالرجوع 
)لدي  قائاًل:  فأجاب  بينته،  عن  املدعي  سأل  القضية  ناظر  أن  وجدت  ١٤٣٠/٦/١٠هـ 
ترافعي عن  فيه  يثبت  الرابعة  التجارية  الدائرة  املدعى عليه، كام لدي قرار من  الوكالة من 

املدعى عليه يف سبع وأربعني جلسة، كام لدي أيضًا شاهد أطلب سامع شهادته(.
وحرض )...( سعودي بالبطاقة ذات الرقم )...(، وبسؤاله عام لديه من شهادة أجاب قائاًل: 
)أشهد باهلل العظيم أنه كلمني املدعى عليه )...( أنه يرغب يف توكيل حمامي يرتافع عن أخيه 
عىل  واتفقا  وتقابال،   ،)...( املحامي  له  فذكرت  مالية،  مسامهات  قضايا  يف  املسجون   )...(
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الرتافع، وعرفت من )...( أهنم اتفقوا عىل مبلغ قدره مائتان ومخسون ألف ريال تدفع فورًا 
من مبارشته يف الرتافع يف القضايا، ومبلغ قدره مليون ومخسامئة ألف ريال بعد االنتهاء من 
القضايا، ثم كلمني املدعي )...( بعد أسبوعني أو ثالثة أسابيع، وذكر يل أن )...( مل يسلم له 
الدفعة األوىل، فكلمت )...(، وقال: اطلب من )...( إمهالنا أسبوعني، وسنسلم له املبلغ، ثم 
ل )...( حماميًا  تكرر هذا الطلب من )...( أكثر من مرة، وأحرجت من )...(، ثم فيام بعد وكَّ
آخر، وسلم له دفعة مقدمة مبارشة ؛ مما يثبت أن )...( ماطل )...( يف هذا األمر، وأنا أقول 
هذا الكالم من باب إبراء الذمة، وقد سألت )...( قبل مدة قريبة عام حصل معك واملحامي 
)...(، فقال: لقد انتهى املوضوع بيني وبينه، ثم ملا ذكرته باهلل قال: ما عليك منه. هذا ما لدي، 

وبه أشهد(.
وبسؤال املدعي هل لديه زيادة بينة أجاب قائاًل: )ليس لدي إال ما ذكرت(. 

كام حرض )...( سعودي بالبطاقة ذات الرقم )...( و )...( سعودي بالبطاقة ذات الرقم 
)...(، وبسؤاهلام عام لديام أجاب كل واحد منهام بمفرده قائاًل: )نشهد بأن )...( عدل ثقة 

مقبول الشهادة، ونقبل شهادته لنا أو علينا. هذا ما لدينا من شهادة(.
ثم حلف املدعي مع شاهده بقوله: )واهلل العظيم الذي ال إله إال هو بأن املبلغ املذكور 
يف دعواي عىل )...( صحيح، وهو حقي يف ذمة املذكور، واهلل عىل ما أقول شهيد(. هكذا 

حلف.
وحكم له ناظر القضية غيابيًا بمبلغ قدره مائتان ومخسون ألف ريال انتهى خمترصًا.

ذكره يف  وما  فيه موكيل،  يقدح  فال  الشاهد  )أما  قال:  وكالة  املدعي  ذلك عىل  وبعرض 
شهادته غري صحيح(.

برقم  أيضًا  املحكمة  هذه  من  والصادر  أيضًا  املنقوض  اآلخر  الصك  عىل  اطلعت  كام 
٣٣١٦٠١٠٠ يف ١٤٣٣/٣/٢٨هـ وجاء فيه قوله: )وباالطالع عىل املعاملة وجد هبا إقرار 
من املدعى عليه أصالة واملتضمن إقراًرا بتاريخ ١٤٣٢/٤/١٧هـ : أقر أنا )...( بأين ألتزم 
بكامل املبلغ الذي يقرره مكتب )...( للمحاماة، وليس يل أي عذر، واهلل املوفق(. واملذيل 

بتوقيعه. 
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وخطاب املحامي واملحكم )...( املتضمن: )بخصوص الدعوى املنظورة أمام فضيلتكم 
املحاماة  بأتعاب  ومطالبته   )...( ضد   )...( من  واملقامة   ٣١/١٩٣٢٨٦ برقم  واملقيدة 
عليه -أفيد فضيلتكم أنه بعد الدراسة والتأمل يف املوضوع فإن أتعاب املحاماة تقدر بألفي 

ريال لكل جلسة(.
وخطاب رئيس الدائرة التجارية الرابعة بديوان املظامل واملتضمن: )تفيد الدائرة التجارية 
الرقم  الوطنية ذات  اهلوية  املحامي )...( صاحب  بأن  بالرياض  باملحكمة اإلدارية  الرابعة 
)...( قد ترافع أمام الدائرة يف القضايا التي أقيمت من املسامهني ضد املدعى عليه السيد )...( 
يف أكثر من سبع وأربعني جلسة، كام قام بتقديم االعرتاض عىل عدد من األحكام الغيابية 
التي صدرت ضد املدعى عليه، وتم إعادة النظر فيها، وذلك لعام ١٤٢٧ -١٤٢٨هـ، وقد 

أعطي هذه اإلفادة بناًء عىل طلبه(.
ومذكرة مقدمة من وكيل املدعى عليه )...( متضمنة: )بأنه تم خماطبة املحكمة اإلدارية 
بديوان املظامل بالوارد ذي الرقم ٤٤١٧ والتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٧هـ للتأكد من اإلفادة التي 
قدمها املدعي )...( الصادرة من الدائرة التجارية الرابعة وعدد اجللسات التي حرضها، وتم 
إفادتنا بتقرير اجللسات التي تم حضورها ما ييل: أواًل -أن القضايا التي تم حضورها من 
قبل املدعي هي ٤٨ جلسة يف أحد عرش يومًا فقط حمددة حسب التواريخ( . انتهى خمترصًا.

يقرره  ما  املدعى عليه قد وافق عىل  إن  بام نصه: )وحيث  القضية  ناظر  ثم حكم فضيلة 
صادق  وقد  بتسديده،  مستعد  وأنه  بتوقيعه،  املذيل  إقراره  حسب  للمحاماة   )...( مكتب 
بعدد  جلسة،  لكل  ريال  ألفي   )...( قرر  وقد   ،)٤٨( وعددها  اجللسات،  عدد  عىل  وكيله 
ثامنية وأربعني جلسة، فقد حكمت عىل املدعى عليه بتسديد مبلغ وقدره ستة وتسعون ألفًا، 

وألزمته بدفع مخسة آالف ريال قام املدعي بدفعها ملكتب املحامي )...( (. انتهى. 
وبعرض ذلك عىل الطرفني قال املدعي وكالة: )ليس لدي إضافة عىل ما سبق، واملحامي 
التي  اجللسات  ثم سألتهام عن عدد  يوم، وليس لكل جلسة(،  ريال لكل  ألفي  قدر   )...(
ترافع فيها املدعي، فقاال: )عددها ثامنية وأربعون جلسة(، ثم سألتهام: )هل لديكام إضافة 

عىل ما سبق؟( فقاال: )نكتفي بام سبق(. 
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فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وملا جاء يف شهادة الشاهد املعدل رشعًا، وقد 
شهد عىل حصول االتفاق بني املدعي واملدعى عليه، وحيث تصادق الطرفان عىل أن عدد 
اجللسات التي حرضها املدعي نيابة عن املدعى عليه )ثامنية وأربعون جلسة(، وحيث أقر 
املدعى عليه بأنه ملتزم بكامل املبلغ الذي يقرره مكتب )...( للمحاماة، وقد قدر املكتب 
كل جلسة بألفي ريال، وقد قنع املدعي باحلكم الصادر سابقًا املبني عىل هذا التقرير؛ لذلك 
كله فيلزم املدعى عليه )...( بأن يدفع للمدعي )...( مبلغًا قدره ستة وتسعون ألف ريال، 

ورصفت النظر عن مطالبته بام زاد عىل ذلك.
وأفهمت الطرفني بأن من مل حيكم له بكل طلباته فله حق االعرتاض عىل احلكم خالل 
االعرتاضية خالل  يقدم الئحته  مل  وإذا  تاريخ ١٤٣٥/٥/٣٠هـ،  اعتبارًا من  يومًا  ثالثني 
هذه املدة يسقط حقه يف طلب االستئناف، ويكتسب احلكم القطعية استنادًا للامدة )١٨٧( 
من نظام املرافعات الرشعية، ففهام ذلك، وجرى تسليمهام صورة من صك احلكم، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ

القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  نحن -قضاة  اطلعنا  فقد   )...( وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
رئيس  فضيلة  من  لنا  الــواردة  املعاملة  بالرياض -عىل  االستئناف  بمحكمة  احلقوقية 
والتاريخ ١٤٣٥/٧/١٩ه  الرقم ٣٣٢٠٥٥١٥٥  باخلطاب ذي  بالرياض  العامة  املحكمة 
واملقيدة لدينا برقم ٣٣٢٠٥٥١٥٥ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٠هـ، املرفق هبا الصك ذو الرقم 
الشيخ  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٥/٢٩هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٥٩٠٩٩
املوضح  النحو  )...( وكالة عىل  )...( ضد  املقامة من  الدعوى  املتضمن احلكم يف   ،)...(
بالصك واملتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل به. وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
املوفق،  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة  الدائرة  تقرر  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحتني 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه، وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٩١٣٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٣ رقم القرار: ٣٥١٢٣٩٥٤ 

أتعاباحماماةا-اتتفاقا-انقبةامنامبمغاتملطالبةا-اصدوراحكلابعدماتالساحقاقا-اإنكارا
تملكممةا-ا تملدعىاعميها بها-اشهادةاشاهداعدلا-ايمنيا تملحكوما تملبمغا نقبةامنا تالتفاقا-ا

عدماتساحقاقا-ارصفاتلنظلا.

مااروياأناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاسىضابالشاهدامعاتليمني.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه أتعاب املحاماة املتفق عليها بينهام، 
وهي نسبة قدرها عرشون باملائة من املبلغ املطالب به، وذلك بعد أن ترافع عنه حتى انتهت 
القضية بحكم قىض بعدم استحقاقه ملا جاء يف دعواه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه دفعه 
بأنه اتفق مع املدعي عىل استحقاقه النسبة املذكورة من املبلغ املحكوم به، وملَّا مل حيكم له بيشء 
فإنه ال يستحق أي يشء من املبلغ، وبطلب البينة من املدعى عليه عىل ما دفع به أحرض شاهدا 
معدال رشعا، فشهد بصحة ما دفع به، كام أنه أدى اليمني املكملة طبق ما طلب منه، ولذا فقد 
حكم القايض بعدم استحقاق املدعي ملا يطلبه، ورصف النظر عن دعواه، فاعرتض املدعي، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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القطيف،  بمحافظة  العاّمة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  القطيف  بمحافظة  العاَمة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٢٣٩١٣٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٢٦٣٣٤٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، 
وادعى عىل احلارض معه يف جملس احلكم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...( قائال: )إنه سبق أن اتفقت مع املدعى عليه عىل أن أترافع عنه يف القضية التي بينه 
وبني )...( عىل نسبة وقدرها عرشون باملائة ٢٠ % من املبلغ الذي يطالب به، وقد بارشت 
برقم ٣٣٤٠٢٧٣٨ يف ١٤٣٣/٩/٥هـ  القضية  القضية، وصدر حكم يف  املرافعة يف هذه 
احلارض  هذا  عليه  املدعى  طالبت  وقد  االستحقاق،  بعدم  بالقطيف  العامة  املحكمة  من 
بأتعايب عن هذه القضية عىل حسب االتفاق، ومل يعطني شيئا، وأنا أطلب احلكم عليه بدفع 
املذكورة يف دعواي، وهو مبلغ قدره عرشون ألف ريال؛ حيث إن  النسبة  مستحقايت عىل 

مبلغ الدعوى هو مائة الف ريال. هذه دعواي(.
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائال: )ما ذكره املدعي يف دعواه من حصول 
االتفاق بيني وبينه عىل النسبة املذكورة يف الدعوى وهو مبلغ قدره عرشون ألف ريال هذا 
صحيح، ولكن كان اشرتاطنا يف ذلك عىل نجاح القضية، والذي حدث أن القضية حكم 
فيها بعدم االستحقاق، وهو الذي استعد هبذا الرتافع، وأنا مل اطلب منه شيًئا، وعليه فليس 

له يشء عندي بعد ذلك، وأطلب رد الدعوى. هذه إجابتي(. 
وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب قائال: )ما ذكره املدعى عليه غري صحيح، فلم يكن هذا 
رشًطا، وهو الذي حرض لدي يف املكتب، وطلب مني الرتافع يف ذلك، والنسبة عىل حسب 
االتفاق سواء ربح أم ال، وإذا كان لديه ما يثبت ما قاله من االشرتاط فعليه أن حيرضه. هكذا 

أجاب(. 
وبسؤال املدعى عليه عن بينته عىل ما دفع به من أن استحقاق املدعي هلذه النسبة متوقف 
عىل نجاح القضية واحلكم باملبلغ أجاب قائال: )لدي شاهد يشهد بأن ذلك كان معلقا عىل 
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الربح يف القضية، وأطلب مهلة إلحضاره(. هكذا أجاب.
سعودي   )...( أحرض  له  اإلمهال  طلب  عام  عليه  املدعى  وبسؤال  الطرفان،  حرض  ثم 
ويعمل  ١٣٨٥هـ،  عام  مواليد  من  وهو   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
متسببا، وال صلة قرابة له بالطرفني، وبسؤاله عام لديه أجاب قائال: )أشهد باهلل بأنني كنت 
يف مكتب )...( هذا املدعى عليه بعد الظهر، وهو جاري، ومكتبه مالصق ملكتبي، وقد سلم 
)...( هذا املدعى عليه للمدعي )...( الوكالة، وقال له )...(: تقيم الدعوى عىل )...( ، ثم 
تبني أنه أقام الدعوى عىل )...(، وعندما أبلغته بذلك قال: إنني أخربته بأن يقيم الدعوى 
فيها  لك  الدعوى  من  خيرج  ما  أنه  عىل  اتفقا  الطرفني  بأن  باهلل  أشهد  إنني  كام   ،)...( عىل 

عرشون يف املائة، وهذا حصل هذا أمامي. هذا ما لدي، وبه أشهد(. هكذا شهد. 
وبعرض الشهادة عىل املدعي أجاب قائال: )إن هذه الشهادة غري صحيحة، وهذا الشاهد 
مل يكن موجودا يف املكتب، واالتفاق كان يف مكتبي، وليس يف مكتب املدعى عليه، كام أن 

الشاهد مل يقل: إنه ليس يل يشء إذا مل تربح القضية(. هكذا أجاب.
فجرى سؤاله عن الشاهد، فأجاب قائال: )إنني ال أعرفه(. هكذا أجاب. 

هكذا  الشاهد(.  هذا  سوى  لدي  )ليس  قائال:  فأجاب  بينة،  زيادة  املدعي  من  فطلبت 
أجاب.

فطلبت منه تزكية الشاهد، فأجاب قائال: )إنني مستعد لذلك(. هكذا أجاب.
وقد قرر املدعي قائال: )إنني أرفق هذه الورقة، وأطلب االطالع عليها(. هكذا أجاب، 
وقد أبرز ورقة واحدة مرفقا هبا صًكا من ثالث ورقات، وجرى االطالع عليها، وأرفقت 
يف املعاملة. كام جرى اطالع املدعى عليه يف اجللسة عليها، فقرر املدعى عليه قائال: )إنني 

أطلب فرصة للرد عليه( . هكذا أجاب. 
ثم حرض الطرفان، ويف هذه اجللسة جرى سؤال املدعى عليه عن تزكية الشاهد، فأجاب 

قائال: )قد أحرضهتام، وأطلب سامع ما لديام(. هكذا أجاب.
ثم أضاف املدعي قائال: )لدي طعن يف الشاهد الذي حرض يف هذه اجللسة؛ حيث إنني 
سمعت املدعى عليه يستشريه يف هذه القضية، وأخذ صورة من الئحة الدعوى التي قدمتها 
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للمحكمة، وكان ذلك يف أحد املكاتب القضائية(. هكذا أجاب.
قائال: )إن ذلك غري صحيح، والشاهد  املدعى عليه، فأجاب  وجرى عرض ذلك عىل 

ليس مستشارا يل أبدا، ومل أسترشه يف القضية، وهذا الكالم غري صحيح(. هكذا أجاب.
فجرى سؤال املدعي: )هل لديك بينة بأن الشاهد مستشار للمدعى عليه يف القضية؟(، 

فأجاب قائال: )ليس لدي شاهد سوى موظف املكتب(. هكذا أجاب.
وقد أحرض املدعى عليه يف هذه اجللسة كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...(، وبسؤاله عام لديه من شهادة أجاب قائال: )أعرف الشاهد )...(، وأنا 
أعرفه منذ زمن طويل من سنوات عديدة، وهو عدل مريض الشهادة، وال نعلم عنه إال كل 

خري(. هكذا شهد. 
كام أحرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وبسؤاله عام 
لديه أجاب قائال: )أشهد باهلل إنني أعرف الشاهد )...(، وهو عدل مريض الشهادة، وال 

أعلم عنه إال كل خري، وأنا أعرفه من مدة طويلة(. هكذا شهد.
ثم وجهت اليمني للمدعى عليه ليحلف مع شاهده، فأجاب قائال: )إنني مستعد بأداء 
املدعي من  ما ذكره  أن  إله إال هو  الذي ال  قائال: )واهلل  اليمني(. هكذا أجاب، ثم حلف 
أنني اتفقت معه عىل إعطائه ٢٠% من املبلغ الذي طالبت به )...( سواء كسبت القضية أم 
مل تكسب -هذا غري صحيح، وواهلل العظيم إن اتفاقنا عىل أنه إذا حكم يف القضية لصاحلي 
باملبلغ فله عرشون يف املائة من املبلغ املحكوم به، وواهلل العظيم إن دعواه عيل غري صحيحة(. 

هكذا أجاب. 
وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث طالب املدعي احلكم عىل املدعى عليه 
بدفع مبلغ قدره عرشون ألف ريال، وهي نسبة ٢٠% من املبلغ الذي توكل فيه عن املدعى 
عليه، وحيث صادق املدعى عليه عىل دعوى املدعي من حصول التوكيل يف القضية، ودفع 
املدعي  أنكر  القضية لصاحله، وحيث  احلكم يف  تم  إذا  النسبة  بينهام عىل هذه  االتفاق  بأن 
ذلك، وقرر أن هذه النسبة سواء حكم يف القضية لصاحله أم ال، وحيث طلب من املدعى 
ل التعديل الرشعي، وحيث طلب منه زيادة  دِّ عليه البينة عىل ما دفع به، فأحرض شاهدا، وعهُ



140

�أتعاب حماماة

بينة، فقرر أنه ليس لديه إال هذا الشاهد، وحيث إن النبي صىل اهلل عليه وسلم قىض بالشاهد 
مع اليمني، وحيث حلف املدعى عليه اليمني املذكورة أعاله مع شاهده، وحيث إن الذي 
يطالب به املدعي هي نسبة من املبلغ املطالب به، وليس تقديرا ألتعابه، وقد حرص دعواه يف 
ذلك؛ لذا فقد أفهمت املدعي بعدم استحقاقه ملا يطلبه، ورصفت النظر عن طلبه، وبذلك 

حكمت.
وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة، وأما املدعي فقرر عدم قناعته، وطلب 
رفعها لالستئناف، واستعد بتقديم الئحة اعرتاضية، وأفهم بمراجعة املحكمة يوم األربعاء 
لتقديم اعرتاضه خالل مدة أقصاها  املوافق ١٤٣٤/٨/١٠هـ الستالم نسخة من احلكم 
ثالثون يومًا، وإذا مل يقدم الالئحة خالل الفرتة املذكورة يسقط حقه يف التمييز، ويكتسب 
 . الرشعية  املرافعات  نظام  من  وسبعني  وثامنية  مائة  املادة  عىل  بناء  وذلك  القطعية،  احلكم 

جرى ما دون يف ١٤٣٤/٨/٧هـ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.

فقد  بعد  أما  وصحبه،  وآله  حممد  رسولنا  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
الرشقية -عىل  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائرة  نحن -قضاة  اطلعنا 
املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم ٣٤١٢٦٣٣٤٧ 
وتاريخ   ٣٤٢٥٢٢٤٠٣ برقم  املحكمة  لدى  واملقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ  وتاريخ 
 ،)...( الشيخ  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٤/١١/٥هـ، 
املسجل برقم ٣٤٢٩٠٧١٤ وتاريخ ١٤٣٤/٨/٨هـ ، اخلاص بدعوى )...( ضد)...( يف 
قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك 
ولبيانه  احلكم،  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة 

حرر يف ١٤٣٥/١/٢٢هـ، واهلل ويل التوفيق.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة عيون اجلواء

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٨٧٩٤ 
حمكمة االستئناف:حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٩ رقم القرار:٣٥٣١٠٥٢٢  

عدما تلعملا-ا إكاملا بعدما دفعا تملحكمةا-ا خارجا دعوىا-اصمحا رفعا حماماةا-ا أتعابا
ثبوتها-ارشطاعدماسقوطاتألتعابا-اثبوتاتالساحقاقا-اإلزتمابدفعاتألتعاب.

تملادةا)رر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه باقي أتعاب حماماة، اتفقا عليها 
مقابل قيامه برفع دعوى للمدعى عليه ضد خصمه؛ للمطالبة بإبطال عقد إجارة مزرعة؛ 
انتهت الحقا بصلح خارج املحكمة، وبعرض الدعوى  وذلك ألنه قام برفع الدعوى ثم 
مل  لكونه  عليه  املتفق  العمل  يستكمل  مل  املدعي  بأن  ودفع  باالتفاق،  أقر  عليه  املدعى  عىل 
يطالب بأجرة املزرعة وبقيمة األرضار التي حلقت هبا بسبب املستأجر، فأنكر املدعي ورود 
االتفاق عىل ما دفع به املدعى عليه، وقدم اتفاقية أتعاب مل تتضمن ذلك ، كام قدم اتفاقية 
املخالصة والصلح بني املدعى عليه وخصمه، ونظرًا ألن العقد املربم بني الطرفني مل يتضمن 
االتفاق  النزاع حول موضوع  إهناء  يفيد  ما  أبرز  املدعي  إبطال عقد اإلجارة، وألن  سوى 
صلحا، وألن عقد االتفاق تضمن استحقاق املدعي ألتعابه عند إهناء املوضوع سواء بحكم 
قضائي أم بصلح، لذا فقد ثبت لدى القايض استحقاق املدعي باقي أجرة أتعابه املدعى هبا، 
وحكم عىل املدعى عليه بأن يدفعها للمدعي حااًل، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة بمحافظة عيون اجلواء، وبناء 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٥٧٨٣٣١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ، ويف يوم  املعاملة  عىل 
االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة والثلث صباحًا، وفيها 
حرض املدعي )...(، وحرض حلضوره املدعى عليه )...( سعودي بالسجل املدين ذي الرقم 
)...(، فسألت املدعي عن دعواه، فادعى بقوله: )إنه بتاريخ ١٤٣٣/٢/٣هـ تم االتفاق 
بيني وبني املدعى عليه عىل أن أقوم بالنيابة عنه يف رفع دعوى ضد خصمه )...(، موضوعها 
وتاريخ   )...( برقم  العقارية  لالستثامرات   )...( مكتب  من  الصادر  اإلجيار  عقد  إبطال 
ددت  ١٤٣١/٣/١هـ، وهو عقد إجيار مزرعة يف )...( بني والد املدعى عليه و)...(، وحهُ
استلمتها مقدمًا،  ريال  منها عرشة آالف  ريال،  ألف  االتفاق بعرشين  بناء عىل هذا  أتعايب 
املفاوضات  خالل  من  سواء  املوضوع،  إهناء  بعد  يدفع  ريال  آالف  عرشة  وقدره  والباقي 
أم  أمام جهة قضائية  أم بموجب صلح، وسواء تم هذا الصلح  أم بموجب حكم قضائي 

خارجها. 
وقد قمت بناء عىل هذا االتفاق برفع دعوى ضد )...( يف املحكمة العامة بربيدة، أحيلت 
لدى فضيلة القايض )...(، ثم انتهت الحقًا عىل صلح خارج املحكمة، تضمن إهناء عقد 
اإلجيار بني املدعى عليه و)...(؛ ولذا فإنني أطلب احلكم عىل املدعى عليه بدفع باقي أتعايب 
املتفق عليه عىل حسب العقد، وقدره عرشة آالف ريال. هذه دعواي(. هكذا ادعى املدعي.

وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: )ما ذكره املدعي من حصول االتفاق يف 
التاريخ الذي ذكره صحيح، وقد حرر يف ذلك عقد أتعاب حماماة يوجد لدى كل منا نسخة 
منه، وقد تضمن أن عىل املدعي بذل العناية واجلهد يف املطالبة بحقوقي والدفاع عنها بشكل 

خيدم مصاحلي. هذا جوايب عىل سبيل اإلمجال. وأما التفصيل فإنه:
له  وأصدرت  فيها،  عني  ينوب  أن  عىل  املدعي  مع  باالتفاق  قمت  التي  أواًل -الدعوى 
وكالة رشعية بموجب ذلك مل تنته حتى تارخيه، وهلا موعد لدى املكتب القضائي )...( يف 

املحكمة العامة بربيدة. 
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ثانيًا -إذا كان هذا املدعي يذكر أنه قام بإهناء موضوع النزاع بيني وبني )...( صلحًا فلامذا 
مل يقم بمواصلة الدعوى إلثباته رشعًا؟. 

ثالثا -وإذا كان يذكر هذا املدعي بأن النزاع بيني وبني )...( قد تم إهناؤه بصلح خارج 
املحكمة فإن هذا املدعي مل يستكمل العمل املتفق عليه، وذلك من جهة حقوقي لدى )...(، 
وهي دفع إجيار املزرعة املؤجرة عليه ملدة أربع سنوات، كل سنة بخمسة وثالثني ألف ريال، 
ودفع عوض األرضار التي نشأت بسبب استئجار )...( للمزرعة، ومن ذلك موت أكثر من 

مائة نخلة، وكرس الرشاش، وأخذ قريات الرشاش، وغريها. 
رابعًا -أطلب تكليف جلنة للخروج إىل موقع املزرعة ملعاينتها وتقدير األرضار التي حلقت 

هبا بسبب سوء استعامل )...( للمزرعة وما فيها مدة إجياره. هذه إجابتي(. هكذا أجاب.
وبعرض ما أجاب به املدعى عليه عىل املدعي وسؤاله اجلواب عنه قرر قائاًل: )أما جوايب 
عىل الفقرة األوىل مما ذكره املدعى عليه فهو أن موضوع النزاع بني املدعى عليه و)...( انتهى 
خارج املحكمة، ولكن املدعى عليه بعد إهناء موضوع النزاع قام بمراجعة املحكمة وإثارة 

املعاملة من جديد وحتديد موعد هلا. 
أما الفقرة الثانية فإن العقد بيني وبني املدعى عليه ينص عىل استحقاقي لكامل أتعايب فور 
انتهاء موضوع النزاع سواء تم ذلك بصلح أم بحكم، وسواء كان الصلح أمام جهة قضائية 

أم خارجها. 
أما الفقرة الثالثة فإن العقد بيني وبني املدعى عليه هو عىل إخالء املزرعة فقط دون أجرة 
املزرعة أو املطالبة باألرضار التي نشأت بسبب استئجار )...( هلا؛ فإن هذه مل يتضمنها العقد 

بداللة أن اتفاق املدعى عليه معي كان قبل حلول أي أجرة ملزرعته التي أجرها عىل )...(.
أما الفقرة الرابعة فإنه العالقة يل هبا(. هكذا أجاب.

فسألته عن أن املدعى عليه قد ذكر يف جوابه اإلمجايل أن العقد الذي تم بينه وبني املدعي 
خيدم  بشكل  عنها  والدفاع  بحقوقه  املطالبة  يف  واجلهد  العناية  بذل  املدعي  عىل  أن  تضمن 
مصاحله، فأجاب قائاًل: )بل العقد تم عىل إخالء املزرعة املؤجرة عىل )...( بالعقد املشار له 
سابقًا يف دعواي، واملقصود من بذل العناية واجلهد واملطالبة بحقوق املدعى عليه بام خيدم 
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مصاحله هو يف إخالء هذه املزرعة فقط دونام سواه(. هكذا أجاب.
ولالطالع عىل العقد الذي تم بني املدعي واملدعى عليه ورصد مضمونه، ولالطالع أيضًا 
عىل ما يثبت إهناء املدعي ملوضوع النزاع بني املدعى عليه وبني مستأجر املزرعة -جرى رفع 

اجللسة. 
ثم يف يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٤/١٢هـ افتتحت اجللسة الساعة التاسعة والنصف 
صباحا، وفيها حرض املدعي )...(، ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من ينوب عنه، ومل يقدم 
عذرا يف عدم حضوره عىل الرغم من تبلغه باملوعد شخصيا حسب توقيعه عىل ضبط القضية 

يف اجللسة املاضية.
هذا، وقد جرى يف هذه اجللسة االطالع عىل العقد املربم بني املدعي واملدعى عليه املؤرخ 
يف ١٤٣٣/٢/٣هـ، وقد تضمن رغبة املدعى عليه يف أن يوكل املدعي يف قضيته ضد )...(، 
الرقم )...( املؤرخ يف ١٤٣١/٣/١هـ ملخالفة )...(  وموضوعها إبطال عقد اإلجيار ذي 
مع  واتفاقه  املدعي  قبول  عليه  واملدعى  املدعي  بني  املربم  العقد  تضمن  كام  العقد،  لبنود 

املدعى عليه عىل إبرام هذا العقد.
وقد جاء يف الفقرة )٣( منه ما نصه: )قبل الطرف األول ـ املدعي ـ القيام باملهمة املذكورة 
أعاله هو وممثلوه العاملون معه، والتزم بأدائها وفق العرف املهني، وأن يبذل يف ذلك العناية 
واجلهد الالزمني يف املطالبة بحقوق الطرف الثاين ـ املدعى عليه ـ والدفاع عنه بشكل خيدم 

مصاحله، ووجهة احلق التي تبديا وتؤيدها املستندات التي تكون بحوزته(. 
الفقرة )٤(: حددت أتعاب الطرف األول ـ املدعي ـ لقاء القيام باملهمة املوكل هبا من قبل 
الطرف الثاين ـ املدعى عليه ـ مبلغ وقدره عرشون ألف ريال، يدفع منها مقدمًا مبلغ وقدره 

عرشة آالف ريال تدفع عىل حساب اخلاص للطرف األول )...(.
انتهاء  فور  أعاله  املحددة  أتعابه  كامل  ـ  املدعي  ـ  األول  الطرف  يستحق   :  )٥( الفقرة 
بموجب  أو  قضائي  حكم  بموجب  أو  املفاوضات  خالل  من  ذلك  كان  سواء  املوضوع، 

صلح، وسواء تم الصلح أمام اجلهة القضائية املختصة أو خارجها(. انتهى.
عقد  عىل  االطالع  جرى  ثم  القضية،  ملف  يف  العقد  هذا  من  نسخة  إرفاق  جرى  وقد 
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املتضمن  ١٤٣١/٣/١هـ  وتاريخ   )...( برقم  العقاري   )...( مكتب  من  الصادر  اإلجيار 
االتفاق بني )...( و )...( عىل أن يستأجر )...( مزرعة الطرف اآلخر الواقعة يف )...( مدة 
مخس سنوات، تبدأ من ١٤٣١/٣/١هـ وتنتهي يف ١٤٣٦/٣/١هـ ، بأجرة سنوية قدرها 

مخسة وثالثون ألف ريال، وقد أرفق نسخة من هذا العقد يف ملف القضية. 
ورقة  فأبرز  عليه،  املدعى  وبني  بينه  العقد  تضمنه  بام  قيامه  يثبت  عام  املدعي  سألت  ثم 
هذا نصها: )احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني وبعد، 
من:  كل  بني  وتوفيقه  اهلل  بعون  االتفاق  تم  ١٤٣٤/١١/٦هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ففي 
 )...( املستأجر  يقوم  أن  عىل   )...( املؤجر  عن  الرشعي  الوكيل  و)...(،   ،)...( املستأجر 
بتسليم املزرعة املستأجرة من )...( والكائنة )...(، للمدعو )...( الوكيل الرشعي للمؤجر، 
وذلك بعد مفاوضات وتدخل أهل اخلري يف املوضوع، عىل أن يكون هذا االتفاق منهيا ملدة 
العقد السابق، وبنيَّ املستأجر أنه حيتفظ بكامل حقوقه بالرجوع عىل املؤجر باألرضار التي 
أصابته من إقامة املدعي للدعوى املنظورة باملحكمة العامة بربيدة، وما سببه املدعي ووكيله 
أو  أية معدات  له  أنه ليس  يقر  أنه  املؤجرة، كام  بالعني  به، ويف حقه يف االنتفاع  من أرضار 
حاجيات أخرى ختصه يف املزرعة بعد هذا التسليم، وأنه ال يتحمل أية مسؤولية أو أرضار 
تصيب املزرعة بعد ذلك، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.( وعليه توقيع 
املدعي بصفته وكيال للمؤجر، وتوقيع لـ )...( بصفته مستأجرًا. وقد جرى إرفاق نسخة منه 

يف ملف القضية. 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل ما تضمنته أوراق املعاملة من 
عقود واتفاقيات، وما أدىل به الطرفان، وإقرار املدعى عليه بالعقد املربم بينه وبني املدعي، 
وبام أن هذا العقد قد تضمن أن موضوع الدعوى التي وّكَل املدعى عليه املدعي فيها هو 
يف إبطال عقد اإلجيار ذي الرقم )...( والتاريخ ١٤٣١/٣/١هـ الصادر من مكتب )...( 
أن  تضمن  قد  عليه  واملدعى  املدعي  بني  االتفاق  عقد  أن  وبام  غريه،  دون  بعاليه  له  املشار 
استحقاق املدعي أجرة أتعابه جتب عند إهناء هذا املوضوع، سواء بحكم قضائي أم بصلح 
أمام اجلهة القضائية أم خارجها، وبعد االطالع عىل بينة املدعي يف القيام فيام وكل به وإهناء 
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موضوع عقد اإلجيار املذكور، ونظرًا ألن املدعى عليه مل ينكر ما تضمنته هذه البينة، وإنام 
وقيمة  املزرعة  بإجيار  باملطالبة  قيامه  بسبب عدم  أتعابه  أجرة  املدعي  استحقاق  ادعى عدم 
األرضار التي نشأت بسبب املستأجر، وبام أن املطالبة هبذا مل يتضمنه موضوع االتفاق بني 
املدعي واملدعى عليه؛ لذا فقد ثبت لدي استحقاق املدعي )...( باقي أجرة أتعابه املدعى 
هبا، وقدرها عرشة آالف ريال، حكمت عىل املدعى عليه )...( بأن يدفعها للمدعي حااًل، 
له حق االعرتاض  بأن  به وإفهامه  للمدعى عليه إلبالغه  الصك  وقررت بعث نسخة من 
يكتسب  احلكم  فإن  اعرتاضه  يقدم  مل  فإن  التبليغ،  تاريخ  من  يوما  ثالثني  مدة  احلكم  عىل 
الصفة القطعية، ويعد احلكم حضوريا عىل حسب املواد ٢/٥٧، ١/١٨٧،١٧٩ من نظام 
املرافعات الرشعية وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وبعد، فقد اطلعنا 
املعاملة  القصيم -عىل  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  األوىل  احلقوقية  الدائرة  نحن -قضاة 
بـرقـم  الشيخ)...(  اجلواء  عيون  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
٣٤٢٥٧٨٣٣١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٩هــ، املحالـة إلـيـنـــا برقم ٣٥٣٧٥٤٢٩، املرفق 
هبا الصك ذو الرقم ٣٥٢٢٠٩٩٨ والتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤هـ، الصادر من فضيلته اخلاص 
أتعاب  باقي  بمبلغ مايل وقدره عرشة آالف ريال،  املطالبة  بدعـوى)...( ضد )...( بشأن 
حماماة، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام نصه: )ثبت لدي استحقاق املدعي )...( باقي 
بأن   )...( عليه  املدعى  ريال، حكمت عىل  املدعي هبا، وقدرها عرشة آالف  أتعاب  أجرة 
يدفعها للمدعي حااًل(؛ عىل النحو املفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة 
نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية 

حممد وعىل آله وصحبه، وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٢٢٠٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢ رقم القرار: ٣٥٢٢٨٧٥٨ 

هبةا-اأرضا-اوفاةاتلوتهبا-اطمباإثباتاتهلبةا-اإنكاراتلدعوىا-اشهادةاغرياموصمةا-ا
يمنياتلنفيا-ارصفاتلنظل.

عدماوجوداتلبينةاويمنياتملدعىاعميهاعىلانفيها.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه وهو أحد أعاممه طالبا إلزامه بتسليمه األرض حمل 
الدعوى بحجة أن جده املتوىف قد وهبها له بعلم املدعى عليه، وبعرض ذلك عىل املدعى 
عليه أنكر الدعوى، ودفع بأن املورث كان يرغب يف هبة األرض للمدعي إال أنه مل يفعل 
حتى وفاته، ثم مل يقبل ورثته هبة األرض للمدعي، وبطلب البينة من املدعي أحرض شاهدا 
فشهد شهادة غري موصلة إلثبات الدعوى، وقد طلب املدعي يمني املدعى عليه عىل نفي 
لعدم  الدعوى  عن  النظر  برصف  القايض  حكم  فقد  ولذا  منه؛  طلب  كام  فأداها  الدعوى 

ثبوهتا، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

بالطائف،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وح��ده،  هلل  احلمد 
برقم  املكلف  بالطائف  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
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٣٤٥٢٢٢٠٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠ه�، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٦٤٦٠٢٤ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٠ه�، ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/١٢/١٧ه� افتتحت اجللسة الساعة 
٠٠: ٠٩ وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( وحرض 
حلضوره املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية سجله املدين ذي الرقم )...(، فادعى املدعي 
 ،)...( يف  الواقعة  له  أرضا  وهبني  قد  احلارض  هذا  مورث  أليب  جدي  إن  دعواه:  يف  قائال 
والتي آلت إليه منحة عن طريق البلدية، وهذا احلارض هو عمي هو من أخربين بأن جدي 
وهبني، وقال: أعطني ألفني وثالثمئة ريال، وقال: خذ جدك وخله يفرغ لك، فذهبت إىل 
جدي وسألته عن ذلك، فقال: صحيح إال أن بطاقتي الشخصية منتهية، فأخربت عمي هذا 
احلارض، فقال: خذه إىل األحوال املدنية، وسوف أنسق لكم موعدا هناك، وفعال حرضنا 
استالم  وبقي  ونحوه،  تصوير  من  الالزم  فأجرينا  معنا،  عليه  املدعى  وحرض  وجدي،  أنا 
البطاقة، فلام حرضنا يف موعد آخر الستالمها مل نجدها، أطلب إلزام هذا احلارض بام أن العني 
حتت يده، ويعلم أهنا هبة يل أن يسلمها، هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعي عىل املدعى 
عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي يف دعواه غري صحيح، والصحيح أنه يف سنة ١٤٢٧ه� 
منح والدي األرض حمل الدعوى، وقال حينها: يمكن أن أعطيها )...( الذي هو املدعي، 
وبعد مراجعات للبلدية وغريها من اجلهات ذات العالقة خرج صك ملكية األرض سنة 
١٤٢٩ه�، وسلمته والدي وبعد ميض سبعة أشهر أعطاين والدي صك األرض وغريها من 
الوالد سنة ١٤٣١ه� أخربت  الصكوك واألوراق وأغراض شخصية حلفظها. وبعد وفاة 
)...( أن أيب كان يقول: إنه يمكن أن يعطيه هذه األرض، وأنني راض بذلك، وسوف أقنع 
الورثة بالتنازل له عىل أن يعطيني ألفني وثالثمئة ريال رسوم استخراج احلجة، وقد سعيت 
يف ذلك فريض منهم أخي )...( وأخي )...( أول األمر بإعطائه األرض، ورفض أخي )...( 
إعطاءه األرض خلالف بينهم، وقد رجع من ريض منهم عن تنازله. وأما ما ذكره من أنني 
طلبت منه إحضار أيب إىل األحوال فصحيح، ولكن مل يكن لغرض اإلفراغ له، وإنام حلاجة 
صحيح،  غري  ذكره  ما  قائال:  أجاب  املدعي  عىل  وبعرضها  إجابتي.  هذه  للبطاقة،  والدي 
وهبني  جدي  بأن  يشهد  جدي  شقيق  هو  شاهد  ولدي  دعواي،  يف  ذكرته  ما  والصحيح 
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األرض، وسوف أحرضه اجللسة القادمة، ثم إنه يف يوم اخلميس املوافق١٤٣٥/٠١/١١ه� 
افتتحت اجللسة الساعة احلادية عرشة وفيها حرض الطرفان، وقد أحرض املدعي بينته شاهدا 
وقال: إن اسمي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(. وبسؤاله 
وهي   ،)...( بعطيها  املنحة  هذه  وقال:   ،)...( أخي  عند  حرضت  إنني  قال:  شهادته  عن 
أرض جهة )...(، ومل يوصني بيشء، وإنام سمعته يقول ذلك ملا أخذ هذه املنحة. وبعرض 
الشاهد وشهادته عىل املدعى عليه قال: أما الشاهد فهو عمي وال أطعن فيه. وأما شهادته 
فصحيح إال أنه ليس فيها ذكر أنه منحها، فأفهمت املدعي أن هذه الشهادة غري موصلة؛ ألن 
فيها ذكر لرغبة جده أن يمنحه، وليس فيها ذكر أنه تم املنح، فقال: أطلب يمني املدعى عليه 
أنه ال يعلم أن جدي منحني هذه األرض. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: أنا مستعد 
بأداء اليمني بعد ختويفه من مغبتها وتذكريه بأليم عقاب فاعلها املبطل، فحلف قائال: واهلل 
ما  فبناء عىل  العظيم؛  املدعى هبا، واهلل  املدعي األرض  أن أيب وهب  أعلم  أنني ال  العظيم 
تقدم من دعوى املدعي وإجابة املدعى عليه عليها، ويمنه عىل نفيها فقد رصفت النظر عن 
عليه  املدعى  قنع  الطرفني  عىل  احلكم  وبعرض  حكمت.  وبه  ثبوهتا،  لعدم  املدعي  دعوى 
ومل يقنع املدعي، ووعد بإحضار الئحة اعرتاضية فأمرت بتسليمه نسخة من احلكم يف هذا 
اليوم، وأفهمته بأن له ثالثني يوما يقدم فيها الئحته االعرتاضية، فإن مضت املدة ومل يقدمها 
اكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠١/١١ه�.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى اطالعنا نحن 
رئيس وعضوي الدائرة احلقوقية الرابعة يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة عىل الصك 
الصادر من فضيلة )...( القايض باملحكمة العامة بالطائف واملسجل بعدد ٣٥١١٣٤٠٤ 
وتاريخ ١٤٣٥/١/١١ه�، املتضمن دعوى )...( ضد )...(، واملحكوم فيه بام دون باطنه. 
احلكم، وعىل  املوافقة عىل  تقررت  االعرتاضية  والالئحة  الصك وصورة ضبطه  وبدراسة 



151

فضيلته مراعاة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦٣٤٩٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٤ رقم القرار: ٣٥٣٦٣٤٨٠ 

فشلا ترصفها-ا إبطالا طمبا تملورثا-ا وفاةا تلوتهبا-ا ملضا يفا مقبوضا عقارا هبةا-ا
كمويا-ابقائهاعدةاسنوتتا-اتقليلاطبيا-املضاتلوتهباالايعداخموفاا-ارصفاتلنظل.

مااجاءايفاتللوضاتمللبعلا“ ومناأسعدهاملضهابجذتماأواسلايفاتبادتئهاتوافالجايفاتناهائها
وملايقطعهابفلتشافعطاياهامناكلاماله”.

أقام املدعون دعواهم ضد املدعى عليهم طالبني نقض ترصف مورث الطرفني، وإعادة 
بينهم؛ ألن  الورثة، وقسمته  إىل مجيع  تنازل عنه لصالح زوجته  الذي  الدعوى  املنزل حمل 
ترصفه فيه كان أثناء مرضه بالفشل الكلوي، وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعى عليهم أقر 
بأن مورثهم وهب زوجته املنزل املذكور، ودفع بأن ذلك تم لدى كاتب العدل قبل مرض 
املورث، وأنه كان آنذاك متمتعا بكامل أهليته املعتربة رشعا، وقد جرى من القايض التحقق 
من الدعوى فأفادت كتابة العدل بأن مورث الطرفني حرض بنفسه، وتنازل عن املنزل وهو 
بكامل أهليته املعتربة رشعا، كام ورد التقرير الطبي متضمنا أن مرض املورث استمر مخس 
التنازل وقع يف مرض ال يعد خموفا رشعا؛ لذا فقد حكم  سنوات حتى وفاته؛ ونظرا ألن 
القايض برصف النظر عن الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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القطيف،  العاّمة بمحافظة  املحكمة  القايض يف  أنا )...(  احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي 
برقم  القطيف  بمحافظة  العاَمة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
وتاريخ   ٣٤٣١٨٩٦١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٩ه�،  وتاريخ   ٣٤٦٣٤٩٢
١٤٣٤/٠٢/٠٩ه� حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
باألصالة عن نفسه وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل القطيف 
برقم )...( يف ١٤٣٤/٢/١٦ه�، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وأدعوا 
مجيعهم عىل احلارض معهم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
باألصالة عن نفسه وبالوكالة عن )...( وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
عليهم  واملدعى  أصالة ووكالة  واملدعون  )...( يف ١٤٣٤/١/١٩ه�.  برقم  الثانية  الدمام 
أصالة ووكالة هم ورثة )...( بموجب حرص اإلرث الصادر من دائرة األوقاف بالقطيف 
برقم )...( يف ١٤٣٤/٢/٩ه�، املتضمن وفاة )...( وانحصار إرثه يف )...(، وأدعى قائال: 
وثالثمئة  ألف  ومساحته   ،)...( يف  يقع  منزال  تركته  ضمن  من  وخلف  تويف،  مورثنا  إن 
وستون مرتا ومخسون سنتمرتا مكوًنا من دور واحد عىل شقتني، وهي مملوكة ملورثنا بموجب 
الصك ذي الرقم )...( يف ١٤٠٧/٦/٢٤ه�، الصادر من كتابة عدل القطيف؛ وحيث إن 
املدعى عليه أصالة وموكليه يسكنون يف املنزل والصك كان باسم مورثنا، ثم انتقلت امللكية 
ثالث  قبل  انتقلت  وامللكية  اآلن،  من  تقريبا  أشهر  ثالثة  قبل  الوالد  تويف  وقد   ،)...( إىل 
سنوات ووالدنا كان قبل وفاته مريًضا؛ حيث إن ركبه تعبانة، وال يوجد عنده كىل، ويقوم 
بالغسيل دائام، وكان يتعاطى أدوية خاصة بالكىل، وكان عنده حالة نفسية بسبب كرب سنه؛ 
وحيث إن املبايعة يف وقت مرضه، نطلب إعادة املنزل إىل مجيع الورثة، ومن ضمنهم املدعى 
عليها )...(، هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعي أصالة ووكالة عىل املدعى عليه أصالة 
ووكالة أجاب قائال: ما ذكره املدعي أصالة ووكالة يف دعواه من أنه كان ملورثنا املنزل املذكور 
املوصوف يف الدعوى فهذا صحيح، وقد حصل أن قام والدي وهو يف كامل صحته ما عدا 
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أقدامه كان يشتكي منها، وقد حرض بنفسه إىل كاتب العدل يف كتابة عدل القطيف، ومتت 
اإلجراءات اخلاصة باهلبة من والدي لوالديت بعد أن تأكد كاتب العدل من أهليته املعتربة 
رشعا، وما ذكروه أنه كان مريضا بحالة نفسية وفشل كلوي فهذا غري صحيح، فقد حصل 
ذلك بعد ستة أشهر أو سنة تقريبا، هذه إجابتي. وبعرض ذلك عىل املدعي أصالة ووكالة 
وقت  بالكىل  مريضا  كان  فقد  صحيح،  غري  فهذا  بالكىل  مريضا  يكن  مل  أنه  ذكره  ما  قال: 
املدعى  والدة  الوالد وهي  العدل، وكانت زوجة  لكاتب  بأنفسهم  اإلفراغ، وقد أحرضوه 
عليه حتاول نقل املنزل باسمها يف قوته، وتفاجأنا هبذا النقل قبل ثالث سنوات من وفاته بعد 
أعاله  هويتامها  املسجلة  و)...(   )...( من  كل  قرر  اجللسة  هذه  ويف  إجابتي.  هذه  مرضه، 
بقوهلام: إننا نوكل أخانا )...( املدعي يف إكامل النظر يف هذه الدعوى، وله احلق يف املرافعة 
واملدافعة وسامع الدعوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح فيام خيص هذه الدعوى 
والدهم  فيه  يعالج  كان  الذي  املستشفى  عن  املدعي  سؤال  جرى  ثم  قرروا،  هكذا  فقط، 
فأجاب قائال: مستشفى )...( بالقطيف، وكذلك مستشفى )...( بالدمام، هكذا أجاب؛ لذا 
يف   )...( ملستشفى  والكتابة  الصك،  عن  لالستفسار  العدل  لكتابة  للكتابة  اجللسة  رفعت 
بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  ثم حرض  املتوىف،  والقطيف لالستفسار عن حالة  الدمام 
السجل املدين ذي الرقم )...( بالوكالة عن )...( بصفة )...( وكيال بموجب الوكالة ذات 
الرقم )...( يف ١٤٣٤/٢/١٦ه�، الصادرة من كتابة عدل القطيف، املوكل هبا من )...(؛ 
وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل القطيف برقم )...( يف ١٤٣٤/٣/١١ه�، 
كتابة عدل  من  الصادرة  )...( يف ١٤٣٤/٣/٩ه�،  الرقم  ذات  الوكالة  بموجب  وكذلك 
الدمام الثانية بصفته وكيال عن )...(، وبصفته وكيال بموجب الوكالة ذات الرقم )...( يف 
١٤٣٤/٣/١١ه�، وقد سبق أن جرت الكتابة منا لكتابة عدل القطيف بموجب اخلطاب 
يف   )...( الرقم  ذي  الصك  عن  االستفسار  بطلب  ١٤٣٤/٣/٢ه�  يف   )...( الرقم  ذي 
١٤٠٧/٦/٢٤ه�، ومستشفى )...( بالدمام والقطيف بموجب اخلطاب ذي الرقم )...( 
يف ١٤٣٤/٣/٢ه� والرقم )...( يف ١٤٣٤/٣/٢ه� لإلفادة عن حالة املتوىف املذكور، ومل 
تردنا إجابات اخلطابات حتى تارخيه. ويف هذه اجللسة قرر كل من )...( و)...( بقوهلام: إننا 
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نوكل أخانا هذا احلارض )...( باملرافعة واملدافعة وسامع اإلجابة واإلقرار والصلح والتنازل 
السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  ثم حرض  أجابا،  الدعوى، هكذا  فيام خيص هذه 
املدين ذي الرقم )...( بالوكالة )...( بصفته وكيال عن )...(؛ وذلك بموجب الوكالة ذات 
)...(؛  عن  ووكياًل  القطيف،  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٢/١٦ه�،  يف   )...( الرقم 
وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل القطيف برقم )...( يف ١٤٣٤/٣/١١ه�، 
وحرض املدعى عليه وكالة )...( باألصالة والوكالة وكيال عن )...( بموجب الوكالة ذات 
الرقم )...( يف ١٤٣٤/٣/١ه�، الصادرة من كتابة عدل الدمام الثانية، وقد وردنا خطاب 
كتابة عدل القطيف برقم )...( يف ١٤٣٤/٤/١ه� جوابا عىل خطابنا ذي الرقم )...( يف 
باسم  الرقم )...( يف ١٤٠٧/٦/٢٤ه�  الصك ذي  املتضمن أن سجل  ١٤٣٤/٣/٤ه�، 
)...(، وأنه ساري املفعول، وصالح لالعتامد عليه يف اإلفراغ، وقد تم إرفاق صورة ضبط 
 )...( )حرض  اآليت:  عىل  نصت  وقد  عليها،  االطالع  جرى  وقد   ،١٠٠ صحيفة  املبايعة 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( لدى فضيلة كاتب العدل، وبطوعه 
واختياره ويف حالته املعتربة رشعا قرر تنازله عن األرض التي حتت ترصفه، وهي بالصك 
ذي الرقم )...( يف ١٤٠٧/٦/٢٤ه� إىل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...( دون مقابل وال عوض عنه بحضور )...((. وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة 
منا  الكتابة  أن جرت  ملراجعة موكيل، هكذا أجاب، وقد سبق  قائال: أطلب فرصة  أجاب 
ملستشفى )...( بالدمام، وكذا املواساة )...(؛ وذلك بموجب اخلطابات املذكورة يف اجللسة 
املاضية، ومل يردنا جواب حتى تارخيه، ثم حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...( وكيال عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
بتاريخ   )...( الرقم  ذات  الوكالة  بموجب  وكياًل  وبصفته  نفسه،  عن  أصالًة   )...(
١٤٣٤/٠٣/٠٩ه�، الصادرة من كتابة العدل الثانية بالدمام واملوَكل هبا من )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وبصفته وكياًل بموجب الوكالة ذات الرقم 
)...( بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١١ه�، الصادرة من كتابة عدل حمافظة القطيف، واملوَكل هبا من 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وبالوكالة عن )...( سعودي 
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اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكياًل بموجب الوكالة ذات الرقم 
حيرض  ومل  القطيف،  حمافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٠٢/١٦ه�،  بتاريخ   )...(
املدعى عليه وال وكيل رشعي عنه، ومل يقدم عذرا لتخلفه، وقد وردنا خطاب املدير الطبي 
بمستشفى )...( بالقطيف دون رقم بتاريخ ١٤٣٤/٥/٨ه� للقضية املقيدة باملحكمة برقم 
)...( يف ١٤٣٤/٥/٨ه� جواًبًا عن خطابنا ذي الرقم )...( يف ١٤٣٤/٣/٤ه�، واملتضمن 
التقرير الطبي للمريض رقم )...(، وهذا نص التقرير: )بعد الرجوع إىل ملف املذكور أعاله 
تبنينَّ أنه كان يعاين من مرض تكيس الكليتني، وهو مرض وراثي عادة ما يؤدي إىل الفشل 
الكلوي يف مراحل متقدمة من العمر، واملتوىف حدث له ارتفاع يف ضغط الدم وفشل كلوي 
الغسيل  يبدأ  أن  عىل  حالته  واستدعت  الكليتني  عمل  توقف  إىل  الفشل  هذا  تدرج  مزمن 
الكلوي الدموي بتاريخ ٢٠١١/٥/١٤م عن طريق القسطرة الوردية، وخالل هذه الفرتة 
ومنذ بدأ الغسيل الكلوي إىل أن تويف بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٦م، وحالته الصحية العامة مل 
من  مرات  عدة  وعالجه  الوزن،  يف  ونقص  للشهية،  وفقدان  وهن،  من  يرام  ما  عىل  تكن 
التهابات ميكروبية، ولوحظ أيضًا تدهور صحته العامة، وعدم قدرته عىل امليش. ويف يوم 
٢٠١٢/٩/٢٧م، وأثناء عملية الغسيل أصيب فجأة هببوط وانخفاض يف ضغط الدم مما 
أهنا  عىل  حالته  وشخصت  املركزة،  بالعناية  العالج  وتلقيه  للمستشفى،  إدخاله  استدعى 
التهاب وتسمم بكتريي أدى إىل هبوط حاد يف ضغط الدم وعىل الرغم من كل العالجات 
التي تلقاها مل يستجب قط للعالج، وتدهورت حالته الصحية. ويف يوم ٢٠١٢/١٠/٦م 
الساعة ٢:٠٠ صباحًا حدث انخفاض أكثر يف ضغط الدم، وبطء شديد يف نبض القلب إىل 
أن توقف قلبه، وتلقى عملية إنعاش القلب من الفريق املعالج واستمرت هذه العملية ألكثر 
من ٥٠ دقيقة، ومل تفلح إلعادة نبض القلب، وأعلنت وفاته بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٦م الساعة 
٣:٠٠ صباحا رمحة اهلل عليه(. اه�؛ عليه ولرضورة حتديد بداية املرض؛ لذا رفعت اجللسة، 
ثم حرض املدعي وكالة )...(، وحرض املدعى عليه أصالة ووكالة )...(، وقد سبق أن جرت 
بطلب  ١٤٣٤/٦/٧ه�  يف   )...( الرقم  ذي  اخلطاب  بموجب   )...( ملستشفى  منا  الكتابة 
يف  رقم  دون  منهم  االجابة  إلينا  ووردت  للمذكور،  املريض  التاريخ  عن  االستفسار 
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التقرير  وقد تضمن  ١٤٣٤/٩/٦ه�،  )...( يف  برقم  باملحكمة  وقيدت  ١٤٣٤/٩/٣ه�، 
الطبي للمريض )...(: أن هذا مرض مزمن، ويأيت مع كرب السن؛ وحيث إن استفسارنا كان 
متوجها لتاريخ بدء املرض عند املذكور، وعن خطورته يف بدايته، ومل تتم اإلفادة عن ذلك؛ 
لذا سوف تتم إعادة الكتابة هلم مرة أخرى، ثم حرض املدعيان بالوكالة وقد أبرز املدعى عليه 
وكالة اخلطاب دون رقم بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩ه�، الوارد من مستشفى )...( بشأن الرد 
ارتفاع  مع  كلوي  فشل  من  يعاين  كان  املذكور  أن  خطاهبم:  تضمن  وقد  هلم،  خطابنا  عىل 
بضغط الدم، وأن ابتداء الغسيل كان بتاريخ ٢٠١١/٥/١٤ ، ثم أصيب بجلطات باملخ تم 
تشخيصها بتاريخ ٢٠١٢/٦/٢٨ ، وحسب امللفات أدى إلصابته بعته الشيخوخة(. اه�؛ 
وحيث إن املستشفى مل يرد عىل سؤالنا يف خطابنا املذكور وهو تاريخ بدء املرض، وإنام أفاد 
عن ابتداء الغسيل السيام قد أشاروا يف هذا التقرير أنه كان يعاين من فشل كلوي إال أنه بدأ 
الغسيل لدهيم بالتاريخ املذكور، وهذا ال يعني أنه مل يكن يقوم بالغسيل قبل ذلك؛ لذا ستعاد 
الكتابة هلم مرة أخرى، ثم حرض املدعى عليه وكالة )...(، وحرض املدعي وكالة وقد وردنا 
١٤٣٥/٢/٨ه�،  يف   )...( برقم  باملحكمة  واملقيد  رقم،  دون   )...( مستشفى  خطاب 
واملتضمن: ) نحيط سيادتكم علام بأن املريض يرمحه اهلل حرض للمستشفى ألول مرة بتاريخ 
٢٠٠٧/١/٢٨م، وكان يبلغ من العمر وقتها ٨٢ سنة حسب ما ورد بملف املريض الطبي، 
وكان يشكو من مبادئ الفشل الكلوي وتبني وجود جلطة باملخ بتاريخ ٢٠١١/١/٢٠م 
مع ضمور بخاليا املخ؛ ولإلجابة عن السؤال األول بخطابكم لالستفسار عن تاريخ بدء 
املرض فإنه غري متوفر عندنا بامللف تاريخ دقيق لبدء املرض؛ وبالنسبة لالستفسار الثاين: 
هل تؤدي حالة تكيس الكليتني إىل الفشل الكلوي والوفاة؟ فاإلجابة: نعم، قد تؤدي إىل 
الشيخوخة، وتصلب الرشايني املصاحبة ملرض  نتيجة مضاعفات  الكلوي والوفاة  الفشل 
املدعي وكالة واملدعى عليه  ثم حرض  اجللسة،  ولتتأمل رفعت  لذا  اه�؛  الكلوي(.  الفشل 
وكالة )...(؛ ونظرا لعدم إضافة عبارة موجودة يف تقرير املستشفى املرسل أخريا، واملدون 
يف اجللسة املاضية؛ لذا فسوف يتم إضافتها، وهي بالنص اآليت: ).. ولإلجابة عن االستفسار 
الثالث فإن املريض بدأ العالج بالغسيل الدموي بتاريخ ٢٠١١/٥/١٤م أي حوايل أربع 
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سنوات من تاريخ تشخيص املرض(. اه�. ويف هذه اجللسة جرى سؤال الطرفني: هل لدهيام 
العام  منذ  البالد  اىل خارج  إن والدي كان يسافر  قائال:  املدعى عليه  ما يضيفانه؟ فأجاب 
جواز  عليه  ويدل  عقله،  وبكامل  بصحته  كان  أنه  عىل  يدل  وهذا  وفاته،  وحتى  ٢٠٠٧م 
للمتوىف، وهي  السفر  أبرز صور جواز  أجاب، وقد  سفره، وأطلب االطالع عليه، هكذا 
وكالة  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض  باملعاملة.  أرفقت  وقد  ورقة،  وعرشين  ستة  من  مكونة 
أو  للعالج  ينقل سواء  أن  يمكن  فاملريض  الصحة،  دليال عىل  ليس  إن ذلك  قائال:  أجاب 
ما  هناك  هل  الطرفني:  سؤال  جرى  ثم  أجاب،  هكذا  بذلك،  هلم  نسلم  ال  فنحن  غريه، 
يضيفانه؟ فأجابا قائلني: ليس لدينا سوى ما سلف، هكذا أجابا؛ لذا فقد جرى قفل باب 
املرافعة، ورفعت اجللسة إلصدار احلكم، ثم حرض املدعي وكالة )...( وحرض املدعى عليه 
أصالة ووكالة )...(، وبعد تأمل القضية ودراساهتا وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة؛ 
وحيث طالب املدعي وكالة إعادة املنزل حمل الدعوى إىل مجيع الورثة، وقسمته بينهم؛ ألن 
مورثهم تنازل عنه لصالح إحدى زوجاته؛ وحيث صادق املدعى عليه أصالة ووكالة عىل 
أنه  الثانية، وقرروا  العقار املذكور لزوجته  دعوى املدعي أصالة ووكالة بأن مورثهم أفرغ 
شخصيا؛  وبحضوره  العدل،  كاتب  لدى  رشعا  املعتربة  أهليته  وبكامل  ملكه  يف  ترصف 
وحيث قرر املدعي وكالة بأن مورث موكليه ومورث املدعى عليهم ترصف يف هذا املنزل 
وهو يعاين من الفشل الكلوي؛ وحيث أنكر املدعى عليه حصول الفشل الكلوي يف ذلك 
الوقت، وأنه حصل بعد ذلك، وأن مورثهم قد حرض بنفسه لدى كاتب العدل، وتنازل عن 
العقار لزوجته بعد أن حتقق كاتب العدل من أهليته؛ وحيث جرت الكتابة منا لكتابة العدل 
املنزل  وتنازل عن  بنفسه،  قد حرض  املذكور  بأن  منهم  اإلجابة  ووردت  ذلك  من  للتحقق 
لزوجته دون مقابل، وأنه أقر بالتنازل وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا، وكان ذلك بتاريخ 
مورث  فيها  يعالج  كان  التي  املستشفيات  من  استفسارنا  جرى  كام  ١٤٣١/٤/١١ه�، 
الطرفني، وذكرو ا أنه كان يقوم بغسيل الكىل، وأن هذا املرض مزمن، ويأيت مع كرب السن 
وذكروا أن املريض ابتدأ الغسيل يف ٢٠١١/٥/١٤م، وحينام تم سؤاهلم عن املرض، وهل 
الشيخوخة،  ملضاعفات  نتيجة  الوفاة  إىل  يؤدي  قد  أنه  ذكروا  بوفاة؟  يتصل  أو  خموف  هو 
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أصالة  عليه  املدعى  أضاف  وحيث  الكلوي؛  الفشل  ملرض  املصاحب  الرشيان  وتصلب 
ووكالة بأن مورثهم كان يامرس حياته الطبيعية يف سفره ذهابًا وإيابًا، وقد أبرز لذلك صورة 
من جواز السفر اخلاص باملتوىف املتضمن سفره اىل خارج البالد؛ وحيث تم عرض ذلك عىل 
ملورث  حصل  ما  إن  وحيث  بذلك؛  يسلمون  ال  موكليه  أن  فقرر  ووكالة  أصالة  املدعي 
الطرفني هو هبه مقبوضة قبل الوفاة؛ وحيث قرر الفقهاء أن الواهب إذا مات قبل الرجوع 
املوت؛  مرض  املرض  يكون  ان  إال  الرجوع  الورثة  لبقية  وليس  للمعطى  تثبت  اهلبة  فإن 
يف  حصلت  وال��وف��اة  ١٤٣١/٤/١١ه�،  بتاريخ  حصلت  قد  اهلبة  إن  وحيث 
فيه املريض  به موت، ولزم  ١٤٣٣/١١/٢٠ه�؛ وحيث إن املرض املخوف هو ما اتصل 
الفراش. جاء يف الروض املربع ص ٤٦٦ :)ومن أقعده مرضه بجذام أو سل يف ابتدائه أو 
يف  حصلت  وال��وف��اة  ماله(،  كل  من  فعطاياه  بفراش  يقطعه  ومل  انتهائه  يف  فالج 
٢٠٠٧م  عام  من  حصل  الطرفني  ملورث  املرض  بداية  إن  وحيث  ١٤٣٣/١١/٢٠ه�؛ 
حسب التقرير الطبي املشار إليه أعاله، ووفاته حوايل العام امليالدي ٢٠١٢م، أي: بعد مخس 
االنسان  فيها  يعيش  قد  التي  األمراض  من  الكلوي  الفشل  مرض  أن  كام  تقريبا،  سنوات 
بأجهزة؛ وعليه فحالة مورث املدعني حني ترصفه بالتنازل مل تكن ضمن املرض املخوف؛ 
لذلك كله فقد أفهمت املدعي وكالة بعدم استحقاق موكليه ملا يطلبون، فرصفت النظر عن 
القناعة  ووكالة  أصالة  عليه  املدعى  قرر  الطرفني  عىل  وبعرضه  حكمت،  وبذلك  طلبهم، 
بتقديم  واستعد  لالستئناف،  رفعها  وطلب  قناعته،  عدم  فقرر  وكالة  املدعي  أما  باحلكم. 
الئحة اعرتاضية، وأفهم بمراجعة املحكمة يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٤/٦ه� الستالم 
لنسخة  استالمه  من  يومًا  ثالثون  أقصاها  مدة  خالل  اعرتاضه  لتقديم  احلكم  من  نسخة 
احلكم، وإذا مل يقدم الالئحة خالل الفرتة املذكورة يسقط حقه يف التمييز، ويكتسب احلكم 
ما  الرشعية. جرى  املرافعات  نظام  مئة وثامنية وسبعني من  املادة  بناء عىل  القطعية؛ وذلك 

ن يف ١٤٣٥/٤/٤ه�، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. ُدوِّ
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الثانية يف حمكمة  الدائ�رة احلقوقية  اطلعن�ا نحن ق�ض�اة  فقد  بعد،  أما  احلمد هلل وحده، 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥١٨٨٢٥٤٥ وتاريخ 
برقم  القطيف  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٦/٢٨ه�، 
القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  وتاريخ١٤٣٥/٦/٢١ه�،   ٣٥٤١١٧٢١
بشأن  وت��اري��خ١٤٣٥/٤/٤ه�   ٣٥١٩٧٧٨٧ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة 
دعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية حقوقية وقد تضمن الصك حكم فضيلة القايض بام هو 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة 
قررنا املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر ١٤٣٥/٨/٢٤ه�.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٦٧٥٩١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٣ رقم القرار: ٣٥٢٦٥٤١٢ 

شهادةا تلورثةا-ا إنكارا تهلبةا-ا إثباتا طمبا تلوتهبا-ا وفاةا تلزوجا-ا منا عقارا هبةا-ا
شهودا-اإسلتراعىلاورسةاعاديةا-اهبةالوترثايفاملضاتملوتا-اتوسفهااعىلاإجازةاتلورثةا-ا

رداتلدعوى.

يمزماتربعهالوترثا “ وإناكاناملضهاخموفًااالا تمللبعا)٦/را(:  تللوضا 1ا-مااجاءايفا
بيشءاإالابإجازةاتلورثةاإناماتامنه” 

يفا فكإسلترها بيشءا ملضها يفا أسلا ومنا  “ تإلسلترلا كاابا يفا تملقاقنعا زتدا يفا جاءا اا-ماا
صحاهاإالايفاإسلترهاباملالالوترثهافالايقبل” 

تملريتثا ببعضا ورثاها بعضا أناخيصا أرتدا إذتا تلباطمةا تحليلا منا  “ تلقيللا تبنا 3ا-سولا
وسداعملاأناتلوصيةاالاجتوزاوأناتلعطيةايفاملضهاوصيةاأنايقوللاكنتاوهبتالها
كذتاوكذتايفاصحاي،اأوايقلالهابدينافياقدمابهاوهذتاباطل.اوتإلسلترايفاملضاتملوتا
تلاهمةاوسولهاهوا إذتاظهلتا يلدالألجنبيا بلامالكا لماهمةاعنداتجلمهور،ا الايصحا

تلصحيح” 

مورث  فه  خلنَّ ملنزل  ملكيتها  إثبات  طالبة  عليهم  املدعى  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
الطرفني - زوجها - بدعوى أنه وهبه هلا يف مرضه الذي مات فيه، وبعرض الدعوى عىل 
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البينة من املدعية أبرزت ورقة متضمنة  املدعى عليه أصالة ووكالة أنكر صحتها، وبطلب 
الشهود، وقد أحرضت  بتواقيع منسوبة لعدد من  املتوىف ومذيلة  املنزل هلا من زوجها  هبة 
شاهدين منهم فشهدا طبق دعواها، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه دفع بأن املورث وضع 
بصمته عىل الورقة وهو يف مرض أفقده األهلية كام طعن يف عدالة الشهود؛ ونظرًا ألن اهلبة 
وقعت من املورث يف مرض موته، وألهنا تكون بذلك موقوفة عىل إجازة الورثة؛ لذا فقد 
أنصبائهم،  للورثة بحسب  ملًكا  النزاع  املنزل حمل  وبقاء  املدعية  برد دعوى  القايض  حكم 

فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

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 ٣٤٢٦٧٥٩١ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/١١ه�، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٤٠٧١٠٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١١ه�، 
ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٤/٢٧ه� افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٩ لسامع دعوى 
)...( ضد )...( وفيها حرضت املرأة )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(، املعرف هبا من قبل الشاهدين أدناه، وادعت عىل احلارض معها يف املجلس الرشعي 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه ووكالة عن 
شقيقيه )...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٤٥ يف ١٤٣٤/٠٦/٢٦ه�، الصادرة من كتابة 
العدل بمحافظة خيرب قائلة يف دعواها: لقد تويف زوجي )...( بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٨ه�، 
وانحرص إرثه الرشعي حني وفاته يف أنا زوجته )...(، ويف إخوانه األشقاء )...( ال وارث 
وأربعون  ثالثمئة  ومساحته   ،)...( حي  يف  يقع  منزاًل  تركته  ضمن  من  وخلف  سوانا،  له 
مماته، وهو مملوك  بعد  أسكنه  أزال  وما  أثناء حياته  معه  فيه  أسكن  تقريبًا كنت  مربعًا  مرتًا 
له بموجب الصك ذي الرقم ١٠/١٠١ صحيفة ١١٤ جلد ١٠ يف ١٤٠٠/٠٥/٠٢ه�، 
املنزل قبل أربع  فإنه قد وهبني هذا  إنه مل خيلف أوالدًا  الصادر من هذه املحكمة؛ وحيث 
سنوات، وكتب اهلبة يف ورقة حررها بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٤ه� يف مرضه الذي مات فيه؛ 
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لذا أطلب إفراغ هذا املنزل باسمي، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه باألصالة والوكالة 
أجاب قائاًل: ما ذكرته املدعية يف دعواها غري صحيح، وهي كاذبة، وال نوافق عىل إفراغ املنزل 
باسمها، هكذا أجاب، ثم جرى االطالع عىل صك حرص الوراثة ذي الرقم ٣٤٢٢٧٠٥٥ 
يف ١٤٣٤/٠٥/٢٩ه�، الصادر من املحكمة العامة باملدينة، واملتضمن وفاة )...( بتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/١٨ه�، وانحصار إرثه الرشعي يف زوجته )...( املدعية ويف إخوانه األشقاء 
)...(، ثم أبرزت املدعية وثيقة هذا نصها: )بسم اهلل الرمحن الرحيم أقر أنا )...( وأنا بكامل 
اعتبارًا من هذا  )...(؛ وذلك  لزوجتي   )...( الواقع يف  بيتي  قد وهبت  بأين  العقلية  قواي 
مذيلة  وهي  الشاهدين(،  خري  واهلل  يشهد  ملن  وأذنت  ١٤٣٤/٠٣/١٤ه�،  السبت  اليوم 
بتواقيع منسوبة للشاهد األول )...( والشاهد الثاين )...( والشاهد الثالث )...( والشاهد 
الرابع )...(، وممهورة ببصمة منسوبة للمقر بام فيه )...(. وبعرضه عىل املدعى عليه أصالة 
ووكالة قال: هذه الورقة بصمت من قبل شقيقي )...( وهو مريض عىل الرسير غري واع بام 
حوله، وال يعلم عنها، وهو يف حال غيبوبة، هكذا قال، ثم أحرضت املدعية شاهدين مها 
١� )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( وباستشهاده شهد قائاًل: 
بعد صالة  منزله  )...( يف  عند  السبت ١٤٣٤/٠٣/١٤ه� كنت جالسًا  يوم  أنه يف  أشهد 
املغرب وهو مريض عىل الرسير، فقال للشاهد )...(: اكتب أقر أنا )...( وأنا بكامل قواي 
العقلية بأنني وهبت بيتي الواقع يف )...( لزوجتي )...(؛ وذلك اعتبارًا من هذا اليوم السبت 
املوافق ١٤٣٤/٠٣/١٤ه�، وقرأها بصوت عال، وقال: اشهدوا عىل هذا، وكان عىل رسير 
املرض الذي مات فيه، ثم تويف بعدها بشهرين وزيادة، هذه شهاديت. ٢� الشاهد الثاين )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( وباستشهاده شهد قائاًل: أشهد بأنه 
يف يوم السبت ١٤٣٤/٠٣/١٤ه� وبعد صالة املغرب قمت بعيادة املريض )...(، فقال يل: 
اكتب ورقة )إن البيت هذا ل� )...( فسألته: هل ستعطيها البيت قبل وفاتك أو بعدها؟ فقال: 
وقلت  عليها،  ووقعت  أعاله،  املرصودة  الورقة  له  كتبت  ثم  قديم،  من  البيت  معطيها  أنا 
لوجود األجهزة  اخلروج  أستطيع  فقال: ال  باسمها؟  العدل وتفرغه  لكتابة  تذهب  أال  له: 
وزيادة، هذه  بشهرين  بعدها  الرسير وتويف  مريضًا عىل  كان  بأنه  علاًم  الطبية عىل رسيري، 
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 )...( الشاهد  أما  قائاًل:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  وشهادهتام  الشاهدين  وبعرض  شهاديت. 
فهو رسوق وجيامع زوجته باحلرام بعدما طلقها ثالثًا. وأما الشاهد )...( فهو كاتب عندكم 
باملحكمة العامة، ويقول: إنه حيرك املحكمة كلها حتت قلمه من رئيسها إىل فراشها، هكذا 
قال، ثم جرت تزكية الشاهدين من قبل كل من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
الرقم )...(،  الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي  املدين ذي 
املدعى عليه  املدعية وإجابة  تقدم من دعوى  ما  وبناء عىل  القضية؛  التأمل يف  إنه وبعد  ثم 
باألصالة والوكالة؛ وحيث إن املدعية أقرت بأن مورثهم )...( قد كتب هلا هبة املنزل بتاريخ 
 )...( املورث  بأن  الشاهدان  موته؛ وحيث شهد  مريض مرض  ١٤٣٤/٠٣/١٤ه� وهو 
قبل وفاته  بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٤ه� وهو مريض مرض موته  للمدعية  املنزل  كتب هبة 
بشهرين وزيادة؛ وحيث إن تاريخ وفاته هو ١٤٣٤/٠٥/٢٩ه� حسب صك حرص الورثة؛ 
وحيث جاء يف ورقة اهلبة ما نصه: )وهبت بيتي الواقع يف حي )...( لزوجتي )...(؛ وذلك 
اعتبارًا من هذا اليوم السبت ١٤٣٤/٠٣/١٤ه� (؛ وحيث قرر الفقهاء أن اهلبة والعطية 
 : املربع ٢٩٫٣٢/٦  الروض  قال يف  الورثة.  إجازة  متوقفة عىل  املوت  للوارث يف مرض 
خموفًا ال يلزم تربعه لوارث بيشء إال بإجازة الورثة إن مات منه”. اه�،  مرضه  كان  “وإن 
وقال يف زاد املستقنع يف كتاب اإلقرار: “ ومن أقر يف مرضه بيشء فكإقراره يف صحته إال يف 
إقراره باملال لوارثه فال يقبل”. اه�، وقال ابن القيم: “ من احليل الباطلة إذا أراد أن خيص 
أن  العطية يف مرضه وصية  الوصية ال جتوز وأن  أن  املرياث وقد علم  ببعض  بعض ورثته 
يقول: كنت وهبت له كذا وكذا يف صحتي، أو يقر له بدين فيتقدم به وهذا باطل. واإلقرار 
يف مرض املوت ال يصح للتهمة عند اجلمهور، بل مالك يرد لألجنبي إذا ظهرت التهمة، 
وقوله هو الصحيح”. اه�؛ لذا فقد قررت ما ييل: أواًل/ رد دعوى املدعية وسقوطها لكون 
اإلقرار باهلبة وقع يف مرض املوت، وهذا موجب للتهمة. ثانيًا/ يكون املنزل حمل النزاع ملكًا 
للورثة حسب أنصبائهم، وهذا ما ظهر يل، وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر 
املدعى عليه باألصالة والوكالة القناعة به، وقررت املدعية عدم القناعة، وطلبت االستئناف 
التوفيق،  وباهلل  االستئناف،  بتعليامت  وأفهمت  طلبها،  فأجيب  اعرتاضية  الئحة  بموجب 
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وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٧ه�.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة 
وت�اري�خ   ٣٤١٤٠٧١٠٨ برق�م  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا 
برقم  املنورة  باملدينة  االستئناف  حمكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  ١٤٣٥/٠٥/٢٤ه�، 
٣٥٣٢٠٧١١ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٣٠ه�، فق�د ج�رى مّنا نح�ن رئيس وأعضاء الدائ�رة 
احلقوقي�ة الثانية يف حمكم�ة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة االطالع عل�ى هذا احلكم الصادر 
 ٣٥٢٢٧٠٦٧ بعدد  واملسجل  املنورة،  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( فضيلة  من 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٧ه�، املتضمن دعوى )...( ضد ورثة )...( يف دعوى هبة املحكوم 
فيه بام دون باطنه. وبدراس�ة الصك وصورة ضبط�ه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة 
تقررت املصادقة عىل احلكم مع تنبيه فضيلته عىل أنه ال وجه لعرض احلكم عىل املدعى عليه 
حممد  نبينا  عل�ى  اهلل  وصل�ى  املوفق،  واهلل  مستقباًل،  ذلك  ملراعاة  صاحله  يف  احلكم  دام  ما 

وعل�ى آل�ه وصحب�ه وسلم.
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 1راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٩٤٠٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٩ رقم القرار: ٣٥٣٢١٣٤٠ 

هبةا-اسيمةاشقةا-ارشطاتلزوتجا-عدماإمتامها-اطمبارداتهلبةا-ادفعابكوهنااهبةاحمضةا-ا
عدماتلبينةا-اإلزتمابلداتهلبةا-احقاطمبايمنياتلنفي.

سولاتبناسدتمةايفاتلكايفا)ا/ر1٦(: “ فصللافـإناسالاتملـالـكلادفـعـتاإلـيـكاتملـالا
سـلضـا،اسـاللابلاسلتضااأوابالعكس،اأواساللاغصبانيه،اساللابلاأودعانيه،اأوابالعكس،اأوا
ساللاأعلتكه،اساللاأجلتنيه،اأواتلعكسافالقولاسولاتملالك؛األنهاممكه،افالقولاسولهايفاصفةا

خلوجهامنايده”.

به  لتشرتي  مبلغ سلمه هلا  باقي  برد  إلزامها  املدعى عليها طالبا  املدعي دعواه ضد  أقام 
شقة بعد أن اتفقا عىل الزواج، واشرتطت عليه قبل إمتام العقد تسليمها املبلغ لرشاء الشقة 
إال أهنا مل تف بام وعدت به من الزواج، وأعادت له جزًءا من املبلغ، وبعرض الدعوى عىل 
رشاء  لغرض  ذلك  يكون  أن  وأنكرت  املبلغ،  وبتسلم  الزواج،  بوعد  أقرت  عليها  املدعى 
ردته  الذي  املبلغ  وأن  منها،  الزواج  قرر عدم  أن  بعد  املدعي  بأنه هدية من  شقة، ودفعت 
بينة هلا عىل ذلك،  أنه ال  به قررت  ما دفعت  البينة منها عىل  له، وبطلب  منها  له هو سلفة 
وقد حرض املدعي يف جلسة الحقة واستعد ببذل اليمني عىل صحة دعواه، ونفي ما دفعت 
حق  النافية  اليمني  طلب  ألن  ونظرًا  اجللسة؛  حترض  مل  أهنا  إال  طلبتها  إذا  عليها  املدعى  به 
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إياه  بأن املدعي سلمها  املذكور، ودفعها للدعوى  املبلغ  بتسلم  للمدعى عليها، وإلقرارها 
عىل وجه اهلدية، وإنكار املدعي ملا جاء يف دفعها املذكور؛ وألنه يف حال انعدام البينة فالقول 
قول مالك املال الباذل له بيمينه؛ لذا فقد حكم القايض حضوريا عىل املدعى عليها بتسليم 
املدعي مبلغا قدره مئة وسبعون ألف ريال، وللمدعى عليها حق طلب يمني املدعي متى 

رغبت فيها، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالرياض، وبناء عىل 
وتاريخ   ٣٤٣٩٤٠٢ برقم  بالرياض  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠١/٢١ه�،  وتاريخ   ٣٤١٩٢٨٤١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢١ه�، 
ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/١١/٠٥ه� افتتحت اجللسة وفيها حرض )...( سعودي 
اجلنسية  سعودي   )...( عن  بالوكالة   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
الثانية  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  الرقم )...( بموجب  املدين ذي  السجل  بموجب 
برشق الرياض ذات الرقم )...( والتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٧ه�، املخول له فيها حق املطالبة 
والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة  واملرافعة 
اجلنسية  سعودية   )...( حلضوره  وحرضت  ذلك،  وغري  عنه،  واالمتناع  اليمني  وطلب 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، فادعى األول قائال: لقد سبق أن اتفق موكيل مع 
املدعى عليها عىل عقد الزواج، وكان الوعد قائام بينهام، وقد اشرتطت عليه قبل إمتام العقد 
أن يشرتي هلا بيًتا يف الرياض؛ حيث إهنا تعمل دكتورة يف )...( بالرياض، وموكيل يقيم يف 
بتحويل  وقام  ذلك،  عىل  موكيل  فوافق   )...( يف  إقامتها  تكون  أن  عليه  واشرتطت   ،)...(
مبالغ مالية للمدعى عليها بلغت إمجاال مئتني ومخسة وستني ألف ريال إال أن املدعية مل تِف 
القران، وقد أعادت ملوكيل مبلغ ثالثني ألف  بام وعدت به موكيل من زواج، ومل يتم عقد 
ريال، وبقي بذمتها مئتان ومخسة وثالثون ألف ريال مل يصل منها يشء، أطلب احلكم عليها 
دعواي.  هذه  ريال،  ألف  وثالثون  ومخسة  مئتان  وقدره  هلا  موكيل  سلمه  مما  الباقي  بإعادة 
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موكله  مع  مسبق  اتفاق  من  وكالة  املدعي  ذكره  ما  بقوهلا:  أجابت  عليها  املدعى  وبسؤال 
وأين  ريال،  ألف  وستون  ومخسة  مئتان  إمجاليها  مالية  مبالغ  سلمني  وأنه  بالزواج،  بالوعد 
سلمته ثالثني ألف ريال فهو صحيح إال أن ما سلمني من مال ليس الغرض منه إمتام عقد 
الزوجية، وإنام الواقع انه حصل بيننا اتفاق مبدئي بعقد الزواج، وخالل املدة املاضية كنت 
أجري له عدة تعامالت مالية ختص مكتب استقدام عاملة أجنبية يف )...(، وكنت أنفذ له 
عمليات من حسايب اخلاص عن طريق بطاقة الفيزا اخلاصة يب، وهي عمليات رشاء تذاكر 
للخادمات خارجية وداخلية، وكان حيول يل قيمتها، وعملت معه قرابة سبعة أشهر عىل هذا 
النحو، وبلغت قيمة العمليات مخسة وستون ألف ريال، ثم بعد أن سافر إىل )...( اتصل 
يعد يل رغبة يف  )...(، وأشرتي مزرعة، ومل  استقر يف  عيل من هناك، وقال يل: إين سوف 
إمتام عقد الزوجية، وساحميني عن املدة املاضية التي عطلتك فيها عن الزواج، وبراءة لذمتي 
بمكتب  معه  عميل  مقابل  رواتب  يسلمني  يكن  مل  إنه  حيث  ريال؛  ألف  مئتا  لكي  حولت 
االستقدام، وطلب مساحمتي، وقال: اعتربهيا هدية مني، وفعال حول يل مئتي ألف ريال، ثم 
بعد مدة اتصل يب، وقال: أرغب يف سلفة، فسلفته ثالثني ألف ريال. وبام أنني عاملة أبحاث، 
له مشكلة هناك، وقمت بحلها  وإقامتي يف )...(، وقد حرض يل مرة يف )...(، وحصلت 
وسددت عنه ثالثة آالف باوند، أي: ما يعادل ثامنية عرش ألف ريال سعودي، كام أنه طلب 
مني مبلًغا لغرض رشاء هدية لزوجته من )...( فسلمته ألفي باوند، كام أين سددت تكاليف 
الفيزا اخلاصة يب؛ ولذا فإنه ال يستحق يف ذمتي شيًئا، وأطلب  الفندق من بطاقة  سكنه يف 
رد دعواه، هكذا أجابت. وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة أجاب بقوله: ما ذكرته املدعى 
عليها غري صحيح، واحلواالت التي متت مع املدعى عليها كانت لغرض إمتام عقد الزواج؛ 
اآلن  الذي ستشرتيه، وهي  البيت  هلا يف  بأنه سيكون رشيكا  أن وعدت موكيل  ألهنا سبق 
قالت: غري صحيح مطلقا،  املدعى عليها  اشرتت شقة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل 
والواقع أين رغبت يف رشاء شقة لتكون بيتا للزوجية، ودفعت فيها عربوًنا قدره مخسة عرش 
الشقة  الرشاء، وصاحب  أتم عملية  مل  الزواج  بعدم رغبته يف  أبلغني  أن  وبعد  ريال،  ألف 
موجود، وباإلمكان سؤاله عن ذلك، ومل أشرِت أي بيت، أو شقة من مال املدعي، ولكنه يظن 



169

أين اشرتيت؛ ولذا ادعى بذلك. وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: هذا مما يؤيد صحة 
دعوى موكيل بأن املبالغ استلمتها لغرض رشاء الشقة؛ ولذا فإن موكيل يطلب إعادة املبلغ 
املتبقي مما سلمه هلا. وبسؤال املدعى عليها بينتها أن املئتي ألف ريال سلمها هدية هلا، وأن 
نفذهتا من حساهبا ختص مكتب االستقدام اخلاص  مقابل وفاء عمليات  زاد عليها هو  ما 
يب  اتصل  ريال  ألف  املئتي  عن  بقوهلا:  فأجابت  باوند،  آالف  مخسة  سلمته  وأهنا  باملدعي، 
هاتفيا من )...(، وقال سوف أحول لِك مبلًغا، ثم حول يل املبلغ، واتصل يب وقال يل: هذه 
هدية مني، وساحميني عن املايض؛ حيث ال استطيع إمتام عقد الزوجية، وكان ذلك عبارة عن 
مكاملة هاتفية، وليس لدي بينة سواها. أما بخصوص اخلمسة آلف باوند فقد سلمتها له نقدا 
بيده، وليس لدي بينة عليها. أما ما خيص التعامالت املتعلقة بمكتب االستقدام فهي مثبتة 
بموجب كشف حساب عبارة عن سحوبات عىل بطاقتي الفيزا ومستعدة بإحضارها اجللسة 
املدونة هويته ووكالته  املدعي وكالة )...(  الطرفان  فيها  القادمة. ويف جلسة أخرى حرض 
سلفا، وحرضت حلضوره املدعى عليها )...( املدونة هويتها سلفا. وبسؤال املدعى عليها 
عام وعدت به من بينات بخصوص التعامل قدمت عدة أوراق عبارة عن صور، وقررت 
قائلة: إن هذه األوراق تثبت تعاميل مع املدعي يف مكتب االستقدام، وهي عبارة عن سداد 
قال: موكيل حيرص  املدعي وكالة  للخادمات وللمدعي. وبعرضها عىل  تذاكر طريان  قيمة 
دعواه يف الوقت الراهن يف مبلغ املئتي ألف ريال التي سلمها هلا لغرض رشاء الشقة، وما 
فيه سوف  القضية، ومتى رغب موكيل يف رفع دعوى  زاد عن ذلك فأطلب استبعاده عن 
يتقدم هبا، وما دام أهنا سلمت ملوكيل ثالثني ألف ريال من املئتي ألف التي استلمتها، أطلب 
احلكم عليها بتسليم مئة وسبعني ألف ريال، هذه دعوى موكيل. وبعرض ذلك عىل املدعى 
عليها قالت: سبق أن أجبت عن دعواه بخصوص املئتي ألف ريال، وأنه أعطاين إينَّاها هدية، 
وال عالقة هلا بالشقة، علام بأين مل أشرِت شقة هبا؛ حيث إين اشرتيت الشقة من قرض سلمته 
يل الدولة عبارة عن قرض عقاري قدره مخسمئة ريال، واشرتيت به شقة، وأبرزت الصك 
ويتضمن  ١٤٣٢/١٠/١٣ه�،  يف   )...( برقم  بالرياض  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر 
إثبات ملكية املدعى عليها للشقة ذات الرقم )...( يف الدور األول من قطعة األرض ذات 
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الواقع يف حي )...(  الرقم )...(  الرقم )...( من املخطط ذي  البلك ذي  الرقم )...( من 
مربًعا،  سنتميرًتا  وأربعون  مربعا  مرتا  وأربعون  وثامنية  مئتان  ومساحتها  الرياض،  بمدينة 
فجرى سؤال املدعي عن تاريخ التحويل، فقال: هو عبارة عن أربع حواالت من حسابه، 
وهو يف )...( حلساهبا يف مرصف )...( يف يوم واحد؛ كل حوالة قدرها مخسون ألف ريال 
وتارخيها ٢٠١٢/١٢/٣م. أما تاريخ رشاء الشقة، وإن كان قبلها إال أن هذه الشقة ال عالقة 
ملوكيل هبا؛ حيث إهنا ختصها. عندها قررت املدعى عليها قائلة: إن ما سلمه يل ليس لغرض 
رشاء شقة وقد أعطاين إياه هدية، وسمح به من نفسه بعد أن عدل عن رغبته يف الزواج، 
البينة عىل صحة ما ورد يف دفعها من هبة املبلغ هلا أجابت  وقد طابت هبا نفسه. وبسؤاهلا 
بينة لدي عىل ذلك سوى مكاملته يل مشافهة وهو يف )...(. وبعرض ذلك عىل  بقوهلا: ال 
املدعي وكالة قال: الصحيح ما جاء يف دعواه. وبسؤاله البينة قال: ال بينة لدى موكيل؛ حيث 
إن التعامل بينهام كان مشافهة، ومل حيرضه أحد، فأفهمته بأن عىل موكله أصالة أداء اليمني 
املدعى  به  دفعت  ما  ونفي  املسلم،  املبلغ  بخصوص  دعواه  يف  جاء  ما  صحة  عىل  الرشعية 
القادمة  اجللسة  باحلضور  مستعد  موكيل  إن  فقال:  املدعية،  طلبتها  حال  يف  الدعوى  عليها 
وأداء اليمني. ويف جلسة أخرى حرض فيها املدعي أصالة )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( برفقة وكيله )...( املدونة هويته سلفا، ومل حترض املدعى عليها 
وال من ينوب عنها ومل تقدم أي عذر. وبعرض ما سبق ضبطه عىل املدعي أصالة مما ورد 
عىل لسان موكله صادق عليه، وجرى سؤال املدعي أصالة: هل هو مستعد بأداء اليمني عىل 
نفي دفع املدعى عليها دعواه يف تسليمها مبلغ املئتي ألف ريال هدية وهبة منه، وإنام سلمها 
املبلغ املذكور مشاركة هلا يف رشاء شقة؟ قال: إنني مستعد ببذل اليمني عىل ذلك؛ وحيث 
مل حترض املدعى عليها واليمني حق هلا إذا طلبتها؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة؛ 
مئة  وقدره  ريال،  ألف  املئتي  من  املتبقي  املبلغ  تسليم  بطلب  دعواه  املدعي  حرص  وحيث 
بأنه  للدعوى  ودفعها  املذكور،  املبلغ  باستالم  عليها  املدعى  وإلقرار  ريال؛  ألف  وسبعون 
سلمها إياه عىل وجه اهلدية، وإنكار املدعي ملا جاء يف دفعها املذكور، وملا قرره أهل العلم من 
أنه يف حال انعدام البينة فالقول قول مالك املال الباذل له بيمينه. قال ابن قدامة رمحه اهلل يف 
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الكايف )١٦٠/٢( يف باب املضاربة: فصل فإن قال املالك: دفعت إليك املال قرضا قال: بل 
قراضا، أو بالعكس، أو قال: غصبتنيه قال: بل أودعتنيه، أو بالعكس أو قال: أعرتكه قال: 
أجرتنيه أو العكس فالقول قول املالك؛ ألنه ملكه، فالقول قوله يف صفة خروجه من يده. 
اه�؛ لذلك كله فقد حكمت عىل املدعى عليها بتسليم املدعي مبلغا قدره مئة وسبعون ألف 
ريال، وللمدعى عليها حق طلب يمني املدعي متى رغبت فيها، ويعد هذا احلكم حضوريا 
يف حق املدعى عليها. وبعرضه عىل املدعي قرر القناعة، وسيتم تسليم املدعى عليها نسخة 
من احلكم، وإفهامها بأن هلا ثالثني يوما من تاريخ استالم احلكم إن مل تقنع به لتقديم الالئحة 
االعرتاضية، فإن مل تقدم خالهلا اعرتاضها اكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٦ه�.

قضايا  بنظر  املختصة  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
من  الواردة  املعاملة  عىل  بالرياض  االستئناف  بمحكمة  واإلهناءات  الشخصية  األحوال 
فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤١٩٢٨٤١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١ه�، املرفق 
هبا الصك الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ )...( املسجل برقم ٣٥٢٠٠٤٠٦ 
مبلغ مايل، وقد تضمن  بشأن  وتاريخ ١٤٣٥/٤/٦ه�، اخلاص بدعوى )...( ضد )...( 
الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة 
االعرتاضية وأوراق املعاملة تقرر الدائرة املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٨٥٤٣٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٢٦ رقم القرار: ٣٥٢٥٦٩٤٩ 

سصدا مرشوطةا-ا تهلبةا بأنا باقميمها-دفعا تإللزتما طمبا تلزوجا-ا منا مايلا مبمغا هبةا-ا
تسادتمةاتلزوجيةا-اوسوعاتلطالقا-اخمالفةارشطاتلوتهبا-اعدمالزوماتهلبةاإالابالقبضا-ا

جوتزاتللجوعافيهااسبمها-ارداتلدعوى.

تلقبضا ملاحيصلا إذتا تلعقودا هذها يفا يقالا أنا تلاحقيقا  “ تيميةلا تبنا تإلسالما شيخا سولا
فـالاعقد،اوإناكـانابعضاتلفقهاء،ايقولابطلاتلعقد،افكامايقالاإذتاملايقبلاتملخاطبابطلا

تإلجياب،افهذتابطالنامااملايالاالابطالنامااتل”.

أقامت املدعية دعواها ضد مطلقها املدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها ما تبقى يف ذمته من 
مبلغ مايل وهبه هلا، والتزم بتسليمه هلا خالل مدة أقصاها ستة أشهر، ثم سلمها بعض املبلغ، 
وامتنع عن دفع الباقي، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر هببته املدعية املبلغ املذكور، 
ودفع بأنه علق ذلك عىل رشط وهو عدم الطالق أو اخللع وأن له حق الرجوع عن هبته؛ ألن 
املدعية رفعت دعوى طالق ضده، وطلب إلزامها برد املبلغ الذي تسلمته منه، وقد أنكرت 
املدعية أهنا طالبته بطالقها، وأقرت بأهنا رفعت دعوى إلثبات طالق صدر منه هلا؛ ونظرًا 
القول بوجوهبا قبل  تلزم -عىل  اهلبة املرشوطة ال  الزوجني؛ وألن  الطالق حصل بني  ألن 
القبض -بمخالفة رشط الواهب، وألن القبض رشط لثبوت العقد، وانتقال امللك يف اهلبة؛ 
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لذا فقد حكم القايض برد دعوى املدعية لعدم ثبوت موجب الدعوى، فاعرتض الطرفان، 
ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة/املساعد برقم ٣٤٨٥٤٣٥ 
وتاريخ   ٣٤٤٣٣٦٢٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٠ه������،  وت��اري��خ 
املوافق  األربعاء  يوم  ويف   ،)...( ضد   )...( بدعوى  واملتعلقة  ١٤٣٤/٠٢/٢٠ه����، 
 )...( وكالة  املدعي  حرض  وفيها   ٠٨  :١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٤/١٧ه� 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( حال كونه وكيال عن )...( بموجب 
الوكالة ذات الرقم ٣٤٣٩٩٥٨٠ والتاريخ ١٤٣٤/٤/٢ه�، الصادرة من كتابة عدل الثانية 
واإلنكار  والقرار  والرد  الدعاوي  وسامع  واملدافعة  املرافعة  بحق  ختوله  التي  جدة،  جنوب 
وطلب اليمني، وإحضار الشهود واالستالم والتسليم، وحرض حلضوره املدعى عليه وكالة 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( حال كونه وكيال )...( بموجب 
املرافعة  بحق  ختوله  التي  ١٤٣٤/٤/١٦ه���،  والتاريخ   ٣٤٤٦٩٢٥٤ الرقم  ذات  وكالة 
اليمني واالستالم والتسليم. وبسؤال املدعي  واملدافعة واإلقرار و اإلنكار والصلح وطلب 
السيدة/)...( مبلًغا وقدره مليون  وكالة عن دعواه أجاب قائال: أدعي عىل/)...( لزوجته 
ريال، بموجب إقرار موقع من قبله، مؤرخ يف ١٤٣٣/٠٤/٢٦ه�، وقد التزم املدعى عليه 
بأن يدفع هذا املبلغ ملوكلتي خالل مدة أقصاها ستة أشهر من بعد هذا التاريخ إال أن املدعى 
عليه مل يلتزم بام أقر به يف إقراره املذكور أعاله، علاًم بأن املدعى عليه قام بإيداع مبلغ وقدره 
)٣٠٠٫٠٠٠( ريال فقط من أصل قيمة اهلبة يف حساب موكلتي ذي الرقم )...( بالبنك )...( 
عىل ثالثة دفعات )الدفعة األوىل( مبلغ وقدره )١٠٠٠٠٠( ريال بتاريخ ٢٠١٢/٠٩/١٨م، 
و)الدفعة الثانية( مبلغ وقدره )١٠٠٠٠٠( ريال عىل دفعتني كل دفعة مبلغ وقدره )٥٠٠٠٠( 
بتاريخ  ريال   )١٠٠٠٠٠( وقدره  مبلغ  األخرية  والدفعة  ٢٠١٢/٠٩/٢٥م،  بتاريخ  ريال 
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٢٠١٢/٠٩/٢٧م، الذي يثبت بداية قيام املدعى عليه بسداد هذه الدفعات بعد انتهاء املدة 
املذكورة يف إقرار اهلبة، علاًم بأن املدة التي التزم فيها املدعى عليه بالس�داد قد انتهت بتاريخ 
١٤٣٣/١٠/٢٦ه�، وقد حاولت موكلتي بكافة الطرق الودية مع املدعى عليه حلث��ه عىل 
س�داد ما تبق�ى يف ذمته مبلغ وقدره )٧٠٠٠٠٠( ري�ال إال أنه رفض التجاوب مع موكلتي 
حتى اآلن، هذه دعواي، وأسأله اجلواب. وأطلب من فضيلتكم ما ييل: جلب املدعى عليه/
)...(، واحلكم عليه بإلزامه بسداد ما تبقي بذمته من مبلغ اهلبة وقدره )٧٠٠٠٠٠( سبعمئة 
اإلجابة  عن  عليه  املدعى  وبسؤال  وعليه  أجاب؛  هكذا  موكلتي/)...(،  لصالح  ريال  ألف 
صحيفة  من  صورة  تسليمه  وتم  لطلبه،  فأجيب  ملوكيل  للرجوع  إمهايل  أطلب  قائال:  أجاب 
الدعوى للرد، وأجلت اجللسة، ثم يف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٨ه� افتتحت اجللسة 
الساعة ٨:٣٠ صباًحا وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...( حال كونه وكيال عن )...( بالوكالة ذات الرقم ٣٤١٩٦٣٦٨ يف ١٤٣٤/٢/١٨ه�، 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة، كام حرض حلضوره )...( وكيل املدعى عليه. وبسؤال 
املدعى عليه وكالة عام استمهل من أجله أبرز مذكرة جوابية، وهذا نصها: جوابًا عىل دعوى 
املدعي نحيط فضيلتكم بأن مطالبة املدعية بإنفاذ اهلبة، وسداد باقي قيمتها هي مطالبة يف غري 
حملها؛ وذلك لكون اهلبة الصادرة عن موكيل كانت معلقة عىل رشوط، منها عدم قيام املدعية 
باملطالبة بإهناء العالقة الزوجية سواء بواسطة الطالق أو اخللع؛ حيث نصت وثيقة اهلبة عىل 
ما ييل:” )...( أن تكون أيضًا هي صادقة معي، وال يذكر بأمر اهلل بعد ذلك الطالق أو اخللع، 
وأن ُيعم احلب بيننا بأمر اهلل”، فلام كان ذلك؛ وحيث إن املدعية قد سبق وأن أقامت دعوى 
ضد موكيل طلبت منه بموجبها الطالق، وقام موكيل بتطليقها بناًء عىل رغبتها يف ذلك. فمؤدى 
ذلك والزمه عدم استحقاق املدعية للهبة، ويكون ملوكيل أيضًا يف الوقت نفسه احلق يف الرجوع 
عىل املدعية باملبالغ التي أقرت باستالمها، والتي يبلغ إمجايل قيمتها )٣٠٠٠٠٠ريال( ثالثمئة 
ألف ريال؛ لذلك؛ وحيث إن للواهب احلق يف الرجوع عن هبته؛ وفقًا ملا هو مقرر رشعًا، حال 
عدم تسليمه للهبة، ويؤيد ذلك ما أكده فضيلة الشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني” رمحه 
اهلل” يف مؤلفه الرشح املمتع عىل زاد املستقنع؛ حيث ذكر يف كتاب )الوقف صفحة )٧٠( من 
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“ إذا متت اهلبة باإلجياب والقبول فليس فيها خيار جملس، لكن فيها  املجلد احلادي عرش(: 
الفالين، فقال:  بالقبض، فلو قال: وهبتك كتايب  تلزم إال  خيار مطلق حتى تقبض؛ ألهنا ال 
قبلت، ومل يسلمه له، ثم رجع، فرجوعه جائز؛ ألن اهلبة ال تلزم إال بالقبض، فإذا قبضها فليس 
فيها خيار جملس؛ ألن هذا عقد تربع، والذي فيه خيار املجلس هو عقد املعاوضة”؛ وحيث إن 
موكيل عندما قرر أن هيب املدعية مبلغ مليون ريال كان ذلك بغرض حفظ العالقة الزوجية 
العالقة  بانفصام  انتفت  قد  املقاصد  هذه  مجيع  كانت  وملا  قلبها،  يف  حبه  وزرع  وصيانتها، 
الزوجية بناًء عىل طلب املدعية؛ لكل ما سبق فإن موكيل يطلب من فضيلتكم احلكم بام ييل: 
١.احلكم بعدم أحقية املدعية باهلبة، ورصف النظر عن دعواها. ٢.االحتفاظ ملوكيل بحقه يف 
الرجوع عىل املدعية بدعوى مستقلة ملطالبتها باملبالغ التي أقرت باستالمها، هكذا أجاب، ثم 
طلبت من املدعي صك الطالق فطلب اإلمهال، ثم يف جلسة أخرى حرض الطرفان. وبسؤال 
بأنه  فضيلتكم  نفيد  نصها:  وهذا  جوابية،  مذكرة  أبرز  أجله  من  استمهل  عام  وكالة  املدعي 
بالرجوع إىل موكلتي السيدة/)...( وإطالعها عىل ما جاء يف املذكرة اجلوابية الواردة من وكيل 
املدعى عليه/)...( من أهنا أقامت دعوى ضد موكله طلبت بموجبها الطالق، وقام موكله 
بناء عىل رغبتها يف تطليقها، فهذا غري صحيح، وحمل افرتاء عىل موكلتي؛ حيث إن املدعى عليه 
أصالة قام بتطليق موكلتي ثالثة طلقات، وحرمها عىل نفسه، وأبلغها بذلك عن طريق رسالة 
نصية عن طريق اجلوال، وحينام اتصلت به، وطلبت منه إعطاءها صك طالقها أخذ يامطل يف 
ذلك مما دعا موكلتي إىل اللجوء للمحكمة العامة بجدة، وقامت بتقديم دعوى إثبات طالق 
وقيدت برقم ٣٣١٧٩٩٤٧٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٥ه�، وأحيلت إىل املكتب القضائي ذي 
إثبات  برفع دعوى  قامت  موكلتي  أن  عليه  املدعى  )مرفق صورته(. وحينام علم  الرقم ١٦ 
طالق عن طريق حمرضي اخلصوم باملحكمة ضده أمام املحكمة قام باالتصال عىل موكلتي، 
وقال هلا: روحي املحكمة استلمي صك الطالق )مرفق صورته(؛ وهنا يتضح لفضيلتكم أن 
بتاريخ  بجدة  الشخصية  األح��وال  حمكمة  أم��ام  موكلتي  بتطليق  قام  عليه  املدعى 
العامة  املحكمة  أمام  طالق  إثبات  دعوى  أقامت  موكلتي  أن  حني  يف  ١٤٣٣/١٢/٠١ه� 
بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٥ه�، وهذا يؤكد لفضيلتكم أن املدعى عليه قام بتطليق موكلتي قبل 
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قيام موكلتي برفع دعوى إثبات طالق أمام املحكمة العامة بجدة بشهر وأربعة أيام. وهبذه 
البينة يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما ذكره املدعى عليه يف مذكرته اجلوابية عن طريق وكيله 
بموجبها  طلبت  عليه،  املدعى  ضد  دعوى  أقامت  من  هي  موكلتي  أن  من  الرشعي/)...( 
الطالق، وإنام املدعى عليه هو من قام بتطليقها بمحض إرادته أمام حمكمة األحوال الشخصية 
بجدة؛ وعليه نلتمس من فضيلتكم بعد االطالع احلكَم عىل املدعى عليه/)...( بام ييل: ١/ 
تعزيره   /٢ ريال.  ألف  سبعمئة  وقدره  اهلبة،  مبلغ  من  ملوكلتي/)...(  تبقى  ما  بدفع  إلزامه 
عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  رد.  هكذا  اجلوابية،  مذكرته  يف  إليه  منسوب  هو  فيام  رشعًا 
األربعاء  يوم  يف  ثم  اجللسة،  رفعت  ولذلك  لطلبه،  فأجيب  للجواب  اإلمهال  طلب  وكالة 
١٤٣٥/٠٣/٢١ه� افتتحت اجللسة الساعة ٨٫١٥ صباًحا، وفيها حرض املدعي وكالة املثبتة 
هويته وصفته يف اجللسة األوىل، وحرض حلضوره املدعى عليه وكالة )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، حال كونه وكيال بالوكالة ذات الرقم ٣٥٢٧٣٢٣٣ 
يف ١٤٣٥/٠٢/٢٩ه�، الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة، التي ختوله املرافعة واملدافعة 
وكيال  بصفته   )...( عن  عليها  واالعرتاض  األحكام  وقبول  والتنازل  واإلنكار  والصلح 
عليه  املدعى  عن  ١٤٣٤/٤/١٦ه�  والتاريخ   ٣٤٤٦٩٢٥٤ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب 
أصالة )...(. وبسؤال املدعى عليه وكالة عام استمهله موكله يف اجللسة السابقة قدم مذكرة 
باقي  وسداد  اهلبة،  بإنفاذ  املدعية  مطالبة  بأن  فضيلتكم  نحيط  نصها:  وهذا  رصدها،  طلب 
قيمتها هي مطالبة يف غري حملها، كام أن ما ذكره وكيل املدعية يف مذكرته -حمل جوابنا - غري 
صحيح، والصحيح ما ييل: ١. أن للواهب - كأصل عام - احلق رشعًا يف الرجوع عن هبته 
ومؤدى  السابقة،  مذكرتنا  الرشعي يف  التأصيل  له  وأوردنا  أوضحناه،  ملا  وفقًا  القبض؛  قبل 
ذلك والزمه عدم أحقية املدعية يف املبلغ املدعى به. ٢.أن نفاذ اهلبة كان معلقًا عىل رشط، وهو 
عدم إهناء العالقة الزوجية سواء بالطالق، أو باخللع؛ حيث نصت وثيقة اهلبة عىل ما ييل: “ 
)...( وال يذكر بأمر اهلل بعد ذلك الطالق أو اخللع )...( “، فلام كان ذلك؛ وحيث إن املدعية 
بموجبها  منه  طلبت  ١٤٣٣/١٠/١٤ه�،  بتاريخ  موكيل  ضد  دعوى  أقامت  وأن  سبق  قد 
الطالق، وقام موكيل -بناًء عىل رغبتها - بتطليقها بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١ه�؛ فمؤدى ذلك 
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والزمه عدم استحقاق املدعية للهبة، ويكون ملوكيل أيضًا يف الوقت نفسه احلق يف الرجوع عىل 
املدعية باملبالغ التي أقرت باستالمها، والتي يبلغ إمجايل قيمتها )٣٠٠٠٠٠ ريال( ثالثمئة ألف 
املدعية بطلب الطالق[. ٣.أن  ريال.  ] مرفق صورة صك الطالق وصورة من قيد دعوى 
املدعية عندما طلبت من موكيل أن يطلقها سلمت له أصل وثيقة اهلبة حمل الدعوى، تأكيدًا 
عىل عدم رغبتها يف االستمرار يف العالقة الزوجية، وهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل علم 
املدعية وقناعتها بعدم استحقاقها للهبة. لكل ما سبق وحيث إن موكيل عندما قرر أن هيب 
يف  حبه  وزرع  وصوهنا،  الزوجية  العالقة  حفظ  بغرض  ذلك  كان  ريال  مليون  مبلغ  املدعية 
قلبها، وملا كانت مجيع هذه املقاصد قد انتفت بانفصام العالقة الزوجية. لذلك؛ فإن موكيل 
باهلبة، ورد مجيع طلباهتا.  املدعية  أحقية  بعدم  ييل: ١.احلكم  بام  يطلب من فضيلتكم احلكم 
٢.إلزام املدعية بأن ترد ملوكيل مبلغ الثالثمئة ألف ريال التي أقرت باستالمها، هكذا أجاب. 
وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة أجاب قائال: ما ذكره املدعى عليه غري صحيح من أن موكلتي 
حمل  املذكور  باملبلغ  إلزامه  وأطلب  الطالق،  بإثبات  وإنام  الطالق،  بطلب  دعواها  قيدت 
الدعوى، هكذا أجاب، واكتفى الطرفان بام قدما، وقررت قفل باب املرافعة. وبتأمل ما تم 
ضبطه وباالطالع عىل اإلقرار باهلبة واملتضمن: ) إقرار )...( هببة زوجته )...( مليون ريال يف 
مدة أقصاها ستة شهور ليطمئن قلبها باألمان عىل أن ختاف اهلل فيه، ويف حياهتم الزوجية، وأن 
خياف اهلل فيها، ويكونوا صادقني مع بعضهم، وال يذكر بأمر اهلل بعد ذلك الطالق واخللع وأن 
يعم احلب بينهم بأمر اهلل(؛ وبام أنه حصل طالق سواء من قبلها أو من قبله فإن رشط اهلبة ال 
يلزم عىل القول بوجوهبا قبل القبض ملخالفة رشط الواهب، كام أن الصحيح أن القبض رشط 
لثبوت العقد وانتقال امللك يف اهلبة، ثم منهم من اشرتط اإلذن يف القبض باعتبار القبض يف 
اعتبار  الصحابة - ريض اهلل عنهم - مما هو كاإلمجاع منهم عىل  بام ورد عن  اهلبة  لزوم عقد 
القبض، وبام أنه جيوز الرجوع يف اهلبة قبل القبض، وأن األمر راجع إىل الواهب إن شاء أجاز 
العقد وأقبض، وإن شاء رجع، وه�ذا ق�ول اجلمه�ور وملا ذكره شيخ اإلسالم - رمحه اهلل - 
حيث قال: ) التحقيق أن يقال يف هذه العقود إذا مل حيصل القبض ف�ال عقد، وإن ك�ان بعض 
الفقهاء، يقول بطل العقد، فكام يقال: إذا مل يقبل املخاطب بطل اإلجياب، فهذا بطالن ما مل 
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يتم، ال بطالن ما تم (؛ لذلك كله فقد رددت دعوى املدعية )...(، وأخليت سبيل املدعى 
عليه )...( لعدم ثبوت موجب الدعوى، وبذلك حكمت. وبعرضه عليهام قرر الطرفان عدم 
قناعتهام باحلكم، وطالبا باستئنافه بالئحة فأجيب لطلبهام، وجرى إفهامهام بأن هلام احلق يف 
االعرتاض خالل ثالثني يوما من تاريخ احلكم، وأنه يسقط احلق، ويكتسب احلكم القطعية 
بميض املدة ففهام ذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٣/٢٢ه�.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف  االستئناف  بمحكمة  السابعة  احلقوقية  الدائرة  قضاَة 
املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بجدة املكلف برقم ٣٤٤٣٣٦٢٥ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٥/١٥ه�، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
املتضمن  ١٤٣٥/٠٣/٢٢ه�،  وتاريخ   ٣٥١٨٤٩٠٢ برقم  املسجل  جدة  بحافظة  العامة 
دعوى )...( ضد )...(. وبدراسة الصك وص�ورة ضبط�ه والئحته االعرتاضية تق�ررت 
املوافق�ة عل�ى احلكم، واهلل املوفق، وصل�ى اهلل عل�ى نبينا حممد وعل�ى آل�ه وصحب�ه وسلم.
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 3راتللسلاتلاقمقرلا
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تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٥٩٩٧٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٢ رقم القرار:٣٥٣١٢٣٧١  

هبةا-اعقارا-اوفاةاتلوتهبا-اطمباإثباتاتهلبةا-اإسلتراتلورثةا-اوجوداسارصينابينهلا-ا
إسلترامكاوبابالانازلا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتهلبة.

