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احلمد هلل وحده ، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ، أما بعد
به من أجل  ببيان احلكم الرشعي واإللزام  الناس، وفصل اخلصومات  القضاء بني  فإن 
الواليات، وهو إرث نبوي رشيف، ومنصب رشعي منيف، تسرتد به احلقوق وينترص به 
للمظلوم ، ويؤخذ عىل يد الظامل بحجزه عن ظلمه وبه تستقيم احلياة وينتظم قانوهنا، ففي 
عقودهم  يف  أفراده  ويثق  وحاجاته،  رضورياته  عىل  املجتمع  يأمن  وعادل  نزيه  قضاء  ظل 

وتعامالهتم.
لقد رشف اهلل هذه البالد املباركة أن جعل القضاء فيها مرتبطًا بالرشيعة املطهرة، يستنبط 
مبادئ العدالة يف أحكامه من النصوص الرشعية يف الكتاب والسنة، ودور القايض توصيف 
ما هو  العالية عىل  السامية ومقاصدها  الرشيعة  مبادئ  إنزال  ثم  السليم  التوصيف  القضية 
معروض أمامه من وقائع وحوادث، األمر الذي يقتيض فهاًم فقهيًا قضائيًا دقيقًا، إذ ما من 
حتري  يف  واالهتامم  العناية  تستوجب  ما  واملالبسات  الظروف  من  وهلا  إال  قضائية  واقعة 
الوصف الرشعي السليم الذي تستحقه، ثم إنزاله عىل الواقعة، وقضاؤنا يف اململكة العربية 
السعودية - بحمد اهلل وفضله- زاخر بالعديد من اخلربات املتميزة من رجال القضاء الذين 

كان هلم قصب السبق يف هذا املجال.
إن استمداد أحكام القضاء يف اململكة من الرشيعة املطهرة هلو جانب متيز لقضاء اململكة 
وحق لكل منتسب هلذا البلد أن يفخر بذلك، وهلذا عملت الوزارة عىل نرش تلك األحكام، 
تناول األحكام واالسرتشاد بمضموهنا وفحواها، وإلمكان عقد  تبسيط  وملا يف ذلك من 
املقارنات عىل ضوئها، وهو لبنة يف سور تأصيل عميق نروم منه تقريب املخرجات القضائية، 

لتتأصل املعرفة احلقوقية، وليتأكد مبدأ احلصول عىل املعلومة بكل يرس وسهولة.
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أن  ملا سبق  القضائي، وامتدادًا  العمل  الشفافية يف  ملبدأ  وانطالقًا من ذلك كله، وحتقيقًا 
املجموعة  تأيت هذه  توثيقية،  القضائية يف مدونات  األحكام  الوزارة يف جمال نرش  أصدرته 
العربية  اململكة  يف  القضاء  جهود  مربزة  1435هـ(  لعام  القضائية  األحكام  )جمموعة 
السعودية بحلة جديدة، وفهرسة موضوعية تفصيلية ختدم الباحث والقارئ، وجتيل اجلوانب 
التطبيقية القضائية خدمة للباحثني واملهتمني يف املجال العديل، كام أهنا تربز التصور الكايف 
الثقة من خالل كشف واقع  تعزز  اململكة، كام  التقايض يف حماكم  عن إجراءات وجمريات 

القضاء للعموم.
التي تناولتها  يأيت إصدار هذه املجموعة وما سبقه، ليكون دلياًل ملا يشابه تلك القضايا 
املجموعة يف استنارة طرق توصيف األقضية وتسبيباهتا واستدالالهتا، آخذة برقاب بعضها 
ببعض نحو املساواة يف معاملة من يمثل أمام القضاء، ولتكون نرباسًا يستبان منها مآالت 
األحكام ومقاصدها، وتضع حتوالت القضاء اإلجيابية يف اململكة واقعًا مشاهدًا للمهتمني 

يف هذا املجال.
وال خيفى عىل كل مطلع أّن جمموعات األحكام القضائية منبع زاخر ومعني متجدد لكل 
مهتم باملجال احلقوقي من القضاة واملحامني واألكاديميني من باحثني ودارسني، وهي توثق 
قضاء اململكة العربية السعودية يف حقبة مهمة من تارخيها، وتعد رافدًا من الروافد املهمة يف 

استقرار األحكام وعدم خمالفتها.
وال يذهب الفكر أن يف انتقاء األحكام لنرشها يف هذه املجموعة وما سبقها إهيامًا بصورة 
للقضاء غري واقعه احلقيقي، إذ ما مل ينتق من األقضية واألحكام معرب عن ذلك أيضًا، بيد أن 
منهج التدوين والنرش حيتم حتديد حيز عرب ضوابط ومعايري فنية حمددة ملا ينرش، حتى حيصل 
املقصود من إصدارها واالستفادة منها، فكانت هذه املجموعة إلظهار نامذج تعرب عن واقع 

القضاء.
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أدعو اهلل أن يبارك يف اجلهود، وأن جيزي قائد هنضة هذه البالد خادم احلرمني الرشيفني 
امللك سلامن بن عبد العزيز عىل الدعم واملؤازرة للقضاء ومنسوبيه خري اجلزاء، وأن يوفقه 
وسمو ويل عهده وسمو ويل ويل العهد ملا فيه خري البالد والعباد، وأن جيعل خطى جمموعة 
والنزاهة  للعدالة  نرباسًا  يكون  ملرجع  مؤسسة  النور،  دروب  يف  سائرة  القضائية  األحكام 
مسرية  إىل  مشرية  اإلسالم،  وسامحة  العقيدة  وأصول  العرص  روح  بني  ممازجة  والشفافية، 
البناء والنهضة الشاملة يف اململكة العربية السعودية، شاكرًا لفرق العمل ما بذلته من جهود 

يف إعداد املرشوع ومراجعته، واهلل املوفق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه.  

معايل وزير العدل
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احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله، وبعد:     
فإن هذه املجموعة من األحكام القضائية الصادرة يف عام 1435هـ متثل جمموعة جديدة 
واجلانب  الشخصية،  األحوال  وجانب  احلقوقي،  اجلانب  يف  املتنوعة  األحكام  من  منتقاة 

اجلنائي، وجانب رشوط الدعوى واالختصاص، وكانت منهجية العمل فيها وفق ما ييل:
كانت منهجية نرش األحكام يف املجموعة السابقة لعام 1434هـ هي نرش األحكام ( 1

القضائية كام هي دون تعديل أو تغيري وهو أحد مناهج نرش األحكام القضائية املتبع 
بتصحيح  قمنا  إذ  املجموعة؛  هذه  يف  مغايرًا  منهجًا  اختذنا  أننا  إال  الدول،  بعض  يف 
كام  واملادية،  والنحوية  اللغوية  واألخطاء  والنقول  واألحاديث  اآليات  يف  األخطاء 
عملنا عىل حذف العبارات غري املناسبة التي قد ترد من بعض أطراف اخلصومة أثناء 

نظر الدعوى مما ال يكون له تأثري يف احلكم القضائي.
املتعلقة ( 2 اإلهنائية  فالقضايا  تصنيفات؛  من  يناسبها  بام  اإلهنائية  القضايا  دمج  تم 

إىل  نقلت  بالوالية  املتعلقة  اإلهنائية  والقضايا  العقارات،  إىل  ُضّمت  بالعقارات 
الوالية، وهكذا.

اجتهدنا يف ( 3 الفقهي، كام  القضايا بشكل منطقي حسب ورودها  ترتيب  متت مراعاة 
وضع القضية حتت التصنيف األكثر عالقة هبا؛ إذ إن بعض القضايا يمكن االستشهاد 

هبا يف أكثر من موضوع فكان دورنا اختيار التصنيف األكثر عالقة.
يتيح ( 4 الذي  املفتاحية؛  الكلامت  فهرس  وهو  املجموعة،  هلذه  جديدًا  فهرسًا  أضفنا 

للباحث والقارئ الوصول للمعلومة بشكل أرسع وبدقة أعىل.
كام أننا نطمح بإذن اهلل تعاىل إىل تغيري سياسة انتقاء األحكام ونرشها لتحقق فائدة أكرب 

وبشكل أكثر ختصصًا وتركيزًا.

مقدمة مدير عام مركز البحوث
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ويف اخلتام، ال يفوتني أن أشكر فضيلة الشيخ تركي بن حممد البسام - مدير مركز البحوث 
السابق - الذي بذل جهودًا كبرية مع فريق العمل، وفضيلة د. بشار بن عمر املفدى مساعد 
مدير مركز البحوث واألستاذ املساعد باملعهد العايل للقضاء، وال أنسى كذلك فريق مراجعة 
وتدوين  نرش  وإدارة  البحوث  مركز  منسويب  وكامل  الفهرسة،  وفريق  القضائية،  األحكام 

األحكام.
وال يستغني املركز عن أي مالحظات أو مقرتحات بخصوص هذا اإلصدار أو غريه من 
اإلصدارات، ويمكن التواصل عىل بريد املركز rc@moj.gov.sa وصىل اهلل وسلم عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

مدير عام مركز البحوث

د. من�صور بن عبدالرحمن احليدري
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عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح   فضيلة القايض 
وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية    

د. حممد بن عبدالرحمن البعيجان   فضيلة القايض 
القايض بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة    

د. يو�صف بن عبدالعزيز التويجري   فضيلة القايض 
القايض باملحكمة العامة بالرياض    

د. اأحمد بن حممد بن عتيق    فضيلة القايض 
القايض باملحكمة العامة بالرياض    

عبداملح�صن بن نا�رص ال�صويدان   فضيلة القايض 
القايض باملحكمة العامة بالرياض    

فريق العمل الرئي�س
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 د. من�صور بن عبدالرحمن احليدري  

مدير مركز البحوث بوزارة العدل - قسم السياسة الرشعية باملعهد العايل للقضاء  
ف�صيلة القا�صي عبدالله بن فريح بن �صالح البهالل

رئيس حمكمة التنفيذ بالرياض  
 ف�صيلة القا�صي عادل عبدالرحمن علي املنيع  

القايض باملحكمة اجلزائية بالرياض  
 ف�صيلة القا�صي عبدالرحمن حممد عبدالله الدخيل  

القايض باملحكمة العامة بالرياض  
ف�صيلة القا�صي فهد �صالح حممد العري�س

القايض باملحكمة العامة بالرياض  
ف�صيلة القا�صي حممد عبدالله حممد العي�صى

القايض باملحكمة اجلزائية بالرياض  
ف�صيلة د. قا�صم م�صاعد قا�صم الفالح 

املعهد العايل للقضاء  

فريق املراجعة املو�صوعية
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د. حممد بن �صليمان عبدالرحمن الق�صومي 

كلية اللغة العربية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  
د. �صالح بن عبدالعزيز �صالح املحمود

كلية اللغة العربية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  
د. عبدالعزيز بن �صالح عبدالله العمري

كلية اللغة العربية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  
د. حممد بن اأحمد عبدالرحمن اخل�صري

كلية اللغة العربية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  
د. عمر بن عبدالعزيز �صالح املحمود

كلية اللغة العربية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  

فريق املراجعة اللغوية



     احلقوقي



بيع ـ �إثبات بيع
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بيع ـ �إثبات بيع

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة بضمد، وبناء عىل املعاملة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/١١/٣٠هـ  وتاريخ   ٣٣٦٨٣٦١٧ برقم  إلينا  املحالة 
عليه   ،)...( ضد   )...( بدعوى  املتعلقة  ١٤٣٣/١١/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٣٢١٥٢٠٣٦
والنصف،  الثامنة  الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٣/١١/٣٠هـ  الثالثاء  يوم  ففي 
نفسه  عن  أصالة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها 
ووكالة عن )...( سعودي اجلنسية، بموجب السجل املدين رقم )...( بالوكالة رقم ١١ يف 
١٤٣٣/٦/٧هـ الصادرة من كتابة عدل صبيا واملخولة له حق املرافعة واملدافعة واملخاصمة 
وقبول احلكم واالعرتاض عليه، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( الويل الرشعي عن )...( بالصك رقم ١/٩١ يف ١٤٢٩/٧/٣هـ الصادر 
من املحكمة العامة يف ضمد وعند احلضور ادعى األول قائال: لقد اشرتيت أنا وموكيل من 
)...( قطعة أرض زراعية غرب مدينة )...( تشتهر بـ )...(، حدودها وأطواهلا ومساحتها 
أنا وموكيل  كاآليت: شامال بطول مئة وثالثة وثالثني مرتا وسبعة ومخسني سنتمرت، وحيدها 
مئة واثنني وثالثني مرتا وتسعة وثامنني سنتمرت، وحيدها  مشرت من مذكور، وجنوبا بطول 
وغربا   ،)...( وحيدها  سنتمرت،  وأربعني  وواحد  مرتا  وستني  تسعة  بطول  ورشقا   ،)...(
بطول تسعة وستني مرتا وأربعني سنتمرت وحيدها )...( و )...(، واملساحة اإلمجالية تسعة 
ألف ريال  بمبلغ وقدره مخسة وثالثون  آالف ومئتان وسبعة وأربعون مرتا مربعا، وذلك 
عليه  حصل  وقد  البيع،  وثيقة  لنا  يكتب  ومل  بذلك  سندين  لنا  وعمل  بالكامل،  استلمها 
بعدها حادث مروري أفقده الوعي إىل حال تارخيه، أطلب احلكم بإثبات بيعه يل وموكيل 
لألرض املوصوفة يف الدعوى، علام بأن األرض املذكورة ليس عليها حجة استحكام، وهي 
الزمن،  قديم  من  واملحياة  العامرة  األرايض  يف  داخلة  اجلميع  لدى  معروفة  زراعية  أرض 
املدعي كله صحيح، وأنا  ما ذكره  قائال:  املدعى عليه والية أجاب  هذه دعواي، وبسؤال 
شاهد عىل هذا البيع، هكذا أجاب، عند ذلك واحتياطا ألمر القارص سألت املدعي: ألديك 
زيادة بينة؟ فأجاب قائال: نعم، لدي سندات بخط يد البائع )...(، وقدم الوثيقة املؤرخة 

 اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بضمد

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية:٣٣٦٨٣٦١٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه:١٤٣٥/٠٧/٠٦ رقم القرار: ٣٥٣٠٤٧٠١ 

بيعا-اعقارامنادوناصكا-اطلوءاتإلغامءاعىلاتلبائعا-اطمباإثباتاتلبيعا-اإسلتراتلويلا-ا
إسلترابخطاتلبائعا-يمنيامكممةا-اثبوتاتلبيعاا-احكلاالايفيداتلاممك.

اا-تملوتدا)79ا(اوا)٢/٢٥٨(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.
٢ا-تعميلاوزيلاتلعدلارسلا)٢/٣٢ا/ت(ايفا٢ا/٤٠٣/٣اهـ.

أقام املدعيان دعوامها ضد املدعى عليه بصفته وليا عىل قارص عقال وطلبا إثبات بيع املوىل 
وقوع  قبل  وذلك  منهام  ثمنها  كامل  تسلم  وأنه  صك  عليها  ليس  عليهام  أرض  قطعة  عليه 
حادث عليه أفقده الوعي، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه والية أقر بصحتها وقرر شاهد 
فقدم سندات  أصالة ووكالة  املدعي  من  البينة  القايض  للقارص طلب  واحتياطا  ذلك،  عىل 
اليمني  طلب  جرى  ثم  املدعيني،  من  األرض  ثمن  بتسلم  اإلقرار  تضمنت  البائع  يد  بخط 
املكملة من املدعيني فحلفا عىل صحة دعوامها طبق ما طلب منهام، ولذا فقد حكم القايض 
التملك وال يستند عليه يف  يفيد  بأن هذا احلكم ال  املدعيني وأفهمهام  بثبوت صحة دعوى 

اإلفراغ، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة بضمد، وبناء عىل املعاملة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/١١/٣٠هـ  وتاريخ   ٣٣٦٨٣٦١٧ برقم  إلينا  املحالة 
عليه   ،)...( ضد   )...( بدعوى  املتعلقة  ١٤٣٣/١١/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٣٢١٥٢٠٣٦
والنصف،  الثامنة  الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٣/١١/٣٠هـ  الثالثاء  يوم  ففي 
نفسه  عن  أصالة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها 
ووكالة عن )...( سعودي اجلنسية، بموجب السجل املدين رقم )...( بالوكالة رقم ١١ يف 
١٤٣٣/٦/٧هـ الصادرة من كتابة عدل صبيا واملخولة له حق املرافعة واملدافعة واملخاصمة 
وقبول احلكم واالعرتاض عليه، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( الويل الرشعي عن )...( بالصك رقم ١/٩١ يف ١٤٢٩/٧/٣هـ الصادر 
من املحكمة العامة يف ضمد وعند احلضور ادعى األول قائال: لقد اشرتيت أنا وموكيل من 
)...( قطعة أرض زراعية غرب مدينة )...( تشتهر بـ )...(، حدودها وأطواهلا ومساحتها 
أنا وموكيل  كاآليت: شامال بطول مئة وثالثة وثالثني مرتا وسبعة ومخسني سنتمرت، وحيدها 
مئة واثنني وثالثني مرتا وتسعة وثامنني سنتمرت، وحيدها  مشرت من مذكور، وجنوبا بطول 
وغربا   ،)...( وحيدها  سنتمرت،  وأربعني  وواحد  مرتا  وستني  تسعة  بطول  ورشقا   ،)...(
بطول تسعة وستني مرتا وأربعني سنتمرت وحيدها )...( و )...(، واملساحة اإلمجالية تسعة 
ألف ريال  بمبلغ وقدره مخسة وثالثون  آالف ومئتان وسبعة وأربعون مرتا مربعا، وذلك 
عليه  حصل  وقد  البيع،  وثيقة  لنا  يكتب  ومل  بذلك  سندين  لنا  وعمل  بالكامل،  استلمها 
بعدها حادث مروري أفقده الوعي إىل حال تارخيه، أطلب احلكم بإثبات بيعه يل وموكيل 
لألرض املوصوفة يف الدعوى، علام بأن األرض املذكورة ليس عليها حجة استحكام، وهي 
الزمن،  قديم  من  واملحياة  العامرة  األرايض  يف  داخلة  اجلميع  لدى  معروفة  زراعية  أرض 
املدعي كله صحيح، وأنا  ما ذكره  قائال:  املدعى عليه والية أجاب  هذه دعواي، وبسؤال 
شاهد عىل هذا البيع، هكذا أجاب، عند ذلك واحتياطا ألمر القارص سألت املدعي: ألديك 
زيادة بينة؟ فأجاب قائال: نعم، لدي سندات بخط يد البائع )...(، وقدم الوثيقة املؤرخة 
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الرحيم،  الرمحن  اهلل  )بسم  اآليت:  تتضمن  وجدهتا  عليها  وباالطالع  ١٤٢٦/١/٦هـ،  يف 
نعم أنا )...(، أقر بأنني قد استلمت مبلغا وقدره مخسة وعرشون ألف ريال ٢٥٠٠٠ من 
قيمة باقي الفريضة املشتملة عىل أحد عرش معادا إال ربعا، يكون الباقي من الفريضة أربعة 
معاود إال ربعا، فهذا املبلغ املدون يف هذه الصحيفة من قيمة األربع معاود إال ربعا، علام 
املعاود األوىل كاملة وهي مئة ومخسة آالف ريال  بأنه قد سبق يل أن استلمت قيمة السبع 
١٠٥٠٠٠، يكون استالم باقي املبلغ بعد تدقيق الذرعة األخرية األربع معاود إال ربعا. املقر 
وباالطالع  املؤرخة يف ١٤٢٧/٢/٤هـ،  الوثيقة  قدم  كام  انتهى.   .)  )...( واملستلم  فيه  بام 
وقدره  مبلغ   )...( أنا  استلمت  الرحيم،  الرمحن  اهلل  )بسم  ييل:  ما  تتضمن  وجدهتا  عليها 
عرشة آالف من األستاذ )...(، وهي جزء من مبلغ األرض التي تسمى )...( التي مقدارها 
ثالث معاود زيادة، وباستالمي جرى التوقيع يف ١٤٢٧/٢/٤(، انتهى. عند ذلك سألت 
املدعي أصالة ووكالة قائال: إن  السندات فأجاب  املدعي واملدعى عليه والية عام جاء يف 
املعاد مخسة  باعني وموكيل سبعة معاود بسعر  )...( يملك يف )...( أحد عرش معادا وقد 
عرش ألف ريال ١٥٠٠٠ وكتب يل هبا وثيقة، وتبقى له أربعة معاود من الناحية اجلنوبية، 
فجاءين وباعني منها املساحة املذكورة يف الدعوى بنفس السعر من سعر مخسة عرش ألف 
ريال وتبقى له من األرض معاد وثمن تقريبا، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه 
والية صادق عىل ما ذكره املدعي أصالة ووكالة بل وشهد به، عند ذلك سألت املدعي أصالة 
ووكالة ألديك زيادة بينة؟ فأجاب قائال: ليس لدي سوى ما قدمت، هكذا أجاب، وحيث 
األمر ما ذكر فقد أفهمت املدعي بأن عليه وعىل موكله اليمني تكملة لنصاب البينة، حيث إن 
احلق يتعلق بقارص والرشع يتشوف حلفظ حقوقه فاستعد لذلك، ولذا رفعت اجللسة. ويف 
متام الساعة العارشة والنصف من يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ افتتحت اجللسة، 
وفيها حرض املدعي أصالة ووكالة وحرض موكله )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، وحرض حلضورمها املدعى عليه، وعند احلضور جرى عرض ماتم ضبطه 
عىل املدعيني فاستعدا لذلك فأذنت هلام، فحلف كل واحد منهام قائاًل: واهلل العظيم إن ما 
ادعينا به صحيح، فقد باع املدعى عليه )...( األرض املوصوفة يف الدعوى واستلم الثمن، 
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هكذا حلف كل واحد منهام، فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أقر املدعى 
بالديانة واألمانة وال نزكي عىل اهلل  عليه بام جاء يف الدعوى وشهد به وهو معروف لدينا 
فقد  القارص،  البينة، واستيثاقًا حلق  لنصاب  الالزمة تكملة  اليمني  املدعيني  أحدا، وحللف 
املرافعات  نظام  من   ٢/٢٥٨ املادة  عىل  االطالع  وبعد  املدعيني،  دعوى  صحة  لدي  ثبت 
الرشعية فقد أفهمتهام بأن هذا احلكم ال يفيد التملك وليس بمثابة حجة االستحكام وال 
القناعة  اجلميع  فقرر  بموجبه،  اجلميع  وأفهمت  حكمت،  وهبذا  اإلفراغ،  يف  عليه  يستند 
وأمرت بإخراج الصك الالزم بذلك ورفعه ملحكمة االستئناف استنادًا للامدة ١٧٩ من نظام 
املرافعات الرشعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف متام الساعة احلادية عرشة من يوم السبت ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ.

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
التاسعة، وفيها حرض املدعي أصالة ووكالة )...( ومل حيرض املدعى عليه، وكانت  الساعة 
بتاريخ   ٣٤٢٧٧٨٩٧ رقم  بالقرار  مزودة  االستئناف  حمكمة  من  عادت  قد  املعاملة 
معايل  تعميم  بمقتىض  العمل  فضيلته  عىل  أن  لوحظ  ييل:  ما  املتضمن  ١٤٣٤/٧/٢٤هـ، 
للتعميم  خمالف  فضيلته  أجراه  وما  ١٤٠٣/٣/١٢هـ،  يف  ١٢/٣٢/ت  رقم  العدل  وزير 
بالصك  وملخصه  وصورته  بالضبط  يستجد  ما  وإحلاق  ذكر  ما  فلمالحظة  إليه،  املشار 
وسجله، واهلل املوافق. وحيث إن هذا التعميم ال حيرضين اآلن ومل يرش أصحاب الفضيلة إىل 
مضمونه فقد قررت رفع اجللسة للبحث عنه. ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ 
افتتحت اجللسة الرابعة الساعة احلادية عرشة، وفيها حرض الطرفان، وعند احلضور جرى 
منا االطالع عىل التعميم املذكور، فوجدته يتضمن ما ييل: ال يسوغ ألي موثق من قايض 
أو كاتب عدل أن جيري توثيق أي إقرار من بيع أو هبة أو قسمة أو وصية أو نحو ذلك من 
أنواع الترصفات الرشعية عىل أي عقار إال إذا كان ذلك العقار يستند عىل صك متلك رشعي 
مستوف أو ما تفرع عن هذا الصك ال غري، وبعرض ذلك عىل املدعني أجابوا قائلني: إننا 



20

بيع ـ �إثبات بيع

نريد ما يثبت البيع فقط وال نريد إثبات متلك حتى نتمكن من التقديم بعد ذلك عىل صك 
استحكام، وألن ما ذكر يف احلكم ال يعد صك متلك للمدعني واملراد بالتوثيق يف التعميم 
الصك  عىل  ذلك  بإحلاق  وأمرت  به،  حكمت  ما  عىل  الزلت  فإنني  متلك،  صك  إعطاء 
متام  يف  حرر  وصحبه وسلم.  آله  وعىل  حممد  نبينا  اهلل عىل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  وسجله، 

الساعة احلادية عرشة والنصف من يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ.
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
مزودة  بمنطقة عسري،  االستئناف  قد عادت من حمكمة  املعاملة  : ١١ وكانت  الساعة ٠٤ 
بقرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحول الشخصية واألوقاف 
والوصايا والقصار وبيوت املال رقم ٣٥٢٢٢٨٩٢ يف ١٤٣٥/٤/٢٥هـ، واملتضمن بأنه 
افتتاح  بداية  بالصك وذلك من  لوحظ ماييل: وجد سقط يف صورة الضبط عام هو مدون 
يوم  بتاريخ  التي  اجللسة  بداية  إىل  ١٤٣٥/٢/٢هـ  املوافق  اخلميس  بتاريخ  التي  اجللسة 
بضبطه،  مدون  هو  ما  إال  بالصك  اليدون  أنه  ومعلوم  ١٤٣٥/٤/٣هـ،  املوافق  االثنني 
ملالحظة ماذكر وإكامل الالزم وإحلاق مايستجد بالضبط وصورته وملخصه بالصك وسجله 
واهلل املوفق(. انتهى. وأجيب أصحاب الفضيلة بأنه قد تم إكامل الالزم حيال ماذكر، وباهلل 
احلادية  الساعة  متام  يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق، 

عرشة والنصف من يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ.
بتدقيق قضايا األحوال  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد، 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
الواردة هلذه املحكمة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بضمد الشيخ/ )...(  عىل املعاملة 
برقم ٣٤١٣٣٣٠١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلته برقم 
٣٤٥٠٦٩٢ وتاريخ ١٤٣٤/٢/٣٠هـ، واخلاصة بدعوى/ )...( ضد / )...(، بشأن بيع 
عقار عىل الصفة املوضحة بالصك، واملتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه، وحيث 
به فضيلته  ما أجاب  املعاملة، وباالطالع عىل  الصك وصورة ضبطه وأوراق  سبق دراسة 
تقررت  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ  يف   ٣٥٢٢٢٨٩٢ رقم  الدائرة  قرار  عىل  بناًء  بالصك  وأحلقه 
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املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه 
وسلم.
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 ٢تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١٦٤٤٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٢ رقم القرار:٣٥٢٦٤٣٦٠  

بيعا-اعقاراملهونا-اَتَقبُّلاسلضاتلصندوقاتلعقاريا-اوفاةاتلبائعا-اإعفاءهامناتلقلضا-ا
طمباإثباتاتملمكيةا-اإسلترا-اسارصابنياتلورثةا-اشهادةاشهوداعدولا-اشهادةاتبناألبيها-ا

لزومابدلاتلقلضاعىلاتملشرتيا-اثبوتاتلبيعا-اإلزتماباقميلانصيباتلقارص.

اا-سولاتبناتلقيلايفاإعالماتملوسعنيلا»وتلصحيحاأنهاتقبلاشهادةاتالبناألبيهاوتألباالبنها
فياماالاهتمةافيهاونصاعميهاأمحد«.

٢ا-تملادةا)٨٥ا/٤(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليهم بصفتهم باقي ورثة زوجها طالبة إثبات رشائها 
ملنزل منه وإفراغه باسمها؛ وذلك ألهنا اشرتت املنزل من زوجها حال حياته وسلمته ثمنه 
وتقبلت باقي قرض الصندوق العقاري الذي رهن املنزل لضامن الوفاء به، وبعد وفاة زوجها 
شمله إعفاء املتوفني من باقي القرض، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهم أصالة ووكالة 
منهم  احلارضين  القايض  استشهد  فقد  الورثة  بني  قارصة  لوجود  ونظرًا  بصحتها،  أقروا 
فشهدوا بصحة الدعوى، وقرر القايض قبول شهادهتم لكون شهادة االبن ألبيه مقبولة فيام 
ال هتمة فيه، ثم جرى تعديلهم رشعا، ونظرًا ألن باقي القرض الذي تقبلته املدعية هو من 
ضمن ثمن العقار، وألن إسقاطه عن املورث ال يسقطه عن املدعية لكون اإلعفاء خاص 
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مورث  بيع  القايض  لدى  ثبت  فقد  لذا  فيه،  القارصة  نصيب  ثبوت  يعني  وهذا  باملتوفني 
الطرفني للعقار عىل املدعية وتسلمه كامل ثمنه منها عدا باقي مبلغ القرض، وحكم بإلزام 
املدعى عليها أن تسلم لويل القارصة نصيبها من باقي مبلغ القرض الذي تم إسقاطه، وقرر 
التهميش عىل صك العقار بموجب ذلك بعد اكتساب احلكم القطعية، ولكون احلكم عىل 

قارص فقد جرى عرضه عىل حمكمة االستئناف فقررت تصديقه. 

بالرياض، وبناء عىل  العامة  القايض يف املحكمة  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٣١٦٤٤٣ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/٠٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٦٥٤٧١٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٩هـ، 
وفيها   ،٠٩  :٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف 
حرضت املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( واملعرف هبا من 
حلضورها  وحرض   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية،  سعودي   )...( ابنها  قبل 
عىل  وليا  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى 
)...( بموجب صك الوالية الصادر صادر من هذه املحكمة برقم ٣٤٢٢٠٠٢٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و )...( سعودي اجلنسية بموجب 
املدين رقم )...(، و  السجل  اجلنسية بموجب  املدين رقم )...(، و )...( سعودية  السجل 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( أوالد )...( واملنحرص ورثة )...( 
الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم ٢٩/٤٦  يف املذكورين أعاله بموجب صك حرص 
١٤٢٩/٠٢/٢١هـ،  بتاريخ   )...( وفاة  ثبوت  واملتضمن  ١٤٢٩/٠٣/٠١هـ،  وتاريخ 
وانحصار ورثته يف زوجته )...( ووالدته )...( وأوالده )...( و )...( و )...( و)...( و )...(، 
وادعت املدعية قائلة: لقد تويف زوجي مورثنا قبل مخس سنوات يف ١٤٢٩/٠٢/٢١هـ، 
الواقع يف  منزله  بتاريخ ١٤٢٨/١١/١٩هـ  وبالتحديد  قبل وفاته  منه  وقد كنت اشرتيت 



24

بيع ـ �إثبات بيع

حي )...( واململوك بالصك رقم )...( وتاريخ ١٤٠٨/٠٣/٢٠هـ والبالغ مساحته ٥٠٠ 
مرت مربع، وذلك بقيمة قدرها ستامئة وستة آالف ريال منها مخسامئة ألف ريال سلمتها نقدا 
والباقي وقدره مائة وستة آالف ريال تقبلت به قرض الصندوق العقاري، وقد شمله العفو 
عن قروض املتوفني، وجرى حترير البيت من رهن الصندوق وأصبح البيت ملكا يل، ولكن 
مل أمتكن من إفراغه باسمي بسبب وجود القارصة املوىل عليها، أطلب إثبات رشائي للمنزل 
املذكور وإفراغه باسمي، هذه دعواي، وبعرض ذلك عىل املدعى عليهم أجابوا بقوهلم: ما 
إنني أشهد  ذكرته املدعية صحيح مجلة وتفصيال، هكذا أجابوا، وقال املدعى عليه )...(: 
املدعية،  الذي ذكرته  املبلغ  القيمة  استلم من  املبايعة وقت حياة والدي، وأنه  تلك  بصحة 
هكذا شهد، كام قال املدعى عليه )...(: إنني أشهد بصحة تلك املبايعة حال حياة والدي 
الشاهدين  تعديل  جرى  وقد  شهد،  هكذا  املذكور،  املبلغ  املدعية  والديت  من  استلم  وأنه 
املدعية: هل سلمت من  املدعى عليه )...(، هذا وبسؤال  القارصة ومن قبل  من قبل ويل 
مبلغ القرض الذي تقبلته شيئا؟ فقالت: إين مل أسلم منه شيئا، هكذا قالت، وحيث األمر 
ما ذكر فقد قررت الكتابة لكتابة العدل لالستفسار عن صك امللكية، وقرر املدعى عليهم 
أصالة مجيعا توكيلهم لويل املدعى عليها )...( يف حضور اجللسة القادمة نيابة عنهم وقبول 
امللكية. ويف جلسة أخرى حرضت  احلكم، ورفعت اجللسة حلني ورود اإلفادة عن صك 
بالرياض  األوىل  العدل  كتابة  من  اإلفادة  وردنا  وقد  ووكالة،  والية  عليه  واملدعى  املدعية 
٣٤٢٨١٢٢٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ بأن الصك ساري املفعول، فبناء عىل ما تقدم 
وبعد الدعوى واإلجابة، وحيث أقر املدعى عليهم بصحة دعوى املدعية، ولكون املدعى 
عليهام )...( و )...( قد شهدا بصحة تلك املبايعة واستالم الثمن، وألن شهادة االبن ألبيه 
ما  اهلل  رمحة  قال  حيث  املوقعني  إعالم  يف  القيم  ابن  ذلك  قرر  كام  فيه  هتمة  ال  فيام  مقبولة 

 ihgfedcba`] :نصه: )قال اآلخرون: قال اهلل تعاىل
قال  وقــد   ،ZDCBA@?] تعاىل:  ــال  وق  ،Zmlkj

 [\  ]  Z  Y] تعاىل:  قال  وقد   ،Z]  ZYX]  تعاىل: 
 SRQ] وقــال:   ،Zgfedcba  `_  ^
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دخول  يف  ريب  وال   ،Z_^[\]ZYXWVUT
اآلباء واألبناء واألقارب يف هذا اللفظ كدخول األجانب وتناوهلا للجميع بتناول واحد، هذا 
مما ال يمكن دفعه، ومل يستثن اهلل سبحانه وال رسوله من ذلك أبا وال ولدا وال أخا وال قرابة وال 
أمجع املسلمون عىل استثناء أحد من هؤالء فتلزم احلجة بإمجاعهم(، إىل أن قال: )والصحيح 
أنه تقبل شهادة االبن ألبيه واألب البنه فيام ال هتمة فيه ونص عليه أمحد(، وهذا يقتيض ثبوت 
شهادة املدعى عليهام خصوصا أن ويل القارصة قد أقر بذلك، ولكون املبلغ الذي تقبلته املدعية 
خاص  العفو  أن  إذ  املدعية؛  عن  إسقاطا  يعد  ال  املورث  عن  وإسقاطه  القيمة  ضمن  من  هو 
باملتوفني وهذا يعني ثبوت نصيب القارصة يف ذلك املبلغ؛ إذ إنه من ضمن القيمة، ونظرا لكون 
بيع  ثبت لدي  فقد  لذا كله  تم إسقاطه،  الذي  املبلغ  بنصيبهم من ذلك  يطالبوا  مل  الورثة  بقية 
مورث الطرفني املدعية للعقار املوصوف أعاله قبل وفاته وأنه استلم كامل قيمته ما عدا قرض 
الصندوق املتبقي، كام ثبت لدي أن العقار أصبح ملكا للمدعية، كام ثبت لدي أن بذمة املدعية 
للموىل عليها )...( مبلغ سبعة عرش ألفا وستامئة وستة وستني رياال وست وستني هللة متثل 
نصيبها من مبلغ القرض الذي تم إسقاطه وألزمتها بتسليمها للويل إلنفاقها عىل املوىل عليها، 
ملحكمة  احلكم  رفع  يتم  وسوف  ووكالة،  والية  عليه  املدعى  بذلك  وقنع  بذلك،  وحكمت 
وبعد  الرشعية،  املرافعات  نظام  من   )١٨٥( املادة  من  الرابعة  الفقرة  نص  حسب  االستئناف 
اكتساب احلكم القطعية سوف يتم التهميش عىل صك العقار بموجب ذلك، وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١١هـ.

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 
واملقيدة  ١٤٣٥/٥/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤/١٦٥٤٧١٥ رقم  باخلطاب  املكلف  بالرياض 
لدينا برقم ٣٥١٥١٥٣٩٨ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ، املرفق هبا الصك رقم ٣٥٢٤٠٦٢٤ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١١هـ، الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ / )...( املتضمن 
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احلكم يف الدعوى املقامة من / )...( ضد / بقية ورثة )...( عىل النحو املوضح بالصك، 
واملتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل به، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
املعاملة تقرر الدائرة باألكثرية املصادقة عىل احلكم مع تنبيه فضيلته بعدم إرفاق الصكوك 
األصل ويكتفى بصورة مصدقة منها، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه 

وسلم.
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 ٣تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بخميس مشيط

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٠٣٤٤٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٦ رقم القرار: ٣٥١٣٨٤٨٢ 

تقميلا ونقمهاا-ا تملمكيةا إثباتا طمبا تلرشيكا-ا نصيبا منزلا-ارشتءا يفا بيعا-ارشتكةا
بنقلا إلزتما تلبيعا-ا ثبوتا دينا-اشهادةاشهوداعدولا-ا مقابلا بكونها دفعا بشيكا-ا تلثمنا

تملمكية.

تملادةا)٥٥(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

املنزل  إثبات رشائه لنصيب املدعى عليه من  أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا 
اململوك هلام ونقل ملكيته له بعد أن سلم املدعى عليه الثمن بشيك كتب فيه أنه مقابل نصيبه 
يف املنزل، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر بيع نصيبه من املنزل عىل املدعي ودفع بأن 
الشيك سداد لدين له عىل املدعي، وبطلب البينة من املدعي أحرض شاهدين معدلني رشعا 
فشهدا بصحة دعواه، ولذا فقد ثبت لدى القايض رشاء املدعي للجزء اململوك للمدعى عليه 
من الصك وحكم بإلزام املدعى عليه بإفراغ ذلك اجلزء للمدعي، فاعرتض املدعى عليه، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