إسلتراتملدعىاعميهلاوشهادةاتلشهود.ا

أقام وكيل املدعية دعواه ضد املدعى عليهم طالبًا إثبات هبة مورثهم ملوكلته نصف عقار 
مملوك له، وذلك قبل وفاته بعدة سنوات، وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعى عليهم أقر 
بصحتها، ولوجود قصار بني الورثة فقد طلب القايض من وكيل املدعية البينة عىل الدعوى 
فأبرز صك العقار وقد دون عليه إقرار بالتنازل عن نصف العقار للمدعية بخط منسوب 
الدعوى  الشاهدان وشهدا بصحة  بتوقيعه وتوقيع شاهدين، وقد حرض  للمتوىف، ومذيل 
لنصف  املدعية  امتالك  القايض  لدى  ثبت  فقد  ولذا  رشعا؛  تعديلهم  جرى  ثم  واإلقرار، 

العقار مشاعا، وبعرض احلكم عىل حمكمة االستئناف قررت تصديقه.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالرياض، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٢٥٩٩٧٩ وتاريخ 



180

هبة وعطية

١٤٣٤/٠٦/٠٦ه�، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٣٦٧٩٤٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٦ه�، 
ويف يوم اخلميس ١٤٣٤/١٠/١٥ه� افتتحت اجللسة األوىل الساعة ٠٠: ٠٨ وفيها حرض 
بصفته وكيال عن   )...( الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  املدعي 
الصادرة  الوكالة  الرقم )...( بموجب  املدين ذي  السجل  )...( سعودية اجلنسية بموجب 
من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض برقم ٣٤٢٦٧٦٦٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٣ه�، 
حلضوره  وحرض  والصلح،  واإلنكار  واإلقرار  واملدافعة  واملرافعة  املطالبة  حق  املتضمنة 
املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته أصيال 
عن نفسه ووكيال عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( أصالة 
عن نفسه وبصفته ولًيا عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
من  الصادر  ١٤٣٤/٠٣/٠٢ه�،  بتاريخ   ٣٤٥٢٨٩٠ الرقم  ذي  الوالية  صك  بموجب 
املحكمة العامة بالرياض و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
اجلنسية  )...( و)...( سعودية  الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية  و)...( سعودية 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( بنات   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
العدل الثانية بجنوب الرياض برقم ٣٤٢٨٣٨٠٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٨ه�، املتضمنة 
املتوىف )...( حسب  املطالبة واملدافعة واملرافعة واإلقرار واإلنكار، وهؤالء هم ورثة  حق 
صك حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٤٤٥٤٤٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٤ه�، 
واملتضمن: وفاة )...( يف ١٤٣٤/٠١/٢٨ه�، وانحرص ورثته يف والدته )...( ويف زوجته 
)...( ويف إخوانه األشقاء )...( و)...( و)...( و)...( و)...(، وادعى املدعي وكالة قائال: 
لقد وهب مورث املدعى عليهم موكلتي نصف الفيال الواقعة يف حي )...( وحتمل الصك 
الرقم )...( والتاريخ ١٤٢٦/٠٥/٢٥ه�، واملحدودة شامال شارع عرض ١٢م بطول  ذا 
أربعة عرش  الرقم )...( بطول  القطعة ذات  أربعة عرش مرتا وسبعني، وجنوبا  م   ١٤٫٧٠
أربعة وعرشين مرتا ٢٤م،  الرقم )...( بطول  القطعة ذات  مرتا وسبعني سنتيمرت، ورشقا 
وغربا شارع عرض ١٢م بطول أربعة وعرشين مرتا ٢٤م، وجمموع مساحتها ثالثمئة واثنان 
بسنوات، أطلب  قبل وفاته  ومخسون مرتا وثامنون سنتيمرتا مربعا )٣٥٢٫٨٠( م؛ وذلك 
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إثبات اهلبة بتسجيل نصف الفيال باسم موكلتي، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى 
عليه وكالة أجاب: ما ذكره املدعي وكالة من الدعوى صحيح، فقد وهب مورث موكيل 
زوجته موكلة املدعي نصف الفيال املشار إليها يف الدعوى، وال مانع لدينا من إفراغ نصف 
الفيال العلوي والسطح للمدعية، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة أجاب: 
ما ذكره املدعى عليه وكالة صحيح، هكذا أجاب. وأبرز املدعى عليه أصالة ووكالة صورة 
لصك العقار مدوًنا عليه من اخللف بخط يد املتوىف إقرار بالتنازل عن نصف الفيال املشار 
إليها يف الدعوى، ومذيلة بتوقيع مورث املدعى عليهم، بشهادة شاهدين مها )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وهو الويل عىل أمه القارصة )...( بموجب 
١٤٣٤/٠٣/٠٢ه�،  وتاريخ   ٣٤٥٢٨٩٠ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الوالية  صك 
و)...(، وتوقيعهام، ومها حارضان يف اجللسة، وشهدا باهلل أن هذا اإلقرار، وتنازل مورث 
املدعى عليه لنصف الفيال املوصوفة أعاله لزوجته املدعية صحيح، هكذا شهدا. وبطلب 
لكتابة  العقار  صك  بعث  سيجري  كام  بإحضارهم،  وكالة  املدعي  استعد  للشهود  مزكني 
كتابة  من  اإلفادة  ورود  حال  يف  موعد  حتديد  وسيجري  سجله،  عن  لالستفسار  العدل 
العدل، ورفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة وحرض املدعى عليه 
وكالة وقد وردنا خطاب رئيس كتابة العدل األوىل بالرياض برقم ٣٤٢٣٨٣٨٧٢ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٠٥ه�، املتضمن بأن الصك ذا الرقم ٢/٢١٠٣٧ تبني أنه ال يوجد عىل سجله 
قد  قائال:  أجاب  السابقة  اجللسة  يف  به  وعد  عام  وكالة  املدعي  وبسؤال  مفعوله.  يبطل  ما 
أحرضت للتزكية كاًل من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، 
األول  ي  املزكِّ وبسؤال   .)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...( 
)...( عام لديه من شهادة أجاب قائال: أشهد هلل أن الشاهدين )...( و)...( من أهل الثقة 
واألمانة، هكذا شهد. وبسؤال املزكي الثاين عام لديه من شهادة أجاب قائال: أشهد هلل أن 
الشاهدين )...( و)...( من أهل الثقة واألمانة، هكذا شهد عند ذلك جرى رفع اجللسة. 
ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة واملدعى عليه أصالة ووكالة و)...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكيال عن )...( سعودية اجلنسية بموجب 
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بجنوب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل 
املطالبة  حق  فيها  له  املخول  ١٤٣٥/٠٢/٠٦ه�،  بتاريخ   ٣٥١٦٨٢٤٨ برقم  الرياض 
واالقرار واالنكار والصلح. وبتأمل ما سبق ضبطه؛ وحيث أقر املدعى عليه بأن مورثهم قد 
وهب املدعية أصالة نصف الفيال املوصوفة أعاله حال حياته، ودون ذلك، وأشهد عليه، 
وشهدت بذلك البينة املعدلة رشعًا؛ لذا فقد ثبت لدي امتالك املدعية أصالة لنصف الفيال 
املوصوفة أعاله، واملدون رقم صكها وتارخيها مشاعًا، وبه حكمت، وسيجري رفع أوراق 
اهلل  التوفيق، وصىل  وباهلل  اجللسة،  القارص، واختتمت  لوجود  االستئناف  القضية ملحكمة 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٢٤ه�.

االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة  احلقوقية  الدائرة  اطلعت  فقد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
بالرياض عىل املعاملة الواردة هلا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض باخلطاب ذي 
الرقم ٣٤١٣٦٧٩٤٠ والتاريخ ١٤٣٥/٧/٢ه�، املقيدة لدينا برقم ٣٥١٩٥٨٩٧٧ وتاريخ 
١٤٣٥/٧/١ه�،  والتاريخ   ٣٥٣٠٠١٣٣ الرقم  ذي  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٥ه�، 
الصادر من فضيلة القايض/)...( املتضمن احلكم يف الدعوى املقامة من/)...( ضد/ورثة 
)...(. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررت الدائرة املصادقة عىل احلكم 
مع تنبيه فضيلته عىل ما ييل: أواًل/ إفهام الطرفني حسب املادة ذات الرقم )١٦٥(. ثانيًا/ 
إمتام التهميش عىل صك امللكية بام حكم به من قبله، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٤٢٧٠٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٦ رقم القرار: ٣٥٢٨١٧٧٩ 

هبةا-اأرضا-انقلاممكياهاالمموهوبا-اتدعاءافقداتألهميةاأثناءاتهلبةا-اطمباتللجوعا
ردا فيهاا-ا تللجوعا جوتزا عدما مقبوضةا-ا تهلبةا تملدعيةا-ا تناسضا تلدعوىا-ا إنكارا فيهاا-ا

تلدعوى.ا

سولاتللسولاصىلاتهللاعميهاوسمللا)اتلعائدايفاهباه،اكالعائدايفاسيئها(.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة إلزامه بإعادة أرض كانت قد وهبتها له أو 
إعادة ثمن األرض إليها بدعوى أهنا مل تكن يف وعيها أثناء اهلبة، ثم ملا أفاقت استحيت من 
الرجوع فيها فنقلت ملكية األرض إليه رسميًا، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر أن 
تكون املدعية وهبت األرض له يف غري وعيها، ودفع بأهنا وهبتها له بمحض إراداهتا دون 
أقرت  املدعية  ألن  ونظرًا  ذلك؛  إلثبات  العدل  كتابة  إىل  بنفسها  وذهبت  إكراه،  أو  إجبار 
هببتها لألرض وتنازهلا عنها عند كاتب العدل، وألن اهلبة بعد القبض ال عودة فيها؛ لذا فقد 
حكم القايض بعدم ثبوت استحقاق املدعية ملا تدعيه، فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.
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القايض   )...( أنا  فلدي  بعد،  أما  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
خطاب  عىل  وبناًء  الثاين،  القضائي  املكتب  بعمل  املكلف  بالرياض،  العامة  املحكمة  يف 
املعاملة  عىل  وبناء  ١٤٣٥/٠٥/٣٠ه�،  يف   ٣٥/١٥٦٢٣٣٨ الرقم  ذي  الرئيس  فضيلة 
املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض املكلف برقم ٣٥١٤٢٧٠٠ وتاريخ 
ويف  ١٤٣٥/٠٣/٠٧ه�،  وتاريخ   ٣٥٧٠٢٥٣٤ برقم  لدينا  املقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٠٧ه�، 
لسامع  اجللسة  فتحت  صباحًا  والنصف  العارشة  الساعة  ١٤٣٥/٠٥/٣٠ه�  االثنني  يوم 
الرقم  ذات  الوطنية  هوية  بموجب   )...( املدعية  حرضت  وفيها   )...( ضد   )...( دعوى 
١٤٣٥/٠٥/٣٠ه�،  والتاريخ   ٣٥١٥٧١٤٣٠ الرقم  ذي  بخطابنا  هبا  املعرف   ،)...(
يف  قائلة   )...( الرقم  ذات  الوطنية  اهلوية  بموجب   )...( عليه  املدعى  حلضورها  وحرض 
دعواها: إن املدعى عليه ادعى بملكيته لقطعة األرض برقم )...( من املخطط )...( الواقعة 
بحي )...( بمدينة الرياض، والتي اكتسبت ملكيتها بطريق املنح بموجب الصك ذي الرقم 
وتقدمت  هبا،  اخلاص  الصك  فقدت  وقد  ١٤٣٤/٠٢/٠٦ه�،  والتاريخ   )١٥/٧٠٧٣(
للمحكمة من أجل املطالبة بصك )بدل مفقود(، ففوجئت بأن املدعى عليه يدعى ملكيتها، 
األرض  هببة  أقم  ومل  عليه  املدعى  أعرف  ال  بأنني  علام  مني،  اهلبة  بطريق  إليه  آلت  وأهنا 
اململوكة يل، أطلب إعادة األرض أو ثمنها. وثمنها أربعمئة ألف ريال، أطلب إلزامه، هذه 
دعواي. وبعرضه عىل املدعى عليه أجاب بإجابة حمررة ومكتوبة بام نصه: )بخصوص ما 
جاء يف صحيفة الدعوى املوقع عليها من املدعية )...( فقد ذكرت املدعية يف صحيفة دعواها 
أهنا ال تعرفني ومل هتبني األرض اململوكة، وأهنا فقدت الصك إىل آخر ما جاء يف دعواها، 
الرقم  املرأة تعرفني جيدًا؛ حيث إهنا اتصلت عىل جوايل قبل بضع سنني ذي  واحلقيقة أن 
)...(، وطلبت منى التوسط والسعي يف زواج ابنتها )...( ألمري من )...(، ومع إحلاحها 
بابنتها،  بإبالغه  قمت   )...( باألمري  صداقة  عالقة  تربطني  إنه  وحيث  مرات؛  عدة  عيل 
وعرضت عليه ان يتزوج هبا فوافق األمري )...(، وتم العقد هبا، ثم بعدها بيوم اتصلت يب، 
وقالت: وهبتك األرض اململوكة يل يف حي )...(، وذهبت بنفسها، وأفرغت األرض يل هبة 
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رشعية؛ وذلك يف كتابة العدل األوىل بالرياض بمحض إراداهتا دون إجبار أو إكراه، وبعدها 
بفرتة قمت ببيع األرض كوهنا ملًكا يل بموجب صك رشعي بام يقارب ثالثة وعرشين ألف 
ريال، وبعد مدة علمت أن األمري طلق ابنة املدعية، فغضبت عيل غضبًا شديدًا بسبب طالق 
األمري البنتها )...(، وقد جاء يف كتاب املغني البن قدامة أن اهلبة هي”متليك يف احلياة بغري 
عوض”، ويلزم ذلك بمجرد العقد، ولعموم قول الرسول صىل اهلل عليه وسلم” العائد يف 
هبته، كالعائد يف قيئه”؛ وألنه إزالة ملك بغري عوض َفلزم بمجرد العقد واهلبة بعد القبض 
ُرُجوُعه، ألن  ينفع  مل  القبض،  بعد  فيها  وإن رجع  الواهب،  من  بالتملك  دليل عىل رضاء 
يف  األرض  عن  تنازلت  أنني  صحيح  قائلة:  أجابت  املدعية  عىل  وبعرضه  اه�  متْت(.  اهلبة 
كتابة العدل للمذكور هبة، والواقع بالتفصيل أنني امرأة حمتاجة ومطلقة، ولدي سبعة أوالد 
واثنتان من بنايت مطلقات، وهم عندي، وحايل ضعيف جدًا، وعندما برشين املدعى عليه بأن 
األمري سيتزوج ابنتي املذكورة فرحت بذلك، وكان السكر منخفًضا عيل، وأنا مريضة سكر 
فوهبته بغري وعي مني هذه األرض؛ ألنه طلبها مني، وبعد أن أفقت استحيت أن أرجع يف 
هبتي، فذهبت لكتابة العدل، وتنازلت عنها له، وأنا أطلب إعادهتا أو ثمنها. وصحيح أن 
ابنتي )...( تزوجت األمري املذكور، وتطلقت منه. وبسؤال املدعية عن وقت املنح وزواج 
ابنتها باألمري املذكور، فقررت قائلًة: إن ذلك كله وقع قبل قرابة سبع سنوات، ولكن كنت 
أطالب املدعى عليه بالتي هي أحسن، واضطررت لتقديم هذه الدعوى. وبمحاولة الصلح 
بني الطرفني متسك كل برأيه؛ فبناء عىل ما تقدم بالدعوى واإلجابة، وبام أن املدعية بصحيفة 
دعواها، ويف بدايتها ذكرت كالما خمالفا للواقع عن فقدها للصك، ثم أقرت هببتها لألرض؛ 
وألن اهلبة بعد القبض ال عودة فيها، وإال ملا استقرت معامالت الناس؛ وألن املدعية أقرت 
يف دعواها أهنا كانت يف وعيها عند كتابة العدل عند التنازل عن هذه األرض، وأهنا استحت 
من الرجوع يف هبتها؛ لذلك كله مل يثبت لدي استحقاق املدعية ملا تدعيه، وأخليت سبيل 
املدعى عليه. وبعرضه قررت املدعية عدم قناعتها به، وقررت عدم تقديم الئحة اعرتاضية 
عرشة،  احلادية  الساعة  متام  يف  اجللسة  وأغلقت  لالستئناف،  بعثها  وسيتم  لذلك،  فأجبتها 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٣٠ه�.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة السادسة لتمييز القضايا احلقوقية 
بمحكمة االستئناف بالرياض عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض 
 ٣٥١٦٨٧٠٥٠ برقم  لدينا  املقيدة  ١٤٣٥/٦/٧ه�،  وتاريخ   ٣٥٧٠٢٥٣٤ برقم  املكلف 
وتاريخ ١٤٣٥/٦/٩ه�، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ /
)...( املسجل برقم ٣٥٢٦٢٧٠٥ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١ه�، اخلاص بدعوى/)...( ضد/
)...( بشأن نزاع يف أرض عىل الصفة املوضحة بالصك املتضمن أنه ثبت لدى فضيلته عدم 
ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  عليه.  املدعى  سبيل  وأخىل  تدعيه،  ملا  املدعية  استحقاق 
وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  احلكم،  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق 

وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٦٣٥٨٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٦ رقم القرار:٣٥٣٨٥٢٠٠  

هبةا-امبمغامايلالمزوجةا-ارسومادرتسيةا-انيةاتلاربعا-ارجوعايفاتهلبةا-اطمبارداتملبمغا-ا
هبةامقبوضةا-اعدماجوتزاتللجوعافيهاا-ارداتلدعوى.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلعائدايفاهباهاكالكمبايقيءاثلايعودايفاسيئه(.

أقام املدعي دعواه ضد مطلقته املدعى عليها طالبا إلزامها برد مبلغ دفعه كرسوم دراسية 
تطالبه  منه  نكاحها  بعد فسخ  أقامت ضده دعوى  لكوهنا  له؛ وذلك  أثناء كوهنا زوجة  هلا 
ينِو مطالبتها برده؛ ونظرًا ألن  املبلغ املدعى به مل يكن قرضا، ومل  بالنفقة، كام قرر بأن  فيها 
املدعي أقر بأن املبلغ الذي دفعه مل يكن قرضًا، ومل يرد أن ترده له؛ وألن املبلغ بذلك يكون 
هبة مقبوضة فال جيوز الرجوع فيها؛ لذا فقد حكم القايض برد الدعوى، فاعرتض املدعي، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

حفر  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
الباطن، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بحفر الباطن برقم 
٣٤٣٦٣٥٨٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٣ه�، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٨٨٤٦٢٥ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٨/٠٣ه�، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٩ه� افتتحت اجللسة الساعة 
)٩:٠٠( وفيها حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
حمرضي  رئيس  إفادة  حسب  لغري شخصها  تبلغها  من  الرغم  عليها عىل  املدعى  ومل حترض 
اخلصوم ذات الرقم ١٠١٣ والتاريخ ١٤٣٥/٣/١٥ه�، وادعى املدعي قائاًل: إن الغائبة 
اثنان ومخسون  عن جملس احلكم كانت زوجة يل، ثم طلقتها وقد قمت بدفع مبلغ وقدره 
ألف ريال ألجل دراستها باألكاديمية ومل يكن قرًضا، ومل أرد أن تردها يل ألجل أهنا زوجة يل 
وتستفيد هي وابني منها، وقد خترجت اآلن، لكنها أقامت دعوى تطالب بالطالق والنفقة، 
ثم حكم بالفسخ، وأنا اآلن أطالب برد املبلغ الذي دفعته هلا، هذه دعواي؛ فبناء عىل ما تقدم 
حسب  اجللسات  بموعد  تبلغها  من  الرغم  عليها عىل  املدعى  لغياب  ونظرًا  الدعوى،  من 
اخلطابات املشار إليها أعاله، ونظرًا لكون املدعي قد أقر بأن املبلغ الذي دفعه مل يكن قرضًا 
قال  القبض.  بعد  اهلبة  يف  الرجوع  جيوز  وال  وقبضت  هبة  هي  وهذه  له،  ترده  أن  يرد  ومل 
صىل اهلل عليه وسلم: )العائد يف هبته كالكلب يقيء ثم يعود يف قيئه(. رواه البخاري؛ لذا 
فقد رددت دعوى املدعي، وأخليت سبيل املدعى عليها من هذه الدعوى، وبه حكمت. 
وبعرض احلكم عىل املدعي قرر املعارضة، وطلب رفعه ملحكمة االستئناف وتقديم الئحة 
اعرتاضيه بذلك، وأفهم أن مدة االعرتاض ثالثون يوما من تارخيه استالمه لنسخة احلكم، 
وإذا مل يقدم اعرتاضه خالهلا فإن حقه باالعرتاض يسقط، ويكتسب احلكم القطعية، وقد 
نسخة  تسليمه  جرى  وقد  حتريره،  جرى  ذلك  ولبيان  الضبط،  عىل  التوقيع  املدعي  رفض 
احلكم يف هذه اجللسة، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٩ه�.

فقد  بعد،  أما  وصحبه  آله  وعىل  حممد  رسولنا  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائ�رة  ق�ض�اة  نحن  اطلعن�ا 
برقم  الباطن  حفر  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  ال��واردة  املعاملة  عىل 



189

 ٣٥١٧٣٧٧٠٠ برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٥/٦/٨ه�،  وتاريخ   ٣٤١٨٨٤٦٢٥
وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥ه�، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ 
)...( املسّجل برقم ٣٥٢٣٦٣٥٣ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٩ه�، اخلاص بدعوى/)...( ضد/

)...( يف قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم مع 
تنبيه فضيلته عىل رضورة تدوين اسم املدعى عليها يف الصك قبل بعث املعاملة، ولبيانه حرر 

يف ١٤٣٥/٩/١٦ه�، واهلل ويل التوفيق.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  املساعد  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣١٨٢٨٢٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣١/٠٩/١٩هـ  وتاريخ   ٢٥٠١٢٠٨٢٩
الساعة  افتتحت اجللسة  املوافق١٤٣٢/٠٨/١٧هـ  يوم االثنني  ١٤٣١/٠٩/١٨هـ، ويف 
الرقم )...(، وادعى عىل  ٠٩، وفيها حرض )...( )...( اجلنسية بموجب اجلواز ذي   :١٥
احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكياًل 
١٤٣٢/٣/٣٠هـ  يف   ١٥٥٤٢ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( عن  بوكالته   )...( عن 
اجللد ٩٣٠٤ الصادرة من كتابة عدل الدمام الثانية، والتي ختول له حق املرافعة واملدافعة، 
الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   )...(  )...( بجدة  العامة  باملحكمة  مرتجم  بواسطة 
)...( قائاًل يف دعواه ضده: )إن بذمتي ملوكل املدعى عليه احلارض مبلغًا، وقدره مائة واثنان 
وأربعون ألف ريال، ثابت بموجب الصك الصادر من القايض هبذه املحكمة سابقًا )...( 
تسديد  أستطيع  وال  ومعرس  فقري  وألنني  ١٤٣٠/٨/١٣هـ،  يف   ١٩/٢٠٠/١٦٨ برقم 
هذا املبلغ، فقد سجنت بحق املدعى عليه من تاريخ ١٤٢٩/٤/٢٤هـ؛ لذا أطلب إثبات 

إعساري، واحلكم عىل غريمي املدعى عليه بإنظاري إىل ميرسة. هذه دعواي(.
املدعي ملوكيل  ذمة  )إن يف  قائال:  أجاب  املدعى عليه وكالة  الدعوى عىل  ولدى عرض 
مبلغًا، وقدره مائة واثنان وأربعون ألف ريال، حااًل عىل صفة ما جاء يف دعواه، وال أوافق 
إثبات إعساره، وال أعلم عنه شيئًا، وال أستطيع الداللة عىل يشء من أمواله إن كان  عىل 
السعودي  العريب  النقد  ملؤسسة  للكتابة  اجللسة  رفعت  وعليه  أجاب،  هكذا  أموال(.  له 

لالستفسار: هل لديه حسابات؟ وهل لديه رصيد؟.
ويف جلسة أخرى حرض املدعي، وحرض املرتجم )...(، ومل حيرض املدعى عليه، والذي 
السعودي  العريب  النقد  كتبت خطابًا ملؤسسة  قد  السابقة، وكنت  اجللسة  بموعدها يف  بلغ 
لالستفسار: هل لديه حسابات؟ وهل لديه رصيد؟، فوردنا خطاهبم ذو الرقم ٤٨٩٤/٨٥٤٢ 
١٤٣٢/١٢/١٨هـ  يف   ٣٢/١٥٨٢٨٣٤ برقم  باملحكمة  واملقيد  ١٤٣٢/١٢/١٦هـ  يف 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣١ رقم القضية: ٢٥٠١٢٠٨٢٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٩ رقم القرار: ٣٥٣١٠١٥٨ 

اعناتألموتلا-احبسامدةاكافيةا-اشهادةاشهودا ها-احتلٍّ إعقارا-امالاخمامسا-احْكٌلابلدِّ
عدولا-اثبوتاتإلعقار.ا

.ZÀ¿¾½¼«º¹]سولهاتعاىللا

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه، طالبا احلكم بإثبات إعساره لعجزه عن سداد دين 
للمدعى عليه ثابت بموجب حكم قضائي، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه مل يوافق عىل 
إثبات إعساره، وقرر أنه ال يعلم عن حال املدعي لعدم معرفته بأمواله، ونظرًا ألن املبالغ 
املرتتبة بذمة املدعي كانت ناجتة عن اختالس؛ لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن الدعوى، 
وذلك الستظهار حال املدعي خالل مدة قدرها سنتان، فاعرتض املدعي، وأعيدت املعاملة 
من حمكمة االستئناف لكون املدعي قد أمىض مدة كافية يف السجن عىل ذمة القضية، وأن 
تعليامت اإلعسار ال متنع من النظر يف إثبات اإلعسار بمبالغ ناجتة عن اختالس،وبناء عىل 
ذلك قرر القايض الرجوع عن حكمه، وقد جرى التحري عن أموال املدعي وأرصدته، فلم 
يعثر له عىل أي أموال، وبطلب البينة من املدعي أحرض ثالثة شهود معدلني رشعا، فشهدوا 
بصحة دعواه، ونظرا حلبس املدعي مدة كافية، لذا فقد حكم القايض أخريا بثبوت إعسار 

املدعي، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  املساعد  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣١٨٢٨٢٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣١/٠٩/١٩هـ  وتاريخ   ٢٥٠١٢٠٨٢٩
الساعة  افتتحت اجللسة  املوافق١٤٣٢/٠٨/١٧هـ  يوم االثنني  ١٤٣١/٠٩/١٨هـ، ويف 
الرقم )...(، وادعى عىل  ٠٩، وفيها حرض )...( )...( اجلنسية بموجب اجلواز ذي   :١٥
احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكياًل 
١٤٣٢/٣/٣٠هـ  يف   ١٥٥٤٢ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( عن  بوكالته   )...( عن 
اجللد ٩٣٠٤ الصادرة من كتابة عدل الدمام الثانية، والتي ختول له حق املرافعة واملدافعة، 
الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   )...(  )...( بجدة  العامة  باملحكمة  مرتجم  بواسطة 
)...( قائاًل يف دعواه ضده: )إن بذمتي ملوكل املدعى عليه احلارض مبلغًا، وقدره مائة واثنان 
وأربعون ألف ريال، ثابت بموجب الصك الصادر من القايض هبذه املحكمة سابقًا )...( 
تسديد  أستطيع  وال  ومعرس  فقري  وألنني  ١٤٣٠/٨/١٣هـ،  يف   ١٩/٢٠٠/١٦٨ برقم 
هذا املبلغ، فقد سجنت بحق املدعى عليه من تاريخ ١٤٢٩/٤/٢٤هـ؛ لذا أطلب إثبات 

إعساري، واحلكم عىل غريمي املدعى عليه بإنظاري إىل ميرسة. هذه دعواي(.
املدعي ملوكيل  ذمة  )إن يف  قائال:  أجاب  املدعى عليه وكالة  الدعوى عىل  ولدى عرض 
مبلغًا، وقدره مائة واثنان وأربعون ألف ريال، حااًل عىل صفة ما جاء يف دعواه، وال أوافق 
إثبات إعساره، وال أعلم عنه شيئًا، وال أستطيع الداللة عىل يشء من أمواله إن كان  عىل 
السعودي  العريب  النقد  ملؤسسة  للكتابة  اجللسة  رفعت  وعليه  أجاب،  هكذا  أموال(.  له 

لالستفسار: هل لديه حسابات؟ وهل لديه رصيد؟.
ويف جلسة أخرى حرض املدعي، وحرض املرتجم )...(، ومل حيرض املدعى عليه، والذي 
السعودي  العريب  النقد  كتبت خطابًا ملؤسسة  قد  السابقة، وكنت  اجللسة  بموعدها يف  بلغ 
لالستفسار: هل لديه حسابات؟ وهل لديه رصيد؟، فوردنا خطاهبم ذو الرقم ٤٨٩٤/٨٥٤٢ 
١٤٣٢/١٢/١٨هـ  يف   ٣٢/١٥٨٢٨٣٤ برقم  باملحكمة  واملقيد  ١٤٣٢/١٢/١٦هـ  يف 
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صفر،  الرصيد  مقفل،   ٦٠٨٠  )...( التالية:  احلسابات  بوجود  فضيلتكم  )نفيد  املتضمن: 
)...( ٠١٠٠ )...( حوالة، الرصيد صفر(أ .هـ. وعليه رفعت اجللسة للدراسة.

املدعى عليه، وقرر  املدعي، ومل حيرض  افتتحت اجللسة، وفيها حرض  ويف جلسة أخرى 
املدعي رغبته يف الصلح مع املدعى عليه، وعليه فقد جرى رفع اجللسة، وحتديد موعد آخر.

ويف جلسة أخرى افتتحت اجللسة، وفيها حرض مدعي اإلعسار، وحرض حلضوره )...(، 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكياًل عن )...( بوكالته عن 
)...(، بموجب الوكالة ذات الرقم )...( يف ١٤٣٣/٠٤/٢٧هـ الصادرة من كتابة عدل 
الدمام الثانية، والتي ختول له حق املرافعة واملدافعة، وحرض املرتجم )...( اجلنسية بموجب 
اإلقامة ذات الرقم )...(، وقال املدعى عليه وكالة: )ال مانع لدينا من الصلح مع املدعي، 
النصف مبلغ قدره واحد وسبعون ألف  به، وقدر هذا  املبلغ املحكوم  ونسقط عنه نصف 

ريال(. هكذا قرر.
وبعرض ذلك عىل املدعي قال: )إنني ما زلت أرغب بالصلح يف هذه القضية، وأطلب 

إمهايل(، وعليه رفعت اجللسة.
القايض  خلف  بجدة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
هبذه املحكمة سابقا الشيخ )...( يف يوم األحد املوافق١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ افتتحت اجللسة 

الساعة )١٠:٣٠( صباحا، وفيها حرض الطرفان، وبتالوة ما ضبط سابقا صادقا عليه.
عىل  احلصول  أستطع  )مل  قائال:  أجاب  أجله  من  استمهل  عام  اإلعسار  مدعي  وبسؤال 

املبلغ الذي تم الصلح عليه(. هكذا أجاب.
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وألن املبالغ املرتتبة بذمة املدعي كانت ناجتة عن 
املدعي؛ وذلك الستظهار حاله خالل مدة  النظر عن دعوى  لذا قررت رصف  اختالس؛ 

قدرها سنتان، وبام سبق حكمت.
القناعة،  عدم  املدعي  وقرر  باحلكم،  القناعة  عليه  املدعى  قرر  الطرفني  عىل  وبعرضه 
ثالثني  خالل  اعرتاضه  لتقديم  احلكم  صورة  وسلم  لطلبه،  فأجيب  االستئناف،  وطلب 
واكتسب  االعرتاض،  يف  حقه  سقط  اعرتاضية  بالئحة  يتقدم  ومل  املدة  مضت  فإن  يوما، 



195

احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم. حرر يف 
١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ. 

ثم يف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ افتتحت اجللسة الساعة التاسعة والربع، 
الرقم  ذي  بخطاهبم  عادت  املكرمة  بمكة  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  صدور  بعد  ثم 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  حمالة  ١٤٣٥/٠١/١٨هـ،  والتاريخ   ،٣٤١٧٦٦٣٩
الثانية  اجلزئية  الدائرة  قرار  هبا  مرفق  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ،  وتاريخ   ،٣٤١٧٦٦٣٩ برقم 
برقم٣٤٣٧٥٦٠٦ وتاريخ: ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ، املتضمن بعد املقدمة ما نصه: )وبدراسة 
حاكمها؛  فضيلة  إىل  إعادهتا  باألكثرية  تقرر  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  الصك 
حيث لوحظ أن رصف النظر عن دعوى إثبات إعساره حمل نظر؛ ألنه قد أمىض يف السجن 
عىل ذمة هذه القضية أكثر من مخس سنوات ونصف، ولو كان لديه املبلغ املطالب به ملا بقي 
يف السجن هذه املدة، بل إنه عجز عن دفع نصف املبلغ املصطلح عليه، وتعليامت اإلعسار مل 
تستثن أحدًا ؛ كان املبلغ ثبت باالختالس أو غريه، فعىل فضيلته إعادة النظر والتأمل والسري 
وتبليغ  السجن  من  املدعي  إحضار  بطلب  وأمرت  الرشعي.انتهى(.  بالوجه  القضية  يف 

خصومه باملوعد القادم، وعليه رفعت اجللسة.
٠٩ ، وفيها  الساعة ١٥:  افتتحت اجللسة  املوافق١٤٣٥/٠٣/١٢هـ  ثم يف يوم االثنني 
حرض مدعي اإلعسار، ومل حيرض املدعى عليه عىل الرغم من تبلغه بموجب خطاب مدير 
مدعي  من  البينة  وبطلب  ١٤٣٥/٣/٦هـ،  يف   ٤/٤٥٢٠ الرقم  ذي  جدة  حمافظة  رشطة 
اإلداري  املوظف  اجلنسية   )...(  )...( املرتجم  بواسطة  قائاًل  أجاب  إعساره  اإلعسار عىل 
بالقنصلية العامة بموجب البطاقة اإلدارية ذات الرقم )....( : )أطلب مهلة إلحضارها(، 

وعليه رفعت اجللسة.
وفيها   ، ١٠  :١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١١هـــ  املوافق  الثالثاء  يف  ثم 
عام  املدعي  وبسؤال   ،)...( وكالة  عليه  املدعى  حلضوره  وحرض  اإلعسار،  مدعي  حرض 
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وعد بإحضاره أحرض للشهادة كاًل من )...( )...( اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة ذات 
الرقم )...(، كام حرض )...( )...( اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...(، كام 
كل  شهد  ثم   ،)...( الرقم  ذات  املؤقتة  اإلقامة  بطاقة  بموجب  اجلنسية   )...(  )...( حرض 
واحد منهم منفردًا بواسطة املرتجم )...( )...( اجلنسية املوظف اإلداري بالقنصلية العامة 
بموجب البطاقة اإلدارية ذات الرقم )...( قائاًل: )أشهد هلل أن املدعي معرس، وال أعرف له 
مااًل ال منقواًل وال ثابتًا، وال ُيعرف عنه أنه يملك من حطام هذه الدنيا شيئا(. هكذا شهدوا.

وبعرضه عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائاًل : )ال أطعن يف عدالتهم، وال أعرف عنهم 
األموال؟(.  هذه  ذهبت  فأين  طائلة،  أموااًل  موكيل  من  أخذ  االعسار  مدعي  أن  إال  شيئا، 

هكذا أجاب.
وبسؤال مدعي اإلعسار عن مدة سجنه أجاب قائاًل: )أنا اآلن يف السجن يل قرابة مخس 

سنوات وعرشة أشهر(. هكذا أجاب.
وبعرضه عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائاًل: )ما ذكره مدعي اإلعسار من مدة سجنه 

هذا صحيح(. هكذا أجاب.
وطلبت من املدعي مزكيني للشهود، فأحرض كاًل من )...( املدون هويته سابقًا، وشهد 

قائاًل: )أشهد بعدالة وتزكية كل من الشهود )...( و)...( و)...( (. هكذا شهد.
كام أحرض )...( )...( بموجب بطاقة القنصلية ذات الرقم )...(، وشهد بواسطة املرتجم 

)...( قائاًل: )أشهد بعدالة وتزكية كل من الشهود )...( و)...( و)...((. هكذا شهد.
االستئناف،  حمكمة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  ذكره  ما  ولوجاهة  تقدم،  ما  عىل  فبناء 
وألن املدعي أحرض البينة املعدلة رشعًا والتي شهدت عىل صحته دعوى املدعي، ولقوله 
السابق،  حكمي  عن  الرجوع  قررت  لذا  تعاىل:[ZÀ¿¾½¼«º¹؛ 

وحكمت بثبوت إعسار املدعي )...(.
وبعرضه عىل الطرفني قرر مدعي اإلعسار القناعة، وقرر املدعى عليه وكالة املعارضة، 
االعرتاضية  الئحته  لتقديم  احلكم  من  نسخة  وسلم  لطلبه،  فأجيب  االستئناف،  وطلب 
خالل ثالثني يومًا، فإن مضت املدة ومل يتقدم بالئحته االعرتاضية سقط حقه يف االعرتاض، 
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واكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم. 
حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١١هـ .

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاة 
املعاملة  عىل  املكرمة -االطالع  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الثانية  اجلزائية  الدائرة 
 ٣٥٧٠٣٢٧٤ برقم  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٢٩هـ،  وتاريخ 
املتضمن  برقم ٣٤٢٧٦٦٣٢ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣هـ،  بمحافظة جدة  العامة  باملحكمة 
دعوى)...( )...( اجلنسية ضد)...( يف إثبات إعسار املحكوم فيه بام دون باطنه. وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه تقرر باألكثرية املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه، وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل:املحكمة العامة بالطائف

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية:٣٣٤٣١٣٤  
حمكمة االستئناف:حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٢/٢٦ رقم القرار:٣٥١٥٨٦٣٣  

جليمةا-ا عنا تإلعقارا نشوءا تألموتلا-ا عنا حتلا ها-ا بلدِّ حْكٌلا خمامسا-ا مالا إعقارا-ا
رصفاتلنظل.ا

سلتراتملجمساتألعىلالمقضاءارسلا٥/١٣٥/ر٣اوتاريخار/ل/ا١٤٠هـ.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليهام، طالبا احلكم بإثبات إعساره لعجزه عن سداد ديون 
إثبات  يوافقا عىل  املدعى عليهام مل  الدعوى عىل وكييل  بأحكام قضائية، وبعرض  ثابتة  هلام 
إعسار املدعي ؛ لكون املبالغ التي يف ذمته ملوكليهام ناشئة عن جريمة اختالس، وقدم وكيل 
بإعطاء  واالحتيال  النصب  جريمة  يف  املدعي  إدانة  يتضمن  أحدمها  صكني:  عليه  املدعى 
بدفعه،  وإلزامه  املدعي  ذمة  به يف  املدعى  املبلغ  ثبوت  يتضمن  شيك دون رصيد، واآلخر 
ونظرا لكون املبلغ املدعى عنه ناشئا عن جريمة، لذا فقد حكم القايض برصف النظر عن 

الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، ففي يوم األربعاء املوافق 
املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  لدي  صباحًا  العارشة  الساعة  متام  ويف  ١٤٣٣/٧/٩هـ، 
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وتاريخ   ٣٣٤٣١٣٤ برقم  الرئيس  فضيلة  من  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  بالطائف،  العامة 
١٤٣٣/١/١٧هـ واملقيدة يف هذه املحكمة برقم ٣٢٥٢٨٥٤٢ وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٢هـ 
افتتحت اجللسة، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
مدعيًا عىل احلارضين معه يف جملس احلكم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...( بصفته وكياًل عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف 
برقم ٢٣٧٤٣ يف ١٤٢٥/٦/٢٣هـ ، واملخول له فيها حق إقامة الدعوى وتقديم البينات 
البينات، و)...( سعودي اجلنسية بموجب  واملرافعة واملدافعة وحضور اجللسات وتقديم 
السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكياًل عن مرصف )...( بالوكالة الصادرة من كاتب 
العدل املكلف يف وزارة التجارة والصناعة برقم ٧١٩٩ يف ١٤٣٢/١٢/٢٤هـ، واملخول 
له فيها حق املدافعة واملرافعة وتقديم البينات، قائاًل يف دعواه ضدمها: )صدر بحقي الصك 
ذو الرقم ٣٢٦ يف ١٤٢٧/١٢/٢٤هـ الصادر من هذه املحكمة بمبلغ قدره مخسامئة وأربعة 
وثالثون ألفًا وسبعامئة وستة وسبعون ريااًل وسبع عرشة هللة لصالح الغريم رشكة )...( 
املرصفية، والقرار ذو الرقم ٢٦/١٦٣٢ يف ١٤٢٦/٦/٢٥هـ الصادر من مكتب )...( يف 
مليون وسبعامئة  قدره  بمبلغ   )...( الطائف لصالح  بمحافظة  التجارية  األوراق  منازعات 
وواحد وأربعون ألفًا وتسعامئة ومخسون ريااًل، وحيث إنني عاجز عن السداد ومعدم؛ لذا 

فإين أطلب إثبات إعساري. هذه دعواي، وعليها أوقع(.
القرار من  قائاًل: )ما ذكره من صدور  الغريم األول )...( أجاب  وبعرضها عىل وكيل 
مكتب )...( يف منازعات األوراق التجارية بمحافظة الطائف بمبلغ قدره مليون وسبعامئة 
وواحد وأربعون ألفًا وتسعامئة ومخسون رياال لصالح موكيل -هذا صحيح، ومل يسلم موكيل 
شيئا من هذا املبلغ حتى تارخيه. وأما ما ذكره من إعساره فهذا ال صحة له؛ فهو قد اختلس 
هذا املبلغ من حساب موكيل يف مرصف )...(؛ حيث كان يعمل مديرًا لفرعه يف حي )...( 

بالطائف، وال أوافق عىل إعساره(. هكذا أجاب.
الثاين وكيل رشكة )...( املرصفية قدم مذكرة مكونة من  الغريم  الدعوى عىل  وبعرض 

ورقتني، وطلب رصدها، وباالطالع عليها وجدت أهنا تتضمن بعد املقدمة ما نصه: 
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وقرارات  السامية  لألوامر  خمالف  بإعساره  واحلكم  لطلبه  املدعي  )أواًل -إجابة 
املجلس األعىل للقضاء والسوابق القضائية؛ فلقد جاء يف األمر السامي الكريم ذي الرقم 
هبيئته  للقضاء  األعىل  املجلس  قرار  ويف  ١٤٠٢/٩/١٧هـ  وتاريخ  ٤/ص/٢١٧٩٥ 
عليه  كانت  من  بأن  املتضمن  ١٤٠٢/٨/٧هـ،  وتاريخ   ٣٦/٥/١٣٥ الرقم  ذي  الدائمة 
من  ليتخلص  عليه؛  القبض  عند  اإلعسار  ادعى  ثم  ارتكبها،  جرائم  بسبب  خاصة  أموال 
تبعات هذه األموال، وكان إثبات عرسه يتيح له اإلجرام أو يمكنه من اهلرب، وكان حبسه 
أقرب إىل حصول املصلحة ودفع املفسدة -فإنه يتعني اختاذ ما حيقق املصالح املرجوة، ويدفع 

املفاسد عن هذه البالد، ويعني عىل استمرار األمن فيها، ويردع املجرمني عن اإلجرام.
كام أنه سبق أن صدر حكم من املحكمة العامة باملدينة املنورة بتاريخ ١٤٣٠/١/٢٨هـ 
من  طلبه  ملا  اإلعسار  مدعي  استحقاق  ثبوت  بعدم  مماثلة  قضية  يف   ٥/١٢٧٤/٣ برقم 
الرقم ١/٢/٢٨٢ وتاريخ  بقرارها ذي  التمييز  إثبات إعساره، وصدق احلكم من حمكمة 
١٤٣٠/٤/١٠هـ، وقد استند فضيلة ناظر القضية يف حكمه عىل أن املبلغ املطالب به مدعي 
اإلعسار ناتج عن جريمة اختالس أموال، ويف إثبات إعسار املدعي ما يؤدي لتجريء غريه 

عىل رسقة األموال.
كام قد سبق أيضًا أن صدر حكم من املحكمة العامة بالرياض بتاريخ ١٤٢٧/١١/١٧هـ 
إثبات  من  ملا طلبته  اإلعسار  ادعت  استحقاق خمتلسة  بثبوت  مماثلة  برقم ٤/١٠٦ يف قضية 
/٨٢٥ الرقم  ذي  بقرارها  وقررت  احلكم،  عىل  تصادق  مل  التمييز  حمكمة  أن  إال  إعسارها، 
وقد  احلكم،  انتهى  وبه  لإلعسار،  املدعية  استحقاق  عدم  ١٤٣٠/٣/٢٢هـ  وتاريخ  ج٣/أ 
ناتج عن  اإلعسار  به مدعية  املطالبة  املبلغ  أن  اهلل -عىل  التمييز -وفقهم  استند فضيلة قضاة 
جريمة اختالس، ويف احلكم باإلعسار مساعدة ألهل اجلرائم املامثلة عىل ارتكاهبا بالتنويه عن 

األمر السامي الكريم املوضح أعاله. 
ثانيا -إنظار املدعي واحلكم بإعساره يفتح باب مفسدة تلقي بآثارها عىل اقتصاد البالد، 
من املعلوم أمهية البنوك واملصارف، وأنه ال غنى عنها ملا تقدم وتقوم به خلدمة اقتصاد ودفع 
العجلة التنموية يف هذا البالد ملا حيقق االزدهار والتقدم، وإن مثل تلك األفعال واجلرائم 
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ثقة  وتفقد  تقدمها،  وتعرقل  مسريهتا،  عىل  تؤثر  شاكلته  عىل  هو  ومن  املدعي  من  املرتكبة 
املجتمع فيها، وإن قبول إعسار املدعي يفتح الباب واسعا أمام العديد من موظفي البنوك 
واملصارف، ويعطيهم دافعا قويا لالستيالء عىل أموال اؤمتنوا عليها، ويتم التالعب هبا دون 
خشية أو خوف من العقوبة التي ستناهلم عند ارتكاهبم لتلك األفعال؛ ليقينهم التام بأن مدة 
مكوثهم وحبسهم لن تطول، وأن الباب مفتوح أمامهم للخروج من باب اإلعسار، وفيه 
تشجيع لذوي النفوس الضعيفة إىل احلذو حذو املدعي؛ مما يتعني ويستلزم معه وقوفنا صفا 
واحدا والرضب بيد من حديد وقطع الطرق عليه بام حيول بينه وبني حتقيق مآربه التي يسعى 
إليها من حصوله عىل إعسار واستفادته من األموال املختلسة من جرائمه؛ ألن ذلك أقرب 
إىل حصول املصلحة ودفع املفسدة وزجر من يف قلبه مرض؛ حفاظا عىل تلك األموال والتي 

هي حقيقتها ما هي إال أموال للدولة واملسامهني من أبناء هذه البالد.
ثالثا -خمالفة مقاصد الرشيعة اإلسالمية عند إجابة طلب املدعي باإلعسار؛ ألن مقاصد 
الرشيعة يف مرشوعية اإلعسار قائمة عىل إتاحة الفرصة للمدين بدين مرشوع لسداد دينه إىل 
ميرسة، وهذا غري منطبق عىل هذه القضية؛ حيث إنه حصل عىل جل ما يطالبه به املرصف من 
مال عن طريق حمرم وفعل جمرم رشعا ونظاما، فال يدخل فيام جاءت به الرشيعة اإلسالمية 

من أهداف للنظرة إىل ميرسة، وال تتحقق به املقاصد.
وبناء عليه ولكل ما ذكر فإننا نطلب من فضيلتكم رصف النظر عن دعوى إثبات إعسار 
املدعي؛ لعدم قيامها عىل أساس صحيح. وكيل لرشكة )...( املرصفية )...( توقيعه(( ا.هـ.

والنتهاء وقت اجللسة جرى رفعها، وقررت االستفسار عن أموال املدعي لدى اجلهات 
املختصة.

صباحًا  والنصف  الثامنة  الساعة  متام  ويف  ١٤٣٣/١١/٩هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  يف  ثم 
واملدونة  عليهام  املدعى  وكالء  حلضوره  وحرض  املدعي،  حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت 

هوياهتم ووكالتهم يف جلسة سابقة.
وبسؤال وكالء املدعى عليهام عن ثبوت هتمة االختالس أجاب وكيل املدعى عليه األول 
برقم  بالطائف  اجلزئية  املحكمة  من  الصادر  الصك  بموجب  اختالسه  )ثبت  قائاًل:   )...(
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٥/١٢٦١ يف ١٤٣٠/٦/٢٧هـ(. هكذا أجاب.
وبعرض إجابته عىل املدعي قال: )هذا الصك تم نقضه من املحكمة العليا؛ لكونه صدر 

بحقي غيابيا(. هكذا أجاب.
أعلم عنه، وأطلب مهلة  الصك قال: )ال  املدعى عليه األول عن أصل  وبسؤال وكيل 

ملراجعة موكيل(. هكذا أجاب.
وبسؤال وكيل املدعى عليه الثاين مرصف )...( احلارض )...( عن ثبوت هتمة االختالس 
هكذا  له(.  خمتلس  بأنه  املبلغ  ثبوت  صك  يف  املدعي  أقر  )لقد  قائال:  أجاب  املدعي  بحق 

أجاب.
الشق  وأما  إلحضاره.  مهلة  وأطلب  اإلدارة،  يف  )هو  قال:  الصك  أصل  عن  وبسؤاله 

اجلنائي للقضية فلست متأكدا من ثبوته، وسأراجع موكلتي بذلك(. هكذا أجاب.
إقرار صحيح،  )هو  قائاًل:  أجاب  املدعي  الثاين عىل  عليه  املدعى  إجابة وكيل  وبعرض 
لكني مل أقصد االختالس، وإنام حصلت بسبب عجز وأخطاء يف احلسابات(. هكذا أجاب. 
والنتهاء وقت اجللسة قررت رفعها، وأفهمت املدعى عليهم بإحضار أصول الصكوك 

التي وعدوا هبا، كام أفهمتهم بالتحقق من ثبوت اإلدانة، ففهموا ذلك، واستعدوا به. 
افتتحت  صباحًا  التاسعة  الساعة  متام  ويف  ١٤٣٤/٢/١٩هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  يف  ثم 

اجللسة، وفيها حرض املدعي، وحرض حلضوره وكالء املدعى عليهام.
وبسؤال وكيل املدعى عليه األول عن الصك الذي وعد به أبرز صورة مصدقة من الصك 

الصادر من املحكمة اجلزئية بالطائف برقم ٥/١٢٦١ يف ١٤٣٠/٦/٢٧هـ.
وبعرضه عىل املدعي أفاد بأنه منقوض من املحكمة العليا. هكذا أفاد.

أبرز صكًا صادرًا  به  الذي وعد  الصك  )...( عن  املدعى عليه مرصف  وبسؤال وكيل 
وجد  عليه  وباالطالع  ١٤٢٧/١٢/٢٤هـ ،  يف   ٣٢٦ برقم  بالطائف  العامة  املحكمة  من 
اإلدانة  ثبوت  عن  مربزه  وبسؤال  بدفعه.  وإلزامه  املدعي  ذمة  يف  املبلغ  ثبوت  يتضمن  أنه 
باالختالس قال: )ال أعلم، هل حكم بثبوهتا أم ال؟ لكنه أقر يف الصك املربز بأنه اختلس 

هذا املال(. هكذا أضاف.
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املبلغ،  هو  الرشعي  املجلس  به يف  أقررت  )ما  قائاًل:  أجاب  املدعي  ذلك عىل  وبعرض 
وليس االختالس، وحقيقة ما حصل هو عجز يف احلسابات(. هكذا أجاب. 

رصدها،  طلب  األول  عليه  املدعى  من  مذكرة  ورود  تبني  املعاملة  عىل  وباالطالع 
وباالطالع عليها تبني أن مضموهنا قد رصد سابقًا، وبسؤاله عن وجه ذلك، قال: )أكتفي 

بإرفاقها يف املعاملة(. هكذا أجاب.
طلب  متضمنًا  املالية  السوق  مؤسسات  عىل  اإلرشاف  عام  مدير  إجابة  ورود  تبني  كام 
تزويدهم بصورة من اهلوية الوطنية؛ ليتمكنوا من اإلفادة عن أموال املدعى عليه. والنتهاء 
وما ظهر  اجلزئية  املحكمة  الصادر من  الصك  رفعها لالستفسار عن  قررت  اجللسة  وقت 

عليه، ولتزويد مدير عام اإلرشاف عىل مؤسسات السوق املالية بام طلب لإلفادة.
ثم يف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ لدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة 
بالطائف والقائم بعمل املكتب القضائي )...( افتتحت اجللسة وفيها حرض الطرفان املدعي 
واملدعى عليه وكالة )...( بالوكالة املدونة سابقا، كام حرض حلضورهم املدعى عليه )...( 
بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل املكلف يف وزارة التجارة والصناعة يف الرياض، 

وبتالوة ما دون سابقا عليهام صادقا عليه مجلة وتفصيال.
١٤٣٤/٣/٥هـ  يف   ٣٤٠٠٦٠٠٠١٢٩٨ الرقم  ذو  النقد  مؤسسة  خطاب  وردنا  كام 
املتضمن بأنه ليس له أرصدة يف البنوك املحلية، كام أن رصيده يف البنك )...( مدين بمبلغ، 

وقدره أربعامئة واثنني وسبعون ألفًا وثامنامئة واثنان وستون رياال وسبع عرشة هللة.
كام قرر املدعى عليه وكالة )...( أنه صدر عىل خصمه حكم جديد من املحكمة اجلزئية 

برقم ٣٤٢١٣٨٤٧ يف ١٤٣٤/٥/١٥هـ، وأطلب إمهايل إلحضاره.
ثم يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، ويف متام الساعة التاسعة صباحًا لدي أنا 
سعودي   )...( حرض  وفيها  اجللسة ،  افتتحت  بالطائف  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...(
الرقم )...( بصفته وكياًل عن )...( سعودي اجلنسية  اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الثانية  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  الرقم )...( بموجب  املدين ذي  السجل  بموجب 
بالطائف برقم ٣٤١٠٣٦٢٠٠، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 



204

�إع�سار

العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  الرقم )...( بصفته وكيال عن )...( بموجب  املدين ذي 
اجلنسية  سعودي   )...( حرض  كام  ١٤٢٥/٦/٢٣هـ،  يف   ٢٣٧٤٣ برقم  بالطائف  الثانية 
بموجب  املرصفية   )...( )...( بصفته وكيال عن رشكة  الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب 
يف   ٧١٨٩ برقم  والصناعة  التجارة  وزارة  يف  املكلف  العدل  كتاب  من  الصادرة  الوكالة 
١٤٣٢/١٢/٢٤هـ، وأبرز املدعى عليه وكالة صورة طبق األصل من الصك الصادر من 
املحكمة اجلزائية بالطائف برقم ٣٤٢١٣٨٤٧ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٥هـ، واملصدق عليه من 
قبل حمكمة االستئناف بمكة املكرمة بالقرار رقم ٣٤٢٦٦٩٨٨ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٢هـ ، 
باالحتيال والنصب عىل  املدعى عليه )...(  إدانة  وقد تضمن الصك ما نصه: )ثبت لدي 
املدعي  بإعطاء  لقيامه  نظرا  وذلك  )...(؛  الرشعي  وكيله  مواجهة  يف   )...( أصالة  املدعي 

أصالة شيكًا بدون رصيد(.
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل األمر السامي الكريم بتعميم 
عليه  كانت  من  )أن  واملتضمن  ١٤٠٢/٨/٧هـ  يف   ١٣٥ -٥ -٣٦ برقم  الصادر  القرار 
أموال خاصة بسبب جرائم تم ارتكاهبا من رسقات ونحوها، ثم ادعى العرس عند القبض 
عليه؛ ليتخلص من تبعات هذه األموال، وكان إثبات عرسه يتيح له اإلجرام أو يتمكن من 
يتعني  املفسدة -فإنه  اهلرب إن كان أجنبيا، وكان حبسه أقرب إىل حصول املصلحة ودفع 
إنجاز ما حيقق املصالح املرجوة، ويدفع املفاسد عن هذه البالد، ويعني عىل استمرار األمن 
الصك  ورد يف  نفسه مرض(، وحيث  من يف  ويزجر  اإلجرام،  املجرمني عن  ويردع  فيها، 
الصادر بحق املدعي أنه مدان بالنصب واالحتيال عىل املدعى عليه )...(، لذا ولكل ما سبق 

فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي باإلعسار، وبذلك حكمت.
وبعرض احلكم عىل األطراف قرر املدعي وكالة عدم قناعته، وقرر املدعى عليهام وكالة 
القناعة، وأفهمت املدعي وكالة أن الصك سيصدر يوم غد الثالثاء، وعليه استالم نسخة منه 
لتقديم اعرتاضه خالل ثالثني يومًا، ويف حال عدم تقديمه العرتاضه خالل املدة فإن احلكم 
يكتسب القطعية، ورفعت اجللسة لذلك يف متام الساعة التاسعة والنصف، وعىل ذلك جرى 

التوقيع، وباهلل التوفيق. حرر بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ.
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احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، نحن -رئيس وقضاة الدائرة اجلزائية 
ذي  الصك  عىل  االطالع  منا  جرى  املكرمة -  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة 
الرقم ٣٤٣٨٥١٠٥ والتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض 
باملحكمة العامة بالطائف املتضمن دعوى املدعي )...( ضد)...( وكالة ورفيقه يف إثبات 
االعرتاضية  الصك وصورة ضبطه والئحته  وبدراسة  باطنه.  دون  بام  فيه  املحكوم  إعسار 
تقرر باألكثرية املوافقة عىل احلكم برصف النظر عن دعوى اإلعسار، واهلل املوفق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦٣٩١٢  
حمكمة االستئناف:حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٦ رقم القرار:٣٥٣٢٨٦٩٦  

ها-احوتالتامرصفيةا-احتققامنهاا-انشوءاتإلعقاراعنا إعقارا-امالاخمامسا-احْكٌلابلدِّ
جليمةا-ارداتلدعوىا-اتساملتراحبساتملدعيا-اإعادةاعلضهابعدامدةاكافية.

١ا-تملادةا)٠ل/ا(امنانظاماتلانفيذاوالئحاهاتلانفيذية.
وتلااريخا ر٣/ا١/تا تللسلا ذيا تلعدلا وزيلا معايلا تعميلا منا تلثانيةا اا-تلفقلةا

٤ا/١٠/ا١٤٠هـ.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه، طالبا احلكم بإثبات إعساره لعجزه عن سداد باقي 
أنكر  عليه  املدعى  وكيل  عىل  الدعوى  وبعرض  قضائي،  بحكم  ثابت  عليه  للمدعى  دين 
لبلده حسب  بإرساله  املال من مؤسسة موكله، وقام  ؛ ألنه اختلس  بالدين  املدعي  إعسار 
إقراره، وقد وردت إفادة مؤسسة النقد متضمنة أن املدعي قام بإجراء أربعا وأربعني حوالة 
أقر  املدعي  ألن  ونظرًا  أهله،  إىل  أرسلها  حواالت  أهنا  قرر  عليه  ذلك  وبعرض  بلده،  إىل 
باختالس املبلغ ، وأقر سابقًا بأنه حوله إىل بلده، وألنه ظهر من إقراره تالعبه بأموال املدعى 
مما جيعل  اإلجرام خاصة مع عجزه عن إحضار كفيل  له  يتيح  إعساره  إثبات  عليه، وألن 
إثبات إعساره فرصة هلروبه وختلصه من تبعات تلك األموال؛ لذا فقد رد القايض دعوى 
يعاد عرضه عىل  ثم  استمرار سجنه مدة سنتني،  إعساره، وقرر  بإثبات  املدعي يف مطالبته 
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املحكمة مرة أخرى إذا مل يسدد ما يف ذمته للمدعى عليه، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم 
من حمكمة االستئناف.

األحساء،  بمحافظة  العاّمة  املحكمة  القايض يف   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  احلمد هلل 
برقم  باألحساء  العامة  املحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
وتاريخ   ٣٤٣٢٠٧٩١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٣٩١٢
من  الصادرة  اإلقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية   )...(  )...( حرض  ـــ  ١٤٣٤/٠٢/٠٩ه
بتاريخ )...(، وحرض حلضوره )...( سعودي  برقم )...( واملنتهية  املكرمة  جوازات مكة 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( وكياًل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب 
الدمام  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل 
املطالبة  يف  ختوله  والتي   ، ٩٢٢٤ ١٤٣٢/٠٢/١٣هـ،اجللد  وتاريخ   ٧٥٨٢ برقم  الثانية 
بذمتي  )إن  دعواه:  حترير  يف  قائاًل  عليها،  والرد  الدعاوى  وسامع  واملخاصمة  واملداعاة 
للمدعي أصالة مبلغا، قدره مائة وسبعة وتسعون ألفًا وسبعة وتسعون ريااًل، ثابتة يف ذمتي 
بموجب الصك الصادر من املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ١٨/٢٠٠/٢٠٨ وتاريخ 
١٤٣١/١١/٢٥هـ، وقد سددت من إمجايل املبلغ الذي بذمتي مبلغا، قدره سبعة عرش ألف 
ريااًل؛  ألفًا وسبعة وتسعون  مائة وثامنون  املتبقي، وقدره  املبلغ  ريال، وعجزت عن سداد 
لكوين ال أملك من الدنيا ال قلياًل وال كثريًا. أطلب إثبات إعساري، وإعطائي صكًا أحتمي 

به من غريمي. هذه دعواي(.
ملوكيل  بذمته  أن  املدعي من  ذكره  ما  )إن  قائاًل:  أجاب  عليه  املدعى  وبعرض ذلك عىل 
مبلغا، قدره مائة وسبعة وتسعون ألفًا وسبعة وستون ريااًل، وأنه سدد منه سبعة عرش ألف 
ريال -صحيح ، وما ذكره املدعي من أنه معرس ال مال عنده فغري صحيح؛ فاملدعي اختلس 
موكيل  أمام  إقراره  حسب  لدولته  بإرساله  وقام  موكيل،  مؤسسة  حسابات  من  املبلغ  هذا 
وبحضور عدة شهود؛ ألجل ذلك نرفض إثبات إعساره، ونطلب رصف النظر عن دعواه. 
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هذه إجابتي(.
وبسؤال املدعي عن ذلك قال: )لقد اختلست هذا املبلغ بسبب ظروف أرسيت يف دولتي، 

ثم مل أمتكن من إرساله لدولتي، وال أعلم أين ذهب املبلغ(. هكذا قرر.
وبناء عىل ذلك سيجري رفع اجللسة والكتابة ملؤسسة النقد لإلفادة عن احلواالت التي 
ورفعت  اآلن،  وحتى  ١٤٢٩هـ  عام  السعودية  العربية  اململكة  دخوله  منذ  املدعي  هبا  قام 

اجللسة لذلك. 
ويف جلسة أخرى حرض مدعي اإلعسار واملدعى عليه وكالة، وقد ورد إيل كتاب مؤسسة 
النقد العريب السعودي فرع الدمام برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٨هـ، ونصه بعد املقدمة: 
)نود إفادة فضيلتكم أن املؤسسة قامت بالتعميم عىل البنوك واملصارف العامة باململكة بشأن 
املوضوع أعاله، وتلقت إجابة كل من )...( و )...( املرفق هبا كشوف باحلواالت ]مرفقة[، 
كام تلقت املؤسسة إجابات باقي البنوك واملصارف، ومفادها عدم وجود أية حواالت لدهيم 

أو لدى فروعهم العاملة باململكة ختص )...( (( انتهى. 
فجرى االطالع عىل كشف احلواالت املشار إليها يف كتاب مؤسسة النقد العريب السعودي، 
فوجدهتا ثالًثا وأربعني حوالة عن طريق )...(، وحوالة واحدة عن طريق )...( ، وإمجايل 

مبلغ احلواالت مخسة ومخسون ألفًا وسبعامئة ومخسة وسبعون ريااًل وثامين عرشة هللة.
وبسؤال املدعي عن ذلك قال: )إن هذه احلواالت صحيحة، فقد بعثتها ألهيل لغرض 
مصاريفهم(. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: )إن املدعي خمتلس املبلغ قد قام 

بالترصف فيه بطريقته(. وبناء عىل ذلك سيجري رفع اجللسة لدراسة ما تم ضبطه. 
حماولة  هناك  أن  املتداعيان  وقرر  وكالة،  عليه  واملدعى  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
املعاملة  إعادة  وسيجري  لطلبهام،  فأجبتهام  ملرجعها،  املعاملة  إعادة  يف  ويرغبان  للصلح، 

ملرجعها. 
ويف جلسة أخرى حرض املدعي واملدعى عليه وكالة، وقرر املدعي قائاًل: )لقد كان هناك 
حماولة يف الصلح بيني وبني املدعى عليه، تقيض بإطالق رساحي والعمل لديه حتى سداد 
املبلغ الذي بذمتي له، وعىل أن أحرض كفياًل حضوريًا، وأنا مل أمتكن من إحضار كفيل؛ لذا 
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مل ينعقد الصلح بيننا. أطلب احلكم يف دعواي(. 
وسبعة  مائة  قدره  مبلغ،  باختالس  أقر  املدعي  أن  وبام  واإلجابة،  الدعوى  سامع  فبعد 
وتسعون ألفًا وسبعة وتسعون ريااًل من املدعى عليه أصالة، وأنه حوهلا إىل مرص، وادعى 
املدعي، وقد ظهر يل  إعسار  إثبات  عليه  املدعى  املبلغ، وقد رفض  اإلعسار يف سداد هذا 
إتاحة له اإلجرام  إثبات إعساره  بأموال املدعى عليه أصالة، ويف  إقرار املدعي تالعبه  من 
هذه  تبعات  من  ختلصه  هروبه  فرصة  جيعل  مما  كفيل؛  إحضار  عن  عجزه  مع  خاصة 
األموال، وبناء عىل الفقرة الثانية من تعميم معايل وزير العدل برقم ١٢/١٣٦/ت وتاريخ 
١٤٠٢/١٠/٢٨هـ، التصنيف املوضوعي، الصحيفة: ٣٣٤ ، اجللد الثالث، والذي ينص 
عىل أن من كانت له أموال خاصة بسبب جرائم تعمد ارتكاهبا من رسقات ونحوه إذا ادعى 
اإلعسار فإنه يتعني اختاذ ما يتحقق املصالح املرجوة، ويدفع املفاسد عن هذه البالد، ويعني 
عىل استمرار األمن منها، ويردع املجرمني عن اإلجرام، ويزجر من يف نفسه مرض، وبناء 
من  ثبت  إذا  أنه  عىل  أيضًا  تنص  والتي  الثانية  فقرهتا  يف  التنفيذ  نظام  من   )٨٠( املادة  عىل 
دعوى اإلعسار أهنا احتيال حكم القايض برد الدعوى؛ ألجل ذلك رددت دعوى املدعي 
يف مطالبته بإثبات إعساره، ويستمر يف سجنه سنتني، فإذا مل يسدد بام يف ذمته للمدعى عليه 

خالل هذه املدة، فيعرض عىل املحكمة مرة أخرى، وبذلك حكمت.
ملقام  املعاملة  يرغب يف رفع  وأنه  باحلكم،  قناعته  قرر عدم  املدعي  وبعرض احلكم عىل 
املوافق  األحد  يوم  بمراجعتنا  فأفهمته  اعرتاضية،  الئحة  تقديمه  بعد  االستئناف  حمكمة 
١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ لتسليمه نسخة من احلكم، وأن له مدة ثالثني يومًا من التاريخ املحدد 
الستالم نسخة احلكم، فإذا مل يقدم اعرتاضه خالل املدة املقررة فإن حقه يف طلب االعرتاض 
عىل احلكم يكون ساقطًا، ففهم ذلك، كام قرر املدعى عليه وكالة قناعته باحلكم، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل رسولنا حممد وآله وصحبه، أما بعد فقد اطلعنا 
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املعاملة  الرشقية -عىل  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائرة  نحن -قضاة 
 ٣٥٨٤٨٦٨٧ برقم  األحساء  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  الواردة 
وتاريخ   ٣٤٣٢٠٧٩١ برقم  املحكمة  لدى  واملقيدة  ١٤٣٥/٦/٢٧هـ  وتاريخ 
 ،)...( الشيخ  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٨هـ، 
املسجل برقم ٣٥٢٢٨٤٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١هـ اخلاص بدعوى )...( )...( اجلنسية( 
ضد)...( يف قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل 

احلكم، ولبيانه حرر يف ١٤٣٥/٧/٢٣هـ، واهلل ويل التوفيق.
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تارخيه:١٤٣٥/٠٨/٠٤ رقم القرار:٣٥٣٣٩٦٠٨  

ها-اسبقارفضاإثباتاتإلعقارا-امدعياجمهولاتهلويةا-اتعذرا إعقارا-ادينا-احْكٌلابلدِّ
تلاحلياعناأموتلها-احبقهامدةاكافيةا-ايمنياتملدعيا-اثبوتاتإلعقارا-اإلزتماباإلنظار.ا

.ZÀ¿¾½¼«º¹]١ا-سولهاتعاىلل
اا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)إناتملقألةاالاحتلاألحداإالالثالثة...اورجلاأصاباها
فاسة،افقالاثالثةامناذوياتحلجاامناسومهلالقداأصابتافالناافاسة،افحمتالهاتملقألةا

حاىايصيباسوتماامناعيشا(.
تألمارتتا يفا تلنفسا فقيها يكنا ملا إذتا فاحلاكلا  “ تحلكميةلا تلطلقا يفا تلقيلا تبنا ٣ا-سولا
ودالئلاتحلالاومعلفةاشوتهدهايفاتلقلتئناتحلاليةاوتملقاليةاكفقههايفاجزئياتاوكمياتا
تألحكاماأضاعاحقوسااكثريةاعىلاأصحاهبا،اوحكلابامايعملاتلناسابطالنهاالايشكونا

فيه،اتعاامدتامنهاعىلانوعاظاهلاملايمافتاإىلاباطنهاوسلتئناأحوتله”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه، طالبا احلكم بإثبات إعساره لعجزه عن سداد دين 
للمدعى عليه ثابت بحكم قضائي، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب بإنكار إعسار 
بينة لديه عىل يسار املدعي  ثابتة وال منقولة، وأنه ال  له أمواال  أنه ال يعرف  املدعي، وقرر 
وعدم عرسه، وقد تعذر التحري عن أموال املدعي وممتلكاته لكونه جمهول اهلوية، وبطلب 
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سامع  القايض  يقبل  فلم  السجن،  داخل  من  شهود  بإحضار  استعد  إعساره  عىل  منه  البينة 
شهادهتم، ثم جرى عرض اليمني عىل املدعي، فأداها عىل صحة دعواه طبق ما طلب منه، 
القايض  فقد حكم  لذا  تكفي الستظهار حاله،  السجن  طويلة يف  مدة  املدعي  لبقاء  ونظرا 
بثبوت إعساره، وألزم املدعى عليه بإمهاله إىل ميرسة، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد فلدي أنا )...( القايض 
يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٥٢٣٥٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ املقيدة باملحكمة برقم 
البطاقة  بموجب  اجلنسية   )...(  )...( حرض  ١٤٣٤/٠١/١٨هـ  وتاريخ   ٣٤١٤٩٧٢٢
البديلة ذات الرقم )...(، وحرض حلضوره )...( )...( اجلنسية بموجب اإلقامة ذات الرقم 
)...(، فادعى مدعي اإلعسار بواسطة املرتجم )...( )...( اجلنسية بموجب اإلقامة ذات 
الرقم )...( قائال: )إن للمدعى عليه بذمتي مبلغا، وقدره مائة وسبعون ألف ريال، ثابتة عيل 
الصادر من فضيلة  الرقم ١٧/٢٠٠/١٠٦ يف ١٤٢٩/٠٣/١٤هـ،  الصك ذي  بموجب 
سلفكم الشيخ )...(، املصدق من حمكمة االستئناف بقرارها ذي الرقم ١/١/١٠٧٦/ج 
يف ١٤٢٩/٠٧/٠٥هـ، وقد تقدمت بدعوى أمام فضيلة سلفكم أيضا طلبت فيها إثبات 
إعساري، وتم احلكم برصف النظر عن دعواي بموجب الصك ذي الرقم ١٧/٢٠٠/٢٣٠ 
يف ١٤٢٩/١٢/٢٦هـ، وصدق من حمكمة االستئناف بقرارها ذي الرقم ١/١/٥٥٩/ج 

يف ١٤٣٠/٠٣/٢٠هـ.
وال  اليوم،  حتى  فيه  وبقيت  ١٤٢٧/١١/٢٧هـ،  بتاريخ  السجن  أدخلت  ألين  ونظرا 

أملك ماال ثابتا وال منقوال، أطلب إثبات إعساري وإنظاري إىل ميرسة. هذه دعواي(.
وقد كانت جرت الكتابة ملحكمة االستئناف للتوجيه حيال نظر دعوى اإلعسار مرة أخرى 
املعاملة  إلينا  فعادت  ١٤٣٣/١١/٠٨هـ،  يف   ٣٣٩٥٠٩٨٩ الرقم  ذي  خطابنا  بموجب 
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بخطاب فضيلة رئيس حمكمة االستئناف ذي الرقم ٣٣٢٠١١٠٣٩ يف ١٤٣٤/٠١/٠٥هـ، 
وبرفقه القرار ذو الرقم ٣٣٤٧٦٢٣٢ يف ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ، ونص احلاجة منه: )وبدراسة 
املعاملة فإنه ال مانع من سامع دعوى إثبات اإلعسار؛ ألن املواد اخلاصة بإثبات اإلعسار يف 
نظام املرافعات الرشعية مل تستثن أحدا يف إثبات اإلعسار، سواء ثبت احلق بجناية أو غريها، 

وتنظر من قبل القايض اخللف بإحالة جديدة(.
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه قال: )ما ذكره املدعي يف دعواه كله صحيح، سوى 
ما ذكره من أنه معرس، فهو غري صحيح، وال أعرف له ماال ثابتا وال منقوال، وال أوافق عىل 

إثبات إعساره. هذه إجابتي(.
فجرى سؤال مدعي اإلعسار: هل لديه بينة تثبت صحة دعواه؟ فقال: )نعم، ومستعد 

بإحضارها يف اجللسة القادمة(.
ذات  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   )...(  )...( واملرتجم  الطرفان  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
وبسؤال   ،)...( الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   )...(  )...( واملرتجم   )...( الرقم 
شهود  لدي  وليس  سجني،  )إنني  قال:  بإحضارها  وعد  التي  البينة  عن  اإلعسار  مدعي 
إلحضارهم(.  اإلمهال  وأطلب  السجن،  يف  عليهم  تعرفت  شهود  ولدي  السجن،  خارج 

هكذا أجاب.
وبإفهامه بأنه ال بد أن يكون الشهود من ذوي احلجا من قومه قال: )إنني أدخلت السجن 

منذ سبع سنوات تقريبا، ومجيع من أعرفهم من قومي قد غادروا إىل بلدي(. هكذا أفاد.
فعرضت عليه اليمني التي هذا نصها: )واهلل الذي ال إله إال هو وال رب سواه إنني معرس، 
وال أملك ماال ثابتا وال منقوال، وال أستطيع سداد املبلغ املحكوم به عيل لصالح املدعى عليه 
وال بعضه واهلل العظيم(، وجرى وعظه وختويفه من عاقبة اليمني الكاذبة، فاستعد ببذهلا، 
ثم حلف قائال: )واهلل الذي ال إله إال هو وال رب سواه إنني معرس، وال أملك ماال ثابتا 
وال منقوال، وال أستطيع سداد املبلغ املحكوم به عيل لصالح املدعى عليه وال بعضه واهلل 

العظيم(. هكذا حلف.
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وما جرى من سجن املدعى عليه ملدة تقارب 
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سبع سنوات استظهارا حلاله، وألن هذه املدة تعد قرينة ودليال قويا وكافيا عىل عدم استطاعته 
وقدرته عىل سداد الدين؛ إذ لو كان لديه املبلغ املحكوم به عليه وقدره مائة وسبعون ألف 
ريال ملا أخفاه طوال هذه املدة، قال ابن القيم -رمحه اهلل -يف الطرق احلكمية: ) فاحلاكم إذا 
مل يكن فقيه النفس يف األمارات ودالئل احلال ومعرفة شواهده يف القرائن احلالية واملقالية 
بام يعلم  كفقهه يف جزئيات وكليات األحكام -أضاع حقوقا كثرية عىل أصحاهبا، وحكم 
الناس بطالنه ال يشكون فيه؛ اعتامدا منه عىل نوع ظاهر مل يلتفت إىل باطنه وقرائن أحواله (؛ 
وألن البينة اسم ملا أبان احلق وأظهره ال سيام أن األصل يف اإلنسان هو الفقر والعدم وعدم 
امللك، وبناء عىل اليمني التي حلفها مدعي اإلعسار املقوية جلانبه، ونظرا لعدم القدرة عىل 
املالية لإلفادة عن أرصدة مدعي االعسار لكونه جمهول اهلوية  البنوك واملؤسسات  خماطبة 
ليس له رخصة إقامة، ونظرا لعجز مدعي اإلعسار عن إحضار بينة تشهد بإعساره من قومه 
مدعي  أن  لدي  ثبت  فقد  كله  لذا  [ZÀ¿¾½¼«º¹؛  تعاىل:  ولقوله 

اإلعسار )...( أجنبي معرس، وألزمت املدعى عليه )...( بإنظاره إىل ميرسة، وبه حكمت.
وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر عدم القناعة، وطلب التمييز، فأجيب لطلبه، وجرى 
وصحبه،  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  االعرتاض،  بتعليامت  إفهامه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٩هـ.

ويف جلسة أخرى افتتحت، وفيها حرض الطرفان واملرتجم )...( )...( اجلنسية بموجب 
اإلقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية   )...(  )...( واملرتجم   )...( الرقم  ذات  اإلقامة  رخصة 
الرقم  ذو  القرار  وبرفقها  االستئناف،  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد   ،)...( الرقم  ذات 
٣٥١٢٢٩٧٦ يف ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، ونص احلاجة منه: )وبدراسة احلكم وصورة ضبطه 

والالئحة االعرتاضية قررنا إعادهتا لفضيلة حاكم القضية ملالحظة: 
أوال -ذكر املدعى عليه يف إجابته عىل الدعوى أن ما ذكره املدعي كله صحيح، سوى ما 

ذكر من أنه معرس فغري صحيح، فعىل فضيلته سؤاله البينة عىل أنه مورس وغري معرس. 
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ثانيا -ال مانع من أن حيرض املدعى عليه شهودا من السجن، عىل أال يكونوا سجناء يف 
قضايا أخالقية وقضايا تسقط العدالة. ملالحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم(. 

مدعي  أن  تثبت  بينة  لدي  )ليس  عليه:  املدعى  قال  الطرفني  عىل  املالحظات  وبعرض 
اإلعسار مورس وغري معرس، وال أعرف عن حاله شيئا(. هكذا قرر.

وقال مدعي اإلعسار: )إنه ليس لدي شهود سوى بعض السجناء الذين تعرفت عليهم 
إيقايف، وهم ليسوا من قومي وال من أقاريب، وال أعرف شهودا غريهم(.  يف السجن بعد 

هكذا قرر.
ثابتا وال منقوال،  أنه ال يعلم ملدعي اإلعسار ماال  فبناء عليه وما قرره املدعى عليه من 
وليس لديه بينة تثبت مالءة مدعي اإلعسار، وألن الشهود الذين ذكرهم مدعي اإلعسار لو 
حرضوا وشهدوا فليس لشهادهتم تأثري؛ ذلك أهنم مل يعرفوا مدعي اإلعسار إال يف السجن؛ 
مما يعني جهلهم بحاله، كام أهنم ليسوا من ذوي احلجا من قومه كام نص عىل ذلك املصطفى 
صىل اهلل عليه وسلم يف حديث قبيصة بن املخارق ريض اهلل عنه: )إن املسألة ال حتل ألحد إال 
لثالثة (، وذكر منهم النبي صىل اهلل عليه وسلم: ) ورجل أصابته فاقة، فقال ثالثة من ذوي 
احلجا من قومه: لقد أصابت فالنا فاقة، فحلت له املسألة حتى يصيب قواما من عيش(؛ 
لذا فلم يظهر يل خالف ما أجريته ال سيام أنه قد جرى استظهار حال مدعي اإلعسار سبع 
سنوات ونصف، وحلف عىل دعواه مع انضامم ذلك إىل أصل الفقر وعدم امللك، وقررت 
نبينا حممد  التوفيق، وصىل اهلل عىل  النظام، وباهلل  املعاملة ملحكمة االستئناف حسب  إعادة 

وعىل آله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ.
منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحــده،  هلل  احلمد 
املكرمة -االطالع  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  اجلزائية  الدائرة  نحن -قضاة 
برقم ٣٤١٤٩٧٢٢  العامة بمحافظة جدة  املحكمة  الواردة من فضيلة رئيس  املعاملة  عىل 
والتاريخ   ٣٤٣٦٤١٣٠ الرقم  ذو  الصك  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٢٠هـ،  وتاريخ 
بجدة،  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/١١/٢٠هـــ، 
املتضمن طلب إثبات إعسار)...( )...( اجلنسية املحكوم فيه بام دون باطنه. وبدراسة احلكم 
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وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية قررنا املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، وصىل 
اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم.
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تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٨٤٧٠ 
حمكمة االستئناف:حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٣ رقم القرار:٣٥٢٠٨٥٦٣  

اعناتألموتلا-ا ها-ادفعابعدماتالخاصاصا-ارفضاتلدفعا-احتلٍّ إعقارا-ادينا-احْكٌلابلدِّ
شهادةاشهوداعدولا-احكلاغيايبا-اثبوتاتإلعقارا-اإلزتماباإلنظار.

 
.ZÀ¿¾½¼«º¹]سولهاتعاىللا

سداد  عن  لعجزه  إعساره  بإثبات  احلكم  طالبا  عليهم،  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
وبعرض  ميرسة،  إىل  بإنظاره  إلزامهم  طلب  كام  قضائي،  حكم  بموجب  ثابتة  هلم  ديون 
الدعوى عىل املدعى عليهم أنكروا إعسار املدعي، ودفعوا بعدم االختصاص بنظر القضية 
لكون املبلغ حمكوم به من قبل دائرة قضائية أخرى، وبعد تدافع االختصاص بني الدائرتني 
ومل  فيها،  السري  مواصلة  فتم  الدعوى،  بنظر  الدائرة  اختصاص  االستئناف  حمكمة  قررت 
حيرض املدعى عليهم اجللسات الالحقة مع تبلغهم بالدعوى، وقد جرى التحري عن أموال 
املدعي وممتلكاته بالكتابة إىل اجلهات املختصة، فلم يعثر له عىل يشء منها، وبطلب البينة من 
املدعي أحرض ثالثة شهود معدلني رشعا، فشهدوا بصحة دعواه، ولذا فقد حكم القايض 
غيابيا بإلزام املدعى عليهم بإنظار املدعي إىل ميرسة، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القايض 
يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة 
املقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١٣٨٤٧٠ برقم  املساعد  جدة  بمحافظة  العامة 
املوافق  االثنني  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ ،  وتاريخ   ٣٤٧٣٤٢٧٨ برقم  باملحكمة 
١٤٣٤/٠٤/١٥هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١٠، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعى ضد احلارض معه يف جملس القضاء )...( 
)...( اجلنسية بموجب اإلقامة ذات الرقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
يف   ٣٤٥٧٥١٦٣ الرقم  ذات  بالوكالة  عن)...(  الرشعي  الوكيل   )...( الرقم  ذي  املدين 
الدعاوى  واملدافعة وسامع  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  التي ختوله  ١٤٣٤/٥/٧هـ 
حيرض  ومل  آخره،  إىل  عنه  واالمتناع  ورده  اليمني  وطلب  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد 

املدعى عليه الثالث.
وقال يف تقرير دعواه ضدهم: )لقد ألزمت بسداد مبلغ قدره )٣٨١٨١٨( ثالثامئة وواحد 
الرقم  املدعى عليهم ، بموجب الصك ذي  ألفًا وثامنامئة وثامنية عرش رياال لصالح  ثامنون 
العامة بجدة، والصك ذي  املحكمة  الصادر من  ١٧/٥٩٠/١٠٤ يف ١٤٢٥/٦/١٥هـ، 
الرقم )١١٥٧١٤٦٢١٢٩٥٣١٠٢٢٨( يف ١٤٣١/١١/٢٤هـ الصادر من املحكمة العامة 
ومل  الرقم )١٢٤٥١٤٣٣١٢٢٥٣١٠٢٧٤( يف ١٤٣١/١٠/٢٣هـ،  بجدة، والصك ذي 
أسدده حتى اآلن؛ لكوين فقريًا ومعرسًا، وقد سجنت يف سجن اإلصالحية بجدة منذ ثالث 
سنوات؛ لذا أطلب من فضيلتكم إلزام املدعى عليهم بإنظاري إىل ميرسة وإثبات إعساري(.

)ما ذكره  قائلني:  أجابوا  أعاله  املذكورين  املدعى عليهم احلارضين  وبعرض ذلك عىل 
املدعي من أن يف ذمته املبلغ املذكور أعاله هذا صحيح. وأما ما ذكره من أنه فقري ومعرس 
فغري صحيح، علاًم أنه ال اختصاص لفضيلتكم يف نظر هذه الدعوى؛ لكون أساس الدين - 
وهو املبلغ املحكوم به يف الصك ذي الرقم ١٧/٥٩٠/١٠٤ يف ١٤٢٥/٦/١٥هـ -صادًرا 
من املكتب القضائي برقم )...(، وبناء عىل املادة ذات الرقم ٥/٢٣١ ، وقد وردنا خطاب 
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هذه  نظر  يف  اختصاصه  عدم  املتضمن   )...( برقم  القضائي  املكتب  بأعامل  القائم  فضيلة 
الدعوى بناء عىل املادة ذات الرقم )٦/٢٣١(.

طلب  وحيث  املعاملة،  أوراق  عىل  واالطالع  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء 
املدعي إلزام املدعى عليهم بإنظاره إىل ميرسة وإثبات إعساره،وحيث رفض املدعى عليهم 
ذلك، وقرروا عدم اختصاصنا يف نظر هذه الدعوى، وإنام هي من اختصاص املكتب القضائي 
ذي الرقم )...( من هذه املحكمة؛ لكون الصك األول من الدين الذي عىل املدعى عليه برقم 
منا االطالع عىل هذا  ١٧/٥٩٠/١٠٤ يف ١٤٢٥/٦/١٥هـ قد صدر منه، وحيث جرى 
الصك، فوجدته مطابقا ملا ذكره املدعى عليهم،  وبناء عىل املادة ذات الرقم )٥/٢٣١( واملادة 
ذات الرقم )١٠/٣٤(،  وحيث حتقق التدافع بناء عىل املادة ذات الرقم )١٧٤( فقد حكمت 
املكتب  اختصاص  لعدم االختصاص، وإنام هي من  الدعوى؛  نظر هذه  النظر عن  برصف 

القضائي ذي الرقم )...(.
حمكمة  إىل  احلكم  رفع  قررت  عليه  به،  والرضا  القناعة  قررا  الطرفني  عىل  وبعرضه 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه،  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  االستئناف. 

١٤٣٤/٠٦/٠٧هـ.

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٧/١٧هـ  املوافق  االثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الساعة العارشة ومخس وأربعني دقيقة، وفيها عادت لنا املعاملة من حمكمة االستئناف بمكة 
املكرمة برفقها قرار الدائرة احلقوقية الرابعة ذو الرقم ٣٤٢٥٤٥٠٢ يف ١٤٣٤/٦/٢٨هـ 
الرابعة واخلامسة  الفقرة  واملتضمن: )وبدراسة احلكم وصورة ضبطه، وبعد االطالع عىل 
والسادسة من املادة املائتني وواحد وثالثني من نظام املرافعات الرشعية فإن املختص بنظر 

دعوى إثبات اإلعسار فضيلة القايض )...( وباهلل التوفيق.انتهى(. 
واملدعى   )...( عليهم  املدعى  حلضوره  وحرض  اإلعسار)...(،  مدعي  حرض  فقد  عليه 
قال: )سوف  املدعي  البينة من  الثالث، وبطلب  املدعى عليه  )...(، ومل حيرض  عليه وكالة 
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أحرضها يف اجللسة القادمة(. 
الساعة احلادية عرشة، وفيها حرض مجيع  افتتحت اجللسة  وبتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ 
بينته أحرض للشهادة وأدائها كاًل من )...( حامل السجل  األطراف، وبسؤال املدعي عن 
العمر )٤٥(، وأسكن يف حمافظة جدة،  أبلغ من   )...( )أنا  )...(، وقال:  الرقم  املدين ذي 
أن  العظيم عىل  باهلل  أنه صاحب يل، وأشهد  باملدعي سوى  وأعمل يف )...(، وال صلة يل 
املدعي )...( فقري ومعرس، وليس له مال يستطيع سداد ما بذمته، وأنا أساعده عىل مرصوف 

أوالده ونقتهم(. هكذا شهد. 
العمر  أبلغ من   )...( )أنا  )...( وقال:  الرقم  املدين ذي  السجل  )...( حامل  كام حرض 
)٤٠(، وأسكن يف حمافظة جدة، وأعمل يف )...(، وال صلة يل باملدعي سوى أنه صاحب 
يل، وأشهد باهلل العظيم عىل أن املدعي )...( فقري ومعرس، وليس له مال يستطيع سداد ما 

بذمته(. هكذا شهد.
كام حرض )...( حامل السجل املدين ذي الرقم )...(، وقال: )أنا )...( أبلغ من العمر 
)٣٥(، وأسكن يف حمافظة جدة، وأعمل يف )...(، وال صلة يل باملدعي سوى أنه جاري، 
وأشهد باهلل العظيم عىل أن املدعي )...( فقري ومعرس، وليس له مال يستطيع سداد ما بذمته، 

وجريانه يعلمون أنه فقري(. هكذا شهد. 
وبعرض ذلك عىل املدعي عليهم قالوا: )ال نقول يف هؤالء الشهود شيئًا، ولكن ال نوافق 

عىل إعسار املدعي(. 
ذي  املدين  السجل  حامل   )...( من  كاًل  فأحرض  لشهوده،  معدلني  املدعي  من  فطلبت 
الشهود  عدالة  عىل  هلل  فشهدا   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  حامل  و)...(   )...( الرقم 

واستقامتهم يف الدين واملروءة.
املدعي،  حرض  وفيها   ،١٠:٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ  وبتاريخ 
من  الرغم  عىل  عليهم  املدعى  بقية  حيرض  ومل  وكالة،  األول  عليه  املدعى  حلضوره  وحرض 
تبلغهم بموعد هذه اجللسة،وحيث جرى منا الكتابة ملؤسسة النقد لالستفسار عن أرصدة 

املدعي، وحيث مل يردنا جواب حتى اآلن؛ لذا رفعت اجللسة.
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املدعي،  حرض  وفيها   ،١٠:١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ  وبتاريخ 
وردنا  وحيث  املدعي،  أرصدة  عن  لالستفسار  النقد  ملؤسسة  الكتابة  منا  جرى  وحيث 
عىل  بالتعميم  قامت  املؤسسة  بأن  فضيلتكم  إفادة  )نود  واملتضمن:  النقد  مؤسسة  خطاب 

البنوك واملصارف العاملة باململكة بشان املوضوع أعاله، وتلقت إجابة كل من: 
١ - بنك )...(: أفاد بوجود حساب جاٍر باسم املذكور، ورصيده صفر. 
٢ - بنك )...(: أفاد بوجود حساب جاٍر باسم املذكور، ورصيده صفر. 

٣ - مرصف )...(: أفاد بوجود حساب جاٍر باسم املذكور، ورصيده )٦٧/٧٦( رياال. 
ورصيده  املذكور،  باسم  جاٍر  حساب  بوجود  أفــادت  املالية:   )...( ٤ -جمموعة 
متثل  رياال   )١٢٠( وقدره  بمبلغ  مطالب  املذكور  أن  علاًم  رياال،   )١٥.٠٧١/٥٦(

رسوم خدمات بنكية. 
٥ -البنك )...(: أفاد بوجود بطاقة ائتامن موقوفة باسم املذكور(.

وحيث مل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه رفعت اجللسة.
مدعي  حرض  وفيها   ،١٠:١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٥هـ  وبتاريخ 
وكيل  وال  و)...(  و)...(   )...( وهم  عليهم،  املدعى  من  أحد  حيرض  ومل   ،)...( اإلعسار 

عنهم. 
طلب  وحيث  املعاملة،  أوراق  عىل  واالطالع  واإلجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناًء 
الدين  عىل  عليهم  املدعى  صادق  وحيث  ميرسة،  إىل  بإنظاره  عليهم  املدعى  إلزام  املدعي 
الذي هلم يف ذمة املدعي، وقرروا بأهنم ال علم هلم بإعسار املدعي، وبناء عىل شهادة الشهود 
حكمت  فقد  لذا  [ZÀ¿¾½¼«º¹؛  تعاىل:  ولقوله  رشعًا،  املعدلني 

بإلزام املدعى عليهم أصالًة غيابيا بإنظار املدعي إىل ميرسة.
القناعة والرضا به، وقررت بعث نسخة من الصك للمدعى  وبعرضه عىل املدعي قرر 
االستالم،  تاريخ  من  يوما  ثالثون  وهي  النظامية،  املدة  خالل  اعرتاضهم  ليقدموا  عليهم 
وإال سقط حقهم يف االعرتاض،وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٥هـ.
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اطالعنا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة  احلقوقية  الدائرة  وعضوي  نحن -رئيس 
بجدة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  املكرمة -عىل 
ضد   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٤/٦/١٠هـ،  والتاريخ   ٣٤٢٣٥٣٠٩ بالعدد  واملسجل 
)...( )...( اجلنسية ورفقاه واملحكوم فيه بام دون باطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
والالئحة االعرتاضية تقرر باألكثرية املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري املبني عىل قرار 
الدائرة ذي الرقم ٣٤٢٥٤٥٠٢ يف ١٤٣٤/٦/٢٨هـ، وعىل فضيلته مالحظة التنبيه املرفق، 

واهلل املوفق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم.
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 ١راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بخميس مشيط

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٨٧٦٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٠ رقم القرار: ٣٥٢٠٣٦٥٠ 

اعناتألموتلا-احبسامدةاكافيةا-اشهادةاشهوداعدولا-ا ها-احتلٍّ إعقارا-ادينا-احْكٌلابلدِّ
ثبوتاتإلعقارا-اإلزتماباإلنظار.ا

.ZÀ¿¾½¼«º¹]١ا-سولهاتعاىللا
اا-تملادةا)٤٠ا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

٣ا-تملوتدا)٣١ا/اا-ا٤ا-ا١١ا-ا١٣(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاتلقديل.
٤ا-اتملادةا)لر/١(امنانظاماتلانفيذ.

٥ا-تلاعميلاذواتللسلا)١٣/ت/ر٥١٣(اوتلااريخار١/ا١٤٣٤/١هـ.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه، طالبا احلكم بإثبات إعساره لعجزه عن سداد دين 
ثابت يف ذمته له بحكم قضائي، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه قرر عدم علمه بأموال 
املدعي، ومل يوافق عىل إثبات إعساره، وقد جرى التحري عن أموال املدعي، فلم يعثر له 
عىل أموال يمكن استيفاء الدين منها، كام جرى حبسه مدة كافية استظهارا حلاله، وبطلب 
البينة من املدعي أحرض ثالثة شهود معدلني رشعا، فشهدوا بصحة دعواه، ولذا فقد ثبت 
لدى القايض إعسار املدعي بام عليه من دين وحكم عىل دائنه بإمهاله إىل ميرسة، فاعرتض 

املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بخميس مشيط، وبناء 
وتاريخ   ٣٤٢٩٨٧٦٠ برقم  املكلف  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ املقيدة لدينا أخريًا برقم ٣٤١٥٦٨٣٩٦ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٥هـ 
بموجب  اجلنسية   ...)...( من  واملقامة  العارش  القضائي  املكتب  يف  بالعمل  تكليفنا  بعد 
رخصة اإلقامة ذات الرقم )...(، وديانته اإلسالم، ضد )...( مدير رشكة )...( التجارية 
يف دعوى إعسار ناشئة عن الصك الصادر منا برقم ٣٣٤٤٩٢٧٤ يف ١٤٣٣/١١/٠٩هـ 
املتضمن احلكم عىل )...( بمبلغ، وقدره ثامنية وثالثون ألف ريال لــ )...( واملحالة إلينا 

إعاماًل للامدة ٢/٢٣١ من نظام املرافعات الرشعية عليه.
٠٨، وفيها  ففي يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: 
الرقم  حرض املدعي، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
 )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  وكياًل  بصفته   )...(
ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  وكياًل  األخري  بصفته  وكل  الذي 
برقم  جدة  بشامل  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ، )...( الرقم 
واملدافعة  واملرافعة  املطالبة  حق  ختوله  والتي  ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٥٢٧٧٦٥٥
واالعرتاض  األحكام  وقبول  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسامع 

)...( إلخ مما نصت عليه الوكالة.
برقم  الرشعي  احلكم  صك  عيل  صدر  )لقد  قائاًل:  مفهومة  عربية  بلغة  األول  فادعى 
مبلغ،  بدفع  إلزامي  املتضمن  املحكمة  هذه  من  ١٤٣٣/١١/٩هـ  وتاريخ   ٣٣٤٤٩٢٧٤
وقدره ثامنية وثالثون ألف ريال لــ )...(، وأنا عاجز عن السداد ومعرس كذلك، وقد بقيت 
لذا  املبلغ؛  السنة وستة أشهر عىل ذمة احلق اخلاص يف هذا  تقارب  السجن مدة طويلة  يف 

أطلب إثبات إعساري يف مواجهة املدعى عليه. هذه دعواي(.
وبعرضها عىل املدعى عليه وكالة أجاب: )ما أورده املدعي من مطالبة موكيل له باملبلغ 
املذكور ومن صدور احلكم النهائي الذي أشار إليه صحيح، وما يتعلق بإعساره فال نعلم 
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عنه، وال نعلم عن وجود مال له يف الداخل أو اخلارج ، إال أننا ال نقبل بإثبات إعساره(. 
هكذا أجاب. 

بعد ذلك جرى منا االطالع عىل صك احلكم املنوه عنه سلفًا، فوجدته يطابق ما عطف 
عليه، كام سبق منا استظهار حال املدعي بالسجن، وقد وردنا من مدير قسم سجن مخيس 
مشيط اخلطاب ذو الرقم ٩/٢٥/٢١٠/١١ والتاريخ ١٤٣٤/١/١٤هـ، واملتضمن انتهاء 
عىل  سجيًنا  زال  ال  تارخيه  وإىل  ١٤٣٣/٩/١٥هـ  بتاريخ  العام  احلق  يف  املذكور  حمكومية 
منا  سبقت  أنه  علاًم   .) خمترصًا  مضمونه  )انتهى  املبلغ  دفع  عن  وعجز  اخلاص،  احلق  إثر 
الكتابة ملدير قسم سجن حمافظة مخيس مشيط إلطالق مدعي اإلعسار بالكفالة عىل حسب 
التعليامت باعتبار أن املدة التي أمضاها يف السجن كافية الستظهار حاله عىل حسب خطابنا 

رقم ٣٤٢٨٨٥٧٥٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ.
كام أنه جرى البحث والتحري عن أموال املدعي، فلم نجد له مااًل لوفاء دينه، وال مرتبًا 
شهريًا يمكن من خالله سداد املبلغ؛ حيث وردتنا إفادة مدير فرع مؤسسة النقد بأهبا ذات 
الرقم ١٧٧٠١ -٣٤ والتاريخ ١٤٣٤/٦/٧هـ، مفادها عدم وجود أية أرصدة أو حسابات 
لدهيم أو لدى فروعهم العاملة باململكة ختص املذكور أعاله )...( إىل آخره. كام وردت إفادة 
األمني العام للغرفة التجارية برقم ١/٤/٣٤/١٥٧ وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٨هـ، ومفادها 
أنه ال يوجد للمذكور اشرتاك أو نشاط جتاري بالغرفة التجارية )انتهى( . كام وردت إفادة 
مدير شعبة مرور مخيس مشيط رقم ٣٤٢/م وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢هـ، ومفادها أن املذكور 

ال يملك أي مركبة أو معدة )انتهى(.
 )...(  )...( من  كاًل  وأدائها  للشهادة  فأحرض  بينته،  املدعي عن  ذلك جرى سؤال  بعد 
اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...( و )...( )...( اجلنسية بموجب رخصة 
اإلقامة ذات الرقم )...(، وبسؤاهلم عام لدهيم شهد كل واحد منهم منفردًا بقوله: )أشهد هلل 
أن )...( رجل فقري ومعرس، وال مال له يف داخل اململكة وال خارجها، ونحن نعرفه ونعرف 

عنه ذلك معرفة تامة(. هكذا شهدوا.
الشهود فال  )أما  املدعى عليه وكالة، فأجاب:  الشهود وشهادهتم عىل  ثم جرى عرض 
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أعرفهم، وال أقول يف شهادهتم شيئًا(. هكذا قال.
بموجب رخصة  اجلنسية   )...(  )...( كاًل من  لذلك  الشهود أحرض  يزكي  وبطلب من 
اإلقامة ذات الرقم )...( و )...( )...( اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...(؛ 

حيث شهدا بعدالة الشهود، وأهنم مقبولو الشهادة 
عن  وكالة  عليه  املدعى  معرفة  لعدم  ونظرًا  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء 
وجود مال للمدعي، وبام أن بينة املدعي شهدت بإعساره، كام وردت إفادات اجلهات املعنية 
بعد البحث والتحري بعدم وجود مال يفي بالسداد عليه، واستنادًا عىل املادة )٢٤٠( من 
النظام السابق بام ال يتعارض معه،  املرافعات الرشعية والتي تنص عىل إعامل لوائح  نظام 
للدين  املثبت  احلكم  مصدر  لدى  تنظر  اإلعسار  دعوى  أن  من  السابق  النظام  يف  ورد  وملا 
عىل حسب املادة )٢/٢٣١( واملادة )٤/٢٣١(، وبعد استظهار حال املدعي بالسجن عىل 
املادة )١٣/٢٣١(،  أمواله عىل حسب  والتحري عن  والبحث  املادة )١١/٢٣١(  حسب 
وبام أن االختصاص يف نظر دعاوى اإلعسار الناشئة عن سندات تنفيذية صادرة قبل نفاذ 
نظام التنفيذ يكون لدى قضاة املوضوع عىل حسب املادة )١/٩٨( من نظام التنفيذ واملؤكد 
تقدم  وملا  هلذا  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ،  والتاريخ  ١٣/ت/٥١٣٩  الرقم  ذي  بالتعميم  عليها 
فقد ثبت لدي إعسار املدعي بام عليه من دين، وعىل دائنه إمهاله إىل ميرسة؛ لقوله تعاىل: 
يف  باٍق  الدين  أن  املدعي  وأفهمت  حكمت،  وبه   ،ZÀ¿¾½¼«º¹]

ذمته مامل يربئه الدائن، ففهم ذلك. 
وبعرضه قرر املدعي القناعة، كام قرر املدعى عليه وكالة االعرتاض عىل احلكم، فأفهم بأنه 
الساعة ٠٠:  املوافق ١٤٣٥/٠٣/١١هـ  يوم األحد  إعالن احلكم  تسليمه نسخة من  سيتم 
٠٩ ، وله بعد ذلك مدة ثالثني يومًا للتقدم بطلب االستئناف، علاًم أنه يسقط حقه يف طلب 
االستئناف إذا مضت املدة ومل يتقدم باعرتاضه خالهلا، ففهم ذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ.
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القضايا احلقوقية  الثانية لتدقيق  الدائرة  احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن -قضاة 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري -عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
بخميس مشيط املساعد برقم ٣٤١٥٦٨٣٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٥هـ املرفق هبا الصك 
اخلاص  ١٤٣٥/٣/١١هـ  وتاريخ   ٣٥١٧٤٠٤٧ برقم   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر 
بدعوى)...( )...( اجلنسية ضد)...( بشأن مبلغ مايل املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون 
بالصك ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة 

قررنا املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه، وسلم.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣١٦٠٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٩ رقم القرار: ٣٥٢٩٧٢٥١ 

بقلتبةا دفعا عدولا-ا شهودا شهادةا تألموتلا-ا عنا ا حتلٍّ ها-ا بلدِّ حْكٌلا دينا-ا إعقارا-ا
تلشهودا-اسلتبةاغريامؤثلةا-ادفعابوجودارتتبا-اعدماداللاهاعىلاتملالءةا-اثبوتاتإلعقارا-ا

إلزتماباإلنظار.ا

.ZÀ¿¾½¼«º¹]سولهاتعاىللا

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه، طالبا احلكم بإثبات إعساره لعجزه عن سداد دين 
ثابت يف ذمته له بحكم قضائي، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه مل يوافق عىل إثبات إعسار 
املدعي، وقرر عدم معرفته بوجود أموال له، وقد جرى التحري عن أموال املدعي، فلم يعثر 
له عىل مال يمكن استيفاء الدين منه، وبطلب البينة منه أحرض ثالثة شهود معدلني رشعا، 
فشهدوا بصحة دعواه، فقدح املدعى عليه يف الشهادة بوجود قرابة بني املدعي والشهود، 
وبوجود تناقض يف الشهادة؛ فقد جاء يف شهادة أحدهم أن املدعي يتقاىض راتبا من جهة 
عمل التحق هبا حديثا، ونظرا ألن القرابة غري مؤثرة؛ ألهنا ليست قرابة أصول وال فروع 
دليال  يعد  الراتب ال  أمر حادث، وألن  فهو  تناقضا  يعد  اجلديد ال  بالراتب  العلم  ولكون 
عىل املالءة؛ لذا فقد ثبت لدى القايض إعسار املدعي، وأن عىل غريمه إنظاره إىل ميرسة، 

فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله وصحبه، أما بعد فلدي أنا )...( 
قايض املكتب القضائي )...( باملحكمة العاّمة بمحافظة القطيف، وبناء عىل املعاملة املحالة 
وتاريخ   ٣٤٤٣١٦٠٤ برقم  القطيف  بمحافظة  العاَمة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢٠هـ،  برقم ٣٤٢٢١٩٧١٥  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٩/٢٠هـ 
وتاريخ   ٥٤٥٧ الرقم  ذو  للقضاء  األعىل  للمجلس  العام  األمني  فضيلة  كتاب  وردنا  وقد 
١٤٣٤/٦/٢٨هـ ومشفوعاته املتضمنة اختصاص املحاكم الرشعية بنظر دعوى اإلعسار، 
وقد حرض )...( حيمل السجل املدين ذا الرقم )...(، وادعى عىل احلارض معه باملجلس )...( 
الرقم )...(، وقرر مدعي اإلعسار قائال: )لقد صدر من املحكمة  حيمل السجل املدين ذا 
للقضية  ١٤٢٩هـ  لعام  ٢١٠/د/ت/ج/١٧  الرقم  ذو  احلكم  الرشقية  باملنطقة  اإلدارية 
ذات الرقم ٣/١١٤/ق لعام ١٤٢٩هـ لصالح املدعية مؤسسة )...( لصاحبها غريمي هذا 
إلزام مؤسستي  احلارض، واملدعى عليها مؤسسة )...(، وأنا صاحبها، وقد تضمن احلكم 
بأن تدفع للمؤسسة املدعية مبلغ ثالثة ماليني وسبعامئة ألف وسبعامئة وستة وعرشين رياال. 

أطلب إثبات إعسار مؤسستي(. هكذا ادعى.
عنه  أعلم  فال  اإلعسار،  املدعي صحيح سوى  ذكره  )ما  بقوله:  أجاب  الغريم  وبسؤال 
إمهايل  )أطلب  قال:  املؤسسة  سجل  شهادة  عن  املدعي  وبسؤال  أجاب.  هكذا  شيئا(. 

إلحضارها(. هكذا قرر؛ لذا أمهل، ورفعت اجللسة. 
ذا  السجل  املدعي  وقدم  غريمه،  حيرض  ومل  اإلعسار،  مدعي  حرض  وفيها  افتتحت،  ثم 
الرقم ٠٤٤٣٥١ والتاريخ ١٤٢٤/١٠/٢٣هـ اخلاص بمؤسسته املشار هلا، وقد تضمن ) 

شطب املؤسسة بتاريخ ١٤٣٢/٩/٦هـ بسبب عدم االستفادة (.
وقد أحرض املدعي للشهادة )...( حيمل السجل املدين ذا الرقم )...(، وقرر بقوله: )أشهد 
بأن املدعي ال يملك بيتا؛ فهو يسكن يف منزل والده هو وأرسته، وال يملك ماال سوى سيارة 
قديمة من نوع )...(، وليس لديه مدخول شهري من أي عمل، وأنه فقري ومعرس عن سداد 
املال املطالب به أو بعضه(. هكذا شهد. وبتالوهتا عليه وسؤاله إن كان له إضافة قال: )ليس 
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لدي ما أضيفه(. هكذا قرر. 
بأن  بقوله: )أشهد  )...(، وقرر  الرقم  ذا  املدين  السجل  )...( حيمل  للشهادة  ثم أحرض 
املدعي ال يملك بيتا، فهو يسكن يف منزل والده هو وأرسته، وال يملك ماال وسيارته قديمة 
من نوع )...( شفروليه، وليس لديه مدخول شهري من أي عمل، وأنه فقري ومعرس عن 
سداد املال املطالب به أو بعضه(. هكذا شهد. وبتالوهتا عليه وسؤاله إن كان له إضافة قال: 

)ليس لدي ما أضيفه(. هكذا قرر.
بأن  بقوله: )أشهد  )...(، وقرر  الرقم  ذا  املدين  السجل  )...( حيمل  للشهادة  ثم أحرض 
املدعي ال يملك بيتا، فهو يسكن يف منزل والده هو وأرسته، وال يملك ماال سوى سيارة 
قديمة من نوع )...(، وليس لديه مدخول شهري من أي عمل خالل الفرتة املاضية، وهو 
يعمل اآلن يف رشكة خاصة ابتداء من هذا الشهر، وأنه فقري ومعرس عن سداد املال املطالب 
ما  لدي  )ليس  قال:  إضافة  له  كان  إن  وسؤاله  عليه  وبتالوهتا  شهد.  هكذا  بعضه(.  أو  به 

أضيفه(. هكذا قرر. 
وبسؤاهلام:   ،)...( و   )...( للشهادة  أحرض  الشاهدين  يزكي  عمن  املدعي  وبسؤال 

)أتشهدان بعدالة )...( و )...( و )...(؟(، فقاال: )نعم(. هكذا قررا. 
ثم حرض غريم املدعي، وبعرض الشهود وشهاداهتم عليه قال: )إنني ال أعرف الشهود، 
والشهادات غري صحيحة؛ لصلة القرابة بينهم، والشاهد الثالث ذكر وجود دخل شهري، 
عىل حني إن الشاهدين األولني مل يذكرا ذلك، وهذا تناقض، و)...( وكيل عن املدعي يف 
أعامله، ومن ضمنها القضية املدعى باإلعسار فيها، وال أعرف أي أموال للمدعي(. هكذا 

قرر. 
وبسؤال )...( عن ذلك قال: )إنني وكيل عن )...( يف هذه القضية فقط(. هكذا قرر .

وبسؤال املدعي: )ألك زيادة بينة؟(، قال: )نعم، وهو والدي(، فسألته: )ألك بينة غريه؟(، 
فقال: )نعم، وهو )...( الذي زكى الشهود(. هكذا قرر. ثم قرر )...( حيمل السجل املدين 
ذا الرقم )...( قائال: )أشهد بأن املدعي ال يملك بيتا، فهو يسكن يف منزل والده هو وأرسته، 
وال يملك ماال سوى سيارة قديمة من نوع )...(، وليس لديه مدخول شهري من أي عمل 
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خالل املدة املاضية، وهو يعمل اآلن يف رشكة خاصة ابتداء من هذا الشهر، وأنه فقري ومعرس 
عن سداد املال املطالب به أو بعضه(. هكذا شهد. وبتالوهتا عليه وسؤاله إن كان له إضافة 

قال: )ليس لدي ما أضيفه(. هكذا قرر.
الغريم قال: )إن هذا الشاهد ال أعرفه، وأما شهادته فغري صحيحة  وبعرض ذلك عىل 
ومتناقضة، فكيف ال يعلم بأن املدعي متوظف إال اآلن؟ فكيف يعرف أن له أمواال؟ وتوجد 

بينهام صلة قرابة أيضا(. هكذا قرر. 
وبسؤال املدعي عمن يزكي هذا الشاهد قال: )لدي بينة(، وأحرض للشهادة )...( و)...(، 

وبسؤاهلام: )أتشهدان بعدالة )...(؟( قاال: )نعم(. هكذا قررا. 
وقد وردنا كتاب سعادة فرع مؤسسة النقد العريب السعودي بالدمام ذو الرقم ٣٣٥٧/م م 
ش /١٦٧١ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٥هـ، وقد تضمن عدم وجود أرصدة للمؤسسة، وكذلك 
كتابه ذو الرقم ٦٤١/م م ش /٣١٢ وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩هـ املتضمن وجود حسابني 
البنك )...( وجمموع رصيدمها ) ١٠٦٨،٦٧ ريال( ألف وثامنية وستون رياال  جاريني يف 
وسبع وستون هللة، كام تضمن وجود حسابني مغلقني بدون رصيد: أحدمها يف بنك )...(، 
واآلخر يف البنك )...(. كام تضمن وجود عضوية حواالت موقفة يف بنك )...( . كام تضمن 

وجود حساب يف البنك )...( ورصيده ) ١،٤٤ ريال( ريال واحد وأربع وأربعون هللة. 
وتاريخ   ١٠٢٣٧/٦ الرقم  ذو  املالية  السوق  هيئة  جملس  رئيس  معايل  كتاب  وردنا  كام 
يف  سهام  وأربعني  وثالثة   ،)...( رشكة  يف  أسهم  تسعة  وجود  املتضمن  ١٤٣٢/١/١٣هـ 

رشكة )...(، والرصيد هو مخسون هللة ) ٠،٥٠ ريال (. 
والتاريخ   ٣/٢١/٩٣٢١/٩ الرقم  ذو  القطيف  حمافظة  سجن  مدير  كتاب  وردنا  كام 
إليه، وهي: كتاب سعادة مدير رشطة مركز  به الكتب املوجهة  ١٤٣١/١١/١٩هـ مرفقا 
عام  مدير  سعادة  وكتاب  ١٤٣٢/١/١٦هـ،  والتاريخ   ٢١٧/٨/٢١ الرقم  ذو  سيهات 
والتاريخ   ٣٤٨٥٤٨/١٤١٢ الرقم  ذو  الرشقية  باملنطقة  الزراعة  لشؤون  العامة  اإلدارة 
املنطقة  بأمانة  واملمتلكات  األرايض  إدارة  عام  مدير  سعادة  وكتاب  ١٤٣١/١٢/٣هـ، 
الرشقية ذو الرقم ٤٢٥٥ والتاريخ ١٤٣١/١١/٢٩هـ وكتاب سعادة مدير عام فرع وزارة 
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التجارة والصناعة باملنطقة الرشقية ذو الرقم ١٥/١٤١٠٨ والتاريخ ١٤٣١/١١/٢٥هـ، 
والتاريخ   ٨/٨٥٥٩/٣/٧ الرقم  ذو  القطيف  حمافظة  مرور  مدير  سعادة  وكتاب 
ذو  القطيف  بمحافظة  االجتامعية  التنمية  مركز  مدير  سعادة  وكتاب  ١٤٣١/١١/٢٣هـ، 
التنمية  الرقم ١٠١٦ والتاريخ ١٤٣١/١١/٢٥هـ، وكتاب سعادة مدير مكتب صندوق 
الزراعية بمحافظة القطيف ذو الرقم ٠٥٠٢/٢١/١٧١٩ والتاريخ ١٤٣١/١١/٢٤هـ. 
وباالطالع عليها مل أجدها تضمنت وجود أموال سوى املرور؛ فقد أفاد بوجود سيارة من 

نوع )...( طراز )...(.
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واجلواب، وإلنكار الغريم لدعوى اإلعسار، ولعدم علمه 
بوجود أموال للمدعي، وملا شهدت به البينات املعدالت عن اإلعسار، وما ذكره الغريم عن 
وجود قرابة بني الشهود واملدعي فذلك غري مؤثر؛ ألهنا ليست قرابة أصول وال فروع، وما 
ذكره الغريم عن التناقض بني عدم شهادة بعض الشهود بوجود راتب خالفا لشهادة أخرى 
فغري مؤثر؛ ألن التناقض ليس يف الشهادة باإلعسار، ووجود الراتب ليس دليال عىل املالءة، 
واالستحقاق احلاصل بالعمل مل يكمل شهره األول عىل حسب الشهادة، وما قرره الغريم 
بقوله: )فكيف ال يعلم بأن املدعي متوظف إال اآلن؟ فكيف يعرف أن له أمواال؟ ( فهذا غري 

مؤثر أيضا؛ ألنه علم بأمر حادث، وهو أمر ال ينايف ما شهد به من اإلعسار. 
األموال  ألن  اإلعسار؛  لدعوى  املؤيدة  الرسمية  الدوائر  بإفادات  ورد  وملا  لذلك، 
تعاىل:  اهلل  ولقول  املــالءة،  هبا  حتصل  فال  اإلعسار،  دعوى  عىل  تؤثر  وال  جدا،  قليلة 
عىل  وأن  املدعي،  إعسار  لدي  ثبت  فقد  لذلك  [ZÀ¿¾½¼«º¹؛ 

غريمه إنظاره إىل ميرسة، وبذلك حكمت. 
وبعد النطق باحلكم جرى إفهام املحكوم عليه بطرق االعرتاض عىل احلكم وموعده عىل 
امللكي  باملرسوم  املرافعات الرشعية الصادر  املواد ) ١٦٥، ١٧٦، ١٧٩( من نظام  حسب 
احلكم،  عىل  االعرتاض  عليه  املحكوم  فقرر  ١٤٣٥/١/٢٢هـ،  وتاريخ  م/١  الرقم  ذي 
اليوم  هذا  من  يوما  ثالثني  ميض  حال  يف  بأنه  اإلفهام  وجرى  احلكم،  نسخة  تسليمه  وتم 
القطعية عىل حسب  دون تقديم املذكرة فإن احلق يف تقديمها يسقط، وأن احلكم يكتسب 
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املادة ) ١٨٧( من نظام املرافعات الرشعية الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم م/١ وتاريخ 
١٤٣٥/١/٢٢هـ، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ.

الثانية يف حمكمة  احلمد هلل وحده، أما بعد فقد اطلعنـا نحن -قـضـاة الدائـرة احلقوقية 
 ٣٥١١٠٦٦٠١ برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  الرشقية -عىل  باملنطقة  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٧هـ الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم 
القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/١٠هـ  وتاريخ   ٣٤٢٢١٩٧١٥
باملحكمة الشيخ )...( املسجل برقم ٣٥١٧٥٢٥٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ بشأن دعوى 
القايض بام هو مدون  )...( ضد)...( يف قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلة 
ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا 
املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه، وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٦/٢٩هـــ.
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 ٣راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل:املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤١٠١٢٧٩ 
حمكمة االستئناف:حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٧/١٥ رقم القرار:٣٥٣١٦٩٦٧  

تألموتلا-ا عنا ا حتلٍّ تملكفولا-ا إحضارا عنا عجزا بها-ا كفالةاحضوريةا دينا-ا إعقارا-ا
شهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتإلعقارا-اإلزتماباإلنظار.

.ZÀ¿¾½¼«º¹]سولهاتعاىللا

عىل  قدرته  لعدم  إعساره  إثبات  طالبا  عليها،  املدعى  الرشكة  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
الوفاء بدين عىل مكفوله لصالح الرشكة املدعية والذي صدر حكم بإلزامه أن يسلمه هلا، 
وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعى عليها أجاب بعدم إعسار املدعي، وطلب مهلة إلثبات 
أمالكه، إال أنه مل يقدم ما يثبت ذلك، وقد جرى التحري عن أموال املدعي بالكتابة للجهات 
املختصة، فلم يعثر له عىل يشء منها، كام أحرض مدعي اإلعسار ثالثة شهود معدلني رشعا، 
فشهدوا بإعساره وعدم متلكه ملا يفي بالسداد، ولذا فقد ثبت لدى القايض إعسار املدعي، 
وحكم بإلزام الرشكة بإمهاله إىل ميرسة، فاعرتض وكيل املدعى عليها، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
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برقم  املساعد  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٤٥١٤٩٣٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٠١هـ  وتاريخ   ٣٤١٠١٢٧٩
١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ ، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٠٧/٠٩هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٣٠: ١١، وفيها حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( ، 
وادعى قائاًل يف دعواه: )لقد صدر حكم من هذه املحكمة برقم ١٤٣٣٦٦٥١٢٨٧٣٢٠٠٤٨ 
يف ١٤٣٢/٣/١٧هـ ضد املدعو )...( بأن يدفع للرشكة املدعى عليها رشكة )...( مبلغًا، 
وقدره مائتان وثالثة وأربعون ألفًا ومخسامئة واثنان وثالثون ريااًل وست وستون هللة؛ حيث 
قمت بكفالته كفالة حضورية، وكنت أجهل أنه يتوجب عيل االلتزام بوفاء احلقوق كافة أو 
اجلزاءات املرتتبة حال عجزي عن إحضار املحكوم عليه، وحيث إنني ال أستطيع إحضاره، 
إثبات فقري وإعساري،  أدفع للرشكة شيئا أطلب  أن  إنني فقري ومعرس، وال أستطيع  كام 

وإلزام الرشكة املدعى عليها بإنظاري إىل ميرسة. هذه دعواي(.
هذا، وقد حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته 
ورشكاه  رشكــة)...(  يف  املديرين  جملس  أعضاء  وأحد  رشيكا  بصفته   )...( عن  وكيال 
املحدودة واملخول له صالحية التوكيل عن الرشكة بصفته تلك بالوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية جنوب جدة برقم ٢١٦٧١ يف ١٤٢٦/١١/٢٩هـ جلد ١٤٣٤، وهي ختول 

له املرافعة واملدافعة واإلقرار والصلح والتنازل ومجيع ما يلزم.
وبسؤاله عن الدعوى أجاب بقوله: )ما ذكره املدعي غري صحيح، وال نوافق عىل إعساره، 

كام أطلب إمهايل إلثبات إن كان له أمالك يستطيع الوفاء منها(. 
أموال  عن  لإلفادة  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  إىل  الكتابة  جرى  وقد  هذا، 
برقم  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  مدير  بخطاب  اجلواب  فوردنا  اإلعسار،  مدعي 
البنك  لدى  حسابات  ثالث  وجود  ويتضمن  ٢٠١٣/٢/٢١م ،  يف  ١٤٣٤/٠٤/١١هـ 
)...( والبنك )...( والبنك )...( ، منها حسابان مغلقان ورصيدمها صفر، وحساب جار 
لدى البنك )...( ورصيده صفر، وال يوجد لديه أي حسابات لدى باقي البنوك واملصارف 

العاملة باململكة. 



236

�إع�سار

وبسؤال املدعي: هل لديه بينة عىل دعواه؟ قال: )إن لدي بينة، وسوف أقوم بإحضارها 
يف اجللسة القادمة(. 

ثم يف جلسة أخرى حرض املدعي، وبسؤاله عام طلب اإلمهال ألجله قال: )لقد أحرضت 
شاهدين، أطلب سامع ما لدهيام(، ثم حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
يستطيع  أمالك  أي  يملك  ال  فقري،  املدعي  بأن  تعاىل  هلل  )أشهد  وقال:   ،)...( الرقم  ذي 
التسديد منها، هذا ما لدي، وبه أشهد(، ثم حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...( وقال: )أشهد هلل تعاىل بأن املدعي )...( فقري، وال يملك ما يستطيع 

التسديد منه، هذا ما لدي، وبه أشهد هلل تعاىل(. 
هذا، ومل حيرض املدعى عليه، ومل يظهر ما يفيد إبالغه، وبعرض ذلك عليه قال: )أطلب 

إمهايل إلبالغه وإحضار مزيد بينة عىل دعواي(. 
احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة القائم 
وفيها  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٠١هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف   ، )...( الشيخ  بعمل 
حرض مدعي اإلعسار واملدعى عليه وكالة املذكوران سابقا، وقال املدعى عليه وكالة: )ال 
أصادق عىل إعساره؛ فإن مدعي اإلعسار قد كفل املحكوم عليه، واملحكوم عليه قد هرب 

بطريقة نظامية، وإن إثبات إعسار املدعي يرض بالرشكة موكلتي(. هكذا قرر. 
وبسؤال مدعي اإلعسار: هل لديه مزيد بينة عىل ما جاء يف دعواه؟ أجاب بقوله: )إنني 

قد أحرضت بينتي، وأطلب سامعها(. هكذا قرر.
الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( وأدائها  للشهادة  حرض  وقد 
)...(، فشهد قائاًل: )أشهد باهلل العظيم بأن املدعي فقري معرس، وال مال له ال ظاهرا وال 

باطنا، واهلل عىل ما أقول شهيد(. 
)إنني ال أعرف  بقوله:  املدعى عليه وكالة أجاب  الشهود عىل  الشهادة وحال  وبعرض 
الشهود، كام أن املدعي هو من تسبب هبذا الدين، فهو من كفل املحكوم عليه، ومل حيرضه(. 

هكذا أجاب. 
وقد حرض كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( و)...( 
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سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( ، وشهدا بعدالة الشهود. 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن مدعي اإلعسار قد أحرض بينته عىل ما 
جاء يف دعواه بأنه معرس ال مال له، ولقوله تعاىل: [ZÀ¿¾½¼«º¹؛ 
لذا فقد ثبت لدي إعسار املدعي، وألزمت الرشكة املدعى عليها بإنظاره إىل ميرسة، وبذلك 

حكمت.
عدم  فقرر  وكالة  عليه  املدعى  أما  القناعة،  املدعي  قرر  املتداعيني  عىل  احلكم  وبعرض 
أيام الستالم نسخة من  باملراجعة خالل ثالثة  إفهامه  القناعة، وطلب االستئناف، فجرى 
صك احلكم لتقديم اعرتاضه عليه خالل ثالثني يوما من استالمه. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٠١هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فقـد جـرى مّنا نحـن -رئيس وأعضاء 
الدائـرة احلقوقيـة الثالثة يف حمكمـة االستئناف بمنطقة مكـة املكرمـة -االطالُع علـيهـذا 
الصك الصـادر من فضيـلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة املسجل 
بعدد ٣٤٣٧٦٨٣٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ املتضمن دعوى إعسار )...( املحكوم فيه 
ن باطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقـررت املوافقة عىل  بام ُدوِّ

احلكم، وباهلل تعاىل التوفيق. وصلـى اهلل علـى نبيـنا حممـد وعلـى آلـه وصحبـه، وسـلم.



238

�إع�سار

 ٤راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٤٢٢١  
حمكمة االستئناف:حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٣ رقم القرار:٣٥٢٣٠١٠٨  

إعقارا-اديةاسالاخطأا-اتجلايناسعوديا-اإذناساٍما-اسامعاتلدعوىا-اإدخالابيتاتملالا-ا
اعناتألموتلا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتإلعقارا-اتضمنيابيتاتملالا-اإلزتمهابدفعا حتلٍّ

تلدية.ا

شهادةاتلشهود.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليهام، طالبا احلكم بإثبات إعساره لعجزه وعجز عاقلته 
عن تسليمهام باقي دية قتله مورثهام خطأ بعد أن دفع هلام جزًءا منها، وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليهام أقرا بصحتها، وطلبا إلزام بيت املال بدفع املتبقي من الدية، وبعد ورود اإلذن 
من املقام السامي جرى إدخال بيت املال يف الدعوى وعرضها عىل مندوبه، فقرر استعداد 
بيت املال لدفع املتبقي من الدية بعد ثبوت إعسار املدعي، وبطلب البينة من املدعي أحرض 
ثالثة شهود معدلني رشعا، فشهدوا عىل إعساره وعاقلته وعدم قدرهتام عىل دفع باقي الدية، 
ملدعي  منقولة  أو  ثابتة  أموال  عىل  العثور  عدم  متضمنة  املختصة  اجلهات  إفادة  وردت  كام 
اإلعسار، ولذا فقد ثبت لدى القايض إعسار املدعي يف مواجهة املدعى عليهام، وألزم بيت 
املال ممثاًل بوزارة املالية بأن يدفع للمدعى عليهام املبلغ املتبقي من دية مورثهم، وقدرها مائتا 

ألف ريال، فاعرتض مندوب بيت املال، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، أما بعد فلدي أنا )...( القايض 
رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  القطيف،  بمحافظة  العاّمة  املحكمة  يف 
املقيدة  ١٤٣٤/٢/٢٦هـ  وتاريخ   ٣٤٩٤٢٢١ برقم  القطيف  بمحافظة  العاَمة  املحكمة 
املوافق  األربعاء  يوم  ويف  ـــ،  ١٤٣٤/٢/٢٦ه وتاريخ   ٣٤٤٨٥٦٢٨ برقم  املحكمة  يف 
سعودي   )...( حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  صباحًا  العارشة  الساعة  ١٤٣٤/٣/٢٥هـ 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته الوكيل الرشعي عن )...( سعودي 
كتابة  الصادر من  الوكالة  )...( بموجب صك  الرقم  املدين ذي  السجل  اجلنسية بموجب 
عدل حمافظة القطيف برقم ٣٣١٣٢٣٧٢ وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣هـ بصفة )...( وكياًل عن 
)...( سعودي اجلنسية بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة عدل حمافظة القطيف برقم 

٣٣١١٤٥١٨ وتاريخ ١٤٣٣/٦/١١هـ، ومل حيرض مندوب بيت املال.
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  ١٤٣٤/٦/٢٦هـ  بتاريخ  أخرى  جلسة  يف  ثم 
السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته الوكيل الرشعي عن )...( سعودي اجلنسية بموجب 
القطيف  عدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  صك  بموجب   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل 
برقم ٣٣١٣٢٣٧٢ وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢٣هـ، وادعى عىل احلارضين معه )...( )...( 
الرقم )...( و)...( )...( اجلنسية بموجب رخصة  اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة ذات 
اإلقامة ذات الرقم )...( معرفًا هبا من قبل زوجها )...( املذكور بصفة املدعى عليهام مجيع 
 ٣٣١٣٨٠٨٥ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  حرص  صك  بموجب   )...( ورثة 
وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٦هـ قائاًل يف دعواه: )لقد صدر عىل موكيل حكم بأن يدفع لورثة 
الصك  بموجب  ريال  ألف  ثالثامئة  وقدرها  اخلطأ،  قتل  عليهام -دية  املدعى  )...( -ومها 
الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٣٣٢١٩٤٤ يف ١٤٣٣/٠٦/٣٠هـ، وقد مجع موكيل من 
عاقلته مبلغًا، قدره مائة ألف ريال عن جزء من الدية، وأصدر به الشيك املرصيف املسحوب 
الشيك  بتسليم ذلك  قام  ثم  برقم ٠٥٩٧٨٢ وتاريخ ٢٠١١/٧/٢٠م ،   )...( البنك  عىل 
إلدارة مرور القطيف، وتم إيداعه يف املعاملة، وتم تسليمه للمدعى عليهام من قبل قايض 
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تعذر  ريال  ألف  مائتا  مبلغ، قدره  الدية  بعد ذلك من  املحكمة، وتبقى هلام  التنفيذ يف هذه 
عىل موكيل سداد أي يشء منه ؛ ألنه معرس وفقري ال مال له، وألنه ال يوجد لدى عاقلته ما 
يسددون به ما تبقى من الدية؛ لذا أطلب إثبات إعسار موكيل عن دفع املبلغ املتبقي من الدية 

للمدعى عليهام، وقدره مائتا ألف ريال. هذه دعواي(.
وباستجواب املدعى عليهام )...( و)...( أجابا قائلني: )ما ذكره وكيل مدعي اإلعسار 
من أنه تم احلكم عىل موكله بأن يدفع لنا دية قتل اخلطأ البننا )...(، وقدرها ثالثامئة ألف 
الدية، وأن موكله  ريال عن جزء من  ألف  مائة  بمبلغ  املذكور  الشيك  تسلمنا  وأننا  ريال، 
معرس، وعاقلته ال يستطيعون دفع املتبقي من الدية -هذا كله صحيح، ومل يتم رصف الشيك 

املشار له حتى اآلن(. هذا ما أجابا به.
وقد حرض يف هذه اجللسة مندوب وزارة املالية )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...( بموجب خطاب مدير عام وزارة املالية باملنطقة الرشقية املكلف ذي 
برقية  املعاملة  رفق  وردنا  قد  وكان  ١٤٣٤/٠٤/٢٠هـ،  والتاريخ  ٣١٦٩٠/٥/ك  الرقم 
صاحب السمو امللكي وزير الداخلية ذات الرقم ٤٦٢٣ والتاريخ ١٤٣٤/١/١١هـ، املبنية 
املتضمن  باملعاملة  املرفق  ١٤٣٤/١/٢هـ،  والتاريخ   ٢٠٣ الرقم  ذي  السامي  األمر  عىل 
املوافقة عىل سامع دعوى اإلعسار واملطالبة باملتبقي من الدية بمواجهة مندوب بيت املال يف 

هذه القضية وفقًا لألمر ذي الرقم ١٣٤٠٠ يف ١٤٠٢/٦/٦هـ. 
وعليه فقد ادعى الوارثان )...( و)...( املذكوران أعاله ضد مندوب بيت املال احلارض 
قائلني: )إحلاقًا للدعوى واإلجابة املذكورة أعاله، وألن املحكوم عليه بالدية )...( معرس 
وفقري، وألن عاقلته اليستطيعون السداد لعدم قدرهتم املادية؛ فإننا نطلب احلكم عىل بيت 
املال ممثاًل بوزارة املالية بأن يدفع لنا املبلغ املتبقي من دية مورثنا، وقدره مائتا ألف ريال. هذا 

ما ندعي، ونطالب به(.
وبعرض ذلك عىل مندوب وزارة املالية أجاب بقوله: )ما ذكر يف الدعوى األوىل من أنه 
صدر عىل )...( املذكور حكم بأن يدفع لورثة )...( املذكور دية قتل اخلطأ، وأنه تبقى من 
الدية مائتا ألف ريال مل تسدد حتى اآلن -هذا صحيح. وأما ما ورد من أن املحكوم عليه 



241

أعلم عن  فال  الدية  من  املتبقي  املبلغ  سداد  يستطيعون  ال  عاقلته  وأن  وفقري،  )...( معرس 
الدية متى ما ثبت  املتبقي من  املبلغ  املالية من دفع  صحة ذلك شيئًا، وال مانع لدى وزارة 

إعسار مدعي اإلعسار رشعًا، وحكم بذلك(. هذا ما أجاب به.
)سوف  قالوا:  به  ادعوا  ما  صحة  عىل  الورثة  ومن  اإلعسار  مدعي  من  البينة  وبطلب 

نحرضها يف اجللسة القادمة(.
ثم إنه يف جلسة أخرى بتاريخ ١٤٣٤/٧/١هـ حرض املدعي وكالة واملدعى عليهام )...( 
و)...(، كام حرض مندوب وزارة املالية )...(، وبسؤال مدعي اإلعسار واملدعى عليهام عام 
وعدوا به من بينة أحرضوا معهم للشهادة وأدائها كاًل من )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 

)...( و )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(.
وبسؤاهلم عام لدهيم شهد كل واحد منهم بمفرده قائاًل: )أشهد باهلل بأن )...( فقري ومعرس 

ال مال لديه، وأن عاقلته معرسون أيضًا، وال يستطيعون دفع أي يشء من الدية(.
املال قال: )أما الشهود فال أعرفهم،  به عىل مندوب بيت  وبعرض الشهود وما شهدوا 
وال أقول فيهم جرحًا وال تعدياًل، وأما ما شهدوا به فال أعلم عن مدى صحته شيئًا(. هذا 

ما قاله.
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من  كاًل  وكالة  املدعي  أحرض  الشهود  تعديل  وبطلب 
السجل املدين ذي الرقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 

)...(، حيث شهدا بعدالة الشهود وثقتهم، وأهنم مرضيو الشهادة.
موكل  إعسار  عىل  عليهم  املدعى  وملصادقة  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناًء 
إعسار  ثبت لدي  فقد  الرشعي  التعديل  املعدلني  الشهود  ملا ورد يف شهادة  املدعي، ونظرًا 
بأن  املالية  بوزارة  ممثاًل  املال  بيت  وألزمت  و)...(،   )...( عليهام  املدعى  مواجهة  يف   )...(
املتبقي من دية مورثهم، وقدره )٢٠٠٠٠٠( مائتا  املبلغ  يدفع للمدعى عليهام ورثة )...( 

ألف ريال، وبذلك قضيت.
وبعرض احلكم عىل اجلميع قرر وكيل املدعي واملدعى عليهام القناعة به، وقرر مندوب 
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وزارة املالية االعرتاض وعدم رغبته بتقديم الئحة اعرتاضية، وسيتم رفع املعاملة إىل حمكمة 
االستئناف لتدقيق احلكم، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه، وسلم. 

حرر يف ١٤٣٤/٧/١هـ. 

اجللسة  انعقدت  ١٤٣٥/٠٤/١٧هــ  املوافق  االثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املنطقة  املعاملة من حمكمة االستئناف يف  الساعة احلادية عرشة صباحًا، وكانت قد وردتنا 
وبني  ١٤٣٣/٩/٢٢هـ،  يف   ٣٤١٦٥٨٤٤٧ الرقم  ذي  رئيسها  فضيلة  بخطاب  الرشقية 
باملنطقة  الدائرة احلقوقية األوىل يف حمكمة االستئناف  الفضيلة قضاة  قرار أصحاب  طياهتا 
الرشقية برقم ٣٤٣٢٠٩٥٨ يف ١٤٣٥/٩/١٦هـــ، املتضمن ما ييل نصه: )وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه وأورق املعاملة لوحظ أن فضيلته مل يقم بإكامل اإلجراءات الرسمية إلثبات 
اإلعسار؛ من الكتابة للجهات املختصة للبحث عن أمواله الثابتة واملنقولة ومؤسسة النقد 
وهيئة السوق املالية، وال بد من ذلك، فعىل فضيلته إكامل الالزم حسب التعليامت. ولبيانه 
حرر يف ١٤٣٤/٩/١٥هـــ، واهلل ويل التوفيق(. قايض استئناف )...( ختمه وتوقيعه قايض 

استئناف د. )...( ختمه و توقيعه رئيس الدائرة )...( ختمه وتوقيعه. أهـ. 
لرشطة  الكتابة  جرت  تعاىل -فقد  اهلل  الفضيلة -وفقهم  أصحاب  الحظه  ما  ولوجاهة 
حمافظة القطيف بخطابنا ذي الرقم ٣٤٢٤٦٥٥٣٣ والتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هـ لإلفادة عن 
أموال وممتلكات )...(، فوردنا منهم اجلواب برقم ١٢٤/٨/٢١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ 
العثور عىل أي  يتم  مل  املذكور  أموال  بالبحث عن  بأنه  نفيدكم  ما ييل نصه: )عليه  متضمنًا 
أموال أو ممتلكات له(. هذا حسب ما يتضح لفضيلتكم من إفادة اجلهات املختصة كّل فيام 

خيصه عن ممتلكات املذكور الثابتة واملنقولة واملرفقة باألوراق. 
الرقم  ذي  بخطابنا  الرشقية  باملنطقة  السعودي  العريب  النقد  ملؤسسة  الكتابة  جرت  كام 
برقم  اجلواب  منهم  فوردنا  أرصدته،  عن  لإلفادة  ١٤٣٤/١٠/١٢هـ  يف   ٣٤٢٢٩٥٧٢٥
٣٣١١٣ -٣٤ يف ١٤٣٤/١١/١٨هـ متضمنًا ما نصه: )نود إفادة فضيلتكم بأن املؤسسة 
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قامت بالتعميم عىل البنوك واملصارف العاملة باململكة بشأن املوضوع أعاله، وتلقت إجابة 
كل من: 

١ - البنك )...(: أفاد بوجود حساب جاٍر باسم املذكور، ورصيده )١.٥٠( ريال.
 )٣( ورصيده  املذكور،  باسم  جاٍر  حساب  بوجود  أفادت  املالية:   )...( جمموعة   - ٢

رياالت.
٣ - البنك )...(: أفاد بوجود حساب جاٍر باسم املذكور، ورصيده صفر. 

أو  أية أرصدة  البنوك واملصارف ومفادها عدم وجود  باقي  كام تلقت املؤسسة إجابات 
حسابات لدهيم أو لدى فروعهم العاملة باململكة ختص املذكور أعاله(. 

يف   ٣٥٥٢٣٢٧٦ الرقم  ذي  بخطابنا  املالية  السوق  هيئة  لرئيس  الكتابة  جرت  كام 
١٤٣٥/٢/١٩هـ لإلفادة عن أسهم أو حمافظ استثامرية باسم املذكور، فوردنا منهم اجلواب 
برقم ٠٥٠٣٥/٦ يف ١٤٣٤/١١/٥هـ متضمنًا ما نصه: )نفيد فضيلتكم بأنه مل يتبني وجود 
بيانه،  لزم  ما  هذا  ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ(،  بتاريخ  كام  أعاله  للمذكور  استثامرية  بيانات  أي 
وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ.

فقد  بعد  أما  وصحبه،  وآله  حممد  رسولنا  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
الرشقية -عىل  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائرة  نحن -قضاة  اطلعنا 
املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم ٣٤١٦٥٨٤٤٧ 
وتاريخ   ٣٥١٢٠٩٦٧٦ برقم  املحكمة  لدى  واملقيدة  ١٤٣٥/٤/١٨هـ،  وتاريخ 
 )...( الشيخ  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ، 
املسجل برقم ٣٤٢٥٦٣٠٠ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١هـ، اخلاص بدعوى )...( ضد كٍل من 
ورثة )...( ) ...( اجلنسية ومندوب بيت املال بوزارة املالية يف قضية حقوقية، وقد تضمن 
الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه 
وأوراق املعاملة. وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة حاكم القضية، وأحلقه بالصك وصورة 
ضبطه بناًء عىل قرارنا ذي الرقم ٣٤٣٢٠٩٥٨ والتاريخ ١٤٣٤/٩/١٦هـ قّررنا املصادقة 

عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، ولبيانه حرر يف ١٤٣٥/٥/٣هـ، واهلل ويل التوفيق.
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 ٥راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٧٧٠٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٢ رقم القرار: ٣٥١٧٥٥٩٨ 

سامعا ساٍما-ا إذنا سعوديا-ا عميها تملجنيا بدفعهاا-ا حْكٌلا خطأا-ا سالا ديةا إعقارا-ا
اعناتألموتلا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتإلعقارا-ا تلدعوىا-اإدخالابيتاتملالا-احتلٍّ

تضمنيابيتاتملالا-اإلزتمهابدفعاتلدية.ا

.ZÀ¿¾½¼«º¹]١ا-اسولهاتعاىللا
اا-امااجاءايفاتملغنياالبناسدتمةامناأنهاماىاوجبادفعاتلديةامنابيتاتملالافإهنااتؤدىا
دفعةاوتحدةا؛ألناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاأدىاديةاتألنصاريادفعةاوتحدةا،اوكذلكا

عملاريضاتهللاعنه.

دية  تسليمهم  عن  لعجزه  إعساره  إثبات  طالبا  عليهم،  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
موكليه  مورث  بوفاة  أقر  عليهم  املدعى  وكيل  عىل  الدعوى  وبعرض  خطأ،  ملورثهم  قتله 
واستحقاقهم الدية، وقرر عدم علم موكليه عن أموال للمدعي، وبعد ورود اإلذن من املقام 
السامي جرى إدخال بيت املال يف الدعوى وعرضها عىل مندوبه، فقرر عدم املامنعة يف دفع 
الدية متى ثبت ذلك رشعا، وقد جرى التحري عن أموال املدعي، فلم يعثر له عىل يشء 
البينةمن املدعي أحرض ثالثة شهود معدلني رشعا، فشهدوا بصحة دعواه؛  منها، وبطلب 
للمدعى  الدية  بدفع  املال  بيت  بإلزام  بالدية، وحكم  إعساره  القايض  لدى  ثبت  فقد  ولذا 
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عليهم، فاعرتض مندوب بيت املال، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

حفر  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  مساعد   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الباطن، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بحفر الباطن برقم 
٣٤٥٠٧٧٠٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٥٧٣٧٠٤ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١١هـ ، ويف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٤/١١/١١هـ افتتحت اجللسة الساعة 
وادعى   ،)...( الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   )...(  )...( فيها  وحرض   ،١٠  :٠٠
الوكيل   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( معه  احلارض  عىل 
برقم ) ١٧٧٠٩(  الثانية  أهبا  الصادرة من كتابة عدل  الوكالة  الرشعي عن )...( بموجب 
يف ١٤٣١/١١/٣هـ، وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل أهبا الثانية برقم 
) ٣٢٣٠( يف ٢/٢٧/ ١٤٣٢هـ، وعن )...( التي وكلته أصالة عن نفسها وبالوالية عىل 
الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  و)...(  و)...(   )...( القصار  أوالدها 
بموجب   )...( املتوىف  ورثة  هم  واجلميع  ١٤٣١/١١/٣هـ ،  يف   )٤٨٠٨١  ( برقم  الثانية 
املحكمة  من  الصادر  وتاريخ ١٤٣١/١١/٢هـ   )١٥  /١/٣٥ ( الرقم  الورثة ذي  حرص 
واملدافعة  البينات  وتقديم  اجللسات  بحضور  ختوله  الوكاالت  ومجيع  بالطائف،  العامة 

واملرافعة وقبول األحكام ونفيها.
اجلنسية   )...(  )...( املحكمة  هذه  يف  املتعاون  املرتجم  طريق  عن  عليه  دعواه  يف  قال 
بموجب اإلقامة ذات الرقم )...( : )لقد سبق أن حكم عيّل بإلزامي بدفع مبلغ، قدره مائتان 
ومخسة وعرشون ألف ريال، وهي بعض دية قتل مورث موكيل املدعى عليه )...( بموجب 
الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ) ٢/٩٠/ س ١( يف ١٤٣٢/١٢/١٨هـ؛ وحيث 
إنني ال أستطيع سداد ما يف ذمتي ألنني معرس، وأنا موقوف من تاريخ ١٤٣١/١٠/٢٧هـ؛ 

لذا أطلب إثبات إعساري. هذه دعواي (.
وبسؤال املدعى عليه أجاب قائاًل : )ما ذكره املدعي من أنه سبق أن حكم عليه بإلزامه 
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بدفع بعض دية قتل مورث موكيل )...( باملبلغ املذكور يف دعواه عىل حسب الصك املنوه 
عنه أعاله، ومل يستطع سداده، وأنه معرس -ذلك صحيح، وأنــا ال علم يل بأي مال له، وال 

مانع لدي من إثبات إعساره. هذه إجابتي(.
املساعد  الرشقية  املنطقة  إمارة  وكيل  برقية  طياهتا  بني  وجدت  املعاملة  عىل  وباالطالع 
السمو  صاحب  برقية  عىل  املبنية  ١٤٣٤/٩/١٥هـ،  يف   )٤٤٠٦٦  ( الرقم  ذات  للحقوق 
األمر  عىل  املبنية  ١٤٣٤هـ،   /٦/٣ يف   )٦٣٤٨٨  ( الرقم  ذات  الداخلية  وزير  امللكي 
املوافقة عىل سامع  املتضمن  الرقم ) ١٩٢٢٠( يف ١٤٣٤/٥/٢٢هـ،  الكريم ذي  السامي 
دعوى إعسار املدعي بمواجهة مندوب عن بيت املال وفقًا لألمر ذي الرقم ) ١٣٤٠٠( يف 

١٤٠٢/٦/٦هـ .
عليه فقد جرت الكتابة إىل مدير فرع وزارة املالية بمحافظة حفرالباطن بموجب خطابنا 
املال  بيت  مندوب  لتكليف  ١٤٣٤/١١/٢هـــ  والتاريخ   )٣٤٢٤٧٣٠٥١  ( الرقم  ذي 
لذا رفعت  اجللسة  املال مل حيرض يف هذه  بيت  مندوب  إن  اليوم، وحيث  للحضور يف هذا 
اجللسة يف متام الساعة احلادية عرشة، وأمرت بالكتابة إىل مدير فرع وزارة املالية بمحافظة 

حفر الباطن لتكليف مندوب بيت املال للحضور يف اجللسة القادمة.
الساعة  متام  يف  الثانية  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف 
 )...( اجللسة  هذه  يف  حرض  كام  عليه،  املدعى  حيرض  ومل  املدعي،  فيها  وحرض  العارشة، 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته مندوبا لبيت املال بموجب 
خطاب مدير مكتب وزارة املالية بمحافظة حفر الباطن ذي الرقم ٥٠٣٨/٥٠٣ والتاريخ 

١٤٣٤/١١/٢٠هـ. 
وبتالوة دعوى املدعي عىل مندوب بيت املال قال: )ال مانع من إثبات إعسار املدعي متى 
ثبت ذلك رشعا(. وبطلب البينة من املدعي استعد بإحضارها يف اجللسة القادمة؛ لذا رفعت 

اجللسة. 
الساعة  متام  يف  الثالثة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٧هـــ  املوافق  اخلميس  يوم  ويف 
املال  بيت  مندوب  حلضورمها  وحرض  عليه،  واملدعى  املدعي  فيها  وحرض  عرشة،  احلادية 
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اجلنسية   )...(  )...( من  كاًل  للشهادة  أحرض  بينته  عن  املدعي  وبسؤال  سابقًا،  املذكور 
بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، و)...( )...( اجلنسية بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، 

و)...( )...( اجلنسية بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(. 
وبسؤاهلم عام لدهيم من شهادة شهد كل واحد بمفرده بلغة عربية مفهومة قائاًل : )أشهد 
باهلل العظيم بأين أعرف املدعي، وأسكن يف بلدة قريبة من البلدة التي يسكن فيها املدعي يف ، 
وأشهد باهلل بأن املدعي )...( )...( اجلنسية معرس، وال يستطيع سداد ما يف ذمته، وال أعلم 

له أي مال ثابت أو منقول داخل أو خارج اململكة. هذا ما لدي من شهادة(. 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه ومندوب بيت املال قال كل واحد بمفرده: )إنني ال أطعن 

يف شهادة الشهود وال يف عدالتهم(. 
وبطلب تعديل الشهود أحرض املدعي كاًل من )...( )...( اجلنسية بموجب اإلقامة ذات 
الرقم )...( ، مسلم الديانة،  و)...( )...( اجلنسية بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، مسلم 
الديانة؛ حيث شهد كل واحد بمفرده بلغة عربية مفهومة بعدالة الشهود املذكورين أعــاله 

وثقتهم.
ثم جــرى االطــالع عىل املعـاملة، فوجدت بني طياهتا خطاب رئيس بلدية حمافظة حفر 
الباطن ذا الرقم ) ٤٧٠٨( يف ١٤٣٣/١٢/١٩هـ، املتضمن بأن املدعي حيمل اجلنسية )...(، 
أرايض سكنية. كام جرى االطالع عىل خطاب  والتعليامت متنع متلك األجانب  واألنظمة 
مدير فرع مؤسسة النقد العريب السعودي يف الدمام ذي الرقم ) ٢٢/٣٨٥٦ت/٢٠٥٨( يف 
١٤٣٣/٦/٨هـ، املتضمن بأن املؤسسة تلقت إجابات البنوك، ومفــادها عدم وجود أية 

أرصدة لدهيم أو لدى فروعهم العاملة باململكة ختص املدعي. 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعي يدعي اإلعسار وعدم قدرته عىل 
سداد ما يف ذمته ملوكيل املدعى عليه، ونظرًا إىل ما تضمنته شهادة الشهود املعدلني رشعًا، وما 
تضمنه خطاب رئيس بلدية حفر الباطن، وكذلك خطاب مدير فرع مؤسسة النقد العريب 
التوقيف  التي قضاها املدعي يف  السعودي يف الدمام املدون مضموهنا أعاله، وبام أن املدة 
كافية يف استظهار حاله، وملا قرره أهل العلم من وجوب إنظار املعرس إىل ميرسة لقوله تعاىل: 
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[ZÀ¿¾½¼«º¹ ، لكل ما سبـق فقد ثبت لدي إعسار املدعي وعدم 
قدرته عىل تســـديد ما يف ذمته ملوكيل املدعى عليه، وبه حكمت .

قتل مورث موكيل  دية  املدعي وعجزه عن سداد ما جيب عليه من  ثبت إعسار  وحيث 
املبلغ أكثر من  املدعى عليه خطأ، وقدرها مائتان ومخسة وعرشون ألف ريال، وحيث إن 
ثلث دية احلر الذكر املسلم، وحيث إنه ال يطل دم يف اإلسالم، وملا قرره أهل العلم أنه متى 
وجب دفع الدية من بيت املال فإهنا تؤدى دفعة واحدة؛ ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم أدى 
دية األنصاري دفعة واحدة، وكذلك عمر ريض اهلل عنه )املغني البن قدامة(؛ وحيث إن 
بيت املال يتحمل الدية عن غري السعودي إذا كان املجني عليه سعوديًا عند إعسار اجلاين 
كام نصت عىل ذلك التعليامت، وبعد االطالع عىل األمر السامي املشار إليه سابقا املتضمن 
اإلذن بالنظر يف دعوى اإلعسار لكل ما سبق فقد حكمت بإلزام بيت املال بتسليم مائتني 

ومخسة وعرشين ألف ريال لورثة املتوىف )...(. 
املال  بيت  باحلكم، وطلب مندوب  قـنـاعـته  الـمدعى علـيه قـرر  وبعـرض ذلك عىل 
رفع احلكم إىل حمكمة االستئناف، فأجيب لطلبه عىل حسب التعليامت أقفلت اجللسة يف متام 

الساعة، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حـرر يف ١٤٣٤/١١/٢٧هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن -قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية األوىل يف 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية -عىل املعاملة املقيدة باملحكمة برقم ٣٤/٢٧٩٦٨٦٤/
ش١ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة حفر 
من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٤/١٢/٢هـ ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٧٣٧٠٤ برقم  الباطن 
فضيلـة مساعد رئيسها الشيخ )...( املسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، اخلاص 
بدعوى )...( )...( اجلنسية ضد)...( يف قضية إعسار. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام 
هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة الضبط وأوراق املعاملة قررنا املوافقة عىل 

احلكم مع تنبيه فضيلة القايض عىل ما ييل: 
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أواًل -نظرًا لوجود نقص عن مبلغ الدية الكامل يتعني بيان نسبة اخلطأ يف القتل ملعرفة 
سبب النقص يف الدية عن كامل الدية ؛ ملالحظة ذلك مستقباًل. 

ثانيًا -يتعني تدوين شهادة كل شاهد منفردة كام أداها وفقا للامدة ١٢٣ ، والالئحة األوىل 
نظام  من   ١١٩ املادة  من  الثالثة  الالئحة  به  قضت  ما  تطبيق  يتعني  كام  املذكورة.  املادة  من 

املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية ؛ ملالحظة ذلك مستقباًل. 
ذلك  ملالحظة  الرشعي؛  اإلرث  حسب  عىل  املتوىف  لورثة  املبلغ  أن  إيضاح  ثالثًا -يتعني 

مستقباًل. 
واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٣/٨هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعنيزة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٠٤٠٩٥ 
حمكمة االستئناف:حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٩ رقم القرار:٣٥١٥٢١٤٥  

إعقارا-ادياتامنافعا-اأروشاإصاباتا-امطالبةابيتاتملالا-اإذناساٍما-اسامعاتلدعوىا-ا
إدخالاتملحكومالها-اشهادةاشهوداعدولا-ايمنياتملدعيا-اثبوتاتإلعقارا-اتضمنيابيتا

تملالا-اإلزتمهابدفعاتملبمغ.

تملادةا)رر١(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

إثبات إعساره لعجزه عن دفع ديات وأروش  املال، طالبا  املدعي دعواه ضد بيت  أقام 
إصابات ألزم هبا بموجب حكم قضائي، وبعد ورود اإلذن من املقام السامي جرى عرض 
إثبات  يف  املامنعة  وعدم  املدعي  بحال  العلم  عدم  فقرر  املال،  بيت  مندوب  عىل  الدعوى 
إعساره رشعا، وقد جرى إدخال املحكوم له يف الدعوى، وبعرضها عليه قرر عدم معرفته 
بحال املدعي، وطلب إلزام بيت املال بدفع الديات واألروش يف حال ثبوت إعسار املدعي، 
وبطلب البينة من املدعي أحرض ثالثة شهود معدلني رشعا، فشهدوا بصحة الدعوى، كام أنه 
أدى اليمني عىل صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذا فقد ثبت لدى القايض إعسار املدعي 
باملبلغ املحكوم عليه به، وحكم عىل بيت املال بأن يدفع ما حكم به عىل املعرس للمحكوم له، 

فاعرتض مندوب بيت املال، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بعنيزة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٢٠٤٠٩٥ برقم  بعنيزة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ،  برقم ٣٤١٠٨٣٨٤٨  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ 
وفيها حرض مدعي اإلعسار )...( )...( اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...(، 
وطلب النظر يف دعواه باإلعسار عن دفع قيمة أروش وديات حمكوم هبا عليه لـ )...(، وقد 
حرض يف هذه اجللسة املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...( بصفته مندوبا لوزارة املالية بموجب خطاب مدير فرع وزارة املالية بالقضية ذي الرقم 

٨٦٤٤٣/٤٠٠ يف ١٤٣٤/١٠/١٥هـ.
وقد وردنا األمر السامي ذو الرقم ٢٧٦٣٤ يف ١٤٣٤/٧/١٩هـ املتضمن )أنه ال مانع 
بمواجهة  عليه  هبا  املحكوم  باألروش  واملطالبة  املذكور  اإلعسار  مدعي  دعوى  سامع  من 

مندوب عن بيت املال. انتهى(.
قائاًل: )صدر عيل حكم من حمكمة  فادعى  بتحرير دعواه،  للمدعي  أذنت  فقد  ولذلك 
احلكم  املتضمن  ١٤٣٣/١١/٣٠هـ،  يف   ٣٣٤٧٠٤٤٩ الرقم  ذي  الصك  بموجب  عنيزة 
لـ  ريااًل  وسبعون  ومخسة  وثامنامئة  ألفا  وثامنون  وثامنية  ثالثامئة  قدره  مبلغًا،  أدفع  بأن  عيل 
)...(، وهي ما حلقني من تقدير أروش وديات إصاباته جراء إصابته يف حادث مروري كنت 
طرفا فيه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف بالقصيم بقرارها ذي الرقم ٣٤٣٦٥٣٥ يف 
١٤٣٤/٢/١٢هـ، وإين معرس عن سداد املبلغ املحكوم به عيل، فليس لدي أي مال ثابت 
أو منقول أو نقدي يمكن أن أسدد به املبلغ املذكور، وقد سجنت لتنفيذ هذا املبلغ، وطالت 

مدة سجني دون أن أستطيع دفع املبلغ. أطلب إثبات إعساري. هذه دعواي(.
وبسؤال مندوب املالية عن دعوى املدعي أجاب بقوله: )إننا ال نعلم عن حالة املدعي 

املالية شيئا، وال مانع لدينا من احلكم بإعساره إذا ثبت ذلك رشعا(. هكذا أجاب.
وقد حرض يف هذه اجللسة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
برقم  عنيزة  كتابة عدل  الصادرة من  الوكالة  بموجب   )...( له  املحكوم  بصفته وكياًل عن 
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٣٣٤٢٠٨٣٠ يف ١٤٣٣/١٠/٩هـ، وجرى إدخاله يف الدعوى لصحة اختصامه فيها.
وبسؤاله عن دعوى املدعي أجاب بقوله: )أما ما ذكره املدعي من احلكم الصادر عليه 
عىل  احلكم  أطلب  إعساره  ثبوت  حالة  ويف  عنه،  أعلم  فال  إعساره  وأما  فصحيح،  ملوكيل 

اخلزينة العامة للدولة بدفع املبلغ الذي عليه ملوكيل(. هكذا أجاب. 
وقد اطلعت عىل صك احلكم الذي ذكره املدعي، فوجدته كام ذكر، وقد سألت املدعي: 
اجللسة  ورفعت  إلحضارها(،  املهلة  وأطلب  )نعم،  فأجاب:  إعساره؟  عىل  بينة  لديه  هل 

لذلك.
 )...( عليه  املدعى  اجللسة  هذه  يف  وحرض  اإلعسار،  مدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته مندوبا لوزارة املالية، وقد 
حرض يف هذه اجللسة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته 

وكياًل عن املحكوم له )...(.
اجلنسية   )...(  )...( من  كال  فأحرض  إعساره،  عىل  البينة  اإلعسار  مدعي  سألت  وقد 
بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...( وعمره ٢٦ سنة، و)...( )...( اجلنسية بموجب 
الرقم )...( وعمره ٣١ سنة، و)...( )...( اجلنسية بموجب رخصة  رخصة اإلقامة ذات 
اإلقامة ذات الرقم )...( وعمره ٥٤ سنة، وشهد كل واحد منهام بلغة عربية مفهومة قائال: 
)إنني من أهل املعرفة اخلاصة بمدعي اإلعسار )...(، وأشهد بأنه معرس ال مال لديه ثابت 
أكثر من سنة، وهو عاجز  السجن  وله يف  به،  املحكوم  املبلغ  دفع  يستطيع  منقول، وال  أو 

وفقري، وال يستطيع السداد(. هكذا شهد كل واحد منهم بلغة عربية مفهومة واضحة.
نعرف  ال  )إننا  فقاال:  له،  املحكوم  ووكيل  املال  بيت  مندوب  عىل  شهادهتم  وبعرض 

الشهود، وال نطعن فيهم، وال نعلم عام جاء يف شهادهتم(. هكذا قرر كل واحد منهام.
وجرى تعديل الشهود من قبل )...( )...( اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم 
)...( و)...( )...( اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...(، وشهد املعدالن بقول 
كل واحد منهام قائال : )أشهد بأن مجيع الشهود املذكورين ثقات وعدول(. هكذا شهد كل 

واحد منهام.
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فطلبت من مدعي اإلعسار اليمني عىل إعساره استظهارا، فحلف قائال: )واهلل العظيم 
به  املذكور املحكوم  املبلغ  إنني معرس وعاجز وفقري، وليس عندي مال، وال أستطيع دفع 
عيل(. هكذا حلف مدعي اإلعسار، وقد اطلعت عىل صك احلكم، فوجدته كام ذكر املدعي.

فبناء عىل ما تقدم من دعوى مدعي اإلعسار التي أدىل هبا بلغة عربية مفهومة، وإلجابة 
مدعي  وألن  املدعي،  إعسار  عن  يعلامن  ال  بأهنام  له  املحكوم  ووكيل  املال  بيت  مندوب 
اإلعسار مىض له أكثر من سنة يف السجن؛ مما يدل عىل عجزه عن السداد، خاصة أنه من 
العاملة الوافدة التي قدمت للبحث عن الرزق والتي يغلب عليها الفقر، وملا أحرضه املدعي 
من البينة املعدلة التي شهدت بإعساره، وألنه أدى اليمني استظهارا عىل إعساره، ولصدور 
به  املحكوم  باألروش  واملطالبة  املذكورة  اإلعسار  دعوى  بسامع  إليه  املشار  السامي  األمر 
بمواجهة مندوب عن بيت املال، وملا تقدم كله فقد ثبت لدي إعسار مدعي اإلعسار )...( 
عن دفع املبلغ املذكور املحكوم عليه بدفعه لـ )...(، وحكمت عىل بيت املال )اخلزينة العامة 
للدولة( بأن تدفع ما حكم به عىل املعرس )...(، وقدره ثالثامئة وثامنية وثامنون ألفا وثامنامئة 

ومخسة وسبعون ريااًل للمحكوم له )...(.
املال  بيت  مندوب  وقرر  به،  القناعة  قرر   )...( له  املحكوم  وكيل  عىل  احلكم  وبعرض 
عدم القناعة، وطلب رفع احلكم ملحكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية، وسوف يرفع 
املادة ١٧٩ من  التدقيق بموجب  إىل حمكمة االستئناف عىل كل حال؛ ألنه واجب  احلكم 
نظام املرافعات الرشعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم. 

حرر يف ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ .

القضـايا  لتدقيق  الثانيـة  الدائـرة  اطلعنـا نحـن -قضـاة  فقد  احلمـد هلل وحـده وبعـد، 
رئيس  فضيلـة  من  الـواردة  املعاملـة  القصيم -عىل  بمنطقـة  االستئناف  بمحكمة  اجلزائية 
املرفق هبا  برقم )٣٤٢٢٢١٨٤٣( يف ١٤٣٥/١/٢٩هـ،  العامة يف حمافظة عنيزة  املحكمة 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/٢٥هـ  يف   )٣٥١٢٧٢١٨( الرقم  ذو  الصك 



254

�إع�سار

أروش  قيمة  دفع  اإلعسار عن  اجلنسية(   )...(  )...( بدعوى  اخلاص  املحكمة  القايض يف 
 ، )...( لــ  ١٤٣٣/١١/٣٠هـ؛  يف   )٣٣٤٧٠٤٤٩( بالصك  هبا  عليه  حمكوم  وديات 
بمواجهة املدعى عليه مندوب وزارة املالية )...(، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بثبوت 
إعسار املدعي )... ( عن دفع املبلغ املحكوم عليه بدفعه لــ )...(، وحكم عىل بيت املال 
وثامنية  ثالثامئة  وقدره  املذكور،  املعرس  عىل  به  حكم  ما  تدفع  بأن  للدولة(  العامة  )اخلزانة 
فيه.  املفصل  النحو  عىل   )...( له  للمحكوم  ريااًل  وسبعون  ومخسة  وثامنامئة  ألفًا  وثامنون 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة مل يظهر ما يوجب املالحظة عىل ما حكم به 

فضيلته. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه، وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل:املحكمة العامة بحائل

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥١١٥٩٦  
حمكمة االستئناف:حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه:١٤٣٥/٠٨/١١ رقم القرار:٣٥٣٤٨٦٣٩  

تألموتلا-ا عنا حتلا سعوديا-ا عميها تملجنيا إصاباتا-ا أروشا منافعا-ا دياتا إعقارا-ا
تلدعوىا سامعا تملالا-ا بيتا إدخالا ساٍما-ا إذنا تإلعقارا-ا ثبوتا عدولا-ا شهودا شهادةا

ضدها-اإلزتمهابدفعاتملبمغ.

تلاعميلاذواتللسلا)رر/ا١/ت(ايفال١/ر/ا١٤٠هـ.ا

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه، طالبا احلكم بإثبات إعساره لعجزه عن تسليم املدعى 
عليه ديات املنافع وأروش اإلصابات التي ألزم بدفعها له بحكم قضائي، وبعرض الدعوى 
فجرى  واإلعسار،  اليسار  جهة  من  املدعي  حال  عن  علمه  بعدم  أجاب  عليه  املدعى  عىل 
التحري عن أموال املدعي وممتلكاته بالكتابة للجهات املختصة، ومل يعثر له عىل مال يمكن 
فشهدوا  رشعا،  معدلني  شهود  ثالثة  أحرض  املدعي  من  البينة  منه،وبطلب  الدين  استيفاء 
بصحة الدعوى،ولذا قد ثبت لدى القايض إعسار املدعي باملبلغ املذكور، ثم طلب املدعى 
عليه إلزام بيت املال بدفع ذلك املبلغ، وبعد ورود اإلذن من املقام السامي جرى إدخال بيت 
املال يف الدعوى وعرضها عىل مندوبه، فقرر عدم املامنعة من إثبات إعسار املدعي إذا صدر 
القايض  املدعي؛ ولذا فقد حكم  الدية عن  يؤدون  حكم بذلك، وثبت عدم وجود عصبة 
املنافع وأروش اإلصابات املحكوم له  بإلزام بيت مال املسلمني أن يسلم املجني عليه دية 
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هبا، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بحائل، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٥١١٥٩٦ برقم  املساعد  بحائل  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ،  برقم ٣٤٢٨٣٩١٨٦  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ 
١٠، ومل حيرض  افتتحت اجللسة الساعة ٣٠:  ويف يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ 
املدعي )...( سعودي باهلوية الوطنية ذات الرقم )...( وال وكيل عنه، ومل يقدم عذرا تقبله 

املحكمة وال املدعى عليه.
فبناء عليه، وبناء عىل املادة ذات الرقم ]٥٥[ من نظام املرافعات الرشعية اجلديد؛ لذا فقد 

قررت شطب هذه الدعوى للمرة األوىل، وأقفلت اجللسة. 
ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ افتتحت اجللسة يف الساعة ٣٠: ٠٩، وفيها 
يف  معه  حرض  كام   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض 
الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  الرشعي  املجلس 
)...(، كام حرض مندوب بيت مال املسلمني )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...( واملعمد لدينا باملحكمة بموجب خطاب التعميد ذي الرقم ٨٠٠/٤٠٦٩ 

يف ١٤٣٢/١١/١٣هـ.
وادعى املدعي عىل املدعى عليه قائاًل يف تقرير دعواه ضده: )إنه قد صدر الصك الرشعي 
الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٣٣٨٧١٤٦ يف ١٤٣٣/٠٨/٢٠هـ املحكوم فيه بإلزامي 
تسعامئة  وقدره  بمبلغ  ذلك  وقدر  اإلصابات،  وأروش  املنافع  دية  عليه  املدعى  أسلم  أن 
وثالثون ألف ريال )٩٣٠٠٠٠ ريال(، وال أستطيع سداد دية املنافع وأروش اإلصابات؛ 
لكوين معرسًا وعاجزًا عن أدائها. أطلب منكم إثبات إعساري وعجزي عن دفع دية املنافع 

وأروش اإلصابات للمدعى عليه(. هكذا ادعى. 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب بقوله: )ما ذكره املدعي يف دعواه صحيح ما عدا 



257

دعواه اإلعسار؛ فال أعلم عنه شيئًا(. هكذا أجاب. 
اجلنسية بموجب  )...( سعودي  البينة عىل دعواه، فأحرض كاًل من  املدعي  فطلبت من 
السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وبسؤاهلم عام لدهيم 
من شهادة قال كل واحد منهم بمفرده: )أشهد باهلل بأن )...( معرس وعاجز عن سداد دية 

املنافع وأروش اإلصابات(. هكذا شهدوا. 
وبعرض الشهود وشهاداهتم عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: )إين ال أعرف الشهود، وال 

أعلم عن شهادهتم شيئًا(. هكذا أجاب. 
بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  من  كاًل  فأحرض  لشهوده،  معدلني  املدعي  من  فطلبت 
السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
عدول  ثقات  و)...(  الشهود)...(  بأن  باهلل  )أشهد  بقوله:  منهام  واحٍد  كل  فشهد   ،)...(

مرضيو الشهادة(. هكذا شهدا. 
وقد جرى االطالع عىل خطاب معايل حمافظ مؤسسة النقد العريب السعودي ذي الرقم 
مجيع  يف   )...( املدعي  رصيد  أن  ومفاده  ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ،  والتاريخ   ٤٠٤٩ -٣٥
البنوك هو مبلغ وقدره ٢٣٩٧.١٨ رياال، وخطاب هيئة سوق املال ذي الرقم ٠٣٥٤٩/٦ 
والتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ ، ومفاده أنه ال يوجد للمدعي أي حمافظ أو أسهم يف البنوك 
والتاريخ   ٣٧٢٧٩ الرقم  ذي  الكريم  السامي  األمر  عىل  االطالع  جرى  كام  واملصارف، 
مندوب عن  بمواجهة  اإلعسار  املدعي  بسامع دعوى  اإلذن  املتضمن  ١٤٣٤/١٠/٠٨هـ 

بيت املال.
فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبناء عىل شهادة الشهود املعدلني رشعًا، فقد 

ثبت لدي إعسار املدعي )...(، وبه حكمت .
وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر قناعته به، ثم ادعى املدعى عليه عىل مندوب بيت 
املال احلارض يف املجلس الرشعي قائاًل: )ما دام أنكم أثبتم إعسار )...(، فإين أطلب احلكم 

عىل بيت مال املسلمني أن يسلمني دية املنافع وأروش اإلصابات(. هكذا ادعى. 
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وبعرض ذلك عىل املدعى عليه مندوب بيت املال أجاب بقوله: )إنه ال مانع من سداد دية 
املنافع وأروش اإلصابات للمدعي )...( من بيت املال متى ما صدر حكم بذلك، ومل يكن 

للجاين عصبة يؤدون عنه(. هكذا أجاب. 
ونص  ١٤٠٢/٧/١٨هـ،  يف  ١٢/٩٦/ت  الرقم  ذي  التعميم  عىل  االطالع  جرى  ثم 
املقصود منه: )تدفع الدية من بيت املال إذا صدر أمر سام يدفعها أو صدور حكم رشعي 
الدية عىل  إذا كانت  التالية:-  السامي عىل نظرها رشعًا يف احلاالت  املقام  بعد موافقة  مميز 

العاقلة وأمرت عن دفعها أو عدمت العاقلة(. 
عجز  وقد  الدية،  يتحمل  املال  بيت  أن  وبام  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناًء 
اجلاين عن دفعها، وبام أنه قد ثبت لدينا إعسار )...( وعجزه عن دفع دية املنافع وأروش 
املدعي  يسلم  أن  املسلمني  مال  بيت  بإلزام  فقد حكمت  كله  ما سبق  بناًء عىل  اإلصابات، 
ريال  ألف  وثالثون  تسعامئة  قدره  مبلغ  ذلك  وقدر  اإلصابات،  وأروش  املنافع  دية   )...(

)٩٣٠٠٠٠ ريال(، هذا ماظهر يل، وبه حكمت.
وبعرض احلكم عىل مندوب بيت املال قرر القناعة به، وقررت بعث كامل أوراق املعاملة 
وعليه   ،١٠  :٠٠ الساعة  متام  يف  اجللسة  ختمت  وبه  احلكم،  لتدقيق  االستئناف  ملحكمة 
حصل التوقيع. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ .

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن -قضاة الدائرة احلقوقية األوىل لتدقيق القضايا 
رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  حائل -عىل  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  احلقوقية 
العامة بحائل املساعد برقم ٣٤٢٨٣٩١٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٣٠هـ، واملقيدة  املحكمة 
يف   ٣٥٣٢٧٦٥٩ الرقم  ذو  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٨/١٠هـ،  بتاريخ  املحكمة  لدى 
بحائل  العامة  باملحكمة  القايض   )...( القايض  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٧/٢٣هـ، 
والقائم بعمل املكتب القضائي )...( اخلاص بدعوى )...( ضد املدعى عليه )...( واحلكم 
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عىل مندوب بيت مال املسلمني )...( بشأن دعوى إعسار عىل الصفة املوضحة يف الصك، 
وقد تضمن الصك حكم فضيلته كام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
وأوراق املعاملة مل يظهر ما يوجب املالحظة عىل ما حكم به فضيلته؛ لذا جرت املصادقة. 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٢٤١٢٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٥ رقم القرار: ٣٥٢٤٣٦٠١ 

اعناتألموتلا-اسيارتتا-ابيعهاا-ا ها-احبسامدةاكافيةا-احتلٍّ إعقارا-ادينا-احْكٌلابلدِّ
سقمةاثمنهاا-احماصةابنياتلغلماءا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتإلعقارا-اإلزتماباإلنظار.ا

.ZÀ¿¾½¼«º¹]١ا-سولهاتعاىللا
اا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلبينةاعىلاتملدعيا(.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليهام، طالبا احلكم بإثبات إعساره لعجزه عن سداد ديون 
ثابتة يف ذمته هلام بأحكام قضائية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهام قررا عدم موافقتهام 
عىل إثبات إعساره، وبعد التحري عن أموال املدعي عثر عىل سيارات مملوكة له، فقام ببيعها 
وقسمة ثمنها حماصة بني املدعى عليهام، وبطلب البينة من املدعي أحرض ثالثة شهود معدلني 
مبلغ  بباقي  املدعي  إعسار  بثبوت  القايض  حكم  فقد  ولذا  دعواه،  بصحة  فشهدوا  رشعا، 

الدين، وبإلزام املدعى عليهام بإنظاره إىل ميرسة، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل رسولنا حممد وعىل آله وأزواجه والتابعني، أما بعد 
ففي يوم االربعاء ١٤٣٤/٧/١٢هـ لدي أنا)...( رئيس املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف 
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وتاريخ١٤٣٤/٧/١٢هـ   ٣٤١٦٩٢٤٢١ برقم  املحكمة  هبذه  املقيدة  املعاملة  عىل  بناء 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  التاسعة،  الساعة  متام  يف  اجللسة  افتتحت 
السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعى عىل احلارضين معه يف جملس احلكم )...( سعودي 
الوكالة  بموجب   )...( عن  وكالته  حال   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
 ٧٣٠٩ اجللد  ١٤٢٩/٣/٢٩هـ  يف   ١٥٠٢٠ برقم  الثانية  الدمام  عدل  كتابة  من  الصادرة 
والتي ختوله باملطالبة واملخاصمة وسامع الدعاوى والرد عليها وإقامة البينة والدفع وقبول 
احلكم واالعرتاض عليه، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
رشعية  صكوك  بموجب  ثابتة  عليهام  للمدعى  مالية  بمبالغ  عيّل  حكم  )لقد  قائاًل:   )...(

صادرة من هذه املحكمة، وهي عىل النحو التايل: 
بموجبا )...(ا،ا ملؤسقةا ريااًلا،ا وأربعنيا وثامنامئةا ألفًاا وسانيا وثالثةا ثالثامئةا ١ا-مبمغا

تلصكاذياتللسلا٥ر/رايفاا١/ل/١٤٣١هـ.
ألفًااوتثننياوأربعنياريااًلا،الممدعياعميها)...(ا،ابموجبا اا-مبمغامائةاوتثننياوسانيا

تلصكاذياتللسلارر٤١ل٣٣١ايفا١٤٣٣/٤/١١هـ.
وقد ُسجنت بسبب هذه املبالغ من تاريخ ١٤٣٢/١٢/١٣هـ وحتى اليوم، وال يوجد 
عندي مال وال عقار أقوم بسداد مبالغ املدعى عليهم. أطلب إثبات إعساري يف مواجهة 

غرمائي احلارضين(.
وبعرض دعوى املدعي عىل املدعى عليهم قال املدعى عليهام: )ما ذكره املدعي من أنه 
سجني بسبب املبالغ التي ذكر بموجب الصكوك الرشعية صحيحة، وال نوافق عىل طلب 
إعساره، فأين ذهبت أموالنا؟ ولو كان املبلغ عرشة آالف ريال أو مخسني ألف ريال لربام كان 
كالمه صحيًحا،  لكن املبلغ كبري(. وقال )...(: )إن موكيل مستعد للتعاون وإسقاط بعض 
حقه إذا أحرض املدعي مبلغًا ملا يف ذمته(. وقال )...(: )لقد ترضرت كثريًا بسبب املبلغ الذي 
أخذه املدعي؛ حيث إن املبلغ الذي سلمته للمدعي حقوق لناس أخذته منهم، وأنا رجٌل 
بسيط عىل قد حايل، أعمل سائق باص يف رشكة، وراتبي اآلن يذهب لسداد ما أخذته من 
أموال، وال يبقى يل إال مقدار أكيل ورشيب، وبلغت من العمر مخسة وثالثني سنة ومل أتزوج، 
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والسبب املدعي يف أخذه للامل وعدم رده. هذه إجابتنا(. 
هذا، وقد سبق الكتابة للجهات الرسمية للبحث عن أموال املدعي، وورد اجلواب من 
رصيد  ال  حمفظتني  وجود  املتضمن  ١٤٣٤/٣/٨هـ  يف   ٣١٠/٦ برقم  املالية  السوق  هيئة 
الدمام برقم ٥٢٧١ -٣٤  السعودي فرع  العريب  النقد  فيهام. كام ورد اجلواب من مؤسسة 
يف ١٤٣٤/٤/١٧هـ املتضمن أن حسابات املدعي يف البنوك رصيدها صفر سوى حساب 

مرصف )...(، فرصيده هو ثالثة وثالثون ريال وأربعون هللة. 
يف   ٨/١٣٥٩/٣/٧ برقم  القطيف  حمافظة  مرور  مدير  سعادة  من  اجلواب  ورد  كام 
١٤٣٤/٢/٢٦هـ املتضمن وجود مركبات باسم املدعي عىل حسب الكشف املرفق، وهي 
١٩٩٣م.  صنع  غامرتني،  بكب   )...(- ٢ ١٩٩١م.  عام  صنع  سيدان،   )...(- ١ ييل:  كام 

٣ -)...( ٣٠٠ ، صنع عام ١٩٨٣م. ٤ -)...( سيدان، صنع عام ١٩٨٧م.
السيدان  والـ)...(  باسمي،  مسجلة  السيارات  هذه  )إن  قال:  املدعي  عىل  وبعرضها 
والـ)...( تم رفعها كأنقاض من قبل البلدية، وأما الـ)...( فهي موجودة بال مكينة، وأما 
الـ)...( فهي موجودة أمام باب بيتي، وال مانع عندي من بيع الـ)...( والـ)...( وتسليم 

ثمنها للمدعى عليهم(. عليه قررت رفع اجللسة.
ويف يوم الثالثاء ١٤٣٤/٧/٢٥هـ حرض املدعي، وحرض حلضوره املدعى عليه )...(، 
ومل حيرض املدعي عليه )...(، وقال املدعي: )إنني قد بعت السيارتني بمبلغ قدره أربعة آالف 
ريال، وقد اشرتى السيارتني أحد أصحاب التشليح، ومل يسلم يل املبلغ حتى اآلن(، وقال: 

)أطلب رفع اجللسة لتمكيني من إحضار املبلغ(، فأجبته إىل طلبه، وتم رفع اجللسة. 
ويف يوم الثالثاء ١٤٣٤/٨/٢٣هـ حرض املدعي، وحرض حلضوره املدعى عليه )...(، 
كونه  لسبب  احلضور  عدم  عن  واعتذر  هاتفيًا،  اتصل  وقد   ،)...( عليه  املدعي  حيرض  ومل 
السابقة إىل  املستشفى منذ اجللسة  له حادث سري وهو منوم يف  املستشفى؛ حيث جرى  يف 
نقدًا،  ريال  أربع آالف  السيارات، ومقداره  ثمن  قد أحرضت  )إنني  املدعي:  اليوم، وقال 
ألفني   )...( أصالة  عليه  املدعي  نصيب  يكون  بينهم  وبقسمته  لغرمائي،  تسليمه  وأطلب 
املدعي عليه احلارض  ريااًل وسبعًا وأربعني هللة، ويكون نصيب  وسبعامئة وسبعة وستني 



263

)...( ألفَا ومائتني واثنني وثالثني ريااًل وثالثا ومخسني هللة، ويكون نصيب املدعي عليه 
ألًفا ومائتني واثنني وثالثني رياال وثالثا ومخسني هللة(. وقد جرى تسليم  احلارض )...( 

)...( نصيبه، وأما نصيب )...( فسيجري إيداعه يف بيت املال حلني مراجعته. 
وبسؤال املدعي: )أين ذهبت األموال؟(، فقال: )إنني اشرتيت هبا سيارات من شخص 

يف أملانيا اسمه )...(، ولكنه خدعني، ومل يرسل السيارات(.
فقال: )ال،  للمدعي؟(،  أموال  بينة عن وجود  لديك  عليه: )هل  املدعي  فجرى سؤال 

لكني أتوقع وجود مال عنده(. 
فجرى سؤال املدعي عليه: هل يرغب إعطائه مهلة للبحث عن أموال للمدعي؟ فقال: 

)إنني طوال الفرتة املاضية بحثت، ومل أجد، وإين عاجز عن البحث(. 
بينة عىل إعسارك؟ فقال: )نعم، وأطلب رفع اجللسة  املدعي: هل لديك  فجرى سؤال 

إلحضارها(، فأجبته إىل طلبه، وتم رفع اجللسة. 
ويف يوم االثنني ١٤٣٤/٨/٢٩هــ حرض املدعي )...( واملدعى عليه )...(، ومل حيرض 
اجلنسية  )...( سعودي  من  كاًل  وأدائها  للشهادة  معه  املدعي  )...(، وأحرض  عليه  املدعى 
الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين  بموجب السجل املدين ذي 

ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(. 
وبسؤاهلم عام لدهيم قال )...( ثم شهد كل واحد منهم بقوله: )أشهد بأن املدعي معرس، 
هكذا  ذلك(.  بسبب  سجني  وهو  دينه،  لسداد  يشء  لديه  يوجد  وال  عقار،  وال  له  مال  ال 

شهدوا.
وبعرض الشهود وشهادهتم عىل املدعى عليه قال: )إن الشهود ال أعرفهم، وال أقول فيهم 
شيئا، وأما شهادهتم فغري صحيحة(. فجرى سؤال املدعى عليه: )هل ترغب يف البحث عن 

حال الشهود والطعن فيهم(؟ فقال: )ال(.
وبطلب تعديل الشهود أحرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
املدعي(،  أحرضهم  اللذين  الشهود  وثقة  بعدالة  )أشهد  قال:  لديه  عام  وبسؤاله   ،)...(
وبطلب مزكٍّ ثاٍن للشهود قال: )أطلب رفع اجللسة وإمهايل إلحضاره(، فأجبته إىل طلبه، 
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وجرى رفع اجللسة.
ويف يوم األحد ١٤٣٤/٩/٦هـ حرض املدعي واملدعى عليه )...(، وأحرض املدعي معه 
شهد  لديه  عام  وبسؤاله   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
بعدالة وثقة الشهود اللذين أحرضهم املدعي، فجرى سؤال الطرفني: هل لدهيام مزيد عىل 

ما سبق ضبطه؟ فقاال: )ال(. 
هذا، وبعد سامع الدعوى واإلجابة، ونظرًا إىل إنكار املدعى عليهام لطلب املدعي إثبات 
إعساره، وبناء عىل بينة املدعي املعدلة رشعًا والتي تثبت صحة دعواه، وبناء عىل جواب مدير 
مؤسسة النقد العريب السعودي باملنطقة الرشقية املرصود أعاله، وعماًل بقول رسول اهلل صىل 
 ZÀ¿¾½¼«º¹] :اهلل عليه وسلم: )البينة عىل املدعي (، وبقول اهلل تعاىل
؛ لذا ثبت لدي إعسار املدعي يف مواجهة املدعى عليهام، ويلزمهام إنظاره إىل ميرسة، ومتى 
املدعى عليه  بالتنفيذ عليه، ويعد احلكم يف حق  املطالبة  فلهام  أو عقار  له  علام بوجود مال 

)...( غيابيا، والغائب عىل حجته متى حرض.
وبعرض احلكم عىل املدعى عليه احلارض )...( قرر عدم القناعة به، فأفهم بأن له املراجعة 
يوم اخلميس١٤٣٤/٩/١٠هـ الستالم نسخة من احلكم وتقديم الئحته االعرتاضية عليه، 
وإن مل يقدم اعرتاضه عليه خالل ثالثني يومًا من التاريخ املحدد يعد حقه يف طلب االستئناف 

ساقطًا نظامًا. حرر يف ١٤٣٤/٩/٦هـ .
ويف يوم األربعاء ١٤٣٤/١٠/٧هـ فتحت اجللسة يف متام الساعة الواحدة، وجرى إيداع 

نسخة من صك احلكم باملعاملة.
التاسعة، وقد سبقت  ويف يوم األحد ١٤٣٤/١١/٩هــ فتحت اجللسة يف متام الساعة 
الكتابة ملحكمة اخلرب لتسليم املدعى عليه )...( نسخة من صك احلكم، وإفهامه بتعليامت 
االستئناف بموجب كتابنا ذي الرقم ٣٤٢٢٦٦٤٩٥ يف ١٤٣٤/١٠/١١هـ إال أنه مل ترد 
التمييز  يف  حقه  سقط  لذا  اعرتاضه؛  يقدم  مل   )...( عليه  املدعى  أن  كام  اآلن،  حتى  اإلفادة 
من   ٥/١٧٦ الرقم  ذات  املادة  عىل  بناًء  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  رفع  وقررت  نظامًا، 

اللوائح التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية. حرر يف ١٤٣٤/١١/٩هـ .
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ويف يوم االثنني ١٤٣٥/١/٢٩هــ فتحت اجللسة، وكانت قد وردتنا املعاملة بالكتاب 
يف   ٣٤٢٦٥٣٦٠٥ برقم  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  رئيس  سامحة  من  الصادر 
الدائرة احلقوقية  الفضيلة قضاة  الصادر من أصحاب  القرار  ١٤٣٥/١/٢٣هــ، وبرفقها 
وصورة  املعاملة  بدراسة  أنه  املتضمن  ١٤٣٥/١/١٥هــ،  يف   ٣٥١١٥٩٤٦ برقم  الثانية 
الكتابة  متت  قد  أنه  القطيف  حمكمة  رئيس  فضيلة  ذكر  وحيث  املعاملة،  وأوراق  ضبطه 
احلكم  صك  نسخة  لتسليم  ١٤٣٤/١٠/١١هــ  يف   ٣٤٢٢٦٦٤٩٥ برقم  اخلرب  ملحكمة 
للمدعى عليه )...( وإفهامه بتعليامت االستئناف إال أنه مل ترد اإلفادة حتى اآلن، وحيث 
إنه مل يتبني بعد تسليم نسخة الصك للمدعى عليه املذكور من عدمه، وال بد من ذلك؛ لذا 
قررنا إعادة املعاملة لفضيلة رئيس حمكمة القطيف؛ للتعقيب عىل خطابه املشار إليه، وإجراء 

ما يلزم، واهلل املوفق. انتهى. 
برقم  املساعد  اخلرب  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  اجلواب من فضيلة  هذا، وقد ورد 
٣٤٢٣٣٥٩٨٢ يف ١٤٣٤/١١/٢٧هـ ، ويتضمن أنه مل يتم تسليم أوراق التبليغ، وذلك 
عىل حسب إفادة املحرض املرفقة. انتهى. وبالرجوع إليها وجد نصها ما ييل: )تم االتصال 
عىل املدعى عليه، وأفاد بأنه سوف يرسل الوكيل الرشعي، وحرض املندوب للمدعى عليه، 
واتضح أنه ال يوجد لديه وكالة رشعية عىل املدعى عليه، وأفاد املندوب بأنه سوف حيرض 

الوكالة الرشعية خالل يومني، ومل حيرض؛ لذا تعذر التبليغ(. انتهى . 
عليه قررت الكتابة مرة أخرى ملحكمة اخلرب لتسليم املدعي عليه نسخة من احلكم وإفهامه 

بتعليامت االستئناف، ورفعت اجللسة إىل يوم األربعاء ١٤٣٥/٢/٢٩هــ .
ويف املوعد املحدد فتحت اجللسة يف متام الساعة التاسعة، واستمرت حتى الساعة التاسعة 
والنصف، وفيه حرض السجني املذكور، وكنا سبق أن كتبنا للمحكمة العامة بمحافظة اخلرب 
لتسليم املدعى عليه )...( نسخة من صك احلكم، وإفادتنا بام يفيد االستالم، وذلك بموجب 
كتابنا الصادر هلم برقم ٣٥٣٢٩٧٠١ يف ١٤٣٥/١/٣٠هـ إال أن جواهبم مل يرد حتى اآلن. 
وبناء عليه قررت الكتابة مرة ثالثة ملحكمة اخلرب للتعقيب عىل خطابنا السابق، ورفعت 
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اجللسة إىل يوم اخلميس ١٤٣٥/٣/١٥هـ .
ويف املوعد املحدد فتحت اجللسة يف متام الساعة العارشة، وكنا سبق أن كتبنا للمحكمة 
العامة باخلرب للمرة الثالثة لتسليم املدعى عليه )...( نسخة من صك احلكم بموجب كتابنا 

ذي الرقم ٣٥٦٧١٠٥٧ يف ١٤٣٥/٣/٥هـ إال أنه مل يردنا اجلواب حتى اآلن.
وحيث متت إفادتنا من قبل املحرضين بمحكمة اخلرب العامة بأن وكيل املدعى عليه حرض، 
وأفهم بمضمون خطابنا، ووعد باحلضور الستالم نسخة صك احلكم خالل يومني إال أنه 
مل حيرض، وبناًء عليه فقد قررت بعث املعاملة إىل حمكمة االستئناف ملواصلة تدقيق احلكم. 

حرر يف ١٤٣٥/٣/١٥هـ.
الثانية يف حمكمة  احلمد هلل وحده، أما بعد فقد اطلعنـا نحن -قـضـاة الدائـرة احلقوقية 
االستئناف باملنطقة الرشقية -عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥٨٦٧٠٥٠ وتاريخ 
الشيخ  القطيف  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/٢٥هـ، 
)...( برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلته املسجل 
برقم)...( وتاريخ ١٤٣٤/٩/٧هـ بشأن دعوى )...( ضد )...( و )...( يف قضية حقوقية، 
الصك  دراسة  فيه. وحيث سبق  بام هو مدون ومفصل  الصك حكم فضيلته  وقد تضمن 
وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته عىل قرارنا ذي الرقم 
٣٥١١٥٩٤٦/ق٢/ب والتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ واالستدعاء املقيد لدى املحكمة برقم 
٣٥١٣٤٤١٣٠ والتاريخ ١٤٣٥/٥/٩هـ قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٥/١٥هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: دوائر التنفيذ يف املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٩٧٢٢ 
حمكمة االستئناف:حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

رقم القرار:٣٥٣٥٣٠٠٢ تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٤

اعناأموتلاتملدعيا-اشهادةاشهوداعدولا-ا إعقارا-اأرشاإصابةا-احْكٌلابدفعهاا-احتلٍّ
يمنياتملدعيا-اثبوتاتإلعقارا-اإلزتماباإلنظار.

.ZÀ¿¾½¼«º¹]١ا-اسولهاتعاىللا
اا-مااجاءايفاتملغنيلا)وإناكاناتحلقايثبتاعميهايفاغريامقابمةامالاأخذه،اكأرشاجناية،ا
وسيمةامامف،اومهلاأواضامناأواكفالة،اأواعوضاخمع،اإناكاناتملأة،اوإناملايعلفالها
مال،احمفاأنهاالامالاله،اوخىلاسبيمه،اوملاحيبس.اوهذتاسولاتلشافعياوتبناتملنذرا(.
٣ا-مااجاءايفاكشافاتلقناعا)٤/اا٤(لا)وإناكاناتحلقاعميها-أياتملدينا-ثبتايفاغريا
مقابمةامالاأخذهاتملديناكأرشاجنايةاوسيمةامامف،اومهلاأواضامن،اوكفالةاأواعوضا
أنهامرءا-حمفا تملدينا يقلا بقاؤهاوملا تلغالبا تملدينا-ماالا لها-أيا يعلفا خمع،اوملا

تملديناأنهاالامالاله،اوخىلاسبيمه(.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها، طالبا احلكم بإثبات إعساره وإلزامها بإنظاره إىل 
ميرسة لعجزه عن تسليمها أرش إصابتها الناجتة عن فعله العمد بعد صدور حكم بإلزامه 
بدفعه هلا، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها قررت أهنا ال تعلم عن إعسار املدعي من 
يساره، وقد وردت إفادة مؤسسة النقد متضمنة عدم وجود أرصدة للمدعي، وبطلب البينة 
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منه أحرض ثالثة شهود من رفقائه يف السجن، فشهدوا بإعساره، وتم تعديلهم رشعا، فطعنت 
املدعية يف شهادهتم بأهنم ال يعرفون حال املدعي يف بلده، وأنه من أرسة غنية، وقد طلب 
البالد ويف بلده األصيل،  أنه معرس، وال يملك ماال داخل  اليمني عىل  القايض من املدعي 
املدعى  املدعي، وألزم  إعسار  القايض  لدى  ثبت  فقد  لذا  منه؛  ما طلب  اليمني طبق  فأدى 

عليها بإنظاره إىل ميرسة، فاعرتضت املدعى عليها، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف دوائر التنفيذ يف املحكمة العامة بمكة 
املكرمة، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم 
وتاريخ   ٣٥٥٧٦٤٢١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٩٧٢٢
١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
١٠، وفيها حرض )...( )...( اجلنسية باإلقامة ذات الرقم )...( برفقة اخلفري )...(،   :٠٠
مكة  من  والصادرة   )...( الرقم  ذات  باإلقامة  اجلنسية   )...(  )...( حلضوره  وحرضت 

املكرمة واملطابقة صورهتا عىل ذاهتا من قبل قسم التفتيش النسائي باملحكمة.
برقم  املكرمة  بمكة  اجلزئية  املحكمة  من  حكم  عيل  صدر  )لقد  قائال:  األول  وادعى 
تسعة   )...( للحارضة  أدفع  بأن  عيَل  احلكم  يتضمن  ١٤٣٤/٦/١٣هـ  يف   ٣٤٢٣٩٨٤٣
وعرشين ألفا وأربعامئة ريال قيمة أرش إصابتها الناجتة عن فعيل عمًدا، وقد حكم عيَل أيضا 
باحلق العام ستة أشهر سجنا، واجللد ثالثامئة جلدة، وأنا معرس ال أستطيع السداد. أطلب 

احلكم بإثبات إعساري، وإلزامها بإنظاري اىل ميرسة. هذه دعواي(. 
وبعرضه عىل املدعى عليها قالت: )ما ذكره املدعي صحيح، غري أين ال أعلم عن إعساره 

شيئا(. هكذا قالت. 
قال  كام  فوجدته  املذكور،  الصك  عىل  واالطالع  املعاملة  أوراق  إىل  الرجوع  جرى  ثم 
العريب  النقد  مؤسسة  إجابة  فوردت  املدعي،  أرصدة  عن  االستفسار  وجرى  املدعي، 
السعودي برقم ٢٩٥١١ - ٣٤ يف ١٤٣٤/١٠/٧هـ بأنه ال توجد أرصده للمدعي. انتهى. 
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وبسؤال املدعي: )هل لديك بينة عىل إعسارك؟( قال: )أطلب املهلة إلحضارها(. هكذا 
قال، عليه رفعت اجللسة.

والربع،  العارشة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف 
وفيها حرض مدعي اإلعسار وبرفقته اخلفري العريف )...(، كام حرضت املدعى عليها.

آخر؛  موعد  حتديد  وأطلب  أستطع،  )مل  قال:  البينة؟(  أحرضت  )هل  املدعي:  وبسؤال 
حيث إهنم مساجني معي(. هكذا قرر، عليه فقد رفعت اجللسة. 

ويف يوم االثنني ١٤٣٥/٤/٣هـ فتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي برفقه اخلفري )...(، 
وهم  )نعم،  قال:  البينة؟(  أحرضت  )هل  املدعي:  وبسؤال  عليها،  املدعى  حرضت  كام 
 )...( أحرض  ثم  السجن(،  يف  معي  مسجونون  ومجيعهم  لدهيم،  ما  سامع  وأطلب  شهود، 
)...( اجلنسية بموجب بطاقة النزيل ذات الرقم )...(، و)...(... اجلنسية بموجب بطاقة 
النزيل ذات الرقم )...(، و)...(... اجلنسية بموجب بطاقة النزيل ذات الرقم )...(، وشهد 
كل واحد منهم قائال بمفرده: )نشهد أن مدعي اإلعسار احلارض )...( معرس، وال يستطيع 
سداد ما عليه من مبالغ، وهو يعمل لدينا يف السجن حالقا، ونحن نعلم ذلك عنه من خالل 
خمالطتنا له هذه املدة، وال نعرفه قبل السجن، ومل نشاهد أحدا يأيت لزيارته(. هكذا شهد كل 

واحد منهم. 
ثم جرى تعديل الشهود عىل حسب املتبع من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 

املدين ذي الرقم )...( و)...( حيمل جنسية )...( بموجب بطاقة نزيل ذات الرقم )...( .
يعرفون  ال  )الشهود  قالت:  عليها  املدعى  عىل  شهادهتم  يف  جاء  وما  الشهود  وبعرض 
عنه شيئا قبل السجن، وال يعرفون عن حاله يف بلده؛ حيث إنه من املقتدرين ماليا، وأهله 
أغنياء(. هكذا قالت. وبعرضه عىل املدعي قال: )ما ذكرته املدعى عليها غري صحيح، وأنا 

ال أملك شيئا(. هكذا قال. 
ثم قررت املدعية أهنا تقدمت لدينا بطلب تنفيذ حكم آخر عىل املدعى عليه احلارض، هو 
تنفيذ احلكم الصادر من هذه املحكمة بإلزامه بسداد عرشة آالف جنيه مرصي، وهذا الطلب 
حمال إلينا من قبل رئيس املحكمة برقم ٣٥١٩٣٢٩٢ يف ١٤٣٥/٤/٣هـ ومقيد فيها برقم 
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. ٣٥٩٥٢٧٠١٠
مصدره  لفضيلة  بالكتابة  أمرت  لذا  فضيلته؛  قبل  من  حكم  به  أجد  مل  عليه  وباالطالع 
وباهلل  العارشة،  الساعة  ١٤٣٥/٤/١٧هـ  االثنني  يوم  إىل  اجللسة  رفعت  ثم  لالستفسار، 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد. 
ويف موعد الحق فتحت اجللسة، وقد وردتنا إفادة فضيلة القايض هبذه املحكمة الشيخ 
)...( رشحا عىل خطابنا ذي الرقم ٣٥١٠٦٢٤٣١ بأن عىل املدعية التقدم باملطالبة بمؤخر 
هذه  يف  حرض  كام  بذلك،   )...( احلارضة  إفهام  جرى  وقد  انتهى.  أرادت.  متى  الصداق 

اجللسة طالب اإلعسار برفقة خفريه العسكري )...(.
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وما قدمه املدعي من بينة وهم الشهود الذين 
ُرصدت شهاداهتم، وحيث ُسجن املدعي استظهارا حلاله، وحيث إن املبلغ املحكوم به أرش 
جناية، وملا ذكره العالمة املوفق -رمحه اهلل -يف املغني بقوله: )وإن كان احلق يثبت عليه يف 
عوض  أو  كفالة،  أو  ضامن  أو  ومهر  متلف،  وقيمة  جناية،  كأرش  أخذه،  مال  مقابلة  غري 
خلع، إن كان امرأة، وإن مل يعرف له مال حلف أنه ال مال له، وخىل سبيله، ومل حيبس. وهذا 
قول الشافعي وابن املنذر(، وملا ذكره العالمة البهويت -رمحه اهلل -يف كشاف القناع ٤٢٢/٤ 
بقوله: )وإن كان احلق عليه -أي املدين -ثبت يف غري مقابلة مال أخذه املدين كأرش جناية 
املدين -ماال  له -أي  يعرف  ومل  خلع،  عوض  أو  وكفالة  ضامن،  أو  ومهر  متلف،  وقيمة 
الغالب بقاؤه ومل يقر املدين أنه ميلء -حلف املدين أنه ال مال له وخىل سبيله(، وعليه فقد 
أفهمت املدعي بأن حيلف بأنه ال يملك ماال، وأنه معرس، وجرى ختويفه من مغبة احللف 
الكاذب، ثم حلف قائال: )واهلل العظيم إين ال أملك ماال داخل السعودية وال خارجها، وإين 

معرس(. هكذا حلف.
ميرسة؛  إىل  بإنظاره   )...( عليها  املدعى  وألزمت  املدعي،  إعسار  لدّي  ثبت  فقد  وعليه 

لقوله تعاىل: [ZÀ¿¾½¼«º¹، وبذلك حكمت.
إفهامها  فجرى  عليها،  املدعى  تقنع  ومل  املدعي،  به  قنع  الطرفني  عىل  احلكم  وبعرض 
اعرتاضها خالل  لتقديم  يوم اخلميس ١٤٣٥/٦/١٠هـ الستالم نسخة احلكم  باحلضور 
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مدة قدرها ثالثون يوما من اليوم التايل للتاريخ املحدد أعاله، وإذا مل تقدم اعرتاضها سقط 
حقها يف تقديمه، واكتسب احلكم الصفة القطعية. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاة 
الدائرة اجلزائية اخلامسة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة املكرمة - االطالع عىل املعاملة 
وتاريخ   )٣٥٥٧٦٤٢١( برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
دوائر  يف  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  مـن  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/١٢هـ 
١٤٣٥/٦/١٠هـ،  وتاريخ   )٣٥٢٧٤٤٨١( برقم  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة  التنفيذ 
الـمتضمـن دعوى )...( )...( اجلنسية ضد )...( )...( اجلنسية يف دعوى إعسار، املحكوم 
فيه بام دون بباطن القرار، وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية قررنا املوافقة 

عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آلـــــه وصحبه، وسلم.
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 ٣٠٠تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل:املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٢٠٢٨٦  
حمكمة االستئناف:حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه:١٤٣٥/٠٧/٢٦ رقم القرار:٣٥٣٢٩٣٥٣  

إعقارا-اأروشاإصاباتا-احْكٌلابدفعهاا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتإلعقارا-اإذنا
ساٍما-اإدخالابيتاتملالا-اسامعاتلدعوىاضدها-اإلزتمهابدفعاتألروش.ا

شهادةاتلشهود.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه بصفته وليا عىل قارص، طالبا احلكم بإثبات إعساره 
لعجزه عن دفع أروش إصابات صدر حكم قضائي بإلزامه بتسليمها للقارص املوىل عليه، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه والية قرر عدم علمه بإعسار املدعي، ونظرًا لورود إذن 
املقام السامي فقد جرى إدخال بيت املال يف الدعوى، وبعرضها عىل مندوبه قرر عدم املامنعة 
املدعي أحرض ثالثة شهود  البينة من  املدعي، وبطلب  يف حتمل األروش متى ثبت إعسار 
املدعي عن  إعسار  القايض  لدى  ثبت  فقد  ولذا  الدعوى،  فشهدوا بصحة  معدلني رشعا، 
سداد املبلغ املتعلق بذمته، وحكم بتحمل بيت املال ممثال بوزارة املالية هلذا املبلغ، فاعرتض 

مندوب بيت املال، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناء  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
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عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٥٢٠٢٨٦ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٩٥٦٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ 
واخلاص بدعوى إثبات إعسار )...(، وبناء عىل خطاب معايل وكيل وزارة العدل للشؤون 
القضائية ذي الرقم ٣٥١٢٧٢٣٢٤ يف ١٤٣٥/٥/١٢هـ املتضمن األمر الكريم باملوافقة 
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  اإلعسار،  دعوى  سامع  عىل 
الساعة ٥٥: ١٠، وفيها حرض وكيل املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...(، وحرض حلضوره ويل املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي رقم )...( بموجب صك الوالية الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٣٤٥١١٩١ يف 
١٤٣٣/١١/١٣هـ، وحرض حلضورمها حمامي فرع وزارة املالية بمنطقة املدينة املنورة )...( 

سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(.
ويف هذه اجللسة ادعى املدعي وكالة قائال يف دعواه: )إن يف ذمة موكيل للمدعى عليه مبلغًا 
ماليًا، وقدره ثالثامئة واثنان وثالثون ألفا ومخسامئة ريال، بموجب الصك الصادر من هذه 
املحكمة برقم ٣٤١٨٢٨٠٦ يف ١٤٣٤/٤/٨هـ، وذلك نتيجة أروش إصابات، وقد عجز 
موكيل عن السداد لكونه معرسا، وهو صغري يف السن، وال مال له، ويعاين من مرض تليف 

كبد، وتقرر عليه طبيا زراعة كبد؛ لذا أطلب احلكم بإثبات إعسار موكيل. هذه دعواي(. 
وبسؤال املدعى عليه والية عام جاء يف دعوى املدعي وكالة أجاب بقوله: )ما ذكره املدعي 
ألفا ومخسامئة  واثنان وثالثون  ماليًا، وقدره ثالثامئة  مبلغًا  بذمة موكله  أن يل  يف دعواه من 

ريال -هذا كله صحيح، و أما ما ذكره من إعساره فال أعلم عنه شيئا. هذه إجابتي(. 
وبعرض دعوى املدعي عىل مندوب املالية احلارض قال: )إذا ثبت رشعا إعسار املدعي 

أصالة فال مانع لدى وزارة املالية من سداد املبلغ املدعى به من بيت املال(. هكذا أجاب.
فاستعد  دعواه،  عىل  البينة  وكالة  املدعي  من  طلبت  احلد  هلذا  القضية  وصول  وعند 

بإحضارها يف اجللسة القادمة، فرفعت اجللسة لذلك. 
وفيها   ،١١  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف 
حرض أصالة )...( سعودي اجلنسية مضاف يف بطاقة األحوال لوالده برقم )...(، وتاريخ 
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كام  سابقا،  عنه  املنوه   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض  ١٤١٨/١١/١٠هـ،  يف  ميالده 
حرض مندوب فرع وزارة املالية بمنطقة املدينة املنورة املحامي )...( املنوه عنه سابقا بموجب 

خطاب التكليف ذي الرقم ٧٧٤٠٥ يف ١٤٣٥/٧/٥هـ.
ويف هذه اجللسة أحرض املدعي بينته التي وعد بإحضارها يف اجللسة املاضية، وهم شهود 
اإلعسار: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...(، وبسؤاهلم عن ما لدهيم من شهادة شهد كل واحد منهم بمفرده قائال: 
)أشهد اهلل العظيم أن املدعي أصالة )...( صغري يف السن وفقري معرس، وال يملك أموااًل 
ال ثابتة وال منقولة، وال يستطيع سداد ما عليه من حقوق. هذا ما لدي، وبه أشهد(. هكذا 

شهد كل واحد منهم بمفرده. 
ثم طلبت من املدعي معدلني لشهوده، فأحرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
الرقم )...(،  الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي  املدين ذي 
وبسؤاهلم عن الشهود قال كل واحد منهم بمفرده: )إن الشهود ثقات عدول(. هكذا قاال. 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وملا أحرضه املدعي من بينة اإلعسار، وهي ثالثة 
شهود معدلني رشعا، وألن األصل فيمن مل يبلغ احللم إعساره مع أن املبلغ املطالب به كبري؛ 
ثالثامئة  وقدره  بذمته،  املتعلق  املبلغ  سداد  عن   )...( املدعي  إعسار  لدي  ثبت  فقد  لذلك 
واثنان وثالثون ألفا ومخسامئة ريال، ويتحمل هذا املبلغ بيت املال ممثال بوزارة املالية، وبذلك 

حكمت. 
وبعرض احلكم عىل املدعى عليه وحمامي املالية قرر املدعى عليه القناعة به، وقرر حمامي 
املالية طلب االستئناف بدون الئحة اعرتاضية، فأجبته لطلبه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، بناء عىل املعاملة الواردة من 
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املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٥٩٥٦٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٦هـ واملحالة إلينا من 
فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٤٤٣٥٦٥ بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٢هـ 
فقد جرى منا نحن -قضاة الدائرة اجلزائية األوىل -االطالع عىل الصك الرشعي ذي الرقم 
٣٥٣٠٣٣٥٥ والتاريخ ١٤٣٥/٧/٥، الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض يف املحكمة 
العامة باملدينة املنورة، املتضمن دعوى املدعي)...( ضد)...( يف قضية إعسار، املحكوم فيه 
بام دون بباطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم.
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وطلب تشكيل جلنة جديدة للوقوف عىل حمل النزاع، وقد ورد قرار قسم اخلرباء باملحكمة 
بعد تطبيقها صكوك األطراف عىل الطبيعة متضمنا إثبات االعتداء، كام حرض مساح أمانة 
املنطقة وأفاد بأن املدعى عليها دخلت عىل أرض املدعي من جهة الشامل ومن جهة الرشق، 
وقد جرى من القايض االطالع عىل حمرض اللجنة املشكلة من إمارة املنطقة فوجده طبق ما 
جاء يف الدعوى، ولذا فقد حكم القايض عىل الرشكة املدعى عليها بأن تزيل مجيع ما أحدثته 
صكها،  حواه  بام  والتزامها  كانت  كام  وتسويتها  األرض  وإعادة  املدعي  أرض  يف  بناء  من 

فاعرتض وكيل املدعى عليها، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بجازان،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
العامة بجازان/املكلف برقم ٣٢٤٤٩٤٨٩  لنا من فضيلة رئيس املحكمة  املحالة  املعاملة 
وتاريخ   ٣٢١١٥٥٨٣٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٢/١٠/١٤هـ،  وتاريخ 
١٤٣٢/٠٩/٠٧هـ، ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٢/١١/١٩هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)١٠:٠٠(، وفيها حرض )...(.. سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض 
 )...( عن  بالوكالة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حلضوره 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، أصالة عن نفسه وبصفته رئيس جملس 
إدارة رشكة )...( وبالوكالة عن )...( و )...( و)...( و )...( و )...( و )...(، بصفتهم 
أعضاء بمجلس إدارة رشكة )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل املكلف بوزارة 
التجارة والصناعة بالرياض رقم )٣٥٠٩( وتاريخ١٤٣١/٧/٣هـ جلد)١٧٠(، واملخول 
احلكم  وقبول  والرفع  البينة  وإقامة  واملداعاة  واملرافعة  واملخاصمة  املطالبة  حق  فيها  له 
واالعرتاض عليه والصلح والتنازل واالستالم والتوقيع )...( إلخ، وادعى )...( بقوله: إين 
يل  مملوكة  جازان  بمنطقة  أرض  قطعة  اجللسة  هذه  يف  احلارض  موكلة  الرشكة  ببيع  قمت 
وهو  ١٤٢٢/١/٧هـ،  وتاريخ   )٣/١( برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب 
هلم  وأفرغت  عليها  املدعى  الرشكة  عىل  األوىل  القطعة  بيعت  أرض  قطعتي  عىل  يشتمل 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بجازان

تارخيها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٤٤٩٤٨٩ 
حمكمة االستئناف:حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٠ رقم القرار:٣٥١٥٣٢٢٠  

عقارا-اتعادتءاعىلاأرضا-ابناءاعميهاا-اجلنةالاطبيقاتلصكوكا-اجتاوزاحدوداتألرضا-ا
طمباإزتلةاتالعادتءا-سلتراسقلاتخلربتءا-اثبوتاتالعادتءا-اإلزتمابإزتلةاتإلحدتث.

را-اسولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)ليسالعلقاظاملاحق(.ا
2ا-مااروياأنارجمنياتخاصاماإىلاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاغلساأحدمهاانخاًلايفاأرضا

آلخلافقىضالصاحباتألرضابأرضهاوأملاصاحباتلنخلاأناخيلجانخمهامنها.ا
اا-مااجاءايفاتلكشافلا“وإذتابنىايفاأرضامغصوبةافطمباصاحباتألرضاسمعابنائها

سمع”.
تلغاصبارشيكًاايفا فيهااولواكانا بنىا أوا تلغصبا “وإناغلسهاا 4ا-مااجاءايفاتإلسناعلا

تألرضاتملغصوبة”.