مشيط،  بخميس  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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برقم  مشيط  بخميس  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٣٦٠٣٤٤٩ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٥هـ، واملقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٨١١٩٢٥ وتاريخ 
١٤٣٣/١٠/١٥هـ، واملتعلقة بدعوى )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( ضد )...(، وعليه ففي يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٢/٢هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٣٠: ٠٩، وفيها حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه، وقد وردنا إفادة حمرض اخلصوم رقم 
املدعى  منزل  إىل  الذهاب  تم  بأنه  )نفيدكم  املتضمنة:  ٣٤٢٤٥٩٠٣ يف ١٤٣٤/١/٢٨هـ 
عليه ومل نجد أحدا، كام تم االتصال به عدة مرات ومل يرد علينا(. انتهى. ويف جلسة أخرى 
إفادة حمرض اخلصوم رقم ٣٤٧٩٩٩٣٥  املدعى عليه، وقد وردنا  املدعي ومل حيرض  حرض 
يف ١٤٣٤/٤/٢هـ املتضمنة: )تم الذهاب أكثر من مرة ومل يرد علينا أحد واجلوال مغلق 
واهلاتف ال يرد عليه إىل يوم اجللسة وال يرد علينا أحد(. انتهى. ويف جلسة أخرى حرض 
املدعي ومل حيرض املدعى عليه وقد وردنا أصل ورقة التبليغ هلذه اجللسة من قسم حمرضي 
)بأنه  اخلصوم  حمرض  رشح  وعليها  ١٤٣٤/٦/١٨هـ،  يف   ٣٤١٤٧٢١٩٢ رقم  اخلصوم 
تم االتصال عىل املدعى عليه وتم االتفاق معه عىل تسليمه صورة للخطاب والتزم بذلك 
ولكنه بعد هذا االتصال مل يرد علينا ومل خيرج لنا من املنزل لذا تعذر تبليغه(. انتهى. ويف 
إنني واملدعى عليه  الطرفان، وبسؤال املدعي عن دعواه ادعى قائال:  جلسة أخرى حرض 
هذا احلارض نملك منزال مشرتكا يف حي )...( بخميس مشيط، مملوك لنا بموجب الصك 
الصادر من هذه املحكمة برقم ٢٢٧ يف ١٣٩٠/٦/١٧هـ، وحدوده وأطواله كالتايل: من 
الشامل/ شارع، ومن اجلنوب/ شارع، ومن الرشق/ بيت )...(، ومن الغرب/ بيت )...(، 
سنتيمرتات،  وثامنية  مربعا  مرتا  ومخسون  واثنان  مائتان   )٢٥٢.٠٨( اإلمجالية/  ومساحته 
ألف  بمبلغ )٣٠٠٠٠( ثالثني  بتاريخ ١٤٢٨/٥/٩هـ  املدعى عليه  وقد اشرتيت نصيب 
إثبات رشائي لنصيب املدعى عليه  الثمن ومل يقم باإلفراغ يل، أطلب  ريال وسلمته كامل 
من املنزل املذكور واحلكم بإفراغه يل، هكذا ادعى، وبسؤال املدعى عليه عن دعوى املدعي 
أجاب قائال: ما ذكره املدعي يف دعواه بأنني وهو نملك املنزل املذكور فصحيح، وما ذكره 
بأنني بعت عليه نصيبي فغري صحيح، هكذا أجاب، وبسؤال املدعي عن بينته أجاب قائال: 
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إن بينتي هي أنني سلمته شيكا باملبلغ املذكور، وكتبت يف الشيك بأنه مقابل نصيبه يف البيت، 
هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي من استالمي 
للشيك وأنه دون عليه أنه مقابل نصيبي من البيت فصحيح، إال أنه كتب ذلك دون علمي 
ألنني كنت أطالبه يف مبالغ مالية، فعندما أعطاين الشيك أخذه عىل أن يكون جزءا من تلك 
املبالغ ال أن يكون مقابل نصيبي من البيت، هكذا أجاب، وبسؤال املدعي هل لديه مزيد 
بينة؟ أجاب قائال: أطلب إمهايل إلحضار بينتي يف اجللسة القادمة، هكذا أجاب، ويف جلسة 
أخرى لدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بخميس مشيط، ونظرا لصدور قرار املجلس 
األعىل للقضاء رقم )...( يف ١٤٣٤/٦/٥هـ املتضمن نقل فضيلة الشيخ )...(، وعليه ففي 
يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/١١/١١هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة والنصف، وفيها 
حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه رغم تبلغه باجللسة، ثم جرى سؤال املدعي عن بينته 
التي استعد إلحضارها، فأحرض كاًل من: الشاهد األول )...( سعودي اجلنسية بموجب 
ومكان  باملتداعيني  قرابته  وصلة  عمله  عن  سؤاله  جرى  ثم   ،)...( رقم   املدين  السجل 
إقامته فأجاب قائال: عميل متسبب وأسكن يف مخيس مشيط يف حي )...(، وصلة قرابتي 
العظيم  باهلل  أشهد  قائال:  هلل  شهد  وباستشهاده  والدي،  من  إخواين  مجيعا  أهنام  باملتداعيني 
بأن البيت حمل الدعوى واملقام بحي )...( عىل األرض اململوكة بالصك رقم ٢/٢٢٧ يف 
١٣٩٠/٦/١٧هـ الصادر من حمكمة مخيس مشيط والذي كان مشاعًا بني املتداعيني، وقد 
باع املدعى عليه نصيبه منه للمدعي بثمن قدره ثالثون ألف ريال )٣٠٠٠٠ ريال( قبل ما 
يقارب سبع سنوات، واستلم املدعى عليه شيكا باملبلغ وتفرقا بعد اإلجياب والقبول منهام، 
ومل حيصل رجوع عن ذلك البيع، أشهد باهلل العظيم. ثم أحرض املدعي الشاهد الثاين )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، ثم جرى سؤاله عن عمله ومكان إقامته 
وصلته باملتداعيني فأجاب قائال: بالنسبة للعمل فأنا موظف حكومي مدين ومكان إقامتي 
حي )...( وصلة قرابتي فهام أشقاء والدي، وباستشهاده شهد باهلل قائال: أشهد باهلل العظيم 
 ٢/٢٢٧ رقم  بالصك  اململوكة  األرض  عىل   )...( بحي  واملقام  الدعوى  حمل  البيت  بأن 
املتداعيني  بني  مشاعًا  كان  والذي  مشيط  مخيس  حمكمة  من  الصادر  ١٣٩٠/٦/١٧هـ  يف 
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قبل  ريال(  ريال )٣٠٠٠٠  ألف  قدره ثالثون  بثمن  للمدعي  املدعى عليه نصيبه  باع  وقد 
والقبول  اإلجياب  بعد  وتفرقا  الشيك  ذلك  عليه  املدعى  واستلم  سنوات،  سبع  يقارب  ما 
منهام ومل حيصل رجوع عن ذلك البيع، أشهد باهلل العظيم، وجرى تعديل الشاهدين من قبل 
كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وللبينة املوصلة 
التي أحرضها املدعي املعدلة التعديل الرشعي، واستنادًا للامدة اخلامسة واخلمسني من نظام 
املرافعات الرشعية، فقد ثبت لدي أن املدعي قد اشرتى من املدعى عليه اجلزء اململوك له 
العامة بخميس  من الصك رقم ٢/٢٢٧ وتاريخ ١٣٩٠/٦/١٧هـ الصادر من املحكمة 
مشيط، وحكمت بإلزام املدعى عليه بإفراغ ذلك اجلزء للمدعي، وقررت بعث نسخة من 
هذا احلكم للمدعى عليه لتقرير قناعته، ويف حال عدم قناعته فيفهم بتقديم الئحة اعرتاضية 
بالالئحة  يتقدم  املدة ومل  تبلغه باحلكم، وإذا مضت  تاريخ  عىل احلكم ملدة ثالثني يومَا من 
وباهلل  القطعية،  احلكم  ويكتسب  االعرتاض  يف  حقه  يسقط  فإنه  تبلغه  بعد  االعرتاضية 

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

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة احلقوقية األوىل بمحكمة االستئناف 
بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة مخيس مشيط 
من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٣١٨١١٩٢٥ برقم  املساعد 
فضيلة الشيخ / )...( برقم ٣٤٣٦٠٣٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٣هـ، اخلاص بدعوى / 
)...( ضد/ )...( بشأن منزل، واملتضمن حكم فضيلته 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 وعىل آله وصحبه وسلم .
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 ٤تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعنيزة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣١٥٠٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٦ رقم القرار: ٣٥٣٢٨٧٠٣ 

بيعا-اعقارا-ارشتكةا-ارشتءاحصةازوجةا-اطمباإثباتاتملمكيةا-ادفعاباإلكلتها-اعجزا
عناإثباتها-ارفضايمنياتملدعيا-ابينةاعىلاتقميلاتلثمنا-ايمنيامكممةا-اثبوتاتلبيع.

تملادةا)٥٥(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها طالبا إثبات رشائه لنصيبها من عقار مشرتك بينهام 
ونقل ملكيته إليه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بالبيع ودفعت بإكراه املدعي 
هلا عليه ومل تقم بينة عىل ذلك ورفضت يمني املدعي عىل نفي ما دفعت به، وقد أبرز املدعي 
ورقة مصدقة من املحكمة تتضمن تنازل املدعى عليها عن نصيبها من العقار وتسلمها باقي 
ثمنه، كام أنه أدى اليمني عىل صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذا فقد ثبت لدى القاىض 
انتقال نصيب املدعى عليها يف العقار وهو النصف مشاعا إىل املدعي، وقرر التهميش عىل 
صك العقار بذلك بعد اكتساب احلكم القطعية، وأفهم املدعى عليها أن هلا يمني املدعي عىل 
نفي إكراهها عىل التوقيع متى رغبت، فاعرتضت املدعى عليها، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بعنيزة، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٤١٣١٥٠٤ برقم  بعنيزة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
١٤٣٤/٠٣/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٩٥٤٥٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢١هـ، 
سعودي   )...( املدعي  حرض  مبيع،  بتسليم  املطالبة  بشأن   ،)...( ضد   )...( دعوى  بشأن 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ومل حترض املدعى عليها وال من يمثلها، وقد وردنا 
من حمرضي اخلصوم أن املدعى عليها تبلغت لغري شخصها عن طريق ابنها )...(، فبناء عليه 
القضائي )...(،  املالزم  أنا  املدعى عليها. ويف جلسة أخرى لدي  تبليغ  بإعادة  أمرت  فقد 
وبناء عىل إحالة فضيلة الشيخ )...( القايض يف املحكمة العامة بعنيزة الستكامل النظر يف 
املدين رقم )...( ومل  السجل  املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب  الدعوى حرض  هذه 
حترض املدعى عليها وال من يمثلها، ومل يردنا من حمرضي اخلصوم ما يفيد تبلغها باملوعد، 
للمدعي  أذنت  فقد  املادة )٥٥(  وبناء عىل  القضية  الثانية يف هذه  اجللسة هي  ولكون هذه 
بتحرير دعواه فادعى قائال: إن من اجلاري يف ملكي األرض الواقعة يف حمافظة عنيزة يف حي 
)...(، وعليها عامرة اململوكة يل بموجب الصك الصادر من كتابة عدل عنيزة برقم ٦٩٥ يف 
١٣٩٥/١٠/٢٨هـ ورقم القطعة اثنان وعرشون، وحدودها وأطواهلا كام ييل: من الشامل 
قطعة األرض رقم عرشين بطول ثالثة وعرشين مرتا وأربعني سنتميرت، ومن اجلنوب شارع 
عرض عرشين مرتا بطول ثامنية عرش مرتا ومخسني سنتيمرت، ومن الرشق قطعة األرض رقم 
واحد وعرشين بطول أربعة وعرشين مرتا وعرش سنتيمرتات، ومن الغرب شارع عرض 
أمتار بطول مخسة وعرشين مرتا وتسعني سنتمرت بام فيها الكرسة، وجمموع املساحة  عرشة 
مخسامئة وثالثة ستون مرتا وتسعون سنتيمرت، وقد قمت بإفراغ نصف العقار املذكور مشاعا 
ثم   ،)...( الغائبة  عليها  املدعى  لصالح  عنيزة  عدل  كتابة  لدى  ١٣٩٦/٤/٢٩هـ  بتاريخ 
وأربعون  ثالثامئة  وقدره  بمبلغ  ١٣٩٧/١٠/٧هـ  بتاريخ  العقار  من  نصيبها  برشاء  قمت 
ألف ريال، منها ثالثامئة ألف ريال قمت بدفعها إىل البنك التنمية العقاري وأربعون ألف 
ريال دفعتها إىل املدعى عليها، ومل يبق للمدعى عليها أي نصيب يف هذا العقار، أطلب إثبات 
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انتقال نصيب املدعى عليها من هذا العقار مللكيتي والتهميش عىل صك ملكية العقار بذلك، 
هذه دعواي، هكذا ادعى املدعي، وبسؤال املدعي: هل لديك بينة عىل صحة دعواك؟ قال: 
لدي ورقة مصدقة من املحكمة بانتقال هذا العقار يل من املدعى عليها وبتنازهلا عن نصيبها 
من هذا العقار مقابل ثالثامئة وأربعني ألف ريال، منها ثالثامئة ألف ريال قمت بدفعها إىل 
البنك التنمية العقاري وأربعون ألف ريال دفعتها إىل املدعى عليها، وهي ليست حارضة 
معي يف املجلس، وأطلب املهلة إلحضارها، هكذا قرر. ويف جلسة أخرى لدي أنا املالزم 
القضائي )...( حرض املدعى عليه ومل حترض املدعية، ومل يردنا من حمرضي اخلصوم ما يفيد 
تبلغها، وقد كنت طلبت من املدعي يف اجللسة السابقة إحضار ما لديه من بينات عىل دعواه 
 :)...( بيدي  األحرف  هذه  كاتب  أنا  أقول  واملقدمة:  البسملة  بعد  فيها  كتب  ورقة  فأبرز 
ترصفها  وجواز  عقلها  وسالمة  بدهنا  صحة  يف  وهي   )...( املعروفة  املرأة  لدينا  حرضت 
املقامة عىل  وبناء  أرضا   )...( الكائنة يف حي  الفلة  من  نصيبها  باعت  بأهنا  وأقرت  رشعا، 
القطعة رقم ٢٢ عىل زوجها )...( بمبلغ قدره ثالثامئة وأربعون ألف ريال، منها ثالث مائة 
 )...( التزم  ريال  ألف  وأربعون  العقاري،  التنمية  بنك  إىل  بدفعها   )...( التزم  ريال  ألف 
بدفعها إىل زوجته )...( بعد ستة أشهر من تاريخ كتابة هذا العقد، وبذلك ال يكون للبائعة 
)...( حق املطالبة بحق يتعلق املطالبة بالفلة املذكورة ال أرضا وال بناء يترصف فيها )...( 
ترصف املالك يف أمالكهم وذوي احلقوق يف حقوقهم، ويلتزم )...( لبنك التنمية العقاري 
االتفاق واإلجياب  والنظامية، وعىل هذا جرى  واملالية  والرشعية  اإلدارية  احلقوق  بجميع 
والقبول، وبعد تالوته عىل مسمع من الطرفني وافقا طوعا واختيارا عىل مجيع ماورد فيه مجلة 
يف  حرر   .)...( كاتبه  وشهد   ،)...( ذلك  عىل  شهد  التوقيع.  جرى  هذا  وعىل  وتفصيال، 
١٣٩٧/١٠/٧هـ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. البائعة )...( 
توقيعها. املشرتي )...( توقيعه. شاهد )...(. توقيعه. )...( توقيعه. وقد متت املصادقة عىل 
هذه الورقة من قبل رئيس املحكمة العامة بعنيزة، حيث مهش عليها بعبارة: بسم اهلل، لصحة 
ما حرر أعاله وثبوته نصادق عليه، وصىل اهلل عىل حممد ١٣٩٧/١٠/٧هـ. توقيع رئيس 
انتهى مضمون هذه الورقة. ثم أبرز املدعي  حمكمة عنيزة وختم املحكمة الرشعية بعنيزة. 
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عقلها  صحة  يف  وهي   )...( عندنا  أقرت  واملقدمة:  البسملة  بعد  فيها  كتب  أخرى  ورقة 
بأهنا استلمت من زوجها )...( أربعني ألف ريال،  وسالمة وبدهنا وجواز ترصفها رشعا 
وهي املبلغ الباقي عليه لزوجته من قيمة نصيبها من الفلة واألرض الكائنة بحي )...( بعنيزة 
املقامة عىل القطعة رقم ٢٢، وعىل أهنا ليس هلا تعلق بالفلة ال من قريب وال من بعيد وال 
بأرض الفلة، ويعترب هذا املكتب خمالصا بني )...( وزوجته، وتكون الفلة بأرضها ودورهيا 
وحقوقها وحدودها وما ينسب إليها رشعا وعرفا ملكا )...( ملتزما بأقساط البنك وتسليمها 
وقت حلوهلا دون تأخري، وقد استلمت املرأة املبلغ املذكور أعاله بدون زيادة وال نقصان 
وبالوفاء والتامم، شهد عىل ذلك )...( وشهد به كاتبه )...(. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 
آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٣٩٨/٨/٢٠هـ املستلمة )...( توقيعها. شاهد )...( توقيعه. 
العامة  املحكمة  رئيس  قبل  الورقة من  املصادقة عىل هذه  توقيعه. وقد متت   )...( الكاتب 
بعنيزة، حيث مهش عليها بعبارة: بسم اهلل، لصحة ما حرر أعاله وثبوته نصادق عليه، وصىل 
الرشعية  املحكمة  وختم  عنيزة.  حمكمة  رئيس  توقيع  ١٣٩٨/٨/٢٦هـ.  حممد.  عىل  اهلل 
بعنيزة. انتهى مضمون هذه الورقة. وعند وصول القضية هلذا احلد، رفعت اجللسة للتأكد 
من صحة هذه األوراق. ويف جلسة أخرى لدي أنا املالزم القضائي )...( حرض املدعي ومل 
حترض املدعى عليها وال من يمثلها، وقد وردنا من حمرضي اخلصوم ورقة تبليغ باحلضور 
باملوعد موقعة من قبل ابنها )...( ورد فيه: أتقدم إليكم باالعتذار حلضور اجللسة املحددة 
أعاله، حيث إنني غري موجود باململكة لسفري باملوعد املحدد أعاله كام هو موضح بوثيقة 
السفر املرفقة، وال يوجد من يقوم بإحضار والديت يف املوعد املحدد، آمل وضع موعد بشهر 
ذي القعدة، وأنا مستعد إلحضارها للجلسة. انتهى. وقد كنا خاطبنا رئيس املحكمة باجللسة 
ختم  صحة  من  للتأكد  ١٤٣٤/٩/١٣هـ  وتاريخ   ٣٤٢١٧٤٧٥٣ رقم  بخطابنا  املاضية 
املاضية،  املدعي يف اجللسة  التي قدمها  السابق وختم املحكمة يف األوراق  رئيس املحكمة 
فوردنا منهم اجلواب بعد املقدمة: نفيدكم أن ختم املحكمة واخلتم اخلاص بفضيلة رئيس 
املحكمة املشار إليه أعاله جرت مطابقة أصل العقد املذكور عىل ختم املحكمة وختم رئيسها 
بالسجالت لدينا فوجدناها مطابقة. مدير السجالت )...( توقيعه. رئيس املحكمة )...( 
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توقيعه. انتهى. كام متت خماطبة رئيس كتابة عدل عنيزة بخطابنا رقم ٣٤٢١٥٦٩٨٩ بتاريخ 
١٣٩٥/١٠/٢٨هـ  يف   ٦٩٥ رقم  الصك  مفعول  رسيان  عن  لإلفادة  ١٤٣٤/٩/٩هـ 
بتاريخ   ٣٤٢١٨٢٢٥٣/٦٠٩ رقم  جــواب  منهم  فوردنا   ،)...( بملك  اخلــاص 
١٤٣٤/٩/١٤هـ املتضمن بعد املقدمة ما نصه: نفيدكم بأنه بالبحث يف سجالت اإلدارة 
لدينا تبني أن الصك مطابق لسجله وليس عليه مالحظات حتى تارخيه ١٤٣٤/٩/١٣هـ. 
املسجل )...( توقيعه. مدير السجل )...( توقيعه. رئيس كتابة عدل عنيزة )...( توقيعه. 
انتهى. ويف جلسة أخرى لدي أنا )...( املالزم القضائي حرض املدعي واملدعى عليها )...( 
سعودية بالسجل رقم )...( املعرف هبا من قبل ابنها )...( سعودي بالسجل رقم )...(، ويف 
هذه اجللسة جرى عرض دعوى املدعي عىل املدعى عليها فأجابت بقوهلا: ما ذكره املدعي 
ثم  ومن  بالنصف  معه  واشرتاكي  عليها  العامرة  وإقامة  األرض  برشاء  قيامه  من  دعواه  يف 
تنازيل عن هذا النصف مقابل املبلغ املذكور وأين قبضته فهذا كله صحيح، ولكني مل أتنازل 
بطوعي واختياري، ولكنني تنازلت لكوين حتت التهديد والرضب املربح وأنا مكرهة عىل 
البيع، وأريد النصف من هذا العقار، هكذا أجابت املدعى عليها، وبعرض جواب املدعى 
عليها عىل املدعي قال: غري صحيح ما ذكرت، والصحيح أهنا تنازلت بطوعها واختيارها 
وقبضت املقابل بالكامل، هكذا أجاب املدعي، وبسؤال املدعى عليها: هل لديك بينة عىل 
أنه قد قام برضبك وأن تنازلك قد كان حتت التهديد؟ قالت: ليس لدي بينة، هكذا أجابت 
املدعية، ثم عرضت يمني املدعي عىل املدعى عليها فقالت: ال أريد يمينه وال أقبلها، هكذا 
أجابت املدعى عليها، ثم طلبت من املدعي أداء اليمني استظهارا حلاله بعد ختويفه باهلل وبيان 
عظم أمر اليمني وبيان خطر اليمني الكاذبه عىل قائلها، فحلف باهلل قائال: واهلل العظيم أنني 
بعد  البيت  يف  بنصيبها  يل  باعت  وأهنا  أرضهبا،  أو  أكرهها  ومل   )...( عليها  املدعى  أهدد  مل 
قبضها الثمن بطوعها واختيارها واهلل العظيم واهلل العظيم واهلل العظيم، هكذا حلف املدعي. 
هذه  ويف  عليه،  واملدعى  املدعي  حرض  القضائي  املالزم   )...( أنا  لدي  أخرى  جلسة  ويف 
عنيزة  مدينة  )...( يسكن يف  رقم  بالسجل  )...( سعودي  عليها  املدعى  اجللسة أحرضت 
ويبلغ من العمر ٧٣ عاما وال تربطه صلة قرابة بالطرفني، وطلبت املدعى عليها سامع ما 
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بكتابة  قمت  قد   )...( أنا  أنني  أشهد  قال:  شهادة  من  لديه  عام  وبسؤاله  شهادة،  من  لديه 
عىل  قرأته  وقد   ،)...( بيت  يف  الطرفني  بني  القضية  هذه  يف  املذكورين  واملكتب  اخلالص 
املدعي واملدعى عليها ووقعا عليه ثم صادق عليه قايض املحكمة العامة بعنيزة، هذا ما لدي 
من شهادة، ثم سألته هل تعلم أن املدعى عليها أكرهت عىل التوقيع؟ قال: ال أعلم عن ذلك 
الشاهد  دين  يف  أقول  ال  قال:  املدعي  عىل  وشهادته  الشاهد  وبعرض  شهد،  هكذا  شيئا، 
وأمانته شيئا، كام أنني ال أطعن يف شهادته وما قاله موافق ملا ادعيت به، هكذا قرر املدعي. 
ويف جلسة أخرى لدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بعنيزة حرض املدعي )...( حامل 
السجل رقم )...( واملدعى عليها )...( حاملة السجل رقم )...( واملعرف هبا من قبل ابنها 
)...( حامل السجل رقم )...(، وقد جرى تالوة ما سبق ضبطه عىل الطرفني فصادقا عليه، 
يف  إليها  املنسوب  الكالم  استثنت  عليها  املدعى  أن  إال  الدعوى،  يف  النظر  مواصلة  وطلبا 
اجللسة السادسة من أهنا قبضت املبلغ، فقد قالت: إنني مل أقر بقبض املبلغ، هكذا قررت، 
وقد سألتها هل: وقعت عىل املكاتبتني املرصودتني يف اجللسة الرابعة؟ فقالت: إنني وقعت 
عىل هاتني املكاتبتني باإلكراه من املدعي، هكذا أجابت، وقد سألت املدعي عن ذلك فقال: 
إهنا وقعت برضاها من دون إكراه، هكذا أجاب، وقد سألت املدعى عليها: هل لدهيا بينة 
عىل اإلكراه؟ فقالت: ليس لدي بينة سوى ابني )...(، وقد كان عمره عندما حصل اإلكراه 
عيل ثامين سنوات، هكذا قررت، وقد سألت املدعى عليها: هل ترغب بيمني املدعي عىل 
عدم إكراهها؟ فقالت: ال أرغب يمينه، هكذا قررت، وقد استعد املدعي لليمني عىل عدم 
إكراهها متى طلبت منه، وقد اطلعت عىل صك العقار الذي ذكره املدعي فوجدته كام ذكر، 
وصحة املساحة فيه مخسامئة وثالثة وستون مرتا ومخسة وتسعون سنيتمرت، وقد أفرغ نصفه 
مشاعا للمدعى عليها يف ١٣٩٦/٤/٢٩هـ، وقد جرى فك الرهن عنه بموجب التهميش 
املحرر من كتابة عدل عنيزة يف ١٤٣١/١٢/٢٥هـ، وقد سألت املدعى عليها: من الذي 
سدد القرض الذي للبنك العقاري؟ فقالت: إن الذي سدد القرض هو املدعي، وقد سدده 
التي ذكرها والتي أكرهني فيها بالرضب عىل بيع  من إجيارات العقار املذكور بعد املكاتبة 
نصيبي عليه، هكذا أجابت املدعى عليها، فبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعي، ونظرا إىل 