أرض  يف  عملها  بإيقاف  احلكم  طالبا  عليها؛  املدعى  الرشكة  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
كام  والده،  من  باإلرث  إليه  آلت  والتي  هلا  املجاورة  أرضه  من  جزء  عىل  بالبناء  العتدائها 
طلب احلكم بإزالة اعتدائها، وذلك ألن أمارة املنطقة شكلت جلنة لتطبيق صكوك األطراف 
الدعوى  وبعرض  بذلك،  قرارًا  املدعي وأصدرت  أرض  الرشكة عىل  تعدي  هلا  ثبت  وقد 
عىل وكيل املدعى عليها أنكر االعتداء، ودفع باعرتاض موكلته عىل قرار اللجنة املذكورة 
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وطلب تشكيل جلنة جديدة للوقوف عىل حمل النزاع، وقد ورد قرار قسم اخلرباء باملحكمة 
بعد تطبيقها صكوك األطراف عىل الطبيعة متضمنا إثبات االعتداء، كام حرض مساح أمانة 
املنطقة وأفاد بأن املدعى عليها دخلت عىل أرض املدعي من جهة الشامل ومن جهة الرشق، 
وقد جرى من القايض االطالع عىل حمرض اللجنة املشكلة من إمارة املنطقة فوجده طبق ما 
جاء يف الدعوى، ولذا فقد حكم القايض عىل الرشكة املدعى عليها بأن تزيل مجيع ما أحدثته 
صكها،  حواه  بام  والتزامها  كانت  كام  وتسويتها  األرض  وإعادة  املدعي  أرض  يف  بناء  من 

فاعرتض وكيل املدعى عليها، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بجازان،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
العامة بجازان/املكلف برقم ٣٢٤٤٩٤٨٩  لنا من فضيلة رئيس املحكمة  املحالة  املعاملة 
وتاريخ   ٣٢١١٥٥٨٣٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٢/١٠/١٤هـ،  وتاريخ 
١٤٣٢/٠٩/٠٧هـ، ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٢/١١/١٩هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)١٠:٠٠(، وفيها حرض )...(.. سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض 
 )...( عن  بالوكالة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حلضوره 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، أصالة عن نفسه وبصفته رئيس جملس 
إدارة رشكة )...( وبالوكالة عن )...( و )...( و)...( و )...( و )...( و )...(، بصفتهم 
أعضاء بمجلس إدارة رشكة )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل املكلف بوزارة 
التجارة والصناعة بالرياض رقم )٣٥٠٩( وتاريخ١٤٣١/٧/٣هـ جلد)١٧٠(، واملخول 
احلكم  وقبول  والرفع  البينة  وإقامة  واملداعاة  واملرافعة  واملخاصمة  املطالبة  حق  فيها  له 
واالعرتاض عليه والصلح والتنازل واالستالم والتوقيع )...( إلخ، وادعى )...( بقوله: إين 
يل  مملوكة  جازان  بمنطقة  أرض  قطعة  اجللسة  هذه  يف  احلارض  موكلة  الرشكة  ببيع  قمت 
وهو  ١٤٢٢/١/٧هـ،  وتاريخ   )٣/١( برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب 
هلم  وأفرغت  عليها  املدعى  الرشكة  عىل  األوىل  القطعة  بيعت  أرض  قطعتي  عىل  يشتمل 
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بموجب الصك الصادر من كتابة عدل جازان األوىل برقم ٢٤٩ وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٥هـ، 
وبيعت القطعة الثانية عىل )...( وأفرغت له بموجب الصك الصادر من كتابة عدل جازان 
القطعة  برشاء  عليها  املدعى  الرشكة  قامت  ثم  ١٤٢٤/٦/٥هـ،  وتاريخ   ٧٠ برقم  األوىل 
بالبناء عىل جزء من  اعتدوا  بالعمل يف أرضهم  قيامهم  الثانية وأصبحت ملكًا هلم، وأثناء 
أريض املجاورة هلم من جهة الشامل واململوكة لوالدي بموجب الصك الصادر من املحكمة 
العامة بجازان برقم ٨١ وتاريخ ١٤١٧/٦/٢٤هـ، واملفروض نصيبي منها بموجب وثيقة 
القسمة بني ورثة والدي املؤرخة يف ١٤٢٣/٤/١٥هـ حيث جتاوزوا حدود صكهم، وقد 
الطبيعة  عىل  للشخوص  قبلهم  من  جلنة  وشكلت  بشكوى  جازان  منطقة  إلمارة  تقدمت 
وتطبيق الصكوك، وصدر قرار اللجنة املتضمن تعدي الرشكة وجتاوزهم املساحة املشمولة 
بصكهم من جهة الشامل، ثم صدر أمر أمري املنطقة بإلزام الرشكة بام جاء يف قرار اللجنة، إال 
أهنم مل يلتزموا بذلك، أطلب إيقاف الرشكة عن العمل حتى صدور احلكم يف القضية وإزالة 
اعتدائهم، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة أجاب بقوله: إن ما جاء يف 
دعوى املدعي من بيعه عىل الرشكة فصحيح، أما من ناحية التعدي عىل أرض أخرى جماورة 
لألرض املفرغة لنا فهذا غري صحيح، وقد شكلت جلنة لذلك ومل نوافق عىل قرارها ونرغب 
يف تشكيل جلنة مكونة من األمانة ومكتب مساحة معتمد ومن املحكمة لتطبيق الصكوك، 
ذلك،  عىل  املرتتبة  التعليامت  اتباع  من  لدينا  مانع  ال  اللجنة  قبل  من  ذلك  اتضاح  وعند 
وبعرض جواب املدعى عليه وكالة عىل املدعي أجاب بقوله: ما ذكره املدعى عليه بخصوص 
طلبه إخراج جلنة جديدة فال مانع لدي أن خترج جلنة جديدة برئاسة املحكمة طرفكم، هكذا 
أجاب. عند ذلك قررت الكتابة لقسم هيئة النظر للخروج بحضور الطرفني ومكتب مساحة 
الطبيعة  عىل  الصكوك  مجيع  لتطبيق  اإلمارة  ومن  األمانة  من  ومندوب  األمانة  من  معتمد 
وعىل املخطط املعتمد من األمانة، واستعد وكيل الرشكة بتحمل تكاليف املكتب. ويف يوم 
األربعاء املوافق ١٤٣٤/٠٦/١٤هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة صباحًا، وفيها حرض 
العام  املدير  خطاب  وردنا  قد  وكان  عليها،  املدعى  الرشكة  مندوب عن  ومل حيرض  املدعي 
املكلف لرشكة )...( برقم ٢٠١٣/٤٤٣ وتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٣م واملحال برشح فضيلة 
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من  )نطلب  منه:  احلاجة  ونص  ١٤٣٤/٦/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٤٤٤٩٨٠ رقم  الرئيس 
من  للرشكة  الرشعي  الوكيل  متكن  لعدم  وذلك  آخر  موعد  إىل  اجللسة  تأجيل  فضيلتكم 
احلضور يف هذا الوقت اللتزامات سابقة لديه مع موافاتنا باملوعد اجلديد واهلل املوفق املدير 
تأجيل  من  لدي  مانع  ال  بقوله:  أجاب  املدعي  عىل  ذلك  (.وبعرض   )...( املكلف  العام 
افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٦/٢١هـ  األربعاء  يوم  ويف  اجللسة.  رفع  قررت  عليه  اجللسة، 
سعودي   )...( فيها  حرض  كام  املدعي  فيها  وحرض  صباحا،  عرش  احلادية  الساعة  اجللسة 
اجلنسية بموجب  بالوكالة عن )...(، سعودي  املدين رقم )...(  السجل  اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( بصفته رئيس جملس إدارة رشكة )...( بموجب السجل التجاري 
رقم )...( وتاريخ ١٤١٣/٢/٢٦هـ بموجب عقد التأسيس بعدد )١( اجللد األول صحيفة 
)١( إىل صحيفة )٣٦( لدى كتابة عدل جازان األوىل بتاريخ ١٤١٣/٥/٢٦هـ، وبموجب 
الوكالة عن جملس اإلدارة رقم ٣٥٠٣ وتاريخ ١٤٣١/٧/٣هـ بالوكالة الصادرة من وزارة 
حق  ختوله  والتي   ،٢٧٠ اجللد  ١٤٣٣/١/٢٩هـ  وتاريخ   ٢٧٠ رقم  والصناعة  التجارة 
املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها والتسليم والنفي واإلثبات واإلقرار والتوقيع 
)...( إلخ، كام حرض )...( املثبتة بياناته بعاليه، وكان قد وردنا خطاب رئيس قسم اخلرباء 
يف  املؤرخ  املحرض  وبرفقه  ١٤٣٤/٥/١٥هـ  وتاريخ   ٣٤٧١٨٣١١ رقم  باملحكمة 
١٤٣٤/٤/٢٠هـ، واملتضمن ما نصه : )ويف يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٤/٢٠هـ حرض 
املدعي ومندوب الرشكة ومساح من مكتب )...( ومساح األمانة، ومن ثم جرى االنتقال 
يف   ٢٤٩ ورقم  ١٤٢٤/٦/٥هـ  يف   ٧٠ رقم  الرشكة  صكوك  تطبيق  وتم  النزاع  موقع  إىل 
١٤٢٧/١٢/٢٥هـ عىل الطبيعة، وحسب املخطط املعتمد من األمانة من قبل مساح املكتب 
)...( ومساح األمانة، ووجد بأنه دخلت من جهة الرشق والشامل يف أرض اجلار الشاميل 
قدرها  بمساحة  الــرشق  ومن  =٩٩٠٤م٢  ــا٣٢*٣٠٩،٥م  ــدره ق بمساحة  املدعي 
٣٢*١٧،٥٠م = ١٠٤٧،٥٥م٢ وقد اتضح بأن الرشكة قد قامت ببناء أربع عامئر قائمة، 
بينه  نزاع  بأنه يملك األرض بموجب صك قطع  أفاد  املدعي عن متلكه لألرض  وبسؤال 
وبني األمانة، وحيتوي عىل أرض )...( ومن ضمنها أرض رشكة )...(، كام نرفق الكروكي 
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التداخل والتصوير اجلوي للموقع عام ١٤٢٩هـ و ١٤٣٤هـ، وباهلل  الذي يوضح مقدار 
التوفيق. مساح األمانة )...( توقيع أعضاء هيئة النظر ويل )...( التوقيع )...( التوقيع.اهـ. 
وبعرضه عىل املدعي قال: ما جاء يف هذا املحرض صحيح. وبعرضه عىل املدعى عليهام وكالة 
لدينا اعرتاض عليه، ونطلب مهلة  اهليئة وهذا ما حصل ولكن  لقد خرجنا مع  نعم  قاال: 
املوافق  األربعاء  يوم  ويف  اجللسة.  رفع  قررت  ذلك  عند  أجابا.  هكذا  ذلك،  لبيان 
١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة صباحا، وحرض فيها الطرفان وأضافا 
حيرض،  ومل  اجللسة  هذه  يف  باحلضور  بتبليغه  قمنا  وقد  األمانة  مساح  حضور  نطلب  بأننا 
ونطلب تأجيل اجللسة حلني حضوره، عليه فقد قررت رفع اجللسة. ويف يوم األربعاء املوافق 
١٤٣٤/٠٧/١٩هـ افتتحت اجللسة الساعة التاسعة والنصف صباحا، وحرض فيها املدعي 
اجلنسية  سعودي   ،)...( األمانة  مساح  حلضورهم  حرض  كام   )...( وكالة  عليه  واملدعى 
بموجب السجل املدين رقم )...(. وجرى سؤال مساح األمانة عام لديه عند خروجه عىل 
الطبيعة برفقة الطرفني وهيئة النظر باملحكمة، فقال: تبني من خالل تطبيق صكوك الرشكة 
عىل الطبيعة وعىل املخطط املعتمد من األمانة بأن الرشكة قد دخلت عىل أرض املدعي من 
الرشق  أرضه من جهة  كام دخلوا عىل  م،  إمجالية وقدرها )٩٩٠٤(  بمساحة  الشامل  جهة 
بالبناء طبقوا  قيامهم  أيضا بمساحة إمجالية قدرها )١٠٤٧،٥٥(م، وسبب ذلك أهنم عند 
يطبقوا  أن  والصحيح  الــوادي،  جمرى  حرم  وهو  )٢٠(م  عرض  شارع  عىل  صكوكهم 
صكوكهم عىل جمرى الوادي القديم قبل التعديل، وهذا أدى إىل زحفهم إىل أرض املدعي 
مساح  ذكره  ما  بخصوص  قال:  وكالة  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  الشامل،  جهة  من 
األمانة عن اإلزاحة من جهة اجلنوب فإن األمانة مل تنفذ جمرى الوادي بشكل صحيح؛ حيث 
األمانة جعلت عرض  تنفيذ  الوادي )١٠٠( مرت، وعند  أن عرض  عند رشائنا  املعتمد  إن 
 )...( الشارع  بني  مساحة  عنه  نتج  مما  صكنا  حدود  اختلفت  وبالتايل  مرتا،   )٧٩( الوادي 
اجلدار  عىل  الشامل  جهة  من  صكوكنا  تطبيق  عند  اعتمدنا  وقد  اجلنوب،  جهة  من  وحدنا 
املوجود عىل الطبيعة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعي قال: إهنم وضعوا يف اجلهة 
وتسليمي  ذلك  إزالة  أطلب  هلم،  مباين  الشاملية  اجلهة  ومن  مستودعات  الرشقية  الشاملية 
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االثنني  يوم  فقد قررت رفعها. ويف  قال. ونظرًا النتهاء وقت اجللسة  أريض كاملة، هكذا 
املوافق١٤٣٤/٠٨/٠١هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة والنصف صباحا، وحرض فيها 
الصلح  املدعى عليه وكالة )...(، ويف هذه اجللسة جرى عرض  املدعي وحرض حلضوره 
ومل  كلمتهم  وأن  سبق  حيث  معهم،  أصطلح  لن  إين  املدعي:  فقال  عليه،  وحثهام  عليهام 
يرتدعوا، وصدر أمر بإيقافهم من املحكمة ومل يرتدعوا، هكذا أجاب. وأجاب املدعى عليه 
وكالة بقوله: إننا مستعدون بالصلح، هكذا أجاب. ثم جرى رفع اجللسة للتأمل. ويف يوم 
فيها  وحرض  صباحًا  الثامنة  الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/١٠/١٤هـ  األربعاء 
بتاريخ  املعاملة فوجدت هبا حمرض تطبيق ومعاينة  الطرفان، ثم جرى االطالع عىل أوراق 
١٤٣٢/٧/١٦هـ، ويتضمن ما نصه: بناء عىل خطاب مدير الشؤون اإلدارية برشكة )...( 
رقم ٢٠١١/٤٤٥ وتاريخ ٢٠١١/٤/٦م واملتضمن رغبتهم يف تطبيق الرفوعات املساحية 
املعدة من قبلهم ومن قبل الشاكي الشيخ )...( واملخطط التنظيمي املعتمد من قبل األمانة، 
بإمارة  التعديات  وعىل ضوء ذلك تم شخوصنا نحن أعضاء جلنة مراقبة األرايض وإزالة 
منطقة جازان ومندوب رشكة )...( مدير الشؤون اإلدارية )...( والشاكي )...( وصاحب 
مكتب )...( املهندس )...( ... اجلنسية ومندوب املكتب )...( املهندس )...( ... اجلنسية، 
وبعد اكتامل مجيع األعضاء يف املوقع حمل النزاع تم تطبيق الرفع املساحي املعد من قبل رشكة 
)...(، والرفع املساحي املقدم من قبل الشاكي، واملخطط التنظيمي للموقع املعتمد من قبل 
ووفق  النزاع،  حمل  األرض  أركان  عىل  القائمة  العالمات  ضوء  عىل  جازان  منطقة  أمانة 
واملساحات  األطوال  وبموجب  املساحية،  الرفوعات  مجيع  عىل  املوضحة  اإلحداثيات 
أدناه مطابقة  املوضح أسامؤنا  اللجنة  لنا أعضاء  اتضح  )...(، وقد  املوضحة بصك رشكة 
 ،)...( ومكتب   )...( مكتب  اهلندسيني  املكتبني  قبل  من  املعدة  املساحية  الرفوعات  مجيع 
واملخطط التنظيمي املعد من قبل أمانة جازان املعتمد برقم ٢٨٨٠٩ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٦هـ، 
وصك رشكة )...( رقم ٣/١ وتاريخ ١٤٢٢/١/٧هـ، عىل الطبيعة، ومن خالل املعاينة 
والتطبيق اتضح بأن رشكة )...( قد جتاوزت املساحة املشمولة بصكهم من الناحية الشاملية 
مكتب  قبل  من  املعد  املساحي  بالرفع  موضحة  فيها،  مبان  ثالثة  بإنشاء  الشاكي  أرض  يف 



284

عقار

)...(، وأن رشكة )...( قد قامت باالعتداء عىل أرض )...( الشيخ )...( من الناحية الشاملية 
بمساحة إمجالية قدرها ١٤١٩٥٫٧٥ مرتا، وأن هذا املحرض تأكيد ملا ورد ذكره يف املحرض 
بتاريخ ١٤٣٢/٢/٢٨هـ، ونرى نحن أعضاء  اللجنة  قبلنا نحن أعضاء  املعد من  السابق 
اللجنة إلزام رشكة )...( بإزالة ما أحدثوه بأرض الشاكي املجاورة هلم من الناحية الشاملية 
وااللتزام باملساحة املحددة هلم بموجب صكهم رقم ٣/١ وتاريخ ١٤٢٢/١/٧هـ املفرغ 
هلم أصاًل من قبل الشاكي، وااللتزام باملخطط التنظيمي املعتمد من قبل أمانة منطقة جازان 
توقيع   )...( الرشطة  مندوب  توقيع   )...( الزراعة  مندوب  توقيع   )...( املالية  مندوب 
مندوب األمانة )...( توقيع مندوب اإلمارة رئيس اللجنة )...( توقيع(.اهـ. فبناء عىل ما 
تقدم من الدعوى واإلجابة، وملا جاء يف قرار هيئة النظر، وقرار اللجنة املشكلة املشار إليهام 
أعاله، ولقوله عليه الصالة والسالم: )ليس لعرق ظامل حق(، وملا رواه أبو داود من حديث 
عروة بن الزبري قال: ولقد أخربين الذي حدثني هذا احلديث: )أن رجلني اختصام إىل النبي 
صىل اهلل عليه وسلم غرس أحدمها نخاًل يف أرض آلخر فقىض لصاحب األرض بأرضه 
بالفؤس وإهنا  فلقد رأيتها إهنا لترضب أصوهلا  النخل أن خيرج نخله منها،  وأمر صاحب 
لنخل عم(، قال أمحد: العم: الطوال. قال يف الكشاف: )وإذا بنى يف أرض مغصوبة فطلب 
صاحب األرض قلع بنائه قلع، قال ابن قدامة: ال نعلم يف ذلك خالفًا بني الفقهاء(. وقال يف 
اإلقناع: )وإن غرسها الغصب أو بنى فيها ولو كان الغاصب رشيكًا يف األرض املغصوبة(. 
بناء يف  أحدثته من  ما  تزيل مجيع  بأن   )...( املدعى عليها رشكة  الرشكة  فقد حكمت عىل 
أرض املدعي، حسب ما جاء يف قرار هيئة النظر والتقرير اهلنديس املرفق به وإعادة األرض 
وتسويتها كام كانت والتزامها بام حواه صكها. وبعرض احلكم عليهم قرر املدعي القناعة 
بالئحة  االستئناف  ملحكمة  رفعه  وطلبا  القناعة،  عدم  وكالة  عليهام  املدعى  وقرر  بذلك 
لتقديم  احلكم  صك  من  صورة  الستالم  أيام  عرشة  بعد  باملراجعة  فأفهمتهام  اعرتاضية 
اعرتاضهام عليه، وأفهام بالتعليامت املتعلقة هبذا اخلصوص. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٠/١٤هـ.
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بمحكمة  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بجازان برقم 
٣٢١١٥٥٨٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٨هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ)...( 
برقم ٣٤٣٦٢٧٩٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، اخلاص بدعوى)...( ضد/ رشكة )...( 
يف ملكية عقار املتضمن احلكم بام هو مدون بالصك ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة تقرر الدائرة املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 2لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٥١٣٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٦ رقم القرار:٣٥١٥٩٣٤٣  

عقارا-اتعادتءاعىلاأرضا-اإزتلةاتلبمديةالقورهاا-اطمباكفايدهااعنهاا-اتسائذتناتملقاما
تلقاميا-اإذنهابقامعاتلدعوىا-ادفعابكوناتألرضابيضاءا-اتدعاءاإحيائهاا-اشهادةاشهودا
عدولا-اوسوفاتلقايضاعىلاتألرضا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اأرضاغرياحمياةا-ارصفاتلنظل.

تملادةا)258(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها إدارة بلدية إحدى املدن؛ طالبًا إلزامها بكف يدها 
عن أرضه ومتكينه من الترصف فيها وإعادة تسويرها بعد أن اعتدت البلدية عليها وأزالت 
مندوب  عىل  عرضها  جرى  الدعوى  بسامع  السامي  املقام  إذن  ورود  وبعد  األرض،  سور 
البلدية املدعى عليها فأنكر صحتها، ودفع بأن األرض حمل الدعوى فضاء جبلية وقد حاول 
من  البينة  وبطلب  األرض،  يف  أحدثه  ما  وأزالت  البلدية  فمنعته  عليها  يعتدي  أن  املدعي 
املدعي أحرض شهودًا معدلني رشعًا فشهدوا بأن جد املدعي قد أحيا األرض املذكورة قبل 
تاريخ منع اإلحياء، وقد ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا أن األرض جبلية عىل طبيعتها وال 
يوجد فيها إحياءات سوى أساسات من البلك، وهي ال تعد إحياء عرفا يف األرايض اجلبلية، 
كام وقف القايض عىل حمل النزاع، ونظرًا ألن املدعي قرر أن جده أحيا األرض بتسويرها، 
وألن ذلك ال يعد إحياء ملثلها عرفًا حسبام جاء يف قرار اخلرباء، لذا فقد حكم القايض برصف 
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النظر عن الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، لدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بالطائف، وبناًء عىل املعاملة 
املعاملة  وهي  ١٤٢٧/٤/٢٣هـ،  يف   ٣٢٨٦ برقم  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
الصادر عليها األمر السامي الربقي رقم ٤/ب/ ٤١٣٧٥ يف ١٤٢٥/٨/١٣هـ، املتضمن: 
أنه ال مانع من سامع دعوى )...( ضد بلدية الطائف لدى املحكمة املختصة يف األرض مدار 
البحث، إلخ، عليه ففي هذا اليوم األربعاء ١٤٢٨/٨/٩هـ الساعة التاسعة افتتحت اجللسة 
يف  وادعى   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املدعي  فيها  وحرض 
اجلنسية  سعودي   )...( الطائف  بلدية  حمامي  الرشعي  املجلس  يف  معه  احلارض  مواجهة 
بموجب السجل املدين رقم )...( قائاًل يف دعواه: إن بلدية الطائف قد اعتدت عىل أريض 
ظلاًم وعدوانًا يف الساعة السادسة مساء من تاريخ ٦ـ١٤١٥/١٢/٧هـ يف أثناء إجازة احلج 
وأزالت السور الذي حييط هبا وهو من البلك وأساس من احلجر وطمست معامل األرض، 
عن  األسوار  بإزالة  أقر  قد   )...( البلدية  مراقب  وكان  القديمة  األساسات  سوى  يبق  ومل 
ثم  تقريبًا،  عام ١٣٨٢هـ  منذ  أحياها  الذي  والدي  تركة  من  ملكي وهي  التي هي  أريض 
أصبحت من نصيبي بعد تنازل الورثة يل وهذه األرض تقع مقابل داري من رشق، وبينها 
وبني الدار شارع نافذ عرضه مخسة عرش مرتًا يف قرية )...( التي أسكن فيها، وهذه األرض 
التي أزالتها البلدية حيدها من الشامل شارع عرض ١٠ مرت وطول الضلع ثالثة وثالثون مرتا 
ومخسون سنتيمرتا والضلع الرشقي طوله مخسة وستون مرتا وحيده شارع عرضه ٤ مرت ومن 
ورائه حديقة والضلع اجلنويب مخسة وعرشون مرتا وثالثون سنتيمرتا ثم ينكرس غربًا بالطول 
ستة عرش مرتًا وثالثني سنتيمرتا وحيده شارع عرض ٨ مرت يليه ملك )...( والضلع الغريب 
يبدأ من اجلنوب بطول ٣٠ مرتًا ثم ينكرس من الشاميل الرشقي بطول ٣٢ مرتا وحيده شارع 
عرضه ١٥ مرتا، يفصل بني داري وبني هذه األرض واملساحة اإلمجالية حسب الكروكي 
كف  أطلب  فإين  هذا  وعىل  املربع،  املرت  من  مربعًا  مرتًا  وعرشون  وواحد  وتسعامئة  ألفان 
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دعواي.  هذه  كانت،  كام  تسويرها  وإعادة  فيها  الترصف  من  ومتكيني  أريض  عن  البلدية 
ليست من  إن هذه األرض  قائاًل:  الدعوى أجاب  البلدية عام جاء يف  وباستجواب حمامي 
ملك املدعى وإنام هي أرض فضاء جبلية كانت عىل أهنا منتزه قرية )...( وإن املدعي حاول 
أن يعتدي عىل هذه األرض وأحرض البلك والبطحاء، ولكن البلدية أزالت احلدث يف وقته 
بتاريخ ١٤١٦/١٢/٧هـ ولست يف عام ١٤١٥هـ ويف ذلك حمرض موقع عليه من  وكان 
البلدية والرشطة كام أن صك ملكية املدعي لداره التي أشار إليها تشري إىل أنه حيده من جهة 
الرشق أرض فضاء، ونطلب رصف النظر عن دعواه ومنعه من هذه األرض. وبعرض هذه 
اإلجابة عىل املدعي أجاب قائاًل: ال صحة ملا دفع به وإن لدي ما يثبت أن األرض قديمة 
وحمياة وأن تعدي البلدية كان من باب الظلم، هكذا أجاب. وعليه طلبت من املدعي إحضار 
ما لديه من بينات كام طلبت منه إبراز ما لديه من مستندات رشعية فأجاب قائال: ليست 
لدي صك ملكية ولكن عندي مشاهد من البلدية ومن شيخ القبيلة، فطلبت منه أن حيرض 
ما لديه، كام طلبت من البلدية تقديم حمارض اإلزالة وطلبت من املدعي إحضار ملكية الدار 
بلدية  حمامي  حرض  كام  املذكور   )...( املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  ورفعت 
إليها وكذا صك  التي أشار  املستندات  الطائف )...(، ويف هذه اجللسة طلبت من املدعي 
وأما  بإحضاره،  ومستعد  أحرضه  فلم  امللكية  صك  أما  قائاًل:  فأجاب  املجاور  بيته  ملكية 
عليها،  االطالع  وأطلب  لديكم  باملعاملة  ومرفقة  منها  صور  إال  عندي  فليس  املستندات 
وزارة  عنوان  عليها  ورقة  عىل  وإقرار  املشهد  صورة  وجد  املعاملة  أوراق  إىل  وبالرجوع 
الشؤون البلدية والقروية ـ بلدية الطائف تتضمن: نعم أنا املراقب )...( أشهد أن الساس 
املبني من احلجر والبلك بجوار منتزه )...( والعائدة لـ )...( قديم قبل إنشاء منتزه )...( 
عيد  عطلة  يف  املذكور  وقام  تقريبًا  مرت  واحد  اجلبل  وجهة  تقريبًا  سنتيمرتا  مخسني  بارتفاع 
األضحى ١٤١٦/١٢/٦هـ بإحضار كمية من البلك والبطحاء ووضعها بجانب احلوش، 
وقد تم إزالة األثر القديم واجلديد من الضلع الغريب والرشقي، لذا حرر هذا املشهد يف حينه 
وتارخيه إبراء للذمة عند مساءلتي واهلل املوفق. املقر بام فيه )...( توقيع ومل يكتب تاريخ حترير 
برقم ١١٥٢ يف  والشفا  اهلدا  تطوير  وحدة  رئيس  أبرز صورة من خطاب  كام  السند.  هذا 
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١٤٢٠/٧/١٢هـ موجه لرئيس بلدية اهلدا وفيه أن املوقع خارج املنطقة املوقوفة، كام أبرز 
صورة ملشهد من جماورين وسكان يف قرية )...( منهم )...( و )...( وغريهم جمموعهم أحد 
عرش شخصًا ومذيلة بختم شيخ القبيلة )...(، تتضمن مشهدا بأن األرض الواقعة بحجر 
دار املدعو )...( هي ملك من أمالكه منذ زمن بعيد وحمياة إحياء رشعيًا وموروثة عن والده 
املذكور  أبرز صورة ملحرض رضا واتفاق بني كل من )...(  إلخ، كام  وبجانب ملكه )...( 
الواقعة بوادي  تنازل عام خيصهم يف قطعة األرض  وإخوانه )...( و )...( و )...(، وفيها 
الشامل شارع يؤدي للحديقة وغربًا  املجاورة لدار أخينا )...( وحدود األرض من   )...(
شارع ورشقًا شارع وجنوبًا شارع، ليس لنا فيها معارضه ومذيلة بتوقيع املتنازلني وشهادة 
وكتابة )...( و )...( شاهد و )...( شاهد و )...( إلخ، كام أبرز صورة ذكر أهنا للمصور 
اجلوي وذكر أن فيه توضيحًا للموقع، وبعرض هذا عىل حمامي البلدية أجاب قائاًل: )إن هذه 
األوراق التي قدمها املدعي جمرد أوراق عادية غري موثقة وإن حمرض البلدية يتضمن توضيح 
بتاريخ ١٤١٦/١٢/٧هـ  الواقع فطلبت منه أن حيرضه فأبرز صورة عنه تتضمن: حمرضا 
يتضمن: أنه تم الوقوف عىل موقع اإلحداث الواقع بوادي )...( خلف اهلالل األمحر بجبل 
البلك مبني وجزء منه مرصوص وتم  الوقوف تم وجود بلك وبطحاء وفيه  )...( وأثناء 
ببلدية اهلدا كل من )...( و )...( وكذلك دوريتني هبا ثالثة من  التعديات  وجود مراقب 
أفراد الرشطة وعند وقوفنا عىل املوقع تم مقابلة صاحب اإلحداث )...( وأخذ عليه تعهد 
البلدية  البلك والبطحاء من املوقع خالل ساعة ونصف وإال سيتم إزالته عن طريق  بنقل 
وقام  اإلحداث  للموقع  املجاور  منزله  حوش  داخل  إىل  البلك  نقل  يف  املواطن  رشع  وقد 
شيول البلدية بإزالة البطحاء ومسحها باألرض وتم نقل الطوب من اجلهة الرشقية لألرض 
يقوم  تعهد  بتوقيع  املذكور  املواطن  مطالبة  وعند  النظافة  رشكة  وقالبات  عامل  بواسطة 
بموجبه بإصالح أعمدة اإلنارة التي وجدت مكسورة باملوقع والتي شاهدها سعادة رئيس 
بلدية شامل الطائف ليلة األربعاء املوافق ١٤١٦/١٢/٦هـ رفض املواطن ذلك وأفاد بأنه 
ليس لديه علم بذلك وال يعرف من ذلك شيئًا إطالقا وقد تم أخذ تعهد خطي عىل املواطن 
املذكور بنقل البلك والبطحاء وعدم تكرار اإلحداث يف املوقع مرة ثانية، كام تم أيضًا إزالة 
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حوض سيارة دينا كان باألرض املعتدى عليها وضعه بداخل حوش منزله.. إلخ مندوب 
وموظفي   )...( و   )...( و   )...( الطائف  رشطة  مندوب   )...( الطائف  شامل  من  البلدية 
بلدية اهلدا )...( و )...((. وبمجاهبة املدعي بام ورد يف هذا املحرض أجاب قائال: ال صحة 
ملا ورد يف هذا املحرض ومل أكن حارضًا ومل أتعهد بنقل البلك وال البطحاء وقد كنت وقتها يف 
العشاء  مكة ألين أعمل يف أعامل موسم احلج، وعندما وصلني اخلرب حرضت عند صالة 
سبق  الذي  والبلك  البطحاء  وبذلك  القديمة  األرض  أسوار  أزالت  البلدية  أن  ووجدت 
إزالة  بأن  القديم، علاًم  السور  ارتفاع احلوش عىل  أحرضهتا قبل سنتني من أجل أن أكمل 
البلدية كانت وقت صالة املغرب بتاريخ ٦ -١٤١٦/١٢/٧هـ، وهكذا أجاب. وقرر أن 
هذه األرض مشهورة ومعروفة من قديم وعندي عليها البينة كام قدم حمامي البلدية صورة 
يف   ٩/٦/١٠٠ برقم  مسجل  والصك  لــألرض  املجاور  ملنزلة  املدعي  متلك  صك 
مرتين  بارتفاع  البلك  من  حلوش  املذكور   )...( ملكية  إثبات  وفيه  ١٤١٩/١٠/٢٨هـ، 
الواقع يف قرية )...( الضلع الشاميل بطول تسعة أمتار وحيده أرض فضاء أفاد املنهي أهنا تابعة 
له والضلع الرشقي بطول أربعة وعشني مرت وحيده شارع غري حمدد العرض التصاله بأرض 
فضاء وحيد به خط مسفلت وأفاد املنهي أنه حيده شارع بعرض مخسة عرش مرتًا ويليه أرض 
بعد  الرشق  إىل  الواقعة  هي  هبا  املدعى  األرض  أن  املحامي  وذكر  إلخ   )...( املنهي  ملك 
الشارع، وبسؤال املدعي عن ذلك قال: نعم صحيح إهنا ملكي، ثم سألت حمامي البلدية هل 
لديك زيادة بينة أو مستندات قال: ال بل التي بذلت بينام قرر املدعي أن عنده شهودًا، وحيث 
النظر. ويف جلسة أخرى يوم  النزاع بصحبة هيئة  الوقوف عىل موقع  احلال ما ذكر قررت 
االحد ١٤٢٩/١/٢٥هـ تم التواجه إىل مقر النزاع حيث توجهت أنا ناظر القضية وبصحبة 
املدعي )...( يف وادي )...( قرية  الضبط )...( و )...( واستقر وقوفنا جوار بيت  كاتب 
)...( حيث حرض املدعي )...( كام حرض حمامي بلدية الطائف )...( وحال وقويف طلبت 
هو  واحلوش  البيت  هذا  إن  قائاًل:  فأجاب  الدعوى  حمل  األرض  إىل  يشري  أن  املدعي  من 
طريق  معها  يمر  والتي  بيتي  من  الرشقية  اجلهة  هذه  وأن  رشعي  صك  بموجب  ملكي 
األسفلت هو شارع قديم عرضه مخسة عرش مرتًا خيدم أهل القرية ومن يمر يف األرض التي 
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هي حمل الدعوى هي هذه التي رشق السكة األسفلت وأشار إليها بيده، وهي أرض جبلية 
فيها جزء مما ييل السكة ممهد ومستصلح وغالبية األرض عبارة عن قمة جبل يصل ارتفاعها 
عن السكة حوايل ستة وإىل ثامنية أمتار، وهي حسب إشاريت إليها أرض كبرية قد عمل هلا 
رسم كروكي حيث الضلع الرشقي مخسة وستون مرتًا، وذكر أنه حيده شارع عرضه أربعة 
مرت ومتام احلد احلديقة ووجد أن احلديقة ووجد أن احلديقة قائمة للبلدية، ولكن الشارع غري 
حتته  ومن  القمة  أعىل  وهو  مرتًا  وثالثون  ثالثة  الشاميل  والضلع  جبلية  أرض  هو  بل  منفذ 
شارع قد قص من اجلبل مسفلت وذكر املدعي )...( أن البلدية اقتطعت هذا الشارع من 
أرضه بموجب كروكي، والبلدية وذلك بموافقته للمصلحة العامة والضلع الغريب يبدأ من 
بطول ثالثني مرتًا وحيده شارع أسفلت  اجلنوب  إىل  ينكرس  ثم  اثنان وثالثون مرتًا  الشامل 
والضلع اجلنويب مخسة وعرشون مرتًا ثم ستة عرش مرتًا ونصف ثم ثامنية مرت وحيده الشارع 
اإلسفلت عرضه ثامنية مرت ثم طلبت من املدعي أن يوضح ما هي اإلحياءات التي أحياها يف 
بوضع جدار من  وقام  األرض  إىل هذه  والدي سبق  أن  قائاًل  أجاب  اجلبلية  األرض  هذه 
البلك القديم من مجيع اجلهات األربع ثم قسمها يف حياته بني أوالده أربعة أقسام وأشار إىل 
اجلدار القاسم وهو تقريبًا يف منتصف األرض حيث وجد بناء يف حدود أربع رصات من 
البلك ممتدة يف طهر اجلبل وبعضها متهدم وقال املدعي إن هذه قديمة منذ عهد والدي منذ 
ثالثة وأربعني عامًا ولكن البلدية أزالتها من مجيع اجلهات حيث أحرضت عامل يف شهر ذي 
احلجة ١٤١٥/١٢/٧هـ وقت أذان املغرب ثم سألته هل هناك إحياءات أخرى غري هذا 
اجلدار الذي أقامه والدك أجاب قائاًل ال ولكن أحرضت بلك عام ١٤١٤هـ من أجل أن 
أسور األرض مثل مجاعتي املجاورين وبعد هذا سألت حمامي البلدية )...( عام يقوله يف هذا 
اجلدار القديم الذي أشار إليه املدعي والذي زعم أن البلدية أزالته فأجاب قائاًلك إن كالم 
املدعي كله غري صحيح حيث إنه حاول االعتداء عىل األرض عام ١٤١٦هـ وأثبت ذلك 
بمحرض موقع من مندوبني من الرشطة مؤرخة يف ١٤١٦/١٢/٧هـ وسبق إرفاق صورة 
من املعاملة لديكم. ثانيًا: أن صكه رقم ١٠٠ يف ١٤١٩/١٠/٢٨هـ يذكر أنه حيده رشقًا 
أن  كام  الدعوى،  حمل  هي  األرض  وهذه  فضاء  أرض  التصاله  العرض  حمدد  غري  شارع 
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األرض جبلية وهي قمة جبل واألوامر متنع إخراج صكوك االستحكام عىل قمم اجلبال 
وبسؤال املدعي عام يقوله من إفادة حمامي البلدية أجاب قائاًل: أواًل أن صكي الذي أشار 
العرض  أنه حيده شارع غري حمدد  الصك  ذكر من  ملكي حيث  األرض  أن هذه  يؤيد  إليه 
التصاله بأرض فضاء ويمر به خط مسفلت، وأفاد املنهي أنه حيده شارع بعرض مخسة عرش 
مرتًا ويليه أرض ملك املنهي وهو أنا وثانيًا أما قوله قمة جبل فإن هذه األرض مثلها مثل 
فليس  األرض  عىل  اعتديت  إنني  قوله  وأما  ديرتنا،  وهذه  جبلية  أرض  كلها  املجاورين 
صحيحا فهي ملك آبائي وأجدادي من قديم وعليه طلبت من املدعي أن حيرض ما لديه من 
إثباتات وشهود فاستعد بذلك. ويف جلسة أخرى يوم الثالثاء ١٤٢٩/١١/١٣هـ افتتحت 
اجللسة وفيها حرض املدعي ومل حيرض حمامي البلدية بالطائف وقد أحرض املدعي شاهدين 
بداية  عارصوا  شهود  بإحضار  املدعي  وأفهم  سنة  األربعني  حدود  يف  أعامرهم  أن  وتبني 
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٠/٤/٩هـ  األحد  يوم  أخرى  جلسة  ويف  بذلك.  واستعد  اإلحياء 
وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل الرشعي عن 
كتابة  من  الصادرة  جلد ٢٣٨٨  رقم ٢٥٥٠٦ يف ١٤٢٧/٦/٢٧هـ  بالوكالة   )...( والده 
عدل الطائف الثانية واملخولة له باملطالبة وإقامة الدعوى وحضور اجللسات إلخ، وحيث مل 
برقم  البلدية  الكتابة إلبالغه بموجب خطاب املحكمة إىل  البلدية وقد سبق  حيرض حمامي 
موعد  عىل  البينة  أحرض  قد  أنه  وكالة  املدعي  قرر  وعليه  ١٤٣٠/٣/٢٧هـ  يف  ٢٤٨٩/م 
اجللسة وطلب سامعها ثم أحرض للشهادة وأدائها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(وشهد قائاًل: سبق يل أن شهدت يف موضوع هذه الدعوى لدى فضيلتكم 
السابقة وإن )...( كان يف حياته قد وضع يده عىل هذه األرض  وإنني أؤكد عىل شهاديت 
اجلبلية املجاورة لبيوته الواقعة يف رشق قرية )...( بوادي )...( من مدة تزيد عن ثالثني عامًا 
وأنه قد أحاطها يف حياته بجدار أساسه من احلجر وكمله بالطوب والبلك، وقد هدم هذا 
السور من قبل البلدية ثم أعاد املدعي )...( بعض اجلدار املهدوم الذي كان من عهد والده، 
ثم جاءت البلدية مرة ثانية وهدمته عام ١٤١٩هـ تقريبًا، وأشهد أن التسوير عىل األرض 
املذكورة كان يف حدود مرت إىل مرت ونصف حسب ميالن األرض وجهتها هذا ما عندي وبه 
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أشهد. كام أحرض للشهادة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(وشهد 
قائاًل: عندي شهادة أن ارتفاع السور الذي أقامه )...( يف حياته كان بارتفاع مرت ونصف 
تقريبًا وبعض اجلهات مرت وكان أساسه باحلجر وأكثره بالبلك القديم عىل ما كان سائدًا يف 
وأصبحت  تقريبًا  عامًا  وعرشين  مخسة  منذ  املذكور   )...( تويف  ثم  عليه،  ومتعارفًا  زمانه 
األرض هذه يف قسم ابنه )...( وقد هدم السور مرتني، هذا ما عندي وبه أشهد. فرفعت 
اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى يوم الثالثاء ١٤٣٠/٦/٢٣هـ حرض املدعي وكالة وحرض 
فأجاب  املاضية  اجللسة  يف  غيابه  سبب  وجرى سؤاله عن  الطائف،  بلدية  حمامي  حلضوره 
قائاًل: إنه كان لدي جلسة أخرى يف املحكمة وحرضت بعد أن فات موعد اجللسة ثم جرى 
تالوة ما تم يف اجللسة السابقة ويف ذلك شهادة الشاهدين فأجاب قائاًل: اهلل أعلم بشهادة 
الشاهدين وأحواهلم وقد سبق ملحامي البلدية )...( أن أوضح جواب البلدية عىل الدعوى، 
هكذا قرر. وحيث احلال ما ذكر قررت رفع اجللسة. أو إعادة النظر والتأمل فيام سبق ضبطه 
وأفهم املدعي وكالة بإحضار مزكني للشاهدين وقرر قائاًل: إنني قد أحرضت مزكيني حيث 
أحرض كاًل من )...( و )...( وذكرا أن الشهود أهل ذمة وأمانة ونقبل شهادهتم لنا وعلينا 
ومها  كل من )...( و )...( هكذا شهدا. ويف جلسة أخرى يوم الثالثاء ١٤٣٠/١١/١هـ 
حرض )...( رقم السجل املدين )...( وقرر أن والده املدعي )...( قد تويف رمحه اهلل بتاريخ 
يف   ٧/٥/٤٧ برقم  املحكمة  هذه  من  صادر  والده  وفاة  صك  وأبرز  ١٤٣٠/٨/٣هـ. 
يف  الباقية  زوجته  يف  إرثه  وانحصار  املذكور   )...( وفاة  ثبوت  يتضمن  ١٤٣٠/٨/١١هـ 
عصمته حتى وفاته )...( ويف أبنائه منها وهم )...( و )...( و )...( ويف بناته منها وهم )...( 
و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( ومجيعهم بالغون، كام أبرز صك وكالة عن مجيع 
الطائف  كتابة عدل  الوكالة صادرة من  فقط، وهذه   )...( ما عدا  أعاله  املذكورين  الورثة 
الثانية برقم ٣٧٩٢٤ يف ١٤٣٠/٨/١٤هـ جلد ٤١٥٣ وختول له املرافعة واملدافعة وحضور 
عدل  كتابة  عن  صادر  وكالة  صك  أبرز  كام  إلخ.   )...( ونفيها  األحكام  وقبول  اجللسات 
الطائف الثانية برقم ٣١١٠٠٢٠٠١٦٦ يف ١٤٣٠/٨/٢٠هـ تتضمن وكالة )...( سعودي 
واملدافعة  املرافعة  له  ختول  وكالة   )...( ألخيه   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
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مل  إلخ. وحيث  املذكور )...(  تركة مورثة )...(  فيام ختصه من  وقبول احلكم واالعرتاض 
حيرض حمامي البلدية )...( هذه اجللسة وقد تبلغ هبا يف اجللسة السابقة، وعليه قررت استكامل 
ضمنها  من  وجد  املعاملة  أوراق  إىل  وبالرجوع  البلدية،  حمامي  غياب  يف  القضية  يف  النظر 
لطلب   )...( الشيخ  العامة  باملحكمة  القضائي  العضو  فضيلة  إىل  أحيلت  أن  سبق  أوراقًا 
حجة استحكام عىل هذا املوقع وأن فضيلته أشار إىل أن اإلزالة للموقع من البلدية متنع النظر 
فيها ألن األوامر والتعليامت تنص عىل أن املواقع املزالة من البلدية ال يمكن النظر فيها إال 
املقام  امللكية بعد االستئذان وسامع الدعوى من  البلدية ممن يدعي  بعد تقديم دعوى ضد 
إليها  املشار  االستحكام  حجة  عىل  االطالع  قررت  ذكر  ما  احلال  وحيث  إلخ،  السامي.. 
واملحالة إىل القسم )...( باملحكمة يف عهد القايض الشيخ )...( وأمرت بالكتابة إىل فضيلة 
رئيس املحكمة بذلك. ويف جلسة أخرى يوم السبت ١٤٣١/١١/٢٩هـ افتتحت اجللسة 
حيث حرض فيها وكيل ورثة املدعي )...( ابنه )...( كام حرض حمامي أمانة الطائف )...( 
املحفوظة  السابقة  املعاملة  بعث  بشأن  املحكمة  رئيس  فضيلة  إىل  الكتابة  جرت  وحيث 
فأعيدت برشح فضيلته ٦٦٥٣ يف ١٤٣١/٦/٢٢هـ، وباالطالع عليها وجد أن من طياهتا 
بناء عىل خطاب  النظر واملساح رقم ٣٩ يف ١٤٢٤/١/١٩هـ يتضمن:  حمرض وقرار هيئة 
املوقع  عىل  استحكام  حجة  بطلبه   )...( املواطن  إهناء  عىل  الوقوف  بشأن   )...( القايض 
اليوم األحد ١٤٢٤/١/١٣هـ تم الشخوص عىل  السكني يف وادي )...( عليه ففي هذا 
املوقع برفقة املنهي واملعارض )...( وعند الوقوف واملشاهدة وجد أن طبيعة األرض عبارة 
عن سفح جبل وحماط جزء منه بجدار من البلك القديم بارتفاع ثالثني سنتمرت كام تم تطبيق 
الكروكي عىل الطبيعة فوجد أنه مطابق للواقع، كام أن الكروكي يشري يف احلد الرشقي أنه 
حيده ملك املنهي وهذا خمالف ملا وجد عىل الطبيعة، حيث إن الطبيعة حيده من اجلهة الرشقية 
حديقة إلخ ومرفق به كروكي من مكتب )...( لالستشارات اهلندسية وبه رسم كروكي كام 
ييل الضلع الشاميل يبدأ من الرشق ثالثة وثالثني مرتًا ومخسني سنتيمرت وحيده شارع عرشة 
مرت  عرشة  شارع  وحيده  مرتًا  وثالثني  اثنني  بطول  اجلنويب  الغرب  جهة  إىل  ينكرس  ثم  مرت 
يبدأ من  اجلنويب  والضلع  الغريب ثالثني مرتًا وحيده شارع عرضه مخسة عرش مرت  والضلع 
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الغرب بطول شطفة مرت ثم ينكرس بطول ستة عرش مرتًا وثالثني سنتيمرت ثم يمتد إىل الرشق 
طوله  الرشقي  الضلع  مرت  ثامنية  شارع  وحيده  سنتيمرت  وثالثني  مرتًا  وعرشين  مخسة  بطول 
حال  النظر  هيئة  رأته  ما  وحسب  الكروكي  حسب  املنهي  ملك  وحيده  مرتًا  وستون  مخسة 
إن  قائاًل:  وأجاب  الرشقي  احلد  عن  الورثة  وكيل  سألت  ثم  ا.هـ  حديقة  حيده  الوقوف 
الكروكي قديم وقد كانت اجلهة الرشقية أرضًا لوالدي ثم وضعت البلدية يدها عىل هذه 
األرض واألحوشة التي كانت ثم سألت حمامي البلدية هل لديك ما تقوله أجاب قائاًل سبق 
بشأن  البلدية ال زالت عىل موقفها  القضية وأن  أنه حرض يف هذه   )...( السابق  للمحامي 
الدعوى باألرض ثم بعد هذا وبعد االطالع عىل ما تم من املرافعة جرى الرجوع إىل ما نص 
الثامنة واخلمسون بعد  املادة  املرافعات الرشعية، ومن ذلك  بشأن االستحكامات يف نظام 
املائتني، وقررت استكامل ما يلزم بشأهنا. ويف جلسة أخرى لدي أنا )...( القايض باملحكمة 
افتتحت اجللسة وفيها حرض  اليوم األربعاء ١٤٣٢/٢/٢٩هـ  بالطائف، ففي هذا  العامة 
املدعي أصالة ووكالة وحرض حلضور حمامي األمانة بالطائف وبعرض ما تم ضبطه سابقًا 
عىل املدعيني أجابا معًا: كل ما تم ضبطه صحيح، هكذا قررا. فجرى سؤال املدعي أصالة 
عليه وعدم  املتنازع  املوقع  املدعى عليها عن  يد  برفع  أطالب  فقال:  تطالب؟  بامذا  ووكالة 
التعرض لذلك، هكذا قرر. ثم قرر املدعى عليه بالوكالة قائاًل: بأن املوقع يقع يف سفح جبل 
وقد جاءت األنظمة بمنع التملك، هكذا قرر. فعليه سيجرى الكتابة هليئة النظر للخروج 
أن  عىل  يدل  ما  يوجد  وهل  اجلبلية؟  املناطق  إحياء  العرف  جرى  هل  واإلفادة  املوقع  عىل 
املوقع حميا من قبل؟ وحيدد حسب االستطاعة وهل املوقع داخل يف األنظمة التي نصت عىل 
الكتابة وورود اإلجابة رفعت اجللسة. ويف جلسة  التملك يف سفوح اجلبال؟ وحتى  عدم 
أخرى يوم السبت ١٤٣٣/١٢/٢٥هـ حرض املدعي )...( املدعي أصالة ووكالة وحرض 
حلضوره حمامي أمانة الطائف )...( وقد أحرض املدعي الشاهدين )...( و )...( وشهد )...( 
قائاًل: أشهد هلل تعاىل بأن )...( الواضع يده عىل األرض اجلبلية حمل الدعوى يف حال حياته 
املجاورة لبيوته والواقعة يف مرشق قرية )...( بوادي )...( وحيدها شامال شارع ورأس جبل 
وملك  شارع  الغرب  ومن  البلدية  حديقة  الرشق  ومن   )...( وملك  شارع  اجلنوب  ومن 
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املدعي، هكذا أشهد. وشهد )...( قائاًل أشهد هلل تعاىل بأن )...( الواضع يده عىل األرض 
اجلبلية حمل الدعوى يف حياته املجاورة لبيوته والواقعة يف مرشق قرية )...( بوادي )...(، 
وحيدها من الشامل رأس اجلبل وحديقة البلدية، ومن اجلنوب شارع وملك )...( والرشق 
عن  الشاهدين  وبسؤال  شهد.  هكذا  املدعي،  وملك  شارع  الغرب  ومن  البلدية،  حديقة 
املساحة اإلمجالية أجاب كل واحد منهام: ال نعرف مساحة حمل الدعوى، وكل ما نعرفه أنه 
كان حتت يد )...( سورها بسور بيوته ويترصف فيها ترصف املالك، هكذا أجابا. وبسؤال 
حمامي البلدية عام أضافه الشهود أجاب قائاًل: اهلل أعلم بأحواهلام، هكذا قرر. وباالطالع عىل 
واملتضمن:  رقم ٣٢/٢١١٧٤٩ يف ١٤٣٢/٤/٧هـ  النظر  هيئة  قرار  هبا   املعاملة وجدت 
) احلمد هلل وحده وبعد بناًء عىل املعاملة الواردة لنا بخطاب فضيلة الشيخ )...( القائم بعمل 
القسم )...( برقم ٣٢/٢١١٧٤٩ وتاريخ ١٤٣٢/٣/٥هـ املتضمن طلب فضيلته وقوف 
القائمة من ورثة )...( ضد أمانة الطائف، واإلفادة هل  النظر عىل موضوع الدعوى  هيئة 
جرى العرف إحياء املناطق اجلبلية؟ وهل يوجد ما يدل عىل أن املوقع حميا من قبل وحيدد 
حسب االستطاعة؟ وهل املوقع داخل يف األنظمة التي نصت عىل عدم التملك يف سفوح 
املوافق  السبت  اليوم  هذا  يف  املوقع  عىل  الوقوف  موعد  حدد  فقد  عليه  فبناء  اجلبال. 
١٤٣٢/٤/٧هـ، حيث حرض املدعي وكيل الورثة وحرض مندوب األمانة، وجرى االنتقال 
إىل موقع الدعوى الواقع بوادي )...( والذي ظهر لنا عند الوقوف واملعاينة حسبام أشار إليه 
املدعي ومندوب األمانة أنه عبارة عن أرض جبلية عىل طبيعتها وال يوجد فيها أي إحياءات 
قديمة أو حديثة سوى بعض أساسات من البلك من اجلهة اجلنوبية من املوقع، ال يرتاوح 
ارتفاعها أكثر من مخسة وثالثني إىل أربعني سنتمرتا، وهذا ال يعد إحياء حسب العرف أما ما 
ودركنتها  إحياؤها  يتم  أهنا  فاملعروف  اجلبلية  املناطق  إحياء  يف  والعرف  العادة  به  جرى 
واستصالحها إىل مناطق سكن حسب طبيعة املنطقة، إال أن هذا املوقع مل يتم إحياؤه أما ما 
يتعلق يف املوقع حسب األنظمة التي نصت عىل عدم التملك يف سفوح اجلبال فيتعذر عىل 
اهليئة اإلفادة عنه، حيث مل يسبق للهيئة االطالع عىل األنظمة يف مثل هذا اخلصوص، هذا ما 
تم به الوقوف. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل حممد. عضو )...( توقيعه، عضو )...( توقيعه، 
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مساح املحكمة )...( توقيعه.اهـ.( وبعرض قرار هيئة النظر عىل الطرفني قرر املدعي أصالة 
ووكالة قائاًل: إن ما جاء يف قرار هيئة النظر غري صحيح، بل الصحيح أن اإلحياء يتم بتسوير 
األرض وال يتم دركنتها إال بعد صدور صك االستحكام عليها، هكذا قرر. كام قرر حمامي 
األمانة أال اعرتاض لديه. وبسؤال الطرفني هل لدهيام زيادة عىل ما قدماه؟ أجاب كل واحد 
منهام بمفرده قائاًل: ليس لدي سوى ما قدمت، وعليه رفعت اجللسة لالطالع عىل ما تم 
ضبطه سابقًا. واهلل املوفق. ويف جلسة أخرى يوم االثنني ١٤٣٤/٢/٢٥هـ حرض املدعي 
أصالة ووكالة )...(، وحرض حلضوره حمامي أمانة الطائف )...(، وبطلب البينة من املدعي 
)...( سعودي  كاًل من  وأدائها  للشهادة  املاضية أحرض  اجللسة  بإحضارها يف  استعد  التي 
بأن  تعاىل  هلل  أشهد  قائاًل:  شهد  وباستشهاده   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
األرض حمل النزاع العائدة لورثة )...( والواضع يف حياته يده عليها الواقعة بوادي )...( 
وحيدها شاماًل شارع عرضه عرشة أمتار بطول ثالثة وثالثني مرتا ومخسني سنتيمرتا، ومن 
اجلنوب شارع عرضه ثامنية أمتار بطول واحد وأربعني مرتا وستني سنتيمرتا، ومن الرشق 
حديقة تابعة للبلدية حمدثة بعد عام ١٣٨٥هـ، وطول احلد الرشقي مخسة وستون مرتًا، ومن 
اثنني وستني مرتًا، ومساحته  املنهي بطول  يليه ملك  الغرب شارع عرضه مخسة عرش مرتًا 
وقد  سنتيمرتا،  وعرشون  ومخسة  مربعًا  مرتًا  وعرشون  وواحد  وتسعامئة  ألفان  اإلمجالية 
أحياها )...( قبل عام ١٣٨٥هـ ببناء حوش بارتفاع مرتين ونصف باحلجارة والبلك، وقد 
آلت هذه اإلحياءات عىل املدعي وأصبحت األرض بيضاء، وملا سألت املدعي عن األمر 
قال: )إن البلدية هي من أزالت هذه اإلحياءات، هكذا شهد. كام أحرض للشهادة وأدائها 
)...( رقم السجل املدين )...(، وبسؤاله عام لديه من شهادة أجاب قائاًل: أشهد هلل تعاىل بأن 
األرض حمل النزاع والعائدة لورثة )...( والتي كان جدهم )...( واضعًا يده عليها والواقعة 
بوادي )...( وحيدها شاماًل شارع عرض عرشة مرت بطول ثالثة وثالثني مرتًا ومخسة سنتيمرت 
وحيدها جنوبًا شارع عرضه ٨ مرت بطول واحد وأربعه مرت ومخسة وستني سنتيمرت وحيدها 
ومخسة  وتسعامئة  ألفني  واملساحة  مرتًا  وستني  اثنني  بطول  مرت  عرشة  عرض  شارع  غربًا 
وعرشين مرتًا ومخسة وعرشين سنتيمرت أحياها جدهم )...( قبل عام ١٣٨٥هـ ببناء حوش 
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البلدية عىل  أزالت  الشاهد )...( هل  تقريبًا(، هكذا شهد. وبسؤال  أو مرتين  بارتفاع مرت 
املدعي؟ قال مل أشهد ذلك وال أعلم عن اإلزالة شيئًا، هكذا أجاب. ثم طلبت من املدعي 
مزيد بينة فاستعد بإحضارها يف جلسة قادمة. ويف جلسة أخرى يوم االربعاء ١٤٣٤/٣/١٨هـ 
افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي )...(، وحرض حلضوره حمامي األمانة )...( وأحرض 
املدعي للشهادة وأدائها كاًل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ال 
الواقع  العقار  أن  تعاىل  )أشهد هلل  قائاًل:  وباستشهاده شهد  قرابة،  املدعي  وبني  بينه  يوجد 
باهلدا بوادي )...( املحدود من الشامل بشارع عرضه عرشة أمتار يليه حديقة البلدية وطول 
احلد الشاميل ثالثة وثالثني مرتًا ومخسني سنتيمرت ومن الغرب شارع عرضه مخسة عرش مرتًا 
بطول اثنان وستون مرتًا ومن الرشق حديقة البلدية بطول مخسة وستون مرتًا ومن اجلنوب 
ملك )...( بطول وواحد وأربعني مرتًا وستني سنتيمرت ومساحته اإلمجالية ألفني وتسعامئة 
وواحد وعرشين مرتًا ومخسة وعرشين سنتيمرت مربع وهو يعود لورثة )...( بطريق اإلرث 
من جدهم )...( ال رشيك هلم فيه وال منازع وقد أحياه جدهم )...( قبل عام ١٣٨٧ حيث 
أذكر  وال  اإلحياءات  هذه  املدعي  عىل  البلدية  أزالت  وقد  والطوب  باحلجر  بتسويره  قام 
تاريخ اإلزالة(، كام أحرض للشهادة وأدائها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( وبسؤاله عام لديه من شهادة أجاب قائاًل: )أشهد هلل تعاىل بأن العقار الواقع باهلدا 
الشامل شارع عرضه عرشه مرت بطول ثالثة وثالثني مرت ومخسني  )...( وحيده من  بوادي 
البلدية وطول احلد الرشقي مخسة وستني  البلدية ومن الرشق حديقة  سنتيمرت يليه حديقة 
مرتًا ومن الغرب شارع عرضه مخسة عرش مرتًا بطول اثنان وستون مرتًا ومن اجلنوب شارع 
)...( ومساحته  ملك  يليه  مرتًا وستون سنتيمرت  واربعون  واحد  بطول  أمتار  ثامنية  عرضه 
اإلمجالية ألفني وتسعامئة وواحد وعرشين مرتًا ومخسة وعرشين سنتيمرت مربع وقد أزالت 
البلدية أكثر من مرة كان أحدها يف عام ١٤١٦هـ تقريبًا وهذا املحدود يعود ملكيته  عليه 
لورثة )...( ال رشيك هلم فيه وال منازع قد أحياها جدهم )...( قبل عام ١٣٨٥هـ وصفة 
أحيائها قام بتسويره باحلجر والطوب بارتفاع مرتين(، هكذا شهد. ويف نفس اجللسة حرض 
املتداخل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وبسؤاله عام لديه أجاب 



299

قائاًل: )إنني أعرتض عىل ما ذكره املدعي وما ذكره شهوده من وصفهم للحد الرشقي حمل 
النزاع فليس كام ذكروه أنه حديقة بل الصحيح أنه ملكي وقد أحياه والدي )...( قبل عام 
١٣٨٥هـ وقد أزالت البلدية عليها إحياءاتنا الرشعية وهذا امللك آل إيل بالرشاء من والدي 
فاستعد  لشهوده  مزكيني  املدعي  من  طلبت  ثم  أجاب.  هكذا  احلد(،  هذا  إثبات  وأطلب 
حرض  ١٤٣٤/٠٧/٣٠هـ  األحد  يوم  أخرى  جلسة  ويف  القادمة.  اجللسة  يف  إلحضارهم 
ممثل  حلضوره  وحرض   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( الوكيل 
وبموجب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليها  املدعى  اجلهة 
ثم  املتداخل )...(  الصادر يف ١٤٣١/٥/٢٠هـ ومل حيرض  التعميد رقم ١٢٣٠١  خطاب 
جرى سؤال الطرفني هل لديكام مزيد عىل ما قدمتامه؟ فأجاب كل واحد بمفرده قائال: ليس 
لدي سوى ما قدمته وأكتفي بام تم ضبطه سابقًا، هكذا أجاب كل واحد منهام بمفرده. ثم 
جرى سؤال املدعي عن نوع اإلحياء الذي قام به جده وطبيعة األرض؟ فأجاب بقوله: )إن 
بارتفاعات  إىل أعاله  اجلبل  األرض يف طبيعتها جبلية وقد سورها جدي بسور من سفح 
بأي  يقم جدي  ومل  أقل من مرت  األعىل  وأكثر ويف  املرتين  قرابة  السفح  عند  متفاوتة تصل 
من  تقدم  ما  عىل  فبناء  أجاب.  هكذا  السور(،  وبناء  بالتحويش  فقط  قام  وإنام  فيها  زراعة 
رقم  النظر  هيئة  قرار  يف  جاء  وملا  املعاملة،  طيات  عىل  واالطالع  واإلجابة،  الدعوى 
٣٢/٢١١٧٤٩ يف ١٤٣٢/٤/٧هـ من أن األرض جبلية عىل طبيعتها وال يوجد فيها أي 
إحياءات قديمة أو حديثة سوى بعض أساسات من البلك من اجلهة اجلنوبية، وملا جاء يف 
إقرار املدعي من أن جده مل يقم سوى بالتسوير، وملا جاء يف القرار املشار إليه بعاليه من أن 
العرف يف إحياء املناطق اجلبلية بأن يتم إحياؤها ودركنتها واستصالحها إىل أماكن سكنى؛ 
ولذلك كله قررت رصف النظر عن دعوى املدعي وكالة وإخالء سبيل املدعى عليها، كام 
رصفت النظر عن تداخل املتداخل )...( وأفهمته أن له التقدم بدعوى مستقلة ضد األمانة. 
هذا ما ظهر يل وبه حكمت. واهلل تعاىل أعلم، وبعرضه عىل املدعي قرر عدم القناعة وطلب 
استئناف احلكم بالئحة اعرتاضية، وعليه أفهمته بمراجعة املحكمة خالل مدة ال تزيد عن 
ويبدأ  الدعوى  ملف  يف  الصك  فسيودع  تأخر  وإن  احلكم،  نسخة  الستالم  أيام  عرشة 
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باحتساب مدة االعرتاض من تاريخ االيداع، وأفهمت املدعي أن املدة النظامية لالعرتاض 
هي ثالثون يوما من تاريخ استالمه نسخة احلكم أو من تاريخ اإليداع أهيام كان أسبق. وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١١هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف  االستئناف  بمحكمة  الثانية  احلقوقية  الدائرة  قضاة 
وتاريخ   ٣٤١٩٩١٧٧٨ برقم  بالطائف  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة 
١٤٣٥/٢/٥هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة 
بالطائف برقم ٣٤٣٥٩٣٣٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ، املتضمن دعوى )...( ضد بلدية 
الطائف، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقرر باألكثرية املوافقة عىل 

احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٧١٦٣٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٦ رقم القرار: ٣٥٣٨٥٠٧٥ 

عقارا-اأرضاوسفاا-اوضعايداتلبمديةاعميهاا-اطمباتقميمهاالمناظلا-امنعاتالعادتءا
عدما تخلربتءا-ا سقلا سلترا تألمانةا-ا بيضاءا-اخضوعهااإلرشتفا أرضا بأهناا دفعا عميهاا-ا

تنطباقاصكاتلوسفيةاعىلاتألرضا-ارصفاتلنظل.

تألرتيضاتلبيضاءاليقتاممكًااألحد.

أقام املدعي دعواه بصفته ناظرًا عىل وقف ضد أمانة املنطقة؛ طالبًا إلزامها بتسليمه أرضا 
كون  أنكر  األمانة  مندوب  عىل  ذلك  وبعرض  عليها،  االعتداء  من  ومنعها  للوقف  تابعة 
عدة  من  نزاعات  عليها  األرض  بأن  ودفع  املذكور،  بالوقف  مشمولة  النزاع  حمل  األرض 
قبائل ومل يقدم أي طرف ما يثبت ملكيته هلا فصدر قرار بتسليمها للبلدية للمحافظة عليها، 
وبعد وقوف هيئة النظر باملحكمة عىل األرض قررت عدم انطباق صك الوقفية عىل األرض 
القايض برصف  فقد حكم  لذا  ليست ملكًا ألحد،  بيضاء  النزاع، ونظرًا ألن األرض  حمل 

النظر عن الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

والقائم  بالطائف،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 



302

عقار

املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  الثامن،  القضائي  القسم  بعمل 
العامة بالطائف املكلف برقم ٣٤٢٧١٦٣٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٣هـ، املقيدة باملحكمة 
١٤٣٤/١٢/٢٣هـ  االثنني  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٦/١٣هـ  وتاريخ   ٣٤١٤٢٨٥٣٥ برقم 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  صباحا،  التاسعة  الساعة  اجللسة  افتتحت 
من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( املدعي  عن  وكيال  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل 
كتابة عدل الطائف الثانية برقم ٣٤٥٦١٣٩٣ يف ١٤٣٤/٥/٥هـ الناظر عىل وقف )...( 
األمانة  حمامي  حلضوره  وحرض  ١٤١٠/١٢/٣٠هـ  يف   ٣٢٠ رقم  النظارة  صك  بموجب 
التكليف رقم  املدين رقم )...( بموجب خطاب  السجل  )...( سعودي اجلنسية بموجب 
شهر  يف  إنه  دعواه:  حترير  يف  قائال  وكالة  املدعي  وادعى  ١٤٣٠/٥/٢٠هـ  يف   ١٢٣٠١
ربيع ثان عام ١٤٣٤هـ قامت أمانة حمافظة الطائف بوضع مظالت وألعاب يف كامل أرض 
الوقف الواقع يف )...( املسامة )...( العائد لوقف )...( بموجب حجة الوقفية الصادرة من 
املحكمة العامة بالطائف برقم ١٢٨٠ يف ١٣٨٥/١١/٨هـ واعتدت عىل اجلزء الدامر الذي 
بتسليم  األمانة  إلزام  أطلب  تاريخ ١٤٠٣/٣/٢٣هـ،  البادية يف  توطني  ورقة  عليه  يوجد 
املدعي  دعوى  عن  البلدية  حمامي  وبسؤال  ادعى.  هكذا  التعديات،  وإزالة  الوقف  أرض 
التي  الوقف  أرض  اعتدت عىل  األمانة  أن  من  وكالة  املدعي  ذكره  ما  قائال:  أجاب  وكالة 
طبيعتها،  عىل  فضاء  أرض  عن  عبارة  الدعوى  حمل  املوقع  وإنام  صحيح  غري  فهذا  يذكرها 
وسبق وأن ادعى يف هذا املوقع ثالث قبائل وهم قبيلة )...( وقبيلة )...( و قبيلة )...( من 
)...( يف هذا املوقع، وسبق أن وقفت هيئة النظر ومعرفون ومندوب من األمانة وتضمن 
هبا  خيتص  بصكوك  مملوكة  غري  األرض  هذه  أن  ١٤٢٢/٧/٢٨هـ  يف  املؤرخ  حمرضهم 
رقم  الطائف  حمافظ  معايل  بخطاب  انتهت  خمابرة  بشأهنا  دارت  وقد  األطراف،  من  أحد 
٢/٨٥٤٦ يف ١٤٢٢/٩/١٠هـ املتضمن: رصف النظر عن املطالبة بتلك األرض وإبقاؤها 
املوضوع  بشأن  وصدر  عامًا،  عرش  اثني  من  أكثر  منذ  برية  حديقة  وهي  له  خصصت  ملا 
الوزراء رقم ٤/ب/٤٤٠٥٣ يف  رئاسة جملس  ديوان  رئيس  امللكي  السمو  برقية صاحب 
ذلك  أجاب. وبعرض  أعاله، هكذا  بام ورد  املذكورين  إفهام  املتضمنة  ١٤٢٤/٩/١٤هـ 
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عىل املدعي وكالة أجاب قائاًل: ما ذكره حمامي البلدية غري صحيح، والصحيح ما ذكرته يف 
دعواي، هكذا أجاب. ولالستفسار عن سجالت حجة الوقفية وصك النظارة قررت رفع 
اجللسة. ويف جلسة أخرى لدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالطائف ويف يوم األحد 
 )...( حرض  وفيها  صباحا،  العارشة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ  املوافق 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن املدعي )...( بموجب 
١٤٣٤/٥/٥هـ  يف   ٣٤٥٦١٣٩٣ برقم  الثانية  الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
الناظر عىل وقف )...( بموجب صك النظارة رقم ٣٢٠ يف ١٤١٠/١٢/٣٠هـ، وحرض 
حلضوره حمامي األمانة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب 
خطاب التكليف رقم ١٢٣٠١ يف ١٤٣٠/٥/٢٠هـ، وبعرض ما ضبط سابقًا عىل الطرفني 
صادقا عليه، لذا قررت الكتابة لقسم اخلرباء باملحكمة للوقوف عىل موقع النزاع وتطبيق 
الصك رقم ١٢٨٠ يف ١٣٨٥/١١/٨هـ مع بيان طبيعة األرض وما هو موجود هبا رفقة 
معرفني. ويف جلسة أخرى يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ افتتحت اجللسة الساعة 
بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   )١١:٣٤(
برقم  الثانية  الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( املدعي  عن  وكيال 
٣٤٥٦١٣٩٣ يف ١٤٣٤/٥/٥هـ الناظر عىل وقف )...( بموجب صك النظارة رقم ٣٢٠ 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( األمانة  حمامي  حلضوره  وحرض  ١٤١٠/١٢/٣٠هـ  يف 
التكليف رقم ١٢٣٠١ يف ١٤٣٠/٥/٢٠هـ،  بموجب خطاب   )...( املدين رقم  السجل 
١٤٣٤/١٢/٢٥هـ  يف   ٣٤٢٨٦١٤٨٤ برقم  باملحكمة  السجل  مدير  خطاب  وردنا  وقد 
املتضمن :)جرى مطابقة صورة الصك رقم ٣٢٠ يف ١٤١٠/١٢/٣٠هـ عىل سجله فوجد 
مطابقًا وساري املفعول حتى تارخيه واهلل املوفق(.اهـ. وقد وردنا خطاب مدير السجالت 
باملحكمة برقم ٣٤٢٨٦١٤٢٩ يف ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ املتضمن: )أنه بمطابقة صورة الصك 
املرفقة برقم ١٢٨٠ يف ١٣٨٥/١١/٨هـ وجد مطابقًا لسجله واهلل املوفق(.اهـ. وقد عادت 
املعاملة من رئيس قسم اخلرباء باملحكمة برقم ٣٤١٤٢٨٥٣٥ يف ١٤٣٥/٤/٢٠هـ املرفق 
به القرار رقم ٣٤١٤٢٨٥٣٥ يف ١٤٣٥/٤/٢٠هـ املتضمن: )احلمد هلل وحده، فبناء عىل 
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املعاملة الواردة من فضيلة القايض )...( برقم ٣٤١٤٢٨٥٣٥ يف ١٤٣٥/٢/٢٥هـ املتعلقة 
بدعوى )...( ضد/ أمانة الطائف واملتضمن طلب فضيلته الوقوف عىل موقع النزاع وتطبيق 
الصك رقم ١٢٨٠ يف ١٣٨٥/١١/٨هـ، فقد تم الوقوف عىل موقع النزاع فوجد عبارة عن 
أرض مليئة باألشجار الربية عىل طبيعتها وهبا عقم ترايب وصندقة وخزان أريض، وجزء منها 
مقام عليه ماله تابعة لألمانة ومصىل للعيد، كام يوجد طريق عام زفلت متجهة من اجلنوب 
للشامل، وبعد تطبيق احلجة رقم ١٢٨٠ يف شهر ١٣٨٥/١١هـ والتعريف عىل حدودها من 
قبل املعرفني املذكورين يف حمرض الوقوف اتضح لنا أن املوقع املتنازع فيه خارج حدود احلجة 
املذكورة. وباهلل التوفيق. أعضاء هيئة النظر )...( توقيع )...( توقيع املهندس )...( توقيع 
بتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ املتضمن: )احلمد هلل وحده وبعد، فبناء  (.اهـ. واملحرض املرفق 
عىل املعاملة الواردة لقسم اخلرباء من فضيلة القايض )...( برقم ٣٤١٤٢٨٥٣٥ يف تاريخ 
فضيلته  طلب  واملتضمن  الطائف  حمافظة  أمانة  ضد   )...( دعوى  بشأن  ١٤٣٥/٢/٥هـ 
الوقوف وتطبيق الصك رقم ١٢٨٠ يف ١٣٨٥/١١/٨هـ واملحدد هلا موعد وقوف يف يوم 
بموجب   )...( وكالة  املدعي  حرض  املحدد  املوعد  ويف  ١٤٣٥/٤/١٨هـ  املوافق  الثالثاء 
١٤٣٥/٥/٥هـ  يف   ٣٤٥٦١٣٩٣ برقم  الثانية  الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
عن ناظر الوقف، وحرض حلضوره مندوب األمانة )...( واملعرفان كل من )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، وجرى االنتقال عىل موقع احلجة رقم ١٢٨٠ وهي البالد املسامة )...( وجرى 
تالوة حدودها عىل املعرفني احلارضين وأشاروا إىل حدودها باإلشارة احلسية ووجدنا موقع 
النزاع عبارة عن أرض عىل طبيعتها هبا أشجار  النزاع يقع يف اجلهة الرشقية، وظهر موقع 
للبلدية، وهبا كذلك  تابعة  الرتابية وصنادق وجزء منها مقام هبا ماله  العقوم  برية وبعض 
مصىل العيد، وقد أشار وكيل الناظر إىل خزانني أرضيني بداخل األرض وردم حجارة يفيد 
بأهنا كانت بئرا واهندمت، هذا ما ظهر للجنة أثناء الوقوف واملشاهدة والتعريف، وبالواقع 
جرى حترير هذا املحرض واهلل املوفق. املدعي وكالة )...( توقيع املعرف األول )...( توقيع 
املعرف الثاين )...( توقيع مندوب األمانة )...( توقيع أعضاء هيئة النظر )...( توقيع )...( 
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املدعي وكالة  قرر  فيها  الطرفني عام جاء  النزاع وبسؤال  (.اهـ. وبتالوته عىل طريف  توقيع 
اعرتاضه عىل ما جاء يف القرار إذ مل تقم اللجنة بتطبيق الصك، وهذه األرض حمل الدعوى 
للعامر،  تابع  العامر  أن ما جاور  فيه  إذا جاء  الصك رقم ٧٥٠٢  للوقف كام جاء يف  تابعة 
للوقف  والدامر  والعامر  املاء  النزاع هي فسوح وطرق واستطراق وجماري  واألرض حمل 
وأطلب رفع يد األمانة عنها وتسليمها لنا، وبعرضه عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائال: 
صاحب  )ويرى  املتضمنة:  يف ١٤٢٤/٩/١٤هـ  رقم ٤/ب/٤٤٠٥٣  الربقية  فيها  صدر 
السمو امللكي أمري منطقة مكة املكرمة أنه طاملا ال يوجد لدى أطراف النزاع أي مستمسكات 
رشعية عىل املوقع أن يسلم لبلدية حمافظة الطائف للمحافظة عليه من أي اعتداء وتنظيمه 
املنطقة(.اهـ. وهي أرض  أمري  رآه سمو  ما  الوزارة  وتؤيد  النزاع  لدابر  قطعًا  عامة  حديقة 
متنازع فيها منذ القدم من قبل ثالث قبائل ومل جيد اخلرباء لدى هذه القبائل الثالثة ما يثبت 
متلكهم لألرض حمل النزاع وهي أرض برية فضاء عىل طبيعتها، وقد وضعت األمانة منتزهًا 
بريًا قبل أكثر من ١٢ سنة، ويفصل بني األرض حمل النزاع وملك املدعي وكالة طريق عام 
ما ذكره غري  قال:  املدعي وكالة  بامللك، هكذا قرر. وبعرضه عىل  ومقربة وليست متصلة 
صحيح بل إن مسجد العيد داخل )...( واملقربة القديمة، هكذا قرر. ثم جرى سؤال طريف 
النزاع هل لدى أحدهم ما يضيفه؟ فأجاب كل واحد منهم بمفرده قائاًل: ليس لدي سوى ما 
قدمت، هكذا قررا. وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة واالطالع عىل طيات املعاملة، 
وملا جاء يف قرار هيئة النظر رقم ٣٤١٤٢٨٥٣٥، وبعد االطالع عىل صك النظارة رقم٣٢٠ 
١٣٨٥/١١/٨هـ،  وتاريخ   ١٢٨٠ رقم  الوقفية  وحجة  ١٤١٠/١٢/٣٠هـ،  وتاريخ 
والتعليامت التي تنص عىل أن األرض البيضاء ليست ملكًا ألحد، لذلك كله فقد رصفت 
النظر عن دعوى املدعي وكالة وأخليت سبيل املدعى عليها، هذا ما ظهر يل وبه حكمت. 
وبعرض احلكم عىل  املدعي قرر عدم القناعة. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ.
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احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فقـد جـرى مّنا نحـن رئيس وأعضاء 
علـيهـذا  االطالُع  املكرمـة  مكـة  بمنطقة  االستئناف  حمكمـة  يف  الثالثة  احلقوقيـة  الدائـرة 
الصك الصـادر من فضيـلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بالطائف املسجل بعدد 
 )...( الناظر عىل وقف   )...( املتضمن دعوى  وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٢هـ،   ٣٥٣٢٦٣٩٧
ضد أمانة حمافظة الطائف املحكوم فيه بام دون بباطنه. وبــدراسـة احلكم وصورة ضبطه 
اهلل علـى  التوفيق، وصلـى  تعاىل  وباهلل  احلكم.  املوافقة عىل  تقررت  االعرتاضية  والئحته 

نبيـنا حممـد وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم.
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 4لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بصبياء

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٠٢٣٠٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٧ رقم القرار:٣٥٢٤٦٨١٠  

دفعا لمحيازةا-ا تلاعلضا منعا طمبا ممكيةا-ا صكا أرضا-ا تساغاللا منا منعا عقارا-ا
تلنظلا إعادةا تماناعا تلنزتعا-ا تلفصلايفا تحاجاجابصكاخصومةا-اسبقا بممكيةاتألرضا-ا

فيها-اإلزتمابعدماتلاعلض.

سبقاتلفصلايفاموضوعاتلنزتع.

ألرض  حيازته  يف  له  التعرض  من  منعها  طالبًا  عليها؛  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
مملوكة له، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أجابت بأن األرض التي يدعي هبا املدعي 
ملك هلا بصك رشعي وأهنا غري مستعدة برتك األرض، وبعد االطالع عىل الصكني تبني أن 
الصك الذي بيد املدعي صك متلك، أما الصك الذي بيد املدعى عليها فهو صك خصومة 
وقد حكم فيه بعدم استحقاقها لألرض، ونظرًا ألن النزاع يف ملكية األرض قد تم الفصل 
فيه مسبقًا وال يسوغ إعادة النظر يف تفاصيل الدعوى من حيث ثبوت امللك، لذا فقد ألزم 
املدعى  فاعرتضت  له،  اململوكة  أرضه  يف  للمدعي  التعرض  بعدم  عليها  املدعى  القايض 

عليها، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بصبياء،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٤٠٢٣٠٥ برقم  بصبياء  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ،  برقم ٣٤٢٠٦٨٧٨١  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ 
 ،)٠٨:٣٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ  املوافق  الثالثاء  اليوم  هذا  ويف 
وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرضت حلضوره 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( املعرف هبا من قبل ابن أختها )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(. فادعى األول قائال: إن من اجلاري يف 
اململوكة يل   )...( بنك  بجوار   )...( الشارع  )...( عىل  الواقعة يف  السكنية  ملكي األرض 
حدودها  واملدونة  ١٤٢٨/٩/١٧هـ،  يف   ٦٢ رقم  صبياء  عدل  كتابة  من  الصادر  بالصك 
وأطواهلا يف الصك املذكور، وقد منعتني هذه احلارضة من استغالل أريض وآذت املستأجر 
مني، أطلب منعها من التعرض يل يف أريض، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليها 
يف   ٢٠٨ رقم  صك  عليها  ويل  يل  ملك  املدعي  هبا  يدعي  التي  األرض  إن  بقوهلا:  أجابت 
١٣٨٧/٣/٢٨هـ، وأنا غري مستعدة برتك أريض، هكذا أجابت. ثم استدرك املدعي وقال: 
الطرفني  من  طلبت  فقد  وعليه   ،)...( بجوار  ولكن   )...( بنك  بجوار  ليست  األرض  إن 
إحضار الصكوك. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية 
الصادرة من كتابة  الوكالة  الوكيل عن )...(، بموجب  املدين رقم )...(  السجل  بموجب 
عدل )...( برقم ١٨ يف ١٤٣٣/٢/٢٩هـ والتي ختوله املطالبة واملرافعة واملدافعة، فجرى 
سؤال الطرفني هل أحرضا ما طلب منهام؟ فأجاب املدعى عليه وكالة أن الصك لدى املدعي 
ولدي صورة منه، ثم أبرز املدعي كال الصكني فجرى االطالع عىل الصك الصادر من كتابة 
عدل صبياء برقم ٦٢ يف ١٤٢٨/٩/١٧هـ، وهو صك إثبات متلك ثم جرى االطالع عىل 
الصك اآلخر الذي ذكرته املدعية يف اجللسة املاضية الصادر من هذه املحكمة برقم ٢٠٨ يف 
١٣٨٧/٣/٢٨هـ فتبني أنه صك خصومة عىل أرض مقدم من وكيل املدعية ضد )...(، 
بأنه ليس للمدعية ورشيكاهتا سوى القش والعمود، وأن األرض لـ )...( ثم  وحكم فيه 
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أبرز املدعي حجة االستحكام الذي ُبني عليه صك اإلفراغ املشار إليه أعاله وهو صادر من 
املدعي )...(  البائع عىل  برقم ٣/٩٧ يف ١٤٢٧/١١/٢٧هـ، ويثبت متلك  املحكمة  هذه 
والذي آل إليه امللك من )...(، واملنوه فيه إىل صك قطع النزاع رقم ٢٠٨ املشار إليه، وعليه، 
ونظرًا ألن النزاع يف األرض قد تم الفصل فيه مسبقًا بالصك رقم ٢٠٨ وال يسوغ إعادة 
النظر يف تفاصيل الدعوى بني الطرفني من حيث ثبوت امللك، وعليه، وبناء عىل كل ما تقدم 
من الدعوى واإلجابة، وما تضمنته الصكوك املشار إليها، فقد ألزمت املدعى عليها بعدم 
التعرض للمدعي يف أرضه اململوكة له بموجب الصك الصادر من كتابة عدل )...( برقم 
احلق  له  أن  وكالة  عليه  املدعى  أفهمت  كام  حكمت.  ذكر  وبام  ١٤٢٨/٩/١٧هـ،  يف   ٦٢
يف تدقيق احلكم من حمكمة االستئناف واملراجعة يوم اخلميس ١٤٣٥/٣/٢٢هـ الستالم 
األحد ١٤٣٥/٤/٢٣هـ،  يوم  تنتهي  اعرتاضه  لتقديم  يومًا  ثالثني  له  وأن  احلكم،  نسخة 
وإذا مل يقدم اعرتاضه خالهلا فإن احلكم يكتسب القطعية. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢١هـ.

بمحكمة  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة )...( برقم 
القايض  الصادر من فضيلة  الصك  املرفق هبا  ٣٤٢٠٦٨٧٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ، 
باملحكمة )...( برقم ٣٥١٨٤٨٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢١هـ، اخلاص بدعوى)...( ضد 
)...( بشأن أرض، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه  الدائرة املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل  تقرر 

وسلم.
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 5لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بصبياء

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٥٦٤١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٩ رقم القرار:٣٥٣٥٨٧٧٤  

تملفعولا-اسلترا تليداعنهاا-اصكاممكيةاساريا تعادتءاعىلاأرضا-اطمبارفعا عقارا-ا
سقلاتخلربتءا-امطابقةاتلصكالمطبيعةا-اثبوتاتالعادتءا-اإلزتمابلفعاتليدا-احكلاالايفيدا

تلاممك.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبا إلزامه برفع يده عن قطعة أرض سكنية مملوكة 
له، ألن املدعى عليه اعتدى عىل جزء منها بوضع غرفة متنقلة فيها، وقد غاب املدعى عليه مع 
تبلغه لغري شخصه عدة مرات فتم سامع الدعوى غيابيا، وبطلب البينة من املدعي أبرز صك 
ملكية العقار ووثيقة مبايعة له، فجرى التحقق من رسيان مفعول الصك، كام ورد قرار قسم 
اخلرباء متضمنًا مطابقة الصك للطبيعة ووجود اعتداء من املدعى عليه عىل األرض بوضع 
غرفة متنقلة فيها، ثم حرض املدعى عليه يف جلسة الحقة وقرر أنه استعار األرض من مالكها 
السابق، وأنه ال يعلم ببيعها عىل املدعي، وقد تداخل بائع األرض يف الدعوى وقرر أنه باعها 
عىل املدعي، ولذا فقد ثبت للقايض أن املدعى عليه قد اعتدى عىل أرض املدعي بوضعه غرفة 
متنقلة فيها، وحكم حضوريًا بإلزامه برفع يده عنها وإزالة ما أحدثه فيها، وأفهم الطرفني أن 

هذا احلكم ال يكفي إلثبات التملك، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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القايض   )...( فلدي  وبعد،  بعده  البني  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
باملحكمة العامة بصبياء حاال، بناء عىل املعاملة املحالة لنا برقم ٧٣٨١ يف ١٤٣١/٧/٢٩هـ 
املتعلقة بدعوى )...( ضد )...( بشأن أرض، ففي يوم السبت املوافق ١٤٣٢/٨/٨هـ يف 
اجلنسية  سعودي   )...( وكالة  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  العارشة  الساعة  متام 
بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل الرشعي عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من 
له  املخولة  برقم ٥٧٠٧٠٢٠٠٦٩٠٥ يف ١٤٣٠/٦/٢٣هـ،  العدل بخميس مشيط  كتابة 
عليها  والرد  وسامعها  الدعاوى  وإقامة  واملخاصمة  واملدافعة  واملرافعة  املطالبة  يف  احلق 
متييزه  وطلب  عليه  واالعرتاض  ونفيه  احلكم  قبول  وطلب  والصلح  واإلنكار  واإلقرار 
واالستالم والتسليم واستالم التعويضات.اهـ. ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه مع 
تبلغه باملوعد لغري شخصه ثالث مرات، وعليه فقد سألت املدعي وكالة عن دعواه فادعى 
قائال: )إن ملوكيل قطعة أرض سكنية تقع يف حمافظة صبياء رشق الطريق املؤدي إىل )...( 
من  ييل:  كام  املرفق  الكروكي  حسب  ومساحتها  وأطواهلا  وحدودها   ،)...( جممع  خلف 
أمتار  عرشة  عرضه  شارع  الرشق  ومن  مرتًا  سبعون  الضلع  وطول   )...( املدعي  الشامل 
وطول الضلع سبعة وعرشون مرتَا ومن اجلنوب شارع عرضه عرشة أمتار وطول الضلع 
سبعون مرتًا ومن الغرب شارع عرضه أربعون مرتا ً وطول الضلع ثالثون مرتًا ومساحتها 
قام  وقد  مربعًا  سنتمرت  وعرشون  ومخسة  مرتًا  وعرشون  وواحد  وتسعامئة  ألف  اإلمجالية 
إليها  املشار  موكيل  أرض  عىل  باالعتداء   )...( الرشعي  املجلس  عن  الغائب  عليه  املدعى 
ووضع فيها بركس متنقل أطلب احلكم عليه برفع يده عن األرض وإزالة ما أحدثه فيها(، 
موكله  ملكية  يثبت  ما  وكالة  املدعي  من  طلبت  فقد  ذكر  ما  احلال  وحيث  دعواي.  هذه 
املوافق  األحد  يوم  ويف  القادمة.  اجللسة  يف  بإحضارها  فاستعد  فيها  املدعى  لألرض 
١٤٣٢/١١/١٨هـ الساعة احلادية عرشة افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي وكالة ومل 
حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه ومل يردنا ما يفيد تبلغه من عدمه، ثم سألت املدعي 
وكالة عام استمهل من أجله فأجاب قائال: إنني أحرضت معي يف هذه اجللسة صك ملكية 
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يف   ١/١١٤ برقم  صبياء  حمكمة  من  الصادر  الصك  أبرز  وبطلبها  مبايعة  ووثيقة  موكيل 
السكنية  لألرض   )...( )ملكية  يتضمن  وجدته  عليه  وباالطالع  ١٤١٩/١٠/٢١هـ، 
يبدأ من الرشق بطول  الواقعة بمدينة صبياء وحدودها ومساحتها كام ييل: الضلع الشاميل 
ثالثة أمتار وينكرس جنوبًا بطول سبعة وعرشين مرتا وينكرس غربا بطول سبعني مرتًا وحيده 
من  يبدأ  والرشقي  أمتار  عرشة  عرض  شارع  وحيده  مرتًا  سبعون  واجلنويب   )...( و  املنهي 
الشامل بطول مخسة وعرشين مرتًا زائد شطفة بطول سبعة أمتار وحيده شارع عرض عرشة 
مرتًا  أربعون  عرض  أهبا  جازان  العام  الشارع  وحيده  سنتمرت  ومخسون  مرت  والغريب  أمتار 
واملساحة الكلية مائتني وستة وعرشون مرت(، كام أبرز وثيقة مبايعة مؤرخه يف ١٤١٨/٨/٤هـ، 
وباالطالع عليها وجدهتا تتضمن ) بيع )...( بالوكالة عن أمه قطعة أرض مالصقة ألرض 
)...( من جهة اجلنوب وتبلغ مساحتها مائتان وعرشة أمتار حيدها من الشامل )...( وطول 
الضلع سبعون مرتًا ومن اجلنوب البائعني وطول الضلع سبعون مرتًا ومن الغرب حرم خط 
وباع  أمتار  ثالثة  الضلع  البائعني وطول  الرشق  أمتار ومن  ثالثة  الضلع  اإلسفلت وطول 
أيضًا القطعة التي تالصق )...( من الرشق ومساحتها تسعون مرتًا حيدها من الشامل )...( 
وطول الضلع ثالثة أمتار ومن اجلنوب البائعني وطول الضلع ثالثة أمتار ومن الغرب )...( 
وطول الضلع ثالثون مرتًا ومن الرشق البائعني وطول الضلع ثالثون مرتًا وقد باعها من 
املشرتي بامله لنفسه )...( بمبلغ وقدره عرشون ألف ريال( وحيث احلال ما ذكر فقد قررت 
املذكور  ١٤٢٩/١٠/٢١هـ  يف   ١/١١٤ رقم  الصك  عن  لالستفسار  للسجالت  الكتابة 
الصك  وتطبيق  األرض  عىل  للوقوف  اخلرباء  لقسم  ذلك  بعد  بالكتابة  أمرت  كام  أعاله، 
املوافق  األحد  يوم  ويف  اجللسة.  رفع  جرى  وعليه  واإلفادة،  أعاله  إليها  املشار  والوثيقة 
١٤٣٤/٨/٢١هـ يف متام الساعة العارشة افتتحت اجللسة لدي أنا )...( القايض باملحكمة 
العامة بصبياء حااًل، وفيها حرض املدعي وكالة وحرض حلضوره املدعى عليه وكالة )...( 
الوكالة  بموجب   )...( عن  الرشعي  الوكيل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  سعودي 
حق  له  املخولة  ١٤٣٤/٥/١٣هـ،  يف   ٣٤٦٠٧٣٤٢ برقم  صبيا  عدل  كتابة  من  الصادرة 
املطالبة وإقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار 
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الشهود والبينات والطعن واإلجابة  اليمن ورده واالمتناع عنه وإحضار  والصلح وطلب 
واجلرح والتعديل والطعن بالتزوير وطلب احلجز والتنفيذ وطلب التحكيم وتعني اخلرباء 
االستئناف  وطلب  األحكام  عىل  واالعرتاض  ونفيها  وقبوهلا  األحكام  بتنفيذ  واملطالبة 
والتامس إعادة النظر وطلب رد االعتبار والشفعة واستالم الصكوك والتوقيع.اهـ. وحيث 
إن القضية سبق وأن نظرت من قبل سلفنا فضيلة الشيخ )...(، والنظام يقتيض بأن يستكمل 
اخللف ما بدأه السلف، وبناء عىل املادة ١٦٦ من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية، 
فقد جرى تالوة ما سبق ضبطه عىل الطرفني فصادقا عليه، وحيث جرت الكتابة من قبل 
سلفنا الشيخ )...( بخطابه رقم ٣٤٢٤٩١٧٦ يف ١٤٣٤/١/٢٨هـ لقسم اخلرباء باملحكمة 
للوقوف عىل األرض وتطبيق الصك رقم ١/١١٤ يف ١٤١٩/١٠/٢١هـ، فوردنا خطاهبم 
١٤٣٤/٧/١٨هـ  يف   ٢٦٢ رقم  قرار  به  املرفق  ١٤٣٤/٧/١٨هـ  يف   ٣٤٢٤٩١٣٦ رقم 
املتضمن: )يف يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٤/٢٧هـ جرى إبالغ املدعى عليه باملوعد املحدد 
األربعاء  يوم  وهو  آخر  موعد  حتديد  جرى  ثم  عليه  املدعى  حيرض  مل  املحدد  املوعد  ويف 
١٤٣٤/٧/١٢هـ ويف هذا اليوم حرض املدعي وكالة ومل حيرض املدعى عليه علاًم أنه جرى 
إبالغ املدعى عليه باملوعد املحدد وحرض البائع ثم جرى االنتقال إىل موقع األرض وبعد 
التعرف عليها من قبل املدعي وكالة والبائع بدأنا بتطبيق الصك فاتضح لنا مطابقته للطبيعة 
وكذلك مطابقة الوثيقة للطبيعة ووجدنا اعتداء من املدعى عليه يف أرض املدعي وكالة وهو 
عبارة عن جزء من بركس أو غرفة متنقلة داخله يف مساحة الصك وقد تم توضيح ذلك يف 
الوقت  ( والنتهاء   )...( النظر  هيئة  التوفيق. عضوي  وباهلل  املرفق، هذه  الكروكي  الرسم 
جرى  ١٤٣٤/١١/١١هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  رفعها.  قررت  فقد  للجلسة  املحدد 
حتديث املعاملة عىل النظام الشامل برقم اإلحالة ٣٤٥٠٥٦٤١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ 
الساعة  اجللسة  افتتحت  ثم  ١٤٣٤/١١/١٠هـ  وتاريخ   ٣٤٢٥٦٣٠٥٧ القيد  ورقم 
)٠٠ :١١(، وفيها حرض املدعي وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
وحرض   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  واملدعى   )...(
حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبعرض ما جاء يف قرار 
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قسم اخلرباء عىل الطرفني صادق عليه املدعي وكالة، أما املدعى عليه فأجاب بقوله: أصادق 
الوثيقة املؤرخة  الوثيقة مطابقة للطبيعة ولكن األرض اململوكة للمدعي بموجب  عىل أن 
عىل  باعها  قد  أنه  ثبت  وإن  إياها،  أعارين  وقد   )...( ملك  هي  ١٤١٩/١١/٩هـ  بتاريخ 
األرض  عن   )...( وبسؤال  أجاب.  هكذا  للمدعي،  األرض  بتسليم  مستعد  فأنا  املدعي 
إن  بقوله:  أجاب  ١٤١٩/١/٩هـ  بتاريخ  املؤرخة  الوثيقة  بموجب  للمدعي  اململوكة 
األرض كانت مملوكة يل وقد بعتها عىل املدعي بموجب الوثيقة املذكورة ولكن املدعي مل 
يسلم يل مبلغها حتى اآلن، وسأقيم دعوى ملطالبة املدعي باألرض، هكذا أجاب. وعليه 
رفعت اجللسة. ويف اليوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/١/١١هـ يف متام الساعة ١١.٠٠ افتتحت 
اجللسة، وفيها حرض املدعي وكالة ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه، وبتأمل ما سبق 
ضبطه من فضيلة سلفنا تبني أن حدود األرض وأطواهلا ومساحتها املذكورة يف الدعوى غري 
بأن  قائال:  أجاب  وكالة  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض  إليهام،  املشار  والوثيقة  للصك  مطابقة 
احلدود واألطوال واملساحة املذكورة يف الدعوى هي لألرض املجاورة لألرض حمل النزاع 
وأنني مستعد بإحضار رسم كروكي للصك والوثيقة املشار إليهام أعاله، وعليه فقد قررت 
رفع اجللسة. ويف يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ افتتحت اجللسة الساعة )١:٤٥(

أجاب  بإحضاره  استعد  الذي  الكروكي  الرسم  عن  وبسؤاله  وكالة،  املدعي  حرض  وفيها 
يتضمن  وجدته  عليه  وباالطالع  النزاع  حمل  لألرض  كروكيا  رساًم  أحرضت  إنني  قائال: 
بموجب  اململوك  األول  املوضع  ييل:  كام  ومساحتها  وأطوهلا  النزاع  حمل  األرض  حدود 
الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ١/١١٤ يف ١٤١٩/١٠/٢١هـ حيده شامال )...( 
واملدعي )...( وطول الضلع يبدأ من الرشق بطول ثالثة أمتار ثم ينكرس جنوبا بطول سبعة 
وعرشين مرتا ثم ينكرس غربا بطول سبعني مرتا ومن الرشق باقي وثيقة املالك وطول الضلع 
يبدأ من الشامل بطول مخسة وعرشين مرتا ثم ينكرس جنوبا زائدا شطفة بطول سبعة أمتار 
ومن اجلنوب شارع عرضه عرشة أمتار وطول الضلع سبعون مرتا ومن الغرب الشارع العام 
جازان أهبا بعرض أربعني مرتا وطول الضلع مرت ونص املرت واملساحة الكلية مئتان وستة 
املؤرخة  املبايعة  وثيقة  بموجب  اململوك  الثاين  واملوضع   )٢٦٦.٠٠( مربعا  مرتا  وعرشون 
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الرشق  من  يبدأ  الضلع  وطول   )...( واملدعي   )...( شامال  حيده  ١٤١٨/٨/٤هـ  بتاريخ 
للغرب بطول مخسة أمتار وينكرس جنوبا بطول مخسة وعرشين مرتا وينكرس جنوبا بطول 
سبعة أمتار وينكرس غربا بطول سبعة أمتار ورشقا شارع عرضه عرشة أمتار وطول الضلع 
مرتا  وسبعون  ثامنية  الضلع  وطول  أمتار  عرشة  عرضه  شارع  وجنوبا  مرتا  وثالثون  مخسة 
وغربا الشارع العام جازان أهبا بعرض أربعني مرتا وطول الضلع ثالثة أمتار ونصف املرت 
واملساحة الكلية أربعامئة وسبعة وستون مرتا مربعا واثنان سنتمرتا )٤٦٧.٠٢(، وباالطالع 
وثيقة  وعىل  ١٤١٩/١٠/٢١هـ  يف   ١/١١٤ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  عىل 
ما  عىل  فبناء  املرفق،  للكروكي  مطابقني  وجدهتام  ١٤١٨/٨/٤هـ  بتاريخ  املؤرخة  املبايعة 
تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعي وكالة أثبت ملكيته لألرض املوصوفة يف الدعوى 
بموجب الصك والوثيقة املشار إليهام أعاله، وبناء عىل قرار قسم اخلرباء املتضمن بأن الغرفة 
أن  وبام  املدعي،  أرض  عىل  معتد  عليه  املدعى  وأن  إليه،  املشار  الصك  داخل  تقع  املتنقلة 
املدعى عليه أقر بأن األرض ملك )...(، وبام أن )...( حرض وأقر ببيعه األرض اململوكة 
بموجب الوثيقة املؤرخة بتاريخ ١٤١٩/١/٩هـ عىل املدعي؛ لذا فقد ثبت لدي أن املدعى 
عليه قد اعتدى عىل أرض املدعي بوضعه غرفة متنقلة فيها، وألزمت املدعى عليه برفع يده 
من األرض وإزالة ما أحدثه فيها، هبذا حكمت حكاًم حضوريًا يف غياب املدعى عليه. عىل 
هذا أن احلكم ال يكفي إلثبات التملك وال يقوم مقام حجة االستحكام وال يستند عليه يف 
أي إفراغ، وبعرض احلكم عىل املدعي وكالة قرر القناعة به وأمرت ببعث نسخة من هذا 
احلكم للمدعى عليه لتبليغه باحلكم وإفهامه أن مدة االعرتاض ثالثون يومًا تبدأ من تاريخ 
تبلغه باحلكم، يسقط بعدها حقه يف االعرتاض ويكتسب احلكم القطعية إن مل يتقدم بيشء. 
وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ.

بمحكمة  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة )...( برقم 
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الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٦٣٠٥٧
)...( برقم ٣٥٢٢٣٤٣٩ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ اخلاص بدعوى )...( ضد)...( بشأن 
املوافقة عىل احلكم.  الدائرة  املعاملة تقرر  أرض، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 

واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة حوطة بني متيم

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٧٥٦٠١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٥ رقم القرار:٣٥٣٠٢٥٨٩  

عقارا-اجزءامناأرضا-اطمبارفعاتليداعنها-ادفعابممكيةاتألرضا-اعقدابيعا-اتدعاءا
طويمةا-اسكوتا مدةا لألرضا حيازتها عميها-ا تملدعىا يمنيا رفضا تلبينةا-ا عدما تزويلها-ا

تملدعياعناذلكا-ارداتلدعوى.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)اليسالكاإالايمينها(.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم برفع يده عن جزء من أرض مملوكة 
له؛ وذلك ألنه باع عىل املدعى عليه أرضًا مالصقة ألرضه، فقام املدعى عليه بإدخال اجلزء 
املدعى به ووضع يده عليه منذ زمن طويل، وقد سكت املدعي عن مطالبته به ملا بينهام من 
مودة بزعمه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بوضع يده عىل اجلزء املدعى هبا ودفع 
بأنه داخل يف مشمول األرض التي اشرتاها من املدعي، وقدم عقد مبايعة عىل األرض مذيل 
تتضمن  عبارة  بإضافة  له  عليه  املدعى  تزوير  وادعى  به  أقر  عليه  وبعرضه  املدعي،  بتوقيع 
دخول اجلزء حمل الدعوى يف املبايعة، وبطلب البينة منه عىل التزوير قرر أنه ال بينة لديه ومل 
يقبل يمني املدعى عليه عىل نفيه، ونظرًا ألن املدعى عليه أقام بينة عىل ما دفع به وهي عقد 
املبايعة مع قرينة ترصفه يف األرض حمل النزاع بترصفات املالك ملدة طويلة وسكوت املدعي 
عن املطالبة هبا طيلة تلك املدة، لذا فقد حكم القايض برد الدعوى ، وجرى إفهام الطرفني 
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بأن احلكم ال يفيد امللكية، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

بني  حوطة  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
متيم، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بحوطة بني متيم برقم 
٣٤٥٧٥٦٠١ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٩١٠٨٤٨ وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، ففي يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)٣٠ :٠٩(، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( مدعيًا عىل 
احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائاًل يف حترير دعواه: 
بملك  شاماًل  واملحدودة  متيم  بني  حوطة  يف  الباطن  بأسفل   )...( حي  يف  تقع  أرضًا  يل  إن 
)...( بطول اثنني وعرشين مرتًا ومخسة وثامنني سنتيمرتا ٢٢.٨٥م ومن اجلنوب ملك )...( 
أمتار  أمتار بطول عرشة  بطول مخسة وعرشين مرتًا ٢٥م ومن الرشق شارع عرضه تسعة 
وعرشة سنتمرتات ١٠٫١٠م ومن الغرب ملك )...( بطول عرشة أمتار ومخسة وستني سنة 
مرتات ١٠.٦٥م وهذا امللك اشرتيته من )...( عام ١٤٠٢هـ، ثم بعت عىل )...( نصيبي 
١٤٠٣/١١/١٦هـ  يف   ٢٢٧ رقم  االستحكام  بحجة  اململوكة   )...( املسامة  أريض  من 
الصادرة من حمكمة حوطة بني متيم، بعتها يف ١٤١٣/٥/١٣هـ عىل املدعى عليه و )...( 
النزاع من الغرب واجلنوب، وقد قام املدعى عليه )...( بوضع يده عىل  حتد األرض حمل 
أريض )...( وضمها ضمن أرضه املسامة )...( من تأريخ البيع حيث قام بتسويرها ضمن 
أرضه ووضع عليها مظلة وأنا كنت أعلم بترصفه من عام ١٤١٣هـ ومل أعارضه أبدًا عىل 
ذلك ألن بيننا عيش وملح ورفقة ولكن اآلن سوف أطالب به واآلن مؤجرة عىل مدرسة 
حكومية واألرض هي أريض وليست أرضًا له وهي قديمة كانت حماطة بجدران من طني 
وبئر قديم وهذا قبل رشائي هلا من )...( لذا أطلب رفع يد املدعى عليه عن هذه األرض 
املدعى عليه  الدعوى عىل  املبينة حدودها وأطواهلا وتسليمها يل(، هذه دعواي. وبعرض 
أجاب بقوله: إن األرض حمل النزاع بحدودها وأطواهلا ومساحتها صحيحة، وأما ما ذكره 
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املدعي من اعتدائي عىل األرض فغري صحيح أبدًا بل األرض اشرتيتها منه مع رشائي مللك 
تم  التي بموجبها  املبايعة  املدعى عليه وأبرز ورقة  قام  ثم  البيع عىل ذلك،  تم  )...( حيث 
بيع )...( ويف آخر سطر منها ونصه: كام أن البيع يشمل أرض )...( وشهد عىل ذلك )...( 
النزاع،  البيع شامل لألرض حمل  البائع واملشرتي وهذا يدل عىل أن  و )...( وعليه توقيع 
التوقيع هو  إن  فقال:  الورقة  املدعي عام ورد يف  ما لدي من جواب. ثم جرى سؤال  هذا 
مضافة  وهي  صحيحة،  غري   )...( أرض  يشمل  البيع  وأن  األخرية  العبارة  ولكن  توقيعي 
بعد التوقيع علاًم أنه ال توجد أرض لــــ )...( إال األرض حمل النزاع املجاورة مللك )...(، 
يده عليها من  املدعى عليه  أن األرض وضع  ما لدي من جواب، هكذا أجاب. وبام  هذا 
عرشين سنة، وبام أن املدعى عليه قد أبرز وثيقة املبايعة وعليها توقيع البائع، وبام أن جانب 
املدعى عليه قد تقوى بالوثيقة وبترصفه ترصف املالك يف العقار حمل النزاع لعرشين سنة ومل 
يعارضه املدعي، وبام أن ذلك يدل عىل ضعف دعوى املدعي لبقاء العني حمل النزاع حتت 
ملكه، وإلقراره بالتوقيع عىل املبايعة ودعوى التزوير، فقد جرى سؤاله هل عندك بينة عىل 
تزوير السطر األخري )أن البيع يشمل أرض )...( (؟ فقال: ال بينة لدي فجرى إفهامه أن له 
يمني املدعى عليه عىل نفي دعوى التزوير فقال: ال أطلبها وال أرضاها. وبعرض ذلك عىل 
املدعى عليه قرر بقوله: إنني مستعد بأداء اليمني عىل أن الورقة غري مزورة، فبناًء عىل ما تقدم 
من الدعوى واإلجابة، ولدعوى املدعي ورد املدعى عليه بالبينة عىل املبايعة، وهي نص يف 
النزاع مع قرينة ترصف املدعى عليه يف األرض حمل النزاع لعرشين سنة وسكوت املدعي 
عنه، وحيث طلب من املدعي البينة عىل إثبات أن الورقة مزورة فقال: ال بينة لدي. فجرى 
إفهامه أن له اليمني عىل نفي دعوى التزوير فرفضها املدعي، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: 
)ليس لك إال يمينه(، لذا فقد حكمت برد دعوى املدعي وإخالء سبيل املدعى عليه من هذه 
الدعوى. وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر قناعته باحلكم، كام قرر املدعي عدم قناعته 
وطالب استئنافه بالئحة اعرتاضية فأجيب لطلبه، وجرى تسليمه صورة من احلكم. وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ.
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القضايا احلقوقية  لتمييز  الدائرة اخلامسة  احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة 
العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  بالرياض  االستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  واملقيدة  ١٤٣٥/٦/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٩١٠٨٤٨ برقم  متيم  بني  بحوطة 
القايض  الصادر من فضيلة  الصك  املرفق هبا  ٣٥١٨٧٧٧٢٨ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، 
باملحكمة الشيخ )...( برقم ٣٥٢٣٦٩٦٨ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٩هـ، اخلاص بدعوى )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ضد )...(، بشأن خالف يف أرض عىل 
الصفة املوضحة بالدعوى واملتضمن حكم فضيلته كام هو موضح بالصك، وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه و الالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم مع تنبيه 
فضيلته إىل تدوين إفهام الطرفني بأن صك هذه الدعوى ال يفيد امللكية، وكذلك تصحيح ما 
حتته خط يف الصك وذلك يف الصك وضبطه وسجله. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٨١١٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٢ رقم القرار:٣٥٣٥١٠٤٣  

حكلا تبميغاشخيصا-ا إجيارا-ا عقدا لمحيازةا-ا تعلضا منعا طمبا تسائجارها-ا عقارا-ا
حضوريا-اإلزتمابعدماتلاعلض.

تملوتدا)ر2/5(اوا)9ل5/2(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم بمنعه من التعرض حليازته ألربع قطع 
أراض استأجرها من املدعى عليه الستثامرها بعقد مدته ثامين سنوات، وبعد بناء حمالت عىل 
األرض وتأجريها قام املدعى عليه بمضايقته وطالبه بالتنازل عن العقد، كام قام بالتعرض 
للمستأجرين، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه طلب مهلة للجواب عليها ثم ختلف عن 
احلضور، وقد جرى من القايض االطالع عىل عقد اإلجيار املربم بني الطرفني فوجده طبق ما 
جاء يف الدعوى، ونظرًا ألن عدم حضور املدعى عليه بعد علمه بموعد اجللسة يعد نكواًل 
عن اجلواب، لذا فقد حكم القايض حضوريًا عىل املدعى عليه بكف يده عن األرض حمل 
يؤثر هذا احلكم يف أصل احلق وال  العقد، عىل أال  للمدعي مدة  التعرض  الدعوى وعدم 
يكون دلياًل عليه، وللمدعى عليه إن كان ينازع يف أصل احلق أن يتقدم بدعوى مستقلة، ثم 

صدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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وبناء  بالرياض،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املكلف  بالرياض  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٥٣٨٧٥٩٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٨١١٧
١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، ففي يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ افتتحت اجللسة، وفيها 
حرض )...( سجله املدين )...( بصفته وكياًل عن املدعي )...( سجله املدين )...( بموجب 
الثانية  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٣٤/٥/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤٦٨١٠١٤ رقم  الوكالة 
التوكيل بحق املطالبة وإقامة الدعاوى واملدافعة واملرافعة وسامع  برشق الرياض املتضمن 
والتنازل وغري ذلك، وحرض حلضوره  والصلح  والرد عليها واإلقرار واإلنكار  الدعاوى 
)...( سجله املدين )...( بصفته وكياًل عن املدعى عليه )...( سجله املدين )...( بموجب 
الوكالة رقم ٣٥١٧٢٠٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ الصادر من كتابة عدل عرقة املتضمن 
والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  وسامعها  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  بحق  التوكيل 
املدعى عليه  لقد استأجر موكيل من  قائاًل:  املدعي وكالة وادعى األول  وغري ذلك، وقرر 
أربع قطع هي القطعة رقم )...( والقطعة رقم )...( والقطعة رقم )...( والقطعة رقم )...( 
بلوك رقم )...( من املخطط )...( اململوكة للمدعى عليه ومساحتها ٣٠٢٥م الواقعة عىل 
طريق )...( يف حي )...( ملدة ثامين سنوات، ابتداًء من تاريخ ١٤٣٠/٤/١هـ وتنتهي يف 
مائة وسبعون ألف ريال عن كل سنة من سنوات  بمبلغ وقدره  تاريخ ١٤٣٨/٣/٢٩هـ 
اإلجيار تدفع عىل قسطني كل ستة أشهر قسط لغرض البناء عىل األرض واستثامرها، وبعد 
قيام موكيل ببناء حمالت جتارية أجر املحالت التي بناها وأثناء ذلك قام املدعى عليه أصالة 
إيداع أي مبالغ يف حسابه  بينهام وعدم  العقد املربم  بالتنازل عن  بمضايقة موكيل ومطالبته 
من  املستأجرين  مع  بالتواصل  قام  لطلبه  موكيل  رفض  وبعد  األجرة،  بخصوص  املرصيف 
وذلك  منها  شيئًا  موكيل  يسلموا  وأال  له  مبارشة  اإلجارة  يدفعوا  أن  منهم  وطلب  موكيل 
عرب خطابات أرسلها للمستأجرين؛ لذا أطلب منع املدعى عليه من التعرض حليازة موكيل 
للعقار أو التعرض للمستأجرين، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه عن جوابه عن الدعوى 
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أجاب بقوله: أطلب املهلة للرد عىل الدعوى، حيث إين مل أستلم صحيفة الدعوى إال يف هذه 
اجللسة وسأحرض جوايب حمررًا يف اجللسة القادمة. ويف جلسة أخرى حرض فيها املدعي وكالة 
)...( املدونة هويته ووكالته سلفًا ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من ينوب عنه ومل يقدم 
أي عذر وقد تبلغ بموعد اجللسة يف ضبط اجللسة املاضية عن طريق وكيله، وبناء عىل الفقرة 
الثانية من املادة السابعة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية قررت السري يف الدعوى، 
وبسؤال املدعي وكالة عن أصل العقد املربم بني موكله وبني املدعى عليه أبرز صورة من 
العقد فجرى االطالع عليها فوجد مدونا عىل مطبوعات )...( لالستثامر تضمن ما نصه: 
عقد إجيار أرض إنه يف يوم ١٤٣٠/٣/١٩هـ بمدينة الرياض تم االتفاق بني كل من )...( 
سجله املدين )...(.ويشار إليه بالطرف األول أو املؤجر و)...(. سجله املدين )...( ويشار 
إليه بالطرف الثاين أو املستأجر اتفقا ومها بحالتهام املعتربة رشعًا عىل تأجري الطرف األول 
 )...( )...( عىل شارع  والكائنة بحي  نبلغ مساحتها ٣٠٢٥م  التي  الثاين األرض  للطرف 
بالرياض واملتكونة من أربع قطع متالصقة بصكني صك رقم )...(. للقطعتني )...( و )...( 
من املخطط )...( بلوك رقم )...( وصك )...( للقطعتني )...( و )...( بنفس املخطط وفقًا 
للمواد التالية:١ - وافق الطرف األول عىل تأجري أرضه املوضحة أعاله إىل الطرف الثاين 
املستأجر برغبة الطرف الثاين يف إنشاء مركز صيانة سيارات وقطع غيار. ٢ - فرتة اإلجيار 
ثامنية سنوات تبتدئ من يوم األحد ١٤٣٠/٤/١هـ وتنتهي يوم ١٤٣٨/٣/٢٩هـ )...( 
إلخ، الطرف األول املالك واملؤجر )...( وتوقيع الطرف الثاين املستأجر )...( وتوقيع .ا.هـ 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى، وما قدمه املدعي من العقد املتضمن استئجار املدعي من 
املدعى عليه األرض املوصوفة ملدة ثامين سنوات تبدأ من تاريخ ١٤٣٠/٤/١هـ، وبام أن 
املدعي يطالب بمنع تعرض املدعى عليه حليازته، وحيث إن عدم حضور املدعى عليه بعد 
أمرت  فقد  ما سبق  يعد نكواًل عن اجلواب والناكل مفرط؛ وجلميع  علمه بموعد اجللسة 
العقد  مدة  للمدعي  تعرضه  وعدم  املذكورة  األرض  عن  يده  بكف  أصالة  عليه  املدعى 
وبذلك حكمت. وال يؤثر هذا احلكم يف أصل احلق وال يكون دلياًل عليه، وللمدعى عليه 
املائتني من  التاسعة بعد  للامدة  يتقدم بدعوى مستقلة وفقًا  ينازع يف أصل احلق أن  إن كان 
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إيداع  املرافعات الرشعية، ويعد هذا احلكم يف حق املدعى عليه حضوريًا وسيجري  نظام 
نسخة من احلكم يف ملف الدعوى يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٦/٢١هـ، وللمدعى عليه 
االعرتاض عىل احلكم خالل ثالثني يومًا ابتداًء من تاريخ ١٤٣٥/٦/٢٢هـ، ويف حال عدم 
تقديمه لالعرتاض خالل املدة املذكورة يسقط حقه يف االعرتاض ويكتسب احلكم القطعية 

حسب التعليامت.