37

ثبوت بيع املدعى عليها نصيبها عىل املدعي بموجب املكاتبتني املرصودتني سابقا واملصادق 
هاتني  عىل  توقيعها  عىل  صادقت  عليها  املدعى  أن  إىل  ونظرا  املحكمة،  رئيس  من  عليهام 
املكاتبتني ودفعت بإكراهها عىل ذلك ونفت أن يكون لدهيا بينة سوى ابنها املذكور، ونظرا 
إىل أن شهادة االبن لوالدته غري مقبولة للتهمة، ونظرا إىل أن املدعى عليها مل ترض بيمني 
انتقال  لدي  ثبت  فقد  كله  تقدم  وملا  لذلك،  املدعي  استعداد  مع  إكراهها  نفي  عىل  املدعي 
املذكور،  بالثمن  املدعي  إىل  مشاعا  النصف  وهو  املذكور  العقار  يف  عليها  املدعى  نصيب 
وللمدعى عليها يمني املدعي عىل نفي إكراهها عىل التوقيع عىل املكاتبتني املذكورتني متى 
رغبت، وبام تقدم حكمت، وسوف يتم التهميش عىل صك العقار بمضمون هذا احلكم عند 
اكتسابه القطعية، وقد جرى إعالم الطرفني هبذا احلكم، وأفهمت املدعى عليها بأن الصك 
يصدر يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٦/١هـ، وأنه سوف يودع يف ملف القضية وهلا احلضور 
يف املوعد املحدد الستالم صورة من الصك وطلب تدقيقه من حمكمة االستئناف وتقديم 
تقدم  مل  فإن  لالستالم،  املحدد  التاريخ  من  يوما  ثالثني  خالل  عليه  االعرتاضية  املذكرة 
وباهلل  القطعية،  احلكم  واكتسب  االعرتاض،  يف  حقها  سقط  خالهلا  االعرتاضية  مذكرهتا 

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

اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا حممد وعىل  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل 
املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
وتاريخ   )٣٤٦٩٥٤٥٠( برقم  عنيزة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
بــهـــا  الـــمـــرفــــق   ،)٣٥٤٣٢٨١٥( برقم  إلينا  املحالة  ١٤٣٥/٧/١٣هـ، 
فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٥/٣٠هـ،  وتاريخ   )٣٥٢٦٠٥٥٥( رقـــــم  الــصــــك 
الشيخ/ )...( القايض باملحكمة، اخلاص بدعوى/ )...( ضد/ )...(، بشأن املطالبة بإثبات 
الصك  وقد تضمن  للمدعي،  الدعوى  املذكور يف  العقار  من  عليها  املدعى  انتقال نصيب 
حكم فضيلته بثبوت انتقال نصيب املدعى عليها من العقار املذكور يف الدعوى وهو النصف 
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مشاعًا إىل املدعي وللمدعى عليها يمني املدعي عىل نفي إكراهها عىل التوقيع عىل املكاتبتني 
النحو املفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة  املذكورتني متى رغبت عىل 
االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم، مع تنبيه فضيلته إىل وجود أخطاء 
مطبعية مشار إليها بالقلم، كام أنه ورد يف دعوى املدعي أن صك امللكية صادر من حمكمة 
عنيزة والصحيح من كتابة عدل عنيزة، كام ورد حني تدوين خطاب االستفسار عن الصك 
أنه برقم )٩٥( والصحيح )٦٩٥(، فليصحح مجيع ما ذكر يف الضبط والصك قبل تسليم 

الصك لصاحبه، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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وبناء  عريش،  بأيب  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٤٠٢٢٨ برقم  املكلف  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
١٤٣٤/٠١/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١١٩٠١٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٤هـ، 
 )...( حرض  وفيها  األوىل،  اجللسة  افتتحت  املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ  اخلميس  يوم  ويف 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائاًل يف حترير دعواه: إن املدعى عليه صاحب 
ثامنني  بقيمة  ١٤٣٣/٩/١٠هـ  بتاريخ  أرض  منه  اشرتيت  قائال:  للعقارات   )...( مكتب 
ألف ريال، وقد دفعت عربون مخسة آالف ريال للمدعى عليه صاحب املكتب، ثم ذهبنا 
لكتابة العدل من أجل اإلفراغ ولكن الصك اعرتض عليه كاتب العدل لتلفه ومل يفرغ يل 
املدعى  ريال، هذه دعواي وأسأل  العربون اخلمسة آالف  بقيمة هذا  أطالبه  وأنا  األرض، 
عليه اجلواب، وبسؤال املدعى عليه عام جاء يف دعوى املدعي أجاب بقوله: ما ذكره املدعي 
من دفع العربون صحيح ولكن الصك كان فيه تلف وقال لنا أصلحوه وأنا مشرت، وبعد 
ولكن  رمضان  شهر  يف  لإلفراغ  وطلبناه  تالف  بدل  وأصدرنا  الصك  أصلحنا  أيام  ثالثة 
الشيخ جماز وليس فيه إفراغ إال بعد رمضان، وبعد رمضان رفض اإلفراغ وقال: ردوا يل 
املبلغ، ونحن اآلن مستعدون لإلفراغ له إن رغب، وإن مل يرغب فليس له حق يف العربون، 
هذه إجابتي، فسألت املدعي عن سبب تراجعه عن اإلفراغ فقال: مل أرغب بإبقاء مايل إىل 
بينته عن إصالح  بعد العيد، وذهبت للمتاجرة به، هذه إجابتي، فسألت املدعى عليه عن 
الصك والذهاب لإلفراغ يف رمضان فقال: أحرضت شاهدا وأطلب سامع ما لديه، ثم حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ويسكن يف )...( ويبلغ من العمر 
مخسة وسبعون عاما، وليس بينه وبني املدعيني أي عالقة، ثم سألته عام لديه من شهادة فقال: 
أشهد باهلل العظيم أين وجدت املدعي عند مكتب )...( يف الليل يف رمضان واملدعي يبحث 
عن بيت، فقلت له: مرين غدا الظهر ألريك البيت الشعبي، فجاءين من الغد وأطلعته عىل 
البيت ثم خرجت أنا ملكة، وبعد العشاء وأنا يف مكة اتصل يب املدعي فقلت له: أنا يف مكة، 

 اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بأيب عريش
تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٠٢٢٨  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري
تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣ رقم القرار:٣٥١٩٤٨٢٥  

بيعا-اأرضا-ادفعاعلبونا-اعدولاعناتلرشتءا-اطمبارداتلعلبونا-اتلعدولابغرياسببا
رشعيا-اشهادةاشاهداعدلا-ايمنياتملدعىاعميها-ارداتلدعوى.

مااروياأناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاسىضاباليمنياوتلشاهد.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه برد العربون الذى سلمه له مقابل رشاء 
أرض منه إال أنه بعد ذهاهبام لكتابة العدل من أجل إفراغها له مل يتمكن املدعى عليه من ذلك 
لكون الصك تالفا فعدل املدعي عن رشائها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها 
ودفع بأنه قام باستخراج بدل تالف للصك ثم طلب من املدعي إفراغ األرض فرفض ذلك، 
وقرر أنه مستعد بإفراغها للمدعي إن رغب بذلك وإال فليس له احلق يف اسرتداد العربون، 
البينة من املدعى عليه عىل دفعه أحرض شاهدا معدال رشعا فشهد بصحة ما دفع  وبطلب 
به، كام أن املدعى عليه أدى اليمني عىل أن املدعي هو من ترك الرغبة يف الرشاء، ونظرًا ألن 
العرف عند التجار هو عدم رد العربون إذا كان ترك الرشاء من قبل املشرتي ما مل يكن ثمة 
عيب يف املبيع، ولعدم وجود العيب وال املامطلة من البائع، وألن املعروف عرفا كاملرشوط 
رشطا،لذا فقد حكم القايض برد دعوى املدعي وأخىل سبيل املدعى عليه، فاعرتض املدعى 

عليه،وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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وبناء  عريش،  بأيب  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٤٠٢٢٨ برقم  املكلف  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
١٤٣٤/٠١/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١١٩٠١٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٤هـ، 
 )...( حرض  وفيها  األوىل،  اجللسة  افتتحت  املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ  اخلميس  يوم  ويف 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائاًل يف حترير دعواه: إن املدعى عليه صاحب 
ثامنني  بقيمة  ١٤٣٣/٩/١٠هـ  بتاريخ  أرض  منه  اشرتيت  قائال:  للعقارات   )...( مكتب 
ألف ريال، وقد دفعت عربون مخسة آالف ريال للمدعى عليه صاحب املكتب، ثم ذهبنا 
لكتابة العدل من أجل اإلفراغ ولكن الصك اعرتض عليه كاتب العدل لتلفه ومل يفرغ يل 
املدعى  ريال، هذه دعواي وأسأل  العربون اخلمسة آالف  بقيمة هذا  أطالبه  وأنا  األرض، 
عليه اجلواب، وبسؤال املدعى عليه عام جاء يف دعوى املدعي أجاب بقوله: ما ذكره املدعي 
من دفع العربون صحيح ولكن الصك كان فيه تلف وقال لنا أصلحوه وأنا مشرت، وبعد 
ولكن  رمضان  شهر  يف  لإلفراغ  وطلبناه  تالف  بدل  وأصدرنا  الصك  أصلحنا  أيام  ثالثة 
الشيخ جماز وليس فيه إفراغ إال بعد رمضان، وبعد رمضان رفض اإلفراغ وقال: ردوا يل 
املبلغ، ونحن اآلن مستعدون لإلفراغ له إن رغب، وإن مل يرغب فليس له حق يف العربون، 
هذه إجابتي، فسألت املدعي عن سبب تراجعه عن اإلفراغ فقال: مل أرغب بإبقاء مايل إىل 
بينته عن إصالح  بعد العيد، وذهبت للمتاجرة به، هذه إجابتي، فسألت املدعى عليه عن 
الصك والذهاب لإلفراغ يف رمضان فقال: أحرضت شاهدا وأطلب سامع ما لديه، ثم حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ويسكن يف )...( ويبلغ من العمر 
مخسة وسبعون عاما، وليس بينه وبني املدعيني أي عالقة، ثم سألته عام لديه من شهادة فقال: 
أشهد باهلل العظيم أين وجدت املدعي عند مكتب )...( يف الليل يف رمضان واملدعي يبحث 
عن بيت، فقلت له: مرين غدا الظهر ألريك البيت الشعبي، فجاءين من الغد وأطلعته عىل 
البيت ثم خرجت أنا ملكة، وبعد العشاء وأنا يف مكة اتصل يب املدعي فقلت له: أنا يف مكة، 
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عند  تضعها  مل  ملاذا  له:  فقلت  ريال،  آالف  مخسة   )...( ملكتب  العربون  أديت  إنني  فقال: 
مكتب )...(؟ فقال: كلها واحد، فقلت له: إن شاء اهلل أنا غدا يف )...(، وملا رجعت اتصلت 
به وقلت له: أين أنت فقال أنا وراء )...( ذهبت آلخذ عمرة، فانتظرنا إىل أن عاد من مكة 
اتصلنا عىل املالكة وأخذنا صكها لكتابة العدل وذهبنا وإياها سويا، وملا وصلنا لكتابة العدل 
واملالكة  املدعي  ومعنا  غدا  فرجعنا  تالف،  فهو  الصك  إلصالح  غدا  تعالوا  الشيخ:  قال 
املشرتي  فقال  انتهى،  فالدوام  العيد  بعد  ارجعوا  لنا:  قال  للشيخ  رجعنا  وملا  وابنها،  املرأة 
املدعي: أنا ال أقبل بعد العيد، فقلت له: ارجع أنت للشيخ وتفاهم معه، فقال: خالص أنا 
ال أريد الصك إذا كان بعد العيد، أريد عربوين، فقلنا له: اذهب للمكتب، هذا ما لدي وبه 
أشهد، ثم سألت املدعى عليه عن مزكيني للشاهد فقال: أحرضت )...( سعودي اجلنسية 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( و   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
)...(، وبسؤاهلام عام لدهيام فقاال: إن الشاهد ثقة عدل مريض الشهادة، هكذا أجابا، وللتأمل 
قررت رفع اجللسة. ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٠٠: ٠٩، وفيها حرض املدعي واملدعى عليه، وعند حضورمها سألت املدعي عن العربون 
فقال: ال أعلم عن طريقته شيئا، ثم سألت املدعى عليه عن العربون فقال: إن نظام املكاتب 
العقارية أن العربون ال يعود للمشرتي إذا ترك الرشاء من قبل نفسه، هذه إجابتي، ثم سألت 
املدعى عليه عن اليمني بأن املدعي هو من ترك الرشاء فقال: ال مانع لدي من أدائها، ثم 
سألت املدعي فقال: إنني راٍض هبا، هذه إجابتي، ثم حلف املدعى عليه بعد أمري له وطلب 
املدعي بقوله: واهلل العظيم أن ما ذكره الشاهد صحيح وأهنم حرضوا لكاتب العدل مرتني 
وهو من رجع عن البيع لتأخر كاتب العدل عن اإلفراغ، واهلل العظيم، هكذا حلف، فبناء 
املدعى  العربون ودفع  بإرجاع  املدعي  الدعوى واإلجابة، وحيث طالب  تقدم من  ما  عىل 
عليه بأن ترك الرغبة يف الرشاء من قبل املدعي وأحرض بينة وحلف اليمني الالزمة رشعا، 
وقد قىض النبي صىل اهلل عليه وسلم باليمني وشاهد، ولكون العربون ال يرد إذا كان ترك 
الرشاء من قبل املشرتي بنفسه وليس هناك عيب يف ذلك وال مماطلة من البائع واملعروف 
ثمة عيب وليس  يكن  مل  ما  التجار  العربون عند  رد  فالعرف عدم  عرفا كاملرشوط رشطا، 
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هذا  عليه،  املدعى  سبيل  وأخليت  املدعي  دعوى  برد  حكمت  فقد  كله  لذلك  عيب،  ثمة 
وقرر  القناعة،  عليه  املدعى  قرر  به  وحكمت  قررته  ما  وبعرض  حكمت،  وبه  يل  ظهر  ما 
املدعي عدم قناعته وطلب استئنافه دون الئحة اعرتاضية فأجبته لطلبه، وقررت بعث كامل 
أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف بعسري، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم، حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ.

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 
بأيب عريش برقم ٣٤١١٩٠١٠ يف ١٤٣٥/٣/٨هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة 
الشيخ/ )...( برقم ٣٥١٦٦٦٢١ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ، اخلاص بدعوى / )...( ضد/ 
)...(، بشأن مبلغ مايل، املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بالصك ومفصل فيه، وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٤٠٧٨٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠١ رقم القرار: ٣٥١٦٥٠١١ 

تلعلبونا منا جزءا ردا تلرشتءا-ا عنا تملدعيا رجوعا لمبائعا-ا علبونا دفعا عقارا-ا بيعا-ا
صمحًاا-اطمبارداباسياتلعلبونا-ادفعابوجوداخمالصةا-ارصفاتلنظل.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)تملقمموناعىلارشوطهل(.

سلمه  عربون  مبلغ  من  املتبقي  برد  إلزامه  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
للمدعى عليه مقابل رشاء عقار مملوك له و بعد أسبوعني طلب منه املدعي إقالته من البيع 
فرفض املدعى عليه ذلك ورد له صلحًا نصف العربون فقط وامتنع عن رد الباقي، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها ودفع بجواز أخذ العربون إذا تراجع املشرتى عن 
البيع كام دفع بوجود صلح وخمالصة بني الطرفني عىل نصف العربون فقط، ونظرًا إلقرار 
املدعي بالصلح وأنه أمضاه بنفسه، ولقوة القول بصحة أخذ العربون إذا تراجع املشرتي عن 
الرشاء، لذا فقد ثبت لدى القايض أن املبلغ املدعى به أخذه املدعى عليه عىل أنه عربون وأن 
املدعي مل يتم البيع وحكم برصف النظر عن طلبه إعادة املبلغ املدعى به، فاعرتض املدعي، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  النبي  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
باملحكمة العامة باملدينة املنورة، بناء عىل املعاملة املحالة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
باملدينة املنورة املكلف برقم ٣٤٤٤٠٧٨٨ يف ١٤٣٤/١٠/٠٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم 
١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٤/١٠/٠٨هـ،  يف   ٣٤٢٢٧١٠٤٥
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املدعي  حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  )...(، كام حرض حلضوره  رقم 
برقم  املنورة  باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   ،)...( عن  الوكيل 
٣٤١٣١٤٢١٩ يف ١٤٣٤/١٠/١٢هـ التي ختول له التي ختول له املطالبة وإقامة الدعاوى 
واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلنكار وطلب اليمني ورده واالمتناع عنه 
وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها، ثم ادعى املدعي قائاًل: ادعي عىل موكل احلارض 
بأين اشرتيت منه عامرته الواقعة يف حي )...( يف املدينة املنورة، بمبلغ أربعة ماليني ومخسامئة 
ألف ريال، ودفعت له مبلغ مخسامئة ألف ريال عربونًا جلدية الرشاء، ثم بعد أسبوعني طلبت 
منه اإلقالة فرفض إقالتي، وطلب مني تسليم باقي املبلغ يف مهلة أقصاها أسبوعني، إن مل 
أن  العربون كاماًل، وبعد  املبلغ؛ فأخذ  إكامل  فلم أستطع  البيع،  ينفسخ  فإنه  أسلمه خالهلا 
دخل أشخاص يف الصلح بيننا، قال يل: ليس لك يش ال عرفًا وال قانونًا، ثم رد يل نصف 
العربون فقط، وأخذ الباقي له. أطلب احلكم عليه بإعادة املتبقي من مبلغ العربون وقدره 
مئتان ومخسون ألف ريال. هذه دعواي، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما 
ذكره املدعي كله صحيح، وهذا املبلغ املسلم ملوكيل هو ما يسمى بالعربون، وقد أجاز أخذه 
العلامء، فقد ذهب احلنابلة إىل جواز أخذ العربون، إذا تراجع املشرتي عن البيع، حتى ولو 
مل يتم حترير عقد بينهام، واستدلوا بام رواه اإلمام أمحد عن نافع بن احلارث أنه إشرتى لعمر 
دار السجن من صفوان بن أمية، بأربعة اآلف درهم، فإن ريض عمر كان البيع نافذًا، وإن مل 
يرض فلصفوان أربعامئة درهم. قال ابن قدامه رمحه اهلل: والعربون يف البيع؛ هوأن يشرتي 
السلعة، فيدفع إىل البائع درمها أوغريه، عىل أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن 
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مل يأخذها فذلك للبائع. قال اإلمام أمحد: ال بأس به. وفعله عمر ريض اهلل عنه، وعن ابن 
عمر أنه أجازه، وقال ابن سريين: ال بأس به. واستند يف قوله عىل ما استند إليه احلنابلة يف 
العربون يف أصح قويل  أخذ  اهلل: »الحرج يف  باز رمحه  الشيخ بن  قال  دليلهم عىل جوازه. 
العلامء، إذا اتفق البائع واملشرتي عىل ذلك، ومل يتم البيع. فتاوى إسالمية« )٣٨٤/٢ (. وقد 
ذهب جممع الفقه اإلسالمي إىل أنه »جيوز بيع العربون إذا قيدت فرتة االنتظار بزمن حمدود، 
وحيتسب العربون جزءًا من الثمن إذا تم الرشاء، ويكون من حق البائع إذا عدل املشرتي 
الثامنة قرار رقم )٨٥/٣/٧٦(. لذا أطلب رد  الفقه اإلسالمي الدورة  عن الرشاء. جممع 
دعوى املدعي ملا أوضحته من حيثيات. علاًم أن موكيل بعد حضور أهل الصلح كتب عليهم 
إقرار خمالصة بورقه ووقع من قبل الطرفني، والشهود وذلك بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ. 
هذه إجابتي. ثم جرى االطالع عىل الورقة التي أبرزها املدعى عليه، ونصها ما ييل: عقد 
 ٣٤٠١٠٤٠٠٣٠٠٦ رقم  الصك  ذات  والرتايض،  بالتوافق  العامرة  بيع  وإهناء  خمالصة 
وتاريخ ١٤٣١/٠١/٠٦هـ الطرف األول )...( صاحب العامرة، الطرف ثاين )...( ؛ اتفق 
الطرفان عىل فسخ عقد بيع العامرة والتي تم االتفاق عىل بيعاها بمبلغ وقدره )٤٥٥٠٠٠٠( 
السابق،  املبايعة  أربعة ماليني ومخسامئة ومخسون ألف ريال، وما تم االتفاق عليه يف عقد 
الثاين  املوافق ١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ ونظرًا لرتاجع الطرف  يتم اإلفراغ يوم األربعاء  عىل أن 
»املشرتي«ورجوعه عن الرشاء، لسبب عدم متكنه من إكامل ودفع باقي املبلغ املتفق عليه، 
البيع يف املحكمة. وقد توسط أهل اخلري من  وهو ) ٤٠٠٠٠٠٠( أربعة ماليني ريال عند 
أجل إرجاع العربون وقدره )٥٠٠٠٠٠( ريال مخسامئة ألف ريال، والذي تم دفعه للطرف 
األول صاحب العامرة كعربون، وقد تراىض الطرفان وبشهاده الشهود عىل اآليت: ١ - يتم 
إرجاع مبلغ وقدره ) ٢٥٠٠٠٠( ريال مئتان ومخسون ألف ريال للطرف الثاين »املشرتي«، 
ويدفع منها مبلغ ) ٢٠٠٠٠( ريال عرشون ألف ريال ألحد السعاة الذي أتى من طرفه، 
والباقي وقدره ) ٢٥٠٠٠٠( مائتان ومخسون ألف ريال، يدفع منها مبلغ ) ٤٠٠٠٠( ريال 
أربعون ألف ريال للدالل، صاحب املكتب )...( ، والدالل اآلخر )...( ، واملبلغ املتبقي 
وقدره )٢١٠٠٠٠( ريال مائتان وعرشة آالف ريال، تكون لصالح الطرف األول صاحب 
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وبكامل  أدناه،  املوقعني  اجلميع  قبل  من  عليها  اإلتفاق  تم  خمالصة  وهذه  »البائع«،  العامرة 
املدين،  توقيعه وسجله   )...( األول  الطرف  املوفق.  الرتايض واهلل  العقلية وحسب  قواهم 
تسليم  الورقة  أسفل  ويف  الشاهدان،  وتوقيع  املدين،  وسجله  توقيعه   )...( الثاين  الطرف 
املدعي للشيك ا.هـ. وبعرض الورقة عىل املدعي أجاب قائال: الورقة وقعتها بعد أن ذكر يل 
أنه ليس يل حق يف مبلغ العربون ال نظاما وال رشعا. هكذا أجاب. وللتأمل رفعت اجللسة. 
ثم يف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي )...( ، 
كام حرض حلضوره وكيل املدعى عليه )...( ، وجرى التأمل يف أقوال الطرفني، وبناًء عىل 
الصلح املرصود يف اجللسة السابقة، والذي أقر لدينا أنه أمضاها بنفسه، ولقوله عليه الصالة 
والسالم: »املسلمون عىل رشوطهم«، ولفعل اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، 
البيع،  املشرتي عن  تراجع  إذا  العربون  القول بصحة أخذ  يقوي  متبعة، مما  له سنة  والذي 
فقد ثبت لدي أن املبلغ املدعى به أخذه املدعى عليه عىل أنه عربونًا، ومل يتم املدعي البيع، 
صك  إصدار  وقررت  به،  املدعى  املبلغ  إعادة  املدعي  طلب  عن  النظر  برصف  وحكمت 
االستئناف  رفعه ملحكمة  القناعة، وطلب  قرر عدم  املدعي  احلكم عىل  بموجبه. وبعرض 
مع الئحته اإلعرتاضية، فأجبته لطلبه، وجرى تسليمه نسخة من احلكم، وإفهامه أن له مهلة 
ثالثني يوم تبدأ من هذا اليوم، فإن مل يقدم اعرتاضه خالل هذه املدة املحددة يسقط حقه يف 
اإلعرتاض، ويكتسب احلكم القطعية، ففهم ذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ. 