ويف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ افتتحت اجللسة وقد وردتنا املعاملة من حمكمة 
بالرياض برقم ٣٥١٩٥٧٠٧٣ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١هـ وبرفقها قرار قضاة  االستئناف 
١٤٣٥/٧/١٣هـ  وتاريخ   ٣٥٣١٢٩٨١ برقم  احلقوقية  القضايا  لتمييز  السادسة  الدائرة 
املتضمن وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة لوحظ أن 
بينة عىل ذلك،  لديه  املدعي وأن  بينه وبني  العقد  تم فسخ  أنه  املدعى عليه ذكر يف الئحته 
ومل جير فضيلته شيئًا نحو ذلك.اهـ. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقني اهلل وإياهم إىل 
الصواب بأن دعوى املدعي منع التعرض للحيازة واحليازة مبنية عىل عقد متليك منفعة مل 
أو نحوه، وإنام ادعى فسخ  بالبطالن من تزوير  بام يعود عىل أصله  فيه  املدعى عليه  يطعن 
العقد ووفقًا للامدة التاسعة بعد املائتني من نظام املرافعات الرشعية ولوائحها التنفيذية التي 
للعني  االنتفاع ولو مل يكن من مالك  فيه ملك  للحيازة داخل  التعرض  منع  أن  تنص عىل 
نظر  )يكون  اآليت:  عىل  املذكورة  املادة  الئحة  من  اخلامسة  الفقرة  نصت  وقد  كاملستأجر، 
دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى اسرتدادها واحلكم الصادر فيهام مقترصا عىل موضوع 
أن  املادة عىل  الفقرة األوىل من أصل  ا.هـ وقد نصت  التعرض ألصل احلق(  احليازة دون 
عليه،  دليال  يكون  وال  احلق  أصل  عىل  يؤثر  ال  احليازة  باسرتداد  أو  التعرض  بمنع  احلكم 
ما  احلال  ا.هـ. وحيث  النظام  أحكام  وفق  القضاء  إىل  يتقدم  أن  احلق  ينازع يف أصل  وملن 
ذكر واملدعى عليه يدفع بأنه تم فسخ العقد بينهام فله التقدم بدعواه إثبات فسخ العقد وفقًا 
ألحكام نظام املرافعات الرشعية، لذا مل يظهر يل سوى ما حكمت به وأمرت بإحلاق ذلك 
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بالصك وسجله ورفعه ملحكمة االستئناف وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة السادسة لتمييز القضايا احلقوقية 
بمحكمة االستئناف بالرياض عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض 
 ٣٥١٩٥٧٠٧٣ لدينا  واملقيدة  ١٤٣٥/٧/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٥٧٠٧٣ برقم  املكلف 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٣٠هـ املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ / 
 )...( بدعوى /  اخلاص  ١٤٣٥/٦/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٥٢٨٤٥٩٢ برقم  املسجل   )...(
املوضحة  الصفة  عىل  عقار  يف  نزاع  بشأن   )...( عن  وكالة   )...( ضد /   )...( عن  وكالة 
بالصك  املذكورة  يده عن األرض  املدعى عليه بكف  املتضمن حكم فضيلته عىل  بالصك 
وعدم تعرضه للمدعي مدة العقد وبه حكم. وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه 
والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة القايض وأحلقه 
قررنا  ١٤٣٥/٧/١٣هـ  وتاريخ   ٣٥٣١٢٩٨١ رقم  قرارنا  عىل  بناء  والصك  بالضبط 
املصادقة عىل احلكم بعد اجلواب األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه 

وسلم.
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 8لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة النبهانية

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٦٥٠٣١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠١ رقم القرار:٣٥٢٢٧٧٣٢  

عقارا-اتدتخلاأمالكا-اطمبارفعاتليداعنهاا-اصكاممكيةاسارياتملفعولا-اسلتراسقلا
تخلربتءا-امطابقةاتلصكالمطبيعةا-اإلزتمابلفعاتليد.

تملادةا)55/ر -2(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.

أقام املدعون دعواهم ضد املدعى عليه؛ طالبني رفع يده عن جزء من عقار مملوك هلم آل 
إليهم باإلرث من والدهم، وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعى عليه أجاب بأن اجلزء حمل 
الدعوى يقع ضمن أمالك موكله، وقد جرى التحقق من رسيان مفعول الصك ومطابقته 
لسجله، كام ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا مطابقة الصك للطبيعة واقتطاع املدعى عليه جلزء 
من مشمول صك املدعني، ونظرًا إلقرار املدعى عليه الضمني بوضع يده عىل اجلزء حمل 
الدعوى، وملا أبرزه املدعي من صك يفيد متلك مورثهم لذلك اجلزء، وملا ورد يف قرار قسم 
اخلرباء، لذا فقد ثبت لدى القايض صحة دعوى املدعي وحكم عىل املدعى عليه أن يرفع 

يده عن اجلزء حمل الدعوى، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

الساعة  اجللسة  فتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ  االثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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الدعوى  عىل  وبناء  النبهانية،  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس   )...( أنا  لدي   )٠٠ :٠٩(
واملقيدة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املدعي  من  املقدمة 
باملحكمة برقم ٣٤١٣٩٣٤٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٠هـ بشأن تداخل عقارات، وفيها 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  حيرض  ومل  املدعي  حرض 
رقم  ثادج  مركز  رئيس  كتاب  من  ظهر  كام  اجللسة  بموعد  علمه  مع  عنه  وكياًل  وال   )...(
بموعد  عليه  املدعى  إبالغ  تم  أنه  املتضمن  ١٤٣٤/١٠/١١هـ،  وتاريخ   ١٦٢/٤٠٨/١
اجللسة عن طريق ابنه )...(، وقد مىض الوقت املقرر للجلسة ومل حيرض ال هو وال وكيل عنه 
املرافعات  نظام  من   ٢/٥٥ للامدة  استنادًا  املذكور؛  للسبب  اجللسة  رفعت  ذلك  أجل  من 
الرشعية. ويف اجللسة الثانية حرض املدعي بصفته أصياًل ووكياًل عن ورثة والده املحصورين 
بحرص اإلرث الصادر من هذه املحكمة برقم ١٠ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ املجلد الثاين 
إرثه يف زوجته )...( وأوالده  بتاريخ ١٤٢٧/٨/١٨هـ، وانحصار  فيه وفاة )...(  املثبت 
)...( ال وارث له سواهم، حيث أبرز وكالة صادرة من كتابة العدل الثانية يف رشق الرياض 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن   ،٩٤٦٦ جلد  ١٤٣٢/٦/٤هـ  يف   ٥٦١٥٣ برقم 
برقم  الرياض  رشق  يف  الثانية  العدل  كتابة  من  صادرة  ووكالة   )...( رقم  املدين  السجل 
بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( عن   ٩٤٧٨ جلد  ١٤٣٢/٦/٦هـ،  وتاريخ   ٥٧٣٧٩
السجل املدين رقم )...( ووكالة صادرة من كتابة عدل اخلرب الثانية برقم ٢٠٨٣٦ وتاريخ 
١٤٣٠/٧/١هـ جلد ٢٢٤٨ عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
وتاريخ   ٥٩٦٣٨ برقم  الرياض  رشق  يف  الثانية  العدل  كتابة  من  صــادرة  ووكالة 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن   ٩٥٠١ جلد  ١٤٣٢/٦/١٢هـ 
وتاريخ   ٨٥٢٥ برقم  الرياض  رشق  يف  الثانية  العدل  كتابة  من  صادرة  ووكالة   )...(
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( عن   ٤٢٦٨ جلد  ١٤٢٨/١/٢٥هـ 
)...( ووكالة صادرة من هذه املحكمة برقم ٣٢ وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٨هـ جلد ٣٨١ عن 
عدل  كتابة  من  صادرة  ووكالة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...(
حمافظة النبهانية برقم ٣٤٩٢٢٥٧٩ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٥هـ، عن )...( سعودية اجلنسية 
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الدعوى  وإقامة  املطالبة  حق  للمدعي  جعلت  مجيعها   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
اجلنسية  سعودي   )...( حلضوره  وحرض  عليه،  واالعرتاض  احلكم  وقبول  فيها  واملرافعة 
بموجب السجل املدين رقم )...( وكياًل عن والده )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
 ٣٤٨٩٤٣٦٨ برقم  النبهانية  حمافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( رقم  املدين 
واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعوى  له سامع  أنه  متضمنة  وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠هـ، 
والصلح وقبول احلكم واالعرتاض عليه وطلب االستئناف. فادعى املدعي قائاًل يف دعواه: 
إن مورثنا أنا وموكيل والدي )...( يرمحه اهلل قد خلف لنا من ضمن تركته أرضًا زراعية يف 
وتاريخ   ٤٩ رقم  بالفوارة  الرشعية  املحكمة  من  الصادر  بالصك  له  مملوكة   )...( بلدة 
١٣٩١/٣/٢٧هـ املجلد السابع حدودها وأطواهلا كام ييل: من الشامل حيدها أرض )...( 
وأرض )...( بطول مخسامئة مرت ٥٠٠م، ومن الرشق حيدها السكة التي من نفس األرض 
فاصلة بينها وبني أرض )...( بطول مائة ومخسني مرتًا ١٥٠م، ومن اجلنوب أرض )...( 
وأرض )...( بطول أربعامئة مرت ٤٠٠م، ومن الغرب أرض )...( بطول ثالثامئة ومخسني 
مرتًا ٣٥٠م. وقد قام موكل هذا احلارض معي يف املجلس الرشعي والده )...( باقتطاع جزء 
منها من جهة الرشق، لذلك أطلب رفع يده عن ذلك اجلزء. فسألته حترير ما يدعي به بذكر 
أطواله ومساحته فأجاب قائاًل: أطلب مهلة للجلسة القادمة ألمتكن من حتريره فأجبته لطلبه 
وبناء عليه رفعت اجللسة. ويف اجللسة الثالثة حرض أطراف القضية ويف اجللسة جرى سؤال 
يقع يف  باقتطاعه  عليه  املدعى  قام  الذي  اجلزء  إن  قائاًل:  فأجاب  دعواه؟  املدعي هل حرر 
اجلزء الرشقي من أصل امللك وحدوده وأطواله ومساحته كام ييل: من الشامل مائة واثنان 
مائة  الرشق  ومن  امللك،  لكامل  الشاميل  احلد  طول  من  ١٨٢.٠٢م  وسنتيان  مرتًا  وثامنون 
للملك، ومن اجلنوب سبعة وأربعون مرتًا  ومخسون مرتًا ١٥٠م وهو كامل احلد الرشقي 
وثالثة وستون سنتيمرتا ٤٧.٦٣م من طول احلد اجلنويب لكامل امللك، ومن الغرب بداية 
من احلد اجلنويب باجتاه الشامل بطول واحد ومخسون مرتًا وثالثة وثالثني سنتيمرتا ٥١.٣٣م 
سنتيمرتا  وتسعني  مرتًا  وتسعني  وسبعة  مائة  بطول  امللك  داخل  يسارًا  احلد  ينكرس  ثم 
١٩٧.٩٠م وينتهي عند احلد الشاميل لكامل امللك بحيث يكون طول هذا احلد إمجااًل مائتني 
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وتسعة وأربعني مرتًا وثالثة وعرشين سنتيمرتا ٢٤٩.٢٣م، وحيده باقي الصك ومساحته 
اإلمجالية ستة عرش ألفًا وثامنامئة ومخسة أمتار ومخسة وثالثني سنتيمرتا مربعًا ١٦٨٠٥.٣٥م٢، 
لذلك أطلب رفع يده عن هذا اجلزء، هذه دعواي. كام جرى االطالع عىل اخلطاب الوارد 
من رئيس حمكمة الفوارة برقم ٣٤٢٥٩٩٦٤٦ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، ونصه: إشارة 
عن  اإلفادة  طلبكم  بشأن  ١٤٣٤/١١/١١هـ  وتاريخ   ٣٤٢٥٧٦٦١٩ رقم  خطابكم  إىل 
رسيان الصك رقم ٤٩ وتاريخ ١٣٩١/٣/٢٧هـ والذي باسم املواطن )...( عليه نفيدكم 
تم عرض دعوى  ذلك  بعد  يلغيه.اهـ.  ما  يطرأ عىل سجله  ومل  املفعول  الصك ساري  بأن 
املدعي عىل وكيل املدعى عليه فأجاب قائاًل: إن ما يدعي به املدعي أصالة ووكالة من أن 
ملك  الدعوى  حمل  واجلزء  صحيح،  غري  فهذا  مورثهم  صك  من  جزءًا  اقتطع  قد  موكيل 
فأجبته  القادمة  اجللسة  يف  إلحضاره  إمهايل  وأطلب  ذلك  يثبت  ما  موكيل  ولدى  ملوكيل، 
لطلبه، وبناء عليه رفعت اجللسة. ويف اجللسة الرابعة حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه 
وال وكيله مع علمه بموعد اجللسة، وحيث قد جرت الكتابة لرئيس املحكمة العامة بربيدة 
رقم  املعاملة  كامل  إليكم  نصه:  بام  ١٤٣٣/٨/٢١هـ  وتاريخ   ٦٨٦ رقم  باخلطاب 
١٠٤٢/٤٠٨ يف ١٤٣٢/٤/١٥هـ املتعلقة بدعوى الوكيل )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( عن ورثة والده )...( بشأن التداخل احلاصل بني الصك الصادر 
من حمكمة الفوارة برقم ٤٩ يف ١٣٩١/٣/٢٧هـ، اخلاص بملك مورثهم الواقع يف بلدة 
)...( وبني األرض الزراعية التي يدعي ملكيتها )...(، حيث وجد من ضمن أوراق املعاملة 
عدد من الرسوم املعمولة من قبل اجلهات التي خرجت لتطبيق الصك املشار إليه من ذلك. 
رقم  املعاملة  ضمن   ٣٠ اللفة  عىل  املوجود  ١٤٢٠/٧/٢٢هـ  بتاريخ  املعد  الرسم  أواًل: 
املعاملة  ألصل  واملضمومة  املنطقة  إمارة  من  الواردة  ١٤٢٢/١٠/٢١هـ،  يف   ٢٤٦٧١
وكذلك املحرض املرفق عىل اللفة ٥١ والرسم املوجود عىل اللفة ٦٥ من ذات املعاملة. ثانيًا: 
اللفة ٣٠ والرسم  املرفق عىل  بتاريخ ١٤٢٣/١٠/١٤هـ  النظر  املعد من قبل هيئة  الرسم 
املعد من قبل مساح بلدية النبهانية املرفق عىل اللفة ١٠ ضمن املعاملة رقم ١٠٤٢/٤٠٨ يف 
النبهانية  بلدية  قبل مساح  املعد من  الرسم  ثالثًا:  املحافظة.  الواردة من  ١٤٣٢/٤/١٥هـ 
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املرفق عىل اللفة ٧٣ ضمن أوراق املعاملة رقم ٤٠٥/٤٠٨ يف ١٤٢٩/٢/٢٩هـ الواردة 
من املحافظة واملضمومة للمعاملة عليه نأمل من فضيلتكم إحالة املعاملة إىل هيئة النظر يف 
بيان  مع  الصك  ومساحة  وأطوال  حلدود  منها  املطابق  وحتديد  للموقع  للخروج  املحكمة 
درجات الزوايا وإحداثياهتا وإبداء املرئيات حول ما يمكن دخوله من تلك اإلفراغات يف 
التداخل احلاصل وإهناء القضية.اهـ. فورد  ليتسنى عىل ضوئه نظر ذلك  مشمول الصك، 
اجلواب من رئيس املحكمة العامة بربيدة باخلطاب رقم ٣٣/١٦٠٤٥٩٤ يف ١٤٣٤/٤/٨هـ 
برقم  لدينا  املقيد  إىل خطاب فضيلتكم رقم ٦٨٦ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٢١هـ  إشارة  نصه: 
٣٣/١٦٠٤٥٩٤ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٨هـ، املرفق به املعاملة املتعلقة باإلشكال احلاصل 
ورثة  عن  بالوكالة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من  كل  بني 
و)...( التداخل احلاصل بني الصك الصادر من حمكمة الفوارة برقم ٤٩ يف ١٣٩١/٣/٢٧هـ 
ملكيتها  يدعي  التي  الزراعية  األرض  وبني   )...( بلدة  يف  الواقع  مورثهم  بملك  اخلاص 
يف  املحرر  املرفق  قرارهم  وردنا  باملحكمة  اخلرباء  لقسم  املعاملة  بإحالة  أنه  نفيدكم   ،)...(
١٤٣٤/٣/٢٨هـ. وباالطالع عليه وجد نص احلاجة منه: أنه يف يومي الثالثاء واألربعاء 
املوافقني ١٧ و ١٤٣٤/٣/١٨هـ تم وقوف هيئة النظر ومهندس املحكمة عىل املوقع عىل 
الطبيعة بحضور الطرفني )...( و )...(. حيث قام )...( املذكور بالتعريف عىل أركان صكه 
األربعة عىل الطبيعة، ومن ثم تم التطبيق للصك، وتبني أن الرسم املعد من قبل هيئة النظر 
بتاريخ ١٤٢٣/١٠/١٤هـ املرفق عىل اللفة ) ٣٠( هو الصحيح، حيث إن الرسم املعد من 
قبل مساح بلدية النبهانية املرفق باللفة ١٠غري مطابق للصك، حيث تم رسم طول احلدين 
باألطوال  انعطافات  به  يوجد  ال  والصك  باألطوال  انعطافات  وجود  مع  والغريب  الشاميل 
باللفة ٧٣ غري مطابق للصك، حيث يوجد به انعطافات أيضًا باحلد  كذلك الرسم املرفق 
الشاميل واحلد الغريب وقد تم إعداد رفع مساحي جديد مع إعداد صورة جوية لكامل املوقع 
التطبيق  من  تبني  وقد  الطبيعة،  عليه عىل  ملا عرف  طبقًا  املدعي  صك  موقع  عليه  موضحًا 
وجود املالحظات التالية: ١ - اختالف موقع الشارع بعد السفلتة عن موقعه الذي أوضحته 
بتاريخ ١٤٢٣/١٠/١٤هـ حيث تم رسمه يف السابق كطريق  النظر بقرارها السابق  هيئة 
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ترايب مستقيم ولكن بعد السفلتة صار به انعطافات كام هو موضح بالرفع املساحي اجلديد 
والصور اجلوية مما ترتب عليه زيادة املساحة التي رشق الشارع والتي يذكر )...( أهنا داخل 
صكه، ويدعي ملكيتها املدعى عليه )...( لتصبح ١٦٨٠٥٫٣٥ مرت مربع وهي املوضحة 
باللون األمحر وأطواله كام ييل: من الشامل: بطول ١٨٢٫٠٢ مرتًا ومن  عىل الرسم املرفق 
اجلنوب: بطول ٤٧٫٦٣ مرتًا ومن الرشق: ١٥٠ مرتًا ومن الغرب: يبدأ من الشامل باجتاه 
اجلنوب الرشقي بطول ١٩٧٫٩٠ مرتًا ثم يعتدل نحو اجلنوب بطول ٥١٫٣٣ مرتًا. ٢ - 
تبني وجود عقم قديم داخل املساحة التي عرف عليها املدعي وهذا العقم أوقفنا عليه املدعى 
عليه و يبعد هذا العقم عن الركن اجلنويب الغريب عىل احلد اجلنويب بمسافة ٢٣٣ مرتًا ويذكر 
املدعى عليه أن هذا العقم هو هناية صك )...( من الرشق وهو املوضح عىل الصورة اجلوية 
الشاميل واملسجد واملدرسة  الشارع  السابق أن  بالقرار  باللون األصفر. ٣ - تبني كام ذكرنا 
املفرغة من صك املدعي يقعن خارجًا عن موقع الصك. ٤ - إحداثيات األركان األربعة 
التي عرف عليها املدعي وأفاد بأهنا أركان صكه والتي تم التطبيق بموجبها ما ييل: الركن 
اجلنويب  الركن  و   )...( الرشقي  اإلحداثي  و   )...( الشاميل:  اإلحداثي  الرشقي:-  الشاميل 
الغريب:-  الشاميل  والركن   )...( الرشقي  اإلحداثي  و   )...( الشاميل:  اإلحداثي  الرشقي:- 
اإلحداث  الغريب:-  اجلنويب  والركن   )...( الرشقي  واإلحداثي   )...( الشاميل:  اإلحداثي 
الشاميل )...( و اإلحداث الرشقي كام عرف املدعي عىل بئر داخل ملكه وإحداثيات البئر كام 
ييل:- اإلحداثي الشاميل: )...( اإلحداثي الرشقي: )...( هذا ما تم التوصل إليه عضو قسم 
اخلرباء )...( توقيعه عضو قسم اخلرباء )...( مهندس املحكمة )...(.اهـ. وحيث قد تم 
إعادة كامل املعاملة وتقرير هيئة اخلرباء لرئيس املحكمة العامة بربيدة برقم ٣٤١٧٣٩٣٨١ 
يف ١٤٣٤/٧/١٨هـ بام نصه: نأمل بعد اطالع فضيلتكم إحالة ذلك التقرير وكامل املعاملة 
هليئة اخلرباء إليضاح املساحة اإلمجالية لكامل الصك مع بيان الطريق الوارد ذكره يف الصك 
) السكة( الذي أشار إليه املنهي يف حينه وجعله فاصاًل بني ملكه وملك جاره من الرشق 
)...( قائاًم وما طوله وعرضه ومساحته اإلمجالية وما صايف مساحة العقار بعد خصم مساحة 
هذا الطريق.اهـ. فورد جواب فضيلته باخلطاب رقم ٣٤١٧٣٩٣٨١ يف ١٤٣٤/٨/١هـ 
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جاء فيه نفيدكم بأنه بإحالة املعاملة لقسم اخلرباء باملحكمة وردنا قرارهم املرفق املحرر يف 
تبلغ  للصك  اإلمجالية  املساحة  أن  نصه:  ما  فيه  وجد  عليه  وباالطالع  ١٤٣٤/٨/١هـ، 
الوارد  الطريق  أما  بالصك  املذكورة  األطوال  واقع  من  مربعًا وذلك  مرتًا   ١٠٦٧٥٣٫٢٧
املنهي يف حينه وجعله فاصاًل بني ملكه وملك  إليه  أشار  الذي  السكة(   ( الصك  ذكره يف 
جاره من الرشق )...( فحسب األطوال املذكورة بالصك، فهو ليس قائاًم عىل الطبيعة، أما 
حسب  الصك  موقع  خيرتق  إسفلت  طريق  فهو  احلارض  بالوقت  بالطبيعة  القائم  الطريق 
األطوال املذكورة فيه وحسب ما هو موضح بالرسم املرفق والصورة اجلوية املرفقة ومساحة 
طريق اإلسفلت القائم تبلغ ٢٤٩٩ م٢ هذا ما تم التوصل إليه. عضو قسم اخلرباء )...( 
توقيعه عضو قسم اخلرباء )...( مهندس املحكمة )...(.اهـ. والنتهاء وقت اجللسة رفعت. 
ويف اجللسة اخلامسة حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه وال وكيل عنه مع تبلغ وكيله ابنه 
وتاريخ   ٤/٤٠٨/١ رقم  ثادج  مركز  رئيس  بخطاب  املرفق  إقراره  من  يتضح  كام   ،)...(
بتاريخ  إقرار  نصه:  وهذا  اجللسة  بموعد  تبليغه  تم  أنه  فيه  جاء  الذي  ١٤٣٥/١/١٠هـ 
ما جاء بخطاب  ثادج واطلعت عىل  أنا )...( أحرضين رئيس مركز  نعم  ١٤٣٥/١/٨هـ 
رئيس املحكمة العامة بمحافظة النبهانية برقم ٣٥٥٢٠٠٩ وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ بشأن 
عليه  صباحًا،  العارشة  الساعة  ١٤٣٥/١/٢١هـ  األحد  يوم  اجللسة  بموعد  حضوري 
جرى  وعليه  املحدد  باملوعد  باحلضور  اهلل  بمشيئة  أقوم  وسوف  ذلك  تبلغت  بأين  أفيدكم 
يف  احلكم  املدعي  طلب  وفيها  حيرض  مل  ذلك  ومع  توقيعه.اهـ.   )...( بذلك  املقر  التوقيع 
القضية فسألته هل لديه ما يضيفه إىل أقواله؟ فأجاب قائاًل: ليس لدي سوى ما أدليت به بعد 
ذلك قفل باب املرافعة. هذا ولكل ما تقدم من الدعوى واإلجابة التي أقر فيها وكيل املدعى 
عليه ضمنًا بأن اجلزء الذي يدعي به املدعي حتت يد موكله وملا أبرزه املدعي من صك يفيد 
متلك مورثهم للجزء حمل الدعوى، وأنه داخل ضمن مشمول ذلك الصك كام ورد يف قرار 
هيئة النظر التي قامت بتطبيق صك كامل امللك، واتضح هلا بأن املدعى عليه قد اقتطع جزءًا 
ـــ من حمتوى الصك رقم ٤٩ وتاريخ ١٣٩١/٣/٢٧هـ الصادر من حمكمة الفوارة البالغ 
وعرشين  وسبعة  مربعًا  مرتًا  ومخسني  وثالثة  وسبعامئة  آالف  وستة  مائة  اإلمجالية  مساحته 
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سنتيمرت مربعًا ١٠٦٧٥٣٫٢٧م٢ اململوك للمدعي وموكليه ـــ مطابق ملا أهنى به املنهي، 
وعليه فقد ثبتت لدي دعوى املدعي جتاه املدعى عليه من أجل ذلك قضيت بأن عىل املدعى 
عليه )...( أن يرفع يده عن اجلزء حمل الدعوى وحدوده وأطواله كام ييل: من الشامل مائة 
واثنان وثامنون مرتًا وسنتيان ١٨٢.٠٢م من طول احلد الشاميل لكامل امللك، ومن الرشق 
للملك، ومن اجلنوب سبعة وأربعون  مائة ومخسون مرتًا ١٥٠م وهو كامل احلد الرشقي 
مرتًا وثالثة وستون سنتيمرتا ٤٧.٦٣م من طول احلد اجلنويب لكامل امللك، ومن الغرب 
سنتيمرت  وثالثني  وثالثة  مرتًا  ومخسني  واحد  بطول  الشامل  باجتاه  اجلنويب  احلد  من  بداية 
٥١.٣٣م ثم ينكرس احلد يسارًا داخل امللك بطول مائة وسبعة وتسعني مرتًا وتسعني سنتيمرت 
١٩٧.٩٠م وينتهي عند احلد الشاميل لكامل امللك بحيث يكون طول هذا احلد إمجااًل مائتني 
ومساحته  الصك  باقي  وحيده  ٢٤٩.٢٣م  سنتيمرتا  وعرشين  وثالثة  مرتًا  وأربعني  وتسعة 
اإلمجالية ستة عرش ألفًا وثامنامئة ومخسة أمتار ومخسة وثالثون سنتيمرت مربعًا ١٦٨٠٥.٣٥م٢. 
هذا ما ظهر يل وبه حكمت. واهلل أعلم وأحكم. وبه يعترب احلكم بحق املدعى عليه حضوريًا 
استنادًا ملا نصت عليه املادة ١/٥٥ من نظام املرافعات الرشعية والئحتها التنفيذية، وبذلك 

انتهت هذه اجللسة الساعة ١١:٠٠ من يوم األحد ١٤٣٥/٠١/٢١هـ.

يف يوم االثنني ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ الساعة ٠٩:٤٥ فتحت اجللسة الثامنة لدي أنا )...( 
رئيس املحكمة العامة بمحافظة النبهانية وفيها حرض املدعي أصالة ووكالة )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املعاملة  املدعى عليه )...(، حيث جرى االطالع عىل  الوكيل عن والده  املدين رقم )...( 
وتاريخ   ٣٤١٣٩٣٤٧٥ برقم  القصيم  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  رئيس  من  لنا  املعادة 
١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ املقيدة لدينا برقم ٣٤١٣٩٣٤٧٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ املرفق 
هبا قرار أصحاب الفضيلة رقم ٣٥١٧٣٠٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١١هـ وهذا نصه اطلعنا 
نحن قضاة الدائرة احلقوقية الثانية بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة 
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 ٣٤١٣٩٣٤٧٥ برقم   )...( الشيخ  النبهانية  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من 
بقية ورثة والده ضد  وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ اخلاصة بدعوى )...( أصالة ووكالة عن 
)...( بشان املطالبة برفع يد املدعى عليه عن اجلزء الذي اقتطعه من ملكهم املرفق هبا الصك 
الصادر من فضيلته املسجل برقم ٣٥١٢٥٤٣٤ بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٣هـ املتضمن أنه ثبت 
لديه دعوى املدعي جتاه املدعى عليه وقىض بأن عىل املدعى عليه أن يرفع يده عن اجلزء حمل 
الدعوى، كام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية 
وأوراق املعاملة لوحظ اآليت: أواًل: يوجد سقط خمل بالسياق يف السطر األول من الصفحة 
الرابعة من الصك فيلزم إحلاقه ليتم سياق العبارة. ثانيًا: مل يسأل فضيلته املدعى عليه وكالة 
هل لديه صك متلك ليتم تطبيقه عىل الطبيعة؟. ثالثًا: الئحة االعرتاض مل تقيد بقيد املحكمة 
رسميًا بتاريخ تقدمها. رابعًا: مل يدون فضيلته يف الضبط تاريخ تسليم نسخة احلكم للمدعى 
يلحق  النظامية لالعرتاض ومل  املدة  قدمها يف  اعرتاضه، وهل  تقديمه الئحة  وتاريخ  عليه 
يلزم نحوه وإحلاق ما جيريه  ما  الالئحة. ملالحظة ما ذكر وإجراء  به عىل  بالضبط ما رشح 
ختمه   )...( استئناف  قايض  املوفق،  واهلل  املعاملة.  إعادة  ثم  وسجله  والصك  بالضبط 
وتوقيعه.اهـ.  ختمه   )...( الدائرة  رئيس  وتوقيعه،  ختمه   )...( استئناف  قايض  وتوقيعه، 
أقر  ثانيًا: إن وكيل املدعى عليه قد  العبارة املطلوبة.  وإجابة لذلك أقول: أواًل: تم إضافة 
يف الئحته االعرتاضية بقوله: ) ٤ - األرض التي يدعي )...( أن موكيل اقتطع جزءًا منها 
اتضح ملوكيل بعد البحث أهنا حكومية )...( و هذا إقرار منه بأن موكله ال يملك حمل النزاع؛ 
ومع ذلك جرى سؤاله هل لدى موكله صك متلك ؟ فأجاب قائال: ال يوجد لدى موكيل 
أي صك. ثالثًا: لقد تم إجراء املنصوص عليه يف املادة ١/١٨١ من نظام املرافعات الرشعية 
املرفقة  الضبط  صورة  من  يتضح  كام  االعرتاضية،  عليه  املدعى  الئحة  تسلم  عند  حينه  يف 
رقم ٢٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ. رابعًا: لقد تم تسليم وكيل املدعى عليه نسخة احلكم 
كام يتضح من صورة الضبط رقم ٢٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، املرفقة والتي قد تكون 
اإلجابة عىل مالحظات أصحاب  املعاملة يف حينه. وبذلك متت  بعث  سقطت سهوًا عند 
الفضيلة، وال زلت عىل ما حكمت به، وبذلك انتهت هذه اجللسة الساعة ١٠:٠٠ من يوم 
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آله وصحبه. حرر يف  نبينا حممد وعىل  اهلل وسلم عىل  االثنني ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ، وصىل 
١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة احلقوقية الثانية بمحكمة االستئناف 
النبهانية  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة 
 )...( بدعوى  اخلاصة  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ،  وتاريخ   )٣٤١٣٩٣٤٧٥( برقم   )...( الشيخ 
أصالة ووكالة عن بقية ورثة والده ضد )...(؛ بشأن املطالبة برفع يد املدعى عليه عن اجلزء 
الذي اقتطعه من ملكهم، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلته املسجل برقم )٣٥١٢٥٤٣٤( 
وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٣هـ، املتضمن أنه ثبتت لديه دعوى املدعي جتاه املدعى عليه وقىض 
بأن عىل املدعى عليه أن يرفع يده عن اجلزء حمل الدعوى، كام هو مدون ومفصل فيه املالحظ 
قرارنا  بناًء عىل  بالضبط والصك  به فضيلته وأحلقه  ما أجاب  عليه سابقًا. وباالطالع عىل 
رقم )٣٥١٧٣٠٤٩( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١١هـ، قررنا التصديق عىل احلكم بعد اإلجراء 

األخري. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 9لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٥٩١٤٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٨ رقم القرار: ٣٥١٦٢٣٢٢ 

عقارا-اتدتخلاأمالكا-اطمبارفعاتليدا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اتطبيقاصكياتملمكيةا-اعدما
تلنظلا-ا تلنزتعا-اشهادةاشهوداعدولا-ارصفا تلقايضاعىلاحملا تدتخلا-اوسوفا وجودا

تعرتتضاعىلاحجةابعداتكاقاهبااتلقطعية.

ر-اشهادةاتلشهود.
2-اسلتراأهلاتخلربة.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليهم؛ طالبًا رفع يدهم عن اجلزء املتداخل من صكهم 
مع ملكه، وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعى عليهم أنكروا صحتها، وقد ورد قرار قسم 
اخلرباء بعد تطبيق صكي العقارين متضمنًا عدم وجود تداخل بني العقارين، ثم قام القايض 
بالوقوف عىل حمل النزاع بحضور الطرفني ومعاينته، كام أحرض وكيل املدعى عليهم شاهدين 
معدلني رشعًا فشهدا بام يؤيد صحة جوابه، ولذا فقد حكم القايض برصف النظر عن دعوى 

املدعي لعدم استحقاقه ملا يدعيه، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناء 
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عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٣٦٥٩١٤٢ 
وتاريخ   ٣٣٢٠٤٠١٩٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/١١/١٦هـ،  وتاريخ 
١٤٣٣/١١/١٦هـ، ففي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)٠٠ :٠٩(، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى 
عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل عن )...( 
وتاريخ   )...( برقم  املنورة  باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
باملدينة  الثانية  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  ١٤٣٣/١٢/٢١هـ، وعن )...( بموجب 
املنورة برقم ٣٣٤٥٩٤٣٧ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢١هـ وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية باملدينة املنورة برقم ٣٣٤٥٩٦١٥ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢١هـ وعن 
املنورة برقم  باملدينة  الثانية  العدل  الوكالة الصادرة من كتابة  )...( و)...( و)...( بموجب 
٥١٩٩٥ وتاريخ ١٤٣٠/٨/٢٦هـ، والوكيل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بالرياض برقم ٥٢٣٦٤ وتاريخ ١٤٣٠/٧/٤هـ وعن )...( بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية باملدينة املنورة برقم ٤٠٧٨٣ وتاريخ ١٤٣٠/٧/٤هـ وعن 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية باملدينة املنورة برقم ٤٠٨٢٦ وتاريخ 
١٤٣٠/٧/٤هـ وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية باملدينة املنورة 
برقم ٥٩٢٢٨ وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٣هـ وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية باملدينة املنورة برقم ٥٩٢٢٥ وتاريخ ١٤٣٠/١٠/١٣هـ وعن )...( بموجب 
وتاريخ   ٣٣٠٥٠٥٠٠٤٢٨٩ برقم  الباطن  حفر  حمافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
١٤٣٠/٧/١٣هـ وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية باملدينة املنورة 
الصادرة من  الوكالة  بموجب   )...( والوكيل عن  وتاريخ ١٤٣٠/٧/٤هـ  برقم ٤٠٧٧٣ 
كتابة العدل الثانية باملدينة املنورة برقم ٥١٩٩٥ وتاريخ ١٤٣٠/٨/٢٦هـ ومجيع الوكاالت 
ختول له حق املرافعة واملدافعة وإقامة الدعاوى والرد عليها واالستالم والتسليم فيام خيص 
تركة )...( قائاًل يف دعواه عليه: )إن مورث هذا احلارض وموكليه )...( قد قام باالعتداء عىل 
ملكي الواقع يف )...( املحدود يمنًا )...( وشامًا )...( ورشقًا نكيب )...( ومنه الباب وغربًا 
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ملك ورثة )...( وهو صك بحدود وبدون ذرعة واآليل يل باإلرث من والدي الذي كان 
برقم ١/١٩٥ وتاريخ ١٣٥٥/٧/٥هـ  املحكمة  الصادرة من هذه  يملكه بموجب احلجة 
عىل  يده  ووضع   )...( نكيب  رشقًا  املحددة  املزرعة  من  الرشقية  اجلهة  عىل  اعتدى  حيث 
تقدمت  أن  سبق  وقد  فيها،  نخيل  وغرس  بزراعتها  وذلك  ملكي  من  وجزء   )...( الطريق 
 ،)...( الشيخ  باملحكمة  القايض  لدى فضيلة  املحكمة عام ١٣٨٥هـ  بدعوى عليه يف هذه 
وجلسنا لديه عدة جلسات حتى عام ١٣٨٧هـ ثم أحيل فضيلته للتقاعد ومل يبارش خلف له 
عام  ثم علمت  املكرمة،  مكة  لظروف عميل يف  القضية  متابعة  انشغلت عن  ثم  مدة طويلة 
١٤٢٦هـ بعد أن تقدمت بدعوى عىل اجلار الغريب لتدخله يف ملكي إن مورث املدعى عليهم 
وتاريخ   ٩/٤٥ برقم   )...( الشيخ  فضيلة  سلفكم  من  املوقع  عىل  حجة  استخرج  قد 
اجلزء  عن  عليهم  املدعى  يد  رفع  أطلب  لذا  الدعوى؛  هبذه  فتقدمت  ١٣٩١/٨/٢٢هـ 
املتداخل يف صكهم مع بالدي والتهميش عىل احلجة بذلك(، هذه دعواي. فجرى سؤال 
املدعي عن مقدار اجلزء املتداخل مع ملكه من صكهم فقال: )إنه يف اجلهة الرشقية من بالدي 
وسبعة  مائة  قرابة  وبطول  الغرب  إىل  اجلنوب  إىل  الشامل  من  مرتًا  وعرشين  ثامنية  وبعرض 
وسبعني مرتًا من الرشق إىل الغرب، ومساحة اجلزء املعتدى عليه هي ألفان ومخسامئة وتسعة 
عرش مرتًا وأربعة وثالثون سنتيمرتًا وذلك وفق الكروكي الصادر من مكتب )...(، وبعرض 
ذلك عىل املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي من أن مورثنا قد اعتدى عىل جزء من 
بالده فغري صحيح فلم يعتد عىل ذلك والنكيب الذي حيد بالده من الرشق مل يتجاوزه مورثنا 
وهو احلد الفاصل بني ملكنا اآليل لنا من مورثنا وبني ملكه وهو باق للوقت احلارض، وما 
ذكره من أن موضع النكيب يدخل يف بالدنا بالطول الذي ذكر فهذا غري صحيح، وما طلبه 
من رفع اليد فنحن غري مستعدين به ألنه ملكنا منذ مدة طويلة وهو حميا بالنخل وفيه بئر، وقد 
سبق أن تقدم بدعوى قبل أكثر من مخسني سنة ثم تركها، ولو كان له حق ملا ترك دعواه طوال 
ومورث  ذكرته،  ما  الصحيح  قال:  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض  أجاب.  هكذا  املاضية،  املدة 
املدعى عليهم قد اعتدى عىل اجلزء الرشقي من ملكي املحدود رشقًا بالنكيب ومنه الباب 
عند  حدي  أن  عىل  يدل  ما  العام،  الشارع  من  إال  رشقًا  استطراق  يوجد  وال  واالستطراق 
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العام، ومل يكن يوجد مكان حمدد للنكيب، وإنام كان هناك عدة أماكن يوضع فيها  الشارع 
النكيب وهي الرتبة الزائدة يف األرض، حيث كان توضع يف عدة أماكن يف األرض مرة يف 
اجلهة الرشقية ومرة يف اجلهة الغربية أو غريها من اجلهات حسب املقتدر عليه، فجرى إفهامه 
بأن ملكه قد حدد رشقًا بالنكيب وال حيدد بيشء إال وهو واضح وحمدد وله معامله وال حيدد 
بيشء غري موجود سابقًا، فقال: إنه ال يوجد نكيب يف اجلهة الرشقية وإنام النكيب يوضع يف 
أقرب جهة، وقد وضع يف بالدي يف اجلهة اجلنوبية أما رشقًا فال يوجد نكيب، هكذا أجاب. 
يليها رشقًا أرض مرتفعة  ثم  نازلة  البالد  بأنه قد كانت  وبمناقشته أرص عىل ذلك وأضاف 
سبخة ال تزرع يف اجلهة الرشقية ثم االستطراق الذي نأيت معه للبالد، ومل يكن يوجد نكيب 
يف تلك اجلهة الرشقية، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: النكيب الذي حيدد 
به املدعي رشقًا موجود عىل الطبيعة ومل يتجاوزه مورثنا، وهو احلد الفاصل بيننا وبينه وهو 
نكيب قديم ومشهور واسمه نكيب )...( وال يزال عىل وضعه القديم، وأطلب الوقوف عىل 
املوقع  للوقوف عىل  اخلرباء  لقسم  الكتابة  قررت  فقد  لذا  أجاب.  منه، هكذا  والتأكد  ذلك 
والتأكد مما ذكره الطرفان، ومن وجود النكيب الذي حيدد به الطرفان وهل جتاوزه املدعى 
عليه؟ رفعت اجللسة. ثم يف جلسة أخرى حرض الطرفان وقد وردتنا إفادة قسم اخلرباء رقم 
بحضور  املوقع  عىل  بالوقوف  أنه  املتضمنة  ١٤٣٤/٢/٦هـ  وتاريخ   ٣٣/٢٠٤٠١٩٣
الطرفني، وبتطبيق صك املدعي رقم ١/١٩٥ يف ١٣٥٥/٧/٥هـ وصك املدعى عليه رقم 
٩/٤٥ يف ١٣٩١/٨/٢٢هـ، عىل الطبيعة تبني لنا أن صك املدعي توجد به حدود بال ذرعة 
وحيدد رشقًا بالنكيب وهذا احلد مطابق للطبيعة أما صك املدعى عليه فهو مطابق وحيدد غربًا 
به  حيدد  الذي  املذكور  النكيب  وبعده  غرب  من  الطبيعة  حسب  صغري  فراغ  ويوجد   )...(
صك املدعي من رشق، وهلذا فإنه ال يوجد تداخل بني الطرفني حسب احلدود املذكورة علاًم 
بأن ذرعة صك املدعى عليه تبعد عن النكيب املذكور رشقًا، ويف نظرنا أن دعوى املدعي يف 
مساح  و   )...( اخلرباء  قسم  من  عضو  املوقع  حيفظكم.  واهلل  لنا.  ظهر  ما  هذا  حملها،  غري 
املحكمة )...(. وبعرض ذلك عىل الطرفني قال املدعي: ال أوافق عىل ما جاء يف قرار قسم 
اخلرباء؛ ألن املراد بالنكيب هو حد امللك وليس الرتاب املرتفع، ولذا ذكر أن منه الباب ما 
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يدل عىل أنه يصل إىل الشارع العام وال يوجد نكيب عندي رشقًا وإنام األرض عالية وحوهلا 
تراب وليست هي املقصودة بالنكيب، وإنام املقصود بالنكيب هو حدي رشقًا مهام بلغ ومنه 
الصحيح،  قرار قسم اخلرباء هو  ما جاء يف  إن  املدعى عليه:  قال  الباب، هكذا أجاب. كام 
والنكيب موجود عىل الطبيعة كام ذكروا وهو ممتد أمام األمالك األخرى املجاورة له وتقف 
مجيع األمالك عنده وليس بني ملكنا وملكه فقط ومل يعتد عليه أحد، وكانت الدواب تستطرق 
معه لكن بعد حدوث طريق يف اجلهة الغربية متر معه أعمدة الكهرباء أصبح هذا النكيب ال 
يستخدم يف االستطراق وال يزال موضعه باقيًا، وإنكار املدعى عليه للنكيب املذكور يف صكه 
وتناقضه مع ما جاء يف صكه دليل عىل عدم صحة دعوى املدعي وحماولته جتاوز حده إىل 
الصك  عىل  االطالع  جرى  ثم  أجاب.  هكذا  دعواه،  عن  النظر  رصف  أطلب  غريه.  ملك 
أن  إثبات  املتضمن  ١٣٥٥/٠٧/٠٥هـ  وتاريخ   ١/١٩٥ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر 
بنكيب )...( وغربًا ملك  الكائنة )...( املحدودة )...( وشامًا )...( ورشقًا  قطعة األرض 
)...( مع ماهلا من الرشب هو ملك )...( من مدة تزيد عىل عرشين سنة بال معارض وال 
منازع، ثم بعد موهتا آلت لورثتها ابنيها )...( عليه برشاء )...( مجيع ما آل للمذكورين من 
والدهتام، وصدر بذلك صك مؤرخ يف ١٣٥٥/٠٨/٠٩هـ بعدد ٢٥٤ ومل يذكر فيه ذرعة، 
ذكر يف  كام  فوجد  املدينة  كتابة عدل  من  الصادر  إليه  املشار  الصك  االطالع عىل  كام جرى 
املدينة  التهميش، وقد جرى االستفسار عن رسيان مفعوله فوردنا اجلواب من كتابة عدل 
كام  املفعول،  ساري  الصك  أن  املتضمن  ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤٦٨٦٢٢٩ برقم 
وتاريخ   ٩/٤٥ برقم   )...( الشيخ  سلفنا  من  الصادر  الصك  عىل  االطــالع  جرى 
١٣٩١/٠٨/٢٢هـ املتضمن إثبات متلك )...( لكامل البالد الكائنة بمنطقة )...( املحدودة 
قبله بعضًا بجبل )...( وبعضًا بالشارع ومنه الباب واالستطراق وشاماًل بعضًا البالد )...( 
فيه  واملثبت   ،)...( )...( وغربًا  بالد  بينهام وبني  فاصل  بيضاء ورشقًا شارع  أرض  وبعضًا 
ذرعة البالد واملصدق من حمكمة التمييز بقرارها رقم ٢٤١٨ وتاريخ ١٣٩١/١١/٠٩هـ ثم 
مهش عليه بتاريخ ١٤١٣/٠٤/٠٢هـ بتعديل الذرعة بالنقص، لتكون من اجلهة القبلية من 
رشق إىل غرب بميل شديد شامل مخسني مرتًا وعرشين سم ثم يعتدل تسعة عرش مرتًا وثامنني 
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سم ثم خرجه قبله ستة أمتار ومخسني سم ثم يستقيم ثامنية وثامنني مرتًا وثالثة وعرشين سم 
وشاماًل من رشق إىل غرب مخسة وثالثني مرتًا وتسعني سم ثم ينحدر جنوبًا قلياًل تسعة عرش 
مرتًا وثامنية وأربعني سم ثم دخلة إىل جنوب ستة أمتار وعرشين سم ثم يعتدل مائة وأربعة 
أمتار وستة وثالثني سم ورشقًا من قبله إىل شامل تسعة أمتار ومخسة وسبعني سم ثم يميل 
لغرب ثامنية وعرشين مرتًا وعرشة سم ثم يميل لغرب أكثر ثالثني مرتًا ومخسة وأربعني سم 
ثم يعتدل شاماًل تسعة وأربعني مرتًا وثامنني سم ثم بميل خفيف لغرب سبعة وثالثني مرتًا 
وتسعني سم ثم بميل خفيف لغرب مخسني مرتًا ثم يعتدل أربعة وعرشين مرتًا وعرشين سم 
ومن اجلهة الغربية من قبله إىل شامل ثالثة وثالثني مرتًا وواحد وتسعني سم ثم بميل خفيف 
لغرب ثالثة عرش مرتًا وثالثة سم ثم دخلة إىل جهة الرشق ثالثة وثالثني مرتًا واثنني وعرشين 
سم ثم يتجه شاماًل يميل غرب قلياًل اثنني ومخسني مرتًا وتسعة وثامنني سم ثم ينحدر غربًا 
يتجه  ثم  أربعني مرتًا وثالثة سم  يعتدل غربًا  ثم  اثنى عرش مرتًا وتسعة وثامنني سم  خرجه 
ألفًا وتسعامئة  اثنان وثالثون  الكلية  واملساحة  وأربعني سم  وثامنية  اثنني وثامنني مرتًا  شاماًل 
واثنان وثامنون مرتًا وواحد وأربعون باملائة من املرت، وعند هذا احلد ثم رفعت اجللسة للتأمل. 
ويف جلسة أخرى حرض الطرفان وقد جرى الوقوف عىل موضع النزاع بحضور الطرفني وتم 
املوافق  االثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحده  اهلل  احلمد  ونصه:  باملعاملة،  املرفق  املحرض  تدوين 
١٤٣٤/٠٤/١٥هـ، تم الوقوف مع كاتب الضبط والطرفني عىل النزاع، وتم سؤال املدعي 
عن ملكه فأشار إىل أرض بيضاء حيدها سور مقام من اجلار الشاميل واجلار الغريب، أما من 
اجلهة اجلنوبية فمحددة بأشجار وبسلك شائك يليه البعض طريق بعرض من مخسة عرش مرتًا 
إىل عرشين مرتًا متر به أعمدة كهرباء يليه حوش قائم، والبعض أرض بيضاء وقال: أن ملكي 
يمتد رشقًا إىل الطريق العام بام يف ذلك اجلزء املعتدى عليه من قبل املدعى عليه، واملحتوي 
عىل نخل كثري يرتفع بعضه إىل قرابة مخسة أمتار، فجرى سؤاله عن النكيب الذي حيدد به 
رشقًا فقال: إنه ال يوجد نكيب حيدد يب رشقًا وإنام حدي الطريق وحدود البلدان عادة يف هذه 
املنطقة يقال من املسقى إىل الباب. كام جرى سؤال املدعى عليه عن )...( فأشار إىل منطقة 
مرتفعة حتد ملك مورثه غربًا بعرض مخسني مرتًا تقريبًا وقال أن هذا هو )...( الفاصل بني 
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ملك مورثي وملك املدعي والذي حيد ملك املدعي رشقًا وقال: إن اجلار الشاميل للمدعي 
وهي بالد )...( واملحددة بسور قائم من البلوك رشقًا وينتهي سورها الرشقي عىل حد )...( 
مل تتجاوز )...(، كام إن البالد التي حيدد هبا املدعي جنوبًا وهي بالد )...( تقرص عن )...( 
رشقًا وال تصل إليه وقال: إن )...( يمتد جنوبًا ويتعدى اجلبل الذي حيد بالد مورثنا جنوبًا 
وال تزال بقاياه موجودة، وقد جرى االطالع عليه فوجد كام ذكر وأضاف املدعى عليه بأن 
هذا )...( هو الذي كان منه االستطراق، وهو ممتد من اجلهة اجلنوبية إىل الطريق العام املحدث 
مل يعتد عليه أحد وقد ترك االستطراق به لوجود طرق أخرى للبلدان، هكذا قررا. ولإلحاطة 
يشء،  عىل  يتفقا  فلم  الطرفني  بني  الصلح  حماولة  جرى  ثم  التوفيق.اهـ.  وباهلل  تقيده  جرى 
وقال املدعى عليه: إنام حتد ملك املدعي من اجلهة الشاملية هي بالد )...( والتي حتدها من 
جهة اجلنوب وهي ملك )...( مل يتجاوزوا  )...( املوجود عىل الطبيعة مما يؤكد ما ذكرت 
وبعرض ذلك عىل املدعي قال إن ملكهم يصل إىل الطريق العام وعدم مطالبتهم بذلك ال 
تعنيني هكذا قرر وعند هذا احلد رفعت اجللسة للتأمل ثم يف جلسة أخرى حرض الطرفان 
وقال املدعى عليه إنني أحرضت أحد الشهود الذين يؤكدون ما ذكرت من أن حد املدعي 
الغرب  من  مورثنا  ملك  حتد  التي  األرض  هو   )...( موضع  وأن   )...( نكيب  عند  ينتهي 
والفاصلة بيني وبني ملك املدعي وأحرض للشهادة وأدائها )...( سعودي اجلنسية بموجب 
إنني من أهل املعرفة )...( وقد  السجل املدين رقم )...( وبسؤاله عام لديه من شهادة قال 
عملت به منذ صغري وأعرفه جيدًا وقد شهدت مع املدعي يف نزاعه مع جاره الغريب ألنني 
حتدد  املدعي  مللك  املجاورة  األمالك  ومجيع  املنطقة  يف  األمالك  وباقي  والده  ملك  أعرف 
رشقًا / نكيب )...( ومنه الباب واالستطراق وال تتجاوز )...( منها ملك )...( وملك والد 
املدعي وبالد )...( ويليها ملك آخر ملورث املدعى عليهم وقد كان والد املدعي قد أقام خمزن 
عىل / نكيب )...( كام أن ما بعد )...( كان أرضًا بيضاء أحياها مورث املدعى عليهم وأشهد 
هي  الغربية  اجلهة  من  احلارض  الوقت  يف  عليه  املدعى  ملك  حتد  التي  األرض  بأن  تعاىل  هلل 
موضع نكيب )...( وأن ملك املدعى عليهم مل يتعد عىل نكيب )...( وال عىل املخزن الذي 
أقامه والد املدعي عىل )...( وأن موضع )...( واملخزن خارج ملك املدعى عليهم يف الوقت 
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احلارض وحيده غربًا هذا ما لدي وأشهد هلل تعاىل به وقال املدعي: أطلب سؤال الشاهد عن 
الباب واالستطراق وغربًا  حدود بالدي ومرشهبا فقال: إن حدودها من رشق )...( ومنه 
ملك )...( وشامل بالد )...( وجنوب بالد )...( ومرشهبا من غرب حيث ترشب بالد )...( 
اجلنسية  سعودي   )...( وأدائها  للشهادة  أحرض  كام  قرر  هكذا  املدعي  بالد  عىل  يدخل  ثم 
بموجب السجل املدين رقم )...( وتاريخ ميالده ١٣٧٢/٠٨/١١هـ وبسؤاله عام لديه من 
شهادة قال: إنني خال املدعى عليه وكالة وأنا نشأت يف املنطقة منذ صغري ولوالدي بيوت 
يف املنطقة وأعرف موضع نكيب )...(، وأشهد هلل تعاىل بأن املكان الذي حيده ملك مورث 
املدعى عليهم من جهة الغرب هو موضع نكيب )...( مل يدخل عليه ملك املدعى عليهم وال 
لدي  ما  الغرب، هذا  املدعى عليهم من  بالد  الرشق، وحيد  املدعي من  بالد  باقيًا حيد  يزال 
وأشهد هلل تعاىل به. وبسؤال املدعي عن الشهود وما جاء يف شهادهتم قال: ال أقبل ما جاء يف 
شهادهتم والشاهد األول وإن كان شهد معي يف خاليف مع جاري الغريب لكن ال أقبل ما جاء 
يف شهادته هنا، هكذا قرر. فجرى سؤال املدعى عليه عن املزكني  لشاهديه فأحرض كاًل من 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، وبسؤاهلام شهدا بعدالة وثقة الشاهدين وأهنام أهل للشهادة، فبناء 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وملا جاء يف صك املدعي من أن حده الرشقي هو نكيب 
التي حتد  القواعد الرشعية من أن األرض  بينة املدعى عليه املعدلة وفق  )...(، وملا جاء يف 
ملكه من اجلهة الغربية يف الوقت احلارض هي موضع نكيب )...(، وأن ملك املدعى عليه مل 
يتعد عىل نكيب )...(، وملا جاء يف قرار قسم اخلرباء من وجود النكيب عىل الطبيعة يفصل 
بني ملكي الطرفني، وعدم وجود تداخل بينهام إضافة إىل عدم حتديد املدعي ملكان النكيب، 
وإنكاره لوجوده وخمالفته ملا هو مثبت يف صكه، كل ذلك مما يؤكد عدم استحقاقه ملا يدعيه. 
املدعى  يد  النظر عن طلبه رفع  ملا يدعيه ورصفت  بعدم استحقاقه  املدعي  أفهمت  فقد  لذا 
عليهم عن اجلزء الذي يدعي به من صكهم بعدما تقدم، وأخليت سبيل املدعى عليهم. وبام 
تقدم حكمت. وبعرض ذلك عىل الطرفني أبدى املدعى عليه قناعته باحلكم أما املدعي فلم 

يقنع باحلكم وطلب االستئناف وأجيب لطلبه.
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يف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ افتتحت اجللسة الساعة التاسعة صباحًا لدي 
الثاين  القضائي  املكتب  املنورة، والقائم بعمل  باملدينة  العامة  املحكمة  القايض يف  أنا )...( 
حمكمة  من  املعاملة  وردتنا  حيث   ،)...( ووكالة   )...( عليه  واملدعى   )...( املدعي  حرض 
االستئناف وبرفقها القرار رقم ٣٤٣٨٢٩٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ،  ونص احلاجة 
منه: وبدراسة املعاملة تقرر إعادهتا لفضيلة خلف حاكمها أو القائم بعمله. إلكامل الالزم 
وبدراسة  املتضمن:  ١٤٣٤/٠٩/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٤٣٢٤٢٣٣ رقم  املرفق  قرار  حسب 
النظر  إلعادة  حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  تقرر  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  الصك 
مهمة  أشياء  فيها  املدعي  ذكر  حيث  الطرفني،  بحضور  ومناقشتها  االعرتاضية  الالئحة  يف 
بام  أجيب  تعاىل -  اهلل  الفضيلة -وفقهم  أصحاب  ذكره  ما  عىل  وبناء  مناقشتها.اهـ.  يتعني 
ييل: أواًل: جرى مني االطالع عىل الالئحة االعرتاضية املقدمة من قبل املدعي )...( فلم 
أجد هبا ما يؤثر عىل حكم فضيلة القايض السلف الشيخ )...(، حيث إن ما ذكره يف الالئحة 
هو مضمون ما تم الرتافع به، وتم إكامل الالزم من فضيلة حاكم القضية واستوىف الدعوى 
فلم  اعرتاضه  عن  املدعي  سؤال  مني  جرى  ثم  العقار،  عىل  والوقوف  والبينات  واإلجابة 
يزد عىل ما ذكر يف دعواه السابقة؛ لذا قررت البقاء عىل احلكم الصادر من فضيلة القايض 
الشيخ )...( وإعادة املعاملة ألصحاب الفضيلة قضاة الدائرة احلقوقية السادسة يف حمكمة 
االستئناف يف مكة املكرمة لتدقيق احلكم كاملتبع. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ. 
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فقـد جـرى مّنا نحـن رئيس وأعضاء 
هذا  علـى  االطالُع  املكرمـة  مكـة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  السادسة  احلقوقيـة  الدائـرة 
واملسجل  املنورة  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  احلكم 
املحكوم   ،)...( )...( ضد  املتضمن دعوى  وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤هـ  بعـدد ٣٤٢٧٨٠٥٥ 
فيـه بام دون بباطنه، وبدراسـة احلكم وصـورة ضبطـه والئحته االعرتاضية وما أحلقه فضيلة 
الشيخ)...( باملحكمة العامة باملدينة املنورة تقـررت املوافقـة علـى احلكم بعد اإلجراء األخري 
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من فضيلة اخللف جوابًا عىل قراري الدائرة رقم ٣٤٣٨٢٩٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، 
حممد  نبينا  علـى  اهلل  وصلـى  املوفق،  واهلل  ١٤٣٤/٩/٢٢هـ.  وتاريخ   ٣٤٣٢٤٢٣٣ ورقم 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: حمكمة حمافظة أحد رفيدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٧٤٩٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٢ رقم القرار: ٣٥٢٠٦٠٧٧ 

بيضاءا-ادتخلا تليداعنهاا-اوثائقاعاديةا-اأرضا نزتعاعىلاأرضا-اطمبارفعا عقارا-ا
تلنطاقاتلعملتينا-اإدخالاتلبمديةا-ارفعايداتملادتعينياعنهاا-اتقميمهاالمبمدية.

را-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)مناأحيااأرضًاامياةافهياله(.
2ا-تملادةا)رر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

اا-تألملاتلقاميارسلا)4رر9ر(ايفارر/2/8ل4رهـاتملعملاباعميلاوزيلاتلعدلارسلا
)ل2ر/2ر(ايفال2/9/2ل4رهـ.

4ا-تألملاتلقاميارسلا)ار2رر(ايفا9ر/لر/4ر4رهـاتملعملاباعميلاوزيلاتلعدلارسلا
)8/ت/4ل2(ايفا22/لر/4ر4رهـ.

5ا-سلتراجممساتلوزرتءارسلا)رل2(ايفا2ر/4/9ل4رهـ.

والده  لكونه ورثها من  يده عن أرض  رفع  عليه؛ طالبًا  املدعى  املدعي دعواه ضد  أقام 
الذي اشرتاها من والد املدعى عليه ومتلكها بموجب وثائق عادية، وبعرض الدعوى عىل 
من  مبايعة  بموجب  متلكها  الذي  والده  من  باإلرث  لألرض  بتملكه  أجاب  عليه  املدعى 
أحد األشخاص، وقد جرت الكتابة لقسم اخلرباء لتطبيق الوثائق عىل الطبيعة فورد القرار 
متضمنًا صعوبة تطبيق الوثائق لعدم بيان احلدود فيها، بل ذكرت فيه األرض دون معاملها، 
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الطرفان من كون األرض غري  به  أقر  كام أن األرض ليس هبا إحياءات، ونظرًا لذلك وملا 
حمياة فقد جرى إدخال البلدية التي طلبت تسليم األرض هلا لكوهنا أرض فضاء حكومية، 
ولذا فقد حكم القايض برفع يد املتداعيني عنها وتسليمها للبلدية، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف حمكمة حمافظة أحد رفيدة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة حمافظة أحد رفيدة برقم ٣٤١٣٧٤٩٢ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٧٢٩٠٩٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ، 
ففي يوم السبت املوافق١٤٣٤/٠٥/١٨هـ افتتحت اجللسة الساعة الثامنة صباحا، وفيها 
)...( وكيال عن  املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  املدعي وكالة  حرض 
الوكالة رقم ١١٩٦٦  )...( بموجب  املدين رقم  السجل  اجلنسية بموجب  )...( سعودي 
يف ١٤٣٢/٦/٨هـ والصادرة من كتابة عدل حمافظة أحد رفيدة، واملخول له فيها باملرافعة 
واملدافعة وحضور اجللسات وإحضار البينات والشهود والتوقيع، وحرض حلضوره املدعى 
عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤال املدعي وكالة عن 
دعواه قال: أطلب مهلة لتحرير دعواي يف جلسة قادمة، هكذا أجاب. وأجيب لطلبه وجرى 
رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة واملدعى عليه، وبسؤال املدعي وكالة عام 
استمهل من أجله قال: إن من اجلاري يف ملك موكيل كامل األرض الواقعة يف الناحية الغربية 
من قرية )...( والتي ورثها عن والده قسمة من ضمن إخوانه ليقيم له مسكنا، والعائدة لوالد 
موكيل عن طريق الرشاء من والد املدعى عليه )...( بموجب صور الوثيقة املرفقة منذ عام 
١٣٧٧هـ، وقد قام ابنه املدعى عليه )...( باستقطاع جزء من هذه األرض وحدود اجلزء 
املقتطع وأطواله كام ييل: من اجلهة الرشقية حيده شارع أسفلت بطول ستة عرش مرتا، ومن 
اجلهة الشاملية ملك ورثة )...( بطول ثامنية وتسعني مرتا، ومن اجلهة اجلنوبية ملك املدعى 
عليه بطول أربعة وثامنني مرتًا، ومن اجلهة الغربية بقية األرض بطول ستة وتسعني مرتًا، وبام 
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أن هذا اجلزء املقتطع إرث موكيل من والده وليس للمدعى عليه أي حق فيها، لذا أطلب من 
فضيلتكم إلزام املدعى عليه برفع يده عن أرض موكيل، هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعي 
وكالة عىل املدعى عليه قال: أطلب مهلة لإلجابة عىل دعوى املدعي وكالة فأجيب لطلبه 
وجرى رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان وبعرض دعوى املدعي وكالة عىل 
املدعى عليه قال: ما ذكره املدعي وكالة يف دعواه كله غري صحيح مجلة وتفصياًل، فاألرض 
التي ذكر املدعي وكالة بحدودها وأطواهلا أريض آلت يل باإلرث من والدي بموجب وثيقة 
املبايعة التي بني والدي وبني )...(، وليس للمدعي وكالة أي حق فيها وأطلب رد دعواه، 
املدعي  حيرض  ومل  عليه  املدعى  حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  ورفعت  أجاب.  هكذا 
يف   ٣٤١٣٣٣٦٩٩ برقم  باملحكمة  املقيد  خطابه  بموجب  ذلك  يف  عذرَا  قدم  وقد  وكالة، 
لطلبه  فأجيب  احلضور  يستطيع  ال  ألنه  اجللسة  تأجيل  طلبه  واملتضمن  ١٤٣٤/٦/٣هـ، 
هل  الوثيقة  شهود  عن  وبسؤاهلام  الطرفان  حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفع  وجرى 
الزالوا أحياء؟ قالوا: كلهم ماتوا وال يوجد لدينا شهود اآلن يبينون حدود الوثيقة، هكذا 
قررا. وقررت الكتابة اىل قسم اخلرباء يف املحكمة للخروج إىل موقع النزاع وتطبيق الوثيقة 
إن أمكن، وحتى ورود اإلجابة رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان وقد وردنا 
قرار قسم اخلرباء يف املحكمة رقم ٣٤٧٢٩٠٩٦ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٩هـ واملتضمن ما 
نصه: “عليه فقد تم اخلروج عىل الطبيعة يوم االثنني ١٤٣٤/٧/٢٤هـ وبحضور كل من 
الطرفني ينحرص يف قطعة  أن اخلالف بني  املدعي وكالة )...( واملدعي عليه )...( ووجد 
أرض عىل طبيعتها التي خلقها اهلل عليها وال يوجد هبا أي إحياءات، كام جرى االطالع عىل 
الوثيقة املقدمة من املدعي وكالة )...( املذكور ووجد أهنا ال حتتوي عىل حدود وال أطوال، 
الطرفني عن  وإنام تم ذكر اسم األرض وهي )...( ومبلغ الرشاء فقط وقد جرى مناقشة 
لوالد  آلت  أن هذه األرض مسامة )...(،  تبني  املعاملة  وثيقة أخرى وجدت ضمن طيات 
املدعى عليه بالرشاء من )...( بموجب هذه الوثيقة قبل أن يقوم ببيعها عىل )...(، متضمنة 
حدود األرض املباعة، إال أن كل من طريف النزاع قام بتحديدها عىل هواه حيث ذكر املدعي 
املدعى عليه فذكر أهنا تقع عىل أرايض  أما  املتنازع عليها  الوثيقة تشمل األرض  أن  وكالة 
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تقريبًا  مرتًا  ثالثامئة  عنها  وتبعد  عليها  املتنازع  األرض  عن  الغربية  اجلهة  يف  قديمة  زراعية 
وبناء عىل ما تم ذكره سابقًا وبراءة للذمة فإننا ال نستطيع تطبيق الوثيقتني املرفقتني باملعاملة 
التي خلقها اهلل عليها وال  املتنازع عليها عىل طبيعتها  لنا ولكون األرض  لعدم وضوحهام 
نبينا  عىل  اهلل  وصىل  ١٤٣٤/٧/٢٤هـ،  يف  حرر  التوفيق.  وباهلل  إحياءات.  أي  هبا  يوجد 
وبعرض   .”)...( اخلرباء  قسم  رئيس   )...( النظر  هيئة  عضو  وسلم.  وصحبه  وآله  حممد 
ذلك عىل املدعي قال: األرض موقع النزاع عىل طبيعتها وال يوجد به أي إحياء وهي مسيلة 
باألرض من  الورثة ومن ضمنهم موكيل ونحن أحق  امتداد ألرايض  ملزارعنا مجيعًا وهي 
امتداد ألريض  قال: األرض  املدعى عليه  املدعى عليه، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل 
وال  اخلاصة  أمالكنا  خارج  النزاع  موقع  األرض  أن  علاًم  املدعي  موكل  من  هبا  أحق  وأنا 
يوجد هبا أي إحياء وهي عىل طبيعتها، هكذا أجاب. وبناء عىل ما تقدم قررت قفل باب 
وحرض  وكالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  القادمة.  اجللسة  يف  باحلكم  للنطق  املرافعة 
املدعي وكالة  الدعوى واإلجابة، وملصادقة  تقدم من  ما  وبناء عىل  املدعى عليه،  حلضوره 
إحياء  أي  هبا  يوجد  وال  اخلاصة،  أمالكهم  خارج  النزاع  موقع  األرض  أن  عليه  واملدعى 
يوجد هبا حدود وال  عادية وال  أوراق  الطرفان  أبرزها  التي  الوثائق  أن  وبام  مسيلة،  وأهنا 
أطوال وال مساحة إمجالية، وبموجب قرار جملس الوزراء رقم ٢٠٦ يف ١٤٠٤/٩/١٢هـ 
واملتضمن التأكيد عىل املحاكم بعدم قبول دعوى وضع اليد عىل األرايض البيضاء من أي 
كائن من كان، وعدم قبول املبايعات عىل األرايض البيضاء بالوثائق العادية وما ينشأ عنها 
من مبايعات، وبموجب األمر السامي رقم ١٩٧٧٤ يف ١٤٠٢/٨/١٧هـ املعمم بتعميم 
وزير العدل رقم ١٢/١٢٠ يف ١٤٠٢/٩/٢٠هـ املتضمن عدم قبول دعوى وضع اليد عىل 
األرايض البيضاء من أي كائن من كان مهام كان مركزه، وعدم قبول املبايعات عىل األرايض 
املبايعات  تلك  كاتب  صفة  كانت  مهام  مصدقة  كانت  ولو  حتى  العادية  بالوثائق  البيضاء 
األمر  وبموجب  تعويض.اهـ.  أي  دفع  دون  عليها  يقع  إحداث  أي  وإزالة  مصدقها،  أو 
السامي رقم ١٦٢١٣ يف ١٤١٤/١٠/١٩هـ املعمم بتعميم وزير العدل رقم ٨/ت/٢٠٤ 
املدن  داخل حدود  الواقعة  احلكومية  األرايض  أن مجيع  املتضمن  يف ١٤١٤/١٠/٢٢هـ، 
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 ٣٤٧٢٩٠٩٦ رقم  باملحكمة  اخلرباء  قسم  قرار  وبموجب  للبلديات.اهـ.  ملك  والقرى 
وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٩هـ املدون أعاله، وملا روى جابر ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
“من أحيا أرضًا ميتة فهي له”. رواه الرتمذي وقال: حديث حسن  صىل اهلل عليه وسلم: 
صحيح. واألرض حمل الدعوى ال يوجد هبا أي إحياء، لذا فقد حكمت بام ييل: أواًل: رفع 
يد املدعي أصالة واملدعى عليه )...( من األرض حمل الدعوى. ثانيًا: تسليم األرض حمل 
الدعوى لبلدية حمافظة أحد رفيدة بحكم االختصاص. وبعرض احلكم عىل الطرفني مل يقنع 
املدعي وكالة وال املدعى عليه أصالة، وجرى تسليمهام نسخة من الصك لتقديم لوائحهام 
يف  حقهام  سقط  الئحتهام  يقدما  مل  وإذا  اليوم،  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  االعرتاضية 
االعرتاض واكتسب احلكم القطعية ففهام ذلك. ويف يوم األحد املوافق١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ 
أصالة  عليه  واملدعى  وكالة  املدعي  حرض  وفيها  صباحا  التاسعة  الساعة  اجللسة  افتتحت 
وحمامي البلدية )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وقد عادت من 
واملقيدة  ١٤٣٥/١/٧هـ  وتاريخ   ٣٤٢٥٠٠٧٦٩ برقم  عسري  بمنطقة  االستئناف  حمكمة 
قرار  وبرفقه  ١٤٣٥/١/١١هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٥٥٦٣ برقم  رفيدة  بأحد  العامة  باملحكمة 
ما نص  املتضمن  برقم ٣٤٣٩١٦٢٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ  الثالثة  الدائرة احلقوقية 
احلاجة منه: وبدراسة الصك وصورة ضبطه واملذكرتني االعرتاضيتني وأوراق املعاملة تقرر 
إعادة املعاملة لفضيلته، حيث أهنى بعد توجه احلكم لفضيلته برفع أيدي طريف النزاع، ومل 
نظام  من   )٧٦( باملادة  عماًل  العقار  عىل  باملحافظة  املختصة  اجلهة  أدخل  فضيلته  أن  نجد 
عرض  جرى  الفضيلة  أصحاب  ذكره  ما  ولوجاهة  ذكر  ما  ملالحظة  الرشعية،  املرافعات 
من  للتأكد  مهلة  أطلب  قال:  رفيدة،  أحد  بلدية  مندوب  عىل  واحلكم  واإلجابة  الدعوى 
القادمة، هكذا  الطبيعة، واإلجابة عىل ذلك يف اجللسة  العمراين ومن األرض عىل  النطاق 
أجاب. فأجيب لطلبه وجرى رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة واملدعى 
قال: األرض حمل  أجله  استمهل من  البلدية عام  البلدية. وبسؤال مندوب  عليه ومندوب 
الدعوى داخل النطاق العمراين وهي أرض فضاء حكومية ونطلب تسليمها للبلدية، هكذا 
أجاب. فبناء عىل ما تقدم فال زلت عىل ما حكمت به، وأمرت برفع كامل املعاملة ملحكمة 
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االستئناف بمنطقة عسري لتدقيق احلكم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/١١هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة احلقوقية الثالثة بمحكمة االستئناف 
برقم  رفيدة  بأحد  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  عسري  بمنطقة 
بشأن   )...( ضد  وكالًة  بدعوى)...(  اخلاصة  ١٤٣٥/٣/١٣هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٥٥٦٣
وتاريخ   ٣٤٣٠٣٨٧٤ برقم  الشيخ)...(  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  أرض، 
١٤٣٤/٨/٢٣هـ، وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه والالئحتني االعرتاضيتني 
عىل  بناء  والصك  بالضبط  وأحلقه  فضيلته  به  أجاب  ما  عىل  وباالطالع  املعاملة،  وأوراق 
قرارنا رقم ٣٤٣٩١٦٢٥ يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، جرت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء 

األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٧٤٩٩٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٦ رقم القرار: ٣٥١١٧٨٤٠ 

عقارا-اتنازلاعناأرضا-اطمباتإللزتمابنقلاممكياهاا-ابيعاتملانازلالألرضا-اتلدعوىا
تقاماعىلامنابيدهاتلعنيا-ارصفاتلنظلالعدماتلصفة.

تلدعوىابطمباتقميلاعنياتقاماعىلامنابيدهاتلعني.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات تنازل املدعى عليه له عن قطعة أرض 
ونقل ملكيته هلا بعد رفض املدعى عليه نقل ملكيتها له، وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعى 
النفيس  ملرضه  وعيه  غري  يف  وهو  األرض  عن  تنازل  موكله  بأن  ودفع  بصحتها،  أقر  عليه 
وأنه قام ببيع األرض بعد ذلك، وقد أقر املدعي ببيع املدعى عليه لألرض حمل الدعوى، 
ونظرًا ألن األرض ليست حتت يد املدعى عليه، وألن الدعوى تقام عىل من بيده العني، لذا 
فقد حكم القايض برصف النظر عن الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

املنورة، حرض  باملدينة  العامة  املحكمة  القايض يف   )...( أنا  فلدي  وبعد،  احلمد هلل وحده 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل عن )...(، بموجب الوكالة 



353

الصادرة من كتابة العدل الثانية باملدينة املنورة برقم ٤٧٠٧٩ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٦هـ، ومل 
حيرض املدعى عليه وال وكيل عنه وقد تبلغ لغري شخصه، لذا فقد قررت رفع اجللسة لتبليغ 
سعودي   )...( حرض  ١٤٣٣/١١/٢٣هـ  يف  املؤرخة  اجللسة  ويف  باحلضور.  عليه  املدعى 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ابن املدعى عليه وأفاد قائاًل: إن والدي مريض وال 
يستطيع احلضور ووالديت وكيلة عنه وهي مسافرة حاليًا، وأرغب يف حتديد موعد آخر لكي 
حترض فيه، هكذا أفاد. ويف اجللسة املؤرخة يف ١٤٣٤/٢/٦هـ لدى )...( القايض يف املحكمة 
العامة باملدينة املنورة القائم بعمل القايض )...( حرض )...( الوكيل عن )...(، وادعى عىل 
احلارض )...( الوكيل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل املدينة الثانية برقم 
٣٤١٢٧٤٦١ يف ١٤٣٤/٢/٣هـ قائاًل يف دعواه: لقد تنازل موكل هذا احلارض ملوكيل عن 
إفراغها  )...( ورفض  )...( من حي  ثامنامئة وواحد وثالثني من خمطط  رقم  األرض  قطعة 
املدعى  وبسؤال  دعواي.  هذه  موكيل،  باسم  األرض  ألن  التنازل  هذا  إثبات  أطلب  ملوكيل، 
مريض  موكيل  ولكن  صحيح،  التنازل  من  وكالة  املدعي  ذكره  ما  قائاًل:  أجاب  وكالة  عليه 
نفيس وكتب التنازل وهو يف غري وعيه وقد باع موكيل األرض، هكذا أجاب. وبعرض ذلك 
عىل املدعي وكالة قال: صحيح أن األرض قد بيعت، هكذا أجاب. ثم رفعت اجللسة لطلب 
مداولة الصلح. ويف اجللسة املؤرخة يف ١٤٣٤/١١/٢٦هـ لدي أنا )...( القايض يف املحكمة 
حق  ختوله  والتي  سابقًا  املرصودة  وكالته  وأبرز   ،)...( وكالة  املدعي  حرض  باملدينة،  العامة 
البينة والدفع وقبول احلكم واالعرتاض عليه، وحرض حلضوره  املداعاة واملخاصمة وإقامة 
واملدافعة  املرافعة  والتي ختوله حق  املرصودة سابقًا  وكالته  وأبرز   ،)...( وكالة  عليه  املدعى 
وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار )...( إلخ، ثم جرى عرض ما سبق ضبطه عىل الطرفني 
بناء عىل املادة ١٦٦ من نظام املرافعات الرشعية فصادقا عليه مجلة وتفصياًل، فسألت املدعي 
أن  الدعوى  القطعة وموضوع  أعلم عن صك  فقال: ال  املذكورة؟  القطعة  وكالة عن صك 
بسور،  متجاوران كل عقار حماط  كان هلام عقاران  املدعى عليه موكله  والدي موكيل ووالد 
وكان العقاران يف حي عشوائي وحول احلي من حي عشوائي إىل خمطط، وخرجت جلنة من 
اإلمارة لتحويل احلي من عشوائي إىل خمطط، وتسليم صكوك لكل صاحب أرض يف احلي، 
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واتفق والدي مع والد املدعى عليه عىل أن تكون القطعة التي ختص والدي باسم والد املدعى 
عليه وإذا خرج صك القطعة يفرغ والد املدعى عليه الصك الذي خيص قطعة والدي لوالده، 
وهي القطعة رقم )...( من خمطط )...( من حي )...(، وخرج صك القطعة التي ختص والدي 
باسم والد املدعى عليه ثم إنه باع قطعة والدي لزوجته وباعته زوجته لشخص آخر، أطلب 
احلكم عىل والد املدعى عليه موكله أن يفرغ ملوكيل القطعة املذكورة، هذه دعواي. وبعرض 
يف  والده  موكله  إحضار  منه  فطلبت  واضح،  بجواب  جيب  مل  وكالة  عليه  املدعى  عىل  ذلك 
اجللسة القادمة فقال: إن والدي ال يستطيع احلضور لكونه مريضا وإذا خرج من املنزل تصيبه 
حاالت إغامء، ولكن عقله باق معه وسأرجع إليه فيام خيص ما ذكره املدعى عليه وسأفيدكم 
باجلواب يف اجللسة القادمة، فسألت املدعى عليه وكالة عن قطعة األرض اململوكة: هل عليها 
صك؟ فقال: نعم وقد باعها والدي عىل زوجته )...( وباعته هي عىل شخص اسمه )...( 
املدعى  ذكره  ما  قال:  وكالة  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض  قرر.  هكذا  ورثة،  وله   )...( وتويف 
عليه وكالة صحيح، واألرض باسم شخص اسمه )...(، وال أطلب إدخال ورثة )...( وال 
أدعي عليهم بيشء، ودعواي عىل والد املدعى عليه وأطلب منه أن يفرغ يل األرض، هكذا 
قرر. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعى عليه وكالة أقر بأن موكله قد باع 
القطعة حمل الدعوى عىل زوجته ثم باعتها عىل شخص آخر، وصادقه املدعي وكالة عىل ذلك 
بإفراغ األرض، وبام أن األرض ليست حتت يد موكل  أنه يطالب موكل املدعى عليه  وقرر 
املدعى عليه، ومن املقرر فقهًا أن الدعوى يف مثل هذه احلالة تقام عىل من بيده العني، فبناء 
عىل ذلك كله فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي وكالة، وأفهمته أن ملوكله إقامة الدعوى 
عىل من بيده العني إذا أراد املطالبة بإفراغ قطعة األرض حمل الدعوى. وبعرض احلكم عىل 
املدعى عليه وكالة قرر قناعته به، وبعرضه عىل املدعي وكالة قرر اعرتاضه عىل احلكم وطلب 
رفعه ملحكمة االستئناف، فجرى إفهامه بأن له مدة ثالثني يومًا لالعرتاض عىل احلكم اعتبارًا 
من تاريخ يوم غد اخلميس املوافق ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، فإذا مل يتقدم باعرتاض خالل هذه 
املدة فيسقط حقه يف االعرتاض ويكتسب احلكم القطعية. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٦هـ.
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احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فقـد جـرى مّنا نحـن رئيس وأعضاء 
الدائـرة احلقوقيـة السادسة يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكـة املكرمـة االطالُع علـى هذا 
احلكم الصادر من فضيلة الشيخ )...(، القايض باملحكمة العامة باملدينة املنورة واملسجل 
بعـدد )...( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، املتضمن دعوى )...( ضد )...(، املحكوم فيـه 
بام دون بباطنه، وبدراسـة احلكم وصـورة ضبطـه والئحته االعرتاضية تقـررت املوافقـة 

علـى احلكم. واهلل املوفق وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 2راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بنجران

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٧٢٢٨٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨ رقم القرار:٣٥٣٠٧٧٧٦  

عقارا-امعارضةاعىلاحجةاتساحكامابعداتكاقاباتلقطعيةا-اتدتخمهاامعاأرضاجديةا-ا
طمبارفعاتليداعنهاا-اإنكاراتلدعوىا-اوثيقةاصمحا-اأمالكاسبميةا-اسكوتاتملدعيامدةا

طويمةا-اعدمامتكنهامناإحياءاتألرضا-ارصفاتلنظل.

منارشوطاصحةاتلدعوىاتنفكاكهااعامايكذهبا.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم ببطالن حجة االستحكام التي صدرت 
للمدعى عليه عىل أرض يدعي املدعي أهنا أرض جدية توارثوها أبًا عن جد، وذلك بموجب 
وثيقة مصدق عليها من املحكمة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، ودفع 
بأن وثيقة  املدعي  الدعوى كيدية، ونظرًا إلقرار  له بصك رشعي وأن  بأن األرض مملوكة 
الصلح التي استند عليها هي يف أمالك قبلية والتعليامت متنع إثبات ذلك، وإلقراره بعدم 
بزراعتها  يقوم  عليه  املدعى  يشاهد  وهو  طويلة  مدة  ولسكوته  األرض،  إحياء  من  متكنه 
وصدق  املدعي،  فاعرتض  الدعوى،  عن  النظر  برصف  القايض  حكم  فقد  لذا  وإحيائها، 

احلكم من حمكمة االستئناف. 
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة بنجران، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٤١٧٢٢٨٧ برقم  بنجران  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
١٤٣٤/٠٤/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٩١٩٥٠٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٤/١٥هـ، 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وادعى عىل احلارض )...( 
بموجب السجل املدين رقم )...( وقال يف دعواه: لقد سبق وأن صدر للمدعى عليه حجة 
استحكام من فضيلة رئيس هذه املحكمة سابقًا برقم ١/٤٠٠وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٠٨هـ، 
وال أعلم حدود وأطوال ومساحة هذه األرض املذكورة يف الصك، إال أنني أعلم أهنا من 
ضمن أمالكنا التي ورثناها من أجدادنا ونصيب والدي فيها الربع، أطلب رفع يد املدعى 
عليه عن ربع هذه األرض وإثبات متلكنا هلا، هكذا ادعى. وجرى سؤاله ألديه وكالة عن 
والده؟ فأجاب قائاًل: سأحرض الوكالة يف اجللسة القادمة فأفهمته بأن عليه إحضار وكالة 
ختوله حق املطالبة بام ذكر يف دعواه وأن حيرر الدعوى حتريرًا وافيًا ففهم ذلك. ويف جلسة 
رقم  نجران  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  وكالة  املدعي  وأبرز  الطرفان  حرض  أخرى 
٣٤٦٩٨١١١ يف ١٤٣٤/٦/٣هـ واملتضمنة أن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( قد وكل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( يف املطالبة 
وإقامة الدعاوي واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح 
والتنازل واإلبراء وطلب اليمني ورده وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها واالعرتاض 
الئحة  قدم  دعواه  عن  وبسؤاله  ونفيها،  األحكام  وقبول  االستئناف  وطلب  األحكام  عىل 
دعوى تتكون من صفحتني وهذا نصها: إن والدي يمتلك األرض الكائنة بمنطقة نجران 
 ١٣٥٣/١/١٥ املؤرخة  الوثيقة  بموجب  وذلك  جد  عن  أبًا  توارثها  جدية  أرض  وهي 
واملصدق عليها من قايض حمكمة نجران آنذاك بتاريخ ١٣٥٧/٢/٢٨، والتي توضح حدود 
من  أريض  من  جزء  باستخدام  نجران  بلدية  قامت  بالوادي،  اجلنوبية  الناحية  من  أريض 
الناحية اجلنوبية كمشتل وحدودها وأطواهلا كالتايل: شامال شارع عرضه ٢٠م بطول ٩١م 
خاصة  أمالك  ورشقًا  مرتًا،  وعرشين  مائة  بطول  ملكنا  باقي  وجنوبًا  مرتًا،  وتسعني  واحد 
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تعود لـ )...( بطول مائة مرت، وغربًا شارع عرضه ١٥م بطول مائة ومخسة ومخسني مرتًا، 
بقيامها  فوجئنا  أننا  إال  امللك،  دون  باالنتفاع  هلا  سمحنا  فقد  حكومية  جهة  ألهنا  ونظرًا 
بمقايضة املدعى عليه بأرضنا املشار إليها والتي وضعت اليد عليها دون سند من رشع أو 
وتاريخ   ٢/٢٩ رقم  الصك  بموجب  وذلك   ،)...( الواقعة  أرضه  من  بجزء  نظام 
التي قايضت عليها املذكور، حيث إهنا  البلدية ال متلك األرض  ١٤٢٠/٤/١هـ رغم أن 
أرض جدية مملوكة لنا بالوثيقة املرفق صورهتا، مل يكتف املدعى عليه باستيالئه عىل األرض 
املشمولة بالصك املذكور، بل قام بالتعدي عىل بقية األرايض الواقعة جنوب هذه األرض 
واململوكة لنا وفقًا ملا هو موضح بالوثيقة املرفق صورهتا سابقًا وما هو موضح بالصك رقم 
أمالك  اجلنوبية  الناحية  من  األرض  حيد  أنه  ورد  حيث  ١٤٢٠/٤/١هـ،  وتاريخ   ٢/٢٩
خاصة وهي أمالكنا استطاع املدعى عليه بطرق ملتوية أن يستصدر عليها حجة استحكام 
برقم ١/٤٠٠ وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٨هـ باملخالفة لألنظمة واإلجراءات، حيث إن النظام 
يشرتط أن يكون اإلحياء سابقا عىل عام ١٣٨٦ الستصدار حجة استحكام، بينام املقايضة 
ومن ثم وجود املدعى عليه يف املوقع كان من عام ١٤٢٠هـ، وقد أفرغ املدعى عليه جزءًا من 
أريض بلغ ١٦٠٦٩م٢ ستة عرش ألفًا وتسعة وستني مرتًا مربعًا لصالح وزارة النقل، واستلم 
مبالغ باهظة كتعويض الحق له فيه، وحيث إن املدعى عليه هو من بيده العني وأن الصكوك 
التي صدرت عىل األرض املذكورة صدرت باملخالفة لألنظمة والتعليامت وقواعد رشعنا 
احلنيف، وحيث إنه حيق للمدعي أثناء السري يف الدعوى أن يقدم من الطلبات العارضة ما 
التجزئة، إعاماًل  به اتصااًل ال يقبل  يكون مكماًل للطلب األصيل أو مرتتبًا عليه أو متصاًل 
املدعى عليه  فإنني أطلب احلكم عىل  املرافعات الرشعية، وعليه  املادة ٧٩ من نظام  لنص 
التي  ١٤٢٨/١٠/٨هـ  وتاريخ   ١/٤٠٠ رقم  االستحكام  حجة  بطالن  أواًل:  باآليت: 
استصدرها املدعى عليه عىل األرض الواقعة جنوب األرض املشمولة بالصك املشار إليه 
أعلم  وال  الدولة  إىل  حق  وجه  دون  استلمها  التي  التعويضات  بإعادة  إلزامه  ثانيًا:  سلفًا. 
قدرها. انتهى. وبسؤال املدعى عليه أجاب قائاًل: سأجيب عن ذلك بالتفصيل يف اجللسة 
 )...( أصالة  املدعي  حرض  كام  الطرفان  حرض  أخرى  جلسة  ويف  أجاب.  هكذا  القادمة، 
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سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وأبرز املدعى عليه جوابه عىل دعوى 
قبول  عدم  أرجو  نصه:  وهذا  ورقتني  من  مكونة  وهي  املاضية،  اجللسة  يف  وكالة  املدعي 
الدعوى غري ذي صفة يف هذه  الشكلية: مقدم  أواًل: األسباب  التالية،  الدعوى لألسباب 
الدعوى فهو يدعي بأهنا ختص )...( و )...( وآخرين ومل حيرض وكالة رشعية عن كل من 
ذكر يف صورة وثيقته. ثانيًا: األسباب املوضوعية: ١ - مل يقدم املدعي أي وثيقة متلك تفيد 
متلكه أو حيازته ألي جزء من األرض التي يدعي فيها. ٢ - املدعي يدعي يف أراض مملوكة 
الباب  ويفتح  ومكانتها  الرشعية  الصكوك  بحرمة  خيل  دعواه  قبول  وأن  رشعية  بصكوك 
النظر فيها إال بطرق  خلالفات يف أمور منتهية رشعًا. ٣ - الصكوك الرشعية ال يتم إعادة 
الصكوك،  أو  احلجج  صدور  أثناء  معلومة  تكن  مل  أسباب  ظهور  ومنها  الرشع،  حيددها 
واملذكور مل يقدم أي يشء وجيه يكون مقبواًل لفتح دعوى يف صكوك رشعية. ٤ - ذكر يف 
دعواه بأن البلدية استخدمت جزءًا من أرضه من الناحية اجلنوبية بوصفه مشتال وأنه سمح 
هلا بذلك لالنتفاع دون التملك، ومل يوضح ما إذا كان ذلك االستخدام بإذن منه موثقا أو 
مطالبة  من  لفضيلتكم  يظهر   - ٥ دعواه.  صحة  عدم  عىل  يدل  ما  للملكية  نزع  أو  بإجيار 
املذكور يف البند الثاين من دعواه طلب إرجاع مبلغ التعويض للدولة كوننا استلمناه حسب 
زعمه بدون وجه حق، فهل املذكور وكيل للدولة أو ممثل هلا؟ وهذا يدل عىل كيدية دعواه 
وحسده فلم يطالب باملبلغ لنفسه بل اعتربه للدولة، ما يدل عدم صحة دعواه علاًم بأنه سبق 
أن صدر عىل ذلك خطاب إمارة منطقة نجران رقم ٢٦٥٩٢ يف ١٤٣٤/٩/٣هـ املتضمن 
إفهامه بام صدر من وزارة النقل يف املوضوع، والذي يدحض كل ما ذكره وقد أفهم بذلك. 
٦ - هذه القضية قضية كيدية أقامها املدعي لكونه قد تعدى عىل أرض تقع جواره وجوار 
القائمة بني  تلك األرض  أوعز ألقاريب بشكواه يف  بأنني من  أقاربنا، معتقدًا  أمالك بعض 
املدعي ووالده، وبني وزارة الصحة والدعوى منظورة اآلن لدى حمكمتكم املوقرة، وسبق 
أن صدر فيها توجيهات من اإلمارة ويعتقد أيضًا بأنني وراء املوضوع، وبناء عىل شكه أقام 
هذه القضية الكيدية. ٧ - دعوى املدعي غري صحيحة مجلة وتفصياًل فيام قدمه من صور 
ووثائق يزعم بأهنا تثبت متلكه عىل أرض )...(، وما ذكره بأين متعد عىل ذلك امللك فهذا غري 
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يف  إليها  املشار  املسميات  وال  معلومات  وال  مساحات  وال  حدود  ال  تنطبق  فال  صحيح، 
الصورة عىل ملكي الذي يدعي فيه املدعي، علاًم بأنه يفصل بني أمالكنا وبينهم أكثر من ٣ 
شوارع عرضية ال يقل عرض الواحد منها عن ٢٠م، وأرض شاسعة مملوكة للدولة ومدارس 
عائدة لوزارة التعليم العايل وأرض. ٨ - ما ذكره يف املرفق الثاين املخالصة فهو دليل لنا ليس 
علينا فيتضح لفضيلتكم بأن هذه القضية ليست باألوىل، فقد قامت علينا قضية سابقة يف 
أمالكنا وطلبوا منا اليمني وأخذوا يمني عرشة أشخاص بأن امللك ملكنا بالرغم من علمه 
أن هذا دليل لنا ليس علينا، ما يدل عىل كيدية دعواه أيضًا وعدم صحتها. ٩ - ومن الدالالت 
من  قد صدرت  لتملكي  املثبتة  الصكوك  بأن  يقر  أنه  املدعي  أيضًا عىل عدم صحة دعوى 
عرشات السنني، وهو حارض يف نفس املنطقة ويرى عملنا فيها بشكل يومي، حيث نزرع 
ونعمل ونستثمر ونسكن يف أمالكنا ونستغلها عىل مسمع ومرأى منه ومن كافة املجاورين 
التجارية  املحالت  هبا  ويوجد  يومي،  وبشكل  السنني  عرشات  ومن  الرسمية  واجلهات 
والزراعية واملساكن. ١٠ - لو كان ما يدعي به املذكور صحيحا ً العرتض يف حينه حسب 
النظام وهذا دليل دامغ عىل كيدية دعواه وعدم صحتها، فاألرض حتت حيازتنا من عرشات 
قائاًل:  أجاب  أصالة  املدعي  عىل  وبعرضه  الرشعية.  بالصكوك  احليازة  وتوجت  السنني 
سأجيب عنها بالتفصيل يف اجللسة القادمة، هكذا أجاب. وأجيب لطلبه. ويف جلسة أخرى 
حرض املدعي وكالة )...( كام حرض املدعى عليه، وبسؤال املدعي وكالة عن جوابه عام جاء 
يف رد املدعى عليه والذي وعد بإحضاره يف هذه اجللسة أبرز جوابه املكون من صفحتني 
وهذا نصها: )أواًل: دفع املدعى عليه بعدم توافر الصفة يل يف إقامة الدعوى وأسس دفعه 
عىل أنني ادعيت بأن األرض ختص آل )...( وآخرين مل أقدم وكالة عنهم، والصحيح أن 
هذه األرض تعود يل أبًا عن جد والئحة دعواي توضح ذلك، وحيث إن املصلحة هي مناط 
الدعوى والصفة وأنا صاحب مصلحة، حيث إن األرض يل ومن ثم فإنه حيق يل الطعن عىل 
الصك حيث يتوافر يل املصلحة يف إبطاله، ومن ثم تتوافر الصفة. ثانيًا ذكر املدعى عليه يف 
الفقرة )١( من البند ثانيًا من مذكرته بأنني مل أقدم ما يفيد متلكي لألرض املذكورة وهذا غري 
١٣٥٣/٠١/١٥هـ  املؤرخة  الوثيقة  بموجب  األرض  هذه  أمتلك  إنني  حيث  صحيح، 
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واملصدقة رشعًا من قايض نجران آنذاك بتاريخ ١٣٥٧/٠٢/٢٨هـ، وقد زودنا فضيلتكم 
بصورة من هذه الوثيقة. أما قوله بأن قبول دعواي خيل بحرمة الصكوك الرشعية فهو قول 
يراد به باطل، حيث إن الصكوك الرشعية ليست معصومة من البطالن إذا توافر سببه. ثالثًا 
الرشع  بطرق حيددها  إال  فيها  النظر  إعادة  يتم  الرشعية ال  الصكوك  بأن  املدعى عليه  دفع 
مغفاًل أن الصك الرشعي إذا بني عىل غري صحيح من الرشع والنظام يقع معدومًا ال يعول 
أنه يملك  عليه، واملدعى عليه حصل عىل الصك الرشعي بحجة استحكام، حيث ادعى 
هذه األرض باإلحياء قبل عام ١٣٨٧هـ وأحرض شهود زور عىل ذلك، علاًم بأن األرض 
املذكورة مل يضع اليد عليها إال بعد حصوله عىل املشتل العائد يف األساس يل وتركته لألمانة 
فتنازلت عنه للمدعى عليه بموجب الصك رقم ٢/٢٩ وتاريخ ١٤٢٠/٠٤/٠١هـ دون 
أرض  من  التوسع جنوبًا  أخذ يف  املشتل  أرض  اليد عىل  عليه  املدعى  وضع  وبعد  علمي، 
املشتل واالستيالء عليها حتى وصل إىل الوادي األعظم، ثم اخرتق خط )...( اجلزء اجلنويب 
لألرض. وحيث إن األوامر السامية قد حظرت التملك باإلحياء بعد عام ١٣٨٧هـ والثابت 
حجة  تكون  ثم  ومن  ١٤٢٠هـ،  عام  بعد  إال  األرض  عىل  يده  يضع  مل  عليه  املدعى  أن 
نطالب  والتي  عليها  واملطعون  ١٤٢٨/١٠/٠٨٩هـ  وتاريخ   ١/٤٠٠ رقم  االستحكام 
بإلغائها قد بنيت عىل باطل وما بني عىل باطل فهو باطل، ومن ثم يكون ما دفع به املدعى 
عليه يف غري حمله. رابعًا: أما استفسار املدعى عليه عن كيفية السامح للبلدية باستخدام جزء 
من أريض كمشتل فإن هذا يرجع إىل كون البلدية جهة حكومية وسوف تستغل األرض يف 
مصلحة عامة، وهذا ما حدا يب إىل عدم معارضة البلدية يف استغالل جزء من أريض كمشتل 
بأن شكواي  املدعى عليه  للغري عنها. خامسًا: زعم  نتنازل  أن  يعني  آنذاك، ولكن هذا ال 
أنني  ورغم  يل،  وليس  للدولة  التعويض  بإعادة  أطالب  أنني  عىل  بذلك  واستدل  كيدية 
صاحب احلق يف التعويض باعتباري املالك األصيل لألرض فإنه نظرًا ألنني ال أملك سوى 
وثيقة مصدقة رشعًا عىل األرض، وهذه الوثيقة ال يعتد هبا يف طلب التعويض، وهبذا السبب 
مل أطالب بالتعويض عن أريض حتى احلصول عىل حجة استحكام، وهلذا طالبت بإعادة ما 
استلمه املدعى عليه من تعويض للدولة، ومن ثم مطالبتي بحقوقي من الدولة. سادسًا: أما 
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عن املخالصة التي زعم أهنا تنهي النزاع فإننا نتمسك هبذه املخالصة، حيث إهنا تثبت أحقيتنا 
يف األرض املدعى هبا. سابعًا: أما سكوتنا عىل وضع يد املدعى عليه عىل األرض منذ عام 
١٤٢٠هـ فإننا اعرتضنا عليه عدة مرات إال أنه كان يستغل نفوذه االجتامعي وحيول دون 
اختاذ أي إجراءات نظامية ضده. صاحب الفضيلة: مما سبق ومما يراه فضيلتكم فإنني أصمم 
عىل طلبايت الواردة يف الئحة دعواي، وأطلب إبطال صك حجة االستحكام رقم ١/٤٠٠ 
يف  املؤرخة  الوثيقة  أصل  عن  وكالة  املدعي  وبسؤال  ـــ.  ١٤٢٨/١٠/٠٨هـ(.اه وتاريخ 
قائاًل: إهنا ليست لديَّ وقد  أم قبلية؟ أجاب  ١٣٥٣/٠١/٠٥هـ وهل هي أمالك خاصة 
منها  نسخة  قبيلة  كل  وأعطيت  ١٣٥٧هـ،  عام  يف  آنذاك  نجران  قايض  قبل  من  صدقت 
بني  الصلح  تم  وإنام  فيها  النزاع  ينظر  مل  القايض  أن  علاًم  املحكمة،  لدى  بأصلها  واحتفظ 
الصلح،  لتصديق وثيقة  أربع سنوات  بعد  القايض  املحكمة وحرضوا لدى  القبائل خارج 
وهذه الوثيقة هي قسمة أمالك قبلية، هكذا أجاب. وبسؤاله هل سبق وأن أحيا والده هذه 
األرض؟ أجاب قائاًل: إن والدي قد منع من االستمرار يف إحيائها، حيث بدأ يف إحيائها ثم 
تم منعه من قبل الرشطة وذلك قبل حوايل أربعني سنة، هكذا أجاب. وبسؤاله عن سبب 
ترك موكله للمدعى عليه كل هذه املدة أجاب قائاًل: ال أعلم عن سبب ترك والدي للمدعى 
عليه كل هذه املدة، وقد تقدمنا للمحكمة بخصوص هذا املوضوع يف عام ١٤٣٣هـ، هكذا 
أجاب. فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وإلقرار املدعي وكالة بأن وثيقة الصلح 
هي يف أمالك قبلية والتعليامت متنع إثبات ذلك، وإلقرار املدعي وكالة بعدم متكن والده من 
يقوم  وهو  عليه  املدعى  يشاهد  وهو  طويلة  مدة  أصالة  املدعي  ولسكوت  األرض،  إحياء 
بزراعة األرض وإحيائها، وملا قرره العلامء من أن من رشوط صحة الدعوى انفكاكها عام 
يكذهبا، ومثلوا لذلك بإنسان يرى غريه يترصف يف عقار بالبناء والسكنى والزراعة واإلجارة 
التقدم يف حينه، فإنه ال تسمع  ثم بعد مدة طويلة ادعاها لنفسه، وليس له عذر يمنعه من 
وكالة،  املدعي  دعوى  عن  النظر  برصف  حكمت  فقد  كله  لذلك  بينته؛  عن  فضاًل  دعواه 
بأن مدة  املدعي وكالة االعرتاض عىل احلكم بالئحة اعرتاضية وأفهم  وبإعالن ذلك قرر 
بتسليمه نسخة من  تسليمه نسخة احلكم، وأمرت  يومًا من موعد  االعرتاض هي ثالثون 
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احلكم يف احلال. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 
١٤٣٥/٠٣/١٢هـ.

احلقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
العامة  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  املعاملة  بمنطقة عسري عىل  االستئناف  بمحكمة 
بنجران الشيخ )...( برقم ٣٥١٧٦٧٦٤٢ يف ١٤٣٥/٦/١٦هـ املرفق هبا الصك الصادر 
من فضيلته برقم ٣٥١٧٥٠٥٣ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ، اخلاص بدعوى )...( ضد)...( 
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  بالصك  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  املتضمن  أرض  بشأن 
واهلل  احلكم  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة 

املوفق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٤٥٢٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٧ رقم القرار:٣٥٢٤٧٤٧٦  

عقارا-ارشتؤهالصالحامجعيةا-اتقجيمهاصوريااباسلافلدا-اوفاتها-اطمباإثباتاتملمكيةا-ا
تملورثا-اشهادةاشهوداعدولا-ا منا إسلتراخطيا بينهلا-ا سارصينا تلورثةا-اوجودا إسلترا

ثبوتاممكيةاتلعقار.

إسلتراتملدعىاعميهلاوشهادةاتلشهود.

أقامت املدعية إحدى مجعيات النفع العام دعواها ضد املدعى عليهم بصفتهم ورثة مالك 
باسم  صوريًا  وتسجيله  برشائه  قامت  ألهنا  لصاحلها  العقار  بإفراغ  إلزامهم  طالبة  عقار؛ 
مورثهم لعدم وجود وكيل هلا وقت الرشاء، وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعى عليهم أقر 
بصحتها وقرر أنه ال مانع لدى موكليه من إفراغ العقار لصالح املدعية، ولوجود قارصين 
من ضمن الورثة فقد طلب القايض من وكيل املدعية البينة عىل دعواه، فأبرز إقرارًا خطيًا 
منسوبًا ملورث املدعى عليهم بأن األرض حمل الدعوى ملك للجمعية، كام أحرض شاهدين 
معدلني رشعًا فشهدا بصحة الدعوى، ولذا فقد حكم القايض بثبوت متلك اجلمعية املدعية 
للعقار حمل الدعوى، وقرر التهميش عىل صك امللكية بموجبه بعد اكتساب احلكم القطعية، 
فقررت  االستئناف  حمكمة  عىل  احلكم  عرض  جرى  عليهم  املدعى  بني  قصار  ولوجود 

تصديقه.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالرياض، بناًء عىل املعاملة 
املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض املكلف برقم ٣٤٥٠٤٥٢٧ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٠هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٥٥٨٥٩٦ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ، 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( فيها  وحرض  اجللسة  افتتحت 
)...( سعودي  و   ،)...( املدين رقم  السجل  اجلنسية بموجب  )...( سعودي  بالوكالة عن 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، و )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
املدين رقم )...(، بصفتهم أعضاء  رقم )...(، و )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
برقم   )...( بمحافظة  العدل  كتابة  من  الصادرة   )...( بمحافظة   )...( مجعية  إدارة  جملس 
الدعاوى  وإقامة  املطالبة  فيها  له  واملخول  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٤١٣٩٨٩٦٩
واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار بشأن القضية املرفوعة من مجعية 
)...( بمحافظة )...( ضد ورثة )...(، بخصوص قبول اإلفراغ لقطعة األرض رقم )...( 
خمطط )...(، الواقعة يف حي )...( اململوكة بالصك رقم )...( يف ١٤٢٨/٥/١٩هـ، الصادر 
من كتابة العدل األوىل بالرياض باسم مجعية )...( بمحافظة )...(، وحرض حلضوره )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( أصالة عن نفسه، وبالوكالة عن )...( 
سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، و )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، الصادرة من 
كتابة عدل حمافظة الدرعية برقم ٣٤٢٨٧٩٧٠ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٩هـ، واملخول له فيها 
املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء 
وغري ذلك، وبالوكالة أيضا عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و )...( سعودية اجلنسية بموجب 
 ٣٤٢٨٨٠٤٣ برقم  الدرعية  حمافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة   )...( رقم  املدين  السجل 



366

عقار

وتاريخ ١٤٣٤/٣/٩هـ، واملخول له فيها املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها 
واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء وغري ذلك، وبالوكالة أيضًا عن )...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، و )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الصادرة من كتابة 
عدل حمافظة الدرعية برقم ٣٤٢٨٨١٠٩ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٩هـ، واملخول له فيها املرافعة 
واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء وغري 
ذلك، وبالوكالة أيضا عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و )...( 
بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( و   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية 
السجل املدين رقم )...( الصادرة من كتابة عدل حمافظة الدرعية برقم ٣٤٢٨٨١٦٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٣/٩هـ، واملخول له فيها املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار 
واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء وغري ذلك، وبالوكالة أيضاً عن )...( سعودي اجلنسية 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( و   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
)...( و )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و )...( سعودي اجلنسية 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( و   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
)...( الصادرة من كتابة عدل حمافظة الدرعية برقم ٣٤٢٨٨٣٥٤ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٩هـ، 
واملخول له فيها املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح 
والتنازل واإلبراء وغري ذلك، وبالوكالة أيضًا عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، أصالة عن نفسه، وبصفته وكياًل بموجب وكالة رقم ٣٤٢٨٨٢٤٤ بتاريخ 
سعودي   )...( من  هبا  واملوكل  الدرعية  حمافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٣/٩هـ 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( و   )...( رقم 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
وتاريخ   ٣٤٧٠٥٣٢٠ برقم  الرياض  برشق  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة   )...( رقم 
١٤٣٤/٦/٤هـ، واملخول له فيها املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار 
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واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء وغري ذلك، وبالوكالة أيضًا عن )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( أصالة عن نفسه، وبصفته وليًا عىل )...( املولود بتاريخ 
بموجب صك   )...( أوالد  بتاريخ ١٤٢٨/٤/٤هـ،  املولودة  و)...(  ١٤٢٢/٦/٢٢هـ، 
بالرياض  العامة  املحكمة  من  الصادر  ١٤٣٤/٣/٧هـ،  بتاريخ   ٣٤٥٧٢٠٦ رقم  والية 
واملخول له فيها املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح 
والتنازل واإلبراء وغري ذلك. وبسؤال املدعي عن دعواه ادعى قائاًل: لقد اشرتت موكلتي 
مجعية )...( بمحافظة )...( عقارًا عبارة عن أرض تقع يف حي )...( بالرياض، وهي القطعة 
رقم )...( من املخطط رقم )...( وحدودها شاماًل قطعة رقم )...(، ورشقًا شارع عرض 
١٥م، وجنوبًا قطعة رقم )...(، وغربًا شارع عرض ٤٠م، وجمموع مساحتها ألف وسبعامئة 
ومخسة عرش مرتًا مربعًا، واململوكة بموجب الصك الصادر من كتابة العدل األوىل بالرياض 
ألفًا وثالثامئة  برقم )...( يف ١٤٢٨/٥/١٩هـ، بثمن قدره مخسة ماليني وثامنامئة وستون 
ريال، وقد سجلت صوريًا باسم مورث املدعى عليهم املدعو )...(، نظرًا لعدم وجود وكيل 
للجمعية وقت اإلفراغ، ما استدعى تسجيلها باسم مورث املدعى عليهم ال سيام أنه من أكرب 
الداعمني للجمعية، أطلب احلكم عىل املدعى عليهم بإفراغ العقار ملوكلتي، هذه دعواي. 
وبسؤال املدعى عليه أصالة ووكالة أجاب بقوله: ما ذكره املدعي صحيح مجلة وتفصيال، 
ومورثنا والدي سجل العقار باسمه صوريًا وال مانع لدي وال لدى موكيل من إفراغ العقار 
صك  عن  وبسؤاله  أجاب.  هكذا  حق،  أي  فيها  ملورثنا  وليس  هلا  حق  فهو  اجلمعية  باسم 
حرص الورثة أبرز الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٤٥٧١٤٧ يف ١٤٣٤/٣/٧هـ، 
املتضمن إثبات وفاة )...( يف ١٤٣٤/٢/٣٠هـ، وانحصار إرثه يف زوجاته وهن )...( و 
)...( و )...( و )...( ويف أوالده البالغني )...( و )...( و )...( و)...( و )...( و )...( و 
)...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و)...( و )...( و 

)...( و )...( و )...( و )...( والقارصين )...( و )...(، وال وارث له سواهم. 
عىل  مدونا  عليهم  املدعى  ملورث  منسوبًا  إقرارًا  أبرز  البينة  عن  وكالة  املدعي  وبسؤال 
أنا )...( أقر  مطبوعات مدارس )...( مؤرخ يف ١٤٢٨/٦/١١هـ هذا نصه: )إقرار نعم 
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وأعرتف بأن األرض املسجلة باسمي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل الرياض األوىل 
برقم )...( وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٩هـ، والواقعة يف مدينة الرياض شارع )...( العام رشق 
)...( بأن هذه األرض ال ختصني وهي ملك جلمعية )...( بمحافظة )...(، وقد دفعوا قيمتها 
لنا بموجب حتويلني عىل رشكة )...( املرصفية األول بمبلغ مخسة مليون ومخسامئة ألف ريال 
حولت عىل حسابنا فرع حي )...( بتاريخ ١٤٢٨/٥/١٦هـ تقريبًا والدفعة الثانية وقدرها 
وهذه  ١٤٢٨/٦/١هـ  بتاريخ   )...( شارع  فرع  حسابنا  عىل  حولت  ريال   ٥١١٩٣٢.٥
للجمعية  ملكًا  األرض  وتصبح  البائعني،  سعي  مع  لألرض  القيمة  كامل  متثل  التحاويل 
وقد سجلت باسمي لعدم وجود مندوب اجلمعية وقت اإلفراغ، وأنا عىل أتم االستعداد 
إلفراغها للجمعية أو من تراه يف أي وقت وبدون أي رشوط، هذا ما تم به اإلقرار، وأذنت 
ملن يشهد واهلل خري الشاهدين. توقيع الشاهد )...( والشاهد )...( واملقر بام فيه )...( وخمتوم 
بختم مدارس )...(، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: نعم هذا اإلقرار صحيح، 
وهذا توقيع والدي، وبطلب شاهدي اإلقرار وعد بإحضارهم اجللسة القادمة وعليه رفعت 
اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض فيها املدعي وكالة )...( املدون هويته ووكالته سلفًا، وحرض 
)...( و)...(  رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  عليهام  املدعى  حلضوره 
املدعي  )...(، وبسؤاهلام عام جاء يف دعوى  رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
صوريًا  مورثنا  باسم  سجل  فالعقار  وتفصيال  مجلة  صحيح  املدعي  ذكره  ما  بقوهلام:  أجابا 
وإال فهو ملك جلمعية )...( بمحافظة )...(، وال مانع لدينا من إفراغ العقار باسم اجلمعية، 
هكذا أجاب. وبعرض اإلقرار املنسوب ملورثهم واملؤرخ يف ١٤٢٨/٦/١١هـ واملرصود 
اإلقرار وقد وقعنا مع  فيه ونحن شهود  ما ورد  باهلل عىل صحة  نشهد  بقوهلام:  أجابا  سلفًا 
والدنا عىل اإلقرار وليس للورثة أي حق يف األرض حمل الدعوى، وبطلب مزيد بينة من 
املدعي قال: ال أعلم شهودًا غري من حرض، وبطلب التزكية أحرض كاًل من )...( سعودي 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( و   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
املدين رقم )...(. وشهدا بعدالة وثقة الشاهدين وأهنام مقبوال الشهادة، ونظرًا لعدم ورود 
اجلواب من كتابة العدل بشأن االستفسار عن سجل الصك، فلذا جرى رفع اجللسة. ويف 



369

جلسة أخرى حرض فيها املدعي وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...(، وحرض حلضوره املدعى عليه أصالة ووكالة )...(، وكان قد جرى منا االستفسار عن 
سجل الصك رقم )...( وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٩هـ، وقد وردنا خطاب رئيس كتابة العدل 
األوىل بالرياض رقم ٣٥٦٩٢٥٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ، املتضمن ما نصه: نفيدكم أنه 
بالبحث يف سجالت اإلدارة لدينا تبني أنه بعد الرجوع إىل السجل اآليل للصك رقم )...( 
تبني أنه ال يوجد ما يبطل مفعوله بحسب النموذج اآليل املرفق.اهـ. فبناء عىل ما سبق من 
الدعوى واإلجابة، وإلقرار الورثة بصحة ما جاء يف الدعوى من ملكية املدعية للعقار حمل 
الدعوى، وملا شهدت به البينة املعدلة رشعًا، لذا فقد ثبت لدي متلك مجعية )...( بمحافظة 
)...( العقار الواقع يف حي )...( بالرياض اململوك بالصك رقم )...( يف ١٤٢٨/٥/١٩هـ 
بموجبه عىل  التهميش  به وسيتم  القناعة  قررا  الطرفني  احلكم عىل  وبه حكمت. وبعرض 
صك امللكية بعد اكتساب احلكم القطعية بتصديقه من حمكمة االستئناف لوجود قصار من 
بني املدعى عليهم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ.

احلقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بالرياض عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض 
برقم ٣٥٦٩٢٥٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٦هـ، املقيدة لدينا برقم ٣٥١٣٠٥٦٧٠ وتاريخ 
املسجل  باملحكمة/ )...(  القايض  الصادر من فضيلة  الصك  املرفق هبا  ١٤٣٥/٥/٤هـ، 
برقم ٣٥٢٢١٤٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤هـ، اخلاص بدعوى/ )...( وكالة ضد/ ورثة 
املعاملة مل يظهر ما يوجب املالحظة. واهلل  )...(، وبدراسة الصك وصور ضبطه وأوراق 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وسلم.
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 4راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٤٥٨٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨ رقم القرار:٣٥٢٩٤٩٧٧  

إبطالا طمبا وتحدةا-ا أرضا عىلا ملتنيا-اصكنيا منحهاا تكلرا منحةا-ا أرضا عقارا-ا
تملاأخلا-اتعذراتطبيقاتلصكوكا-اإفادةاكاابةاتلعدلا-اأسدميةاصكامتمكاتملدعيا-اإبطالا

تلصكاتملاأخلا-احقاتللجوعاعىلاتلبائع.

.Zxwvuts]را-اسولهاتعاىللا
2ا-مااجاءايفاكشافاتلقناعا)4/رلا(: “ وتمزماتهلبةابقبضهاابإذناوتهب”.

اا-تملادةا)ر8ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا احلكم بإبطال صك متلك املدعى عليه ألرض، 
وذلك ألن املدعي اشرتى تلك األرض ممن منحت له وعليها صك متلك أقدم من صك 
متلك املدعى عليه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن األرض آلت 
لكوهنا منحت األرض مرتني،  املنح  اخلطأ وقع من جلنة  له، وأن  بالرشاء ممن منحت  إليه 
مكرر  القطعة  رقم  أن  إال  الصكني  مفعول  متضمنة رسيان  العدل  كتابة  إفادة  وردت  وقد 
وتم منحه لشخص آخر، كام وردت إفادة قسم اخلرباء بعد وقوفهم عىل حمل النزاع متضمنة 
تعذر تطبيق الصكني عىل الطبيعة لنزع ملكية األرض لصالح وزارة املواصالت، ونظرًا ألن 
صك متلك املدعي أقدم من صك املدعى عليه فيكون صكه قد بني عىل أمر غري صحيح، 
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ألن املانح مل يكن مالكًا لألرض وقت املنح، لذا فقد حكم القايض بإبطال متلك املدعى عليه 
وأفهم  القطعية،  احلكم  اكتساب  حال  التملك  صك  عىل  بذلك  التهميش  وقرر  لألرض، 
املدعى  فاعرتض  باعه،  من  عىل  األرض  رشاء  بثمن  الرجوع  يف  احلق  له  بأن  عليه  املدعى 

عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

وبناء  باألحساء،  العاّمة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  األحساء  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
٣٤٥٢٤٥٨٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٦٥٧٧٦٣ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٣هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/١٢/١٧هـ افتتحت اجللسة األوىل، 
وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن )...( 
سعودي اجلنسية، بموجب السجل املدين رقم )...( وذلك بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية باألحساء برقم ٣٤١٤٧٠٩٩٠ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ، وباالطالع 
اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض  الرتافع،  حق  ختوله  أجدها  مل  عليها 
بموجب السجل املدين رقم )...(، وعليه فقد أفهمت الوكيل بأن عليه إحضار وكالة ختوله 
حق الرتافع أو حيرض املدعي أصالة ففهم ذلك وقررت رفع اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى 
حرض )...( حامل السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن )...( حامل السجل املدين رقم 
)...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية باألحساء، والتي ختوله حق املطالبة 
وإقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع الدعوى والرد عليها واإلنكار واإلقرار والصلح 
والتنازل وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عىل األحكام وطلب االستئناف، وغري ذلك، 
املدعي  ادعى  وقد   ،)...( رقم  املدين  السجل  حامل   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض 
بالعيون  الواقعة يف ضاحية )...(  وكالة بقوله: إن موكيل يملك قطعة األرض رقم )١٩( 
باألحساء وحدودها وأطواهلا ومساحتها كالتايل: من الشامل القطعة رقم )٢١( بطول اثني 
عرش مرتا وستة ومخسني سم، ومن اجلنوب القطعة رقم )١٧( بطول اثني عرش مرتا وستة 
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ومخسني سم، ومن الرشق شارع )...( بعرض ستني مرتًا بطول عرشين مرتًا ومن الغرب 
الصك  بموجب  )٢٤٧.٦٥(م٢  مساحتها  وجمموع  مرتًا،  عرشين  بطول   )٢٠( رقم  قطعة 
أراد موكيل  برقم )...( وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٢هـ، وحينام  العيون  الصادر من كتابة عدل 
الترصف يف هذه األرض تفاجأ بأن املدعى عليه حيوز صكًا يفيد ملكيته لنفس األرض، وقد 
املدعى عليه وإثبات  بإبطال صك  العيون كال الصكني، أطلب احلكم  أوقف كاتب عدل 
صك موكيل عىل األرض حمل النزاع لكونه أقدم، هكذا ادعى. وبعرض دعواه عىل املدعى 
عليه أجاب بقوله: إن ما ذكره املدعي يف دعواه كله صحيح مجلة وتفصياًل، وأما ما يطلبه 
املدعي وكالة فأنا غري موافق عليه، وذلك لكون األرض آلت إيل وإىل املدعي أصالة بطريقة 
نظامية رشعية وبمستندات رسمية صحيحه، واخلطأ إنام هو من جلنة املنح حيث منحت هذه 
الصك  األرض مرتني وأنا ال أحتمل خطأهم، وقد اشرتيت األرض بصًك رشعي وأبرز 
عليه  وباطالعي  ١٤٢٩/٣/٢٩هـ،  وتاريخ   )١١١( رقم  العيون  عدل  كتابة  من  الصادر 
وجدته يتضمن إن املدعى عليه يملك األرضني رقم )١٩، ٢٠( الواقعتني يف ضاحية )...( 
بالعيون باألحساء وحدودها وأطواهلا ومساحتها كالتايل: من الشامل القطعتني رقم )٢١، 
٢٢( بطول مخسة وعرشين مرتًا وعرشة سم، ومن اجلنوب القطعتني رقم )١٧، ١٨( بطول 
مخسة وعرشين مرتًا ومخسة وأربعني سم، ومن الرشق شارع )...( بعرض ستني مرتًا بطول 
عرشين مرتًا ومن الغرب قطعة رقم )٢٠( بطول عرشين مرتًا، وجمموع مساحتها )٤٩٥.٣٠(

م٢، وعليه قررت رفع اجللسة للكتابة إىل مصدري الصكني لإلفادة عن رسيان مفعوهلام. 
وكالة  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ويف 
العيون  واملدعى عليه أصالة املدون هويتهام سلفًا، وقد وردين خطاب فضيلة كاتب عدل 
يف   )٣٥/١١٨٧١٥( رقم  خطابنا  عىل  جوابًا  ١٤٣٥/١/١٧هـ  يف   )٣٥١٧٨٨٥٤( رقم 
١٤٣٥/١/١١هـ، املتضمن االستفسار عن رسيان مفعول الصك الصادر من كتابة عدل 
العيون برقم )٤٥٢( وتأريخ ١٤٢٨/٨/٢٢هـ، والذي يملكه املدعي أصالة، وقد تضمن 
جواب فضيلته أن الصك ساري املفعول ومطابق لسجله، إال أن رقم القطعة مكرر ومنح 
 )٣٥١٧٩٧٤٤( رقم  العيون  عدل  كاتب  فضيلة  خطاب  وردين  كام  آخر.اهـ.  لشخص 
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١٤٣٥/١/١١هـ،  يف   )٣٥/٩٢٨٥٦٤( رقم  خطابنا  عىل  جوابًا  ١٤٣٥/١/١٧هـ  يف 
املتضمن االستفسار عن رسيان مفعول الصك الصادر من كتابة عدل العيون برقم )١١١( 
أن  فضيلته  جواب  تضمن  وقد  عليه،  املدعى  يملكه  والذي  ١٤٢٩/٣/٢٩هـ،  وتأريخ 
الصك ساري املفعول ومطابق لسجله إال أن رقم القطعة مكرر ومنح لشخص آخر.اهـ. 
وعليه فقد قررت الكتابة إىل هيئة النظر باملحكمة للوقوف عىل حمل النزاع وتطبيق الصكني 
عىل الواقع واإلفادة، كام قررت الكتابة إىل فضيلة كاتب عدل العيون لتزويدنا بمستندات 
تكرار  سبب  عن  واإلفادة  سجلهام  من  مصدقة  وصورة  بعاليه  عنهام  املنوه  الصكني  منح 
املوافق  االثنني  يوم  ويف  لذلك.  اجللسة  رفع  وقررت  آخر.  لشخص  ومنحها  القطعة  رقم 
وحلرض  املدعي  وكيل  حرض  وفيها   ٠٩.٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ 
حلضوره املدعى عليه املنوه عن هويتهام سلفًا، ويف هذه اجللسة وردنا قرار قسم اخلرباء برقم 
)٣٤٢٦٥٧٧٦٣( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٥هـ واملتضمن ما نصه: )وبعد، فنفيدكم أن األرض 
وليست موجودة عىل  املواصالت  لوزارة  الردم  لصالح مشاريع  اقتطعت  قد  النزاع  موقع 
املواصالت  املعاملة لوزارة  ليتم تطبيق الصكني عليها، وإذا رأى فضيلتكم إحالة  الطبيعة 
جواب  يردنا  ومل  الرؤية(،  تتضح  حتى  املوقع؟  نفس  عىل  كالمها  الصكان  وهل  للمطابقة 
كتابة عدل العيون عىل سبب تكرار منح األرض، وعليه فقد قررت رفع اجللسة. ويف جلسة 
وردين  وقد  بعاليه  والوكالة  هويتهام  عن  واملنوه  عليه  واملدعى  وكالة  املدعي  حرض  أخرى 
خطاب كتابة عدل العيون بمحافظة األحساء رقم ٣٥٣٣٢٣٩٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ 
واملتضمن ما نصه: )نفيدكم أن سبب تكرار رقم القطعة هو صادر من مدير مكتب ضاحية 
بنفس رقم األرض(.اهـ. وبعرض مضمون هذا اخلطاب  استامرتني  )...( وذلك إلرفاقه 
وكذلك خطاب هيئة النظر باملحكمة املدون يف اجللسة املاضية عىل الطرفني أجاب املدعي 
وكالة بقوله: أما ما جاء يف قرار هيئة النظر باملحكمة من أن األرض حمل النزاع أصبحت 
شارعًا فهذا صحيح، وأما ما جاء يف خطاب كتابة العدل فال علم يل به، حيث إن موكيل 
اشرتى األرض بعد منحها وليست ممنوحة له، هكذا أجاب. كام أجاب املدعى عليه بقوله: 
النزاع أصبحت شارعًا فهذا  أن األرض حمل  باملحكمة من  النظر  قرار هيئة  أما ما جاء يف 
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صحيح وأما ما جاء يف خطاب كتابة العدل فال علم يل به حيث إنني اشرتيت األرض بعد 
منحها وليست ممنوحة يل، هكذا أجاب. ثم جرى سؤال الطرفني هل لدى أحد منهام ما يود 
إضافته عىل ما سلف؟ فأجاب كل واحد منهام: إنه ليس لدي سوى ما قدمت. وعليه فقد 
قررت قفل باب املرافعة ورفع اجللسة للتأمل واحلكم. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة 
فعليه  ما سبق رصده،  تأمل  واملدعى عليه واملنوه عن هوياهتام والوكالة سلفًا، وقد جرى 
وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وإلقرار املدعى عليه بأن األرض حمل النزاع صدر 
عليها صكان من كتابة العدل، وبام أن صك متلك املدعي أصالة هو أقدم من صك املدعى 
عليه، وكال الصكني ساري املفعول، وبام أن أصل متلك كال األرضني هو هبة من صاحب 
السمو امللكي األمري )...( ، وقد تم القبض الرشعي هلام، وملا قرره أهل العلم من أن اهلبة 
“)وتلزم( اهلبة )بقبضها بإذن واهب(”. القناع )٣٠١/٤(:  بالقبض، قال يف كشاف  تلزم 

اهـ. وملا جاء يف إفادة فضيلة كاتب عدل العيون من أن سبب تكرار رقم القطعة هو صادر 
من مدير مكتب ضاحية )...( وذلك إلرفاقه استامرتني بنفس رقم األرض، ولقوله تعاىل: 
[Zxwvuts، وألنه تبني أن أصل صك متلك املدعى عليه بني عىل أمر 
غري صحيح، وذلك أن املانح مل يكن مالكًا هلا وقت املنح، وذلك ألنه منحها لشخص آخر 
وأصبحت خارج ملكه، واإلنسان ال يملك هبة ملك غريه كام هو متقرر، وجلميع ما تقدم 
فقد حكمت بإبطال متلك املدعى عليه لألرض رقم )١٩( الواقعة يف ضاحية )...( بالعيون 
باألحساء وحدودها وأطواهلا ومساحتها كالتايل: من الشامل القطعة رقم )٢١( بطول اثني 
عرش مرتًا وستة ومخسني سم، ومن اجلنوب القطعة رقم )١٧( بطول اثني عرش مرتا وستة 
ومخسني سم، ومن الرشق شارع )...( بعرض ستني مرتًا بطول عرشين مرتًا ومن الغرب 
يملكها  والتي  )٢٤٧.٦٥(م٢،  مساحتها  وجمموع  مرتًا،  عرشين  بطول   )٢٠( رقم  قطعة 
١٤٢٩/٣/٢٩هـ،  وتاريخ   )١١١( رقم  العيون  عدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب 
وبعرض  القطعية.  احلكم  هذا  اكتساب  حال  التملك  صك  عىل  بذلك  التهميش  وقررت 
احلكم عىل املدعى عليه قرر عدم قناعته به، وطلب االستئناف فأجبته لطلبه، وقررت تسليمه 
نسخة من صك احلكم يوم الغد، وأفهمته بأن عليه تقديم معارضته خالل ثالثني يومًا من 
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تأريخ الغد، وأفهمته بأنه إن تأخر عن ذلك سقط حقه يف تقديم االعرتاض واكتسب احلكم 
القطعية وفقًا للامدة السابعة والثامنني بعد املائة نظام املرافعات الرشعية والئحتها التنفيذية، 
وباهلل  باعه.  بثمن رشاء األرض عىل من  الرجوع  احلق يف  له  بأن  عليه  املدعى  أفهمت  كام 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل رسولنا حممد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنـا 
املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة األحساء برقم ٣٤٢٦٥٧٧٦٣ وتاريخ 
املرفق  برقم ٣٥١١٩٦٧٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤هـ،  لدينا  ١٤٣٥/٤/١٧هـ واملقيدة 
هبا الصك الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ )...( املسّجل برقم ٣٥١٧٧٢٦٨ 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ اخلاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية حقوقية، وقد تضمن 
الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة 
االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم ، ولبيانه حرر يف ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، 

واهلل ويل التوفيق.
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 5راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٣٢٨٦٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٤ رقم القرار:٣٥٣٦٣٥٠٣  

عقارا-ارشتءاسطعةاأرضا-اأملاساما-اإلغاءاتلصكاتألساسا-اتقميلاتملخططالمبمديةا-ا
إلزتما تلبيعا-ا ثبوتا عدولا-ا شهودا شهادةا تلبمديةا-ا موتفقةا تملمكيةا-ا بنقلا إلزتمهاا طمبا

بباسياتلثمنا-اإلزتمابنقلاتملمكية.

.Z_^[\]Z]را-سولهاتعاىللا
2ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)تملقمموناعىلارشوطهل(.

اا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلاتملدعىاعميه(.
4ا-تلفقلةاتللتبعةامناتملادةا)85ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

5ا-اتألملاتلقامياتلكليلارسلا)25ر48(اوتاريخا)24/لر/2ا4رهـ(.

أحد  يف  ألرض  رشائه  إثبات  طالبًا  املنطقة؛  أمانة  عليها  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
املخططات وإلزام اجلهة املدعى عليها بنقل ملكيتها له، وذلك لكونه اشرتى األرض من 
مالكها ثم صدر أمر سام بإلغاء الصك األساس الذي بني عليه البيع وتم تسليم املخطط 
ودفع  رشعًا  املبايعة  صحة  من  التثبت  بعد  أراضيهم  متلك  من  املشرتين  متكني  مع  لألمانة 
الثمن خلزينة الدولة، وبعرض الدعوى عىل ممثل اجلهة املدعى عليها قرر أنه ال مانع لدهيا 
من طلب املدعي بعد استكامل اإلجراءات النظامية وثبوت املبايعة رشعا مع إلزام املدعي 
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كام  دعواه،  بصحة  فشهدا  رشعا  معدلني  شاهدين  املدعي  أحرض  وقد  الثمن،  باقي  بدفع 
عقد  صحة  القايض  لدى  ثبت  فقد  ولذا  األساس،  والصك  البيع  عقد  عىل  القايض  أطلع 
البيع للقطعة حمل الدعوى وتسليم نصف ثمنها وحكم بإلزام املشرتي بتسليم باقي الثمن 
للمدعى عليها، وبإلزام املدعى عليها بإفراغ القطعة حمل الدعوى للمدعي، ثم صدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٥٣٣٢٨٦٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٥٢٦٠٤٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ، ففي يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)٣٠ :٠٢(، وفيها حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته 
القانونية برقم  مفوضا من قبل أمانة حمافظة جدة بموجب خطاب مساعد األمني للشئون 
رقم  األرض  قطعة   )...( اشرتى  لقد  قائال:  وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٧هـ   ٣٤٠٠٠٢٢٣٨٢
)...( من اجلزء )...( ( من املخطط رقم )...( لعام ١٤٠٢هـ من مالكها آنذاك )...( بواسطة 
)مؤسسة )...( ( بموجب عقد البيع رقم )بدون( وتاريخ ١٤٠٢/١٠/٢٢هـ واملحررة عىل 
أوراق )مؤسسة )...( ( بمبلغ )مخسة وثالثني ألف ريال(، وقد سلم املشرتي من ثمن هذه 
القطعة مبلغا قدره )سبعة عرش ألفا ومخسامئة ريال(، بموجب سند قبض رقم ٥٥١ وتاريخ 
القطعة مبلغ قدره  ١٤٠٢/١٠/٢٢هـ عىل أوراق مؤسسة )...(، وبقي يف ذمته من ثمن 
)سبعة عرش ألفا ومخسامئة ريال(، ثم باع املشرتي يل القطعة حمل الدعوى مقابل مبلغ قدره 
ثالثون ألف ريال إضافة إىل املتبقي عليه من ثمن القطعة وقدره سبعة عرش ألفا ومخسامئة 
ريال، بموجب عقد مبايعة رقم ١٠٨ وتاريخ ١٤١٤/٧/٦هـ املحرر عىل أوراق )كريم(، 
وقد انتقل ذلك املخطط بالكامل بعد ذلك لصاحب السمو امللكي األمري )...(، وقد صدر 
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أن  باعتبار  القايض  )١٤٣٢/١٠/٢٤هـ(  وتاريخ   )٤٨١٢٥( رقم  الكريم  السامي  األمر 
هذا املخطط وما به من قطع حاليًا أرضًا حكومية بعد أن تم إلغاء الصكوك الصادرة عليها، 
وأن عىل األشخاص الذين اشرتوا قطعا يف املخطط املعد عىل تلك األرض، ودفعوا جزءا 
من الثمن، دفع املبالغ املتبقية عليهم خلزينة الدولة )أمانة حمافظة جدة(، ومن ثم تقوم األمانة 
صحة  إثبات  أطلب  رشعًا،  املبايعة  صحة  من  التثبت  بعد  العدل  كتابة  لدى  هلم  بإفراغها 
املبايعة املشار إليها يف الدعوى، وإلزام املدعى عليها أمانة حمافظة جدة بإفراغ القطعة حمل 
الثمن للمدعى  باقي  التزامي بسداد كامل  العدل األوىل بجدة، مع  الدعوى يل لدى كتابة 
عليها عند اإلفراغ. هذه دعواي. ثم أبرز املدعي أصل ورقتي املبايعة، وسند القبض، وتم 
أتقدم  تقدير  قال: بكل  املدعى عليها  بنسخة منها، وبعرض ذلك عىل ممثل  املعاملة  تزويد 
إلزام  املقامة من املدعي أعاله والتي يطلب فيها  لفضيلتكم هبذه املذكرة ردًا عىل الدعوى 
بإفراغ قطعة األرض املشرتاة من قبل )...( يف املخطط رقم )...( لعام  أمانة حمافظة جدة 
١٤٠٢هـ بموجب عقد البيع رقم بدون وتاريخ ١٤٠٢/١٠/٢٢هـ املحرر من قبل مكتب 

)مؤسسة )...( (، والتي اشرتاها منه بموجب املبايعة رقم ١٠٨ وتاريخ ١٤١٤/٧/٦هـ.
أواًل: صدر األمر السامي رقم ٤٨١٢٥ يف ١٤٣٢/١٠/٢٤هـ القايض بتصحيح أوضاع 
أرض املخطط رقم )...( لعام ١٤٠٢هـ وجعلها أرضًا حكومية، وقد ذكر يف الفقرة األوىل 
من األمر السامي فيام خيص أرض األمري )...( رمحه اهلل ما نصه: “عىل األشخاص الذين 
املبالغ  دفع  القيمة  من  جزءا  ودفعوا  األرض  لتلك  املعد  املخطط  يف  أراض  قطع  اشرتوا 
أن  بعد  تعد حاليًا حكومية  )أمانة حمافظة جدة( ألن األرض  الدولة  املتبقية عليهم خلزينة 
تم إلغاء الصكوك الصادرة عليها، ومن ثم يتم إفراغ القطع هلم عن طريق اجلهة املختصة 
بعد التأكد من صحة املبايعات رشعًا ومن املستندات الالزمة لذلك”. وحيث إن استكامل 
الذين اشرتوا قطع أراض يف هذا املخطط يستلزم إجراءات  للمواطنني  إجراءات اإلفراغ 
العمل  وهذا  الالزمة  املستندات  ومن  رشعًا،  املبايعات  صحة  من  التأكد  يف  تتمثل  نظامية 
خيرج عن مناط األمانة حيث اجلهة التي تتثبت من صحة املبايعات والعقود والتحقق من 
ذلك  أن  كام  الدعوى،  ناظر  القايض  يف  ممثلة  العامة  باملحكمة  منوطة  هي  رشعًا  صحتها 



379

يستلزم أيضًا بعد إهناء هذا اإلجراء أن يقوم املواطن / املدعي بمراجعة أمانة حمافظة جدة 
بالسداد خلزينة  باملبايعة، وذلك  املدفوع من مبلغ الرشاء واملوضح  املتبقي غري  املبلغ  لدفع 
الدولة )أمانة حمافظة جدة(. عليه ولكل ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم فيام خيص هذه 
الدعوى ما ييل:- ١ -إقرار املكتب العقاري يف مجيع الضبوط املدونة لدى فضيلتكم لكل 
مشرٍت بصحة رشاء املواطنني لقطع هذا املخطط، وبناء عليه فإن األمانة ليس لدهيا أي مانع 
بحكم  رشعًا  املبايعة  بصحة  فضيلتكم  حكم  صدور  بعد  لإلفراغ  العدل  كتابة  خماطبة  من 
اختصاص املحكمة. ٢ -إلزام املدعني بدفع املبلغ املتبقي واملدون يف أوراق املبايعة املتحقق 
من صحتها رشعًا لألمانة عن طريق نظام سداد ويكون املبلغ مقسام عىل مجيع القطع، حيث 
يسدد كل قطعة عىل حده. هكذا أجاب. وبعرضه عىل املدعي قال: ال مانع لدي من ذلك، 
وقد حرض ممثل مكتب )...( العقاري والذي آلت إليه مجيع تلك العقود، وأطلب سامع ما 
لديه. هكذا أجاب. فحرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته 
ما  إن  قائال:  وقرر   )...( رقم  التجاري  السجل  بموجب  العقارية   )...( مؤسسة  صاحب 
ذكره املدعي يف دعواه صحيح مجلًة وتفصياًل. هكذا قرر. وبعرض ذلك عىل ممثل املدعى 
عليها قال: فيام خيص املكتب العقاري فنكتفي بإفادته. هكذا قرر. وبسؤال املدعي زيادة بينة 
عىل صحة دعواه أبرز خطابًا عىل أوراق )...( برقم )...( وتاريخ ١٤٠٧/٣/١٧هـ ونصه 
املوقر -جدة - السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  العقارية  )املكرم صاحب مؤسسة )...( 
املناقشة  حسب  السفلتة  مقاول  مستحقات  ورصف  املخطط  أرايض  بيع  اعتمدوا  وبعد، 
التي متت بيننا وإيداع املبالغ املستحصلة بحسابنا رقم )...( لدى بنك )...( السعودي فرع 
بالنسبة للقسم  التسعرية احلالية خمصوم منها ١٠%، أما  )...(، مع مالحظة رضورة إعداد 
لألقسام  السابقة  األسعار  نفس  حدود  يف  تكون  أن  عىل  له  تسعرية  عمل  اعتمدوا  )ج( 
سعودي   )...( من  كال  وأدائها  للشهادة  أحرض  كام  أ،  ع/ف  م  توقيع.  ودمتم(  األخرى 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(و )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
)...( اشرتى  املشرتي  بأن  تعاىل  قائال: أشهد هلل  بمفرده  منهام  )...(وشهد كل واحد  رقم 
القطعة حمل الدعوى من املخطط رقم )...( لعام ١٤٠٢هـ من )...( بواسطة مؤسسة )...( 
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العقارية والتي انتقلت ملكيتها لصاحب السمو امللكي األمري )...( بموجب عقد البيع رقم 
)بدون( وتاريخ )١٤٠٢/١٠/٢٢هـ( واملحرر عىل أوراق )مؤسسة )...( العقارية( بمبلغ 
وقدره مخسة وثالثون ألف ريال، وقد سلم من ثمن هذه القطع مبلغًا وقدره سبعة عرش ألفا 
ومخسامئة ريال، وبقي يف ذمته من ثمنها مبلغ قدره سبعة عرش ألفا ومخسامئة ريال، ثم باع 
املشرتي للمدعي )...( القطعة حمل الدعوى مقابل مبلغ قدره ثالثون ألف ريال إضافة إىل 
املتبقي بذمته من ثمنها وقدره سبعة عرش ألفا ومخسامئة ريال. هكذا شهدا وعدال من قبل 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(. وباالطالع عىل الصك امللغي رقم ٣٧ وتاريخ ١٤٠٠/٥/٩هـ 
تبني أنه يتضمن أن )...( تقدم بإهناء للمحكمة الكربى بجدة )بطلب إعطائه حجة استحكام 
ملنطقة األرض الكائنة شامل جدة رشق اخلط الرسيع جرى تطبيق املادة ٨٥.. كام وجد ضمن 
شارع  وحيده  مرت  وثامنامئة  ألف  شامال  ييل  كام  وهي  واحلدود  باملساحة  خمطط  االستحكام 
ثالثون مرتا ثم الشيخ )...( وجنوبا ألف وثامنامئة مرت وحيده شارع ثالثون ثم األمري )...( 
ورشقا ألفان وثامنامئة مرت وحيده شارع ثالثون مرتا ثم الغري وغربا ألفان وثامنامئة مرت وحيده 
عىل  وبناء  النظامية،  اإلجراءات  واستكامل  املنهي  إهناء  عىل  فبناء  ثم..  مرتا  ثالثون  شارع 
عدم إجابة البلدية، وبناء عىل ما قرره حمامي البلدية، وبناء عىل املخطط املرفق وشهادة البينة 
طبق القواعد الرشعية، فقد ثبت لدي متلك املذكور لكامل املحدود بعاليه عام ١٣٨٠هـ 
ثبوتًا صحيحًا رشعيًا( والذي تم نقضه بموجب قرار حمكمة التمييز باملنطقة الغربية برقم 
٢/٢/١٩٨/ن يف ١٤١٢/٢/١٧هـ، وذلك بموجب األوراق املرفقة باملعاملة. فبناء عىل 
وتاريخ   )٤٨١٢٥( رقم  الكريم  السامي  األمر  عىل  وبناء  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما 
أرض  حاليًا  قطع  من  به  وما  املخطط  هذا  أن  باعتبار  القايض  )١٤٣٢/١٠/٢٤هـ(، 
حكومية بعد أن تم إلغاء الصكوك الصادرة عليها، وأن عىل األشخاص الذين اشرتوا قطعا 
يف املخطط املعد عىل تلك األرض، ودفعوا جزءا من الثمن، دفع املبالغ املتبقية عليهم خلزينة 
الدولة )أمانة حمافظة جدة(، ومن ثم تقوم األمانة بإفراغها هلم لدى كتابة العدل بعد التثبت 
وتاريخ ١٤٠٢/١٠/٢٢هـ،  )بدون(  رقم  البيع  وبناء عىل عقد  املبايعة رشعًا،  من صحة 
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ما تضمنه عقد  القبض رقم ٥٥١ وتاريخ ١٤٠٢/١٠/٢٢هـ، وبناء عىل  وبناء عىل سند 
البيع من دفع املشرتي للمبلغ املدعى دفعه، وبناء عىل عقد املبايعة بني املشرتي واملدعي برقم 
١٠٨ وتاريخ ١٤١٤/٧/٦هـ، وما تضمنه من بيع املشرتي القطعة حمل الدعوى للمدعي، 
املبايعة، وبناء عىل تفويض  العقارية عىل صحة  وبناء عىل مصادقة صاحب مؤسسة )...( 
املالك السابق األمري )...( ملؤسسة )...( العقارية باخلطاب املحرر عىل أوراق )...( برقم 
)...( وتاريخ ١٤٠٧/٣/١٧هـ، وبناء عىل شهادة الشاهدين )...( و )...( واملعدلة رشعا، 
ولقوله تعاىل: [Z_^[\]Z، وحلديث: )املسلمون عىل رشوطهم(. 
رواه  عليه(.  املدعى  عىل  واليمني  املدعي  عىل  )البينة  وحلديث:  داود،  وأبو  الرتمذي  رواه 
الرتمذي، قال أبو عيسى: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم 
وغريهم أن البينة عىل املدعي واليمني عىل املدعى عليه، وبناء عىل الفقرة الرابعة من املادة 
١٨٥ من نظام املرافعات الرشعية، ونص احلاجة منها: )إذا كان املحكوم عليه ناظر وقف، 
أو وصيًا، أو وليًا، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ومل يطلب االستئناف أو طلب االستئناف 
أو التدقيق ومل يقدم مذكرة االعرتاض خالل املدة املقررة نظاما، أو كان املحكوم عليه غائبًا 
مهام  لتدقيقه،  االستئناف  حمكمة  إىل  احلكم  ترفع  أن  املحكمة  فعىل  باحلكم؛  تبليغه  وتعذر 
وتاريخ  )بدون(  رقم  البيع  عقد  صحة  لدي  ثبت  فقد  كله،  لذلك  احلكم(،  موضوع  كان 
الدعوى  حمل  للقطعة  العقارية(   )...( )مؤسسة  أوراق  عىل  واملحرر  ١٤٠٢/١٠/٢٢هـ 
بثمن قدره )مخسة وثالثون ألف ريال(، وأن املشرتي )...( قد دفع من ثمنها مبلغا قدره 
)سبعة عرش ألفا ومخسامئة ريال(، وبقي بذمته من ثمنها مبلغ قدره )سبعة عرش ألفا ومخسامئة 
بمبلغ قدره ثالثون ألف ريال  للمدعي  الدعوى  القطعة حمل  باع  املشرتي قد  ريال(، وأن 
إضافة إىل املتبقي من ذمته من ثمنها وقدره سبعة عرش ألفا ومخسامئة ريال، وألزمت املدعي 
بدفع ما بقي بذمته من ثمنها للمدعى عليها، وألزمت املدعى عليها أمانة حمافظة جدة بإفراغ 
القطعة حمل الدعوى للمدعي )...(. وبه حكمت. وبه قنع الطرفان، وقررت بعث املعاملة 
التوفيق،  وباهلل   .)٠٠: ٠٣( الساعة  اجللسة  وأقفلت  احلكم.  لتدقيق  االستئناف  ملحكمة 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ.
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احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فقـد جـرى مّنا نحـن قضاة الدائرة 
احلقوقيـة الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكـة املكرمـة االطالُع علـى املعاملة الواردة 
وتاريخ   ٣٥/١٥٢٦٠٤٠ برقم  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٨/١٠هـ 
املتضمن  بعـدد ٣٥٣٢٩٢٣١ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦هـ  العامة بمحافظة جدة واملسجل 
املوافقـة  باألكثرية  تقـرر  ضبطـه  وصـورة  الصك  وبدراسـة   ،)...( ضـــد   )...( دعوى 

علـى احلكم. واهلل املوفق وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة حوطة بني متيم

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٨٢٥٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٩ رقم القرار:٣٥١٨٢٢٤٤  

عقارا-اأرضازرتعيةا-ارشتءاجزءامنهاا-اخمططاجتزئةا-اموتفقةاوزترةاتلزرتعةا-اطمبا
تلفلزابصكامقاقلا-ادفعاباناظاراموتفقةاتلبمديةا-اإدخالامندوهباا-اجوتباغريامالقا-ا

تحلكلابفلزانصيباتملشرتي.

ر-اتملادةا)ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاولوتئحهااتلانفيذية.
2-امبدأارفعاتلرضر.

أقام املدعون دعواهم ضد املدعى عليه؛ طالبني إلزامه بفرز نصيب كل واحد منهم من 
أرض زراعية باعها عليهم يف صك مستقل، وذلك ألهنم اشرتوا منه قطعا من تلك األرض 
إال أنه قام بإفراغ أنصبتهم مشاعة من الصك األساس لتأخر ورود موافقة وزارة الشؤون 
البلدية عىل جتزئة األرض، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها وقرر عدم ممانعته 
وردت  وقد  التجزئة،  عىل  البلدية  موافقة  وردت  إذا  هلم  وإفراغها  املدعني  أنصبة  فرز  من 
إفادة وزارة الزراعة متضمنة املوافقة عىل التجزئة، فتم خماطبة البلدية وإدخاهلا يف الدعوى 
فأجابت بأن موضوع التجزئة حتت الدراسة ومل يقدم مندوهبا جوابًا مالقيًا للدعوى، ونظرًا 
ألن األرض زراعية وقد وافقت وزارة الزراعة عىل جتزئتها، وألن ما أجابت به وزارة البلدية 
وامتناعها عن حضور اجللسات يسقط حقها يف عدم جتزئة األرايض دون موافقتها، وألن 
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الرشيعة جاءت برفع الرضر، لذا فقد حكم القايض عىل املدعى عليه بإفراغ القطع املباعة 
املوضح حدودها وأطواهلا ومساحتها يف قرار وزارة الزراعة للمدعني، وقرر التهميش عىل 
صدق  ثم  احلكم،  تصديق  بعد  مستقل  بصك  قطعة  كل  وإفراغ  بتجزئة  األساس  الصك 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة حوطة بني 
متيم، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بحوطة بني متيم برقم 
٣٤٥٢٨٢٥٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٦٧٦٣٧٩ وتاريخ 
الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/١١/٢٤هـ  االثنني  يوم  ففي  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ 
)٣٠ :١٠(، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( أصياًل 
عن نفسه وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل جنوب الرياض برقم 
٣٣٢٩١٥٣٩ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ، وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
عدل حوطة بني متيم برقم ٣٣٣٨٧٦٩٤ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠هـ وعن )...(، بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل اخلرج برقم ٣٣٢١٢٦٨٥ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٦هـ وعن 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حوطة بني متيم برقم ٣٣٣٨٧٦٩٣ وتاريخ 
بني متيم  كتابة عدل حوطة  الصادرة من  الوكالة  ١٤٣٣/٨/٢٠هـ، وعن )...( بموجب 
)...( سعودي  معه  احلارض  وادعى عىل  وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٤هـ،  برقم٣٣٤٣٦٩٣٣ 
أرضًا  عليه  للمدعى  إن  عليه:  دعواه  يف  قائاًل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
زراعية مملوكة له موجب الصك الصادر من كتابة عدل حوطة بني متيم برقم ٢١ وتاريخ 
تقريبًا  ١٤٣٣هـ  لعام  حمرم  شهر  ويف  قطع  عدة  إىل  بتجزئتها  وقام  ١٤٣٢/١٠/١٥هـ 
واشرتى   )١  ( رقم  القطعة  أنا  اشرتيت  حيث  القطع  هذه  بعض  وموكيل  أنا  منه  اشرتيت 
موكيل )...( القطعة رقم ) ٣( واشرتى موكيل )...( القطعة رقم ) ٥( واشرتى موكيل )...( 
القطعة رقم ) ٦( واشرتى موكيل )...( القطعة رقم ) ٧( واشرتى موكيل )...( القطعة رقم 
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)٨(، وقام املدعى عليه بإفراغها لنا مشاعًا لدى كتابة العدل نظرًا إىل أن معاملة التجزئة ال 
زالت لدى وزاريت الزراعة والشؤون البلدية، وعند انتهائها طلبنا منه إفراغ نصيب كل منا 
أنا وموكيل يف صك مستقل فامتنع، أطلب إلزامه بإفراغ نصيب كل منا أنا وموكيل يف صك 
مستقل كل بحسب ملكه بناء عىل خمطط التجزئة املعتمد من قبل اجلهات احلكومية، هذه 
دعواي. وبسؤال املدعى عليه قال: ما ذكره املدعي أصالة ووكالة كله صحيح مجلة وتفصياًل 
وقد وافقت الزراعة عىل اعتامد التجزئة، أما البلدية فجرى خماطبتها من قبلكم وليس لدي 
مانع من اإلفراغ والتجزئة إذا وردت املوافقة من البليدة وأبرز صورة خطاب وكيل أمني 
منطقة الرياض رقم ١٤٣٣/٨٩٢٠٨ وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٦هـ، املوجه إىل بلدية حوطة 
بني متيم املتضمن: بشأن طلب املدعى عليه املوافقة عىل جتزئة أرضه حمل الدعوى واملتضمن 
أن موضوع جتزئة األرايض الزراعية مرفوع للمقام السامي وبانتظار التوجيه وطلب إبقاء 
املعاملة لديكم وعدم الرفع بطلب ذلك حلني صدور التوجيه، وقد سبق أن كتبت لسعادة 
وكيل أمني منطقة الرياض بخطابنا رقم ٣٤١٦١١٠٥٠ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٤هـ ونصه: 
ما  إىل  وأشري  عدمه  من  املذكورة  األرض  جتزئة  عىل  موافقتكم  عن  منكم  اإلفادة  )نرغب 
ذكرتم يف صورة اخلطاب املرفقة من أن موضوع التجزئة رفع إىل املقام السامي ... إلخ، فهل 
صدر توجيه من املقام السامي بإيقاف جتزئة األرايض؟ فإن مل يكن فإن املتعني العمل عىل ما 
لديكم من تعليامت حتى صدور ما ينسخها من ويل األمر إليكم، وأما التوقف عن اإلجابة 
واألمر بعدم الرفع إليكم فيه رضر عىل الناس وتعطيل ملصاحلهم، نرغب االطالع واإلفادة 
الالئحة  من   ٢/٤/٣ املادة  مراعاة  مع  الدعوى  يف  النظر  إكامل  من  لنتمكن  إليه  أشري  عام 
وتاريخ   ١٤٣٤/١٧٨٧٠٧ رقم  جواهبم  فورد  العمراين،  النطاق  لقواعد  التنفيذية 
كانت  سواًء  الزراعية  األرايض  جتزئة  موضوع  إن  )وحيث  املتضمن:  ١٤٣٤/١٠/١٤هـ 
البلدية  الشؤون  وزارة  قبل  من  السامي  للمقام  مرفوع  العمراين  النطاق  خارج  أو  داخل 
جتزئة  دراسة  يف  بالرتيث  هلا  التابعة  والبلديات  األمانة  وتقوم  التوجيه  وبانتظار  والقروية، 
األرايض الزراعية حاليًا حتى تردنا التوجيهات حيال املوضوع نأمل االطالع واإلحاطة. كام 
قررت إدخال البلدية لسامع ما لدهيا حيال هذه الدعوى وتم الكتابة هلم للحضور يف هذه 
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اجللسة، فحرض مدير إدارة األرايض ببلدية حوطة بني متيم )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( ومل حيرض خطاب التكليف واستعد بإحضاره يف اجللسة القادمة، 
وبسؤاله عام لديه وعن سبب عدم جواب مرجعه بجواب مالق ملا طلب منهم قال: إننا نرفع 
مجيع ما يردنا إىل مرجعنا وهي وكالة أمانة منطقة الرياض فسألته هل ورد أمر سام ينص عىل 
التوقف عن البت يف موضوع جتزئة األرايض أم أنه اجتهاد من قبل البلدية؟ فقال: أطلب 
مهلة للجواب وأفهمته أن جيب عىل مرجعه اإلجابة بجواب مالق إما باملوافقة أو املنع، وأما 
التوقف فال يعد جوابًا وعليه رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي واملدعى عليه 
ومل حيرض مندوب البلدية وجرى تصفح أوراق املعاملة ومن ضمنها صورة خطاب مدير 
١٤٣٣/٤/١١هـ  وتاريخ   ١٣٤٧٢٨/١٣/١٠/٢ رقم  متيم  بني  بحوطة  الزراعة  فرع 
اإلدارة  عام  مدير  خطاب  هلم  ورد  أنه  واملتضمن:  متيم،  بني  حوطة  عدل  كتابة  إىل  املوجه 
العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض باملوافقة عىل جتزئة كامل املساحة واعتامد املخطط 
رقم ٤٤٤ وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٠هـ وأن هذه املوافقة ال تعني السامح بحفر آبار جديدة يف 
األرض املجزأة، كام جرى االطالع عىل صورة املخطط املذكور واملدون عليه اعتامد وزارة 
وهي  قطعة  كل  ومساحة  وأطوال  حدود  به  وموضح  ذلك  عن  املسؤول  بتوقيع  الزراعة 
وأطواهلا  وحدودها  مربع  مرت  ألف  مخسون  اإلمجالية  مساحتها   )١  ( رقم  القطعة  كالتايل: 
كالتايل شاماًل / حيده شارع عرض ٥٠م ويبدأ من الرشق للغرب بطول ٢١٨.٥٥م وجنوبًا / 
حيده القطعة رقم ٤ ويبدأ من الرشق للغرب بطول ٢١٨.٤٥م ورشقًا / حيده شارع عرض 
٢٠م ويبدأ من الشامل إىل اجلنوب بطول ٢٣٣.٦٥م وغربًا / حيده اجلزء اخلاص ب )...( 
اإلمجالية مخسون  املساحة   )٢ ( رقم  القطعة  بطول ٢٢٦.١٥م  للجنوب  الشامل  من  ويبدأ 
ألف مرت مربع وحدودها وأطواهلا كالتايل شاماًل / حيده شارع عرض ٥٠م ويبدأ من الرشق 
بطول  للغرب  الرشق  من  ويبدأ   ٥ رقم  القطعة  حيده  وجنوبًا /  ٢٠٥.٩٠م  بطول  للغرب 
٢٠٥.٧٥م ورشقًا / حيده القطعة رقم ٣ يبدأ من الشامل للجنوب بطول ٢٤٨.١٠م وغربًا / 
 )٣  ( رقم  والقطعة   ٢٤١.٠٥ بطول  للجنوب  الشامل  من  ويبدأ  ٢٠م  عرض  شارع  حيده 
شارع  حيده  شاماًل /  كالتايل  وأطواهلا  وحدودها  مربع  مرت  ألف  مخسون  اإلمجالية  املساحة 
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عرض ٥٠م ويبدأ من الرشق للغرب بطول ٢٦٧.٥٥م وجنوبًا / حيده القطعة رقم ٥ يبدأ 
الشامل  للغرب بطول ١٣٢.٩٠م ورشقًا / حيده شارع عرض ٥٠م ويبدأ من  الرشق  من 
للجنوب بطول ٢٩٠.٣٠م وغربًا / حيده القطعة رقم ٢ ويبدأ من الشامل للجنوب بطول 
وأطواهلا  وحدودها  م٢   ٦٠٥٤٨.٧٠ اإلمجالية  املساحة   )٤  ( رقم  والقطعة  ٢٤٨.١٠م 
كالتايل شاماًل / حيده القطعة رقم ١ ويبدأ من الرشق للغرب بطول ٢١٨.٤٥م وجنوبًا / 
حيده القطعة رقم ٦ يبدأ من الرشق للغرب بطول ٢١٨.٤٥م ورشقًا / حيده شارع عرض 
٢٠م ويبدأ من الشامل إىل اجلنوب بطول ٢٩٢.٨٥م وغربًا / حيده اجلزء اخلاص بـ )...( 
ويبدأ من الشامل للجنوب بطول ٢٩٢.٨٥م والقطعة رقم ) ٥( املساحة اإلمجالية مخسون 
ألف مرت مربع وحدودها وأطواهلا كالتايل شاماًل / حيده القطعة رقم ٢ و ٣ يبدأ من الرشق 
بطول  للغرب  الرشق  من  يبدأ   ٧ رقم  القطعة  حيده  وجنوبًا /  ٣٣٨.٦٥م  بطول  للغرب 
٢٤٥.١٠م ورشقًا / حيده شارع عرض ٥٠م ويبدأ من الشامل إىل اجلنوب بطول ٢٠١.٩٥م 
وغربًا شارع عرض ٢٠م ويبدأ من الشامل للجنوب بطول ١٧٨.٩٥م والقطعة رقم ) ٦( 
القطعة  كالتايل شاماًل / حيده  ألف مرت مربع وحدودها وأطواهلا  املساحة اإلمجالية مخسون 
رقم ٤ ويبدأ من الرشق للغرب بطول ٢١٨.٤٥م وجنوبًا / حيده القطعة رقم ٨ ويبدأ من 
الشامل  من  ويبدأ  ٢٠م  عرض  شارع  حيده  ورشقًا /  ٢١٨.٤٥م  بطول  للغرب  الرشق 
للجنوب بطول ٢٣١.١٥م وغربًا / حيده اجلزء اخلاص بـ )...( ويبدأ من الشامل للجنوب 
بطول ٢٣١.١٥م والقطعة رقم ) ٧( املساحة اإلمجالية ٥١٣٣٤.٣٠ م٢ وحدودها وأطواهلا 
شاماًل / حيده القطعة رقم ٥ يبدأ من الرشق للغرب بطول ٢٤٥.١٠ وجنوبًا / حيده شارع 
م   ٢٨.١٥ بطول  غربًا  ينكرس  ثم  م   ٥٨.٩٠ بطول  للغرب  الرشق  من  يبدأ  ٢٠م  عرض 
ورشقا / حيده شارع عرض ٥٠م ويبدأ من الشامل للجنوب بطول ٣٦٠.٥٠م وغربًا / حيده 
شارع عرض ٢٠م ويبدأ من الشامل للجنوب بطول ٢٩٨.٣٠م والقطعة رقم ) ٨( املساحة 
اإلمجالية مخسون ألف مرت مربع حدودها وأطواهلا شاماًل / حيده شارع عرض ٢٠م القطعة 
رقم ٧ ويبدأ من الرشق للغرب بطول ٣٠٦.٦٥م وجنوبًا / حيده القطعة رقم ٨ ويبدأ من 
الرشق للغرب بطول ٢٠٢.٠٠م رشقًا / حيده شارع عرض ٥٠م ويبدأ من الشامل للجنوب 
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بطول  للجنوب  الشامل  من  ويبدأ   )...( بـ  اخلاص  اجلزء  حيده  وغربًا /  ٢٢٦.٠٠م  بطول 
١٩٦.٣٥م. وبعرضه عىل الطرفني صادقا عليه ثم رأيت رفع اجللسة إلبالغ مندوب البلدية 
رغم  البلدية  مندوب  حيرض  ومل  عليه  واملدعى  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  باحلضور. 
لدهيم  قيده  وجرى  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٨٦٩٠٣ رقم  بكتابنا  هلم  الكتابة 
برقم ٤٨٧٤ حسب اإلفادة التي قدمها املدعي وأرفقت بأوراق املعاملة ويف هذه اجللسة قدم 
وتاريخ   ٣٤١٦٣٤٧٥٠ برقم  متيم  بني  بحوطة  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  املدعي 
١٤٣٤/١٢/٢٩هـ املتضمنة توكيل )...( للمدعي، وقال املدعي إن موكيل اشرتى القطعة 
رقم ٢ املوضح حدودها وأطواهلا يف املخطط املعتمد من وزارة الزراعة وأطلب إلزام املدعى 
عليه بإفراغ هذه القطعة ملوكيل، وقد متت الكتابة إىل كتابة العدل بحوطة بني متيم لالستفسار 
عن رسيان مفعول الصك فورد جواهبم رقم ٣٥٦٣١٢٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ املتضمن 
رسيان مفعول الصك ومطابقته لسجله. فبناًء عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة، وإلقرار 
املدعى عليه بام جاء يف الدعوى وأن امتناعه من اإلفراغ هو انتظاره جلواب البلدية عىل اعتامد 
التجزئة، وحيث إن األرض زراعية ووردت موافقة الزراعة واعتامدها للمخطط حسب ما 
أشري إليه أعاله، وألنه جرى اختاذ الالزم فيام خيص البلدية، حيث متت الكتابة إليهم إلبداء 
املوافقة من عدمها، وأجابوا بأن موضوع التجزئة حتت الدراسة منذ عام ١٤٢٨هـ ومتت 
خماطبة وكيل الوزارة لدهيم مرة أخرى بكتابنا املشار إليه أعاله، وإفهامهم بأن اجلواب غري 
مالق وغري كاف، وأنه ال يسوغ هلم التوقف عن اإلجابة إال بأمر سام يصدر من ويل األمر، 
وأجابوا بذات جواهبم السابق مما يظهر معه املامطلة وعدم اجلواب بام يفيد، وحيث جرى 
التنفيذية  ولوائحه  الرشعية  املرافعات  نظام  من  السادسة  املادة  عىل  بناًء  مندوهبم  إدخال 
وحرض يف اجللسة األوىل دون خطاب تكليف، وأفهم برضورة إحضار التكليف واإلجابة 
عن السؤال املوجه له وهو هل صدر أمر سام من ويل األمر ملرجعه بالتوقف عن البت يف 
موضوع التجزئة ومل حيرض بعد ذلك، وألن الرشيعة جاءت برفع الرضر، وألن القضاء إنام 
وضع لفصل اخلصومة وإهناء النزاع وتعليق املعامالت منذ عام ١٤٢٨هـ حتى اآلن دون 
االستناد عىل أمر واضح ورصيح من ويل األمر يعد جتاوزًا ومماطلة ال يرضاه اهلل وال من 
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واله اهلل أمر الناس، وألن عدم إجابة البلدية بجواب واضح ورصيح باملوافقة أو املنع وعدم 
حضورهم للجلسات يسقط حقهم الذي أعطاهم إياه ويل األمر بأال يتم جتزئة أي أرض إال 
املوضح  املبيعة  القطع  بإفراغ  عليه  املدعى  عىل  حكمت  فقد  كله  لذلك  إليهم؛  بالرجوع 
وموكليه،  للمدعي  أعاله  إليه  املشار  الزراعة  وزارة  قرار  يف  ومساحتها  وأطواهلا  حدودها 
وقررت رفع هذا اإلجراء ملحكمة االستئناف لتدقيقه نظرًا لعدم حضور مندوب البلدية، 
وبعد رجوع املعاملة من االستئناف يتم التجزئة وإفراغ كل قطعة بصك مستقل والتهميش 

عىل الصك األصيل بذلك. 

القضايا احلقوقية  لتمييز  الدائرة اخلامسة  احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة 
بمحكمة االستئناف بالرياض عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بحوطة 
القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  بدون  وتاريخ   ٣٥٦٤٣٨٣٧ برقم  متيم  بني 
اخلاص  ١٤٣٥/١/٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٠٧١٣٠ برقم  واملسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة 
الصفة  عىل  األرض  قطعة  بإفراغ  املطالبة  بشأن   )...( ضد/  وكالة  أصالة   )...( بدعوى/ 
املوضحة بالدعوى واملتضمن حكم فضيلته كام هو موضح يف الصك. وباالطالع عىل ما 
 ٣٥١٣٩٤١٨ رقم  قرارنا  عىل  بناًء  ضبطه  وصورة  الصك  بذيل  وأحلقه  فضيلته  به  أجاب 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: حمكمة البدائع العامة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٣٦٣٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٢ رقم القرار:٣٥١٤٤٦٥٢  

تشرتتطا مقاقلا-ا بصكا فلزهاا طمبا تلانميةا-ا حدودا دتخلا زرتعيةا-ا أرضا عقارا-ا
موتفقةاتلبمديةا-اعدماموتفقاهاا-ارصفاتلنظل.

تلفقلةا)اا/4(امناسوتعداتلنطاقاتلعملتيناتلصادرامناجممساتلوزرتءابلسلار5راوتاريخا
رر/428/5رهـ.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليهم؛ طالبًا احلكم بفرز نصيبه من األرض الزراعية التي 
فيه، وذلك ألنه  إليهم باإلرث من مورثهم بصك مستقل حتى يتمكن من الترصف  آلت 
قام بالتقدم إىل وزارة الزراعة بطلب الفرز إال أهنا امتنعت من ذلك لرفض وزارة الشؤون 
البلدية والقروية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أصالة ووكالة أقر بصحتها، ونظرًا ألن 
فرز وجتزئة األرايض الواقعة داخل حدود التنمية العمرانية يشرتط له موافقة وزارة الشؤون 
البلدية والقروية، وألن الطرفني قررا امتناع وزاريت الزراعة والشؤون البلدية والقروية من 
فرز العقار، لذا فقد حكم القايض برصف النظر عن الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
 ٣٤٢٥٠٨٥٥١ برقم  لدينا  املقيدة  الدعوى  عىل  بناء  البدائع،  بمحافظة  العامة  املحكمة 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٤هـ عليه ففي هذا اليوم اخلميس ١٤٣٥/١/٢٥هـ ويف متام الساعة 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  موجب  سعودي   )...( حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  الثامنة 
نفسه،  عن  ...أصالة  رقم  املدين  السجل  موجب  سعودي   )...( معه  احلارض  عىل  وادعى 
وتاريخ   ٣٦٤١ برقم  البدائع  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( وكيال  وبصفته 
األجرة،  واستالم  واإلفراغ  واملدافعة  املرافعة  حق  فيها  له  املخول  ١٤٣٢/١٠/١٦هـ، 
وبالوكالة عن )...( موجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حمافظة عنيزة رقم ٣٢٢٦٧٤٢٢ 
وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٦هـ، وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
رشق الرياض رقم ٩٣١٩٢ وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٩هـ وبالوكالة )...( بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل اخلرج رقم ٣٢٢٥٢٦٨٥ وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٧هـ املخول له يف 
املرافعة واملدافعة والصلح واإلفراغ، واملدعى عليهم أصالة ووكالة هم  الوكالة حق  كافة 
وتاريخ   ٣٢٢٥٦٣٦٩ برقم  عنيزة  حمكمة  من  الصادر  اإلرث  صك  بموجب   )...( ورثة 
١٤٣٢/١٠/٩هـ قائاًل يف دعواه: تويف والدي )...( وخلف من ضمن تركته املزرعة الواقعة 
جنوب البدائع رشق )...( اململوكة لوالدي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل البدائع 
برقم ٢٧ وتاريخ ١٤٢٥/٥/٨هـ، وحيث إين أرغب الترصف يف نصيبي من األرض إال 
أنني مل أمتكن من ذلك العرتاض بعض الورثة، لذا أطلب فرز نصيبي من األرض بصك 
مستقل حتى أمتكن من الترصف فيه بحرية، هذه دعواي. وبمناقشته هل ترغب بيع األرض 
أم تطلب فرز نصيبك يف صك مستقل؟ وهل راجعت الزراعة أو البلدية لفرزها؟ فأجاب 
بقوله: أنا من ضمن من وكل املدعى عليه وال أطلب أو أي من الورثة بيع األرض، ولقد 
راجعنا الزراعة فرفضت الفرز لرفض الشؤون البلدية والقروية، وبسؤال املدعى عليه عن 
دعوى املدعي أجاب بقوله: ما ذكره املدعي صحيح، فالزراعة والشؤون البلدية والقروية 
رفضت فرز األرض املشار إليها يف الدعوى، وال يرغب أي من الورثة بيع األرض؛ فبناء 
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البيع أو  عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعي يطلب الفرز والتجزئة وليس 
والقروية  البلدية  والشؤون  الزراعة  بأن  املتداعيان  قرر  وحيث  األرض،  من  نصيبه  قيمة 
التنمية العمرانية  رفضوا الفرز، وحيث إن التجزئة والفرز لألرايض الواقعة داخل حدود 
ال يمكن إال بعد موافقة الشؤون البلدية والقروية، وفقا ملا نصت عليه الفقرة ) ٤/٣( من 
قواعد النطاق العمراين الصادر من جملس الوزراء برقم ١٥٧ وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١هـ، 
الطرفني قرر كل  املدعي. وبعرضه عىل  النظر عن دعوى  لذلك كله فقد حكمت برصف 
منهام عدم القناعة من دون الئحة فوجهت برسعة رفع أوراق املعاملة، وعليه جرى التوقيع 
يف متام الساعة الثامنة والنصف. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠١/٢٥هـ.

بتدقيق قضايا األحوال  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد، 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
وتاريخ   )٣٤٢٥٠٨٥٥١( برقم   )...( الشيخ/  البدائع  بـمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس 
وتاريخ١٤٣٥/٢/٨هـ،  برقم )٣٤٢٥٠٨٥٥١(  املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٥/٢/٥هـ، 
الواقعة  املزرعة  من  نصيبه  بفرز  مطالبته  بشأن  ووكالة،  أصالة   )...( بـدعوى/  اخلاصة 
املسجل  الصادر من فضيلته،  بالصك  املنتهية  والده،  تركة  )...( من  البدائع رشق  جنوب 
برقم )٣٥١٢٧٤٢٩( وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ، املتضمن حكم فضيلته برصف النظر عن 
دعوى املدعي عىل النحو املفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا 
املصادقة عىل ماحكم به فضيلته. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.



�إخالء عقار



394

�إخالء عقار

ال يمكن حفظه وإيداع ثمنه يف بيت املال، وتسليم العقار للمدعي، وأن الغائب عىل حجته 
متى حرض، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  املساعد  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٣٧٩٨٧٤٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠٥/٠٢هـ  وتاريخ   ٣٣٣٠٦٨٦٠
سعودي   )...( حرض  ١٤٣٣/٠٧/٢٣هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٣/٠٤/٢٧هـ ، 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة 
فيها  له  الثانية بشامل جدة برقم: ٣٦٨٨٤ يف ١٤٣١/٤/٢٠هـ واملخول  العدل  من كتابة 
بحق املرافعة واملدافعة وحضور اجللسات وطلب منع املعارضة ورفع اليد وإخالء السبيل.

ينوب عنه. وقد وردنا كتاب مدير رشطة حمافظة  )...( وال من  املدعى عليه  ومل حيرض 
جدة برقم ٦٤٢٤٩ يف ١٤٣٣/٤/٢١هـ، ونص احلاجة منه: )نفيد فضيلتكم أنه بالبحث 

والتحري عن املستأجر املذكور مل يتم العثور عليه(. انتهى.
ونظرا ألن البالغ وقع صحيحا وفقا للامدة ١٨/ط من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه 
يملك  )إن موكيل  قائال:  املدعي وكالة  فادعى  املدعي،  أذنت بسامع دعوى  فقد  التنفيذية؛ 
العقار املوصوف يف الصك ذي الرقم ٢٧٥ لعام ١٤١٨هـ الصادر من كتابة العدل األوىل 
بجدة، وقد استأجر املدعى عليه الشقة الكائنة يف اجلهة الغربية من الدور األريض بقيمة، 
قدرها ثامنية عرش ألف ريال سنويا اعتبارا من تاريخ ١٤٣١/٨/١٥هـ ، تسدد عىل قسطني، 
السنة األوىل إال مبلغا، قدره مخسة آالف  كل قسط تسعة آالف ريال، ومل يسدد من أجرة 
ريال، وقد مكث يف العقار حمل النزاع مخسة أشهر فقط، ثم غاب عنا، ومل يسدد قيمة اإلجيار. 

أطلب احلكم بفتح العقار حمل النزاع وتسليمه ملوكيل(. هكذا ادعى.
وبسؤاله عن بينته أجاب قائال: )أطلب مهلة إلحضارها(. هكذا أجاب. 

املثبت حضوره  املدعي وكالة )...(  املوافق ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ حرض  السبت  ويف يوم 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٠٦٨٦٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠٧ رقم القرار: ٣٥١٠٧٥١٢ 

شهودا شهادةا إجيارا-ا عقدا تملقاأجلا-ا تخافاءا تألجلةا-ا تقميلا عدما عقارا-ا إخالءا
إلزتما غيايبا-ا حكلا غيابياا-ا تلدعوىا سامعا تلابميغا-ا تعذرا تالساظهارا-ا يمنيا عدولا-ا

باإلخالءا-احفظاموجودتتاتلعقار.

لا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)الاحيلامالاتملئامقملاإالاعناطيبانفسامنه(.ا
2ا-سولاتلنبياصراتهللاعميهاوسمللا)إنادماءكلاوأموتلكلاوأعلتضكلاعميكلاحلتم(.

اا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)الارضراوالارضتر(.
4ا-اتلقاعدةاتلفقهّيةلا“ تلرضراُيزتل”.

5ا-تملادةا)رل/ط(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

استأجره  الذي  العقار  بإخالء  إلزامه  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  وكيل  أقام 
من موكله وتسليمه له لغيابه عن األنظار وتوقفه عن دفع األجرة، وقد غاب املدعى عليه 
وتعذر تبليغه بالدعوى، وبطلب البينة من املدعي أبرز عقد إجيار العقار املربم بني الطرفني، 
وأحرض شاهدين معدلني رشعا، فشهدا بصحة دعواه، كام أنه أدى يمني االستظهار طبق 
ما طلب منه، ونظرًا ألن بقاء العني حتت يد املدعى عليه دون دفعه لألجرة أمر حمرم رشعا، 
وفيه رضر بالغ عىل املدعي؛ لذا فقد حكم القايض بفتح العقار وحرص موجوداته وبيع ما 
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ال يمكن حفظه وإيداع ثمنه يف بيت املال، وتسليم العقار للمدعي، وأن الغائب عىل حجته 
متى حرض، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  املساعد  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٣٧٩٨٧٤٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠٥/٠٢هـ  وتاريخ   ٣٣٣٠٦٨٦٠
سعودي   )...( حرض  ١٤٣٣/٠٧/٢٣هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٣/٠٤/٢٧هـ ، 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة 
فيها  له  الثانية بشامل جدة برقم: ٣٦٨٨٤ يف ١٤٣١/٤/٢٠هـ واملخول  العدل  من كتابة 
بحق املرافعة واملدافعة وحضور اجللسات وطلب منع املعارضة ورفع اليد وإخالء السبيل.

ينوب عنه. وقد وردنا كتاب مدير رشطة حمافظة  )...( وال من  املدعى عليه  ومل حيرض 
جدة برقم ٦٤٢٤٩ يف ١٤٣٣/٤/٢١هـ، ونص احلاجة منه: )نفيد فضيلتكم أنه بالبحث 

والتحري عن املستأجر املذكور مل يتم العثور عليه(. انتهى.
ونظرا ألن البالغ وقع صحيحا وفقا للامدة ١٨/ط من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه 
يملك  )إن موكيل  قائال:  املدعي وكالة  فادعى  املدعي،  أذنت بسامع دعوى  فقد  التنفيذية؛ 
العقار املوصوف يف الصك ذي الرقم ٢٧٥ لعام ١٤١٨هـ الصادر من كتابة العدل األوىل 
بجدة، وقد استأجر املدعى عليه الشقة الكائنة يف اجلهة الغربية من الدور األريض بقيمة، 
قدرها ثامنية عرش ألف ريال سنويا اعتبارا من تاريخ ١٤٣١/٨/١٥هـ ، تسدد عىل قسطني، 
السنة األوىل إال مبلغا، قدره مخسة آالف  كل قسط تسعة آالف ريال، ومل يسدد من أجرة 
ريال، وقد مكث يف العقار حمل النزاع مخسة أشهر فقط، ثم غاب عنا، ومل يسدد قيمة اإلجيار. 

أطلب احلكم بفتح العقار حمل النزاع وتسليمه ملوكيل(. هكذا ادعى.
وبسؤاله عن بينته أجاب قائال: )أطلب مهلة إلحضارها(. هكذا أجاب. 

املثبت حضوره  املدعي وكالة )...(  املوافق ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ حرض  السبت  ويف يوم 
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يف جلسة سابقة، ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من يمثله عىل الرغم من أن البالغ وقع 
صحيحا يف اجللسة السابقة مع تتابع اجللسات وعدم انقطاعها.

وبسؤال املدعي وكالة عام استمهل من أجله أبرز عقد اإلجيار، وجرى اطالعنا عليه، وهذا 
نصه: )عقد إجيار، بعون اهلل وتوفيقه تم االتفاق والرتايض بني كل من الطرفني املوضحة 
هويتهام أدناه عىل الرشوط املبينة كالتايل: إنه بتاريخ السبت وقع هذا العقد بني الطرف األول 
) املـــــالك( )...( رقم اهلوية: بدون، والطرف الثاين )املستأجر(: )...( جنسيته: سعودي، 

رقم اهلوية: )...( املصدر: )...(، جهة العمل: )...(، رقم اهلاتف: )...(. 
أجر الطرف األول  عىل الطرف الثاين بموجب هذا العقد: الشقة ٢ غرفة ومحام، الواقعة: 
يف شارع )...( الستعامهلا: مكتبًا وليس سكنًا بمبلغ وقدره: ١٨٠٠٠ فقط ثامنية عرش ألف 
ريال تدفع: نظام دفعتني، كل دفعة: ٩٠٠٠ ريال، تدفع للطرف األول بموجب إيصاالت 
موقعة منه أو من ينوب عنه، وهذه اإليصاالت تعد وحدها وسيلة إثبات دفع األجرة عند 
حصول أي نزاع، علام بأنه ال حيق للمستأجر املطالبة باسرتجاع ما دفعه من مبلغ بعد توقيع 

هذا العقد واستالم سند القبض بحجة عدم رغبته يف العني مهام كانت األسباب. 
يعمل هبذا العقد: سنة تبدأ يف: ١٤٣١/٨/١٥هـ، وتنتهي يف: ١٤٣٢/٨/١٤هـ، وقابل 

للتمديد تلقائيا يف حال موافقة املالك. 
املستأجر مسؤول عن قيمة كل ما يرصفه من ماء - كهرباء -هاتف - رصف صحي، مع 

االلتزام بسداد املستحقات املالية املرتتبة عليه.
قبل إخالء العني يقوم املستأجر بدفع تأمني مقداره ) ٣٠٠ ثالثامئة ريال( سعودي، وحيق 

للمستأجر اسرتجاعها يف حاله عدم وجود أي مستحقات مالية عليه. 
١ -ال حيق للمستأجر أن جيري أي تغيريات يف الواجهات اخلارجية والتصميامت الداخلية 

إال بعد احلصول عىل إذن خطي مسبق من املالك. 
٢ -ال جيوز للمستأجر وضع مواد ملتهبة أو مفرقعة داخل أو خارج العني املؤجرة له أو 
العامة، وعدم إدخال أي حمظورات إىل  الطرقات، مع االلتزام بقواعد األخالق  يف 
العني، ويف حالة  مالحظة ذلك حيق للاملك أو من ينوب عنه فسخ هذا العقد وإخالء 
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العني فورا. 
٣ -عىل الطرف الثاين احلذر عند استعامل الغاز أو الكهرباء، ولو تسبب ذلك يف إحداث 
والتعويضات  األخطار  كل  وعن  عنه  مسؤول  املستأجر  اهلل -فإن  سمح  حريق -ال 

التي تؤثر عىل  املبنى.
٤ -عند تسليم اإلجيار للمحصل ال يتسلم املحصل املبلغ حتى يشعر املستأجر ويعطيه 
سند قبض باملبلغ املرتتب عليه من اإلجيارات، وأي تسليم مبالغ بدون سند قبض ال 

يتحمل املالك أي مغالطات  مالية دون  أدنى  مسؤولية من املالك. 
احلارضة   حالته  أن  ووجد  وفحصه،  له  املؤجر  املكان  عن  كشف  أنه  املستأجر  ٥ -يقر 
صاحلة متاما وسليمة من كل العيوب، مع التزامه بإصالح أي عيب حيدث أثناء مدة 
العيوب كام تسلمه ، أو دفع  قيمة كل ما  اإلجيار، ويتعهد بتسليمه صاحلا من مجيع 

أتلفه  بصورة  عامة مهام قل أو كثر. 
٦ -إن املالك غري مسؤول عن األسباب الطارئة بسبب سد املجاري أو سقوط األمطار 

أو قطع املياه والكهرباء أو ما ينتج عن ذلك. 
٧ -عىل املستأجر االلتزام بقواعد النظافة العامة وعدم رمي القاممة عشوائيا، بل يضعها 

يف األماكن املخصصة هلا من قبل البلدية. 
٨ -تم هذا العقد بالنظر إىل شخصية املستأجر، وال حيق له مطلقا أن يؤجر أو يتنازل عن 

العني املؤجرة له لشخص آخر إال بموافقة املالك اخلطية. 
٩ -حيق للاملك أو من ينوب عنه فسخ هذا العقد واستالم العني فورا دون الرجوع إىل 

السلطات احلكومية إذا أخل املستأجر بأحد رشوطه. 
١٠ -ال حيق للاملك عند إشعاره من قبل املستأجر بإخالء العني املستأجرة املطالبة بأي 
مبالغ عن املدة املتبقية من انتهاء العقد، بل االتفاق بام قبضه مسبقا لو كانت عن كامل 
مدة العقد، وحيق له مطالبة املستأجر بمبالغ اإلجيارات املتأخرة من تاريخ بداية العقد 

وحتى تاريخ العني فقط. 
١١ -ال حيق للاملك مطالبه املستأجر بإخالء العني أو زيادة اإلجيار قبل انتهاء مدة العقد 
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مهام كانت األسباب باستثناء ما ورد يف البند ذي الرقم ١٣. 
دفع  يف  مماطلته  كثرت  أو  عليه  املستحق  لإلجيار  املستأجر  سداد  عدم  حالة  ١٢ -يف 
اإلجيارات )٥( أيام عن موعده حيق للاملك فصل الكهرباء واملاء، وإذا غاب املستأجر 
املالك فإن من حق  ملدة شهر بدون سداد اإلجيار وترك العني املؤجرة بدون إشعار 
للسلطات  الرجوع  للغري دون  تأجريه  فورا، مع  املؤجرة  العني  فتح واستالم  املالك 

احلكومية، ويعد املالك غري مسؤول عام يوجد داخل العني املؤجرة. 
املفعول،  سارية  نظامية  إقامة   حيمل  ال  شخص  أي  يؤوي  أن  للمستأجر  حيق  ١٣ -ال 
أو استعامل العني عكس ما ورد يف البند ذي الرقم )٢(، وعند خمالفته لذلك يكون 

املسؤول األول واألخري أمام السلطات احلكومية. 
١٤ -يتعهد املستأجر األجنبي بإحضار خطاب مصدق من كفيله باملوافقة عىل استئجاره 
عنه؛  ينوب  من  أو  للاملك  وتسليمه  العقد  توقيع  تاريخ  من  أسبوع  خالل  للعني 

لالحتفاظ به إلبرازه عند  املساءلة من قبل السلطات. 
١٥ -عىل املستأجر احرتام اجلوار وعدم إقالق راحة املستأجرين اآلخرين واالبتعاد عن 
العقد  ينوب عنه فسخ هذا  أو من  للاملك  الشبهات، ويف حالة  مالحظة ذلك حيق 

وإخالء العني فورا.
١٦ -عند انتهاء التاريخ املحدد هلذا العقد ويف حالة عدم الرغبة يف التجديد يكون التسليم 
واالستالم بني الطرفني بموجب وثيقة تثبت أن املستأجر قد سلم العني املؤجرة يف  

حالة جيدة؛ أي بنفس احلالة التي تسلمها من املالك أو من ينوب عنه. 
١٧ -حرر هذا العقد من ثالث نسخ، وتم االطالع عليه من قبل الطرفني وتفهم رشوطه 
جيدا، ووقع عليه بإرادهتم الشخصية، عىل أن حيرتم كل منهام نصوصه، وأن حيتفظ 
كل منهام بنسخة منه للعمل بموجبها، ويعد ساري املفعول من تاريخ بداية العقد، 
أو  املؤسسة  وختم  توقيع  شموله  عدم  أو  رشوطه  بأحد  اإلخالل  حال  يف  والغيا 

التعديل أو التحريف أو الكشط. 
توقيع الطرف األول )املالك( )...( توقيع الطرف الثاين )املستأجر( )...( (. انتهى.
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وبسؤال املدعي وكالة عن زيادة بينة أجاب قائال: )أطلب مهلة أسبوعني إلحضارها(. 
هكذا أجاب. 

حضوره  املثبت   )...( وكالة  املدعي  حرض  ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف 
يف جلسة سابقة، ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من يمثله، عىل الرغم من أن البالغ وقع 
عام  وكالة  املدعي  وبسؤال  انقطاعها.  وعدم  اجللسات  وتتابع  السابقة  اجللسة  يف  صحيحا 
استمهل من أجله أحرض للشهادة وأدائها: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 

ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(.
وبسؤاهلام عام لدهيام شهدا قائلني: )نشهد هلل أن املدعى عليه قد استأجر العقار حمل النزاع 
أنه  كام  أخباره،  ومنقطعة  سنة،  من  أكثر  منذ  العقار  عن  متغيب  وهو  أصالة،  املدعي  من 
مستأجر للعقار حمل النزاع ملدة سنة اعتبارا من تاريخ ١٤٣١/٨/١٥هـ، وأنه مل يسّلم أجرة 

العقار حمل النزاع منذ عامني أو أكثر(. هكذا شهدا. 
وبسؤاهلام عن كيفية حتملهام للشهادة أجابا قائلني: )إننا ذهبنا للعقار حمل النزاع، وال نجد 
فيه أحدا، وبالنسبة لتسليمه لألجرة فهذا مستفيض(. هكذا أجابا. وعدال يف ضبط القضية 

حسب األصول الرشعية. 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  ١٤٣٤/١١/١٠هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف 
السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من يمثله عىل الرغم من أن 
البالغ وقع صحيحا يف جلسة سابقة، وتتابعت اجللسات ومل تنقطع، ونظرًا لوصول القضّية 
هلذا احلد فقد أفهمت املدعي بأن عليه اليمني استظهارًا لصّحة دعواه، فاستعد فذكرته خطر 
اليمني الفاجرة، وبقول النبّي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ: )من حلف عىل يمني هو فيها فاجر 
ليقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي اهلل وهو عليه غضبان( رواه مسلم، فاستعد للحلف، فأذنت 
له فحلف قائال: )أقسم باهلل العظيم أّن املدعى عليه )...( منقطعة أخباره، وأنه قد استأجر 
عقاري املوصوف يف الدعوى بقيمة، قدرها ثامنية عرش ألف ريال سنويا اعتبارا من تاريخ 
١٤٣١/٨/١٥هـ، تسدد عىل قسطني، كل قسط تسعة آالف ريال، وأنه مل يسدد يل من أجرة 
العقار حمل النزاع سوى مبلغ، قدره مخسة آالف ريال، وأنه قد مكث يف العقار حمل النزاع 
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مخسة أشهر فقط، ثم غاب(. هكذا حلف. 
فبناء عىل ما سلف، وألن املدعى عليه قد تبلغ تبليغا يسوغ معه سامع الدعوى وفقا للامدة 
الثامنة عرشة ، تقسيم ط، من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية، وألن اإلجارة عقد 
الزم، وبناء عىل شهادة الشاهدين املعدلة عىل حسب األصول، واملتضمنة )أن املدعى عليه 
قد استأجر العقار املوصوف يف الدعوى من املدعي ملدة سنة تبدأ من ١٤٣١/٨/١٥هـ، 
وأن املدعى عليه متغيب عن العقار منذ أكثر من سنة، ومنقطعة أخباره، وأنه مل يسدد أجرته 
منذ سنتني وأكثر(. انتهى. وألن األصل استصحاب شغول الذمة باألجرة بموجب العقد، 
وألن بقاء العني حتت يد املدعى عليه دون دفعه لألجرة أمر حمّرم رشعا؛ لقول النبي ـ صىل 
اهلل عليه وسلم ـ :)ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه(، وقوله: )إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام(، كام أنه ـ أيضًا ـ رضر بالغ عىل املدعي واملدعى عليه؛ 
أما املدعي فألجل بقاء عينه حمبوسة بدون أجرة، وأما املدعى عليه فألجل أن األجرة حتسب 
 - النبي  قال  فقد  الرضر،  برفع  الغّراء  الرشيعة  وقد جاءت  للعقار،  استفادة  عليه من غري 
صىل اهلل عليه وسلم - : )ال رضر وال رضار( رواه اإلمام أمحد،وللقاعدة الفقهّية: )الرضر 
ُيزال(،وألن للحاكم والية عىل مال الغائب، وجيوز احلكم عليه وعىل املسترت واملمتنع ولو 
 ،]٢٥/٤ القناع  كشاف   ،٢٤٩/١١ اإلنصاف   ،٢٦٨/١١ الفروع  ]ينظر:  البلد  يف  كان 
وبناء عىل املادة اخلامسة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية، وبام أنَّ 
الغائب ُتسمع عليه البّينة وُيقىض هبا، لذلك كله فقد أمرت بفتح العقار حمل النزاع، وحرص 
للمدعي،  الشّقة  املال، وتسليم  بيت  ثمنه يف  وإيداع  يمكن حفظه،  ما ال  وبيع  موجوداته، 

وبذلك قضيت.
وله  باحلكم،  يبلغ  عليه فسوف  املدعى  أما  باحلكم،  قناعته  املدعي  قرر  احلكم  وبإعالن 
احلكم،  بنسخة  تبليغه  تاريخ  من  اعتبارًا  يومًا  ثالثني  خالل  االستئناف  بطلب  االعرتاض 
وإذا تأخر عن هذه املّدة ـ مع تبلغه لشخصه بنسخة احلكم ـ سقط حقه يف االعرتاض بطلب 
تعذر  أو  اعرتاضه  م  يقدِّ لغري شخصه ومل  غ  تبلَّ وإذا  القطعّية،  واكتسب احلكم  االستئناف، 
تبليغه رفع احلكم ملحكمة االستئناف لتدقيقه عىل حسب التعليامت، والغائب عىل حجته 
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يف  حرر  وسلم.  وصحبه،  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  حرض.  متى 
١٤٣٤/١١/١٠هـ .

نحـن -رئيس  مّنا  جـرى  فقـد  وبعد،  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
املكرمـة -االطالُع  الثالثة يف حمكمـة االستئناف بمنطقة مكـة  الدائـرة احلقوقيـة  وأعضاء 
عىل هـذا الصك الصـادر من فضيـلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة 
ضد   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٤/١١/١٠هـ،  والتاريخ   ٣٤٣٥٦٢٥٨ بالعدد  املسجل 
)...( يف دعوى إخالء عقار املحكوم فيه بام دون باطنه. وبــدراسـة احلكم وصورة ضبطه 
التوفيق.  تعاىل  وباهلل  حجته،  عىل  والغائب  احلكم،  عىل  املــــوافقــــــة  تقــــــــررت 

وصلـى اهلل علـى نبيـنا حممـد وعلـى آلـه وصحبـه، وسـلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالباحة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٧٦٧٦٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الباحة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٨ رقم القرار: ٣٥٢٧٠٠٤٥ 

إخالءاعقارا-اتناهاءامدةاتلعقدا-اتخافاءاتملقاأجلا-اعقداإجيارا-اشهادةاشهوداعدولا-ا
غيايبا-ا غيابياا-احكلا تلدعوىا تلبالدا-اسامعا مغادرةا تجلوتزتتا-ا تلابميغا-اخماطبةا تعذرا

إلزتماباإلخالءا-ابيعاتملوجودتتاوحفظاثمنها.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)االارضراوالارضترا(.

منه  استأجره  الذي  العقار  بإخالء  إلزامه  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
الختفائه  بالدعوى  تبليغه  وتعذر  عليه  املدعى  غاب  وقد  العقد،  مدة  النتهاء  له  وتسليمه 
وعدم  البالد  عليه  املدعى  بمغادرة  أفادت  اجلوازات  إدارة  وبمخاطبة  البالد،  ومغادرته 
البينة من املدعي قدم  بأنه منقطع عن العمل، وبطلب  إليها، كام أفادت جهة عمله  عودته 
فشهدا عىل صحة  الطرفني، وأحرض شاهدين معدلني رشعا،  بني  املربم  العقار  إجيار  عقد 
وحفظ  وبيعها  حمتوياته  مجيع  وجرد  العقار  بفتح  غيابيًا  القايض  حكم  فقد  ولذا  الدعوى، 
ثمنها يف بيت مال املحكمة لصالح املدعى عليه وتسليم العقار للمدعي، ثم صدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس املحكمة العامة بالباحة، وبناء عىل 
بالباحة برقم ٣٣٤٧٦٧٦٣ وتاريخ  إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة  املعاملة املحالة 
١٤٣٤/١٢/١٧هـ واملقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٣٦٤٣١٨ وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٠هـ، 
الرقم )...(، وادعى عىل  املدين ذي  السجل  وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب 
استأجر  )لقد  قائاًل:   )...( اإلقامة  اجلنسية بموجب رقم   )...( الغائب عن جملس احلكم  
مني املدعى عليه شقة يف عامريت الواقعة عىل شارع اإلمام )...( بمدينة )...( واململوكة يل 
بموجب الصك الصادر من كتابة عدل الباحة برقم ١٧ وتاريخ ١٤٠١/٢/١٥هـ بأجرة 
سنوية، قدرها تسعة آالف ريال، ويف تاريخ ١٤٣٢/١٢/٢١هـ غادر املدعى عليه اململكة، 
ومل يعد إىل اآلن، وقد حاولت االتصال به، ولكن دون جدوى، وال تزال الشقة مغلقة منذ 
ذلك الوقت، وحيث إنني مترضر من بقاء  الشقة  مغلقة بدون فائدة مع غياب املدعى عليه 

أطلب احلكم يل بإخالء الشقة املذكورة وتسليمها يل. هذه دعواي(.
وبالرجوع إىل املعاملة وجدت فيها خطاب مدير جوازات منطقة )...( املكلف ذا الرقم 
١٨٠٥ والتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠هـ، املتضمن أن )...( اجلنسية بموجب رقم اإلقامة ذات 

الرقم )...( غادر اململكة تاريخ ١٤٣٢/١٢/٢١هـ ومل يعد حتى تارخيه. 
كام جرى مني التعقيب بالسؤال عن عودة املدعى عليه إىل اململكة بعد التاريخ املذكور، 
١٤٣٤/١٢/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٨٨٤٧٤٦ برقم   )...( جوازات  ملدير  بخطايب  وذلك 
فوردين جواب مدير جوازات منطقة )...( املكلف ذو الرقم ٤٩ والتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ، 

املتضمن أن املذكور ال يزال خارج اململكة حتى تارخيه.
الكتابة  مني  جرى  فقد   )...( الصحية  الشؤون  يف  طبيبًا  يعمل  عليه  املدعى  إن  وحيث 
ملدير الشؤون الصحية )...( لإلفادة عن املذكور: هل اليزال عىل رأس العمل أم ال؟ وذلك 
مدير  جواب  فوردين  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ،  والتاريخ   ٣٤٢٨٨٤٤٨٣ الرقم  ذي  بخطايب 
املذكور  )أن  املتضمن  برقم ٤٨/٥١/١٥٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ،  الصحية  الشؤون 

قد تم طي قيده لعدم عودته من إجازته(.
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وبسؤال املدعي عن  بينته عىل ما جاء يف دعواه قال: )أطلب إمهايل ألمتكن من إحضار  
البينة(. هكذا قرر، فأجبته لطلبه.

ويف جلسة أخرى حرض املدعي، وبسؤاله  البينة عىل ما جاء يف دعواه أبرز صورة عقد 
إجيار من مطبوعات مؤسسة )...( برقم ٢٩٥٩، وباالطالع عليه وجدته متضمنا االتفاق 
بني املدعي واملدعى عليه عىل أن يؤجر املدعي للمدعى عليه الشقة ذات الرقم )١٠١( يف 

حمله الكائن يف )...( شارع اإلمام )...( ملدة سنة ابتداء من ١٤٣٠/٧/١٨هـ.
كام أحرض املدعي للشهادة وأدائها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
يف  ويسكن   ،)...( الصحية  الشؤون  يف  ويعمل  عامًا،  ومخسني  أربعة  العمر  من  يبلغ   ،)...(
)...( وأخ للمدعي، وبسؤاله عام لديه من  شهادة قال: )أشهد أنني كنت زمياًل للمدعى عليه 
باستمرار، ويف شهر ذي احلجة  العمل، وكان جيتمع عندي يف مكتبي مع بعض األخوة  يف 
عنه يف  املكتب، وسألنا  يأتينا يف  نره وال   نعد  ومل  فجأة،  عليه  املدعى  اختفى  ١٤٣٢هـ  عام 
شؤون املوظفني بالعمل لدينا، فأخربوين أنه خرج إلجازة، ومل نعلم عنه ومل يعد، علاًم أنه كان 

مستأجرًا الشقة التي  ذكرها املدعي(. هكذا شهد.
الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   )...(   )...( وأدائها  للشهادة  املدعي  أحرض  كام 
لبيع  حمل  يف  ويعمل  عامًا،  مخسني  العمر  من  ويبلغ   ،)...( سوق  داخل  ويسكن   ،)...(
يف  أعمل  )إنني  واضحة:   عربية  بلغة  قال  شهادة  من  لديه  عام  وبسؤاله  املنزلية،  األدوات 
حمل لبيع األدوات املنزلية، وهذا املحل واقع يف عامرة املدعي، وكنت أشاهد الدكتور )...( 
املدعى عليه دائاًم؛ حيث إنه مستأجر يف نفس العامرة التي فيها املحل، ويمر عيل يف املحل 
يشرتي بعض األغراض، أو يطلب مني تقديم بعض اخلدمات له كحمل أسطوانات الغاز 
اللحظة(.  أراه حتى هذه  أعد  املدعى عليه ومل  اختفى  ونحوها، وبعد حج عام ١٤٣٢هـ 

هكذا شهد. 
ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( قبل  من  الشاهدين  تعديل  وجرى 

الرقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(.
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث إن املدعى عليه قد غادر البالد ومل يعد 
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حتى تارخيه، كام ثبت ذلك يف خطاب مدير جوازات منطقة الباحة وخطاب مدير الشؤون 
نظام  من  العرشين  املادة  إعامل  املستحيل  من  أنه  كام  سابقًا،  إليهام  املشار   )...( الصحية 
املرافعات الرشعية نظرًا ملا متر به البالد السورية هذه األيام من أحوال، نسأل اهلل هلم األمن 
واالستقرار وجلميع بالد املسلمني، وحيث إن يف بقاء الشقة املذكورة مغلقة طيلة هذه املدة 
بدون فائدة ال من املدعي وال من املدعى عليه رضرًا بّينًا، والرضر مزال يف الرشيعة اإلسالمية 
لقول النبي -صىل اهلل عليه وسلم -: ) ال رضر وال رضار (، كام أن يف ذلك إضاعة للامل، 
وقد هنى النبي -صىل اهلل عليه وسلم -عن  إضاعة املال، وملا ورد يف صورة العقد املشار إليه 
الشقة  احتوته  فيام  عليه  املدعى  حلق  وحفظًا  الرشعي؛  التعديل  املعدلة  الشاهدين  وشهادة 
املذكورة؛ لذلك كله فقد حكمت بام ييل: أواًل - فتح شقة املدعى عليه املذكورة. ثانيًا - جرد 
مجيع حمتوياهتا وبيعها وحفظ ثمنها يف بيت مال املحكمة لصالح املدعى عليه. ثالثًا - تسليم 

الشقة املذكورة للمدعي.
املدعى عليه غيابيًا،  به، وهذا احلكم يعد يف حق  املدعي قرر قناعته  وبعرض ذلك عىل 
وهو عىل حجته متى حرض، وأمرت بتنظيم صك بذلك، ورفع أوراق املعاملة كاملة ملحكمة 
االستئناف لكون هذا احلكم عىل غائب، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ. 
احلمد هلل وحده وبعد، ويف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٥/٠٩/١١هـ افتتحت اجللسة، وقد 
الشيخ  القايض  فضيلة  طرفنا  باملحكمة  والتنفيذ  احلجز  دائرة  رئيس  فضيلة  خطاب  وردين 
الشقة  إخالء  تم  أنه  املتضمن  ١٤٣٥/٠٨/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٩١٢٣٥ برقم   )...(
برقم   )...( مرصف  عىل  املسحوب  املصدق  الشيك  بموجب  حمتوياهتا  وبيع  الدعوى  حمل 
٥٢٤٥٦٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ فرع )...( بمبلغ، وقدره ألف ومخسامئة وعرشون 
ريااًل، وأمرت بإحلاق ذلك بالصك وسجله وإيداع املبلغ املذكور يف بيت املال لصالح املدعى 
عليه، وهبذا تكون هذه الدعوى منتهية بحمد اهلل. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٩/١١هـ.
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد اطلعنا -نحن قضاة 
الدائرة احلقوقية األوىل يف حمكمة االستئناف بمنطقة الباحة -عىل املعاملة الواردة من املحكمة 
العامة بالباحة برقم ٣٥٥٩٣١٨٢ وتاريخ ٥/١٠/ ١٤٣٥هـ املرفق هبا ) الصك( الصادر 
من فضيلة رئيس املحكمة العامة املساعد الشيخ )...( املسجل برقم ٣٥١٥٣٧٣٧ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/٢٠هـ اخلاص بدعوى  )...( ضد )...( بشأن إخالء عقار، واملتضمن حكم 
املعاملة وبعد  فيه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه وأوراق  فضيلته بام هو مدون ومفصل 
استكامل قرار الدائرة احلقوقية األوىل ذي الرقم ٣٥٢١٢٨٣٥ والتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ 
نقرر املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه أمجعني.
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 ر2اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٨٦٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٩ رقم القرار: ٣٥١٥٢٤٩٦ 

شهودا شهادةا إجيارا-ا عقدا تملقاأجلا-ا تخافاءا تألجلةا-ا تقميلا عدما عقارا-ا إخالءا
عدولا-ايمنياتملدعيا-اتعذراتلابميغاا-اسامعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيايبا-افاحاتلعقارا-ا

تقميمهالممشرتياا-احفظاتملوجودتت.ا

شهادةاتلشهودامعايمنياتالساظهار.ا

عليه  املدعى  منه  استأجره  عقار  بفتح  احلكم  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
وإخالءه عن طريق اجلهة املختصة، وذلك ألنه اختفى، وترك العقار مغلقا ومل يسلمه األجرة 
املستحقة،وقد غاب املدعى عليه، وتعذر تبليغه بالدعوى، فتم سامع الدعوى غيابيا، وبطلب 
البينة من املدعي قدم صورة من عقد اإلجيار، وأحرض شاهدين معدلني رشعا، فشهدا بصحة 
دعواه، كام أدى املدعي اليمني عىل صحة الدعوى طبق ما طلب منه؛ ولذا فقد حكم القايض 
بداخله من موجودات، وبيع ما خيشى عليه  ما  العقار عن طريق جلنة خمتصة، وحفظ  بفتح 
التلف أو ما يصعب حفظه وإيداع قيمته يف بيت املال لصالح املدعى عليه، وهو عىل حجته 

متى حرض، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٣٨٦٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٨٦١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ، 
ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه )...( بموجب رخصة اإلقامة ذات 
ذو  جدة  حمافظة  رشطة  مدير  سعادة  خطاب  هبا  وجد  املعاملة  إىل  وبالرجوع   ،)...( الرقم 
الرقم ٣٦/٨٥٨٨ يف ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ املتضمن ما نصه: )إنه بالبحث والتحري ومجع 
دون  مغلقا  حمله  إبقاء  من  املدعي  ولترضر  عليه،  العثور  يتم  مل  املستأجر  عن  املعلومات 
االستفادة منه، وبناء عىل املادة ٥٥ من نظام املرافعات الرشعية؛ قررت النظر يف الدعوى 
املدعى  املدعي توضيح دعواه، فقال: )لقد استأجر  املدعى عليه، وطلبت من  غيابيا بحق 
عليه )...( املذكور أعاله مني الفيال ذات الرقم ٩ الكائنة بحي )...( ملدة سنة اعتبارا من 
برقم  للعقار   )...( مؤسسة  من  الصادر  اإلجيار  عقد  بموجب  وذلك  ١٤٣٤/٥/١هـ، 
٢٨٤ يف ١٤٣٤/٤/١٥هـ، ثم اختفى املدعى عليه من شهر ٨ من عام ١٤٣٤هـ، وترك 
الفيال مغلقة مما أدى إىل ترضري من بقائها مغلقة، وأطلب احلكم بفتح العقار حمل الدعوى 
وإخالئه عن طريق اجلهات املختصة، واحتفاظ بيت املال بموجوداته، مع احتفاظي باملطالبة 

باألجرة املاضية وحتى تاريخ اإلخالء بدعوى مستقلة(. 
ثم أبرز املدعي صورة اإلجيار املذكور يف الدعوى، فوجدت مطابقته ملا ذكره، وتم إرفاقها 
 )...( الدعوى من رشكة  املذكورة يف  الفيال  اشرتيت  )إنني  قائال:  املدعي  وقرر  باملعاملة، 
بموجب عقد اإلجيار مع الوعد بالتمليك ذي الرقم ١٢٧١١١٧٧٢٣ يف ١٤٣٤/٢/٦هـ 
امللكية الصادر من كتابه عدل جدة األوىل برقم  اململوكة للرشكة املذكورة بموجب صك 

)...( يف ١٤٣٤/٢/١٦هـ، وأبرز صورة منها، فوجدهتام مطابقتني ملا ذكره(. 
سعودي   )...( من  كال  للشهادة  فأحرض  دعواه،  يف  جاء  ما  عىل  البينة  منه  طلبت  عليه 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
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بأن املدعى  الرقم )...(، وشهد كل واحد منهام بمفرده قائال: )أشهد اهلل تعاىل  املدين ذي 
عليه )...( قد استأجر من املدعي )...( الفيال الكائنة بحي )...(، وقد اختفى املدعى عليه 
)...( من شهر ٨ من عام ١٤٣٤هـ، وترك الفيال مغلقة، ومل أره منذ ذلك احلني إىل اآلن. 

هذا ما لدي، وبه أشهد(. 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من  كال  فأحرض  شاهديه،  تزكية  املدعي  من  وطلبت 
السجل املدين ذي الرقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(، وشهد كل واحد منهام بعدالة الشاهدين املذكورين أعاله، وأهنام مقبوال الشهادة هلام 

أو عليهام، فظهرت لدي عدالتهام. 
)واهلل  قائال:  حلف  دعواه  يف  جاء  ما  صحة  عىل  املدعي  عىل  االستظهار  يمني  وبعرض 
الدعوى  يف  املذكورة  الفيال  مني  استأجر   )...( عليه  املدعى  أن  غريه  إله  ال  الذي  العظيم 
بموجب عقد اإلجيار املذكور أعاله، وأنه اختفى من شهر ٨ لعام ١٤٣٤هـ، وترك الفيال 

مغلقة واهلل العظيم(. 
وعليه بناء عىل الدعوى، وما جاء يف خطاب سعادة مدير رشطة حمافظة جدة املشار إليه 
يمني  املدعي  وحلف  الرشعية،  األصول  حسب  عىل  املعدلني  الشاهدين  وشهادة  أعاله، 
االستظهار عىل الوجه املذكور أعاله عىل صحة ما جاء يف دعواه، ولترضر املدعي من بقاء 
الفيال املذكورة يف الدعوى مغلقة وعدم انتفاعه هبا، ومجيع ماذكر أعاله، فقد حكمت بفتح 
الفيال املذكورة يف الدعوى عن طريق اللجنة املختصة، وحفظ ما بداخلها من موجودات، 
وبيع ما خيشى عليه التلف أو ما يصعب حفظه وإيداع قيمته باسم املدعى عليه )...( يف بيت 

املال. 
وبعرض هذا احلكم عىل املدعي قرر القناعة به، وأبقيت املدعى عليه الغائب عىل حجته 
متى حرض، وأمرت بإخراج صك بموجبه ورفعه مع املعاملة إىل حمكمة االستئناف، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ.
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نحـن -رئيس  مّنا  جـرى  فقـد  وبعد،  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
وأعضاء الدائـرة احلقوقيـة السادسة يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكـة املكرمـة -االطالُع 
علـى هذا احلكم الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بجدة،واملسجل 
بعـدد ٣٥١٣٤٤٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ،املتضمن دعوى )...( ضد )...(، املحكوم 
فيـه بام دون باطنه. وبدراسـة احلكم وصـورة ضبطـه تقـررت املوافقـة علـى احلكم،واهلل 

املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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 ل2اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باالحساء

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٥٥٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٣ رقم القرار: ٣٥٢٧٥٤٩٨ 

إخالءاعقارا-اعدماتقميلاتألجلةا-ااصكاممكيةا-اعقداإجيارا-اشاهدامعدلارشعاا-ا
يمنيامكممةا-اتعذراتلابميغا-اإعالنايفاتلصحيفةا-اسامعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيايبا-ا

إخالءاتلعقار.

لا-مااروياأناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاسىضاباليمنيامعاتلشاهد.
2ا-تملوتدا)رل/اا-4(اوا)5٧/ر(اامنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

عليه،  املدعى  منه  استأجره  عقار  بإخالء  إلزامه  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
وذلك ألنه ترك العقار مغلقا، ومل يسلمه األجرة املستحقة، وقد غاب املدعى عليه وتعذر تبليغه 
التحقق من  امللكية، فجرى  البينة من املدعي قدم صك  بالدعوى، فتم سامعها غيابيا، وبطلب 
صحته ورسيان مفعوله، وقدم عقد اإلجيار املربم بينه وبني املدعى عليه، كام أحرض شاهدا معدال 
ما  لبينته عىل صحة دعواه طبق  املكملة  اليمني  املدعي  أدى  ثم  الدعوى،  رشعا، فشهد بصحة 
طلب منه، ولذا فقد حكم القايض بإخالء العقار وتسليمه للمدعي، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف، مع بقاء الغائب عىل حجته متى حرض.
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وبناء  باألحساء،  العاّمة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
األحساء  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٥٣٦٨٠٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ  وتاريخ   ٣٥٧٥٥٣ برقم 
١٤٣٥/٠١/٠٣هـ، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ افتتحت اجللسة الساعة 
١٠.٠٠، وفيها حرض املدعي )...( حامل السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض املدعى 
عليه، ومل يردنا ما يفيد تبلغه بموعد هذه اجللسة، وقد قرر املدعي أنه ال يعرف مقر سكن 
املدعى عليه وال عمله، فجرت الكتابة بذلك إىل سمو حمافظ األحساء لتبليغ املدعى عليه 
رشطة  مركز  مدير  خطاب  وردنا  وقد  الرشعية،  املرافعات  نظام  من   )٤/١٨( للامدة  وفقا 
)...( ذو الرقم )٩/٢١/م/٢/٢٨٢١( والتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ، وبرفقه إفادة العمدة، 
واملتضمنة أن املدعى عليه غري معروف. وقد جرى اإلعالن عن هذا املوعد يف جريدة )...( 
يف العدد )...( والتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ وفقا للامدة )٣/١٨( من نظام املرافعات الرشعية، 
ومل حيرض املدعى عليه، وعليه لقد قررت نظر هذه الدعوى غيابيا وفقا للامدة )٥٧( من نظام 

املرافعات الرشعية.
وبسؤال املدعي عن حترير دعواه أجاب بقوله: )لقد أجرت عىل املدعى عليه البيت الواقع 
يف املربز، بأجرة سنوية قدرها أحد عرش ألف ريال، ومدة اإلجيار سنة قابلة للتجديد، تبدأ 
يسدد يل  البيت، ومل  ترك  ثم  األوىل،  السنة  أجرة  دفع يل  تاريخ ١٤٣٣/٣/١هـ، وقد  من 
اإلجيار، ومل يرد عىل االتصاالت اهلاتفية، وأطلب احلكم عليه بإخالء هذا البيت وتسليمه 

يل(. هكذا ادعى. 
وبسؤاله عن حدود وأطوال ومساحة ومستند ملكية البيت حمل الدعوى؟ أجاب بقوله: 
القادمة إن شاء اهلل(. هكذا قرر. وعليه فقد قررت رفع  )إنني سوف أحرضها يف اجللسة 

اجللسة. 
ويف جلسة أخرى حرض املدعي، ومل حيرض املدعى عليه، ومل يردنا ما يفيد تبلغه بموعد 
أحرضته(،  )نعم،  بقوله:  أجاب  امللكية؟  صك  أحرض  هل  املدعي:  وبسؤال  اجللسة،  هذا 



413

وأبرز الصك الصادر من كتابة العدل األوىل باألحساء برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ، 
املتضمن متلكه للعقار التالية حدوده وأطواله ومساحته: شاماًل طريق بعرض ٤.٩٠ أمتار 
غري منتظم بطول )٩.٢( تسعة أمتار وعرشين سنتمرتا. وجنوبًا قسم )...( بطول )٩.٢( 
تسعة وعرشين سنتمرتًا. ورشقًا طريق بعرض ٤ أمتار غري منتظم بطول )٦.٢( ستة أمتار 
وعرشين سنتمرتًا. وغربًا بيت )...( بطول )٦.٢( ستة أمتار وعرشين سنتيمرتا. ومساحتها 

)٥٧( سبعة ومخسون مرت مربعًا فقط. 
بينة(،  لدي  )نعم،  بقوله:  فأجاب  تثبت دعواه؟  بينة  لديه  املدعي: هل  كام جرى سؤال 
بتاريخ   ٤٩٣ ورقمها  العقارية،  للخدمات   )...( مكتب  مطبوعات  من  ورقة  وأبرز 
تأجري  وتتضمن  إجيار،  عقد  بارز:  بخط  العلوي  وسطها  يف  ومدون  ١٤٣٣/٢/٢١هـ، 
املدعي بيتًا يف )...( عىل املدعى عليه بأجرة قدرها أحد عرش ألف ريال وأن مدة العقد سنة 

قابلة للتجديد، تبدأ من ١٤٣٣/٣/١هـ. انتهى نص احلاجة منه.
وبسؤال املدعي هل لديه مزيد بينة؟ أجاب بقوله: )نعم، لدي مزيد بينة(، وسأحرضها يف 
اجللسة القادمة إن شاء اهلل. هكذا قرر. وعليه فقد قررت رفع اجللسة لذلك، ولالستفسار 

عن رسيان مفعول صك التملك الذي أبرزه املدعي، وتأجيلها. 
ويف جلسة أخرى حرض املدعي، ومل حيرض املدعى عليه، وقد وردنا خطاب فضيلة رئيس 
)أن  واملتضمن  ١٤٣٥/٣/٢٩هـ   )٣٥٨٥٨٠٢٤( برقم  باألحساء  األوىل  العدل  كتابة 
الصك مطابق لسجله وساري املفعول(. انتهى. وجرى سؤال املدعي عن البينة التي وعد 
بإحضارها يف اجللسة املاضية؟ أجاب بقوله: )نعم، وأحرض للشهادة )...( حامل السجل 

املدين ذي الرقم )...( (.
وبسؤاله عن ما لديه من شهادة أجاب بقوله: )أشهد بأن املدعي أجر املدعى عليه بيته 
الذي يف )...( مدة سنة قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ ١٤٣٣/٣/١هـ بأجرة سنوية قدرها 
البيت  من  ثم غاب وخرج  األوىل،  السنة  أجرة  املستأجر  ريال، وقد سلم  ألف  أحد عرش 
وتركه مغلقًا، وقد حاولت االتصال به، فلم أمتكن(. هكذا شهد. فطلبت من املدعي تعديل 

بينته، فوعد بذلك يف اجللسة القادمة. وعليه فقد قررت رفع اجللسة لذلك. 
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هل  املدعي:  سؤال  وجرى  عليه،  املدعى  حيرض  ومل  املدعي،  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  )نعم(، وأحرض  بقوله:  فأجاب  البينة؟  يعدل  أحرض من 
السجل املدين ذي الرقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(، وشهد كل واحد منهام بقوله: )أشهد أن الشاهد عدل ثقة مقبول الشهادة(. هكذا 

شهد كل واحد منهام منفردا.
ثم جرى سؤال املدعي: هل لديه ما يود إضافته؟ فأجاب بقوله: إنه ليس لدي سوى ما 

قدمت. هكذا قرر. وعليه قررت قفل باب املرافعة ورفع اجللسة للتأمل واحلكم.
ويف جلسة أخرى حرض املدعي، ومل حيرض املدعى عليه، وقد جرى تأمل ما سبق رصده، 
ونظرًا ألن املدعي مل حيرض إال شاهدًا واحدًا، فقد قررت فتح باب املرافعة لعرض اليمني 

عليه.
وبعرض اليمني عليه استعد ببذهلا، ثم حلف قائاًل: )واهلل العظيم الذي ال إله غريه إنني 
أجرت املدعى عليه بيتي الواقع يف املربز، بأجرة سنوية قدرها أحد عرش ألف ريال، ومدة 
اإلجيار سنة قابلة للتجديد بداية من ١٤٣٣/٣/١هـ، وأنه ترك البيت، ومل يسلمه يل(. هكذا 

حلف. 
فعليه وبناء عىل ما تقدم من الدعوى، وشهادة الشاهد املعدل، ويمني املدعي، وملا صح 
عن النبي صىل اهلل عليه وسلم من أنه قىض باليمني مع الشاهد كام ثبت ذلك يف حديث ابن 
عباس وغريه رواه مسلم يف صحيحه )٤/١٢( واإلمام أمحد يف املسند )٩٨/٤( والرتمذي 
وصححه   ،)٧٩٣/٢( ماجه  وابن  غريب،  حسن  حديث  وقال:   )٦١٩/٣( جامعه  يف 
الغليل )٢٩٦/٨(، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل -: )وروي  األلباين يف إرواء 
ذلك عن النبي صىل اهلل عليه وسلم من وجوه كثرية، وهذه األحاديث أصح وأشهر ما روي 

عن النبي صىل اهلل عليه وسلم يف هذا الباب(. انتهى. جمموع الفتاوى )٣٩١/٣٥(. 
به  يقصد  وما  املال  يف  احلكم  طرق  من  واليمني  الشاهد  أن  العلم  أهل  أكثر  ذكر  وقد 
البن  واملغني   ،)١٢٠/١( القيم  البن  احلكمية  الطرق  ينظر:  وتوابعهام.  والرشاء  كالبيع 
مجاهري  وعليه  املذهب،  من  الصحيح  هو  واليمني  بالشاهد  واحلكم   )١٣٣/١٠( قدامة 
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األصحاب، وجزم به يف الوجيز وغريه، وقدمه يف الرعايتني والفروع وغريهم. ينظر كشاف 
القناع )٨٢/١٢(.

وجلميع ما تقدم فقد حكمت غيابيًا عىل املدعى عليه )...( حامل السجل املدين ذي الرقم 
تنظيم صك بذلك حااًل، كام  النزاع وتسليمه للمدعي. وقررت  العقار حمل  بإخالء   )...(
نظام  للامدة )٨/٥٧( من  فورًا وفقًا  لتدقيقه  قررت رفع هذا احلكم إىل حمكمة االستئناف 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  التنفيذية.  والئحته  الرشعية  املرافعات 

وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ.

الثانية يف حمكمة  احلمد هلل وحده، أما بعد فقد اطلعنـا نحن -قـضـاة الدائـرة احلقوقية 
 ٣٥١٦٠٢٦٠٩ برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  الرشقية -عىل  باملنطقة  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة باألحساء املساعد برقم 
٣٥٣٦٨٠٩ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض باملحكمة 
الشيخ )...( املسجل برقم ٣٥٢٥٢٧٤٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٢هـ بشأن دعوى )...( ضد 
)...( يف قضية حقوقية. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل 
احلكم، مع تنبيه فضيلة القايض إىل ما ييل: ١ -أن يذكر يف الصك وضبطه أن الغائب عىل 
حجته متى ما حرض. ٢ -أن يراعي مستقباًل اختصار الصك، وترك ما حمله الضبط، واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٦/١٣هـ.
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 22اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة 

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٩٩١٠٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٩ رقم القرار: ٣٥١٨١٩٣٩ 

إخالءاعقارا-اتناهاءامدةاتلعقدا-اعقداإجيارا-اصكاممكيةا-اشهادةاشهوداعدولا-اتبميغا
لغرياشخصها-اسامعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيايبا-اإلزتماباإلخالء.

شهادةاتلشهود.

له  أجرها  التي  الشقة  بإخالء  إلزامه  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  وكيل  أقام 
موكله، وذلك النتهاء مدة العقد، وطلب موكله من املدعى عليه اإلخالء إال أنه مل يتجاوب 
معه، وقد غاب املدعى عليه وتبلغ لغري شخصه بالدعوى، فتم سامعها غيابيا، وبطلب البينة 
من املدعي قدم عقد اإلجيار، وأحرض شاهدين معدلني رشعا، فشهدا بصحة الدعوى، كام 
مع  عليه  املدعى  حضور  عدم  وألن  العقد،  مدة  النتهاء  ونظرًا  للعقار،  ملكيته  صك  أبرز 
تبلغه بالدعوى يعد نكوال عن اجلواب؛ لذا فقد ألزم القايض املدعى عليه الغائب عن جملس 
احلكم بإخالء الشقة موضع الدعوى وتسليمها للمدعي، والغائب عىل حجته متى حرض، 

ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املنورة،  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  مساعد   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٣٦٩٩١٠٠ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢٢٢١٠١١ وتاريخ 
١٤٣٣/١٢/٢٢هـ، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٠٤/١٧هـ افتتحت اجللسة الساعة 
 ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   ، ١٠  :٣٠
 )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  حيرض  ومل 
والتاريخ   ٣٤/٧٢٢٣٦٩ الرقم  ذي  التبليغ  خطاب  بموجب  شخصه  لغري  تبلغه  مع 

١٤٣٤/٠٤/٢٣هـ املتضمن تبلغ ابنه )...(، وإلبالغ املدعى عليه رفعت اجللسة.
قسم  خطاب  وردنا  وقد  عليه،  املدعى  حيرض  ومل  املدعي،  حرض  أخرى  جلسة  يف  ثم 
أهله  بأن  املتضمن  ١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ،  والتاريخ   ٣٤٩٩١٩٩١ الرقم  ذو  املحرضين 
تسلموا اخلطاب، ومل يوقعوا اخلطاب، ورفضوا استالمه، وإلبالغ املدعى عليه عىل حسب 

التعليامت والتأكيد عىل املحرض باتباع التعليامت رفعت اجللسة.
قسم  خطاب  وردنا  وقد  عليه،  املدعى  حيرض  ومل  املدعي،  حرض  أخرى  جلسة  يف  ثم 
املطلوب  أن  املتضمن  ١٤٣٤/٦/١٢هـ  والتاريخ   ٣٤١٤١٢٩٨٢ الرقم  ذو  املحرضين 
تبليغه غري متواجد يف املنزل، وبرفقه إفادة العمدة، وباالطالع عليها وجدهتا تتضمن إفادة 
نائب عمدة حي )...( أنه تم االنتقال إىل منزل املدعى عليه ألكثر من مرة، ولكن مل نجد من 

نتواصل معه. انتهى.
)لقد  فقال:  دعواه،  عن  املدعي  سؤال  وجرى  القضية،  يف  النظر  مواصلة  قررت  لذا 
استأجر املدعى عليه من موكيل الشقة ذات الرقم )...( من عامرة موكيل الواقعة يف )...( 
الشاملية اململوكة ملوكيل بموجب الصك الصادر من كتابة عدل األوىل باملدينة املنورة برقم 
وتنتهي  ١٤٣٢/٦/٢١هـ،  من  ابتداًء  أشهر  ستة  ملدة  ١٤٠٥/٣/١٩هـ  يف   ٣/٤/٣٢
بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٣٠هـ، ثم يتجدد العقد ملدة أخرى مماثلة ما مل يقم أحد الطرفني بإبالغ 
للسنة،  ريال  ألف  وعرشون  أربعة  قدرها  بأجرة،  التجديد  يف  الرغبة  بعدم  اآلخر  الطرف 
وقد طالبه موكيل بإخالء الشقة قبل انتهاء عام ١٤٣٣هـ، ومل يتجاوب معه يف ذلك، وقدم 
موكيل هذه الدعوى قبل هناية السنة بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ يطلب إلزامه بإخالء الشقة 
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هناية السنة، وقد هترب عن حضور اجللسات، وال يرد عىل من يطرق الباب، وهو وأوالده 
يسكنون الشقة حتى مىض عليه ستة أشهر أخرى بعد تقديم الدعوى. أطلب إلزامه بإخالء 

الشقة حااًل. أما األجرة فسأطالب هبا بدعوى مستقلة. هذه دعواي(.
بيننا، وأبرز  الذي  بينتي هو عقد اإلجيار  بينته عىل دعواه، فقال: )إن  فجرى سؤاله عن 
بالوكالة عن  املدعي وكالة  تأجري  الذي يتضمن  املؤرخ يف ١٤٣٢/٦/٢١هـ  عقد اإلجيار 
مالك العامرة للمدعى عليه الشقة ذات الرقم ٦ ملدة ستة أشهر، تبدأ من ١٤٣٢/٦/٢١هـ، 
الطرف  بتنبيه  الطرفني  املدة مماثلة مامل يقم أحد  بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٣٠هـ، جتدد  وتنتهي 
اآلخر بعدم الرغبة يف التجديد قبل انتهاء املدة السارية بشهرين، إىل آخر ما جاء يف العقد، 
ملا  إليه، فوجد مطابقًا  املشار  امللكية  الطرفني. كام جرى االطالع عىل صك  وأسفله توقيع 

ذكر أعاله. 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وملا جاء يف خطابات التبليغ املوجودة يف الضبط 
من تبلغ ابن املدعى عليه يف إحدى اجللسات وعدم حضوره، إضافة إىل استالم أهله خلطاب 
التبليغ جللسة أخرى ورفضهم التوقيع باالستالم، وإىل ما جاء يف إفادة املحرضين والعمدة 
وعقد اإلجيار املشار إليها أعاله، وألن عدم حضوره للجلسات مع تبلغه هبا وبالدعوى يعد 
املدة اإلجيارية ومرور مدة  بموجبه، والنتهاء  الدعوى حيكم عليه  اجلواب عن  نكوال عن 
أخرى بعد تقديم املدعي لدعواه ؛ فقد ألزمت املدعى عليه الغائب عن جملس احلكم )...( 
إذا  الدعوى وتسليمها للمدعي، وبه حكمت، والغائب عىل حجته  الشقة موضع  بإخالء 
حرض، وقررت إبالغ املدعى عليه باحلكم عىل حسب املتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة العامة باملدينة املنورة والقائم بعمل املكتب القضائي )...(، ويف يوم األحد املوافق 
 )...( املدعي  حرض  وفيها  صباحًا،  التاسعة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ 
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سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( سعودي اجلنسية 
الثانية  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
املداعاة  حق  فيها  له  املخول  ١٤٢٨/١٢/٠١هـ،  وتاريخ   ٦٣٣٢٨ برقم  املنورة  باملدينة 
البينة والدفع وقبول احلكم واالعرتاض  الدعاوى والرد عليها وإقامة  واملخاصمة وسامع 
حيث  والرتايض؛  والتنازل  حمكمة  أي  أمام  ضدي  أو  مني  تقام  قضية  أي  يف  وذلك  عليه 
والتاريخ   ٣٤٣٨٧٤٧٢ الرقم  ذو  القرار  وبرفقها  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  وردتنا 
١٤٣٤/١٢/٢٥هـ املتضمن : )احلمد اهلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، 
مكة  منطقة  يف  االستئناف  بمحكمة  الثانية  احلقوقية  الدائرة  قضاة  مّنا -نحن  جرى  فقد 
املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  املكرمة -االطالع 
ضد   )...( بدعوى  املتعلقة  ١٤٣٤/١٢/٠١هـ  وتاريخ   ٣٣٢٢٢١٠١١ برقم  املكلف 
)...(. وبدراسة املعاملة تقرر إحالتها لفضيلة اخللف؛ إلكامل الالزم حيال قرارنا ذي الرقم 
وسجله  والصك  بالضبط  جيريه  ما  وإحلاق  ١٤٣٥/١٠/١١هـ،  والتاريخ   ٣٤٣٢٧٣٨٩

دون التعرض للحكم بيشء وإعادة رفعه ملحكمة االستئناف  إلكامل  الالزم.
وبناًء عىل ما ذكر من أصحاب الفضيلة -وفقهم اهلل تعاىل -أجيب بام ييل: 

أواًل -جرى رصد الوكالة ورقمها وتارخيها ومصدرها ومن قام بالتوكيل أعاله.
شهود(،  وهم  )نعم،  قال:  بينة؟  موكله  لدى  هل  وكالة:  املدعي  سؤال  ثانيًا -جرى 
 )...( الرقم  ذات  اإلقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية   )...(  )...( من  كاًل  للشهادة  وأحرض 
و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وبسؤاهلام عام لدهيام من 
شهادة أجاب كل واحد بمفرده قائاًل: )أشهد باهلل تعاىل لقد استأجر املدعى عليه من )...( 
الشقة ذات الرقم )...( من العامرة الواقعة يف )...( واململوكة للمدعي بأجرة سنوية(. هكذا 

شهدا.
كام أحرض مزكني للشهود، وهم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
شهدا  وبسؤاهلام   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...(

بعدالة الشاهدين وثقتهام.
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ثالثًا -صحة ما وقع يف الضبط من خطأ يف السطر اخلامس، ويف الصك يف السطر احلادي 
عرش هو)ابتداًء(. 

حرر  وسلم.  وصحبه،  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل 
١٤٣٥/٠٢/١٩هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فقـد جـرى مّنا -نحـن قضاة الدائرة 
احلقوقيـة الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكـة املكرمـة -االطالُع علـى املعاملة الواردة 
من فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٣٢٢٢١٠١١ وتاريخ١٤٣٥/٣/١هـ 
املنورة  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض  الشيخ )...(  الصادر من فضيلة  الصك  املرفق هبا 
املتضمن دعوى  وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٥هـ  بعـدد ٣٤٢٦٨٠٨١  املساعد سابقا واملسجل 
)...( ضد )...( املحكوم فيـه بام دون باطنه. وبدراسـة الصك وصـورة ضبطـه وما أحلقه 
فضيلة الشيخ )...( تقـرر املوافقـة علـى احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصلـى 

اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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 ا2اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٦٧٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٤ رقم القرار: ٣٥١٩٦٨٩٩ 

سامعا تبميغاشخيصا-ا تملدعيا-ا يمنيا إجيارا-ا عقدا تلعقدا-ا مدةا تناهاءا عقارا-ا إخالءا
تلدعوىاغيابياا-ااحكلاغيايبا-اإلزتماباإلخالء.

عقداتإلجيارمعايمنياتملدعي.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إلزامه بإخالء العقار الذي استأجره منه النتهاء 
بالدعوى،  لشخصه  تبلغه  مع  عليه  املدعى  غاب  وقد  جتديده،  يف  رغبته  وعدم  العقد  مدة 
وبطلب البينة من املدعي أبرز عقد إجيار مطابقا ملا جاء يف دعواه، كام أدى اليمني عىل صحة 
الدعوى،  العقار حمل  بإخالء  عليه  املدعى  بإلزام  غيابيا  القايض  فقد حكم  ولذا  الدعوى، 
وهو عىل حجته متى ماحرض، وبعد تعذر تبليغه باحلكم جرى رفعه إىل حمكمة االستئناف، 

فقررت املوافقة عىل احلكم.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القايض 
باملحكمة العامة باملدينة املنورة يف هذا اليوم األحد ١٤٣٤/١/١٨هـ ويف متام الساعة العارشة 
صباحًا فتحت اجللسة األوىل، بناًء عىل املعاملة املقيدة يف هذه املحكمة برقم٣٤١٦٠٥٢يف 
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١٤٣٤/١/٤هـ واملحالة إلينا من قبل فضيلة الرئيس برقم ٣٤٣٦٧٣يف ١٤٣٤/١/٤هـ 
بموجبه حرض املواطن )...( حيمل اهلوية الوطنية ذات الرقم )...( ومل حيرض املدعى عليه 
)...( وال من ينوب عنه، ومل يردنا ما يفيد تبلغ املدعى عليه بموعد هذه اجللسة والتي حدد 

هلا الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وعليه أمرت برفع اجللسة. 
ويف جلسة أخرى حرض املدعي، ومل حيرض املدعى عليه املواطن )...( وال من ينوب عنه، 
اإلحالة  ورقة  عىل  رشحًا  املحكمة  هذه  يف  اخلصوم  حمرضي  قسم  رئيس  إفادة  وردنا  وقد 
هذه  بموعد  تبليغه  تم  قد  عليه  املدعى  أن  املتضمنة  ١٤٣٤/٠١/١٨هـ،  بتاريخ  املؤرخة 
اجللسة، وقد حدد هلام موعد يف متام الساعة التاسعة والنصف صباحًا موعدًا لسامع دعوى 

طلب إخالء عقار، ولطلب املدعي حضوره فقد أمرت برفع اجللسة. 
ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة، ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه يف موعده 
هذه اجللسة والتي حدد هلا يف متام الساعة احلادية عرشة موعدًا لسامع الدعوى، هذا ومل يردنا 
ما يفيد تبلغ املدعى عليه بموعد اجللسة. هذا وقد قرر املدعي قائاًل: )أطلب تأجيل اجللسة 
حتى أمتكن من حترير دعواي حتريرًا دقيقًا، وحلضور املدعى عليه(. هكذا قرر. وعليه أمرت 

برفع اجللسة. 
ويف جلسة أخرى حرض املدعي، ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من ينوب يف موعد هذه 
اجللسة والتي حدد هلا يف متام الساعة العارشة والنصف موعدا لسامع الدعوى، ومل يردنا ما 
يفيد تبليغه بموعد هذه اجللسة، وبام أن املدعى عليه قد تبلغ شخصيا بموعد جلسة ماضية 

فعليه قررت النظر يف الدعوى غيابيًا.
ثم ادعى املدعي قائال يف حترير دعواه عىل املدعى عليه الغائب عن جملس احلكم الرشعي 
املواطن )...(: )لقد استأجر املدعى عليه الغائب عن جملس احلكم )...( املحل ذا الرقم )١( 
من جمموعة حمالت بالقرب من دار )...( يف )...( واململوك منفعتها يل، بموجب عقد اإلجيار 
 ١٦٠٩٢ الرقم  ذي  اإلجيار  عقد  بموجب   )...( املواطن  املحالت  مالك  وبني  بيني  املربم 
بتاريخ ١٤٣٣/٢/٢هـ املدة من تاريخ ١٤٣٣/١/١هـ حتى تاريخ ١٤٣٧/١٢/٣٠هـ. 
بتاريخ ١٤٣٣/٤/١هـ حتى  تبدأ  املحل ملدة سنة واحدة،  املدعى عليه هذا  ولقد أجرت 
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تاريخ ١٤٣٤/٣/٣٠هـ بمبلغ، وقدره مخسة وعرشون ألف ريال، سدد عند كتابة العقد 
فقد  الثانية  الدفعة  وأما  األوىل،  الدفعة  هي  ريال  ومخسامئة  ألف  عرش  اثنا  وقدره  مبلغا 
استحقت بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١هـ، ومل يسدد يل منها رياال واحدا حتى تاريخ هذا اليوم، 
ويف شهر ذي القعدة من عام ١٤٣٣هـ طالبت املدعى عليه الغائب بإخالء العقار عن طريق 
اهلاتف، وواعدين باخلري، ولكنه ماطل يف اإلخالء. أطلب إثبات ذلك، وإلزام املدعى عليه 

بإخالء املحل املوصوف يف هذه الدعوى. هذه دعواي(. 
بينة،  )نعم، لدي  قائال:  فأجاب  بينة عىل دعواه؟  لدية  املدعي: هل  منا سؤال  ثم جرى 

وسوف أحرضها يف اجللسة القادمة(. هكذا أجاب، وعليه أمرت برفع اجللسة. 
ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة، ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه، وقد وردنا 
خطاب مدير شعبة أمن املحاكم الرشعية ذو الرقم ٥/١٥٧٦/٢٢يف ١٤٣٤/٩/٣٢هـ، 
وتم  بالتحديد،  سكنه  مقر  عىل  يستدل  ومل  املذكور،  عنوان  إىل  االنتقال  تم  أنه  واملتضمن 
االتصال عىل اهلاتف املفصول عن اخلدمة، علاًم بأن املدعى عليه مل يراجع وال يوجد له رقم 
املرفق، هذا وقد قرر املدعي قائاًل: )أطلب  املندوب  هاتف لالستدالل عىل حسب حمرض 

إعطائي مهلة؛ لكي أحرض البينة يف اجللسة القادمة(، وعليه أمرت برفع اجللسة. 
جرى  ثم  عنه،  ينوب  من  وال  عليه  املدعى  حيرض  ومل  املدعي،  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
قائاًل:  بإحضارها يف هذه اجللسة؟ فأجاب  التي وعد  البينة  املدعي: هل أحرض  منا سؤال 
)نعم، لقد أحرضهتا(، ثم أبرز لنا عقد إجيار مربم بينه وبني املدعى عليه )...( بعقد إجيار 
برقم ١٦٠٩٢، وهذا نص احلاجة منه: )الطرف األول املـؤجــر )...(، والطرف الثاين: ) 
املستأجر( )...( املهنة: متسبب رقم بطاقة األحوال )...( الصادرة من املدينة املنورة بتاريخ: 

١٤١٢/٠٢/٢٥هـ، بعون اهلل تعاىل تم االتفاق بني الطرفني عىل اآليت:
أوال - أجر الطرف األول للطرف الثاين املحل التجاري،ذي الرقم واحد ) ١ (، الواقع 

يف حي )...( بجوار إدارة )...( .
السنوية مبلغ وقدره ) ٢٥٠٠٠ ريال( مخسة وعرشون ألف ريال،  ثانيا - قيمة األجرة 
ألفًا  عرش  اثنا  ١٢٥٠٠ريال(    ( وقدره  مبلغ  مقدما  يدفع  أشهر،  ستة  كل  بمعدل  وذلك 
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ومخسامئة ريال، الدفعة األوىل، وتدفع الدفعة الثانية بتاريخ: ١٤٣٣/٠٦/١هـ.
يف  وتنتهي  ١٤٣٣/٠٤/٠١هـ،  تاريخ  من  ابتداء  واحد،  عام  اإلجيار  مدة  ثالثا - 
١٤٣٤/٠٣/٣٠هـ. وجتــدد تلقائيا ملدة مماثلة ما مل خيطر أحد الطرفني اآلخر بعدم رغبته 

يف جتديد هذا العقد قبل انتهاء مدته بشهر عىل األقل. 
رابعا - يتعهد املستأجر بسداد األجرة يف املواعيد املحددة يف هذا العقد، وإذا تأخر عن 

السداد فللمؤجر احلق يف إخالئه من العني فورا دون قيد أو رشط. 
خامسا - ال جيوز للمستأجر تغيري معامل املكان املؤجر أو الواجهات اخلارجية إال إذا وافق 
املؤجر عىل ذلك خطيا، وكامل املصاريف عىل عاتق املستأجر، وال جيوز إزالتها إال إذا طلب 

املؤجر ذلك. 
سادسا -استهالك الكهرباء واملاء عىل عاتق املستأجر. 

التنازل عنه  العقد، وال جيوز  املبني اسمه يف هذا  للمستأجر  العقد شخيص  سابعا -هذا 
للغري  أو تأجري كل املكان أو بعضه من الباطن حتى ولو كان ألقرب أقربائه إال بموافقة 

املؤجر خطيا.
ثامنا -عىل املستأجر أن حيافظ عىل املكان املؤجر له حمافظة املالك ملاله، وعليه أن يسلم 
املكان عند إخالئه يف حاله جيدة كام تسلمه، وعىل املستأجر إصالح أي تلف أو رضر يصيب 

املنافع واألدوات يف العني املؤجرة عليه وعىل حسابه. 
وعليه جرى التوقيع(. انتهى.

برقم  إجيار  بعقد  معنون   )...( العقار  مالك  وبني  بينه  مربم  إجيار  عقد  لنا  أبرز  ثم 
 ( الثاين:  الطرف   )...( املـؤجــر(   ( األول:  )الطرف  منه:  احلاجة  نص  وهذا   ،١٦٠٩٢
املستأجر( )...( املهنة: متسبب رقم بطاقة األحوال )...( الصادرة من املدينة املنورة بتاريخ 

١٤٠٧/٠٦/١٩هـ، بعون اهلل تعاىل تم االتفاق بني الطرفني عىل اآليت: 
أوال - أجر الطرف األول للطرف الثاين عدد )٤( حمالت مع سكن خلف الواقع يف حي 

)...( بجوار إدارة )...(. 
وذلك  ريال،  ألف  تسعون  ريال(   ٩٠٠٠٠( وقدره  مبلغ  السنوية  األجرة  ثانيا -قيمة 
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بمعدل كل ستة أشهر يدفع مقدما مبلغ وقدره )٤٥٠٠٠ ريال( مخسة وأربعون ألف ريال 
الدفعة األوىل، وتدفع الدفعة الثانية بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١هـ. 

يف  وتنتهي  ١٤٣٣/٠١/٠١هـ،  تاريخ  من  ابتداء  سنوات،  مخسة  اإلجيار  ثالثا -مدة 
١٤٣٧/١٢/٣٠هـ. وجتــدد تلقائيا ملدة مماثلة ما مل خيطر أحد الطرفني اآلخر بعدم رغبته 

يف جتديد هذا العقد قبل انتهاء مدته بشهر عىل األقل. 
العقد، وإذا تأخر عن  املواعيد املحددة يف هذا  املستأجر بسداد األجرة يف  رابعا -يتعهد 

السداد فللمؤجر احلق يف إخالئه من العني فورا دون قيد أو رشط. 
خامسا -ال جيوز للمستأجر تغيري معامل املكان املؤجر أو الواجهات اخلارجية إال إذا وافق 
املؤجر عىل ذلك خطيا، وكامل املصاريف عىل عاتق املستأجر، وال جيوز إزالتها إال إذا طلب 

املؤجر ذلك.
سادسا -استهالك الكهرباء واملاء عىل عاتق املستأجر . 

سابعا -حيق للمستأجر تأجري املحالت والسكن ألي مستأجر آخر دون الرجوع للمؤجر. 
ثامنا -عىل املستأجر أن حيافظ عىل املكان املؤجر له حمافظة املالك ملاله، وعليه أن يسلم 
املكان عند إخالئه يف حاله جيدة كام تسلمه، وعىل املستأجر إصالح أي تلف أو رضر يصيب 

املنافع واألدوات يف العني املؤجرة عليه وعىل حسابه.
وعىل هذا جرى التوقيع( . انتهى. 

ثم جرى منا سؤال املدعي: هل لديه زيادة بينة؟ فأجاب قائاًل: )ال، ليس لدي سوى ما 
بأدائها،  قدمته(. هكذا أجاب، ثم جرى منا عرض يمني االستظهار عىل املدعي، فاستعد 
اليمني الغموس، فأرص عىل أدائها، ثم أذنت  ثم جرى منا ختويفه باهلل سبحانه وتعاىل من 
له بأداء اليمني الرشعية، فحلف قائاًل: )واهلل العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم عامل 
الغيب والشهادة فاطر السموات واألرض بأنني قد أخربت املدعى عليه )...(  بعدم رغبتي 
يف جتديد عقد اإلجيار املربم بيني وبينه يف شهر ذي القعدة عن طريق اهلاتف، وأنه قد واعدين 

باإلخالء ومل خيِل حتى تاريخ هذا اليوم، واهلل عىل ما أقول شهيد(.
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى ولالطالع عىل أوراق املعاملة، وبام أن املدعى عليه قد تم 
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تبليغه لشخصه بموعد اجللسة الثانية ومل حيرض، ومل يقدم عذرًا لعدم حضوره؛ مما يدل نكوله 
البينة عىل العقد املربم بني املدعي وبني  عن اجلواب عىل الدعوى، وبام أن املدعي قد أقام 
املدعى عليه املشار إليه أعاله، ونظرًا ملا تضمنه عقد اإلجيار املشار إليه بعاليه، وبام أن املدعي 
قد أدى اليمني الرشعية  املثبتة جلميع ما ذكر فقد ألزمت املدعى عليه )...( بإخالء العقار 
حمل الدعوى. هذا ماظهر يل، وبه حكمت، وهذا حكم يعد غيابيا يف حق املدعى عليه، وهو 

عىل حجته متى ما حرض.
وبعرضه عىل املدعي قرر قناعته باحلكم، كام أمرت  بإرسال نسخة احلكم عىل املدعى عليه، 
وأن له ثالثني يومًا من تاريخ استالمه لنسخة احلكم لتقديم الئحته االعرتاضية خالل هذه 
املدة، فإذا مل يتقدم بالئحته االعرتاضية خالل هذه املدة فإن حقه يسقط يف تقديم االعرتاض، 
اعة الثانية ظهرًا. و باهلل التَّوفيق، وصىلَّ  ويكتسب احلكم القطعية، وبه اختتمت اجللسة السَّ

ٍد، وعىل آله و صحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ.  م عىل نبيِّنا حممَّ اهلل وسلَّ

األحد  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
بموجب  املنورة  املدينة  من  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  لنا  عادت  ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ 
تدقيق احلكم واملالحظة  الرقم ٣٤١٦٠٥٢ يف ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ واملتضمن  خطاهبم ذي 
يف   ٣٥١٤٥٠٣٧ الرقم  ذي  قرارهم  بموجب  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قبل  من  عليه 
والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  منه:  احلاجة  نص  وهذا  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، 
القضية  حاكم  فضيلة  أن  لوحظ  ييل:  ما  ملالحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  تقرر  االعرتاضية 
رفع احلكم إىل حمكمة االستئناف دون أن يشري يف الضبط والصك إىل ما يثبت تبلغ املحكوم 
عليه بنسخة من صك احلكم أو ما يثبت تعذر تسليمه نسخة صك احلكم الغيايب، وال بد من 
٥/١٧٦( من نظام املرافعات الرشعية والئحته  ذلك عىل حسب مقتىض املادتني )٤/١٧٦ 
التنفيذية، فعىل فضيلته االطالع وإجراء الالزم حيال ما ذكر، ورصد ما جيد يف الضبط والصك 

وسجله، ومن ثم  إعادة املعاملة( انتهى. 
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مدير  بموجب خطاب  إفادتنا  تم  قد  بأنه  الفضيلة أخربهم  ما ذكره أصحاب  ولوجاهة 
شعبة أمن املحاكم برقم ٥/١٥٧٦/٢٢ يف ١٤٣٤/٩/٢٣هـ واملتضمن أن هاتف املدعى 
عليه مفصول عن اخلدمة، ومل يعلم له حمل إقامة، وبام أنه قد تعذر تبليغ املدعى عليه باحلكم، 
ونظرًا ملا قرره  أصحاب الفضيلة من املادة املشار إليها أعاله؛ لذا قررت إعادت املعاملة إىل 
أصحاب الفضيلة لتدقيق احلكم عىل حسب املتبع نظامًا، وعليه فال زلت عىل ما حكمت 
به سابقًا، وأمرت بإحلاق ذلك يف الصك وسجله. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ.
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعُد، بناء عىل املعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٤١٦٠٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٨هـ 
واملحالة إلينا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٨٨٦٧١ واملقيدة 
الدائـرة  وأعضاء  نحـن -رئيس  مّنا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٤/٣هـ  بتاريخ  املحكمة  هبذه 
احلقوقيـة األوىل يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة -االطالع علـى ما أحلقه فضيلة 
الصادر  احلكم  املنورة بصك  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  القضية  حاكم 
الرقم  ذي  السابق  قرارنا  عىل  جوابًا  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤٣٤٣٠٥٦ برقم  منه 
٣٥١٤٥٠٣٧ والتاريخ ١٤٣٥/٢/١٢هـ، وقررنا املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، 

وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه أمجعني.
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 24اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٦٣٨٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٤ رقم القرار: ٣٥١١٤٢٨٠ 

إمهالا تلباطنا-ا منا إجارةا تلعقدا-ا خمالفةارشوطا تألجلةا-ا تقميلا عدما عقارا-ا إخالءا
تلعنياتملؤجلةا-اشهادةاشهوداعدولا-ايمنياتالساظهارا-اتبميغاشخيصا-اسامعاتلدعوىا

غيابياا-احكلاغيايبا-اإلزتماباإلخالء.

لا-سولاتلنبياعميهاتلصالةاوتلقالملا)تملقمموناعىلارشوطهلا(.
2ا-اتملادتانا)55/لا-ا2(اوا)٧٦ل(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

اا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلرضرايزتل”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إلزامه بإخالء العقار الذي استأجره منه لعدم 
سداده األجرة ، وملخالفته رشوط العقد بتأجري العقار من الباطن وإمهاله، وقد غاب املدعى 
عليه مع تبلغه لشخصه بالدعوى، وبطلب البينة من املدعي أبرز عقد إجيار مطابق لدعواه، 
كام أحرض شاهدين معدلني رشعا، فشهدا عىل إمهال املدعى عليه للعني املؤجرة وتأجريها 
للعزاب، ثم أدى املدعي يمني االستظهار طبق ما طلب منه؛ ولذا فقد حكم القايض غيابيا 
بإلزام املدعى عليه بإخالء العقار املوصوف يف الدعوى حاال، وهو عىل حجته متى ما حرض، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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ويف  املنورة،  باملدينة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
والنصف  التاسعة  الساعة  األوىل  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٢/١٦هـ  السبت  اليوم  هذا 
صباحًا، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم 
وتاريخ   ٣٤١٢٨٤٤٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/١٧هـ  وتاريخ   ٣٤٢٦٣٨٧
١٤٣٤/٠١/١٧هـ حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، 
بموعد  تبليغه لشخصه  تم  وقد  عنه،  ينوب  من  )...( وال  املواطن  عليه  املدعى  ومل حيرض 
صباحًا،  التاسعة  الساعة  متام  ويف  السبت  يوم  ويف  ١٤٣٤/٢/٢هـ،  بتاريخ  سابقة  جلسة 
وكنت منتدبًا يف وقتها إىل املحكمة العامة بمحافظة بيشة بموجب قرار معايل وزير العدل 
املحكمة  هذه  يف  اخلصوم  حمرض  إفادة  حسب  عىل  ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ  ٢٢٣١٥يف  برقم 

املوظف )...( عىل ورقة التبليغ املؤرخة يف ١٤٣٤/١/١٧هـ.
الدعوى  لسامع  التاسعة صباحًا موعدًا  الساعة  متام  هلا يف  والتي حدد  اجللسة  وأما هذه 
التبليغ املؤرخة  فقد وردنا إفادة رئيس حمرضي اخلصوم يف هذه املحكمة رشحًا عىل ورقة 
إفادة  حسب  عىل  األسبوع  بداية  غائب  املذكور  املعلم  أن  واملتضمن  ١٤٣٤/٢/٢هـ،  يف 
مدير املدرسة، هذا وقد قرر املدعي قائاًل: )أطلب تأجيل اجللسة، لعل املدعى عليه حيرض يف 

اجللسة القادمة(. هكذا أجاب. وعليه أمرت برفع اجللسة.
فتحت  صباحًا  العارشة  الساعة  متام  ويف  ١٤٣٤/٠٤/٢١هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف 
الوكيل   )...( الرقم  ذات  الوطنية  اهلوية  حيمل   )...( املواطن  حرض  وفيها  الثانية،  اجللسة 
الرشعي عن املدعي )...( بموجب صك الوكالة الصادرة كتابة عدل املدينة املنورة األوىل 
وإقامة  املرافعة  حق  وكالته  يف  له  واملخول  ١٤٣٤/٠٤/١٣هـ،  يف   ٣٤٤٤٧٥٢٥ برقم 
اليمني  الدعوى واملدافعة وسامع الدعوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار واإلبراء وطلب 
وقبول احلكم واالعرتاض عليه، ومل حيرض املدعى عليه املواطن )...( وال من ينوب عنه يف 

موعد هذه اجللسة والتي حدد هلا يف متام الساعة التاسعة والنصف موعدًا لسامع الدعوى. 
ورقة  عىل  رشحًا  املحكمة  هذه  يف  اخلصوم  حمرضي  قسم  رئيس  إفادة  وردنا  وقد  هذا، 
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التبليغ املؤرخة يف ١٤٣٤/٠٢/١٦هـ واملتضمنة أن املدعى عليه متغيب منذ أسبوعني عىل 
حسب إفادة مدير املدرسة، وعليه قررت سامع الدعوى غيابيًا.

هذا، وبسؤال املدعي وكالة عن دعواه قرر قائاًل: )أطلب إعطائي مهلة حتى أمتكن من 
الرجوع عىل موكيل وحترير دعواه حتريرًا دقيقًا(. هكذا أجاب. وعليه أمرت برفع اجللسة.

فتحت  صباحًا  والنصف  الثامنة  الساعة  متام  ويف  ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ  الثالثاء  يوم  ويف 
اجللسة الثالثة، وفيها حرض املدعي وكالة، ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه يف موعد 

هذه اجللسة والتي حدد هلا يف متام الساعة الثامنة صباحًا موعدًا لسامع الدعوى.
هذا، ثم جرى منا سؤال املدعي وكالة عن دعواه، فادعى عىل الغائب عن جملس احلكم 
املواطن )...( قائاًل يف حترير دعواه عليه: )لقد استأجر املدعى عليه )...( من موكيل الفيال 
امللكية  وثيقة  بموجب   )...( ملوكيل  واململوكة   )...( من  بالقرب  الرشقية  باحلرة  الواقعة 
الصادرة من كتابة عدل املدينة املنورة األوىل، وال أعلم رقمها وال تارخيها، وسوف أفيدكم 
حتى  ١٤٣١/١١/٠١هـ  بتاريخ  تبدأ  سنوات،  مخس  ملدة  وذلك  القادمة،  اجللسة  يف  به 
الدفعة  سدد  وقد  ريال،  ألف  ثالثون  قدرها  سنوية  بأجرة  ١٤٣٦/١١/٠١هـ،  تاريخ 
األوىل، وقدرها مخسة عرش ألف ريال، وبعد ذلك مل يسدد ملوكيل ريااًل واحدًا، وقد حل 
عليه حتى تاريخ هذا اليوم مخس دفعات بمبلغ وقدره ستون ألف ريال مل يسدد ملوكيل منها 
ريااًل واحدًا، وقد ماطل موكيل يف تسديد األجرة، كام أنه قام بتأجري الفيال للعزاب، وهي 
املستأجر ال يؤجر عىل  أن  العقد يف  بنود  بندًا من  بذلك  بجوار سكن عوائل، وقد خالف 
يتنازل عن عقد اإلجيار للغري إال بإذن خطي من املؤجر، ومل يستأذن موكيل يف  الغري، وال 
ذلك، وبام أن املدعى عليه مماطل يف تسديد األجرة وقد خالف بندًا من بنود العقد فقد طالب 
موكيل املستأجر املدعى عليه باإلخالء مرارًا وتكرارًا، إال أنه يرفض اإلخالء. أطلب احلكم 
عىل املدعى عليه بإخالء الفيال املوصوفة يف الدعوى وتسليمها ملوكيل حااًل. هذه دعواي(. 
وبام أن املدعى عليه قد تغيب عن جلسة سابقة تبلغ هبا لشخصه؛ لذا قررت إكامل سامع 
الدعوى غيابيًا، فجرى سؤال املدعي: هل لديه بينة عىل ما جاء يف دعواه؟ فأجاب بقوله: 
)نعم، لدي بينة، وهي عقد إجيار صادر من مكتب )...( للعقار واخلدمات العامة املؤرخ 
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يف ١٤٣١/٠٩/١٨هـ ومعنون بعقد إجيار(، فجرى االطالع عليه، وهذا نص احلاجة منه: 
)بعون اهلل تعاىل، تم إبرام هذا العقد بني كل من: 

)١( الطرف األول )املؤجر( )...( .
)٢( الطرف الثاين )املستأجر( )...(. 

)٣( مدة اإلجيار مخس سنوات، تبدأ من ١٤٣١/١١/١ إىل ١٤٣٦/١١/١هـ .
)٤( مقدار اإلجيار )٣٠٠٠٠( ريال فقط .

)٥( طريقة دفع اإلجيار: دفعتان، كل دفعة ١٥٠٠٠٠ ألف ريال.
)٦( نوع العقار املستأجر والغرض من استئجاره: فيال .

أن حالته احلارضة  له وفحصه، ووجد  املؤجر  املكان  بأنه كشف عىل  املستأجر  يقر   )٨(
سليمة. 

الداخلية  الرتتيبات  أو  اخلارجية  الواجهات  يف  تغيري  أي  إجراء  للمستأجر  حيق  ال   )٩(
إال بعد احلصول عىل موافقة خطية من املالك أو من ينوب عنه ، وإال كان عىل نفقته 
إعادة املكان املؤجر  إىل حالته التي كان عليها؛ إما فورا وإما عند انتهاء عقد اإلجيار 
عند  وكذا  األول.  الطرف  رغبة  حسب  عىل  االختيار  وهذا  املؤجر،  املكان  وتسليم 
الثاين أن جيري أي تبديل أو تغيري إال بموافقة الطرف  هناية اإلجيار ال حيق للطرف 
املتفق  أو تركيب أحدثه إال وفقا للرشوط  األول اخلطية، وال أن يستنزع أي وضع 
الثاين للطرف األول  التغيري. كل هذا بدون حق مطالبة الطرف  عليها عند إحداث 
بأي تعويض. علام بأن كل اإلصالحات والتغيريات التي سيوافق عليه املؤجر خطيا 

تكون عىل نفقة املستأجر بكاملها. 
)١٠( يتحمل املستأجر كل الرضائب والرسوم واالستيفاءات احلكومية مهام كان نوعها 
األول عىل حسب  للطرف  بتسديدها  املؤجرة، ويقوم  العني  واملقررة عىل  وطبيعتها 
عاتق  عىل  احلكومة  تضعها  التي  والرسوم  الرضائب  عدا  ما  اإلجيار،  تسديد  كيفية 

املالك. 
)١١( أن ثمن املاء والتيار الكهربائي واملنافع واخلدمات األخرى التي تقدم إىل املستأجر 
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فيام يتعلق بالعني املؤجرة هي عىل نفقة املستأجر بكاملها. 
التنازل عن عقد اإلجيار إىل  الغري، وال  الثاين تأجري )الفيال( عىل  )١٢( ال حيق للطرف 

الغري إال بإذن خطي من املؤجر. 
)١٣( كل حريق حيدث يف املكان املؤجر جيعل املستأجر مسؤوال عنه وعن نتائجه املبارشة 

وغري املبارشة، وعن التعويضات عام حلق العني املؤجرة وما جاورها من أرضار. 
)١٤( عند حصول أي خالف أو نزاع ناتج عن هذا العقد وملحقاته فاملحاكم السعودية 

املحلية هي وحدها صاحبة االختصاص. 
)١٥( كل تغيري يف رشوط هذا العقد ال يعتد هبا إال إذا كانت بتوقيع املؤجر وبموافقته 
اخلطية، وكل إيصال بدفع األجرة أو قسط منها أو أي حق للطرف األول وال يكون 

بتوقيع الطرف األول أو من ينوب عنه ال يعتد به. 
)١٦( عند إخالء العني املؤجرة عىل املستأجر تسليمها إىل املؤجر بحالة سليمة وصاحلة 
لالستعامل كام تسلمها بموجب أمر التسليم، وإال فعليه إصالح أو دفع قيمة كل ما 

تسبب فيها من تلف أو أرضار نتيجة استعامله هلا. 
)١٧( الطرف األول غري مسؤول عن األسباب الطارئة بسبب سد املجاري أو سقوط 
اإلجراءات  يتخذ  أن  الثاين  الطرف  وعىل  الكهرباء،  أو  املياه  قطع  أو  األمطار  مياه 

الالزمة بنفسه أمام جهة االختصاص. 
)١٨( ال حيق للطرف الثاين محل أي يشء من أمتعته من املكان املؤجر قبل أن يسدد ما 
يف  احلق  األول  للطرف  كان  وإال  وغريه،  وكهرباء  ماء  واستهالك  اإلجيار  من  عليه 

إجراء احلجز التحفظي عىل األمتعة حتى يتم التسديد. 
)١٩( حرر هذ العقد من نسختني موقعتني من قبل الطرفني، بيد كل منهام نسخة للعمل 

بموجبها، ويعد العقد ساري املفعول من تاريخ التوقيع. 
أمام  ذلك  مسؤولية  ويتحمل  اإلقامة،  لنظام  خمالفني  إيواء  عدم  املستأجر  عىل   )٢٠(

اجلهات الرسمية. 
)٢١( عىل الطرف الثاين )املستأجر( تغيري كيلون باب الشقة الرئييس. 
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مالحظات: أي مالحظة أو شكوى من اجلريان يتحملها املستأجر، وأي خلل يف الفيال أو 
تكسري يتحمله املستأجر، وكذلك يتحمل فواتري الكهرباء واملاء، ويمنع دق املسامري أو أي 

عمل يف اجلدران أو فتح غرفة عىل غرفة، أو الترصف يف مكونات الفيال.
توقيع الطرف األول )املؤجر( ، توقيع الطرف الثاين )املستأجر(( انتهى.

هذا، وبناء عىل ما قرره املدعي وكالة من استعداده إلحضار وثيقة امللكية هلذه الفيال يف 
اجللسة القادمة فقد أمرت برفع اجللسة. 

اجللسة  فتحت  ظهرًا  عرش  الثانية  الساعة  متام  ويف  ١٤٣٤/٦/٢٧هـ  الثالثاء  يوم  ويف 
الرابعة، وفيها حرض املدعي وكالة، ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه يف موعد هذه 
اجللسة والتي حدد هلا يف متام الساعة احلادية عرشة والنصف صباحًا موعدًا لسامع الدعوى.

التبليغ  وقد وردنا إفادة رئيس قسم حمرضي اخلصوم يف هذه املحكمة رشحا عىل ورقة 
املؤرخة يف ١٤٣٤/٥/٢٨هـ واملتضمن )أنه تم االنتقال إىل املدرسة التي يعمل هبا املدعى 
الرتبية  إدارة  طريق  عن  العمل  عن  موقوف  عليه  املدعى  بأن  املدرسة  مدير  وأفاد  عليه، 

والتعليم(. انتهى.
ثم جرى منا سؤال املدعي وكالة عن وثيقة ملكية موكله هلذه الفيال، فأجاب قائاًل: )مل 
أستطع إحضارها يف هذه اجللسة، وأطلب إعطائي مهلة حتى أمتكن من إحضارها(. هكذا 

أجاب، وعليه أمرت برفع اجللسة. 
صباحًا  والنصف  عرشة  احلادية  الساعة  متام  ويف  ١٤٣٤/٨/٢٣هـ  الثالثاء  يوم  ويف 
فتحت اجللسة اخلامسة، وفيها حرض املدعي وكالة، ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب 
عنه يف موعد هذه اجللسة. هذا، وقد أبرز لنا املدعي وكالة وثيقة متلك موكله للعقار املشار 
إليه أعاله الصادر من كتابة عدل املدينة املنورة األوىل برقم ٤/١/٣ يف ١٤١٢/٤/١٦هـ، 

وقد جرى مني االطالع عليها، ووجدهتا كام ذكر املدعي وكالة.
ثم جرى مني سؤال املدعي وكالة: هل لديه زيادة بينة عىل دعواه؟ فأجاب قائاًل: )نعم، 
وأطلب إعطائي مهلة؛ لكي أمتكن من إحضارها(. هكذا أجاب، وعليه أمرت برفع اجللسة 

.
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اجللسة  فتحت  صباحًا  عرشة  احلادية  الساعة  متام  ويف  ١٤٣٤/٨/٢٩هـ  يوم  ويف 
البينة  السادسة، وفيها حرض املدعي وكالة، ثم جرى منا سؤال املدعي وكالة: هل أحرض 
التي وعد بإحضارها يف اجللسة املاضية؟ فأجاب قائاًل: )نعم، أحرضهتا(، هذا، وقد أحرض 
معه للشهادة كاًل من )...( حيمل السجل املدين ذا الرقم )...( من مواليد ١٤٦٤/٧/١هـ، 
املهنة متقاعد، ويسكن يف حي )...( باملدينة املنورة، وعالقته باملدعي ليس له عالقة، وأما 

عالقته باملدعى عليه فجاره املالصق للعامرة حمل النزاع، وطلب سامع ما لديه. 
العائدة   .)...( حي  يف  الواقعة  الفيال  بأن  تعاىل  هلل  )أشهد  قائاًل:  شهد  لديه  ما  وبسؤاله 
الفيال  أبواب  إن  حيث  خرابة؛  صارت  قد  عامريت  بجوار  الواقعة   )...( أصالة  للمدعي 
مكسورة ومفتوحة، وكانت مالذا للبهائم والدواب واملجرمني، وقد قمت بإغالق األبواب 
بنفيس؛ ألنني ترضرت من وضعها، وأخربت املالك بذلك، كام أنه قبل حوايل ثامنية أشهر 
كانت الفيال مؤجرة عىل عزاب، وكانوا داخلني يف الفيال وخارجني منها، والعامئر التي يف 

اجلوار مجيعهم عوائل، واهلل عىل ما أقول شهيد(. هكذا شهد .
ذات  اإلقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية   )...(  )...( املقيم  معه  وكالة  املدعي  أحرض  كام 
املنورة، يعمل سائقا خاصا للمواطن )...(، ويسكن يف حي  املدينة  الرقم )...( جوازات 
)...( يف املدينة املنورة، عالقته باملدعي ليس له به عالقة، كام أنه ليس له عالقة باملدعى عليه. 
كان   )...( أصالة  للمدعي  العائدة  الفيال  بأن  اهلل  )أشهد  قائاًل:  شهد  لديه  عام  وبسؤاله 
يسكنها قبل حوايل سنة عاّمل، وقد علمت بذلك؛ ألن زمييل يدعى )...( كان ساكنًا يف هذه 

الفيال، وقد أخربين هو بذلك، واهلل عىل ما أقول شهيد(. هكذا شهد. 
إحضار  أستطع  )مل  قائاًل:  فأجاب  لبينته  التعديل  املدعي وكالة عن  منا سؤال  ثم جرى 

ذلك يف هذه اجللسة(. هكذا أجاب، وعليه أمرت برفع اجللسة. 
ويف يوم األربعاء ١٤٣٤/٩/٢هـ ويف متام الساعة الثانية عرش والنصف فتحت اجللسة 
السابعة، وفيها حرض املدعي وكالة، ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه، هذا، وقد 
أحرض املدعي وكالة معه كال من املقيم )...( حيمل رخصة اإلقامة ذات الرقم )...(، واملقيم 
)...( حيمل رخصة اإلقامة ذات الرقم )...(، وطلب سامع ما لدهيام، وبسؤاهلام عام لدهيام 
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لنا وعلينا(. هكذا  الشهادة  ثقتان مرضيا  )...( عدالن  الشاهدين ومها  )إن  قائلني:  شهدا 
شهدا، وللتأمل فقد أمرت برفع اجللسة.

ويف يوم االثنني ١٤٣٤/٩/١٤هـ ويف متام الساعة العارشة صباحا فتحت اجللسة الثامنة، 
واملدونة هويته سابقا، ومل حيرض  أصالة  املدعي  املدعي وكالة، وحرض حلضوره  وفيها حرض 
أصالة،  املدعي  عىل  االستظهار  يمني  عرض  منا  جرى  ثم  عنه،  ينوب  من  وال  عليه  املدعى 
الغموس، فأرص عىل  اليمني  بأدائها، ثم جرى منا ختويفه باهلل -سبحانه وتعاىل -من  فاستعد 
أدائها، ثم أذنت له بأداء اليمني، فحلف قائال: )واهلل العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم 
عامل الغيب والشهادة فاطر السموات واألرض بأنني مل أأذن للمدعى عليه )...( بتأجري الفيال 
املوصوفة يف الدعوى، ومل يستأذين يف ذلك، وبأن املدعى عليه قد جعل الفيال خربة ومهملة، 

وأبواهبا مكسورة. واهلل عىل ما أقول شهيد(. هكذا حلف.
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى، وبام أن املدعى عليه قد تغيب عن حضور اجللسات 
حمرض  إفادة  حسب  عىل  لشخصه  األوىل  اجللسة  بموعد  تبلغه  من  الرغم  عىل  املاضية 
املوظف )...(، ومل حيرض ومل يقدم عذرا لعدم حضوره، وهذا يعد نكوال عن  اخلصوم 
اجلواب عىل الدعوى، وبام أن املدعي قد أقام البينة عىل دعواه ضد املدعى عليه يف أنه قام 
بتأجري الفيال من الباطن ملستأجرين عزاب، ونظرا لكون املدعى عليه قد خالف بندا من 
بنود عقد اإلجيار املربم بينهام، ولقوله عليه الصالة والسالم: )املسلمون عىل رشوطهم(، 
وبام أن املدعي وكالة قد أقام البينة عىل أن املدعى عليه قد أمهل العني املؤجرة عىل حسب 
أدى  وقد  والبهائم،  للدواب  مرتعا  املؤجرة  العني  باتت  وأهنا  األول،  الشاهد  شهادة 
املدعي أصالة اليمني الرشعية عىل ذلك، ونظرا ملا قرره الفقهاء من أن الرضر يزال، وبام 
املادتني ١٫٢/٥٥ و  أدى يمني االستظهار عىل دعواه، وبناء عىل  قد  املدعي أصالة  أن 
١٧٦ من نظام املرافعات الرشعية؛ جلميع ما ذكر فقد ألزمت املدعى عليه بإخالء الفيال 
الدعوى حاال. هذا ما ظهر يل، وبه حكمت، وهذا احلكم يف حق املدعى  املوصوفة يف 

عليه يعد غيابيا، وهو عىل حجته متى ما حرض.
وسيتم إن شاء اهلل بعث نسخة من هذا احلكم للمدعى عليه، وإعالمه أن مدة االعرتاض 
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ثالثون يوما يسقط بعدها حقه يف االعرتاض، ويكتسب القطعية إن مل يتقدم بيشء. وباهلل 
التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٤/٩/١٤هـ.

نحن -رئيس  اطالعنا  جرى  فقد  وبعد،  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
املكرمة -عىل الصك  الرابعة يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة  الدائرة احلقوقية  وعضوي 
بعدد  واملسجل  املنورة  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر 
فيه  املتضمن دعوى )...( ضد )...( واملحكوم  ٣٤٣٢٤٧٥٩ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٣هـ 
بام دون باطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم، وعىل فضيلته 

مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم.
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 25اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٧٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٧ رقم القرار: ٣٥١٦٠٣٣٣ 

إخالءاعقارا-اإجارةامناتلباطنا-اتناهاءامدهتاا-اتدتخلاتملؤجلاتألولا-طمبهافقخاتلعقدا
تألصرا-اعدماإذنهاباإلجارةا-ااثبوتاتإلخطارابالفقخا-افقخاتلعقدا-ارصفاتلنظلاعنا

طمباتإلخالء.

شهادةاتلشهود.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إلزامه بإخالء املحل الذي استأجره منه من الباطن 
النتهاء مدة العقد وعدم رغبته يف جتديده، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه قرر رفضه إلخالء 
املحل لكونه أبرم عقد إجيار مع الرشكة مالكة العقار، وطالب املدعي برد األجرة التي سلمها 
له عن املدة األخرية، ثم تداخل وكيل الرشكة يف الدعوى، وقرر رغبتها يف فسخ العقد املربم مع 
املدعي عند انتهاء مدته، وأهنا أخربته بذلك قبل مدة كافية، فرفض الفسخ، وقد أحرض وكيل 
الرشكة البينة املعدلة رشعا عىل ذلك، كام أقر بأن املدة التي طالب املدعى عليه برد أجرهتا هي 
من ضمن مدة املدعي يف عقده املربم مع الرشكة؛ ولذا فقد حكم القايض بفسخ العقد املربم بني 
الرشكة املتداخلة واملدعي اعتبارا من انتهاء مدته، وبرصف النظر عن طلب املدعي إخالء املدعى 
عليه، وطلب املدعى عليه رد ما دفعه من أجرة للمدعي عن املدة املذكورة، فاعرتض أطراف 
الدعوى، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف، كام قررت رفض االلتامس املقدم من املدعي. 
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أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناء  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
برقم  املساعد  املنورة/  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٤١٠٣٢٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ـــ  ١٤٣٤/٠١/٠٣ه وتاريخ   ٣٤٢٤٧٩
سعودي   )...( املدعي  حرض  ١٤٣٤/٠٦/١٠هـ  السبت  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠١/٠٣هـ، 
سعودي   )...( عليه  املدعى  حيرض  ومل   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
باملوعد عىل حسب  تبلغه  الرغم من  الرقم )...( عىل  املدين ذي  السجل  اجلنسية بموجب 

إفادة قسم حمرضي اخلصوم. 
ويف يوم االثنني ١٤٣٤/١١/٢٤هـ حرض املدعي )...(، كام حرض )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته الوكيل الرشعي عن )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بالوكالة ذات الرقم ٢٣٧٢٦ يف ١٤٣٣/٥/٢٦هـ 

الصادرة من كتابة العدل الثانية بمحافظة جدة. 
الرقم ٣١٠  ذا  املحل  استأجرت  منذ عام ١٤٢٢هـ  )إنه  قائاًل يف دعواه:  وادعى األول 
 )٤٩٥٠٠٠( بمبلغ  الرشيف  النبوي  املسجد  شامل   )...( برج  يف  الواقع   )...( رشكة  من 
 )...( عليه  املدعى  عىل  أجرته  ثم   ،)٤٩٥٠٠٠( ريال  ألف  وتسعني  ومخسة  أربعامئة  ريال 
أدفع  زلت  وال  ريال )٥٩٠٠٠٠(،  ألف  مخسامئة وتسعني  بمبلغ  العام ١٤٢٢هـ  نفس  يف 
بمبلغ  ١٤٣٤هـ  عام  يف   )...( رشكة  من  استأجرته  حيث  اآلن؛  حتى  سنة  كل  اإلجيارات 
)١٬٥٥٠٬٠٠٠( ريال مليون ومخسامئة ومخسني ألف ريال، وأجرته عىل املدعى عليه )...( 
بمبلغ )٢٬٠١٠٬٠٠٠( ريال مليونني وعرشة آالف ريال، ثم بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ 
بلغت املدعى عليه )...( كتابيًا وشفهيًا بطلبي إخالء املحل املذكور ذي الرقم ٣١٠، فرفض 
إخالء املحل وحول يل إجيار املحل بمبلغ )٢٬٠١٠٬٠٠٠( ريال لعام ١٤٣٤هـ حتوياًل عىل 
حسايب البنكي بدون إذين، وال يزال يرفض إخالء املحل؛ لذلك أطالبه بإخالء املحل فورًا 

وتسليمه يل. هذه دعواي(. 
وبسؤال املدعى عليه أجاب قائاًل: )ما ذكره املدعي يف دعواه غري صحيح، والصحيح أن 
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موكيل استأجر املحل ذا الرقم ٣١٠ عام ١٤٢٢هـ من املدعي بمبلغ )٥٩٠٬٠٠٠( ريال، 
وال زلنا ندفع اإلجيارات بارتفاع. ثم يف سنة ١٤٣٣هـ أعطيناه أجرة بمبلغ )٢٬٠١٠٬٠٠٠( 
شهر  ويف  ريال،   )٢٬٠١٠٬٠٠٠( بمبلغ  ١٤٣٤هـ  لعام  األجرة  له  دفعنا  وكذلك  ريال، 
شوال ١٤٣٣هـ  أصدرت رشكة )...( املالكة لربج )...( تعمياًم عىل مجيع املحالت بوجوب 
توقيع عقد اإلجيار مع الرشكة مبارشة دون عقد الباطن، فتجاوبنا مع طلب الرشكة املالكة، 
لعام   ٣١٠ الرقم  ذي  املحل  باستئجار  الرشكة  مع  مبارشة  العقد  ووقعنا  لدهيم  وحرضنا 
إجيار  الرشكة  الواحدة، وسلمنا  للسنة  ريال  بمبلغ )٢٬١٨٦٬٨٠٠(  ١٤٣٤ و ١٤٣٥هـ 
عام ١٤٣٤هـ ونصف عام ١٤٣٥هـ، ونحن اآلن نطالب املدعي باستعادة ما أخذه منا من 

أجرة عام ١٤٣٤هـ، ومقداره )٢٬٠١٠٠٬٠٠( ريال. هذا جوايب(. 
ثم إنه يف نفس اجللسة حرض )...( )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...( سعودي  العقارية   )...( التنفيذي لرشكة  الرئيس  الرشعي عن  الوكيل  )...( بصفته 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٤٤٨٠٩٦١ 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  الرشعي  الوكيل  هذا  وبصفة  ١٤٣٤/٤/١٧هـ  يف 
السجل املدين رقم )...( بصفته رئيس جملس إدارة رشكة )...(  العقارية بموجب الوكالة 

ذات الرقم ١٤٢٧٧ يف ١٤٣٣/٢/٢٧هـ الصادرة من كتابة العدل باملدينة املنورة. 
الرقم  ذي  للمحل  املستأجر  هو  من  للرشكة  الرشعي  الوكيل  احلارض  سؤال  جرى  ثم 
٣١٠ الواقع يف برج )...( لعام ١٤٣٤هـ، فأجاب وكيل الرشكة احلارض قائاًل: )املستأجر 
احلقيقي للمحل ذي الرقم ٣١٠ الواقع يف برج )...( لعام ١٤٣٤هـ هو املدعي )...( للمدة 
ومخسامئة  مليون   )١٥٥٠٠٠٠( بمبلغ  ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ  حتى  ١٤٣٤/١/١هـ  من 
ومخسني ألف ريال، وقبل أسبوعني بلغنا املدعي )...( بالفسخ، ولكنه رفض ذلك، وكتبنا 
حمرضًا برفض استالمه كتابنا بتبلغه للفسخ، وقد حاولنا الصلح مع الطرفني يف شهر شوال 
زالت  وال  الصلح،  جملس  ينعقد  ومل  املدعي،  حيرض  ومل  عليه،  املدعى  فحرض  ١٤٣٤هـ، 
الرشكة مرصة عىل فسخ العقد مع املدعى )...( اعتبارًا من ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ، ونحن اآلن 
نبلغه أمام املحكمة للمرة الثانية برغبتنا فسخ العقد معه اعتبارًا من ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ، ثم 
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جرى رفع اجللسة للتأمل يف القضية(. 
بالوكالة  ويف يوم االثنني ١٤٣٤/١٢/٢هـ حرض املدعي )...( كام حرض املدعى عليه 
يف   ٢٣٧٢٦ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( عن  الرشعي  الوكيل  بصفته   )...(
)...( بصفته  الثانية بجنوب جدة، كام حرض  العدل  كتابة  الصادرة من  ١٤٣٣/٥/٢٦هـ 
الوكيل الرشعي عن الرئيس التنفيذي لرشكة)...( العقارية )...( وبصفته الوكيل الرشعي 

عن )...( رئيس جملس إدارة رشكة )...( العقارية.
ويف نفس اجللسة أبرز وكيل املدعى عليه كتابًا هذا نصه: )الرقم ١٦/١٦٠٣٩، التاريخ 
املنورة، حيفظه  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  ١٤٣٤/١١/١٠هـ، فضيلة 

اهلل.
قبل  التي  املدعي  بدعوى  جاء  ما  إىل  إشارة  وبعد،  وبركاته  اهلل  ورمحة  عليكم  السالم 
اخلوض يف موضوعها أتقدم بالدفع بعدم اختصاص حمكمة املدينة املنورة العامة مكانيًا بنظر 
موضوعها عماًل بنص املادة ٣٦/٣٤ من نظام املرافعات الرشعية والئحته التنفيذية، وذلك 
لكون مقر إقامتي الدائم واالعتيادي هو مدينة جدة وفقًا لفاتورة الكهرباء املرفقة، كام أن 
مقر إدارة املؤسسة التابعة يل هو كذلك مدينة جدة وفقًا للسجل التجاري املرفق، األمر الذي 

يكون معه دفعي -واحلال ما ذكر -دفعًا وافق صحيح النظام وجديرًا بالقبول. 
ولكون مقر إقامتي االعتيادي وكذا مقر إدارة منشأيت التجارية هو مدينة جدة فإين أطلب 
رصف النظر عن دعوى املدعي لعدم االختصاص املكاين بنظرها عماًل بنص املادة ٣٦/٣٤ 
من نظام املرافعات الرشعية والئحته التنفيذية، وإفهامه بأنه يف حال رغب مواصلة دعواه 
بإقامتها أمام املحكمة التابع هلا مقر إقامتي، واهلل حيفظكم ويرعاكم )...( الوكيل الرشعي 

)...((. انتهى.
ثم أبرز وكيل الرشكة )...( حمرضًا هذا نصه: )حمرض رفض استالم خطاب إلغاء عقد؛ 
إىل  خطاب  إرسال  تم  ٢٠١٣/٩/٤هـ  املوافق  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  األربعاء  يوم  يف  إنه 
املحل ذي الرقم )٣١٠( املستأجر من االستاذ )...( الكائن بالدور األريض بمركز )...( 
السكني والتجاري، وذلك لتسليمه اخلطاب ذا الرقم )ص ع / ٢١٩/١٢٠١٢( والتاريخ 
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ذي  العقد  جتديد  يف  الرغبة  عدم  واملتضمن  ٢٠١٣/٩/٤م،  املوافق  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ 
إليه  املشار  باملحل  والتاريخ ١٤٢٢/٥/٢٨هـ اخلاص  الرقم )طود / ط غ ٢٠١١/٢٨( 
أعاله، ورفض املوجودون باملحل استالم اخلطاب املشار إليه أعاله، وعليه جرى حترير هذا 
املحرض. )...( رئيس قسم خدمات العمالء رشكة )...( توقيعه )...( توقيعه )...( توقيعه 
)...( مسؤول خدمات العمالء توقيعه )...( مرشف أمن توقيعه )...( مرشف أمن توقيعه( 

انتهى.
وبعرضه عىل املدعي أجاب قائاًل: )هذا املحرض غري صحيح، ومل يسبق أن تبلغت من قبل 
الرشكة بطلب فسخ العقد معي. واملحل ذو الرقم ٣١٠ ال يوجد به أحد من عاميل؛ لكون 

املدعى عليه استأجره مني. هذا جوايب(.
ثم طلبت من وكيل الرشكة إحضار شهوده املذكورين مع املزكني يف اجللسة القادمة فالتزم 
باستالم  تفيد  الربيد  إدارة  إن شاء اهلل مشهدًا من  القادمة  بذلك، وقال: )سأحرض اجللسة 

املدعي خلطابنا بتبليغه طلب الفسخ(. هكذا قرر. 
بالوكالة  املدعى عليه  املدعي )...(،وحرض  يوم االثنني ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ حرض  ويف 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته الوكيل الرشعي عن 
)...( بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة عدل الثانية بجنوب جدة برقم ٣٤١٥٩٩٢٧٣ 
يف ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، وبصفة األخري هو الوكيل الرشعي عن املدعى عليه باألصالة )...( 

بموجب الوكالة ذات الرقم ٢٣٧٢٦ يف ١٤٣٣/٥/٢٦هـ.
الوكيل  بصفته   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  كام 
التنفيذي لرشكة )...(  العقارية )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل  الرشعي عن املدير 
١٤٣٤/٤/١٧هـ،  يف   ٣٤٤٨٠٩٦١ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  املدين 
ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  الرشعي  الوكيل  هو  األخري  وبصفة 
الرقم  ذات  الوكالة  بموجب  العقارية   )...( رشكة  إدارة  جملس  رئيس  بصفته   )...( الرقم 

١٤٢٧٧ يف ١٤٣٣/٢/٢٧هـ الصادرة من كتابة عدل املدينة الثانية.
سعودي   )...( الشاهد  وأدائها  للشهادة   )...( رشكة  وكيل  أحرض  اجللسة  نفس  يف  ثم 
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يف  أنه  )أشهد  قائاًل:  شهد  وباستشهاده   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
إدارة  العاملني يف  العرص ذهبنا جمموعة من  يوم األربعاء ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ وبعد صالة 
برج )...( وبرج )...( إىل حمل الذهب ذي الرقم ٣١٥ واملستأجر من املدعي )...( لتسليمه 
خطاب من رشكة )...( إىل املدعي )...( واملتضمن عدم الرغبة يف جتديد العقد ذي الرقم 
الرقم ٣١٠  باملحل ذي  اخلاص  والتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٨هـ  ) طود/ ط غ ٢٠١١/٣٨( 
الرقم ٣١٥ ، ورفض  الرقم ٣١٠ واملحل ذي  املحل ذي  املدعي )...( مستأجر  إن  حيث 
بحجة  اخلطاب  عاملني -استالم  ثالثة  ٣١٥ -وعددهم  الرقم  ذي  باملحل  املوجودون 
توجيهات من صاحب املحل املدعي )...(، وجرى إعداد حمرض رفض استالم، ووقعت 

عليه. وهذه شهاديت(. 
معروف  فهو   )...( الشاهد  )أما  قائاًل:  أجاب  املدعي  عىل  وشهادته  الشاهد  وبعرض 

عندي وحمل الثقة واألمانة، وأما شهادته ففي ذمته، وال أعلم عن صحتها. هذا جوايب(. 
الشاهد )...( سعودي اجلنسية بموجب  كام أحرض وكيل رشكة )...( للشهادة وأدائها 
السجل املدين ذي الرقم )...( من مواليد املدينة املنورة عام ١٤٠٥هـ، وباستشهاده شهد 
قائاًل: )أشهد أنه يف يوم األربعاء ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ وبعد صالة العرص ذهبنا جمموعة من 
من  واملستأجر   ٣١٥ الرقم  ذي  الذهب  حمل  إىل   )...( وبرج   )...( برج  إدارة  يف  العاملني 
املدعي )...( لتسليمه خطاب من رشكة )...( إىل املدعي )...(، واملتضمن عدم الرغبة يف 
اخلاص  ١٤٣٢/٥/٢٨هـ  والتاريخ   )٢٠١١/٣٨ غ  ط  طود/   ( الرقم  ذي  العقد  جتديد 
باملحل ذي الرقم ٣١٠؛ حيث إن املدعي )...( مستأجر املحل ذي الرقم ٣١٠ واملحل ذي 
الرقم ٣١٥، ورفض املوجودون باملحل ذي الرقم ٣١٥ -وعددهم ثالثة عاملني -استالم 
رفض  حمرض  إعداد  وجرى   ،)...( املدعي  املحل  صاحب  من  توجيهات  بحجة  اخلطاب 

استالم، ووقعت عليه. وهذه شهاديت(. 
وبعرض الشاهد وشهادته عىل املدعي أجاب قائاًل: )أما الشاهد )...( فهو معروف لدي 
ومن خرية املوظفني يف الرشكة، وأما شهادته ففي ذمته، وال أعلم عن صحتها، ومل يصلني 
خطابات من الرشكة، وهو يعلم أنه مل حيصل مني تقصري جتاه الرشكة، وكنت أجتاوب معه 
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عندما يتصل عيل هاتفيًا من الرشكة. هذا جوايب(. 
 ،)...( الرقم  ذات  باإلقامة  اجلنسية   )...(  )...( الشاهد  للشهادة  أيضا  أحرض  كام 
وباستشهاده شهد قائاًل: )أشهد أنه يف يوم األربعاء ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ وبعد صالة العرص 
ذهبنا جمموعة من العاملني يف إدارة برج )...( وبرج )...( إىل حمل الذهب ذي الرقم ٣١٥ 
واملستأجر من املدعي )...( لتسليمه خطاب من رشكة )...( إىل املدعي )...( واملتضمن عدم 
الرقم )طود/ ط غ ٢٠١١/٣٨( والتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٨هـ  العقد ذي  الرغبة يف جتديد 
 ٣١٠ الرقم  ذي  املحل  مستأجر   )...( املدعي  إن  حيث  ٣١٠؛  الرقم  ذي  باملحل  اخلاص 
ثالثة  ٣١٥ -وعددهم  الرقم  ذي  باملحل  املوجودون  ورفض   ،٣١٥ الرقم  ذي  واملحل 
عاملني -استالم اخلطاب بحجة توجيهات من صاحب املحل املدعي )...(، وجرى إعداد 

حمرض رفض استالم، ووقعت عليه. وهذه شهاديت(. 
وبعرض الشاهد وشهادته عىل املدعي أجاب قائاًل: )أما الشاهد فال أعرفه، وأما شهادته 

فهي يف ذمته. هذا جوايب(. 
كام أحرض أيضًا للشهادة وأدائها الشاهد )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...(، وباستشهاده شهد قائاًل: )أشهد أنه يف يوم األربعاء ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ 
حمل  إىل   )...( وبرج   )...( برج  إدارة  يف  العاملني  من  جمموعة  ذهبنا  العرص  صالة  وبعد 
الذهب ذي الرقم ٣١٥ واملستأجر من املدعي )...( لتسليمه خطاب من رشكة )...( إىل 
املدعي )...( واملتضمن عدم الرغبة يف جتديد العقد ذي الرقم ) طود/ ط غ ٢٠١١/٣٨( 
 )...( املدعي  إن  حيث  ٣١٠؛  الرقم  ذي  باملحل  اخلاص  ١٤٣٢/٥/٢٨هـ  والتاريخ 
باملحل ذي  املوجودون  الرقم ٣١٥، ورفض  واملحل ذي  الرقم ٣١٠  املحل ذي  مستأجر 
الرقم ٣١٥ -وعددهم ثالثة عاملني -استالم اخلطاب بحجة توجيهات من صاحب املحل 

املدعي )...(، وجرى إعداد حمرض رفض استالم، ووقعت عليه. وهذه شهاديت(. 
عندي  معروف  فهو  الشاهد  )أما  قائاًل:  أجاب  املدعي  عىل  وشهادته  الشاهد  وبعرض 

وحمل الثقة واألمانة، وأما شهادته ففي ذمته. هذا جوايب(. 
استالم  رفض  حمرض  عىل  توقيعاهتم  صحة  عىل  املذكورون  األربعة  الشهود  صادق  ثم 
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الشاهدين  املؤرخ يف ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ واملرصود نصه أعاله. ثم جرت تزكية  اخلطاب 
األول والثاين من قبل كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 

و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( .
كام أبرز وكيل رشكة )...( وثيقة صادرة من مؤسسة )...( بعنوان كشف اإلجراءات، 
رقم البعثية )...(، اجلهة املرسلة )...(، اجلهة املرسل إليها )...(، قيد عىل الشباك منفذ قباء 

ص ب )...( ، التاريخ ٢٠١٣/٩/٥م، الساعة ٤.٣٥ مساء. انتهى. 
وبعرضه عىل املدعي أجاب قائاًل: )هذه ورقة مبهمة ال يوجد فيها سوى اسمي وصندوق 

بريدي )...( الواقع يف قباء. هذا جوايب(. 
ويف يوم االثنني ١٤٣٥/١/١هـ حرض املدعي )...( واملدعى عليه بالوكالة )...(، كام 
 )...( مزكيًا   )...( رشكة  وكيل  أحرض  وفيها   ،)...( العقارية    )...( رشكة  وكيل  حرض 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وقرر قائاًل: )أشهد بأن الشاهد 
)...( )...( اجلنسية، وأن الشاهد )...( سعودي اجلنسية أشهد بأهنام ثقتان وعدالن ومرضيا 

الشهادة(. هكذا قرر. 
سعادة  ١٤٢٢/١٢/١٩هـ  يف   ٢٠٠٢/٤٧٦ رقم   ( نصها:  هذا  ورقة  املدعي  أبرز  ثم 
األستاذ )...(، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، إشارة إىل خطابكم ذي الرقم ٢٢/٢٧٤ 
الباطن للمحل ذي الرقم  التأجري من  والتاريخ ١٤٢٢/١٢/١٥هـ املتضمن املوافقة عىل 
نفيدكم  الغريب،  الربج  التجاري،  السكني   )...( بمركز  األريض  بالطابق  الكائن   ٣١٠
الباطن خالل رسيان  بالتعاقد من  التالية: ١ - يسمح  باملوافقة عىل طلبكم وفقًا للرشوط 
عقد اإلجيار مع )...(. ٢ - تزويدنا بصورة من عقد اإلجيار املربم مع املستأجر من الباطن، 
وتقبلوا خالص التحية والتقدير. )...( العضو املنتدب لرشكة )...( إلدارة وتسويق العقار: 

توقيعه( انتهى.
وبعرضها عىل وكيل رشكة )...( أجاب قائاًل: )سأنظر فيها، وأجيب يف اجللسة القادمة(. 
ويف يوم االثنني ١٤٣٥/١/٨هـ حرض املدعي )...( واملدعى عليه بالوكالة )...(، كام 
 )...( مزكيًا   )...( رشكة  وكيل  أحرض  وفيها   ،)...( العقارية    )...( رشكة  وكيل  حرض 
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عام  املنورة  املدينة  مواليد  من   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
١٣٨٧هـ وقرر قائاًل: )أشهد بأن الشاهدين )...( سعودي اجلنسية و)...( )...( اجلنسية 

أشهد بأهنام ثقتان عدالن ومرضيا الشهادة(. هكذا قرر. 
يف  واملؤرخة  املدعي  أبرزها  التي  الورقة  )إن  قائاًل:   )...( رشكة  وكيل  قرر  ثم 
١٤٢٢/١٢/١٩هـ والصادرة من رشكة )...( باملوافقة عىل التأجري من الباطن للمحل ذي 
الرقم ٣١٠ ورقة صحيحة، واخلطاب مضموهنا خطاب صحيح. ولكن ليس له معنى يف 

هذا القضية؛ ألننا أقررنا للمدعي )...( بعام ١٤٣٤هـ حتى هنايته. هذا جوايب(.
يف  واملؤرخة  املدعي  أبرزها  التي  الورقة  )هذه  قائاًل:  بالوكالة  عليه  املدعى  قرر  كام 
١٤٢٢/١٢/١٩هـ والصادرة من رشكة )...( باملوافقة عىل التأجري من الباطن للمحل ذي 
الرقم ٣١٠ ورقة قديمة وصادرة قبل تعميم رشكة )...( املؤرخ يف ١٤٣٣/١٢/٢٨هـ، 
واملتضمن منع أصحاب املحالت من التأجري من الباطن إال بموجب املادة ١٢ من العقود 

املربمة معكم اعتبارًا من ١٤٣٤/١/١هـ(. هكذا قرر. 
الرقم ٣١٠  ذات  املحل  أجرة  تسلمنا  أن  )نعم، سبق  قائاًل:   )...( قرر وكيل رشكة  كام 
ألفًا  املدعى عليه )...(، ومقدارها مليونان ومائة وستة وثامنون  لعام ١٤٣٤هـ كاماًل من 
وثامنامئة ريال )٢١٨٦٨٠٠( ريال، كام سبق أن تسلمنا أيضًا أجرة املحل ذات الرقم ٣١٠ 
ريال  ألف  ومخسون  ومخسامئة  مليون  ومقدارها   ،)...( املدعي  من  كاماًل  ١٤٣٤هـ  لعام 

)١٥٥٠٠٠٠( ريال(. هكذا قرر. 
مقداره  مبلغ يل،  بتحويل   )...( عليه  املدعى  قام  أن  قائاًل: )سبق   )...( املدعي  قرر  كام 
التجاري  البنك األهيل  مليونان وعرشة آالف ريال )٢٠١٠٠٠٠( ريال حوالة عن طريق 
لعام   ٣١٠ الرقم  ذي  املحل  أجرة  عن  وذلك  ١٤٣٤/١/١هـ،  يوم  مني  طلب  بدون 

١٤٣٤هـ(. هكذا قرر. 
ثم جرت حماولة اإلصالح بني أطراف القضية، فلم نتوصل إىل نتيجة. 

ثم إنه وبعد التأمل يف القضية، وبعد سامع دعوى املدعي وإجابة املدعى عليه، وبعد سامع 
بني  املربمة  العقود  عىل  االطالع  وبعد  القضية،  يف  طرفًا  دخوهلا  بعد   )...( رشكة  لدى  ما 
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األطراف؛ وحيث إن املدعي خالف مقتىض العقد املادة ١٢ واملوقع من املدعي ومن رشكة 
)...( واملؤرخ يف ١٤٣٢/٥/٢٨هـ، ونص املادة ١٢ منه: ) ال حيق للمستأجر التنازل عن 
هذا العقد ألي طرف ثالث سواًء أكان ذلك جزئيًا أو كليًا، كام ال حيق له أن يتخذ رشكاء 
له يف هذا العقد، أو أن يغري نشاط املحل التجاري، أو يقوم بتأجريها من الباطن جزئيًا أو 
كليًا، وال أن يرتب إحالل شخص آخر يف املحالت إال بإذن خطي مسبق من )...( أو من 
التنازل لصالح طرف  اخلطية عىل  عنها  ينوب  أو من   )...( موافقة  عنها، ويف حالة  ينوب 
ثالث يسمى )املتقبل( فإن التنازل يتم بإبرام عقد جديد مستقل مع )املتقبل( مع دفع الرسوم 
املحددة )...( أو من ينوب عنها التي متثل )٥٠%( من القيمة اإلجيارية السنوية للمحالت( 

انتهى. 
وحيث إن املدعي خالف ذلك، وأقر بتأجري املدعى عليه من الباطن للمحل ذي الرقم 
أبرزها قديمة وصادرة عام  التي  املوافقة  ٣١٠ دون موافقة رشكة )...(، وحيث إن ورقة 
ومرشوطة   )...( رشكة  مع  ١٤٣٢/٥/٢٨هـ  يف  اجلديد  العقد  لتاريخ  وسابقة  ١٤٢٢هـ 
خالل رسيان عقد اإلجيار مع رشكة )...(، وحيث جرى االطالع عىل املادة ٢٨ من العقد 
املؤرخ يف ١٤٣٤/٥/٢٨هـ ونصها: )تعد كافة املراسالت واإلخطارات التي ترسلها )...( 
أو من ينوب عنها إىل املستأجر مسلمًة له أصوليًا إما بتسليمها إليه شخصيًا أو إىل شخص 
من طرفه يعمل أو يقيم يف املحل التجاري املؤجرة له مقابل توقيع باالستالم، أو بإرساهلا 

بالربيد املسجل عىل عنوانه املوضح يف صدر هذا العقد(. انتهى. 
وبعد االطالع عىل الكشف الصادر من مؤسسة الربيد السعودي واملرصود نصه أعاله، 
وحيث أثبت وكيل رشكة )...( أن العاملني الثالثة يف املحل ذي الرقم ٣١٥ التابعني للمدعي 
رفضوا بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ استالم اخلطاب من رشكة )...(، واملتضمن عدم الرغبة 
يف جتديد العقد ذي الرقم طود ٢٠١١/٣٨ يف ١٤٣٤/٥/٢٨هـ اخلاص باملحل ذي الرقم 
٣١٠ ، وذلك بموجب ما جاء يف شهادة الشهود األربعة املعدلني رشعًا، وحيث أقر وكيل 
للمحل ذي   )...( املدعي  مع  واملربم  الرقم ٢٠١١/٣٨  ذا  العقد  بأن  املالكة   )...( رشكة 

الرقم ٣١٠ ساري املفعول حتى تاريخ ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ.
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وبناء عليه فقد حكمت بام ييل: 
حقوق  من  حق   ٣١٠ الرقم  ذي  للمحل  ١٤٣٤هـ  عام  جلميع  اإلجيارات  مبالغ   - ١
١٤٣٢/٥/٢٨هـ  يف  املوقع   )...( رشكة  مع  عقده  مفعول  لرسيان   )...( املدعي 

ورسيان مفعول عقده مع املدعى عليه )...( حتى تاريخ ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ.
٢ - يلزم رشكة )...( اسرتجاع ما تسلمته من إجيارات لعام ١٤٣٤هـ للمحل ذي الرقم 
وثامنامئة  ألفا  وثامنون  وستة  ومائة  مليونان  ومقدارها   ،)...( عليه  املدعى  إىل   ٣١٠

ريال )٢١٨٦٨٠٠( ريال. 
من  اعتبارًا  مفسوخًا   )...( املدعي  وبني   )...( رشكة  بني  املربم  العقد  يعد   - ٣

١٤٣٤/١٢/٣٠هـ. 
مليونني  مبلغ  باسرتجاع  املدعي  إلزام   )...( عليه  املدعى  طلب  عن  النظر  رصف   - ٤

وعرشة آالف ريال )٢٠١٠٠٠٠( ريال، وسقوط دعواه يف ذلك. 
٥ -رصف النظر عن مطالبة املدعي بإخالء املحل من قبل املدعى عليه، وسقوط دعواه 

يف ذلك. 
وهذا ما ظهر يل، وبه حكمت. 

وبعرض حكمي عىل أطراف الدعوى الثالثة قرروا مجيعًا عدم القناعة باحلكم بموجب 
لوائح اعرتاضية، فأجيبوا لطلبهم، وأفهم كل واحد منهم بأن له مهلة ثالثني يومًا لتقديم 
الالئحة االعرتاضية، وإذا تأخر سقط حقه يف تقديم الالئحة االعرتاضية، واكتسب احلكم 
القطعية، ففهموا مجيعًا ذلك. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/١/٨هـ. 

احلمد هلل وحده وبعد، فقد وردنا كتاب رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة 
احلقوقية  الدائرة  قرار  من  صورة  به  املرفق  ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ  يف   ٣٥١٣٠٠٧٤٤ برقم 
عىل  االطالع  جرى  قد  )أنه  املتضمن:  ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ  يف   ٣٥٢٤٧٦٤٢ برقم  الثانية 
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الرقم  ذات  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  اإلحالة 
٣٥٢٦٥٣٨٣ يف ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ املتضمنة التامس املذكور إعادة النظر يف احلكم الصادر 
من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٥١٠٩٣٨٧ وتاريخ 
يف  الثانية  احلقوقية  الدائرة  وأعضاء  نحن -رئيس  منا  املعاملة  وبدراسة  ١٤٣٥/١/٩هـ، 

حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة -تقرر ما ييل: 
وعقده  بجديد،  يأت  مل  امللتمس  ألن  أعاله؛  املذكور  من  املقدم  االلتامس  رفض  أواًل - 

ينتهي يف ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ، وقد أرسل له إنذار باإلخالء قبل ذلك التاريخ. 
ثانيًا - بناًء عىل املادة ٣/١٩٥ من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية فيزود حاكم 

القضية بصورة من هذا القرار إلكامل الالزم. 
قايض استئناف )...( ختمه وتوقيعه، قايض استئناف )...( ختمه وتوقيعه، رئيس الدائرة 
)...( ختمه وتوقيعه( انتهى. لذا جرى إحلاقه، وباهلل التوفيق. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ.

الواردة  املعاملة  عىل  بناء  وبعد،  بعده  نبي  ال  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
١٤٣٥/٢/١٥هـ  وتـاريـخ   ٣٤١٠٣٢٣ برقـم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  من  إلينا 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥١٠٧١٠٢ وتاريخ 
يف  الثانية  احلقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  نحـن -رئيس  مّنا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٢/٢٠هـ 
فضيلة  من  الصادر  احلكم  هذا  علـى  املنورة -االطالُع  املدينة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة 
الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة باملدينة املنورة، واملسجل بعـدد ٣٥١٠٩٣٨٧ وتاريخ 
١٤٣٥/١/٩هـ،املتضمن دعوى )...( ضد )...( املحكوم فيـه بام دون بباطنه. وبدراسـة 
املصادقة  باألكثرية  تقـرر  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطـه  وصـورة  احلكم 
واهلل  ألصلها،  بمطابقتها  الوكاالت  صورة  عىل  للتصديق  فضيلته  تنبيه  مع  احلكم،  علـى 

املوفق. وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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 2٦اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٦١١  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٦ رقم القرار: ٣٥٣٠٤٢٢١ 

إخالءاعقارا-اتناهاءامدةاتلعقدا-صكاممكيةا-اعقداإجيارا-اايمنياتملدعيا-ادفعاباإلخالءا
سابقاا-اعدماإثباتها-انفاذامعجلا-اإلزتماباإلخالء.

عقداتإلجيارامعايمنياتملدعي.

منه، وذلك  استأجرها  بتسليمه شقة  إلزامه  طالبا  عليه،  املدعى  دعواه ضد  املدعي  أقام 
النتهاء مدة العقد، وقد غاب املدعى عليه، فتم سامع الدعوى ضده غيابيًا، وبطلب البينة 
من املدعي قدم عقد اإلجيار وصك ملكية العقار، كام أنه أدى اليمني عىل صحة دعواه طبق 
ما طلب منه، ثم حرض املدعى عليه يف جلسة الحقة، وبعرض الدعوى عليه أقر باإلجارة، 
املدعى  املدعي ذلك، وقد غاب  فأنكر  الشقة منذ سنة، وسلمها للمدعي،  بأنه ترك  ودفع 
القايض عىل  فقد حكم  ولذا  دفعه؛  يثبت  ما  يقدم  ومل  الالحقة  اجللسة  بعد ذلك عن  عليه 
املدعى عليه أن خييل الشقة، ويسلمها للمدعي خالية، وقرر شمول احلكم بالنفاذ املعجل، 

ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
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املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٣٥٦١١ وتاريخ 
١٤٣٤/٠١/٢٠هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٧٣١٤٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٠هـ، ويف 
حرض  وفيها   ،٠٨  :١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٢/١٣هـ  املوافق  األربعاء  يوم 
الوكالة  بموجب   )...( عن  وكيال  بصفته   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب   )...(
اجللد  ـــ،  ١٤٢٩/٦/١٣ه وتاريخ   ٣١٩٤٩ برقم  الثانية  مكة  عدل  كتابة  من  الصادرة 
٣٦٤٦، والتي ختوله حق سامع الدعوى والرد عليها واملرافعة واملدافعة وحضور اجللسات  
سنة،  ملدة   )...( بشارع  الواقعة  شقته  بتأجري  موكيل  قام  )لقد  عليه:  دعواه  يف  قائال   )...(
تبدأ من ١٤٣٣/١/١هـ حتى ١٤٣٤/١/٤هـ، وقد انتهى العقد، وذهبنا للشقة، ومل نجد 

املستأجر؛ لذا فموكيل يطلب إخالء الشقة. هذه دعواي(.
وبسؤال املدعي وكالة عن بينته وعد بإحضارها يف اجللسة القادمة؛ لذا وألجل حضور 

املدعى عليه قررت رفع اجللسة.
ثم يف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٠٣/٠٣هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي وكالة 
)...(، وبسؤاله عام استمهل ألجله أبرز عقد اإلجيار املتضمن: )مكتب )...( العقاري لبيع 
ورشاء وتأجري العقار، عقد إجيار، التاريخ ١٤٣٣/١/٤هـ . بعون اهلل تم االتفاق بني كل 

من: 
-الطرف األول: ويمثله املؤجر السيد )...(، اجلنسية سعودي، رقم اهلوية )...(، تارخيها 

١٣٨٢/٥/٢٤هـ، مصدرها )...( املكرمة. 
-الطرف الثاين: ويمثله املستأجر )...(، اجلنسية )...(، رقم اهلوية )...(، مصدرها )...( 

جمموعة )...( السعودية املحدودة ؛ عىل ما ييل:
استأجر الطرف الثاين من الطرف األول شقة عائلية، بشارع )...( أمام املدارس، بإجيار 
يف  وينتهي  ١٤٣٣/١/٤هـ،  من  يبدأ  ريال،  ألف  عرش  اثنا   )١٢٠٠٠( مقداره  سنوي 

١٤٣٤/١/٤هـ.
كيفية الدفع: نقدًا ودفعات ، الدفعة االوىل عند توقيع العقد يف ١٤٣٣/١/٤هـ بمبلغ 
وقدره  بمبلغ  ١٤٣٣/٧/١هـ  تاريخ  يف  الثانية  الدفعة  ريال،  آالف  ستة   )٦٠٠٠( وقدره 
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)٦٠٠٠( ستة آالف، تسلمت كامل املبلغ املتفق عليه يف هذا العقد نقدًا. 
١ - عىل املستأجر املحافظة عىل املأجور حمافظة تامة وصيانة ما هو موجود من أدوات 
كام  يسلمها  أن  وعليه  ذلك،  وغري  وخشبية  وحديدية  وزجاجية  وكهربائية  صحية 

تسلمها، وأن يلتزم املستأجر اإلصالح عينًا ونقدًا ما يتلف عىل حسابه اخلاص.
٢ - تسليم العقار املذكور للمستأجر بحالة جيدة ساملًا من كل عيب وخلل. 

قابلة لاللتهاب تسبب حريقًا  أو  نارية  العقار مواد  أن يضع يف  املستأجر  ٣ - حيظر عىل 
مقلقة  أشياء  استعامل  أو  بالصحة  مرضة  أو  خطرة  موادا  اهلل -أو  سمح  مفتعاًل -ال 

للراحة، ويكون مسؤوال شخصيًا عام ينتج عنها.
فللمؤجر احلق يف  بالدفع  أو ماطل  املستأجر تسليم دفعة من اإلجيار  تأخر  ٤ -يف حالة 
اختاذ اإلجراء املناسب لضامن حقه أو فسخ العقد، ويف هذه احلالة يقوم الطرف الثاين 

بتصفية الكهرباء وتسديدها.
٥ - ال جيوز للمستأجر إحداث يشء يف العقار أو تبديل معامله إال بموافقة املؤجر خطيًا، 
إعادة  املستأجر  بمطالبة  احلق  وللمؤجر  يغريه،  أو  حيدثه  عام  مسؤواًل  يكون  وإال 

األجور إىل حالته السابقة.
٦ - عىل املستأجر أن يكتب إعالمًا خطيًا إذا رغب يف جتديد اإلجيار أو ترك العقار قبل 
حلول مدة انتهاء اإلجيار املنصوص عليها يف هذا العقد بشهرين عىل األقل، وإذا مل 
يقم بتنفيذ هذا الرشط يعد املستأجر مستأجرًا نفس العقار لسنة أخرى، ومطالبًا بدفع 
اإلجيار كاماًل، كام أن زيادة جزء من السنة يعد إجيارًا عامًا كاماًل بدون مناقشة ألي 

سبب كان. 
٧ - للمؤجر احلق يف معاينة املؤجر يف الشهر األخري قبل إخالئه أو يف حالة وقوع تغيري 
من املستأجر وأي خمالفة أو رضر معناها فسخ العقد حااًل، وإال ألزم بكل ما ترتب 

عىل ذلك. 
٨ - إذا خالف املستأجر أي رشط من الرشوط املذكورة أو أخل بآداب اجلوار فللمؤجر 
احلق يف املطالبة بإخالء املؤجر، وال حيق للمستأجر املطالبة بام يكون قد سدده من بدل 
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اإلجيار املتفق عليه مهام بلغت قيمته حتى يأخذ املؤجر حقه كاماًل بالوجه املرشوع. 
فهو  ذلك  ثبت  وإذا  إقامات،  حيملون  ال  الذين  األجانب  إيواء  للمستأجر  حيق  ال   - ٩

املسؤول أمام اجلهات املختصة.
لنصوصه  بيد كل طرف نسخة، تكون موضع االحرتام  العقد عىل نسختني،  كتب هذا 

وساريًا حتى تارخيه.
الطرف  وتوقيع  الرسمي،  واخلتم   ،)...( والشاهد   ،)...( املؤجر  األول  الطرف  توقيع 

الثاين )...(. 
وبسؤاله عن صك العقار ذكر بأنه عند موكله، وموكله مسافر للعالج، وألجل إحضار 

صك امللكية قررت رفع اجللسة.
عرشة  احلادية  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٤/٠٦هـ  املوافق  السبت  يوم  يف  ثم 
عنه،  ينوب  من  وال  عليه  املدعى  حيرض  ومل   ،)...( وكالة  املدعي  حرض  وفيها  والنصف، 
ومل يردنا ما يفيد عن سبب تغيبه، وأبرز املدعي وكالة أصل عقد اإلجيار، فوجدته مطابقا 
األصل،  بإحضار  فأفهمته  واضحة،  أجدها  فلم  املبايعة،  صك  صورة  أبرز  ثم  لصورته، 
فاستعد بإحضاره، وطلب مهلة ملدة شهر حلضور موكله من اخلارج، فأمهل لذلك، ولذا 

قررت رفع اجللسة. 
الساعة ١١.١٥، وفيها  افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ  الثالثاء  يوم  ثم يف 
يفيد  ما  يردنا  ومل  عنه،  ينوب  من  وال  عليه  املدعى  حيرض  ومل   ،)...( أصالة  املدعي  حرض 
بتبليغه، وقدم املدعي أصالة الصك ذا الرقم ٢٠٨٩ والصادر من كتابة عدل مكة املكرمة 
واملتضمن: )لدي أنا )...( كاتب عدل مكة املكرمة حرض )...( احلامل للحفيظة الصادرة 
من مكة برقم )...( وتاريخ ١٣٨٧/٢/٩هـ الساكن )...( طريق مكة جدة، وقرر طائعًا 
املعتربة رشعًا بعد تعريفه لدي من )...( احلامل للحفيظة الصادرة من مكة  خمتارًا باحلالة 
برقم )...( وتاريخ ١٣٨٧/٤/١هـ، ومن )...( احلامل للحفيظة الصادرة من مكة برقم 
)...( وتاريخ ١٣٨٩/١١/٣هـ قائاًل: )إن من اجلاري يف ملكي وحتت يدي وترصيف كامل 
احلوش أرضًا وبناء املشتمل عىل صندقة مجلون بداخله الكائن بشارع )...( املحدود رشقًا 
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السكن  ورشقًا  باب،  من  النافذة  غري  السكن  احلد  ومتام   ،)...( دار  وغربًا  العامة،  الرحبة 
النافذة، ويمنًا السكن غري النافذة، وهبا باب، واملذروع طول الضلع الشاميل ستة عرش مرتًا 
والضلع  مرتًا،  عرشون  والرشقي  سنتم،  وأربعون  أمتار  تسعة  واجلنويب  سنتم،  وثالثون 
اجلنوب  إىل  ينحرف  ثم  سنتم،  وأربعني  مرتًا  عرش  بأحد  الشامل  من  يبدأ  خمتلف  الغريب 
ثامنية  الرشق  جهة  ومن  النافذ،  الشاملية  السكن  وعرض  سنتم،  ومخسني  مرتًا  عرش  بثامنية 
أمتار وتسعون سنتم، ومن جهة الغرب ثامنية أمتار وعرشة سنتم، وعرض السكن الغربية 
الغري النافذة من جهة الشامل مرتان ومخسون سنتم، ومن جهة اجلنوب مرتان وستون سنتم، 
وعرض السكن اجلنوبية الغري النافذة من جهتي الرشق والغرب مرت واحد وثامنون سنتم، 
املتحقق ملكيتي لذلك بموجب صك من املحكمة الرشعية الكربى بمكة برقم ٦٢، ١٢ يف 

١٣٨٨/٤/٢١هـ.
 )...( عىل  املباين  هذا  من  املذكور  املحدود  بعت  بأين  واختياري  بطوعي  أقر  اآلن  وإين 
قدره  مثمنا،  باتًا  بيعًا  ١٣٨٢/٥/٢٤هـ  وتاريخ   )...( برقم  مكة  من  باحلفيظة  السعودي 
يد رجال  بيدي عدًا ونقدًا من  قبضته  ثمنًا حااًل  ريال عريب سعودي  ألف  تسعة وأربعون 
املشرتي املذكور، وهو اشرتى ذلك مني وقبله وقبضه وتسلمه مني بنفسه، وبذلك أصبح 
بمفرده، ال ملك وال صدر ال خصومة يل عليه يف ذلك، وال يف  للمشرتي  ملكًا  املحدود 
يشء منه بوجه من الوجوه. سجل هذا فوقع عليه مع املعرفني فيه مصادقة املشرتي، جرى 
التصديق من قبيل، حرر يف اليوم احلادي عرش من شهر رجب ، العام اخلامس والتسعني بعد 

الثالثامئة واأللف.
قائاًل:  قائاًل: )نعم(، ثم حلف  بأداء يمني االستظهار؟ فأجاب  وبسؤاله: هل هو مستعد 
)واهلل الذي ال إله إال هو العيل العظيم بأن املدعى عليه )...( قد استأجر مّني الشقة الواقعة 
وانتهى  ١٤٣٤/١/٤هـ،  حتى  ١٤٣٣/١/١هـ  من  ابتداء  واحدة،  سنة  ملدة   )...( بشارع 
العقد بيننا، ومل نجدد معه العقد، ومل نجد املدعى عليه، وقد أخربته باإلخالء عدة مرات، ومل 

خيل الشقة، واهلل العظيم(. ولضيق الوقت قررت رفع اجللسة.
وفيها  العارشة،  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/١٢هـ  املوافق  االثنني  يوم  يف  ثم 
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دعوى  وبعرض   ،)...( الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   )...( عليه  املدعى  حرض 
املدعي عليه أجاب قائال : )إن الشقة املقامة عليها الدعوى قمت بإخالئها منذ سنة تقريبا، 
ولدي ما يثبت ذلك، وحتى ال خيفى جرى حتريره(، وقد أبلغ بموعد اجللسة القادمة بتاريخ 

١٤٣٤/١٢/٢٥هـ الساعة الثامنة.
العارشة، وفيها  الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/١٢/٢٥هـ  األربعاء  يوم  ثم يف 
حرض املدعي وكالة ومل حيرض املدعي عليه، وبعرض ما ذكره املدعى عليه يف اجللسة املاضية 
قال: )ما ذكره غري صحيح، والشقة ال زالت حتت ترصفه حتى اآلن، ومل يسلمنا املدعى عليه 

الشقة(. 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعى عليه ذكر بأنه قام بإخالء الشقة 
املذكورة يف الدعوى، وبام أن املدعي وكالة حرض وقرر بأن ما ذكره املدعى عليه غري صحيح 
مجلة وتفصيال، وأن الشقة ال زالت حتت ترصف املدعى عليه، وبام أن الشقة من ملك املدعي 
وله الترصف فيها، لذا ولكل ما تقدم فقد حكمت عىل املدعى عليه أن خييل الشقة املوصوفة 

أعاله، ويسلمها للمدعي خالية من الشواغل.
وبعرض احلكم عىل املدعي قرر القناعة به، وسوف جيري بعث نسخة من احلكم إىل املدعى 
التوفيق،  وباهلل  املعجل.  بالنفاذ  مشمواًل  احلكم  هذا  ويعد  عدمها،  من  القناعة  إلبداء  عليه 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد فقـد جـرى مّنا نحـن -رئيس وأعضاء 
الدائـرة احلقوقيـة الثالثة يف حمكمـة االستئناف بمنطقة مكـة املكرمـة -االطالع علـيهـذا 
الصك الصـادر من فضيـلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة، املسجل 
بعدد ٣٥١٦١١٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٨هـ، املتضمن دعوى )...( ضد )...( املحكوم 
فيه بام دون باطنه. وبــدراسـة احلكم وصورة ضبطه تقــــــــررت املــــوافقــــــة عىل 

احلكم، وباهلل تعاىل التوفيق. وصلـى اهلل علـى نبيـنا حممـد وعلـى آلـه وصحبـه، وسـلم.
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 2٧اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٧٥٠٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٣ رقم القرار: ٣٥٢٦٤٨١٩ 

إخالءاعقارا-اعدماتقميلاتألجلةا-ادفعاباجهيزاتملأجورا-اوجوداعيبافيها-امانعامنا
إلزتما تنفقاخها-ا بالعقدا-اثبوتا تلوفاءا بها-احكلاسابقابققوطاتألجلةا-اتعذرا تالنافاعا

باإلخالءا-احقاطمباتلاعويض.

 .Z_^[\]Z]لا-سولهاتعاىللا
2ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)تملقمموناعىلارشوطهل(.

اا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)االارضراوالارضتر(.
أواحدثاهبااعندها معيبةا تلعنيا تملقاأجلا “ وإناوجدا تمللبعلا تللوضا 4ا-سولاصاحبا
عيباوهواماايظهلابهاتفاوتاتألجلافمهاتلفقخاإناملايزلابالارضرايمحقه،اوعميهاأجلةا

ماامىضاالسايفائهاتملنفعةافيه،اولهاتإلمضاءاجمانا،اوتخلياراعىلاتلرتتخي”.
5ا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلتكباأدنىاتملفقدتنيالدفعاأعالمها”.

أقام وكيل املدعيات دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إلزامه بإخالء العقار اململوك ملوكالته 
عىل  الدعوى  وبعرض  األجرة،  سداده  لعدم  وذلك  منهن،  عليه  املدعى  استأجره  والذي 
العني  يف  عيب  لوجود  األجرة  يف  أحقيتهن  بعدم  حكم  صدور  بسبق  دفع  عليه  املدعى 
املؤجرة، وأن سبب بقائه فيها هو انتظار إصالحه؛ لكونه تكبد خسائر كبرية يف جتهيز املوقع، 
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ونظرًا ألن احلكم الصادر بعدم أحقية املدعيات يف األجرة يلزم منه فسخ العقد، فمتى تعذر 
اإلجارة  عقد  انفساخ  القايض  لدى  ثبت  فقد  لذا  للفسخ،  موجبا  ذلك  كان  بالعقد  الوفاء 
حكام؛ لعدم سداد املدعى عليه األجرة، وحكم بإلزامه بإخالء العقار، وأفهمه بأن له املطالبة 
بالتعويض يف دعوى مستقلة، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
وتاريخ   ٣٥٣٧٧٩٦٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ  وتاريخ   ٣٥٧٧٥٠٢
١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٠٠: ٠١، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته 
وكيال عن املدعيات )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( 
سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شامل حمافظة 
وإقامة  املطالبة  والتي ختوله حق  وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  برقم ٣٤١٥٢٥٣٦٠  جدة 
والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى 
فيها  والطعن  والبينات  الشهود  وإحضار  عنه  واالمتناع  ورده  اليمني  وطلب  واإلبراء 
بالتزوير وإنكار اخلطوط واألختام والتواقيع وطلب  واإلجابة واجلرح والتعديل والطعن 
التحكيم وتعيني اخلرباء واملحكمني والطعن بتقارير اخلرباء واملحكمني وردهم واستبداهلم 
وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عىل األحكام وطلب االستئناف، وإهناء ما يلزم حضور 

اجللسات يف مجيع الدعاوى لدى مجيع املحاكم، وتسلم املبالغ واستالم صكوك األحكام. 
وادعى عىل احلارض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته 
 )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  عن  وكيال 
 ٣٤٥٦٥٠٩٤ برقم  جدة  حمافظة  شامل  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
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واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  حق  ختوله  والتي  ١٤٣٤/٥/٥هـ،  وتاريخ 
ورده  اليمني  وطلب  والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسامع 
واالمتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها واإلجابة واجلرح والتعديل والطعن 
واملحكمني  اخلرباء  بتقارير  والطعن  واملحكمني  اخلرباء  وتعيني  التحكيم  وطلب  بالتزوير 
وردهم واستبداهلم وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عىل األحكام وطلب االستئناف، 
وإهناء ما يلزم حضور اجللسات يف مجيع الدعاوى لدى مجيع املحاكم، وتسلم املبالغ بشيك 
من  عليه  املدعى  استأجر  )لقد  قائال:  األحكام،  صكوك  واستالم  األصيل،  باسم  مصدق 
موكاليت عقارا عبارة عن كامل الطابق العلوي ذي الواجهة الرشقية، ومساحته ١٧٧٠ مرتا 
مربعا من العامرة اململوكة ملوكاليت والواقعة عىل شارع األمري )...(، وملدة عرش سنوات، 
ألف  ثالثامئة  قدرها  سنوية  بأجرة  ١٤٣٦/٣/٣٠هـ،  حتى  ١٤٢٦/٤/١هـ  من  اعتبارا 
تدفع  العامني األول والثاين عىل دفعتني مقدما كل ستة أشهر، وبعد ذلك  تدفع يف  ريال، 
كامل األجرة السنوية مقدما لكل عام إجياري يف بداية شهر ربيع الثاين، بموجب عقد إجيار 
مؤرخ يف ١٤٢٦/١/١٠هـ واملحرر عىل أوراق مؤسسة )...( للتجارة، وقد دفع املدعى 
عليه من أجرة ما مىض مبلغا قدره مائة ومخسون ألف ريال، والذي يمثل نصف أجرة السنة 
اليوم، وحيث نصت  املدعى عليه حتى  يد  العني حتت  العقد، وحيث ال زالت  األوىل من 
الفقرة )سادسا( من العقد املربم بني الطرفني عىل ما ييل: )إذا أخل الطرف الثاين بأي من 
البنود املذكورة يف الفقرات اخلمس السابقة فإن العقد يعد الغيا، وللطرف األول احلق يف 
املطالبة باإلخالء وتسليم املوقع بعد تسديد ما عليه من إجيارات(، وحيث أخل املدعى عليه 
بالبند الرابع من العقد؛ لذا أطلب إلزام املدعى عليه بإخالء العقار حمل الدعوى، وتسليمه 
العني ملوكاليت. هذه دعواي(، ثم أبرز املدعي صورة من عقد اإلجيار، وتم إرفاقها باملعاملة. 
اجللسة  رفعت  ثم  للرد(.  اإلمهال  )أطلب  قال:  وكالة  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض 

لذلك. 
٠١، وفيها  الساعة ٠٠:  اجللسة  افتتحت  املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ  األربعاء  يوم  ويف 
ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( وحرض   ،)...( وكالة  املدعي  حرض 
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الرقم )...( بصفته وكيال عن املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
الثانية شامل حمافظة جدة برقم  ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 

٣٤٥٦٥٠٩٤ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٥هـ. 
وبسؤال املدعى عليه وكالة عام طلب الوكيل السابق اإلمهال من أجله قدم مذكرة هذا 

نصها: 
أواًل - نظرًا لوجود دعوى أخرى منظورة لدي فضيلتكم للمطالبة بدفع األجرة املتأخرة، 
ورقمها ٢٧/٧٣٧٤٦ وتاريخ ١٤٢٧/١١/٦هــ واملقامة من املدعيات )...( و)...( ضد 
لالرتباط  لسابقتها  الدعوى  ضم  فضيلتكم  من  نطلب  لذلك  عليه)...(؛  املدعى  موكيل 
بني الدعوتني واحتاد اخلصوم، أو إيقاف النظر يف الدعوى حلني البت يف الدعوى املنظورة 

واملشار إليها أعاله. 
ثانيًا - لو سلمنا جداًل بصحة دعوى املدعني فإن العقد املربم بني املدعني واملدعى عليه 
ينتهي يف ١٤٣٦/٤/١هـ، ويتبقى بذلك سنة يف هذا العقد، ونظرًا لوجود خالفات وجلوء 
الفيصل يف املوضوع، وقد صدر احلكم  ليكون حكمها هو  للقضاء  الدعوى  أحد أطراف 
االبتدائي ذو الرقم ٧/٢٠٠/١٠٢ والتاريخ ١٤٢٨/٨/١٥هـ الصادر من فضيلة القايض 
باملحكمة العامة بجدة الشيخ )...( والذي حكم فيه بعدم أحقية املدعي باإلجيارات املدعى 
هبا لوجود خلل يف العني املؤجرة ال يستطيع بسببه املدعى عليه االستفادة من العني املؤجرة، 

وما زال احلكم لدى االستئناف للبت فيه. 
الطلبات: عليه نطلب من فضيلتكم بضم الدعوى لسابقتها، أو إيقاف النظر حلني البت 

يف الدعوى رقم ٢٧/٧٣٧٤٦(. 
الدعوى،  يف  الفصل  وأطلب  سبق،  بام  )أكتفي  قال:  وكالة  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض 
وأرفض ما جاء يف مذكرة املدعى عليه وكالة(. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: 

)أكتفي بام قدمت، وأطلب الفصل يف الدعوى(. 
وبسؤال املدعى عليه وكالة: )هل سدد موكلك للمدعيات شيئا مقابل بقائه يف العني حمل 
الدعوى؟(، قال: )دفع أجرة ستة أشهر من بداية العقد من ١٤٢٦/٤/١هـ مبلغا، قدره 
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مائة ومخسون ألف ريال(. 
وبسؤال املدعى عليه وكالة: )ما سبب عدم دفع موكلك لألجرة الالحقة لذلك؟، وما 
سبب بقائه يف العني؟(، قال: )عدم سداد األجرة الالحقة مبني عىل احلكم الصادر من فضيلة 
سلفكم ذي الرقم ٧/٢٠٠/١٠٢ وتاريخ ١٤٢٨/٨/١٥هـ القايض بعدم أحقية املدعيات 
يف األجرة، وسبب بقاء موكيل يف العني هو انتظار املدعيات حلني إكامل النواقص املشار إليها 
يف حيثيات احلكم املشار إليه، علام بأن موكيل قد تكبد خسائر يف العني حمل الدعوى عبارة 

عن جتهيزات ديكور غري منقول يقدر بمبلغ ثالثة ماليني ريال(. 
وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: )موكاليت أكملن ما تطرق إليه املدعى عليه وكالة 
يف احلكم السابق، ومع ذلك مل يلتزم املدعى عليه بدفع األجرة، وخالف بنود العقد، وظل 
خيص  وما  الدعوى،  حمل  بالعني  االنتفاع  عدم  يف  رضرا  بموكاليت  أحلق  وهذا  املوقع،  يف 
إقامة  وله  السابق،  احلكم  يف  لذلك  تطرق  أن  وكالة  عليه  للمدعى  سبق  فقد  التجهيزات 

دعوى مستقلة بذلك متى شاء(. 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: )ما ذكره املدعي وكالة من أن موكالته أكملن 
النواقص والتي تطرقنا هلا يف احلكم السابق غري صحيح(. وبسؤال املدعي وكالة عن صك 
ملكية العقار حمل الدعوى قال: )صك امللكية صادر من كتابة العدل األوىل بمحافظة جدة 
برقم ١١٦١ وتاريخ ١٤٢٢/٩/٦هـ، ولدي صورة منه(. ثم أبرز املدعي وكالة صورة من 
صك امللكية، وتم إرفاقها باملعاملة، وبسؤال الطرفني: )هل لديكام ما تضيفانه؟( قاال: )ال(. 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبناء عىل عقد اإلجيار املؤرخ يف ١٤٢٦/١/١٠هـ 
واملحرر عىل أوراق مؤسسة )...( للتجارة، وبناء عىل صك امللكية الصادر من كتابة العدل 
الطرفني  إقرار  عىل  وبناء  ١٤٢٢/٩/٦هـ،  وتاريخ   ١١٦١ برقم  جدة  بمحافظة  األوىل 
يف  العقد  بداية  من  أشهر  ستة  سوى  الدعوى  حمل  العقار  ألجرة  عليه  املدعى  دفع  بعدم 
احلكم  عىل  مبني  األجرة  دفع  عدم  بأن  وكالة  عليه  املدعى  دفع  وحيث  ١٤٢٦/٤/١هـ، 
بعدم  القايض  ١٤٢٨/٨/١٥هـ  وتاريخ   ٧/٢٠٠/١٠٢ برقم  سلفنا  فضيلة  من  الصادر 
أحقية املدعيات باألجرة، وحيث إن بقاء املدعى عليه يف العني حمل الدعوى دون دفع أجرة 
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للمدعيات ال جيوز رشعا وال عرفا، فقد قرر أهل العلم ذلك، ومن ذلك ما قرره صاحب 
الروض املربع، ونصه: )وإن وجد املستأجر العني معيبة أو حدث هبا عنده عيب -وهو ما 
يظهر به تفاوت األجر -فله الفسخ إن مل يزل بال رضر يلحقه، وعليه أجرة ما مىض الستيفائه 
املنفعة فيه، وله اإلمضاء جمانا، واخليار عىل الرتاخي(، فيكون املدعى عليه يف حكم الغاصب 

للعني، حيث مل يدفع للمدعيات األجرة، ومل يعد هلن عقارهن.
وحيث ذكر املدعى عليه وكالة بأن موكله قد تكبد خسائر يف العني حمل الدعوى تتمثل 
يف جتهيزات ديكور غري منقول، فإن األمر هنا يتجاذبه رضران: رضر حرمان املدعيات من 
أجرة عقارهن أو تسلمهن عقارهن لالنتفاع به بأنفسهن أو بغريهن، ورضر ما تكبده املدعى 
عليه من خسائر يف جتهيز الديكورات غري املنقولة. وال شك أن بقاء املدعى عليه يف العني 
دون دفع األجرة يقيض باستمرار رضرهن، وزيادة خسائرهن، عىل حني إن رضر املدعى 
عليه واحد منذ انتهائه من جتهيز الديكورات وحتى اليوم، وله الرجوع بذلك الرضر عىل من 
تسبب فيه، وليس ذلك مما جييز له البقاء يف العني وحرمان مالكها من األجرة أو تسليمها هلم، 
أما املدعيات فحقهن يف املطالبة باألجرة قد فصل فيه بعدم استحقاقهن ذلك، فبقاء املدعى 
عليه يف العني واحلال ما ذكر رضر عليهن فادح، وللقاعدة الرشعية )ترتكب أدنى املفسدتني 
أبو داوود وصححه احلاكم، وألن  لدفع أعالمها(، وحلديث ) ال رضر، وال رضار( رواه 
[Z_^[\]Z، وحلديث:  الرضر يف الرشيعة مرفوع، ولقوله تعاىل: 
)املسلمون عىل رشوطهم( رواه الرتمذي وأبو داوود، والوفاء بالعقود وااللتزام بالرشوط 
مأمور به رشعا، فمتى تعذر ذلك كان ذلك موجبا للفسخ، وحيث حكم فضيلة سلفنا بعدم 
أحقية املدعيات يف األجرة، فهو حكم يلزم منه فسخ العقد، وأن العقد ال أثر له، لذلك كله، 
فقد ثبت لدي انفساخ عقد اإلجيار املؤرخ يف ١٤٢٦/١/١٠هـ واملحرر عىل أوراق مؤسسة 
عليه  املدعى  العقار، وحكمت عىل  عليه ألجرة  املدعى  لعدم سداد  للتجارة حكام،   )...(
للمدعيات،  اململوك  العقار  من  الرشقية  الواجهة  ذي  العلوي  الطابق  كامل  بإخالء   )...(
وهن )...( و)...(، واملسجل بالصك الصادر من كتابة العدل األوىل بمحافظة جدة برقم 
١١٦١ وتاريخ ١٤٢٢/٩/٦هـ، وأمرت بإعداد حمرض بام حيتويه العقار من جتهيزات غري 
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منقولة ونحوها عن طريق جهات التنفيذ حال تنفيذ احلكم باإلخالء. 
وأفهمت املدعى عليه بأن له املطالبة بام تكبده من خسائر يف جتهيزات الديكورات غري 
املدعى  املدعي وكالة، وقرر  قنع  وبه  فيها،  تسبب  بدعوى مستقلة يف مواجهة من  املنقولة 
عليه وكالة االعرتاض، وجرى تسليمه نسخة من احلكم، وإفهامه بأن له احلق يف االعرتاض 
عليه خالل ثالثني يوما، وإال سقط حقه يف االعرتاض، واكتسب احلكم القطعية. وأقفلت 
اجللسة الساعة ٣٠: ٠١. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ .