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، بناء عىل املعاملة الواردة 
من رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٤٢٢٧١٠٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ، 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥١٢٢٧١٩ وتاريخ 
يف  األوىل  احلقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  رئيس  نحـن  مّنا  جـرى  فقـد  /١٤٣٥هـ   ٢/٢٧
حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة االطالع علـى احلكم الصادر من فضيلة الشيخ/ 
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عربون

وتاريخ   ٣٥١١٠٧٨٥ بعـدد  واملسجل  املنورة  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   )...(
بباطنه،  دون  بام  فيـه  املحكوم   ،)...( ضد/   )...( دعوى/  املتضمن  ١٤٣٥/١/٩هـ، 
وبدراسـة الصك وصـورة ضبطـه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة تقـررت املوافقـة 

علـى احلكم، وباهلل التوفيق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه أمجعني.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العاّمة باالحساء حرض )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، كام حرض حلضوره املدعى عليه وكالة 
سعودي   )...( عن  وكالته  بموجب   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  سعودي   )...(
رقم  باألحساء  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
٣٣٢٠٥٢٠٢ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٣هـ، ووكالته عن )...( سعودي بموجب السجل املدين 
وتاريخ   ٣٣٢٦٦٩٥١ رقم  باألحساء  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة   )...( رقم 
١٤٣٣/٩/١٢هـ، وبسؤال املدعي عن دعواه قال: لقد اشرتيت نصيب أخي )...( و )...( 
العدل  كتابة  الصادر من  الصك  بموجب  مورثنا  )...( ملك  الواقع  البيت  )...( من  أبناء 
األوىل باألحساء رقم ٢/٤٩٣ وتاريخ ١٤٠٧/٦/٦هـ، أطلب بإلزامهم باإلفراغ يل، ثم 
قال املدعي: إنني اشرتيت نصيب أخي )...( بمبلغ وقدره مائة وعرشون ألف ريال، سلمته 
منها تسعني ألف ريال، وبقي يف ذمتي له ثالثني ألف ريال، واشرتيت نصيب أخي )...( 
بمبلغ وقدره ثامنية عرش ألف ريال استلمها مني كاملة، وهذا البيت حمل الدعوى مسجل 
باسم والدي ومورثي )...(، والواقع أنه رشاكة بيني وبني والدي وأخي )...( وأخي )...( 
وأخي )...( لذلك زاد نصيب )...( عن )...(، وقد أحرضت يف هذه اجللسة صك البيت 
األصيل، وباالطالع عليه وجدنا أنه صادر من كتابة عدل املربز باالحساء برقم ٢/٤٩٣ يف 
١٤٠٧/٥/٦هـ، املسجل باسم مورث املدعي )...(، كام أبرز املدعي صك حرص الورثة 
برقم ١١٤ يف ١٤٢٧/٢/٢٢هـ،  دائرة االوقاف واملواريث باألحساء  الصادر من  مورثه 
املتضمن وفاته يف تاريخ ١٤٢٧/١/٢١هـ وانحصار إرثه يف زوجته )...( وابنته منها )...( 
و أوالده من غريها )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( 
عىل  إجابتي  احرضت  إنني  وكالة:  عليه  املدعى  وقال   ،)...( و   )...( و   )...( و   )...( و 
البيت  بيع موكيل نصيبهم من  أن  تدوينها، ونصها:  الدعوى مكتوبة يف صفحتني وأطلب 
الواقع يف )...( إنام هو بيع باطل وذلك لألسباب التالية: أوال: حقيقة الوضع أن البيع الذي 
تم بني موكيل هو بيع صوري، ومما يدل عىل ذلك أن املدعي مل يقم بسداد املبالغ املتفق عليها 

 اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٤٢٦١٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٤ رقم القرار: ٣٥٢٩١٦٥٤ 

بيعا-انصيبايفاعقارا-اطمبانقلاممكياها-ادفعابصوريةاتلبيعا-اغبنايفاتلثمنا-اعقدا
إلزتما تلبيعا-ا ثبوتا تخليارا-ا فوريةا تلغبنا-ا تشرتتطاسقوطا تملاعاسدينا-ا تلتيضا تملبايعةا-ا

تملدعيابباسياتلثمن.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلبيعاناباخلياراماملايافلسا(.

إليه  ملكية نصيبهام من عقار  بنقل  إلزامهام  املدعى عليهام طالبا  املدعي دعواه ضد  أقام 
بعد أن اشرتاه منهام وسلم ألحدمها ثمن نصيبه كامال وسلم لآلخر جزءًا من ثمن نصيبه، 
وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعى عليهام دفع بأن البيع باطل ألنه بيع صوري وبثمن فيه 
املبايعة  القايض االطالع عىل  العقار، وقد جرى من  غبن عىل موكليه وطلب إعادة تثمني 
املربمة بني األطراف فوجدها مطابقة للدعوى، ونظرًا ألن ما دفع به وكيل املدعى عليهام 
من صورية البيع ووجود غبن يف ثمن املبيع غري مقبول ألن البيع تم بطوعهام ورضامها لدى 
مكتب عقاري، وقد نص فيه عىل سقوط الغبن كام أهنام مل يدعيا الغبن إال بعد مدة طويلة، 
لذا فقد ثبت لدى القايض بيع املدعى عليهام نصيبهام يف العقار حمل الدعوى عىل املدعي، 
وألزم املدعي بتسليم أحد املدعى عليهام باقي ثمن نصيبه من العقار، وقرر التهميش عىل 

صك العقار بذلك بعد اكتساب احلكم القطعية، ثم صدق احلكم من حمكمةاالستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العاّمة باالحساء حرض )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، كام حرض حلضوره املدعى عليه وكالة 
سعودي   )...( عن  وكالته  بموجب   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  سعودي   )...(
رقم  باألحساء  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
٣٣٢٠٥٢٠٢ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٣هـ، ووكالته عن )...( سعودي بموجب السجل املدين 
وتاريخ   ٣٣٢٦٦٩٥١ رقم  باألحساء  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة   )...( رقم 
١٤٣٣/٩/١٢هـ، وبسؤال املدعي عن دعواه قال: لقد اشرتيت نصيب أخي )...( و )...( 
العدل  كتابة  الصادر من  الصك  بموجب  مورثنا  )...( ملك  الواقع  البيت  )...( من  أبناء 
األوىل باألحساء رقم ٢/٤٩٣ وتاريخ ١٤٠٧/٦/٦هـ، أطلب بإلزامهم باإلفراغ يل، ثم 
قال املدعي: إنني اشرتيت نصيب أخي )...( بمبلغ وقدره مائة وعرشون ألف ريال، سلمته 
منها تسعني ألف ريال، وبقي يف ذمتي له ثالثني ألف ريال، واشرتيت نصيب أخي )...( 
بمبلغ وقدره ثامنية عرش ألف ريال استلمها مني كاملة، وهذا البيت حمل الدعوى مسجل 
باسم والدي ومورثي )...(، والواقع أنه رشاكة بيني وبني والدي وأخي )...( وأخي )...( 
وأخي )...( لذلك زاد نصيب )...( عن )...(، وقد أحرضت يف هذه اجللسة صك البيت 
األصيل، وباالطالع عليه وجدنا أنه صادر من كتابة عدل املربز باالحساء برقم ٢/٤٩٣ يف 
١٤٠٧/٥/٦هـ، املسجل باسم مورث املدعي )...(، كام أبرز املدعي صك حرص الورثة 
برقم ١١٤ يف ١٤٢٧/٢/٢٢هـ،  دائرة االوقاف واملواريث باألحساء  الصادر من  مورثه 
املتضمن وفاته يف تاريخ ١٤٢٧/١/٢١هـ وانحصار إرثه يف زوجته )...( وابنته منها )...( 
و أوالده من غريها )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( 
عىل  إجابتي  احرضت  إنني  وكالة:  عليه  املدعى  وقال   ،)...( و   )...( و   )...( و   )...( و 
البيت  بيع موكيل نصيبهم من  أن  تدوينها، ونصها:  الدعوى مكتوبة يف صفحتني وأطلب 
الواقع يف )...( إنام هو بيع باطل وذلك لألسباب التالية: أوال: حقيقة الوضع أن البيع الذي 
تم بني موكيل هو بيع صوري، ومما يدل عىل ذلك أن املدعي مل يقم بسداد املبالغ املتفق عليها 
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مع موكيل، فقد استغل عالقة األخوة التي تربط بينهم وقد صادقوه ووقعوا له عىل املبايعة 
ومل يعرفوا أنه سيوقعهم يف مكيدة وغش. ثانيا: قام املدعي بخداع موكيل حينام أخربهم بأن 
جلنة لتقييم املنزل قد ثمنوه بمبلغ مائة و ثامنني ألف ريال و هذا غري صحيح، حيث مل تكن 
هناك أي جلنة خرجت لتقييم املنزل، وإنام ما ذكره املدعي إنام هو كذب وافرتاء للحصول 
عىل هذا املنزل بأقل ثمن. ثالثا: ذكر ابن قدامة يف كتابه الكايف: )أن كل تدليس يف البيع يثبت 
خيار الرد(، حيث إن البيع بني عىل غرر و لذلك يكون بيعا باطال، وما بني عىل باطل فهو 
التنزيل:  حمــكــم  يف  قـــال  حــيــث  ــش  ــغ ال ــن  ع ــاىل  ــع ت اهلل  ــى  هن وقـــد  ــل،  ــاط ب
بيع  عن  الكريم  نبينا  وهنى   ،Z@?<=>;:9]
الغرر و عن الغش يف البيع بقوله: ))من غشنا فليس منا((، و قال: ليس منا من غش مسلام، 
وقال: ومن يأيت و يف قلبه غش ألخيه املسلم بات يف سخط اهلل وأصبح كذلك حتى يتوب، 
ومجيع األحكام اإلسالمية تؤكد أن الغش يف املعامالت والعقود حرام، يتضح لنا من كل ما 
سبق رسده أن موكيل )...( و )...( كانوا ضحية غش وخداع من أخيهم )...( الذي حتصل 
املبايعة، يف حني أهنا مل تتم عىل أسس سليمة يف  له  منهم عىل مبايعة وقد صادقوه ووقعوا 
تقدم،  ما  ولكل  كله  فلذلك  عليه،  املتفق  املبلغ  عىل  حصوهلم  حتى  وال  املنزل  ثمن  تقدير 
أطلب من فضيلة ناظر الدعوى التكرم بإحالة الدعوى إىل هيئة النظر لتثمني املنزل املتنازع 
عليه طبقا لألصول املرعية لذلك، هذا مالدي من إجابة(، وجرى سؤاله املدعى عليه وكالة 
عام ذكره املدعي يف دعواه من أن البيت حمل الدعوى رشاكة بني والده و أخيه )...( و )...( 
إن  املدعي:  وقال  موكيل،  مراجعة  يف  لرغبتي  ذلك  عىل  اإلجابة  عن  أعتذر  وقال   )...( و 
إجابتي عىل ما ذكره املدعى عليه وكالة عىل النحو التايل: أواًل/ ما ذكره املدعي وكالة أن 
البيع صوري هذا غري صحيح، وقد تم البيع لدى مكتب عقاري وهو مكتب )...( للخدمات 
البيع بحضور ثالثة من  املدعى عليهام عىل  تاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٥هـ، ووقع  العقارية يف 
الشهود ومصادقة العمدة واملكتب عىل هذه املبايعة، وقد سلمت )...( تسعني ألف ريال و 
)...( حقه كامال ثامنية عرش ألف ريال، وباقي املبلغ لــــ )...( يكون عند اإلفراغ، واملدعى 
عليهام متعلامن وكانوا يعملون لدى الدولة ويستطيعون القراءة والكتابة وال يمكن خداعهم 
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والتالعب عليهم وغشهم، وأرفق لكم األوراق التي تثبت مصداقية ما ذكرته، إضافة إىل أن 
املبلغ  حدد  وإنام  العقار  لتثمني  جلنة  خروج  يتم  ومل   ،)...( عليه  املدعى  أبناء  من  الشهود 
املدعى عليه )...(، وتم االتفاق عليه من مجيع األطراف ومل يكن هناك تدليس وال غش وال 
خداع، ولو كان هذا الكالم صحيحا لطالب املدعى عليهام بإلغاء البيع بعده مبارشة وليس 
عدل  كتابة  إفادة  وردنا  وقد  أجاب،  هكذا  يل،  باإلفراغ  مطالبتي  بعد  سنوات  مخس  بعد 
مطابق  الدعوى  حمل  البيت  صك  بأن  ١٤٣٤/٢/٢٤هـ  يف   ٣٤٢٢٣٩٥٢ رقم  األحساء 
املدين ملالكه وكذلك رقم  السجل  بأنه مل يذكر رقم  املفعول، مع اإلحاطة  لسجله وساري 
يتعلق  فيام  باإلجابة عنه  ما وعد  املدعى عليه وكالة عن  املخطط، ثم جرى سؤال  وتاريخ 
موكله  استلمها  التي  املبالغ  عن  سؤاله  جرى  كام  دعواه،  يف  املدعي  ذكرها  التي  بالرشاكة 
وقال: إين مل أمتكن من مراجعة موكيل وأطلب إمهايل حتى اجللسة القادمة لإلجابة عىل ذلك، 
وقد استلم موكيل )...( من املدعي تسعني ألف ريال، كام استلم موكيل )...( ثامنية عرش 
ألف ريال، وقد حرض هذه اجللسة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
وقال: إنني وكيل عن مجيع ورثة والدي ومل أحرضها يف هذه اجللسة، وماذكره املدعي من أن 
البيت حمل الدعوى رشاكة بالتساوي بني املدعي وبيني وبني والدي وأخي )...( و )...( 
هذا صحيح، وأبرز وكاالته عن كل من )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...(، و )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الصادرة من كتابة عدل 
األحساء الثانية برقم ٧٩٢٧ يف ١٤٢٧/٢/٢٥هـ، وعن )...( سعودي اجلنسية بموجب 
يف   ١٣٢٥٨ برقم  الثانية  األحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة   )...( رقم  املدين  السجل 
١٤٢٧/٣/٢٨هـ، وعن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و )...( 
سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل 
بموجب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( و   ،)...( رقم  املدين 
برقم ٧٦٥٧ يف١٤٢٧/٢/٢٢هـ، وعن  الثانية  األحساء  كتابة عدل  الصادرة من  الوكالة 
الثانية  )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الصادرة من كتابة العدل 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( وعن  يف١٤٢٧/٢/٢٥هـ،   ٢١٣٥٩ برقم  بالرياض 
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برقم  الثانية  الدمام  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  املدين  السجل 
نفسها  عن  أصالة  املذكورة   )...( عن  وكالته  وبموجب  يف١٤٢٧/٢/٢٢هـ،   ١١٤٧٩
وبواليتها عىل ابنها القارص )...( بموجب الوكالة الصادر من عدل األحساء الثانية برقم 
١٥٢٣٧ يف ١٤٢٧/٤/١٩هـ، وعن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
يف   ٧٢٥٣ رقم  الثانية  األحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...(
واإلقرار  واملرافعة  واملدافعة  املداعاة  حق  ختوله  الوكاالت  ومجيع  ١٤٢٧/٢/٢٠هـ، 
واإلنكار، وقال: إنني بصفتي الشخصية وموكيل نقر بصحة ماذكره املدعي يف دعواه من أن 
البيت حمل الدعوى رشاكة بني املدعي أصالة )...( ووالدي )...( وإخواين )...( و )...( 
وأنا )...( بالتساوي بيننا، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: ماذكره املدعي وكالة صحيح 
فيام يتعلق بالرشاكة يف هذا البيت حمل الدعوى ونصيب كل واحد منهم مع متسك موكيل 
 )...( مكتب  من  الصادر  املبايعة  عقد  أصل  عىل  منا  االطالع  وجرى  السابقة،  باإلجابة 
البيت  من  مستحقه  ببيع   )...( إقرار  املتضمن  ١٤٢٩/١٢/٢٥هـ  يف  العقارية  للخدمات 
املقام عىل قطعة األرض رقم )...( الواقع يف )...( باملربز الصادر فيه الصك رقم )...( لعام 
١٤٠٧هـ نصيبه من إرث والده واخلمس العائد له من نفس البيت عىل املدعي بمبلغ وقدره 
مائة وعرشون ألف ريال استلمه عدًا ونقدًا، وتم البيع بطوعه واختياره دون إكراه أو إجبار 
وسقوط الغبن والتغابن فيام بينهم. انتهى نصه. كام جرى االطالع منا عىل عقد البيع الصادر 
من مكتب )...( العقارية املتضمن إقرار املدعى عليه )...( ببيع إرثه من والده يف البيت حمل 
الدعوى عىل املدعي وكذلك عرق العقار املسمى )...( بمبلغ وقدرة ثامنية عرش ألف ريال 
للجميع، استلمه كاماًل وتم البيع بطوعه ورضاه دون إجبار أو إكراه وسقوط الغبن والتغابن 
فيام بينهم. انتهى نصه. والعقدان موقعة من مجيع األطراف بشهادة شهود ومصادقة العمدة 
تم  ما  تأمل  وبعد  تقدم،  ما  عىل  فبناء  العمدة،  ختم  عىل  الرشطة  ومصادقة  املكتب  وختم 
بالثمن  املدعي  الدعوى عىل  البيت حمل  باعا نصيبهام يف  قد  املدعى عليهام  أن  ضبطه، وبام 
 )...( املدعى عليه  استلم  الثمن كام  )...( كامل  املدعى عليه  الدعوى واستلم  املذكور يف 
البيع بطوعهام واختيارمها لدى مكتب عقاري معتمد ونص عىل سقوط  أكثره ووقعا عىل 
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الغبن والتغابن فيه، وحلديث: »البيعان باخليار مامل يتفرقا«، وحيث تم البيع بناء عىل ذلك 
وما دفع به املدعى عليه وكالة من البيع الصوري والغبن بعد ذلك غري مقبول ملا ذكر، وألنه 
خالف األصل ومل يتم الدفع بذلك إال بعد مطالبة املدعي باإلفراغ له وميض مدة طويلة عىل 
البيع مع استالم الثمن، وكون البيع تم عند مكتب عقاري ينفي ما يدعيه املدعى عليه وكالة، 
وحيث أقر مجيع الورثة بأن البيت ملك خلمسة أشخاص وهم مورثهم )...( وأوالده )...( 
و )...( و )...( و )...( و )...(، وبام أن صك البيت حمل الدعوى ساري املفعول وصالح 
لإلفراغ وعدم وجود السجل املدين ملالكه ورقم املخطط ال تأثري له، وبام أنه بقي من ثمن 
البيع ثالثون ألفًا للمدعى عليه )...(، لكل ماتقدم فقد ثبت لدي أن البيت حمل الدعوى 
ملك )...( وأوالده )...( و )...( و )...( و )...( و )...( بالتساوي بينهم، كام ثبت لدي 
بيع املدعى عليهام )...( و )...( ابني )...( نصيبهام يف هذا البيت عىل املدعي )...(، كام ثبت 
لدي أن يف ذمة املدعي للمدعى عليه )...( ثالثني ألف ريال، وألزمت املدعي بدفعها له، 
وبام تقدم حكمت، وسيتم التهميش عىل صك البيت بذلك بعد اكتساب احلكم القطعية، 
وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعي قناعته، فيام قرر املدعى عليه وكالة عدم قناعته وطلب 
احلكم  نسخة  الستالم  ١٤٣٥/٣/١هـ  اخلميس  يوم  يف  باملراجعة  وأفهمته  االستئناف، 
يومًا وإال سقط حق موكليه يف االعرتاض واكتسب  اعرتاضه عليه خالل ثالثني  وتقديم 
احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ.