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاة الدائرة 
احلقوقية الثانية بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة املكرمة -االطالُع عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة املكلف برقم ٣٥٣٧٧٩٦٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ املرفق 
برقم  املسجل  جدة  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا 
٣٥١٩٩٤٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ املتضمن دعوى )...( وكالة ضد )...(. وبدراسة الصك 
وصـورة ضبطـه والئحته االعرتاضية تقـرر باألكثرية املوافقـة علـى احلكم. واهلل املوفق، وصلـى 

اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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 ر2اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بربيدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٠٧٢٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠١ رقم القرار: ٣٥٢٩٩٣٦٩ 

إخالءاعقارا-اتناهاءامدةاتلعقدا-اصكاممكيةا-اعقداإجيارا-اشهادةاشهوداعدولا-اتبميغا
لغرياشخصها-اسامعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيايبا-إلزتماباإلخالءا-افاحاتلعقارابوتسطةا

جلنةا-احفظاتملوجودتت.

تملادا)55(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

منه  استأجرها  التي  الشقة  بإخالء  إلزامه  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
وتسليمها إليه، وذلك النتهاء مدة العقد، وقد غاب املدعى عليه مع تبلغه بالدعوى لغري 
شخصه، فتم سامعها ضده غيابيا، وقد أبرز املدعي صك ملكية العقار حمل الدعوى، وبعد 
طلب التحقق من رسيان مفعوله أفادت كتابة العدل بأنه ال زال باسم املدعي. وبطلب البينة 
منه قدم عقد اإلجيار املربم بينه وبني املدعى عليه، كام أحرض شاهدين معدلني رشعا، فشهدا 
بانتهاء العقد املذكور وعدم إخالء املدعى عليه للعقار، ولذا فقد حكم القايض غيابيًا بإلزام 
املدعى عليه بإخالء العني املؤجرة، ويف حالة تعذر التنفيذ يكون إخالؤها وتسليمها بواسطة 
اللجنة املخصصة لذلك، مع بقاء الغائب عىل حجته متى حرض، ثم صدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.
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عىل  وبناء  بربيدة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥٤٠٧٢٩ برقم  بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠١/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٧٩٢٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٨هـ 
ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٨، وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بالوكالة عن )...( سعودي 
الثانية  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  الرقم )...( بموجب  املدين ذي  السجل  بموجب 
املدعى  ضد  الدعوى  إقامة  فيها  له  املخول  ١٤٣٥هـ   /١/٨ يف   ٣٥٤١٠٨٠ برقم  بربيدة 
دعواه  سامع  وطلب  أصالة،  للمدعي  العائد  العقار  من  باإلخالء  املطالبة  بخصوص  عليه 
ضد )...(، ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه بوكالة، ووردنا حمرض املحكمة )...( 
بأنه تم الذهاب إىل منزل املدعى عليه، ومل يتم العثور عليه، فتم الذهاب إىل منزل والده، ومل 
يتم العثور عليه أيضا، ومتت مقابلة أخيه، وأفاد أن املدعى عليه يف الرياض حاليا، وبناء عىل 

املادة اخلامسة واخلمسني من نظام املرافعات فقد قررت رفع اجللسة لطلب املدعى عليه. 
ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي وكالة، 
وبسؤال  عليه،  املدعى  تبلغ  يفيد  ما  اإلحضار  قسم  من  يردنا  ومل  عليه،  املدعى  حيرض  ومل 
املدعي وكالة عن دعواه أجاب قائال: )لقد استأجر املدعى عليه من موكيل الشقة الرشقية 
الشامل  من  حيدها  والتي  بربيدة،   )...( يف  الواقعة  موكيل  لعامرة  العلوي  األول  الدور  من 
شارع عرضه اثنا عرش مرتا، ومن اجلنوب القطعة ذات الرقم ٤٢، ومن الرشق شارع عرضه 
اثنا عرش مرتا، ومن الغرب القطعة ذات الرقم ٤٣ واململوكة ملوكيل بموجب الصك الصادر 
من كتابة العدل األوىل بربيدة برقم ٤/٦٢٦ يف ١٤٢٢/١٢/١٨هـ، وذلك ملدة سنة واحدة 
تبدأ من تاريخ ٩/١/ ١٤٣٢هـ، وبأجرة قدرها ثالثة عرش ألفا ومخسامئة ريال، وقد انتهت 
مدة عقد األجرة، وطلب منه موكيل إخالء الشقة وتسليمها له، إال أن املدعى عليه امتنع عن 

ذلك، وما زال شاغال للعني. أطلب إلزامه بإخالء الشقة وتسليمها ملوكيل. هذه دعواي(. 
فطلبت من املدعي وكالة صك العامرة التي تقع فيها الشقة، فأبرز الصك املشار إليه يف 
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الدعوى، وباالطالع عليه وجدته كام ذكر. 
 )...( مكتب  من  الصادر  اإلجيار  عقد  من  نسخة  أبرز  وكالة  املدعي  من  البينة  وبطلب 
العقاري، ويتضمن استئجار املدعى عليه الشقة من املدعي، تقع يف )...( ، ملدة سنة واحدة، 
ألفا  ثالثة عرش  األجرة  ومقدار  ١٤٣٣هـ،  وتنتهي يف ٩/١/  ١٤٣٢هـ،  تبدأ من ٩/١/ 
ومخسامئة ريال، فطلبت من املدعي وكالة أصل العقد، فأجاب: )إنني أطلب املهلة لذلك(. 
ويف يوم األحد املوافق١٤٣٥/٤/٠٢هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي وكالة، ومل 
حيرض املدعى عليه، ومل يردنا من قسم اإلحضار ما يفيد بتبلغ املدعى عليه بموعد اجللسة، 
وإنام وردنا إفادة حمرض املحكمة )...( متضمنا أنه ذهب إىل منزل املدعى عليه لتسليمه نسخة 

من ورقة التبليغ حلضور اجللسة املاضية، ومل جيده. 
وقد جرى مني الكتابة لكتابة العدل لإلفادة عن مطابقة الصك عىل سجله، فوردنا خطاب 
١٤٣٥/٣/١٩هـ،  والتاريخ   ٣٥٧٥٠٥٥٨ الرقم  ذو  األوىل  العدل  كتابة  رئيس  مساعد 
وهو   ،)...( املدعي  باسم  يزال  ال  أنه  وتبني  الصك،  سجل  عىل  االطالع  تم  أنه  املتضمن 
عقد  أصل  إبراز  وكالة  املدعي  من  طلبت  ثم  العقاري،  التنمية  صندوق  لصالح  مرهون 
اإلجيار املدون مضمونه يف اجللسة املاضية، فأبرزه، فوجدته مطابقا للنسخة التي أبرزها يف 

اجللسة املاضية، ويف أسفله توقيع منسوب للمدعى عليه. 
)...( سعودي  وأدائها  للشهادة  بإحضارها أحرض  التي وعد  املدعي  من  البينة  وبطلب 
اجلنسية حيمل السجل املدين ذا الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية حيمل السجل املدين ذا 
الرقم )...(، وشهد كل واحد منهام منفردا: )أشهد أن املدعى عليه قد استأجر من املدعي 
للمدعي  اململوكة  السفىل  الشقة  الواقعة يف  العامرة  الدعوى من  املوصوفة يف  الشقة  أصالة 
أصالة، وذلك ملدة سنة واحدة، تبدأ من تاريخ ٩/١/ ١٤٣٢هـ، وبأجرة قدرها ثالثة عرش 
ألفا ومخسامئة ريال فقط، وقد انتهت مدة عقد األجرة، واملدعى عليه عىل حسب علمنا ما 
زال حتى اآلن شاغال للعني، ومل خيرج منها، ومل يقم بإخالئها وال تسليمها للمدعي، وال 

يوجد عقد آخر بني الطرفني سوى ما ذكر. هذا ما لدي، وبه أشهد(. 
ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٤/٠٢هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي وكالة، 
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ومل حيرض املدعى عليه، وأحرض املدعو )...( و)...(، وشهدا بعدالة وثقة وأمانة الشاهدين 
)...( و )...(.

فبناء عىل ما سبق من دعوى املدعي، وبناء عىل إفادة حمرض املحكمة بعدم متكنه من إبالغ 
املدعى عليه بموعد اجللسة، وبناء عىل دعوى املدعي واطالعي عىل صك العقار ومطابقته 
عىل سجله، وبناء عىل اطالعي عىل عقد اإلجيار املربم بني الطرفني، وبناء عىل البينة املعدلة 
رشعا املقدمة من املدعي، وألن األصل عدم وجود عقد آخر بني الطرفني سوى ما أبرزه 
الدعوى،  يف  املوصوفة  الشقة  بإخالء   )...( عليه  املدعى  ألزمت  فقد  لذا  وكالة؛  املدعي 
وتسليمها للمدعي أصالة )...(، وإذا تعذر تنفيذ هذا احلكم عىل املدعى عليه فيتم إخالء 
الشقة املدعى هبا وتسليمها للمدعي، بواسطة اللجنة املخصصة لذلك، بمشاركة أمني بيت 
املال باملحكمة، وإجراء ما يلزم حيال ما يتم العثور عليه من أثاث وحمتويات يف الشقة عىل 

حسب التعليامت. وبذلك حكمت.
اعتبار  الواحدة والنصف، وقررت  الساعة  ١٤٣٥هـ  بتاريخ ٤/٢/  وتم إعالن احلكم 

احلكم غيابيا يف حق املدعى عليه، وهو عىل دعواه وحجته متى حرض .
بالئحة  التقدم  له  بأن  وإفهامه  احلكم  إعالم  من  بنسخة  عليه  املدعى  إبالغ  قررت  كام 
تقديم  دون  املدة  وإذا مضت  االستالم،  تاريخ  من  يوما  ثالثون  أقصاها  مدة  اعرتاضية يف 
الئحة فيسقط حقه يف االعرتاض، ويكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ.

فقد  وبعد  وصحبه،  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
القصيم -عىل  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  األوىل  احلقوقية  الدائرة  نحن -قضاة  اطلعنا 
وتاريخ   )٣٥١٩٧٩٢٢( بـرقـم  بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة 
الرقم  املرفق هبا الصك ذو  برقم )٣٥٣٨٠٥١٧(،  إلـيـنـــا  املحالـة  ١٤٣٥/٦/٢١هــ، 
٣٥١٩٤٧٧٢ والتاريخ ١٤٣٥/٤/٣هـ، الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
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اخلاص بدعـوى )...( الوكيل عن )...( ضد)...(، بشأن املطالبة بإخالء الشقة الواقعة يف 
)...( بربيدة. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بإلزام املدعى عليه بإخالء الشقة املوصوفة 
وصورة  الصك  وبدراسة  فيه.  املفصل  النحو  عىل  أصالة  للمدعي  وتسليمها  الدعوى  يف 

ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم، مع تنبيه فضيلة القايض إىل ما ييل: 
حسب  عىل  ألصلها  بمطابقتها  باملعاملة  املرفقة  املدعي  وكالة  صورة  توثيق  أواًل - 

التعليامت. 
ثانيًا - ورد اسم املدعي أصالة يف مطلع القضية )...( ويف أوراق املعاملة، يف حني ورد 
اسمه يف احلكم )...(، وعىل فضيلته تصحيح اسم املدعي أصالة يف احلكم يف الضبط والصك 
قبل بعث املعاملة جلهة التنفيذ وقبل تسليم الصك لصاحبه. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه، وسلم.
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 ر2اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٥١١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٢ رقم القرار: ٣٥٣٢٦٧٣٨ 

إخالءاعقارا-اتناهاءامدةاتلعقدا-اوفاةاتملقاأجلا-اتصحيحاتلدعوىاا-ااعدماوجوداوكيلا
لمورثةاا-ااصكاممكيةا-اشهادةاشهوداعدولا-ايمنياتالساظهارا-اسامعاتلدعوىاغيابياا-اا

حكلاغيايبا-افاحاتملحلا-اتقميمهالممدعي.

شهادةاتلشهودامعايمنياتالساظهار.ا

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه، طالبا احلكم بإخالء حمل استأجره منه وتسليمه له، 
وذلك النتهاء مدة العقد، وقد وردت إفادة اجلهة املختصة متضمنة وفاة املدعى عليه، وأنه 
تم إبالغ شقيقه بالدعوى، فأفاد بأن ورثة املدعى عليه ليس هلم وكيل، ومل حيرض أحد من 
الورثة، فقرر القايض السري يف الدعوى ضدهم غيابيا، وبطلب البينة من املدعي قدم صك 
ملكية العقار، فاتضح مطابقته لسجله بعد التحقق من ذلك بواسطة مصدره كتابة العدل، 
كام أحرض شاهدين معدلني رشعا، فشهدا بصحة الدعوى، وقد أفاد املدعي أن عقد اإلجارة 
صحة  عىل  االستظهار  يمني  أدى  ثم  األجرة،  بباقي  املطالبة  عن  متنازل  أنه  وقرر  مفقود، 
الدعوى وعدم جتديد العقد، ولذا فقد حكم القايض بفتح املحل وتسليمه للمدعي بواسطة 
جلنة مكونة من اإلمارة واملحكمة والرشطة بعد جرد ما فيه وحفظه وبيع ما خيشى عليه التلف 

منه، وقرر أن الغائبني عىل حجتهم متى حرضوا، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥١٣٥١١ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠٧هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٥٢١٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ، ويف 
حرض  وفيها   ،٠٩  :١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ  املوافق  االثنني  يوم 
عليه  املدعى  حيرض  ومل   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
ذو  املعاملة خطاب رشطة حمافظة جدة  بوكالة رشعية، وقد ظهر من  يمثله  )...( وال من 
الرقم ٦٠ والتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ واملقيد يف هذه املحكمة برقم ٣٥٥٢١٦٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠٤هـ، واملتضمن )إشارة لربقية صاحب السمو امللكي حمافظ )...( املرفقة 
بموجب   )...( املواطن  شكوى  بشأن  ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ  والتاريخ   )...( الرقم  ذات 
السجل املدين ذي الرقم )...( ضد املوضح اسمه بعاليه )...( باستئجار املحل الواقع بحي 
)...(، ويطالب بإلزام املذكور بالدفع واإلخالء، ويف حالة عدم العثور عليه يتخذ الالزم 
وفقا للتعميم ذي الرقم ١/٢٦٨/د يف ١٤٠٨/٠٦/١٤هـ اخلاصة باملحالت املؤجرة عىل 
بمركز رشطة  املختصني  قبل  البحث من  تم  إنه  بفتحها، وحيث  الغائبني ويطالب مالكها 
وقرر   ،)...( متوىف، وجرى إحضار شقيقه  املذكور  املستأجر  بأن  واتضح  اجلنوبية طرفنا، 
املتوىف ال يوجد هلم وكيل رشعي، وال حيق له الترصف يف تسليم  بإقراره بأن ورثة شقيق 

املحل ملالكه، ونظرا لرغبة املدعي يف استالم حمله حسب صحيفة الدعوى(.
الصادر  الصك  يده  من  فأبرز  املذكور،  العقار  متلك  صك  املدعى  من  طلبت  فقد  عليه 
من كتابة عدل جدة األوىل ذا الرقم ١٤٨٤ والتاريخ ١٤٢٠/٠٨/١٥هـ، عليه فقد قررت 
الكتابة لكتابة العدل بجدة لالستفسار عن سجل الصك، وهل عليه ما يؤثر عىل سجله؟ 

وحتى ورود اجلواب فقد تقرر رفع اجللسة. 
املدعي  حرض  وفيها   ،٠٩  :١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ  بتاريخ  ثم 
)...(، ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من يمثله بوكالة رشعية، وقد وردنا من حمرضي 
اخلصوم يف هذه املحكمة اإلفادة التالية: )بعد الذهاب إىل منزل املدعى عليه يقول يل أهله: 
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إنه غري موجود، وال يستطيعون استالم الطلب(.
الرقم  الصك ذي  بشأن االستفسار عن  كتابة عدل جدة األوىل  اإلفادة من  وقد وردتنا 
سجالت  يف  بالبحث  أنه  نفيدكم   ( واملتضمن  ١٤٢٠/٠٨/١٥هـ  والتاريخ   ١٤٨٤
والتاريخ ١٤٢٠/٠٨/١٥هـ، اجللد  الرقم ١٤٨٤  ذا  املرفق  الصك  أن  تبني  لدينا  اإلدارة 
٤/٥٤/ث/ت، وبالرجوع لسجله ظهر أنه مطابقا لسجله حتى تارخيه( انتهى. عليه فقد 

تقرر السري يف القضية غيابيا عمال باملادة السابعة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية.
الغائب عن جملس  عليه  املدعى  أجرت  )إنني  قائال:  أجاب  املدعي عن دعواه  وبسؤال 
احلكم حماًل من عامرة عائدة ملكيتها يل بحي )...( بأجرة سنوية قدرها عرشون ألف ريال 
سعودي، وقد انتهت مدة اإلجيار. أطلب احلكم يل بفتح املحل وتسليمي إياه؟ هذه دعواي(.

املدعى عليه، وأعطاين  : )إن عقد اإلجيار كتبه  املدعي عن عقد اإلجيار أجاب  وبسؤال 
صورة منه، ثم فقدت مني، وقد انتهت مدة اإلجيار منذ تاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ، وإنني 
شهوًدا،  لدي  )إن  فأجاب:  البينة،  املدعي  من  طلبت  ثم  املاضية(،  املدة  أجرة  عن  متنازل 

وسأحرضهم يف اجللسة القادمة(، فأجيب لطلبه، وتقرر رفع اجللسة.
املدعي  حرض  وفيها   ،٠٣  :٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ  بتاريخ  ثم 
عام  املدعي  وبسؤال  رشعية،  بوكالة  يمثله  من  وال   )...( عليه  املدعى  حيرض  ومل   ،)...(
طلب املهلة ألجله أحرض للشهادة وأدائها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...(، ويظهر من واقع سجله املدين أن تاريخ ميالده هو ١٤٠٥/٠٧/٢٨هـ . 
وبسؤاله عن معلوماته املدنية أجاب قائال: )إنني أسكن بجدة، وأعمل موظفًا يف مرصف 
كام  نسب(.  عالقة  باملدعي  )تربطني  قائال:  أجاب  باملدعي  عالقته  عن  وبسؤاله   ،))...(

أحرض للشهادة وأدائها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(.
ولدى استشهادمها شهد كل واحد منهام بمفرده قائال: )إن املحل مغلق منذ أن سمعت 
بوفاة املدعى عليه )...( قبل أكثر من سبعة أشهر(، ثم طلبت من املدعي مزكيني لشاهديه، 
الرقم )...(،  املدين ذي  السجل  فأحرض للشهادة وأدائها )...( سعودي اجلنسية بموجب 
و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ولدى استشهادمها شهد 
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كل واحد منهام بقوله: )أشهد أن الشاهدين )...( و)...( عدالن ومقبوال الشهادة(. هكذا 
شهدا.

اليمني الالزمة؟ فأجاب قائال: )نعم، مستعد  وبسؤال املدعي: هل لديه استعداد ألداء 
لذلك(، وبطلب اليمني منه حلف باملجلس الرشعي قائال: )واهلل العظيم الذي ال إله إال هو 
عامل الغيب والشهادة إنني أجرت املدعى عليه )...( العقار املذكور أعاله بالقيمة املذكورة، 

وقد انتهت مدته يف ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ، ومل أجدد معه أي مدة الحقة واهلل العظيم(. 
وعليه وبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعي، وحيث مل حيرض املدعى عليه بعد إبالغه أكثر 
من مرة، وجرى البحث والتحري عنه من قبل املختصني بمركز رشطة اجلنوبية، واتضح بأن 
املستأجر املذكور متوىف، وجرى إحضار شقيقه )...(، وقرر بإقراره املرفق بأن ورثة شقيقه 
املتوىف ال يوجد هلم وكيل رشعي، وال حيق له الترصف يف تسليم املحل ملالكه، وحيث أحرض 
املتبعة،  املعدلني طبق األصول الرشعية  الشهود  بينة عىل ما جاء بدعواه من شهادة  املدعي 
وأكمل نصاب بينته باليمني؛ لذا فقد حكمت بفتح املحل املذكور أعاله وتسليمه للمدعي 
بواسطة جلنة مكونة من األمارة واملحكمة والرشطة جلرد ما فيها، وذلك بحضور مندوب 
بيت املال لكونه املسؤول عن حفظ أموال الغائبني، وعليه بيع ما خيشى عليه التلف -حكاًم 
رشعيًا أفهمته املدعي، فقرر القناعة، والغائبون عىل حجتهم متى حرضوا، وأمرت بإخراج 
صك بموجبه ورفعه ملحكمة االستئناف. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فقـد جـرى مّنا نحـن -رئيس وأعضاء 
علـى  املكرمـة -االطالُع  مكـة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  السادسة  احلقوقيـة  الدائـرة 
املعاملـة الواردة إليهـذه املحكمـة بخطاب فضيـلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة ذي 
فضيلة  من  الصادر  احلكم  علـى  املشتملة  ١٤٣٥/٧/١٥هـ،  وتـاريـخ   ٣٥٥٢١٦٢ الرقـم 
 ٣٥٢٤٨٤٩٧ بالعـدد  واملسجل  جدة،  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ 
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باطنه.  دون  بام  فيـه  املحكوم   )...( ضد   )...( دعوى  ١٤٣٥/٥/١٧هـ،املتضمن  والتاريخ 
وبدراسـة احلكم وصـورة ضبطـه والئحته االعرتاضية تقـررت املوافقـة علـى احلكم،واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالقوارة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦٩٨٥٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٧ رقم القرار: ٣٥١٤٠١٢٤ 

إخالءاعقارا-اتسائجارامزرعةامناورثةا-اسكناأحدهلافيهاا-امعارضاهاعىلاتإلجارةا-ا
عميها تملدعىا إسلترا لممؤجلا-ا تملزرعةا ختصيصا تلرتكةا-ا سقمةا سبقا تملؤجلا-ا تدتخلا

بالققمةا-اإلزتمهاباإلخالء.ا

ل-اإسلتراتملدعىاعميه.
2-ارفعاتلرضر.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إلزامه باخلروج من سكن مزرعة قام املدعي 
باستئجارها بكامل منافعها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بسكنه يف املزرعة، ودفع 
بأهنا من تركة مورثهم، وأنه ال يقر عقد إجارهتا عىل املدعي، وقد تداخل املؤجر يف الدعوى، 
وقرر أنه تم قسمة الرتكة بني الورثة، وخصصت املزرعة له وملوكليه، وليس للمدعى عليه 
عليه،  املدعى  توقيع  وعليها  الورثة،  بني  تراض  قسمة  تتضمن  ورقة  وأبرز  نصيب،  فيها 
وبعرضها عىل املدعى عليه أقر بتوقيعه عليها، وقرر أنه اعرتض الحقًا عىل تلك القسمة، 
يكون  إنام  اعرتاضه  يف  النظر  وألن  القسمة،  تلك  عىل  بالتوقيع  عليه  املدعى  إلقرار  ونظرا 
عند إثبات القسمة وتصفية الرتكة؛ لذا فقد حكم القايض بإلزامه باخلروج من العقار حمل 

الدعوى، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بالقوارة،  العامة  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
باملحكمة برقم  املقيدة  إلينا برقم ٣٤٦٩٨٥٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١١هـ  املعاملة املحالة 
املوافق١٤٣٤/٠٣/٠٢هـ  االثنني  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٢/١١هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٥١٠٥٠
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   ،١٠  :٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت 
املدين ذي الرقم )...(، فادعى احلارض معه لدينا )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...( الوكيل الرشعي عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...(، وذلك بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٤٢٣٧٣٢٠ والتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٧هـ 
الثانية بربيدة، املخول للوكيل فيها حق املطالبة وإقامة الدعاوى  الصادرة من كتابة العدل 

والرد عليها واإلنكار والصلح وطلب اليمني ورده واالمتناع عنه والتسلم والتسليم.
فادعى املدعي قائاًل: )إنه بتاريخ ١٤٣٢/١١/١هـ استأجرت من )...( حال كونه وكياًل 
عن )...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( مزرعة عائدة هلم عن طريق اإلرث من مورثهم 
)...(، وهذه املزرعة تقع يف )...( استأجرت هذه املزرعة بام فيها من منافع؛ ففيها سكن دور 
واحد، وغرفة مع مطبخ للعامل، وصومعة ومكينة فلفو وطرمبة ورشاش حموري ستة أبراج 
ومتديدات كهرباء ودينمو وحمول كهرباء، وقد استأجرت هذه املزرعة ملدة ثالث سنوات، 
تبدأ من ١٤٣٢/١١/١هـ، بأجرة سنوية قدرها مخسون ألف ريال، وعندما بدأت االنتفاع 
من هذه املزرعة املستأجرة قام هذا احلارض بسكن السكن املوجود داخل املزرعة -وهو دور 
واحد اسرتاحة -هو وعائلته؛ ونظرًا ألن تواجده يف هذا السكن خيالف مقتىض العقد؛ ألن 
السكن منصوص عليه يف عقد اإلجيار، كام أن وجوده مع عائلته يف السكن املذكور يعرقل 
انتفاعي من العني املؤجرة؛ لذا أطلب إلزامه باخلروج من هذا السكن ومن املزرعة املذكورة 

التي استأجرهتا. هذه دعواي(. 
وبسؤال املدعى عليه وكالة عن دعوى املدعي أجاب بقوله: )ما ذكره املدعي يف دعواه 
من أنه قد استأجر املزرعة املذكورة فهذا ال يعلم عنه موكيل، ولكن املزرعة املذكورة عائدة 
الورثة، وليس )...( وال لغريه من  ملورث موكيل )...(، وله حق ونصيب فيها كغريه من 
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الورثة احلق يف التأجري دون الرجوع ملوكيل؛ لذا فإن موكيل يرفض اخلروج من املزرعة، علاًم 
أن موكيل مل يتقاسم مع الورثة تركة مورثهم )...(، كام أهنم مل يقوموا بتصفية الرتكة، وموكيل 

له وعليه مبالغ وديون للورثة(. هكذا أجاب .
ويف نفس اجللسة حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، 
الدعوى  املذكورة يف  املزرعة  بتأجري  الدعوى، وهل قام  وبسؤاله عام لديه بخصوص هذه 
فقد  صحيح؛  املدعي  ذكره  )ما  بقوله:  فأجاب  املزرعة؟  هلذه  مستند  لديه  وهل  للمدعي؟ 
أجرته املزرعة املذكورة باألجرة واملدة املذكورتني يف الدعوى، علاًم أنني أجرته هذه املزرعة 
بالوكالة عن إخواين وأخوايت، وهم )...( و )...( و )...( و )...( أوالد )...( ؛ نظرًا ألننا 
سبق أن اتفقنا نحن -ورثة )...( -عىل تقاسم تركة والدنا قسمة تراض، وحررنا ورقة بذلك، 
وأصبح نصيب موكيلَّ املذكورين آنفا مقترصا عىل املزرعة املذكورة يف الدعوى واململوكة 
١٤١٥/١٢/٣هـ،  يف   ٢/١٤٤ برقم  قصيباء  حمكمة  من  الصادر  الصك  بموجب  ملورثنا 
آنفا عن  املذكورين  األربعة  بالوكالة عن  الدعوى  املذكورة يف  املزرعة  املدعي  أجرت  وقد 
)...( و)...( أبناء )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل بريدة الثانية برقم ٣٦٣٦٧ 
يف ١٤٣٣/٧/٦هـ وعن )...( و)...( بنات )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
بريدة الثانية برقم ٣٦٣٦٣ يف ١٤٣٣/٧/٦هـ، وبناء عىل ذلك فليس ألخينا موكل املدعى 

عليه السكن يف املزرعة املذكورة أو االعرتاض عىل تأجريها(. هكذا أجاب. 
ثم أبرز )...( صك املزرعة املشار إىل رقمه وتارخيه أعاله، كام أبرز الوكالتني املشار إليهام 
املخاصمة  حق  فيها  له  املخول   )...( أوالد  و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن  وكالته  آنفا 

واملداعاة والصلح والقسمة والتأجري )...( إىل آخره. 
وبسؤال املدعى عليه وكالة عام ذكره )...( أجاب بقوله: )ما ذكره شقيق موكيل بخصوص 
بينه  املقاسمة  منه بخصوص هذه  أعلم عنه، وسأراجع موكيل ألستفرس  فهذا ال  املقاسمة 
وبني بقية الورثة(. هكذا أجاب، فطلبت من )...( إحضار ورقة املقاسمة التي ذكرها، فوعد 

بإحضارها، ورفعت اجللسة.
ويف يوم الثالثاء ١٤٣٤/٣/٢٤هـ فتحت اجللسة الثانية يف الساعة التاسعة، وحرض فيها 
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املدعي واملدعى عليه وكالة، وأبرز املدعي ورقة حمررة بتاريخ ١٤٣٢/٩/١هـ، وهذا نصها 
: )بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا 
حممد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم، وبعد، يف هذا اليوم تم اجتامع ورثة )...( رمحه اهلل، 
وهم )...( زوجة املرحوم و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( 
و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( أبناء )...( رمحه اهلل، وتم االتفاق بينهم بتقسيم كل 
)...( و)...(، عىل  )...( ومرشوع  )...( ومرشوع  املرحوم، وتشمل مرشوع  لنا  ما خلفه 
أن يتم التقسيم هبذا الشكل: مرشوع )...( لكل من )...(، ومرشوع )...( لكل من )...(، 
ومرشوع )...( لكل من )...( و )...( و )...( و )...(، و )...( لكل من )...( و )...( 
و)...( و )...( و )...( و )...(، وتم االتفاق بأن كل مرشوع خيص األشخاص الذين تم 
حتديده هلم وال حيق لآلخرين الترصف بحق الغري، وعىل هذا تم االتفاق والتوقيع، )...( 
 )...( توقيع   )...( توقيع   )...( توقيع   )...( توقيع   )...( توقيع   )...( توقيع   )...( بصمة 
توقيع )...( توقيع )...( توقيع )...( بصمة )...( )...( توقيع )...( توقيع )...( توقيع، 

)...( شاهد توقيع، و)...( شاهد توقيع. حرر يف ١٤٣٢/٩/١هـ(. انتهى نصها.
وبسؤال املدعى عليه وكالة عن ورقة املقاسمة املذكور نصها آنفًا أجاب بقوله: )إن موكيل 
قد وقع عىل هذه الورقة )ورقة املقاسمة(، لكن مل تنفذ بالشكل الصحيح؛ فمرشوع )...( 
الذي أصبح من نصيب موكيل عندما وقع موكيل عىل ورقة املقاسمة مع ورثة والده، وذهب 
ملرشوع )...( وجد أنه خال من املعدات، فليس فيه حراثة وال رشاش وال غريها؛ لذا فإن 
موكيل يطلب إلغاء هذه املقاسمة التي متت بينه وبني ورثة والده وإعادة التقسيم مرة أخرى 

عن طريق املحكمة(. هكذا أجاب، والنتهاء وقت اجللسة فقد رفعت. 
التاسعة  الساعة  الثالثة يف  اجللسة  افتتحت  املوافق ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ  االثنني  يوم  ويف 
والنصف، وفيها حرض املدعي واملدعى عليه وكالة، وحيث إنه باالطالع عىل صك امللك 

الزراعي املذكور يف الدعوى تبني أنه عائٌد لـ)...( وهو مورث املؤجرين للمدعي )...(.
عائد  الدعوى  يف  املذكور  الزراعي  امللك  )إن  بقوله:  أفاد  ذلك  عن  املدعي  وبسؤال 
للشقيقني )...( و )...( أبناء )...(، وقد اقتسمه )...( ) املتوىف( و )...( أبناء )...(، ولكن 
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الدعوى  يف  املذكور  امللك  من  استأجرته  الذي  والقسم  الصك،  يف  تدون  مل  القسمة  هذه 
واملشتمل عىل بيت دور واحد وغرف عامل ورشاش حموري ستة أبراج وكربه عائد لورثة 

)...(، وليس لـ )...( فيه أي عالقة(. هكذا أفاد. 
وقد وردين خطاب )...( ذو الرقم ٦٨٧/٤٠٩ يف ١٤٣٤/٥/٧ وهذا نصه: )بعد املقدمة 
أفيد فضيلتكم أنه طلب مني ابن أخي )...( الوكيل للورثة إفادة فضيلتكم أن املزرعة الواقعة 
بالـ)...( واململوكة بالصك ذي الرقم ٢/١١٤ يف ١٤١٥/١٢/١٣هـ من حمكمة قصيباء 
واملشتملة عىل بيت وكربة وغرف عامل ورشاش حموري ستة أبراج، وأنه بعد التقسيم بيني 
التقسيم،  تابعة لورثة أخي بعد  الغربية  وبني ورثة أخي )...( -رمحه اهلل -أصبحت اجلهة 

وليس يل هبا أي عالقة، وليس لدي أي اعرتاض، واهلل ويل التوفيق )...( توقيعه(.
املدعي  من  طلبت  فقد  لذا  )...(؛  ورثة  حرص  فيها  أجد  مل  املعاملة  بتصفح  ألنه  ونظرًا 
إحضاره، فقال: )سأحرضه يف اجللسة القادمة بأن أطلبه من املؤجرين يل(، ورفعت اجللسة.

ويف يوم الثالثاء ١٤٣٤/٦/٢٠هـ افتتحت اجللسة الرابعة يف الساعة التاسعة والنصف، 
وحرض فيها املدعي، ومل حيرض املدعى عليه، وأبرز املدعي صك حرص الورثة الصادر من 
حمكمة قصيباء برقم ١/٣٠ يف ١٤١٦/٥/٣هـ، وقد تضمن وفاة )...( يف ١٤١٦/٤/١٧هـ 
وانحصار إرثه يف زوجته )...( ويف أوالده )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و 
)...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و)...( أوالد )...(، انتهى مضمونه، ونظرًا 

لعدم حضور املدعى عليه لذا فقد رفعت اجللسة. 
احلادية عرشة  الساعة  اخلامسة يف  اجللسة  افتتاح  تم  االثنني ١٤٣٤/٧/٢٤هـ  يوم  ويف 
وعرش دقائق، وقد حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه، ثم انرصف املدعي، فحدد له موعد 

آخر. 
عرشة،  احلادية  الساعة  يف  السادسة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٩/٢هـ  األربعاء  يوم  ويف 
يف  اجللسة  رفعت  ولذا  عنه،  ينوب  من  وال  عليه  املدعى  حيرض  ومل  املدعي،  فيها  وحرض 
١٤٣٤/١٠/١٣هـ  الثالثاء  يوم  يف  موعد  للمدعي  وحدد  والربع.  عرشة  احلادية  الساعة 
الساعة التاسعة، وقررت الكتابة للجهات املختصة إللزام املدعى عليه باحلضور يف املوعد 
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املحدد آنفا. 
ويف يوم الثالثاء ١٤٣٤/١٠/١٣هـ افتتحت اجللسة السابعة يف الساعة العارشة وحرض 

فيها املدعي، ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه؛ ولذا رفعت اجللسة. 
ويف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٤/١١/١١هـ افتتحت اجللسة الثامنة يف الساعة العارشة، 
وفيها حرض املدعي، ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه، وقد تم حتديد أكثر من موعد 
مل حيرض فيه املدعى عليه، وجرى يف هذه اجللسة االطالع عىل ورقة مقاسمة متت بني ورثة 
)...( )مورث املدعى عليه ومورث املؤجرين عىل املدعي( وبني )...(، ومن ضمن ما جاء يف 
هذه املقاسمة جاء ما نصه: ) ٦ - مزرعة الـ)...( فيها حمطة وسكن وكربة مستودع وبئران، 
وكل بئر عليه مكينة ورشاش، وهي مملوكة لـ)...( -يرمحه اهلل -و)...(، بموجب الصك 
ذي الرقم ٢/١١٤ يف ١٤١٥/١٢/١٣هـ الصادر من حمكمة قصيباء والقرارات الدارجة 
عليه بالرشاء من )...(، وقد اتفق )...( ووكيل ورثة )...( عىل أن تكون املحطة والرشاش 
لورثة  الثامنية  والرشاش  والبئر  والكربة  والبيت   )...( املحطة  تيل  التي  والبئر  أبراج  سبعة 
)...( رمحه اهلل، وعىل أن تقاس كل أرض رشاش؛ حيث تكون األرض مناصفة، والذي 
لديه زيادة مساحة عن نصيبه تعاد لآلخر. شهد عىل هذه القسمة )...( توقيعه )...( توقيعه 
شاهد ثان )...( توقيعه شاهد )...( توقيعه املقر بام فيه )...( توقيعه )...( توقيعه(. انتهى. 

دعوى  عىل  باملصادقة  وكالة  عليه  املدعى  وإجابة  املدعي  دعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء 
الدعوى،  يف  املذكورة  الـ)...(  مزرعة  داخل  الواقع  البيت  يسكن  موكله  أن  من  املدعي 
ودفع بأن موكله ال يقر عقد اإلجيار املذكور يف الدعوى معلال ذلك بأن املزرعة املذكورة يف 
الدعوى عائدة لورثة )...(، وهو -أي املدعي عليه -)...( من ضمنهم، وحيث إن شقيق 
املدعى عليه )...( قد أفاد بأنه قام بتأجري املزرعة املذكورة عىل املدعي بالوكالة عن كل من 

)...( و )...( و )...( و )...( أوالد )...( استنادا عىل املقاسمة التي متت برضا الورثة.
ومن ضمن ما جاء يف هذه املقاسمة ما يفيد بأن املزرعة املذكورة يف الدعوى من نصيبهم؛ 
أي نصيب )...( و )...( و )...( و )...( املذكورين، وقد صادق املدعى عليه وكالة عىل أن 
موكله قد وقع عىل هذه املقاسمة، ودفع بأن موكله يطلب إلغاءها، وحيث إن صك املزرعة 
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خطابه  يف   )...( حمافظ   )...( أفاد  وقد   ،)...(  )...( باسم  مسجل  الدعوى  يف  إليه  املشار 
النزاع، وما تشتمل عليه  باملزرعة حمل  له عالقة  ليس  بأنه  السابقة  املذكور نصه يف اجللسة 
من بيت وكربة ورشاش حموري ستة أبراج وغرف، وأنه بعد مقاسمة بينه وبني ورثة أخيه 

أصبحت اجلهة الغربية من نصيب ورثة أخيه )...(.
وبعد االطالع عىل ورقة املقاسمة املشار إىل مضموهنا يف هذه اجللسة والتي متت بني ورثة 
)...( وبني )...(، ومن ضمن ما جاء فيها أن البيت والرشاش والكربة املذكورة يف الدعوى 
من نصيب ورثة )...(؛ ونظرا ألن املدعى عليه وكالة -كام أرشت سابقا -قد صادق عىل 
توقيع موكله عىل املقاسمة، وتوقيعه عليها يعد إقرارا منه برضاه وقناعته هبا، وحيث إن يف 
السامح ملوكل املدعى عليه بسكن البيت املوجود داخل املزرعة املذكورة يف الدعوى استنادا 
عىل معارضته عىل املقاسمة التي متت بني الورثة فيه إرضار باملدعي؛ إذ سيرتتب عىل ذلك 
املقاسمة  املدعى عليه -قد وقع عىل هذه  أنه -أي  املؤجرة ال سيام  بالعني  تفويت لالنتفاع 

برضاه واختياره. 
كام أن تأخري احلكم هبذه الدعوى ريثام يتم تثبيت القسمة التي متت بني الورثة والتهميش 
عىل صكوك أمالكهم بام يفيد ذلك فيه أيضا إرضار باملدعي؛ ألن عقد اإلجيار يعد ساريا يف 
الوقت احلارض، والبت يف هذه الدعوى يستلزم رسعة احلكم؛ حفظا حلق املدعي إذا وجد 
املستند الذي يمكن االعتامد عليه، واملستند متوفر يف هذه الدعوى، وهو القسمة التي أمىض 
عليها املدعي عليه مع بقية ورثة )...(، وهم بالغون، وليس فيهم قارص عىل حسب صك 
حرص ورثته، وأما فيام يتعلق بعدم رضا املدعى عليه هبذه القسمة وطلبه إلغاءها فليس يف 
هذه الدعوى حمل نظر ذلك، وإنام حمل نظره سيتم عند النظر يف إثبات القسمة التي متت بني 

ورثة )...( وتصفية تركته. 
صك  عىل  االطالع  وبعد  الدعوى،  يف  اليه  املشار  املزرعة  صك  عىل  االطالع  وبعد 
حرص ورثة مورث املدعى عليه )...( واملشار إليه سابقا، وحيث إن املدعى عليه قد حدد 
تبلغ هبا، ومن ضمنها اجللسة املحددة يف  له أكثر من موعد مل حيرض فيه، مع أن وكيله قد 
١٤٣٤/٦/٢٠هـ والتي وقع عىل تبلغه هبا، ومع ذلك مل حيرضها ، ملا تقدم كله فقد ألزمت 
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الواقع داخل مزرعة مورثهم واملذكور يف الدعوى  البيت  املدعى عليه )...( باخلروج من 
وإخالئه وعدم دخول املزرعة املذكورة يف الدعوى. هذا ما ظهر يل، وبه حكمت.

ويتم إفهام املدعى عليه بأن هذا احلكم ال يعني عدم استحقاقه املطالبة بنصيبه من هذه 
والتي   )...( التي متت بني ورثة  بالقسمة  نظر عدم رضاه  املقاسمة، وأن حمل  املزرعة عند 
وقع عليها إنام يتم عند النظر يف تصفية تركة )...( وإثبات القسمة، ويعد هذا احلكم يف حق 

املدعى عليه حضوريا؛ لتبلغ موكله باملواعيد املحددة سابقا.
املدعى عليه عىل نسخة من صك احلكم  القوارة الطالع  الكتابة ملخفر رشطة  وقررت 
وإبداء قناعته أو عدم قناعته به، وإذا قرر اعرتاضه عليه فيفهم بأن مدة االعرتاض ثالثون 
انتهت هذه املدة ومل حيرض اعرتاضه خالهلا فإن  يوما اعتبار من تاريخ تبلغه باحلكم، وإذا 
احلكم يعد مكتسبا للصفة القطعية. حرر يف ١٤٣٤/١١/١١هـ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

اطلعنا  فقد  وبعد،  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
نحن -قضاة الدائرة احلقوقية األوىل بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم -عىل املعاملة الواردة 
مـن فضيلـة رئيس املحكـمـة الـعـامـة بالقوارة الشيخ )...( بـرقــم )٣٥١٤٦٣٦٨( وتاريخ 
برقم  املسجل  الصــك  هبا  املـرفــق   ،)٣٥٤٠٣٣٥( برقـم  إلينـا  املحالـة  ١٤٣٥/١/١٤هـ 
 )...( بدعوى  اخلاص  فضيلته،  من  الصادر  ١٤٣٤/١١/١٢هـ،  وتاريخ   )٣٤٣٥٨٥٧٨(
املوجود  السكن  من  باخلروج  عليه  املدعى  بإلزام  املطالبة  بشأن  )...(؛  عن  وكياًل  ضد)...( 
أصالة  عليه  املدعى  بإلزام  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  الدعوى.  يف  املوضحة  باملزرعة 
)...( باخلروج من البيت الواقع داخل املزرعة وإخالئه وعدم دخول املزرعة عىل النحو املفصل 
فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل 
احلكم، مع تنبيه فضيلته إىل توثيق صور الوكاالت وصك حرص اإلرث بمطابقتها ألصوهلا قبل 

بعث املعاملة إىل جهة التنفيذ. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم.
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 لااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٤٣٨٢٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٩ رقم القرار: ٣٥٢٣٧٦٧٦ 

إخالءاعقارا-اسكنامقجدا-اطياسيدامؤذنا-ادفعهاباإلجارةامناتملؤذناتجلديدا-اإدخالها
إلدترةا تقميمها ا تلعقارا-ا بإخالءا إلزتما معجلا-ا نفاذا ا-ا تلدفعا صحةا عدما تلدعوىا-ا يفا

تألوساف.

تملادةا)ررل/2(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

أقام املدعي دعواه -بصفته مندوب فرع وزارة الشؤون اإلسالمية بإحدى املناطق - ضد 
املدعى عليه، طالبا إلزامه بإخالء شقة خمصصة لسكن مؤذن أحد املساجد لعدم استحقاق 
املدعى عليه االنتفاع هبا بعد طي قيده من وظيفة األذان، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أقر بصحتها، ودفع بأنه قام باستئجار تلك الشقة من املؤذن اجلديد، وبرد ذلك عىل مندوب 
املدعية قرر أن املؤذن اجلديد مل يتم تعيينه بشكل رسمي، فال حيق له تأجري الشقة قبل ذلك، 
قام  وأنه  التأجري،  حق  يملك  ال  أنه  فقرر  اجلديد،  املؤذن  الدعوى  يف  القايض  أدخل  وقد 
بتوقيع عقد مع املدعى عليه باإلكراه منه، ومل يأخذ منه أي أجرة؛ ولذا فقد حكم القايض 
بإلزام املدعى عليه بإخالء الشقة وتسليمها للمدعية، وقرر شمول احلكم بالنفاذ املعجل، 

فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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املنورة،  باملدينة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
وتاريخ   ٣٤٧٦٤٤٢٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤١٤٣٨٢٦
١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ، ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٠٤/٣٠هـ افتتحت اجللسة الساعة 
الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  املدعي)...(  حرض  وفيها   ،٠٩  :٠٠
)...( بصفته ممثاًل لفرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف باملدينة املنورة يف إكامل وإهناء 
إجراءات املعامالت املنظورة يف املحكمة العامة باملدينة املنورة بموجب اخلطاب ذي الرقم 
اجلنسية  سعودي   )...( معه  احلارض  عىل  وادعى  ١٤٣٢/٠١/٢٧هـ.  والتاريخ   ٤١٦١
الشقة  يشغل  عليه  املدعى  )إن  دعواه:  يف  قائاًل   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
اخلاصة لسكن مؤذن جامع )...( الواقع بمخطط )...( من حني كونه مؤذنًا للجامع، ثم 
صدر قرار طي قيده برقم )٣٧٧( وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٢هـ، وانتهى استحقاقه االنتفاع 
اليوم،  امتنع، ومل خيلها حتى هذا  الشقة، ولكنه  بتاريخ طي قيده، وطالبناه بإخالء  بالشقة 
لذا أطلب احلكم عىل املدعى عليه بإخالء الشقة السكنية املوصوفة يف الدعوى، وتسليمها 

إلدارة األوقاف يف املدينة. هذه دعواي(.
وبعرضه عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: )ما ذكره املدعي ــ حمامي األوقاف ــ منه ما هو 
صحيح، ومنه ما هو غري صحيح. فالصحيح أين كنت مؤذنًا ملسجد )...(، وأسكن الشقة 
حمامي  وطالبني  املذكور،  بالتاريخ  واستقلت  املسجد،  ملؤذن  واملخصصة  باملسجد  امللحقة 
أمتنع، ولكني  فلم  امتناعي،  من  ذكره  فام  ما هو غري صحيح  أما  الشقة.  بإخالء  األوقاف 
وسلمته  بذلك،  عقدًا  معه  ووقعت   ،)...( اجلديد  املؤذن  من  ذاهتا  الشقة  باستئجار  قمت 
طلب  عىل  أوافق  ال  لذا  ريال،  ألف  وستون  ثامنية  وقدرها  مقدمًا،  سنوات  ثالث  أجرة 

اإلخالء؛ حلقي بالبقاء هبذه الشقة بموجب العقد. هذه إجابتي(. 
وبعرضه عىل املدعي ــ حمامي األوقاف ــ قال: )ما ذكره املدعى عليه غري صحيح، فمن 
ذكر أنه مؤذن للمسجد ليس مؤذنا، ومل يعني رسميًا حتى تاريخ هذه الدعوى، وإن كان هو 
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من يؤذن يف املسجد فاحتسابًا، وليس له احلق بتأجري الشقة. هذا ما لدي(. 
ثم طلبت من املدعي ما يثبت من ذكره أن املؤذن املذكور )...( ليس عىل وظيفة رسمية، 

فوعد بذلك يف اجللسة القادمة. 
ويف جلسة أخرى جرى سؤال املدعي ــ مندوب األوقاف ــ عن بينته عىل أن املواطن 
فرع  مدير  من  لنا  الوارد  اخلطاب  فأبرز  األوقاف،  لدى  مسجاًل  رسميًا  مؤذنا  ليس   )...(
وتاريخ   ٣٧٣/٣/٣٠١ برقم  املنورة  باملدينة  واألوقــاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة 
تعيينه  يتم  مل  املذكور  بأن  فضيلتكم  أفيد   )...(  ( منه:  احلاجة  ونص  ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ، 
الوزارة  وفرع  اآلن،  حتى  حمتسبًا  باملسجد  األذان  بعمل  كلف  وإنام  تارخيه،  حتى  رسميًا 
يتعامل مع األئمة واملؤذنني املحتسبني كتعامله مع أمثاهلم الرسميني يف كل ما هلم وما عليهم 
ما عدا املكافآت الشهرية )...((؛ وحيث تقدم املدعى عليه )...( باعتذار خطي عن حضور 

هذه اجللسة، كام هو مبني باخلطاب املرفق باملعاملة فقد رفعت اجللسة. 
 ( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  أخرى  جلسة  ويف 
٠٠: ٠٩( صباحا، وفيها حرض مندوب األوقاف )...(، وحرض املدعى عليه )...(، فجرى 

عرض الصلح، فتعذر.
املدعى عليه صادق عىل  أن  به، وبام  ادعى  بام  ادعى  املدعي  أن  تقدم، وبام  ما  وبناء عىل 
احلايل،  املؤذن  من  الشقة  باستئجار  ودفعه  والتفصيل،  اإلمجال  عىل  وكالة  املدعي  دعوى 
وإفادة املدعي وكالة عدم أحقية املؤذن احلايل التأجري؛ لعدم توظفه رسميًا. وبعد االطالع 
عىل خطاب مدير أوقاف ومساجد املدينة ــ املدون أعاله ــ واملتضمن عدم توظف املواطن 
الذي ذكر املدعى عليه أنه استأجر منه، وملا هو مقرر فقهًا يف قول عامة أهل العلم : )من أن 
اإلجارة تنقيض بانتهاء املدة، ويلزم املستأجر رفع يده عن العني املستأجرة؛ ليسرتدها املؤجر، 
ولو مل يطلبها املؤجر؛ ألن املستأجر غري مأذون له إمساكها بعد انقضاء العقد، فيلزمه الرد(. 
انتهى. ينظر ) البدائع ٢٠٥/٤، واملغني ٣٩٦/٥ (. وبام أن املصلحة تقتيض اإلخالء بالنفاذ 
املعجل حساًم ملادة الفساد، وال سيام مع ظهور مماطلة املدعى عليه، وعماًل باملادة )٢/١٩٨( 
التنفيذية، وجلميع ما سلف، فقد حكمت حضوريًا  املرافعات الرشعية ولوائحه  من نظام 
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الدعوى ،  يف  املوصوفة  الشقة  بإخالء  عليه  املدعى  بإلزام  ــ  كفالة  دون  ــ  املعجل  بالنفاذ 
وتسليمها للمدعية إدارة أوقاف ومساجد املدينة املنورة. 

وبعرض احلكم عىل املتداعيني قرر املدعي وكالة القناعة، وعارض املدعى عليه، وطلب 
رفع احلكم ملحكمة االستئناف، واستعد بتقديم الئحة اعرتاضية، فأجيب لطلبه، وأفهمته 
يومًا من  ما مضت ثالثون  متى  وأنه  اليوم،  استالم نسخة من صك احلكم يف هذا  له  بأن 
يسقط،  االستئناف  فإن حقه يف  االعرتاضية  يسلم الئحته  التاريخ ومل  ييل هذا  الذي  اليوم 
ذلك.  ففهم  الرشعية،  املرافعات  نظام  من   )١٧٨( باملادة  عمال  القطعية  احلكم  ويكتسب 
وأقفلت اجللسة الساعة ) ٣٠: ٠٩( صباحًا. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ. 

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ  املوافق  األربعاء  يوم  يف  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الساعة ) ٣٠: ٠٨( صباحا، وفيها حرض املدعي )...( ممثل فرع وزارة الشؤون اإلسالمية، 
ومل حيرض يف هذه اجللسة املدعى عليه )...( عىل الرغم من تبلغه باملوعد، كام حرض يف هذه 
اجللسة املؤذن املؤجر )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(؛ حيث 
وردتنا املعاملة من قضاة الدائرة احلقوقية الثانية بمحكمة االستئناف باملدينة املنورة، وبرفقها 
القرار ذو الرقم ٣٥١٤٥٩٨٣ والتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ، ونص احلاجة منه: )وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها؛ 
ملالحظة: أنه جاء يف الئحة املدعى عليه أمور تستحق املناقشة، من ذلك قول املدعى عليه: إن 
املؤذن قد تم تعيينه، وإن اإلجارة متت بموافقة مدير األوقاف، وإن النظام يسمح له بذلك، 
وإن املعني وغري املعني ال يفرق بينهام النظام يف االستفادة من السكن، ويطلب املدعى عليه 
يف الالئحة إدخال املؤجر يف الدعوى، وال بد مناقشة هذه األمور، فعىل فضيلته إجراء الالزم 

حيال ما ذكر ورصد ما جيد يف الضبط والصك وسجله، ومن ثم إعادة املعاملة(. انتهى.
وعليه أجيب أصحاب الفضيلة - وفقهم اهلل - بام ييل: 
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أواًل - جرى مني االطالع عىل الالئحة االعرتاضية املقدمة من املدعى عليه، فلم أجد 
هبا ما يؤثر عىل ما حكمت به. كام أن عدم حضوره يف هذه اجللسة عىل الرغم من تبلغه هبا 
بحضوره شخصيًا للمكتب، وأخذه املوعد من املوظف املختص -جيعل مناقشة الالئحة ال 

ثمرة منه مع ما ذكرت سابقًا. 
ثانيًا -جرى سؤال املدعي وكالة: هل متت هذه اإلجارة بموافقة مدير إدارة األوقاف ؟ 
وهل النظام يف وزارة الشؤون اإلسالمية ال يفرق بني املعني وغري املعني يف االستفادة من 
السكن ؟ فأجاب بقوله: )قمت بالرجوع ملدير إدارة األوقاف، فأفادين أنه مل يوافق عىل هذا 
التأجري، وقال يل: لو كنت موافقًا وكان بعلمي ملا قمت برفع هذه الدعوى. كام أنه ال يوجد 
نظام يسمح لغري املعني بتأجري السكن، فهو غري مالك ملنفعة العني حتى حيق له تأجريها(. 

هكذا أجاب. 
ثالثًا -حرض يف هذه اجللسة املؤجر يف هذه الدعوى املؤذن )...(، وجرى سؤاله عام ذكره 
املدعى عليه يف دعواه: )هل أجرت املدعى عليه )...( سكن املؤذن وتسلمت منه األجرة؟(، 
فأجاب بقوله: )حرض إيّل املدعى عليه )...( املؤذن السابق للمسجد بعد أن طلبت منه أن 
أحل حمله يف وظيفة مؤذن املسجد بعد علمي باستقالته، فقال: ال أذهب بك إىل األوقاف، 
وأطلب منهم وضعك مكاين يف املسجد حتى توافق عىل بقائي يف سكن املسجد مدة ثالثة 
أعوام، فقلت له: أنا مل أعني يف املسجد، ومل أتسلم السكن، لذا فليس يل احلق بذلك، فأرص 
عيل، وأحرض ورقة العقد، وطلب مني التوقيع عليها، وأخربين أن هذا أمر اعتيادي، وال 
مشكلة يف ذلك، فوقعت، ولكني مل أتسلم منه ريااًل واحدًا حتى هذا اليوم، لذا فأنا مل أؤجره 
السكن، وال أملك تأجريه هذا السكن، وإنام ضغط عيل املدعى عليه )...(، فوقعت ورقة 
التأجري التي معه؛ خوفًا من تعرقل إجراءات تعييني يف املسجد؛ علاًم أنني حمتاج للسكن؛ 

لقربه من املسجد. هذا ما لدي(. 
وبناء عىل مجيع ما سلف من إفادة مندوب األوقاف، وإجابة املؤذن املؤجر، وجلالء األمر، 
السابق، وأمرت برفع إعالم احلكم، وصورة ضبطه مشفوعًا بكامل  باٍق عىل حكمي  فأنا 
املعاملة ملحكمة االستئناف؛ لتدقيق احلكم. وأقفلت اجللسة الساعة )٠٠: ٠٩( صباحًا. وباهلل 
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التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ.
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، بناء عىل املعاملة الواردة 
وتـاريـخ ١٤٣٥/٤/٢٦هـ  برقـم ٣٤٧٦٤٤٢٧  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  إلينا من 
واملحالة إلينا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٨٢٥٨١ وتاريخ 
يف  الثانية  احلقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  نحـن -رئيس  مّنا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٥/٢هـ، 
فضيلة  من  الصادر  احلكم  هذا  علـى  املنورة -االطالع  املدينة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة 
وتاريخ   ٣٤٣٤٢٠٨٢ بعـدد  واملسجل  املنورة،  باملدينة  العامة  املحكمة  يف   )...( الشيخ 
١٤٣٤/١٠/٢٧هـ، املتضمن دعوى فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف ضد )...( 
يف إخالء عقار من حارض، املحكوم فيـه بام دون بباطنه. وبدراسـة احلكم وصـورة ضبطـه 
والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة تقـررت املصادقة علـى احلكم بعد اإلجراء األخري، 

واهلل املوفق. وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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 2ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بربيدة

رقم القضية: ٣٤٦٣٨١٦ تارخيها: ١٤٣٤
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٦ رقم القرار: ٣٥١١٦٩٦٧ 

تلوسفا-ا باساحقاقا دفعا تلدعوىا-ا إنكارا تألجلةا-ا دفعا عدما وسفا-ا عقارا-ا إخالءا
عقداإجيارا-ادفعابصورياها-اسبقاتإلسلترابصحاها-اتناهاءامدةاتلعقدا-اإلزتماباإلخالء.

عقداتإلجيار.

أقام املدعي دعواه بصفته ناظرا عىل وقف ضد املدعى عليه، طالبا إخالء حمالت تابعة 
األجرة،  بتسديد  التزامه  وعدم  العقد  مدة  النتهاء  وذلك  عليه،  املدعى  استأجرها  للوقف 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، ودفع بأنه جرى قسمة الوقف صلحا بني 
املستحقني، وأن هذه املحالت هي نصيبه من الوقف، وقد أبرز املدعي عقد إجيار املحالت 
اإلجيار  عقد  عليه  املدعى  تقديم  لسبق  ونظرا  صوري،  عقد  بأنه  فدفع  عليه،  املدعى  عىل 
لذا فقد حكم  العقد،  إقراره بصحتها، والنتهاء مدة ذلك  يقتيض  يف دعوى أخرى، وهذا 
القايض بإخالء املحالت حمل الدعوى، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

وبناء  بربيدة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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 ٣٤٦٣٨١٦ برقم  بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٢٠٣١٤ برقم  باملحكمة  واملقيدة 
املوافق١٤٣٤/٠٣/٢٥هـ حرض )...( سعودي بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، 
وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم  )...(، فادعى 
)...(، وقال: )أقدم دعواي حمررة بمذكريت املرفقة، ونص دعواي عىل أخي )...( املقيم يف 
بريدة؛ حيث إن بيد األخ الدكاكني الواقعة يف بريدة شارع امللك )...( غرب )...( التابعة 
لوقف جد والدي )...( بالصك ذي الرقم ١/٤٤٥ يف ١٣٨٨/١٢/٢٠هـ، وحيث إنه مل 
يوف يف العقود املربمة بينه وبيني بصفتي ناظر الوقف بصك النظارة ذي الرقم ١/١٠٧ يف 
١٤٠٦/٤/٢٠هـ بتسديد األجرة، ورفيض جتديد العقود إال بتسديد األجرة عن السنوات 
بعدم جتديد رخص املحالت إال بحضوري، وبعد هذا  بريدة  بلدية  إىل  فتقدمت  السابقة، 
التقديم مل جتدد الرخص، واملحالت مغلقة ال يستفيد منها أحد. أطلب من فضيلتكم احلكم 
عليه بإخالء املحالت وتسليمها يل بتسليمي؛ لينتفع منها املوقف، علام أن مساحة املحالت 

أكثر من مائتي مرت مربع )٢٠٠م٢(. هذه دعواي(.
وبسؤال املدعى عليه أجاب قائال: )أطلب مهلة للجواب عىل ذلك(، لذا رفعت اجللسة 

ليوم األحد املوافق ١٤٣٤/٤/٢٨هـ.
ويف املوعد املحدد حرض أطراف الدعوى، ثم قدم املدعى عليه مذكرة تتضمن جوابه عن 
الدعوى ونصها: )ردا عىل دعوى األخ )...( بصفته ناظرا عىل وقف جدي )...( بموجب 
املقامة ضدي عند فضيلتكم  والتاريخ ١٤٠٦/٤/٢هـ  الرقم ١/١٠٧  النظارة ذي  صك 
 )...( الشيخ  )...( عند فضيلة  أقمت دعوى عىل األخ  أن  أواًل - سبق  التايل:  النحو  عىل 
إىل  وأمهله  السبيل،  إدارة  حيسن  ال  ألنه  وصايته؛  نزع  بطلب  سابقا  املحكمة  هبذه  القايض 
درجة الضياع، وقام بتفريق العائلة والفتنة بينهم، وجعلهم يتناحرون بينهم كي ال حياسب، 
فصدر احلكم ذو الرقم ١٠/١/١٦٠ يف١٤٢٠/٨/٢٠هـ القايض بإثبات الصلح الذي تم 
بني الورثة سابقًا، وجعله بيني وبني األخ )...( مقابل أن أتنازل عن دعوى نزع الوصاية؛ 
فقد جاء فيام رصد بصك احلكم وباألسطر من ١٨اىل ٢٢ ما نصه: )ثم بعد عدة جلسات 
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ومداوالت أثبتت بالضبط حرض لدينا الطرفان، وقررا بشهادة كل من )...( )...( قائلني: 
إننا اصطلحنا، واتفقنا عىل ما ييل: أوال - أن يتنازل املدعي عن دعواه، وأال يدعي أحدنا عىل 
اآلخر بيشء هبذا اخلصوص. ثانيا -أن جيعل املدعى عليه حسابات إليراد الوقف يزود هبا 
املحكمة سنويا، ويطلع عليها من يرغب االطالع عليها من الورثة. ثالثا -أن يتابع املدعى 
عليه صيانة عقارات الوقف أوال بأول، ويعطي كل ذي حق حقه (. وقد أقام هذه الدعوى 
التفافا عىل تنفيذ الصلح آنف الذكر؛ لذا أطلب من فضيلتكم إحالة صك الصلح اآلنف 

لقايض التنفيذ. 
أما قوله: )إنه تم إيقايف من البلدية( فهذا صحيح؛ فقد تم إيقايف من عام ١٤٢٧هـ ألن 
حكم الصلح مل ينفذ، وللمحسوبية دور يف ذلك. واألخ )...( كاد يل مرارًا وتكرارًا؛ فمرة 
يقطع املاء، وتارة يقطع تيار الكهرباء، وتعمد إتالف دورة املياه التي تقع فوق حماليت مبارشة 
ليلحق يب الرضر، بل لألسف الشديد قام بالتعرض ألساسات املبنى التي فيها دكاكيني ؛ 
لكي يعيبها وخيرجني منها، وقد تم إيقافه من البلدية، كل هذا ألحقاد بنفسه، ولكي يبعدين 
حتى ال أراقب أفعاله وأتابع حماسبته ومن يسكن يف العامرة، فقد سبق أن سكن هندويس، 
وسبق أن سكنت امرأة سيئة السمعة جرى إخراجهام بسببي. وبام أنه ال عذر ملن أقر، فأطلب 
تراخييص  إيقاف  بتعوييض عام حلقني من رضر وخسائر من جراء  احلكم عىل األخ )...( 
وتعطييل عن مدة اإليقاف. والنظر فيام حلق الوقف من رضر وأهليته لالستمرار بالوصاية(. 

هذا جوايب.
وبعرض ذلك عىل  املدعي أجاب قائال: )ما ذكره املدعى عليه مل يتطرق للدعوى املقامة 

ضده، وهي طلبي بإخراجه من دكاكني الوقف، وما ذكره ال يعني القضية بيشء(.
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: )ما ذكره املدعي غري صحيح، والصحيح أنه سلمني 
فلة من فلل وقف والدي،  الوقف، وهو قد سكن  الوقف، وقال: هذا حقك من  دكاكني 
املتنازع  الورثة يأخذون من الوقف  باقي  املتنازع عليه، كام أن  ويأخذ من ريع هذا الوقف 
عليه، وكذلك وقف والدي، وهي قسمة مصالح عن طريقه، هو الذي قسمها، وأثبتت يف 
الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ١٠/١/١٦٠ يف ١٤٢٠/٠٨/٢٠هـ. هذا ما لدي(.
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أنني  وبعرضه عىل املدعي قال: )ما ذكر كله غري صحيح؛ فقد أجرته بعقود، وصحيح 
أسكن يف بيت من وقف والدي؛ لكنني أقوم بصيانة هذا الوقف وتنفيذ الوصية(.

بذلك،  فاستعد  النظارة،  وصك  اإلجيار  عقود  املدعي  من  طلبت  ذكر  ما  األمر  وحيث 
ورفعت اجللسة ليوم األحد املوافق ١٤٣٤/٠٦/٤هـ .

ويف املوعد املحدد حرض أطراف الدعوى، ثم أبرز املدعي صوًرا من عقود اإلجيار:
العقد األول بتاريخ ١٤١٥/٣/٢هـ املتضمن: )أنه تم االتفاق بني كل من )...( و )...( 
عىل أن  يستأجر )...( الدكاكني الكائنة بربيدة غرب )...( املكون من ثالث فتحات، وذلك 
وفقا للرشوط: ١ - أن تكون مدة اإلجيار مخس سنوات، تبدأ من ١٤١٥/٣/١هـ، وتنتهي 
يف ١٤٢٠/٣/١هـ، وأن تكون األجرة بمبلغ وقدره مخسة عرش ألف ريال، يدفعها الطرف 
الثاين كل سنة، وقد تسلم الطرف األول بالفعل من أصل اإلجيار مبلغا، وقدره ١٥٠٠٠ 

ألف ريال(. 
والعقد الثاين بتاريخ ١٤١٤/٤/١هـ املتضمن: )أنه تم االتفاق بني كل من )...( و)...( 
فتحة واحدة، وذلك  املكون من  بربيدة غرب )...(  الكائن  الدكان  يستأجر )...(  أن  عىل 
وفقا للرشوط ١ - أن تكون مدة اإلجيار ثالث سنوات، تبدأ من ١٤١٤/٤/١هـ، وتنتهي 
الطرف  يدفعها  ريال،  آالف  مخسة  وقدره  بمبلغ  األجرة  تكون  وأن  ١٤١٧/٤/١هـ،  يف 
الثاين قسطني، وقد تسلم الطرف األول بالفعل من أصل اإلجيار مبلغا قدره ٢٥٠٠ ريال، 

وأما الباقي فبعد ميض ستة أشهر من كل سنة. 
كام أبرز املدعي صك النظارة الصادر من هذه املحكمة برقم ١/١٠٧ يف ١٤٠٦/٤/٢٠هـ 
املتضمن إقامة )...( وكيال عىل سبيل )...( يقوم باملحافظة عليه وتنفيذ ما ذكر يف الوصية. 

وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: )أطلب مهلة للرد عىل ذلك(، وعليه رفعت اجللسة 
ليوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٧/١١هـ .

املدعى عليه عن جوابه عام سبق  الدعوى، ثم سألت  املحدد حرض أطراف  املوعد  ويف 
يف اجللسة السابقة، فقال: )ليس لدي أي جواب عن ذلك، ومل أمتكن من إحضار اجلواب؛ 

النشغايل بتمريض والديت، ومستعد إلحضار اجلواب يف اجللسة القادمة(. 
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وبعرض ذلك عىل املدعي قال: )ما ذكره صحيح، وليس لدي مانع من إمهاله للجواب(، 
ورفعت اجللسة ليوم األحد املوافق ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ. 

ويف املوعد املحدد حرض املدعي واملدعى عليه، وقدم املدعى عليه إجابة عام تم سؤاله عنه 
يف اجللسة السابقة يف مذكرة، ملخصها ما ييل: )أما طلب فضيلتكم اإلجابة عن العقود التي 

قدمها فأجيب عن ذلك باآليت: 
من  تبدأ  سنوات،  مخس  وملدة  ١٤١٥/٣/٢هـ  يف  املــؤرخ  للعقد  بالنسبة  أوال - 
من  صوري  وهو  بتوقيعي،  صدر  قد  فهو  ١٤٢٠/٣/١هـ،  يف  وتنتهي  ١٤١٥/٣/١هـ، 

أجل تقديمه للبلدية للحصول عىل رخصة عمل.
التاريخ  بالنسبة للعقد املؤرخ يف ١٤١٤/٤/١هـ وملدة ثالث سنوات، تبدأ من  ثانيًا - 
األخ  بخط  كتب  ألنه  عيل؛  ومزور  به  يل  علم  فال  ١٤١٧/٤/١هـ،  يف  وتنتهي  املذكور 
)...( والتوقيع الذي فيه ليس توقيعي، وليس فيه شهود، ويناقض العقد األول. وسبق أن 
قدمهام لدى فضيلة الشيخ )...(، وانتهى موضوعهام بحكم الصلح الذي تم بيننا الصادر 
من فضيلته برقم ١٠/١/١٦٠ يف ١٤٢٠/٨/٢٠هـ ؛ علاًم أن األخ )...( سبق أن اهتمني 
هذه  رئيس  لفضيلة  اجلنائي  البحث  من  أحيلت  الرشطة  إىل  هبا  تقدم  دعوى  يف  بالتزوير 
الشيخ  فضيلة  ملكتب  أحيلت  فضيلته  ومن  ١٤٢٧/٦/١٤هـ،  ٢١٥٢يف  برقم  املحكمة 

)...( برقم ١/٤٤١٠يف ١٤٢٧/٦/١٥هـ. 
وتاريخ   ٣١/١٩٧٣١ برقم  مقيدة  باملوضوع  أقامها  أن  سبق  دعوى  هناك  أنه  كام 
وكلف  للتمييز،  فضيلته  نقل  وقد   ،)...( الشيخ  فضيلة  من  سمعت  ١٤٣١/٥/١١هـ 
هذه  أن  أظن  وكنت  جلسات،  عدة  فضيلتكم  أمام  وحرضنا  فضيلته،  بمكتب  فضيلتكم 
برقم ٣٤/١٧٣٠٣٣٥ يف  التبليغ  بورود  تفاجأت  الدعوى، وقد  تلك  نفس  الدعوى هي 
هذه  أن  يعني  فهذا  ١٤٣٤/٩/٦هـ؛  يف   )...( ملكتب  حضوري  يطلب  ١٤٣٤هـ   ٧/١٧
كام  تلك،  مع  الدعوى  هذه  تضم  مل  ملاذا  وعجبي  الدعوى،  لتلك  ومغايرة  جديدة  دعوى 
ضمت دعواي املشار هلا بطلب التعويض؟(. هكذا أجاب، وهذا ملخص جلوابه يف مذكرته 

التي قدمها، وهي مرفقة يف املعاملة. 
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وبعرض ذلك عىل املدعي قال: )سبق اجلواب عن بعضه(، وأضاف قائال: )إن العقدين 
املشار إليهام أعاله سبق أن قدمهام يف دعوى سابقة، وجرى إثباهتام بالصك الصادر من هذه 
 )٣( املكتب  لدى  املنظورة  الدعوى  وأن  برقم ٤/١/٢٤ يف ١٤٢٧/٧/١٢هـ،  املحكمة 

ختص طلب األجرة من بداية العقود حتى استالم الدكاكني(. 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: )سبق أن نظرت دعوى بيننا يف هذه املحكمة لدى 
بطلب  دعواه  لعدم صحة  بيانا  وإنام  هلا،  إقرارا  ليس  )...(، وقدمت عقودا  الشيخ  فضيلة 

األجرة(.
ثم سألتهام عن الدكاكني موضع النزاع، فقاال: )إهنا إىل اآلن مغلقة، ومل يستفد منها أحد(، 

وقال املدعي: )وهي حتت حيازة املدعى عليه(. 
فبعد سامع الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل صك النظارة، وحيث إن املدعي هو 
الناظر عىل العقار املذكور، وحيث إن عقد املدعى عليه قد انتهى، وحيث أقر املدعى عليه 
بأنه سبق أن قدم هذه العقود يف دعاوى سابقة، وهذا يقتيض إقراره هبا، بل أقر بصحة بعضها 
لدينا، وحيث إن عقد اإلجيار انتهى، وحيث إن الدكاكني مغلقة وال يستفاد منها، ال سيام أهنا 
ختص وقفا، وحيث إن الدعوى املنظورة يف املكتب القضائي )٣( هي دعوى مطالبة بأجرة 
العقار  بإخالء  عليه  املدعى  ألزمت  فقد  تقدم  ما  عىل  فبناء  إخالء؛  دعوى  وليست  عقار، 

موضع النزاع، وتسليمه للناظر املدعي، وبذلك حكمت.
االستئناف  ملحكمة  رفعه  وطلب  باحلكم،  القناعة  عدم  قرر  عليه  املدعى  عىل  وبعرضه 
املوافق  األربعاء  يوم  بمراجعتنا  وأفهمته  لطلبه،  فأجبته  اعرتاضية،  الئحة  تقديم  مع 
يقدم  ذلك  بعد  يوما،  ثالثون  وله  احلكم،  صك  من  نسخة  الستالم  ١٤٣٤/٨/١٠هـ 
ويكتسب  االعرتاض،  يف  حقه  فيسقط  املدة  وانتهت  ذلك  عن  تأخر  وإن  لديه،  ما  خالهلا 
يف  حرر  التوفيق.  وباهلل  عليه،  بالتوقيع  واستعد  ذلك،  ففهم  ذلك،  بعد  القطعية  احلكم 

١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم.
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األربعاء  يوم  ويف  بربيدة،  العامة  املحكمة  يف   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة  وردتنا  وقد  صباًحا،   ٠٨.٤٩ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
من حمكمة االستئناف بالقصيم ومشفوعها قرار الدائرة احلقوقية الثانية برقم ٣٤٣٣٥٧١٦ 
الصك والئحة ضبطه والالئحة االعرتاضية  املتضمن: )وبدراسة  يف ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ 

وأوراق املعاملة لوحظ اآليت: 
أوال -مل يطلب فضيلته صك العقار، ويتحقق من مضمونه ومن رسيان مفعوله ومطابقته 

لسجله، ويرفق صورة مصدقة منه ومن صك النظارة. 
ثانيا - ذكر فضيلته يف الضبط والصك أن تاريخ سجل صك النظارة ١٤٠٦/٤/٢٠هـ، 
املرفقة  صورته  من  يظهر  ما  حسب  عىل  ١٤٠٦/٤/١٩هـ  تاريخ  يف  أنه  الصحيح  ولعل 

باألوراق، فيصحح بذلك. 
ملالحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم نحوه( .

عىل  االطالع  جرى  قد  إنه  وأقول:  )أوال(  يف  جاء  عام  الفضيلة  أصحاب  أجيب  وعليه 
صك العقار املتضمن متلك )...( لكامل العقار املشمول بالصك املذكور بعاليه، كام مهش 

عىل الصك بأنه انتقل كامل ما يف الصك املذكور إىل سبيل )...(. 
والتاريخ   ٣٤٢٦٦٩٦٩ الرقم  ذي  بخطابنا  الصك  عن  االستفسار  جرى  وقد  هذا، 
خطابنا  عىل  رشحا  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  اجلواب  فوردنا  ١٣٤٣/١١/٢٤هـ، 
املتضمن: )أن الصك املرفق ما زال ساري املفعول ومطابقا لسجله، ومل يطرأ عىل سجله غري 
ما هو مثبت عىل الصك، مع العلم أنه ينقصه املساحة اإلمجالية وعروض الشوارع. حرر يف 
١٤٣٤/١١/٢٧هـ(. هذا وقد تم تصديق صورة صك العقار وصك النظارة بمطابقتهام 

ألصلهام واملرفقني سلفا. 
هو  النظارة  صك  سجل  تاريخ  أن  الصحيح  فإن  )ثانيا(:  يف  جاء  عام  اجلواب  وأما 
يف  حرر  التوفيق.  وبــاهلل  الفضيلة.  أصحاب  ذلك  إىل  أشــار  كام  ١٤٠٦/٤/١٩هـ 

١٤٣٥/٠١/٠٣هـ، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم.
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بمحكمة  الثانية  احلقوقية  الدائرة  نحن -قضاة  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف بمنطقة القصيم - عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بربيدة 
برقم )٣٤٢٣٢٢٨٤٧( وتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ، اخلاصة بدعوى )...( ضد )...(، بشأن 
املطالبة بإخالء حمالت وقف جد والدهم )...( املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض 
املتضمن  الشيخ )...( املسجل برقم )٣٤٢٩٠٥٨٨( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٧هـ،  باملحكمة 
حكمه بإلزام املدعى عليه بإخالء العقار موضع النزاع وتسليمه للناظر املدعي، وبه حكم 
كام هو مدون ومفصل فيه املالحظ عليه سابقًا. وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه 
بالضبط والصك بناًء عىل قرارنا ذي الرقم )٣٤٣٣٥٧١٦( والتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ 
قررنا التصديق عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفـق؛ وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه، وسلم.
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 اااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعنيزة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٧٨٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٤ رقم القرار: ٣٥٣٣٩٣٢٨ 

دفعا بالدعوىا-ا إسلترا تلصربةا-ا دفعا منفعاها-اعدما ا-ارشتءا بيتاُمصربرَّ إخالءاعقارا-ا
بعدماتلعملاباملقاحقنيا-اعدمامطالباهلاهباا-اثبوتاتلدفعا-ارداتلدعوى.

تألصلابقاءاممكاتملدعىاعميهالممنفعة.

أقام وكيل املدعي دعواه بصفة موكله، ناظرا عىل وقف ضد املدعى عليه، طالبا فسخ صربة 
عقار مشغول هبا أرضا وبناًء، وإخالءه لعدم التزام املدعى عليه بدفع الصربة بعد رشائه ملنفعة 
العقار املصرب، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بعدم علمه باملستحقني 
يطالب  مل  الوقف  ناظر  موكله  أن  وكالة  املدعي  قرر  وقد  هلم،  بتسليمها  واستعد  للصربة، 
املدعى عليه بدفع الصربة، وأنه بصفته وكيال عن الناظر طالبه بذلك ، لكن مل يربز له ما يثبت 
وكالته عن الناظر، وألن األصل بقاء منفعة العقار ملكا للمدعى عليه لتعلق حقه هبا، وألنه 
برد  القايض  حكم  فقد  لذا  العقار؛  وإخالء  الصربة  بفسخ  للحكم  رشعي  موجب  يظهر  مل 
الدعوى، وأفهم املدعي وكالة بأن ملوكله مطالبة املدعى عليه بالصربة املستحقة، فاعرتض 

املدعي، وصدق عىل احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بعنيزة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٥٥٧٨٧ برقم  بعنيزة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ  وتاريخ   ٣٤٢٦٣٥١٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٣هـ 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكيال بموجب 
عن  ١٤٣٤/٧/٤هـ  يف   ٣٤٨٦٢٥٨٨ برقم  عنيزة  عدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  صك 
)...( بصفته ناظرا عىل وقف )...( بموجب صك النظارة الصادر من حمكمة عنيزة برقم 
١/١/٥٦ يف ١٤٠٩/٤/١٩هـ، وادعى عىل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...(، وقد حرر املدعي وكالة دعواه قائال: )إن البيت املقام عىل قطعة األرض 
ذات الرقم ٢٣ الواقعة بحي )...( بعنيزة، واملحدودة شامال قطعة األرض ذات الرقم ٢٢ 
بطول ثامنية وعرشين مرتا ومخسني سنتيمرتا، وجنوبا قطعة األرض ذات الرقم ٢٤ بطول 
واحد  بطول  مرتا  عرش  اثني  عرض  شارع  ورشقا  سنتيمرتا،  ومخسني  مرتا  وعرشين  ثامنية 
وجمموع  مرتا،  وعرشين  واحد  بطول   ٧ الرقم  ذات  األرض  قطعة  وغربا  مرتا،  وعرشين 

مساحتها مخسامئة وثامنية وتسعون مرتا وثامنون سنتيمرتا مربعا.
بحي  الواقع   )...( بيت  من  إليه  املنقولة  بالصربة  وبناؤه  أرضه  شغل  قد  البيت  هذا 
)...( بموجب الصكني ذوي الرقمني ٢/١٣٧ /م يف ١٤٠٣/٤/٥هـ و ٢/١٣٨/م يف 
١٤٠٣/٤/٥هـ، وقدرها ثالث رياالت ونصف ريال فرانسية وقف )...( فيها أضحيتان: 
تركها،  يف  عليهم  حرج  ال  احلاجة  ومع  أوالدها،  اغتنى  إن  لوالدهيا  وواحدة  هلا،  واحدة 
ومدهتا أربعامئة سنة، تبدأ من املحرم سنة ألف وثالثامئة وست عرشة للهجرة، وبعدها يعود 
البيت لوقف )...(، وذلك بموجب الصك الصادر من كتابة عدل عنيزة برقم ١/١٨ يف 
بدفع  والتزم  عليه،  املدعى  ملك  إىل  املذكور  العقار  منفعة  انتقلت  وقد  ١٤٠٣/١/٧هـ، 
الصربة املذكورة ملستحقيها وقت حلوهلا، وذلك بموجب صك العقار املذكور وما مهش 
عليه  احلكم  أطلب  فإنني  ولذلك  صربهتا،  من  شيئا  يسلم  مل  للمنفعة  رشائه  ومنذ  عليه، 

بإخالء العقار وفسخ الصربة(. هكذا حرر املدعي وكالة دعواه.



496

�إخالء عقار

وبسؤال املدعى عليه عن دعوى املدعي وكالة أجاب بقوله: )كل ما ذكره املدعي وكالة 
يف دعواه صحيح مجلة وتفصيال، إال أن سبب عدم دفعي للصربة كوين ال أعلم ملن تعود، 
وال أعلم من الوكيل املفوض باستالم الصربة، وال مانع لدي من تسليم الصربة ملستحقيها(. 

هكذا أجاب املدعى عليه.
وقد سألت املدعي وكالة: )هل حرضت إىل املدعى عليه بوكالة ختولك استالم الصربة؟(، 
فقال املدعي وكالة: )إنني ذهبت للمدعى عليه، وذكرت له أنني وكيل عن الوالد باستالم 
يتجاوب  فلم  الصربة،  حول  التفاهم  منه  طلبت  وقد  ذلك،  يف  وكالة  له  أبرز  ومل  الصربة، 
عن  وكيال  كنت  وإنام  ناظرا،  بصفته  الناظر  عن  ختولني  بوكالة  بالصربة  أطالبه  ومل  معي، 

والدي )...( وكالة خاصة مل يذكر فيها صفته بالنظارة(. هكذا أجاب املدعي وكالة.
وقد سألت املدعي وكالة: هل ذهب موكله إىل املدعى عليه للمطالبة بالصربة؟ فقال: ال. 

هكذا أجاب.
وقد سألت املدعي وكالة: متى أصبح وكيال عن )...( بصفته ناظرا عىل الوقف املذكورة؟ 
فقال: )إنني توكلت عنه بالوكالة ذات الرقم ٣٤٨٦٢٥٨٨ يف ١٤٣٤/٧/٤هـ بصفته ناظرا 
الصادر من حمكمة عنيزة(.  بالرقم ١/١/٥٦ يف ١٤٠٩/٤/١٩هـ  نظارة  بموجب صك 

هكذا قرر .
املدعي وكالة يف دعواه املحررة يف هذه  العقار فوجدته كام ذكر  وقد اطلعت عىل صك 
اجللسة، وقد وردتنا إفادة كتابة عدل عنيزة ذات الرقم ٣٥٣٥٣٠٩٦ يف ١٤٣٥/٢/٢هـ 
املتضمنة )أنه مطابق لسجله، وليس عليه مالحظات حتى تاريخ ١٤٣٥/٢/٢هـ(. انتهى.

كام اطلعت عىل صك وكالة املدعي التي وكله بموجبها الناظر بصفته ناظرا، فوجدهتا كام 
ذكر املدعي وكالة، كام اطلعت عىل صك النظارة الصادر من هذه املحكمة برقم ١/١/٥٦ 

يف ١٤٠٩/٤/١٩هـ، فوجدته يتضمن إقامة موكل املدعي )...( ناظرا عىل وقف )...(. 
العقار املذكور وفسخ  فبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعي وكالة املتضمنة طلبه إخالء 
الصربة لعدم دفع املدعى عليه الصربة، وألن األصل بقاء منفعة العقار ملكا للمدعى عليه 
أو  يظهر يل موجب رشعي  مل  أنه  إىل  الصك، ونظرا  ما تضمنه  لتعلق حقه هبا عىل حسب 
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مربر لفسخ الصربة واحلكم عىل املدعى عليه بإخالء العقار، وألن املدعي وكالة ذكر أنه مل 
يربز وكالة للمدعى عليه ومل يطالبه بالصربة بوكالة ختوله عن الناظر بصفته ناظرا، كام أفاد 
أنه مستعد  املدعى عليه قرر  بالصربة، ولكون  للمطالبة  للمدعى عليه  أن موكله مل يذهب 
بدفع الصربة ملستحقيها، وملا تقدم كله فقد رددت دعوى املدعي وكالة لعدم ثبوت موجبها، 
وبذلك حكمت. وأفهمت املدعي وكالة بأن ملوكله مطالبة املدعى عليه بالصربة املستحقة .

بمذكرة  االستئناف  وطلب  القناعة،  عدم  قرر  وكالة  املدعي  عىل  احلكم  وبعرض 
بأن الصك يصدر غدا، وأن عليه احلضور الستالم صورة منه،  إفهامه  اعرتاضية، فجرى 
وأن مدة االعرتاض ثالثون يوما من تاريخ الغد، فإن مل يقدم مذكرته خالهلا رفع احلكم إىل 
االستئناف بدوهنا؛ ألن احلكم واجب التدقيق لتعلقه بوقف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ.

احلمدهلل وحده وبعد، فقد اطلعنا -نحن قضاة الدائرة احلقوقية الثانية بمحكمة االستئناف 
بمنطقة القصيم -عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم 
)٣٤٢٦٣٥١٦( وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ اخلاصة بدعوى )...( بالوكالة عن )...( الناظر 
عىل وقف )...( ضد )...(، بشأن إخالء العقار، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض 
باملحكمة الشيخ )...( املسجل برقم )٣٥٢٧٦٤٦٢( وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٣هـ، املتضمن 
رّد دعوى املدعي وكالة، لعدم ثبوت موجبها وبه حكم كام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة 
الصك وصورة ضبطة والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة؛ قررنا التصديق عىل احلكم. 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه. وسلم.
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 4ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩١٤١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٢ رقم القرار: ٣٥٢٤٢٠٥٦ 

إخالءاعقارا-ابيعها-اطمباتملشرتياإخالءها-ادفعابعدماصحةاتلبيعا-اتألصلاصحاها-ا
مطالبةاباألجلةاحاىاتإلخالءا-امطالبةابمجهولا-اإلزتماباإلخالءا-ارصفاتلنظلاعناطمبا

تألجلة.

تألصلايفاتلبيوعاتلصحة.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إخالء العقار الذي يسكن فيه دون عقد إجيار 
وتسليمه له لكونه اشرتاه من مالكه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ودفع 
عىل  للتحايل  قيمته  عن  يقل  وبثمن  صوريا  العقار  مالك  ووالده  املدعي  بني  تم  البيع  بأن 
األصل يف  ونظرا ألن  البيع،  وأقر بصحة  املتداعيني،  والد  البائع  وقد حرض  منه،  إخراجه 
البيوع الصحة، ولكون املطالبة باألجرة حتى اإلخالء ال تصح ألهنا مطالبة بمجهول؛ لذا 
فقد حكم القايض بصحة البيع وبإلزام املدعى عليه بإخالء العقار حمل الدعوى، ورصف 
حمكمة  من  احلكم  وصدق  عليه،  املدعى  فاعرتض  باألجرة،  املدعي  مطالبة  عن  النظر 

االستئناف.
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نبينا حممد وعىل آله وصحبه، أما بعد ففي يوم  احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل 
القطيف،  بمحافظة  العاّمة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  لدي  ١٤٣٤/٢/٢٦هـ  الثالثاء 
وتاريخ   ٣٤٩١٤١ برقم  املحكمة  هذه  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
املدعي  حرض  وفيها   ،)...( ضد   )...( بدعوى  اخلاصة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١/٦هـ 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه وحال وكالته 
عن كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...( أوالد )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حمافظة القطيف 
واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  واملتضمنة  ١٤٣٤/١/٢٠هـ،  يف   ٣٤٧٧٥٢٤ برقم 
واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء وطلب 
تطبيق املادة )٢٣٠( من نظام املرافعات الرشعية واملطالبة بتنفيذ األحكام وقبول األحكام 
ونفيها واالعرتاض عىل األحكام وطلب االستئناف وإهناء كل ما يلزم وحضور اجللسات 
يف مجيع الدعاوى لدى مجيع املحاكم والتوقيع فيام يلزم. انتهى. ومل حيرض املدعى عليه، ومل 
يقدم أي عذر هذا، وقد تبلغ املدعى عليه بموعد هذه اجللسة بنفسه؛ لذا فقد قررت سامع 

دعوى املدعي.
وبسؤاله عن دعواه قال: )إن املدعى عليه كان يسكن يف بيت والدي الواقع يف سيهات 
بمحافظة القطيف، وقد اشرتيت أنا وموكيل هذا البيت من والدي بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩هـ 
يف   ٣٣٠٦٠٣٠٠٠١٣٦ برقم  القطيف  عدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب 
١٤٣٣/٨/١٩هـ، وحدوده وأطواله ومساحته كام ييل: شاماًل: بطول عرشين مرتًا، وحيده 
شارع عرضه ١٢مرتًا. وجنوبًا: بطول عرشين مرتًا، وحيده أرض برقم ٥٣. ورشقًا: بطول 
عرشين مرتًا، وحيده أرض برقم ٥٠. وغربًا: بطول عرشين مرتًا، وحيده أرض برقم ٥٤. 
واملساحة اإلمجالية أربعامئة مرت مربع، وقد طلبنا من املدعى عليه اخلروج من البيت وإخالئه 
إال أنه رفض ذلك؛ لذا أطلب سؤاله عن هذه الدعوى واحلكم عليه بإخالء البيت حااًل، 
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وأن يسلم لنا أجرة البيت من تاريخ ١٤٣٣/٨/١٩هـ حتى إخالئه. هذه دعواي(.
مفعول  رسيان  عن  لالستفسار  القطيف  حمافظة  عدل  لكتابة  الكتابة  قررت  وقد  هذا 

الصك، ثم رفعت اجللسة حتى ورود اجلواب وحضور املدعى عليه.
ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة ووكالة وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية 

بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( .
وبعرض دعوى املدعي أصالة ووكالة عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: )ما ذكره املدعي يف 
دعواه صحيح، ولكن البيع كان حتاياًل حتى يتم خروجي منه، ومن أجل أن يلزموين بطالق 
زوجتي، وذلك لوجود مشاكل بيننا؛ علاًم أن والدي كبري يف السن، وإخواين ال يستطيعون 
رشاء البيت حقيقة، وقد اشرتوه بثمن أقل من سعره املعتاد، وسعره ال يقل عن مليون ريال؛ 

ولذا فلست مستعدا بام طلبه املدعي(. هكذا أجاب. 
وبعرض جوابه عىل املدعي أصالة ووكالة أجاب قائاًل: )ما ذكره املدعى عليه غري صحيح، 
والصحيح أن والدي باع عيل وعىل موكيل البيت بثمن قدره مائة ألف ريال، وتسلم الثمن 

بشيك، وهو بكامل قواه العقلية، وهو حر يف ماله يترصف فيه كيف شاء(. 
يرد  العدل لالستفسار عن رسيان مفعول الصك، فلم  الكتابة لكتابة  هذا، وقد سبقت 

اجلواب حتى  اآلن؛ لذا رفعت اجللسة حتى ورود اجلواب.
برقم  القطيف  الطرفان، هذا وقد ورد اجلواب من كتابة عدل  ويف جلسة أخرى حرض 
٣٤١١٩٢٠٤ يف ١٤٣٤/٦/٢٦هـ املتضمن )أن سجل الصك ذا الرقم ٣٣٠٦٠٣٠٠٠١٣٦ 
يف ١٤٣٣/٨/١٩هـ فّعال، ومل يطرأ عىل سجله ما يؤثر عىل رسيان مفعوله حتى تارخيه(. 

انتهى.
ثم  جرت حماولة الصلح بني الطرفني، فلم يستجيبا، ثم قرر املدعى عليه قائاًل: )أطلب 
عودة البيت إىل الوالد وإلغاء املبايعة(. هكذا قرر. هذا، ونظرًا النتهاء وقت اجللسة رفعت. 
اجلنسية  سعودي   )...( والدمها  حلضورمها  وحرض  الطرفان  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، فجرى سؤال والدمها عام ذكره املدعي يف دعواه، 
فأجاب قائاًل: )نعم، ما ذكره املدعي يف دعواه صحيح، وقد بعت هذا البيت حمل الدعوى 
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عىل أوالدي )...( بثمن يرضيني، وال مانع لدي من طلب املدعي(. هكذا أجاب. فجرى 
عرض الصلح عليهم، فلم يصطلحوا؛ لذا فقد قررت رفع اجللسة للتأمل.

أجابا  سبق؟(  ما  عىل  إضافة  لديكام  )هل  وبسؤاهلام:  الطرفان  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
قائلني: )ليس لدينا سوى ما ذكرنا سابقًا(.  وعليه فقد تم إقفال باب املرافعة. 

فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ومصادقة املدعى عليه عىل دعوى املدعي أصالة 
البيوع الصحة،  به املدعى عليه غري مؤثر؛ استنادًا إىل أن األصل يف  ووكالة، وبام أن ما دفع 
واعتامدًا عىل الصك الصادر من كتابة العدل واملتضمن انتقال ملكية العقار حمل الدعوى إىل 
املدعي أصالة وموكلوه، وبام أن مطالبة املدعي باألجرة إىل حني اإلخالء هي مطالبة بمجهول 
لعدم العلم بتاريخ اإلخالء، وال تصح الدعوى بمجهول، وكذلك فإن املطالبة باألجرة أثر 

من آثار صحة البيع؛ لذلك كله فقد قررت ما ييل: 
أواًل - ثبوت صحة هذا البيع، ومتلك املدعي أصالة وموكليه للعقار حمل الدعوى. 

ثانيًا - إلزام املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
بإخالء العقار وتسليمه للمدعي أصالة ووكالة حااًل. 

ثالثًا - رصف النظر عن مطالبة املدعي باألجرة، وإفهامه بأن له املطالبة هبا بعد اكتساب 
احلكم القطعية، وبكل ذلك حكمت .

وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعي أصالة ووكالة القناعة به، أما املدعى عليه فقرر 
القناعة به، وطلب رفع احلكم ملحكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية، فأجبته إىل  عدم 
طلبه، وسيجري رفع احلكم ملحكمة االستئناف لتدقيقه. حرر يف ١٤٣٥/٢/٢٧هـ . وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل رسولنا حممد وآله وصحبه، أما بعد )...( فقد 
الرشقية -عىل  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا - 
املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم ٣٤٤١٩٤٤ وتاريخ 
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�إخالء عقار

١٤٣٥/٣/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٥٩٠٩٩٠٨ برقم  املحكمة  لدى  واملقيدة  ١٤٣٥/٣/٢٠هـ 
برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق 
و)...(  و)...(   )...( من  كٍل  بدعوى  اخلاص  ١٤٣٥/٢/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٦١١٥٧
و)...( أوالد )...( ضد أخيهم )...( يف قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام 
هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قّررنا املصادقة عىل 

احلكم، ولبيانه حرر يف ١٤٣٥/٥/١٢هـ، واهلل ويل التوفيق.
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
مقاولة/ فسخ مقاولة

6/ ٤ ٣٤٣٥٠٩٩٧2٥٣فسخ مقاولة ورد تكلفة األعامل غري املنفذة

12/ ٤ ٣٤٣٠٥٤٣٨2٥٤فسخ مقاولة ورد تكلفة األعامل غري املنفذة

2٠/ ٤ ٣٤٤٠٥1٩٥2٥٥فسخ مقاولة ورد كامل القيمة مع رشط جزائي

26/ ٤ ٣٤٥2٩1٤62٥6فسخ مقاولة ورد كامل القيمة

2٩/ ٤ ٣٥٤٠٧٤٤2٥٧فسخ مقاولة ورد كامل القيمة

٣6/ ٤ ٣٣٥2٩1٣٩2٥٨فسخ استصناع مع حسم قيمة العيوب

٤1/ ٤ ٣٤٣٥٠٧12٥٩فسخ مقاولة مع حسم قيمة العيوب

٤6/ ٤ ٣٥2٧61٧26٠فسخ مقاولة إلخالل رب العمل بالسداد

٥٤/ ٤ ٣٤٥٧٠2٨٤261الصلح عىل فسخ مقاولة ثم الرجوع عنه

٥٨/ ٤ ٣٤٥٤1٤6٧262رد دعوى لرفض أداء اليمني عىل اسم املقاول

61/ ٤ ٣٤٥6٣٣٣٨26٣رد دعوى لعدم وجود عالقة تعاقدية
شفعة

6٨/ ٤ ٣٤٥1٨٧1226٤شفعة جاٍر بعد القسمة

     احلقوقي
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٧2/ ٤ ٣٥1٨٧٧٤٥26٥شفعة جاٍر بعد بيع من بيده العني األرض
وديعة

٧6/ ٤ ٣٤2٩٩٥٨٩266رد وديعة

٨٠/ ٤ ٣٤٣٠12٤226٧رد وديعة والدفع بكوهنا رأس مال مضاربة

٨٤/ ٤ ٣٤٥22٤٥٣26٨رد وديعة والدفع بكوهنا مقابل خلع
جعالة

٩٠/ ٤ ٣٤٥1٧1٣٣26٩رد جعالة بعد حتقق العمل املتفق عليه
سمرسة

٩6/ ٤ ٣٤2٩1٨٤٨2٧٠طلب نصيب من سعي دون بينة

1٠1/ ٤ ٣2٣٣62٩٥2٧1سمرسة يف مرشوع تنفيذ قرص

11٣/ ٤ ٣٣٧٠٤1٠62٧2رد سمرسة بدعوى إعادة املشرتي للبضاعة

11٧/ ٤ ٣٤٣226٨62٧٣استحقاق السعي عند إقالة املشرتي

12٠/ ٤ ٣٤1٠2٠1٤2٧٤إلزام وسيط برد مبلغ العربون لضامنه له
أتعاب حماماة

12٨/ ٤ ٣٤1٨6٥22٧٥تقدير أتعاب حماماة عند فسخ االتفاق

1٣6/ ٤ ٣٤2٣٩1٣٤2٧6أتعاب حماماة يف قضية خارسة

أتعاب حماماة يف قضية انتهت صلحًا خارج 
املحكمة

٣٤٥٠٨٧٩٤2٤ ٧٧ /1٤1
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
هبة وعطية

1٤٨/ ٤ ٣٤٥222٠٨2٧٨إثبات هبة

1٥2/ ٤ ٣٤6٣٤٩22٧٩إبطال هبة لوقوعها يف مرض املوت

161/ ٤ ٣٤26٧٥٩12٨٠إبطال هبة لوقوعها يف مرض املوت

166/ ٤ ٣٤٣٩٤٠22٨1رد هبة سابقة الزواج

1٧2/ ٤ ٣٤٨٥٤٣٥2٨2هبة معلقة عىل رشط استمرار الزوجية

1٧٩/ ٤ ٣٤2٥٩٩٧٩2٨٣إثبات هبة يف تركة

1٨٣/ ٤ ٣٥1٤2٧٠٠2٨٤رجوع عن هبة

1٨٧/ ٤ ٣٤٣6٣٥٨62٨٥رجوع عن هبة
 إعسار

1٩2/ ٤ 2٥٠12٠٨2٩2٨6   إعسار بسبب اختالس

1٩٨/ ٤ 2٨٧ ٣٣٤٣1٣٤ إعسار بسبب اختالس

2٠6/ ٤ 2٨٨ ٣٤6٣٩12 إعسار بسبب اختالس

211/ ٤ 2٨٩ ٣٤٥2٣٥٣إعسار يف دين 

21٧/ ٤ 2٩٠ ٣٤1٣٨٤٧٠إعسار يف دين 

22٣/ ٤ ٣٤2٩٨٧6٠2٩1إعسار يف دين

22٨/ ٤ ٣٤٤٣16٠٤2٩2إعسار يف دين
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

2٣٤/ ٤ 2٩٣ ٣٤1٠12٧٩إعسار مكفول 

2٣٨/ ٤ 2٩٤ ٣٤٩٤221إعسار يف دية قتل 

2٤٤/ ٤ 2٩٥ ٣٤٥٠٧٧٠٨ إعسار يف دية قتل

2٥٠/ ٤ 2٩6 ٣٤2٠٤٠٩٥إعسار يف ديات وأروش 

2٥٥/ ٤ 2٩٧ ٣٥11٥٩6 إعسار يف ديات منافع

26٠/ ٤ 2٩٨ ٣٤٣2٤12٥حتري عن أموال معرس 

26٧/ ٤ 2٩٩ ٣٥1٣٩٧22 استظهار حال معرس

2٧2/ ٤ ٣٠٠ ٣٥2٠2٨6إدخال بيت املال يف دعوى إعسار 
عقار

2٧٨/ ٤ ٣2٤٤٩٤٨٩٣٠1اعتداء عىل أرض  

2٨6/ ٤ ٣٤٣٥٥1٣6٣٠2اعتداء عىل أرض يدعى إحياؤها

٣٠1/ ٤ ٣٤2٧16٣2٣٠٣اعتداء عىل أرض يدعى وقفيتها

٣٠٧/ ٤ ٣٤٤٠2٣٠٥٣٠٤اعتداء عىل أرض بموجب صك خصومة

٣1٠/ ٤ ٣٤٥٠٥6٤1٣٠٥اعتداء عىل أرض مملوكة بموجب وثيقة

اعتداء عىل أرض بزعم الزيادة عن املساحة 
املباعة

٣٤٥٧٥6٠1٣٠6 ٣/ ٤1٧

٣21/ ٤ ٣٥٨٨11٧٣٠٧منع تعرض حليازة عقار مستأجر
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٣26/ ٤ ٣٤26٥٠٣1٣٠٨رفع اليد عن عقار لتداخل أمالك 

٣٣6/ ٤ ٣٣6٥٩1٤2٣٠٩رفع اليد عن عقار لتداخل أمالك مدعى

٣٤6/ ٤ ٣٤1٣٧٤٩2٣1٠نزاع عىل أرض ورفع يد املتداعيني عنها 

٣٥2/ ٤ ٣٣٥٧٤٩٩2٣11اإللزام بنقل ملكية أرض مشرتاة

٣٥6/ ٤ ٣٤1٧22٨٧٣12معارضة عىل حجة بدعوى أمالك قبلية

٣6٤/ ٤ ٣٤٥٠٤٥2٧٣1٣إثبات ملكية عقار يف ملك متوىف

٣٧٠/ ٤ ٣٤٥2٤٥٨٩٣1٤إبطال منحة متأخرة ألسبقية التملك

٣٧6/ ٤ ٣٥٣٣2٨6٩٣1٥رشاء أرض ملغى صكها من البلدية

٣٨٣/ ٤ ٣٤٥2٨2٥2٣16فرز أرض زراعية دون موافقة البلدية

٣٩٠/ ٤ ٣٤٤٩٣6٣٨٣1٧اشرتاط موافقة البلدية لفرز األرايض العمرانية
إخالء عقار

٣٩٤/ ٤ ٣٣٣٠6٨6٠٣1٨فتح عقار مستأجر غائب

٤٠2/ ٤ ٣٣٤٧6٧6٣٣1٩فتح عقار مستأجر غائب

٤٠٧/ ٤ ٣٥٣٨62٣2٠فتح عقار مستأجر غائب

٤11/ ٤ ٣٥٧٥٥٣٣21فتح عقار مستأجر غائب

٤16/ ٤ ٣٣6٩٩1٠٠٣22إخالء عقار مستأجر متخٍف 

٤21/ ٤ ٣٤٣6٧٣٣2٣إخالء عقار مستأجر متخٍف
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٤2٨/ ٤ ٣٤26٣٨٧٣2٤إخالء عقار لعدم السداد ولإلخالل بالرشوط

٤٣٧/ ٤ ٣٤2٤٧٩٣2٥إخالء حمل مستأجر ُيدفع فيه بالتجديد

٤٤٩/ ٤ ٣٤٣٥611٣26إخالء شقة سكنية مستأجرة ُيدفع فيها بالتسليم

٤٥٥/ ٤ ٣٥٧٧٥٠2٣2٧إخالء عقار ُيدفع فيه بوجود العيب

٤62/ ٤ ٣٥٤٠٧2٩٣2٨إخالء عقار مستأجر النتهاء العقد

إخالء عقار مستأجر النتهاء العقد ووفاة 
املستأجر

٣٥1٣٥11٣2٤/ ٤ ٩6٧

٤٧2/ ٤ ٣٤6٩٨٥٨٣٣٠إخالء مزرعة ومتكني املستأجر لتخارج الورثة

٤٨٠/ ٤ ٣٤1٤٣٨26٣٣1إخالء سكن مؤذن أجر قبل تعيني املؤذن رسميًا

٤٨6/ ٤ ٣٤6٣٨16٣٣2إخالء حمالت جتارية موقوفة النتهاء العقد

٤٩٤/ ٤ ٣٤٥٥٧٨٧٣٣٣فسخ صربة وإخالء عقارها لعدم السداد

٤٩٨/ ٤ ٣٤٩1٤1٣٣٤إخالء عقار مستغّل دون عقد
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رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

1/ 1٥بيع

1/ ٤1٣قرض

1/ ٤٧٩رهن

2/ ٥ضامن

2/ 2٧1رد مبلغ 

2/ ٣٠٩كفالة

2/ ٣6٣حوالة

2/ ٣٧٣صلح

2/ ٤٠1وكالة

٣/ ٥رشكة

٣/ 1٣٩اإلجارة

٣/ ٣6٩مقاولة

٤/ 6٧شفعة

٤/ ٧٥وديعة

٤/ ٨٩جعالة

٤/ ٩٥سمرسة

٤/ 12٧أتعاب حماماة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٤/ 1٤٧هبة وعطية

٤/ 1٩1إعسار

٤/ 2٧٧عقار

٤/ ٣٩٣إخالء عقار

٥/ ٥استطراق

٥/ 2٣إهناءات عقار

٥/ 1٤1اسرتداد حيازة

٥/ 1٨1تسليم مستندات

٥/ 21٥مطالبة بيت املال

٥/ 26٥منع رضر وإزالته

٥/ ٣٣1منازعة تنفيذ

٥/ ٣٥٧حجز حتفظي
أحوال شخصية

6/ ٥مواريث

6/ 161إهناءات املواريث

6/ 22٥وقف

٧/ ٥إهناءات الوقف

٧/ 2٩٥وصية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٧/ ٣٣٥إهناءات الوصية

٧/ ٤٠1والية

٨/ ٥إهناءات الوالية

٨/ 1٧٣نكاح

٨/ 1٨1عضل

٨/ 26٣صداق

٨/ ٣٣1جهاز الزوجية

٨/ ٣٣٩خلع

٨/ ٣٤٩طالق

٩/ ٥فسخ النكاح

٩/ 161انقياد

٩/ 2٠1لعان

٩/ 211نسب

٩/ 2٤1نفقة

٩/ 2٨٣حضانة

٩/ ٣٨٩زيارة
جنائي

1٠/ ٥االعتداء عىل النفس
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1٠/ ٥قتل

1٠/ ٨٩إثبات مسؤولية

1٠/ 11٥دية

1٠/ 2٧٥اعتداء

1٠/ ٤1٧االعتداء عىل العرض

1٠/ ٤1٧زنا

1٠/ ٤٨1دعارة وقوادة

11/ ٥عمل قوم لوط وشذوذ جنيس

11/ 6٩حترش

11/ ٩٩ابتزاز

11/ 1٤٣تغييب فتاة

11/ 1٥٧استدراج وخطف

11/ 2٠٥قذف وسب وشتم

11/ ٣٤٥مسكر

11/ ٤٤1خمدرات

11/ ٤٤1هتريب

11/ ٤٩٩ترويج

11/ ٥٤٣تصنيع
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

11/ ٥٥٥تعاطي

12/ ٥حيازة

12/ 11٥نقل

12/ 1٤1رسقة

12/ ٣1٥سحر

12/ ٣٧٩ردة

12/ ٣٩٣اعتداء عىل املال

12/ ٣٩٣إتالف ممتلكات

12/ ٤٥٥خيانة أمانة

12/ ٥1٣غسل أموال

12/ ٥1٩نصب واحتيال

12/ ٥٣1شهادة زور

12/ ٥٤٥عقوق

12/ ٥٥٩عمل وقت الصالة

12/ ٥6٧جماهرة بإفطار

1٣/ ٥مظاهرات

1٣/ ٤1اجتار بالبرش

1٣/ ٥٥إزعاج سلطات



517

رقم الصفحةتصنيف فرعي

1٣/ ٧٥تسرت عىل الغري

1٣/ 1٠٣انتحال شخصية

1٣/ 111إيذاء الغري

1٣/ 21٧تفحيط

1٣/ 22٥انتهاك حرمة منزل

1٣/ 26٧جرائم معلوماتية

1٣/ 2٩٩   استغالل الرقية

1٣/ ٣1٣شكاوى ودعاوى كيدية
رشوط الدعوى

1٣/ ٣٧٩صفة املدعي

1٣/ ٤٠1صفة املدعى عليه

1٣/ ٤٣٥حترير الدعوى

1٣/ ٤6٥االختصاص الوالئي 

1٣/ ٤6٥رشط التحكيم

1٣/ ٤٨٥االختصاص الدويل

1٣/ ٤٩٣اختصاص ديوان املظامل

1٣/ ٥٣٩اهليئات العاملية

1٣/ ٥٤٧اللجان التأمينية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1٣/ ٥٥٣جلنة فض منازعات صناعة الكهرباء

1٣/ ٥6٣اللجنة املرصفية

1٣/ ٥6٩اللجنة اإلعالمية

1٣/ ٥٧٣االختصاص النوعي

1٣/ ٥٩٩االختصاص املكاين