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 ٣٤١٠٦٣٢٥٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٤/١٠هـ، واملقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥١١٠٦٩٢٣ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٧هـ، 
برقم  املسّجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق 
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 )...( و   )...( ضد/   )...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٦٣٠٣١
ابني )...( يف قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل 
ـ ختم كل صحيفة من صحائف الصك  احلكم مع تنبيه فضيلة حاكم القضية إىل ما ييل: أواًلـ 
الرشكاء  ليس من ضمن  املدعى عليه )...(  أن  ــ  ثانيًا  التعليامت.  الرسمي حسب  باخلتم 
الدعوى واإلجابة،  الورثة حسبام يتضح من  البيت وإنام هو من ضمن سائر  األصليني يف 
وقد أورده فضيلته يف احليثيات ويف احلكم من ضمن الرشكاء األصليني، ويظهر أن ذلك 
قد حصل سهوًا من فضيلته مما يتعني معه إسقاط اسمه، ولبيانه حرر يف ١٤٣٥/٦/٢٣هـ، 

واهلل ويل التوفيق.
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 اتللسلاتلاقمقرلا
 حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض
تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٨٤٨٥١ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض
تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٢ رقم القرار: ٣٥٢٨٨٢٣٩ 

إسلترا سارصا-ا ضدا دعوىا ونقمهاا-ا تملمكيةا إثباتا طمبا تلبائعا-ا وفاةا عقارا-ا بيعا-ا
تلويلا-اشهادةاشهوداعدولا-ايمنياتالساظهارا-اتقميلاباسياتلثمنا-اثبوتاتلبيع.

شهادةاتلشهوداويمنياتالساظهار.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها بصفتها وليا عىل قارص طالبًا نقل ملكية جزء من 
له،  بإفراغه  يقم  ومل  ثمنه  وسلمه  وفاته  قبل  القارص  مورث  من  اشرتاه  أن  بعد  إليه  عقار 
واستعد املدعي لدفع باقي ثمن نصيب القارص له،وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعى عليها 
أقر بصحتها، واحتياطا حلظ القارص فقد طلب القايض البينة من املدعي عىل دعواه فأحرض 
شاهدين معدلني رشعا شهدا بصحة دعواه، كام أنه أدى يمني االستظهار طبق ما طلب منه، 
ولذا فقد ثبت لدى القايض بيع مورث املدعى عليها للعقار املدعى به عىل املدعي، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

ة  العامَّ املحكمة  يف  للعمل  املندوب  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بالرياض واملكلف بأعامل املكتب القضائي )...(، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة 
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رئيس املحكمة العامة بالرياض املكلف برقم ٣٣٥٨٤٨٥١ وتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٢٣هـ، 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٧٤٤٤٤٧ وتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٢٣هـ، ويف يوم االثنني املوافق 
 )...( حرض  وفيها   ،)...( ضد   )...( دعوى  لسامع  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل املجمعة برقم 
واملدافعة  واملرافعة  املطالبة  حق  فيها  له  واملخول  ١٤٣٣/٦/١هـ  وتاريخ   ٣٣٢٧٤٣٦٨
والرد  الدعوى  اجللسات وسامع  وله حق حضور  الغري  الدعاوى ضد  وإقامة  واملخاصمة 
عليها واإلقرار واإلنكار وإحضار البينات والشهود والصلح وطلب اليمني وردها وقبول 
احلكم ونفية واالعرتاض علية وطلب متييزه واستالم احلقوق املالية والصكوك والتسليم، 
وادعى عىل احلارض معه يف جملس احلكم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( بصفته وكيال عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفتها 
بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٩هـ، بموجب صك والية رقم  القارصة )...( املولودة  الولية عىل 
٣٢٣٢٨٤٥٥ يف ١٤٣٢/١١/٢١هـ الصادر من املحكمة العامة بالرياض واملخول هلا حق 
الثمن وتسليم  البيع والرشاء واإلفراغ وقبوله واستالم  فيها حق  الغري واملخول هلا  توكيل 
حقوق  من  هلا  ما  مجيع  واستالم  اخلاصة  العقود  وتوقيع  األجرة  واستالم  والتأجري  املثمن 
واملطالبة هبا واملداعاة واملخاصمة وسامع الدعاوي والرد عليها وإقامة البينة والدفع وقبول 
أو  ببيع  املذكورة  القارصة  احلكم واالعرتاض عليه عىل أن ال تترصف بيشء من عقارات 
رشاء بدل إال بإذن من حاكم رشعي، وادعى األول قائال: لقد اشرتى موكيل من مورث 
بموجب   )...( بحي  للمورث  اململوكة  الفيال  من  الرشقي  األريض  الدور  عليها  املدعى 
الصك رقم )...( وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٧هـ الواقعة عىل القطعة رقم )...( بلوك رقم )...( 
من املخطط )...( املحدودة شامال شارع عرض ٢٠م بطول أربعة وعرشين مرتا، وجنوبا 
القطعة رقم )...( بطول أربعة وعرشين مرتا، ورشقا القطعة رقم )...( بطول ثالثني مرتا، 
القطعة رقم )...( بطول ثالثني مرتا، وجمموع مساحتها سبعامئة وعرشين  وغربا شارع ع 
مرتا مربعا بمبلغ إمجايل قدره )٣٧٥.٠٠٠ريال( ثالثامئة ومخسة وسبعون ألف ريال مقسطة 
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عىل أقساط شهرية، وقد سدد موكيل من قيمة العقار مبلغا وقدره )٩٩٠٠٠ ريال( تسعة 
وستة وسبعون  مئتان  وقدره )٢٧٦.٠٠٠ريال(  مبلغ  ذمته  وبقي يف  ريال،  ألف  وتسعون 
ومخسامئة  ألف  عرش  ثامنية  ــال(  )١٨.٥٧٦.٩٢ري منها  عليها  املدعى  نصيب  ريال،  ألف 
وستة وسبعون رياال واثنتان وتسعون هللة، وقد تويف مورثها قبل أن يفرغ العقار ملوكيل، 
وموكيل مستعد لدفع نصيب املدعى عليها من باقي قيمة العقار فورا، أطلب احلكم بثبوت 
ذلك  وبعرض  قرر،  هكذا  دعواي،  هذه  له،  وإفراغها  الدعوى  حمل  للعقار  موكيل  ملكية 
عىل املدعى عليه وكالة قال: ما ذكره املدعي وكالة صحيح مجلة وتفصيال، هكذا أجاب، 
املدين  السجل  اجلنسية  املدعي أحرض معه كال من: ١ - )...( سعودي  البينة من  وبطلب 
منهام  واحد  كل  وقرر   ،)...( رقم  املدين  السجل   )...( أيضا  أحرض  ٢ -كام   .)...( رقم 
الدور  عليها  املدعى  مورث  من  اشرتى  قد  املدعي  أن  العظيم  باهلل  أشهد  قائال:  بمفرده 
األريض الرشقي من الفيال اململوكة للمورث بحي )...( بموجب الصك رقم ٣/٣١١٢١ 
املخطط  من   )...( رقم  بلوك   )...( رقم  القطعة  عىل  الواقعة  ١٤٢٢/٦/٢٧هـ  وتاريخ 
)...( املحدودة شامال شارع عرض ٢٠م بطول أربعة وعرشين مرتا، وجنوبا القطعة رقم 
)...( بطول أربعة وعرشين مرتا، ورشقا القطعة رقم ٢٠٨ بطول ثالثني مرتا وغربا شارع 
مربعا،  مرتا  وعرشين  سبعامئة  مساحتها  وجمموع  مرتا،  ثالثني  بطول   )...( رقم  القطعة  ع 
بمبلغ إمجايل قدره )٣٧٥.٠٠٠ريال( ثالثامئة ومخسة وسبعون ألف ريال مقسطة عىل أقساط 
شهرية، وقد سدد موكيل من قيمة العقار مبلغا وقدره )٩٩.٠٠٠ريال( تسعة وتسعون ألف 
ريال وبقي يف ذمته مبلغ وقدره )٢٧٦.٠٠٠ريال( مئتان وستة وسبعون ألف ريال نصيب 
رياال  وسبعون  وستة  ومخسامئة  ألف  عرش  ثامنية  )١٨.٥٧٦.٩٢ريال(  منها  عليها  املدعى 
التعديل  واثنتان وتسعون هللة(، هكذا شهد كل واحد منهام، ثم جرى تعديل الشاهدين 
الرشعي من قبل كل من: ١ــــ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(. 
٢ - )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وشهدا بعدالة الشاهني وأهنام 
أهل للشهادة، كام أبرز املدعى عليه صك والية رقم ٣٢٣٢٨٤٥٥ يف ١٤٣٢/١١/٢١هـ 
 )...( القارصة  عىل  ولية   )...( إقامة  املتضمن  بالرياض  العامة  املحكمة  من  الصادر 
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الورثة رقم  إثبات حرص  أبرز املدعى عليه صك  بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٩هـ، كام  املولودة 
٣٢٣٢٧٨٣٠ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١هـ الصادر من املحكمة العامة بالرياض املتضمن 
وفاة )...( بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢هـ وانحصار إرثه يف زوجتيه )...( و )...(، ويف أوالده 
من زوجته األوىل وهم )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...(، ويف ابنته 
ال  الرشد  سن  عن  القارصة  ١٤٣١/١٠/٢٩هـ  بتاريخ  املولودة   )...( الثانية  زوجته  من 
وارث له سواهم، كام أبرز أصل صك العقار رقم )...( وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٧هـ، كام أبرز 
أصل صك العقار رقم ٣/٣١١٢١ وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٧هـ، وقد جرى االستفسار من 
مرجعه عن رسيان مفعوله، فوردنا خطاب رقم ٣٤٤٦٠٧٥٩ يف تاريخ ١٤٣٥/٣/٣هـ 
ا.هـ، ثم طلبت  تارخيه(  يبطل مفعوله حتى  ما  )أنه ال يوجد عىل سجل الصك  املتضمن: 
من املدعي أصالة احلارض يف جملس احلكم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
إال هو عامل  إله  الذي ال  قائال: واهلل  ثم حلف  لبذهلا،  فاستعد  )...( يمني االستظهار  رقم 
الغيب والشهادة أنني اشرتيت من والدي يف حياته الدور املذكور رشاء صحيحا وليس بيعا 
صوريا، هكذا حلف، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وملا قرره الطرفان ولشهادة 
البينة املعدلة رشعا، ولبذل املدعي أصالة يمني االستظهار، فقد ثبت لدي بيع مورث املدعى 
عليهم الدور األريض من الفلة الرشقية املذكور يف الدعوى للمدعي أصالة، وقررت تسليم 
ولية القارصة نصيبها من قيمة البيع كون املبلغ قليال، وكام أمرت برفع كامل اإلجراء ملحكمة 
االستئناف لتدقيقه لوجود قارص، وسيجري التهميش عىل صك امللكية بام ثبت لدينا بعد 
اكتساب احلكم القطعية، وبعرض احلكم عىل املتداعيني قنعا به وباهلل التوفيق ، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر ونطق احلكم يف ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ.

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 
لدينا برقم٣٥١٧٦١١٥٧وتاريخ  برقم ٣٣١٧٤٤٤٤٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ، واملقيدة 
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١٤٣٥/٦/١٦هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض الشيخ / )...( املسجل برقم 
وبدارسة   ،)...( ضد/   )...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٥/٠٦/٨هـ  وتاريخ   ٣٥٢٧١٠٥٣
املوفق،  واهلل  املالحظة،  يوجب  ما  لألكثرية  يظهر  مل  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك 

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

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٢٦٣١٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٣ رقم القرار: ٣٥٢٣٠٤٠٩ 

بيعا-اعقارا-اتقميلاعلبونا-اتماناعاعناإمتاماتلبيعا-اطمباإثباتاتملمكيةا-ادفعابمامطمةا
تملشرتيا-ابينةاعىلاعدمهاا-اثبوتاتلبيع.

.Z_^[\]Z]سولهاتعاىللا

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات رشائه ألرض من املدعى عليه والتهميش 
عىل صكها بانتقال امللكية وذلك ألنه اشرتاها من املدعى عليه، وسلم له عربونا عند العقد 
ثم أصدر له شيكا مرصفيا باملبلغ قبل هناية مهلة إمتام الثمن إال أن املدعى عليه امتنع عن 
املدعي سلمه  بأن  أقر بصحتها ودفع  املدعى عليه  الدعوى عىل  له، وبعرض  نقل ملكيتها 
يتجاوب معه يف تصحيحه مما  فيه االسم خطأ ومل  العربون بشيك مرصيف وقد كتب  مبلغ 
تسبب يف حرمانه من االستفادة من العربون حتى انتهت مهلة إمتام الثمن، وبرد ذلك عىل 
املدعي قرر بأنه حرر الشيك باسم الوسيط بينهام، وقد أفهم املدعى عليه بأن الوسيط هو من 
يستطيع تعديل اخلطأ يف الشيك، ثم أحرض املدعي شاهدًا فشهد بام يؤيد دعواه، ونظرًا ألن 
األصل يف البيع اإللزام وعدم الفسخ إال بموجب رشعي ثابت، لذا فقد ثبت لدى القايض 
انتقال ملكية األرض إىل املدعي وقرر التهميش عىل صك امللكية بذلك بعد اكتساب احلكم 

القطعية وتقديم املدعي كامل الثمن، 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 
٣٤٢٢٦٣١٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١١٩٩٧٤١ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/١٨هـ، ويف يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ افتتحت اجللسة الساعة 
التاسعة، وفيها حرض )...( سجل مدين رقم )...( حال وكالته عن املدعي )...( سجل مدين 
يف   ٣٤٥٥٤٢٨٨ رقم  القطيف  عدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  صك  بموجب   )...( رقم 
١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ، وادعى عىل احلارض معه )...( سجل مدين رقم )...( قائال يف دعواه: 
الرقم  ذات  األرض  قطعة  عليه  املدعى  من  اشرتى موكيل  ١٤٣٤/٠٢/١٠هـ  بتاريخ  إنه 
)...( من املخطط ذي الرقم )...( الواقع يف سنابس واملسجلة باسم املدعى عليه بالصك 
الصادر من كتابة عدل القطيف برقم )...( يف ١٤٢١/٠٨/٢٩هـ وذلك بثمن إمجايل قدره 
مليون ومائتا ألف )١.٢٠٠.٠٠٠( ريال، دفع موكيل للمدعى عليه منه عند العقد عربونا 
قدره سبعون ألف )٧٠.٠٠٠( ريال والباقي مليون ومائة وثالثون ألف )١.١٣٠.٠٠٠( 
ريال، اتفقا أن تكون عند اإلفراغ خالل شهرين من تاريخ العقد، إال أن املدعى عليه رفض 
شيكا  موكيل  إصدار  رغم  عليها  املتفق  الشهرين  فرتة  خالل  ملوكيل  واإلفراغ  املبايعة  إمتام 
مرصفيا ببقية الثمن، لذا أطلب احلكم بإثبات ملكية األرض املدعى هبا ملوكيل والتهميش 
عىل صكها بموجبه، ومستعد لتقديم املتبقي من الثمن حاال، هذه دعواي، وبعرضها عىل 
املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي وكالة كله صحيح ما عدا ما ذكره من أن موكله 
أتاين خالل فرتة الشهرين فغري صحيح، والسبب يف امتناعي من إمتام املبايعة واإلفراغ أن 
املدعي سلمني مبلغ العربون البالغ سبعني ألف )٧٠.٠٠٠( ريال بشيك مرصيف مسحوب 
وهذا   )...( فيه /  اسمي  كتب  وقد  )...( يف ١٤٣٤/٠٢/١٠هـ،  برقم   )...( البنك  عىل 
خطأ، حيث إن اسمي )...( مما تسبب يف حرماين من االستفادة من العربون، وقد اتصلت 
باملدعي حينها وطلبت منه تصحيح اسمي يف الشيك ولكنه رفض وقال يل: إن الشيك ال 
ثم  أيضا، وكان هذا كله يف األسبوع األول،  يفعل  بطريق آخر ومل  يعنيني، وحاولت معه 
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إمتام  فقررت حينها رفض  العربون،  بتصحيح شيك  املدعي  يقم  ومل  الشهرين  مدة  انتهت 
املبايعة بشكل هنائي، لذا أطلب رد دعواه، هذا جوايب، ثم سألت املدعى عليه: هل طلب 
منك املدعي اإلفراغ قبل هناية الشهرين، فرتدد كثريا عند اإلجابة فمرة أجاب بال ثم أجاب 
بنعم، ثم قال: مل يأتني إال بعد هناية الشهرين، هكذا قرر، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة 
قال: ما ذكره املدعى عليه من وجود اخلطأ يف شيك العربون فذلك صحيح، وسبب اخلطأ 
أن موكيل سلم املكتب العقاري الوسيط يف املبايعة مبلغ مائة ألف )١٠٠.٠٠٠( ريال منها 
ثالثون ألف )٣٠.٠٠٠( ريال متثل السعي وسبعون ألف )٧٠.٠٠٠( ريال متثل العربون، 
فقام املكتب بتحرير الشيك خطأ، ولذا أفهم موكيل املدعى عليه بأن املكتب هو من يستطيع 
تعديل الشيك وتصحيحه، علام أن املدعى عليه قد استلم شيك العربون من املكتب بسند 
قبض رسمي وموقع عليه من قبله، وأما ما ذكره من أن موكيل مل يراجعه فرتة الشهرين فغري 
صحيح، ولدي البينة التي تثبت أن موكيل ذهب معه لكتابة العدل ألجل تصحيح الصك 
من يدوي إىل إلكرتوين يف فرتة الشهرين، وأطلب متكيني من إحضارها، هكذا قرر، فأجبته 
لذلك، ورفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة )...( حيمل السجل املدين 
البينة  الرقم )...( كام حرض املدعي وكالة واملدعى عليه أصالة، وبسؤال املدعي وكالة  ذا 
التي وعد هبا قدم احلارض معه )...( سجل مدين ذو الرقم )...(، وبسؤاله عن عمره قال: 
من مواليد ١٣٧٥هـ، وبسؤاله عن عمله قال: متقاعد، وبسؤاله عن سكنه قال: تاروت، 
وبسؤاله عن جهة اتصاله باملتداعيني قال: أجنبي عنهام وتربطني لكل واحد منهام صداقة، 
وبسؤاله عام لديه من شهادة قال: أشهد هلل تعاىل أنه يف أحد األيام ال أذكر بالضبط أنني كنت 
حضورهم  عن  فسألتهم  صباحا،  العارشة  الساعة  املتداعيني  فرأيت  القطيف  عدل  بكتابة 
فقالوا: لدينا إفراغ، فأخربهتم أهنم متأخرون وأنه جيب االستفسار عن سجل الصك أوال 
من السجالت وبعدها اإلفراغ، فأخذت منهم الصك وطلبت منهم احلضور اليوم الذي يليه 
الساعة السابعة صباحا، وقمت بإهناء اإلجراءات واالستفسار عن سجل الصك ثم سلمته 
للمدعى عليه، وال أدري بام جرى بعدها، وكان الصك يدويا، هكذا شهد، وبعرضها عىل 
املدعى عليه قال: ما جاء يف الشهادة صحيح وال أقدح يف عدالة الشاهد بيشء، هكذا قرر، 
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ثم طلبت من املدعي وكالة عقد املبايعة بني املدعي واملدعى عليه فقدمه، وبعد االطالع عليه 
وجدت أنه من مطبوعات مكتب )...( للخدمات العقارية، ووجدت تضمنه ما نصه: ٦ـ 
مقدار القيمة: فقط مبلغ وقدره مليون ومئتا ألف ريال الغري. ٧ـ كيفية دفع القيمة: تم دفع 
عربون وقدره مبلغ سبعني ألف ريال بشيك رقم ٠٤٧١٩٧ عىل بنك )...(، والباقي مليون 
مطبوعات  من  قبض  سند  وكالة  املدعي  قدم  كام  ا.هـ،  اإلفراغ(  عند  ألفا  وثالثون  ومائة 
مكتب )...( للخدمات العقارية بمبلغ سبعني ألف ريال باسم املدعى عليه وموقعا عليه 
بتوقيع منسوب إليه، وبعرضه عىل املدعى عليه صادق عليها وعىل توقيعه، ثم قررت رفع 
اجللسة لدراسة املعاملة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة ومل حيرض املدعى عليه والذي 
تم تبليغه بموعد اجللسة لشخصه يف ضبط اجللسة السابقة، وبناء عىل املادة )٥٥( من نظام 
هذا  غيابيا،  الدعوى  هذه  نظر  يف  االستمرار  قررت  التنفيذية  ولوائحه  الرشعية  املرافعات 
وقد سبق أن متت الكتابة إىل كتابة عدل القطيف لالستفسار عن سجل صك العقار املدعى 
بالكتاب رقم ٣٤١٣٤٩٤٩٧ يف ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ، فوردين اجلواب بتهميشهم رقم  به 
٣٤١٣٦١٠٨٢ يف ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ املتضمن أن سجل الصك ساري املفعول ا.هـ، ثم 
من  الشيك  استلم  عليه  املدعى  أن  رغم  قال:  يضيفه؟  ما  لديه  هل  وكالة:  املدعي  سالت 
املكتب وهو من حرره له وهو املسؤول عن تعديل الشيك إال أن موكيل مستعد إلعطاء املبلغ 
كامال والرجوع عىل صاحب املكتب يف مبلغ العربون الذي سلمه له، هكذا قرر، ثم قفلت 
املرافعة، وبعد سامع الدعوى وجواهبا، وحيث أقر املدعى عليه بمجمل الدعوى ودفع بأن 
املدعي أصالة سلمه العربون البالغ سبعني ألف )٧٠.٠٠٠( ريال بشيك مرصيف كتب اسمه 
فيه خطأ مما تسبب يف حرمانه من االستفادة من العربون، وحيث رد املدعي وكالة أن اخلطأ يف 
شيك العربون كان بسبب املكتب العقاري الذي حرر الشيك وسلمه للمدعى عليه وأثبت 
ذلك بموجب سند القبض والعقد الذي أقر فيهام املدعى عليه باالستالم وصادق عليهام، 
وحيث إن األصل يف البيع اإللزام وعدم الفسخ إال بموجب رشعي ثابت واألصل عدمه 
هنا، ال سيام مع مصادقة املدعى عليه عىل ذهابه مع املدعي إىل كتابة العدل ألجل اإلفراغ بعد 
استالمه العربون، ولقوله تعاىل: [Z_^[\]Z، ولتشوف الشارع إىل 
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حفظ العقود ومحاية جانبها حتى تستقر معامالت املسلمني، لذا كله فقد ثبت لدي انتقال 
ملكية األرض رقم )...( من املخطط رقم )...( يف سنابس إىل املدعي أصالة )...(، وقررت 
التهميش عىل صك امللكية بذلك بعد اكتساب احلكم القطعية وتقديم املدعي كامل الثمن، 
وبه حكمت، وقررت تبليغ املدعى عليه بنسخة احلكم وإفهامه بأن له حق االعرتاض عليه 
خالل ثالثني يوما من تاريخ صدور احلكم، وإذا انتهت املدة املحددة ومل يقدم اعرتاضه عليه 
فإن حقه يف االستئناف يسقط ويكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

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

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل رسولنا حممد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنا 
املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم ٣٤١١٩٩٧٤١ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/٥هـ،  برقم ٣٥٦٦٩١٨٤  املحكمة  لدى  واملقيدة  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، 
برقم  املسجل   )...( الشيخ /  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق 
٣٤٣٧٩٦١١ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ، اخلاص بدعوى/ )...( ضد / )...( يف قضية 
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  حقوقية، 
ولبيانه  احلكم،  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة 

حرر يف ١٤٣٥/٥/٢هـ، واهلل ويل التوفيق.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعنيزة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٧٠٢٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

رقم القرار:٣٥١١٥٤٦٧ تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٥

بيعا-امنفعةاعقارا-اتقميلاتلثمنا-افقداأهميةاتلبائعا-اطمبانقلاتملمكيةا-اإسلتراتلويلا-ا
شهادةاشهوداعدولا-ارسيانامفعولاتلصكا-اثبوتاتلبيعا-اإلزتمابنقلاتملمكية.

شهادةاتلشهود.

أقام املدعي أصالة ووكالة دعواه ضد املدعى عليه والية طالبا إلزامه بنقل ملكية أرض 
اشرتى وموكلته منفعتها من والده املوىل عليه لكل واحد منهام النصف مشاعا وسلمه كامل 
ثمنها إال أن والد املدعى عليه أصيب بمرض اخلرف قبل أن ينقل ملكيتها للمدعي وملوكلته، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه والية أقر بصحتها، وقد حتقق القايض من صك الوالية 
و رسيان مفعول صك ملكية العقار، وبطلب البينة من املدعي احتياطا حلظ القارص أحرض 
املدعي  أن  القايض  لدى  ثبت  فقد  ولذا  شاهدين معدلني رشعا فشهدا عىل صحة دعواه، 
أصالة وموكلته قد اشرتيا من املوىل عليه منفعة البيت حمل الدعوى لكل واحد منهام النصف 
مشاعا وقرر التهميش بذلك عىل صك امللكية وسجله بعد تصديق احلكم، فطلبت حمكمة 
االستئناف حترير الدعوى بذكر مدة املنفعة املدعى هبا و مقدار الصربة املستحقة وأصحاهبا 

وتاريخ استحقاقها فحرر املدعي دعواه فيام ذكر، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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العارشة  الساعة  ١٤٣٤/١٢/٢هـ  املوافق  االثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الدعوى  بناء عىل  العامة بمحافظة عنيزة،  أنا )...( رئيس املحكمة  والنصف صباحا لدي 
املقدمة من )...( ضد )...(، بشأن رشاء عقار املقيدة بوارد املحكمة برقم ٣٤٢٦٧٠١١٤ و 
املحالة إيل برقم ٣٤٥٢٧٠٢٥ يف ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، عليه حرض )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( أصيال عن نفسه و وكيال عن زوجته )...( بالوكالة رقم 
فيها  له  املخول  عنيزة  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ،  يف   ٣٤١٥٠٣٨٤٥
احلكم  جملس  يف  معه  احلارض  عىل  فادعى  واملدافعة  واملرافعة  الدعوى  وإقامة  املطالبة  حق 
الرشعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الويل عىل والده بموجب 
صك الوالية رقم ٣٤١٦٢٦٧ يف ١٤٣٤/١/١٩هـ قائال يف دعواه: إنه يف شهر حمرم لعام 
املكون من دورين  البيت  أنا و موكلتي زوجتي )...( من )...( منفعة  ١٤٣٢هـ اشرتيت 
مسلح املقام عىل قطعة األرض رقم ١٤ الواقع بحي )...( بعنيزة اململوكة منفعتها لصالح 
)...( بالصك رقم ٣٨٥ بتاريخ ١٣٩٩/١٠/١٤هـ، الصادرة من كتابة عدل عنيزة املحدودة 
من الشامل بالقطعة رقم اثني عرش بطول عرشين مرتا وأربعني سنتمرت، ومن اجلنوب بيت 
طني بطول عرشين مرتا، ومن الرشق شارع عرضه عرشة أمتار بطول اثنني وعرشين مرتا، 
ومخسني سنتمرت وغربا القطعة رقم ثالثة عرش بطول تسعة عرش مرتا وعرشة سنتمرتات، 
وجمموع مساحتها أربعامئة وأحد عرش مرتا مربعا وثامنون سنتمرت مربع بمبلغ وقدره مائتني 
ألف  و سبعني  اثنني  مبلغ  العقاري  التنمية  صندوق  وأسدد  ريال،  ألف  و سبعة وعرشين 
ريال، وقد قمت بالتسديد لصندوق التنمية العقاري وسلمت والد املدعى عليه مبلغ مائتني 
يفرغ يل  أن  قبل  فاستلمها مني وأصيب بمرض اخلرف  نقدا،  وسبعة وعرشين ألف ريال 
وملوكلتي إثبات ذلك، وإفراغ هذه األرض يل وملوكلتي بيننا مشاعا أنصافا، هذه دعواي، 
هكذا ادعى املدعي أصالة ووكالة، وبعرض الدعوى عىل ويل املدعى عليه أجاب بقوله: ما 
ذكره املدعي أصالة ووكالة يف دعواه فكله صحيح، فإن املدعي و موكلته اشرتيا من والدي 
)...( منفعة البيت املذكور أعاله املقام عىل القطعة رقم ١٤ الواقع بحي )...( بعنيزة اململوك 
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بالصك رقم ٣٨٥ بتاريخ ١٣٩٩/١٠/١٤هـ الصادرة من كتابة عدل عنيزة، ولكن أصيب 
والدي بمرض اخلرف ومل يفرغ هلم منفعة البيت، وال مانع لدي من إفراغ منفعة هذه العقار 
للمدعي وموكلته، هكذا أجاب، فطلبت من املدعى عليه صك الوالية، فأبرز صك الوالية 
عىل والده الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٤١٦٢٦٧ يف ١٤٣٤/١/١٩هـ املتضمن إقامة 
)...( وليا عىل والده )...( و طلبت من املدعي أصالة ووكالة البينة فاحرض كال من: )...( 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  للمنهي  قريب  غري  موظف  سنة   ٥٩ العمر  من  البالغ 
سعودي  للمنهي  قريب  غري  موظف  سنة   ٤٩ العمر  من  البالغ   )...( و   ،)...( رقم  املدين 
ما لدهيام من شهادة شهد  املدين رقم )...(، و لدى سؤاهلام عن  السجل  اجلنسية بموجب 
كل واحد منهام بمفرده قائال: أشهد هلل تعاىل بأن املدعي )...( وزوجته )...( قد اشرتيا من 
)...( منفعة البيت املذكور أعاله يف الدعوى املكون من دورين املقام عىل القطعة رقم ١٤ 
الواقع بحي )...( اململوكة بالصك رقم ٣٨٥ بتاريخ ١٣٩٩/١٠/١٤هـ الصادر من كتابة 
عدل عنيزة، وأن البائع استلم كامل الثمن وقدره مائتان وسبعة وعرشون ألف ريال نقدا 
وأنه سدد لصندوق التنمية العقارية مبلغ اثنني وسبعني ألف ريال، هكذا شهدا، وبعرض 
الشاهدين و شهادهتام عىل املدعى عليه والية قال: ما ذكره الشاهدان كله صحيح، هكذا 
قرر، فطلبت معدلني للشاهدين، فأحرض املدعي كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( و )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وشهد 
كل واحد منهام بقوله: أشهد هلل تعاىل بعدالة الشاهدين املذكورين أعالمها واستقامتهام يف 
الدين واملروءة، هكذا شهدا، كام جرى التأكد من مطابقة الصك لسجله وأنه مل يطرأ عليه 
يشء حسب خطاب رئيس كتابة عدل عنيزة رقم ٣٤٢٦٩٠٨٣٠ يف ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، 
وهو صالح لالعتامد عليه عند اإلفراغ، وقد ظهر عىل صك امللكية بفك الرهن عن كامل 
العقار، واالطالع عىل تسديد باقي القرض لصندوق التنمية العقارية فبعد سامع الدعوى و 
اإلجابة و االطالع عىل أوراق املعاملة و منها صك ملكية منفعة العقار املتضمن متلك )...( 
املعتربة رشعا صحة  بالبينة  أثبت  وكالة  و  أصالة  املدعي  أعاله، وألن  املذكور  العقار  هلذا 
دعواه فقد ثبت لدي أن املدعي أصالة، ووكالة )...( و زوجته )...( قد اشرتيا من )...( 
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منفعة البيت املذكور أعاله املكون من دورين املقام عىل القطعة رقم ١٤ املذكور حدودها 
وأطواهلا أعاله لكل واحد منهام النصف مشاعا، وبذلك حكمت وقررت التهميش بذلك 
عىل صك امللكية وسجله بعد تصديق احلكم من حمكمة االستئناف، وبعرض احلكم عىل 
ملحكمة  اإلجراء  هذا  رفع  قررت  قارص  عىل  احلكم  هذا  وألن  به،  قنع  والية  عليه  املدعى 

االستئناف لتدقيقه حسب املتبع، وصىل اهلل عىل نبينا حممد حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة بعنيزة، وبناء عىل املعاملة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٢٧٠٢٥ برقم  لنا  املحالة 
٣٤٢٦٧٠١١٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ 
افتتحت اجللسة الساعة العارشة والربع وفيها حرض املدعي )...( أصالة ووكالة، وحرض 
حلضوره املدعى عليه )...( الويل عىل والده و وردتنا املعاملة من حمكمة االستئناف بمنطقة 
القصيم برقم ٣٤/٢٨١٣٢٧٦ يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ ومرفقها القرار رقم ٣٤/٣٨٧٣٢٤ 
املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  )بدراسة  أنه:  واملتضمن  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ،  يف 
الصربة  ومقدار  هبا  املدعى  املنفعة  مدة  بذكر  دعواه  حترير  يستكمل  مل  املدعي  أن  لوحظ 
انتهى  نحوه(،  يلزم  ما  وإجراء  ذكر  ما  ملالحظة  استحقاقها  وتاريخ  وأصحاهبا  املستحقة 
الدائرة )...( ختمهم وتوقيعهم،  استئناف )...( رئيس  استئناف د/ )...( ، قايض  قايض 
وباهلل التوفيق، وبعرض ذلك عىل املدعي وسؤاله عام ورد يف قرار أصحاب الفضيلة قضاة 
االستئناف قرر قائال: إن الصربة قدرها نصف صاع شعري عائدة جلامع عنيزة الكبري ومدهتا 
ألف سنة تبدأ من عام ١٣٣٥هـ وقرر املدعى عليه املصادقة عىل ذلك، وبناء عليه فال زلت 
عىل ما حكمت به، وأمرت بإعادة ذلك ملحكمة االستئناف حسب املتبع، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة احلقوقية الثانية بمحكمة االستئناف 
بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة عنيزة الشيخ 
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أصالة   )...( بدعوى  اخلاصة  ١٤٣٤/١/٩هـ،  وتاريخ   )٣٤٢٨١٣٢٧٦( برقم   )...(
بإثبات  املطالبة  القارص عقليًا، بشأن  الويل عىل والده  ووكالة عن زوجته )...( ضد )...( 
مشرتى املدعي وموكلته منفعة البيت الواقع بحي )...( بعنيزة من )...(، املرفق هبا الصك 
الصادر من فضيلته املسجل برقم )٣٤٣٧٩٣٤٨( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٦هـ، املتضمن 
أنه ثبت لديه أن املدعي وموكلته قد اشرتيا من )...( منفعة البيت املذكور، كام هو مدون 
بالضبط  وأحلقه  فضيلته  به  أجاب  ما  عىل  وباالطالع  سابقًا،  عليه  املالحظ  فيه؛  ومفصل 
والصك بناًء عىل قرارنا رقم )٣٤٣٨٧٣٢٤( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ قررنا: التصديق 
عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفــق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بصبياء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٩٨٢١١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٦ رقم القرار: ٣٥٢٢٥٣١٤ 

بيعا-اسيارةا-اطمبانقلاممكياهاا-اشهادةاشهوداعدولا-اإفادةاتمللورا-اتناهاءارخصةا
تلقريا-اتبميغاشخيصا-اسامعاتلدعوىاغيابياا-احكلاحضوريا-اإلزتمابنقلاممكيةاتلقيارة.

تملوتدا)٥٥/ا(اوا)6اا/٤(اوا)ااا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بنقل ملكية سيارة اشرتاها منه وسلمه 
ثمنها بعد تعثر نقل امللكية بسبب إيقاف خدمات املدعى عليه يف احلاسب، وقد غاب املدعى 
أحرض  كام  البيع  عقد  قدم  املدعي  من  البينة  وبطلب  بالدعوى،  لشخصه  تبلغه  مع  عليه 
سبب  أن  متضمنة  املرور  إدارة  إفادة  وردت  وقد  دعواه،  بصحة  فشهدا  معدلني  شاهدين 
عدم نقل ملكية السيارة هو وجود بالغ عىل املدعى عليه، ونظرًا ألن املعني برفع البالغ هو 
املدعى عليه، لذا فقد حكم القاىض حضوريا بإلزامه بنقل ملكية السيارة للمدعي واستكامل 

كامل اإلجراءات الالزمة لذلك، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بصبياء،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤١٩٨٢١١ برقم  بصبيا  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
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١٤٣٤/٠٤/٢٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٠٥٦٤٤٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٩هـ، 
ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ افتتحت اجللسة الساعة الثامنة والنصف صباحا، 
وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( للدعوى ضد الغائب 
عن جملس احلكم الرشعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وقد 
به  ومرفقا  ١٤٣٤/٥/٢٥هـ،  يف   ٣٤١١٣٣٧٨٧ رقم  املحرضين  خطاب  وردنا  أن  سبق 
إقرار املدعى عليه شخصيا بأنه تبلغ بموعد هذه اجللسة ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب 
عنه ومل يقدم عذرا، لذا فقد قررت سامع الدعوى غيابيا بناء عىل املادة اخلامسة واخلمسني 
سيارة  عليه  املدعى  من  اشرتيت  لقد  دعواه:  يف  قائال  املدعي  فادعى  املرافعات،  نظام  من 
قالب )...( طراز ٢٠٠٦ لوحة )...( بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٥هـ بمبلغ إمجايل قدره ستون 
ألف ريال، وقد تعطل نقل ملكية السيارة من قبل املرور لكون االستامرة منتهية واملدعى 
عليه موقفا سجله باحلاسب، أطلب إلزامه بتجديد االستامرة ونقل ملكية السيارة يل، هذه 
دعواي، وعليه فقد طلبت من املدعي بينته عىل الرشاء فاستعد إلحضارها يف اجللسة القادمة. 
ويف جلسة أخرى حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه، فجرى سؤال املدعي: هل أحرض ما 
طلب منه؟ فأجاب: إنني قد أحرضت )...( و )...(، فجرى اإلذن للشاهد األول فعرف 
بنفسه بأنه )...( ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( ويعمل بائعا يف بقالة وعمره 
ثالثة وأربعون عاما ويسكن )...( وليس له عالقة بكال الطرفني ويتحدث العربية بطالقة، 
ثم شهد قائال: أشهد هلل تعاىل أنه قبل مدة تقارب السنة أو تنقص قليال حرضت مع )...( 
)...( طراز ٢٠٠٦م  أجل رشاء قالب  من  معه  فتفاوض   )...( إىل  ذاهبا  إىل صبيا، وكان 
ألفا،  الثمن ستني  اتفقوا عىل أن يكون  بمبلغ قدره سبعون ألف ريـال، ثم بعد مداوالت 
آالف  مخسة  البائع  واستلم  وخالفه،  والفحص  امللكية  نقل  عن  مسؤوال  املشرتي  ويكون 
ريـال عربونا، ثم يف اليوم التايل كلمني )...( ألذهب معه ألين شهدت عىل تسليم العربون، 
وقام  ريـال  ألف  ومخسون  مخسة  وقدره  املبلغ  بقية  البائع  واستلم  للمعرض  معه  فذهبت 
املكاتبة، ولكن صاحب  املعرض ثالثة آالف ريـال قيمة  املبايعة، واستلم صاحب  بتوقيع 
من  بالغ  عليه  البائع  ألن  امللكية  نقل  تعذر  أنه  وأخربه  أيام  بعد   )...( ب  اتصل  املعرض 
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جدة، فكلمني )...( وذهبت معه ل )...( فلم نجده، ثم اتصل به فلم يرد، فاتصلت من 
جوايل وأخربته باملشكلة فقال: سأذهب جلدة وأهني املوضوع خالل سبعة أيام، ولكنه مل يقم 
بذلك، أشهد باهلل تعاىل عىل ذلك. ثم أذنت بدخول الشاهد اآلخر فعرف بنفسه بأنه )...( 
أربعني  يعمل وعمره حوايل  )...(، وهو ال  املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
عاما ويسكن قرية )...(، واملدعي أخوه وليس له عالقة باملدعى عليه، ثم شهد قائال: أشهد 
هلل تعاىل أن أخي )...( اشرتى من )...( قالب طراز ٢٠٠٦م بمبلغ قدره ستون ألف ريـال 
باهلل  أشهد  ريـال،  ثالثة آالف  املعرض وقدرها  أجور  أخي  دفع  كام  كاملة،  للبائع  سلمها 
تعاىل عىل ذلك، وعليه فقد قررت الكتابة لالستفسار عن صحة ذلك من مرور صبيا. ويف 
إفادة مرور صبيا رقم  املدعى عليه، هذا كام وردتنا  املدعي ومل حيرض  جلسة أخرى حرض 
نقل  لغرض  املذكور  »تقدم  نصه:  ما  املتضمنة  ١/١٤/٥٦٠٦/٧ يف ١٤٣٤/١١/١٩هـ 
البائع / )...( ال زال  لنا بأن  ملكية سيارة بموجب مبايعة من معرض )...(، وقد اتضح 
مطلوبا لدى رشطة حمافظة جدة، كام يتضح لكم من الربنت املرفق علام بأن النظام ال يسمح 
بنقل ملكية املركبة إال بعد إسقاط البالغ«،هذا كام أحرض املدعي معه مزكني لشهوده وهم 
كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، وشهد كل واحد منهام بقوله: أشهد هلل تعاىل أنني أعرف 
كال من )...( البائع يف بقالة ب )...( و )...( وهم ثقات عدول مقبولو الشهادة ولو شهدوا 
عيل مل أطعن فيهم بيشء، أشهد باهلل تعاىل عىل ذلك. ثم قرر املدعي أنه مل يبق لديه ما يضيفه، 
من  الصادر  البيع  عقد  صورة  عىل  االطالع  وبعد  الدعوى،  من  تقدم  ما  عىل  وبناء  وعليه 
معرض )...( برقم ٢٩٣١ املتضمن بيع املدعى عليه )...( سجل مدين رقم )...( للمدعي 
املعدلني عىل رشاء  الشهود  )...(، ولشهادة  لوحة  )...( طراز ٢٠٠٦  )...( سيارة قالب 
نقل  عدم  سبب  أن  صبيا  مرور  جواب  يف  جاء  وملا  الثمن،  كامل  وتسليم  للسيارة  املدعي 
امللكية هو وجود بالغ عىل املدعى عليه، وألن املعني برفع البالغ هو املدعى عليه، ولذلك 
كله فقد ألزمت املدعى عليه )...( بنقل ملكية السيارة املدونة بياناهتا بعاليه للمدعي )...(، 
واستكامل كامل اإلجراءات الالزمة لذلك، وبام ذكر حكمت، فقرر املدعي قناعته باحلكم، 
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وقررت بعث نسخة من صك احلكم بعد تسجيله للمدعى عليه ليقدم اعرتاضه خالل املدة 
يقدم  ومل  االعرتاض  مدة  مضت  وإذا  التبليغ،  تاريخ  من  يوما  ثالثون  وهي  نظاما  املقررة 
اعرتاضه فإن احلكم يكتسب القطعية ويعد حضوريا يف حق املدعى عليه نظرا لتبلغه بموعد 
اجللسة لشخصه، وذلك كله حسب املواد رقم ١/٥٥ و٤/١٧٦ و١٧٨ من نظام املرافعات 
والئحته التنفيذية. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ.

بمحكمة  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بصبيا برقم 
القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٠٥٦٤٤٩
 )...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٥/٢/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٤٧٤٧ برقم   )...( باملحكمة / 
ضد/ )...(، بشأن مبلغ مايل، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة تقرر الدائرة 

املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٥٥٧١٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

رقم القرار:٣٥٣١٥٣٤٧ تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٤

بيعا-اسيارتتا-اثمنامؤجلا-اتشرتتطارهناعقارا-اطمباإنفاذاتلرشطا-اترصفاتملدعىا
عميهايفاتلعقارا-امطالبةاتملدعيابحمولاتلثمنا-اإلزتمابدفعاكاملاتلثمن.

بالغبنافهواكالعاملا فإنهادخلاعىلابصريها تلكبريلا»فأمااغرياتملقرتسلا مااجاءايفاتلرشحا
تفليطها عىلا تنبنىا ألنها خيارا لها يكنا ملا لعممها تثبتا مالوا فجهلا تساعجلا لوا وكذتا بالعنيا

وتقصريه«.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بتسليمه أصل صك العقار املوصوف يف 
الدعوى ونقل ملكية ربع العقار إليه وذلك إنفاذًا لرشط اشرتطه عليه يف عقد بيع سيارات 
بثمن مؤجل ليكون ذلك اجلزء من العقار ضامنًا لثمن املبيع، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أقر بالبيع والرشط ودفع بوجود غبن يف ثمن املبيع وأن الرشط من قبيل اإلكراه وطلب 
فسخ عقد البيع، ويف جلسة أخرى قرر أنه باع العقار املتفق عىل رهنه فطالب املدعي بكامل 
ثمن املبيع، ونظرًا ألن املدعى عليه تسلم املبيع وريض به ومل يدفع بغبن يف وقته ثم ترصف 
يف العقار املتفق عىل رهن بعضه ضامنا للثمن، لذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه بدفع 

كامل ثمن املبيع إىل املدعي، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالطائف والقائم بعمل 
القسم القضائي الثاين عرش، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٥٧١٤ برقم  املكلف  بالطائف 
١٤٣٤/٠٨/٠١هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٣٤٦٧٦٦
افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١٠ لسامع دعوى املدعي )...( ضد املدعى عليه )...(، وفيها 
 )...( عن  وكياًل  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض 
يف   ٣٤٥٢٥٣٥٢ برقم  الثانية  املنورة  املدينة  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
١٤٣٤/٤/٢٨هـ والتي ختوله حق املدافعة واملرافعة وحضور اجللسات )...( إلخ، وحرض 
حلضوره املدعى عليه بالوكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته 
وكياًل عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الطائف الثانية برقم ٣٤١٠٢٤١٤٣ 
واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  حق  ختوله  والتي  ١٤٣٤/٧/٢٩هـ  وتاريخ 
وسامع الدعاوى والرد عليها )...( إلخ، وبسؤال املدعي وكالة عن دعواه أرفق ورقة ونصها: 
)أدعي عىل املواطن )...( بأنه قد جرى بينه وبني موكيل )...( عقد مبايعة يتضمن بيع موكيل 
له عدد من السيارات )موضحة يف العقد( املحرر بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٧هـ بمبلغ وقدره 
بتاريخ  السداد  يكون  أن  عىل  سعودي،  ريال  ألف  وسبعون  ومخسة  ومائتان  مليونان 
 )...( البنك  مديونية  سداد  موكيل  من  السيارات  رشاء  من  غرضه  وكان  ١٤٣٥/٦/١هـ، 
وتاريخ   )...( رقم  بالصك  اململوكة   )...( حي  جدة  يف  الواقعة  عامرته  عن  الرهن  وفك 
١٣٩٥/٥/١٨هـ، وقد تم فك الرهن عن العامرة املذكورة بعد ذلك، وقد نص عقد املبايعة 
يف  املذكورة  العامرة  رهن  فك  عند  الثاين  الطرف  يلتزم  ييل  ما  عىل  السادسة  الفقرة  يف  بينهام 
للحق مع  الطرف األول ضامنًا  بإسم  العامرة  ربع  يفرغ  أن   )...( بنك  قبل  العقد من  مقدمة 
تسليم أصل الصك العامرة املذكورة للطرف األول، إال أن املدعى عليه )...( فك رهن العامرة 
منذ سبعة أشهر ومل يلتزم بام ورد يف البند السادس من العقد رغم مطالبة موكيل له باإلفراغ، 
صك  أصل  تسليمه  مع   )...( ملوكيل  املذكورة  العامرة  ربع  بإفراغ  عليه  املدعى  إلزام  أطلب 
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بالوكالة عىل  املدعي  ما جاء يف دعوى  ا.هـ، وبعرض  بذلك، هذه دعواي(  العامرة واحلكم 
)أواًل/  نصه:  ما  املتضمنة  بالوكالة  املدعي  دعوى  عىل  رد  ورقة  أبرز  بالوكالة  عليه  املدعى 
بنظام  يبيعني سيارات  أن  املدعي عىل  باالتفاق مع  املرفق صورته فقد قمت  العقد  بموجب 
إمجالية  بقيمة  بعد ٢٠ شهرا  املبلغ  أسدده  أن  التقسيط عدد مخسة من جديد ومستعمل عىل 
قدرها )٢٢٧٥٠٠٠( ريال، وبسبب حاجتي للامل لوجود دين يف ذمتي فقد استغل املدعي 
حاجتي وباعني بزيادة تفوق القيمة احلقيقة يف السوق بثالثة أضعاف، حيث حسب يل السيارة 
بمبلغ )٦٥٠٠٠٠( ريال وقال إن قيمة بيعها نقدًا تساوي ) ٤٥٠٠٠٠( ريال، ولكن وجدت 
مبلغ  سيارة  كل  يف  ربحه  أن  أي  ــال،  ري  )٢٨٥٠٠٠  ( السوق  يف  احلقيقة   قيمتها 
)٣٦٥٠٠٠( ريال، فقد كذب عيل يف سعرها األمر الذي تسبب يل بخسائر كبرية وأشعرين 
املرور ألنه مل يأت  السيارات يف حجز  املبيع صحته، أيضًا يوجد واحدة من  بالغبن مما يفقد 
لتوقيع املبايعة مما تسبب يف نزول قيمتها. ثانيًا/ بموجب توقيعي للعقد املربم بيننا وتوقيعي 
للمدعي وضامن  دليل عىل عدم جحدي  بتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ هلو  عىل سند ألمر مؤرخ 
مؤكد حلقه يف ذمتي. ثالثًا/ أن مطالبة املدعي بإفراغ ربع العامرة التي ختصني وتسليمه صك 
امللكية هلو من قبيل اإلذعان ومطلبه يصبغه الغبن الذي يبطل صحة العقد، كام أنه ال يوجد 
 ( تبلغ  العامرة  قيمة  إن  حيث  العامرة،  قيمة  وربع  املطلوب  الدين  قيمة  بني  تناسب  أدنى 
١٥٠٠٠٠٠٠( ريال، لذلك وملا كنت عىل وشك التوجه للجهات الرشعية وقد سبقني هو 
بذلك وما عرضت له من أسباب وملا يظهر لفضيلتكم أكثر موافقة للرشع ألتمس: ١ - فسخ 
العقد املربم بيننا ألنه بيع غبن عىل أن أرجع له قيمة السيارات كام هي يف السوق. ٢ - رصف 
النظر عن دعوى املدعي مجلًة وتفصياًل. مقدمه املدعى عليه )...( ( ا.هـ، وبعرض ذلك عىل 
فأجيب  وكالة،  عليه  املدعى  إجابة  ما جاء يف  للرد عىل  إمهايل  أطلب  أجاب:  وكالة  املدعي 
لطلبه، ورفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى لدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالطائف، 
ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ افتتحت اجللسة الساعة احلادية عرشة والنصف، 
وفيها حرض وكيل املدعي ومل حيرض املدعى عليه، وقد وردنا إفادة رقم ٣٤٢٨١١٤٤٦ وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/١٨هـ بأنه تم تبليغ املدعى عليه، وجرى سؤال املدعي عام استمهل من أجله 
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أنه   بالبند األول،  املدعي عليه / )...( يف إجابته  فيها: )أواًل: أشار وكيل  فأبرز مذكرة جاء 
املنورة  املدينة  يسكن  والذي   )...( موكيل /  من  ومستعملة  جديدة  سيارات  مخس  اشرتى 
ريال   )٢.٢٧٥.٠٠٠( ريال  ألف  وسبعون  ومخسة  ومائتني  مليونني  وبثمن  عقد  بموجب 
بسبب حاجتة للامل إىل آخر ما ورد يف إجابته.. وما ذكره ورد شكاًل ومضموًنا بموجب العقد 
املحرر بينهام بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٧هـ، وقد تم حترير العقد وإقراره وتوقيعه من الطرفني 
ومها بكامل أهليتيهام املعتربة رشًعا دون إكراه أو إجبار أحدمها وقد تفرقا من جملس البيع يف 
اهلل عليه  اهلل صىل  اشرتاها، وقال رسول  التي  السيارات  املدعي عليه  التاريخ واستلم  نفس 
وسلم: )البيعان باخليار ما مل يتفرقا(، وحيث تم تفرقهام استلم املدعى عليه السيارات ومل يبِد 
حني رشاؤها واستالمها )الغبن أو الغرر(. ثانًيا: وقع املدعي عليه حمرض استالم السيارات يف 
بعد تسجيل اسمه  حمرض استالم مستقل لكل سيارة اشرتاها من موكيل وقال يف كل حمرض 
استلمت  بأنني  املعتربة رشًعا  العقلية وحالتي  قواي  وبكامل  واختياري  بطوعي  إنه  وهويته 
السيارة املشرتاه من معرض )...( للسيارات. ثم قال: وبعد معاينتي السيارة معاينة تنفي فيه 
اجلهالة وقمُت بالكشف عليها وفحصها وقبلتها بحالتها الراهنة وجزمُت عىل رشاؤها بام فيها 
من عيوب رشعية ظاهرة أو باطنة وأسقطت كل ما لديَّ من جهل أو غبن أو غرر، وعىل هذا 
أوقع، ثم وقع ووضع ختم فرع مؤسسته للمقاوالت وبرفقه مخس صور من حمارض استالمه 
لكل سيارة رشاها من موكيل. ثالًثا: أشار يف إجابته البند الثاين بإقراره بتوقيعه عىل العقد بينه 
بتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ،  فيه  املبلغ  دفع  يستحق  الذي  األمر  وتوقيعه عىل سند  وبني موكيل 
فهذا دليل عىل صحة وثبوت دعوى موكيل يف ما ادعاه عىل املدعى عليه. رابًعا: ذكر يف إجابتة 
البند ثالًثا أن موكيل يطالبه بإفراغ ربع العامرة التي ختصه مع تسليمه أصل الصك وأفاد أنه من 
قبيل اإلذعان ومطلبه يصبغه ) الغبن( الذي يبطل صحة العقد، إال أنني أقول إن ما أورده غري 
باب  من  لكان  والغبن(  )اإلذعان  َقبل  من  ذلك  ولوكان  ورصيح،  صحيح  والعقد  صحيح 
السادس  البند  يوافق عىل  وال  العقد يف حينه  يوقع عىل  وال  يوافق  أال  عليه  للمدعى  األوىل 
ضمن العقد، ولكنه أتى بعد أن باع السيارات واستلم مبلغها وقىض ديونه وفك رهن البنك 
أطالب  البيع والرشاء، وإنني  اشهر من عقد  بعد ميض تسعة  الغبن  )...( عن عامرته يدعي 
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بإلزامه بام ورد يف العقد شكاًل ومضموًنا، وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )املسلمون 
عىل رشوطهم(، فهذا رشط نطالب إلزام املدعي عليه بااللتزام به وتنفيذه، ومتى قام املدعي 
عليه بسداد املستحق عليه ملوكيل فإن موكيل ال مانع لديه من إفراغ ربع العامرة إليه مرة أخرى 
دون قيد أو رشط. صاحب الفضيلة: أطلب بعد اطالعكم احلكم عىل املدعي عليه بام ييل: ١. 
احلكم بإفراغ ربع العامرة العائدة للمدعي عليه )...( إىل موكيل )...( مع تسليمه أصل الصك 
وذلك وفًقا ملا ورد يف عقد البيع البند السادس، ضامًنا للحق؛ ألن موكيل أصبح خائًفا وال يثق 
وال يأمن جانب املدعى عليه ألنه حتايل عليه واستغل كرب سنه وأحرض له كفيل غرم وأداء يف 
كامل مبلغ مليونني ومائتني ومخس وسبعون ألف ريال، عىل أن ذلك الكفيل سعودي وحيمل 
هوية رقم )...( اسمه )...(، وبعد ميض ستة أشهر من عقد البيع اتضح ملوكيل أن الكفيل غري 
اململكة ألي  يغادر  قد  الكفيل  بالسعودية، وهذا  ...املقيمني  اجلنسية  أبناء  وأنه من  سعودي 
بأهنا  ذاك  حني  فتعذر  العقد  حني  هويته  إبراز  الكفيل  من  طلب  موكيل  أن  علاًم  كان،  سبب 
ليست بحوزته ولكنه حيفظ رقمها، كام أطلب املدعى عليه كفيل غرم وأداء سعودي اجلنسية. 
٢ -إلزام املدعى عليه بإحضار أصل صك امللكية للعامرة املشار عنها ذات الصك رقم )...( 
فيها  بالترصف  عليه  املدعى  يقوم  القضية حتى ال  مللف  ١٣٩٥/٥/١٨هـ، وضمه  وتاريخ 
البند  يف  ورد  بام  ملوكيل  احلكم   - ٣ ملوكيل.  عليه  املستحق  املبلغ  بسداد  يقوم  أن  قبل  وبيعها 
سادًسا من عقد ويف حالة انه ترصف وباع العامره الزامه بامورد يف البند سابًعا من العقد نفسه 
فيه من مقدمة وبنود.  بام ورد  البيع  فورا. ٤ - ضبط عقد  املستحق ملوكيل  املبلغ  وهو سداد 
الشكوى  مدار  البيع  عقد  من  وصورة  السيارات  استالم  حمارض  من  صور  مخس  ٥ -برفقه 
أطلب ضمها ضمن ملف القضية وتدوين ما ورد هبا ضمن الدعوى بعد اطالعكم عليها( 
وتاريخ   ٢٧٩ الرقم  ذي  العقار  صك  وبحوزته  عليه  املدعى  حضور  لعدم  ونظرا  ا.هـ، 
اخلاصة  اخلدمات  بإيقاف  أمرت  لذا  األوىل  كتابة عدل جدة  الصادر من  ١٣٩٥/٥/١٨هـ 
باملدعى عليه حتى يسلم الصك. ويف جلسة أخرى لدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة 
بالطائف والقائم بعمل املكتب القضائي )...(، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ 
وكيل  بصفته   )...( حرض  وفيها  صباحًا،  والنصف  عرشة  احلادية  الساعة  اجللسة  افتتحت 
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وكيل  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  كام  املدعي، 
بالرقم ٤٢٨٣٠ يف  املنورة  باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة  بموجب  املدعي 
فجرى  سابقًا،  هويته  املدونه  عليه  املدعى  وكيل  بصفته   )...( حرض  كام  ١٤٣٢/٧/٩هـ، 
سؤاله: هل أحرض ماطلب منه يف اجللسة املاضية؟ فأجاب بقوله: إن موكيل قد باع العامرة يف 
اليوم تتضمن  بتاريخ  رمضان املايض ومل تعد ملكًا له، هكذا أجاب، ثم أبرز مذكرة جوابية 
أربع نقاط: حقه يف فسخ العقد وأنه عقد غبن وغرر، كام نص فيها أن مطالبة املدعي بإفراغ 
ربع العامرة هو من قبيل اإلذعان وال يمكن املساواة بني العامرة وحجم الدين، كام تضمن أن 
موكله مل يعد يملك العامرة من رمضان عام ١٤٣٤هـ، وأن موكله موقع عىل سند أمر حيل يف 
ماذكرت  سوى  لدي  ليس  قائاًل:  أجاب  وكالة  املدعي  عىل  وبعرضه  ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ، 
سابقًا، كام أن موكيل يطالب بكامل املبلغ يف حال تم بيع العامرة، كام أبرز صكي مرافعة صادرة 
العقار  املعاملة تتضمن استمرار ملكية  من جدة والطائف، لذا جرى إرفاق صورة منهام يف 
بام  أكتفي  قائاًل:  ثم أضاف  الصك،  أجرة منصوص عليها يف  بموجب عقود  للمدعى عليه 
قدمت سابقًا، هكذا قرر، كام قرر املدعى عليه وكالة طلب املدعي أصالة واكتفاءه بام سبق 
وكالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  الدعوى.  لدراسة  اجللسة  رفع  قررت  لذا  تقديمه، 
وحرض حلضوره املدعى عليه وكالة، وكان قد جرى االطالع عىل أوراق املعاملة وما قد تم 
ضبطه، وحيث صادق املدعى عليه وكالة عىل صحة البيع وملا أبرزه املدعي من أوراق تثبت 
استالم املدعى عليه للمبيع ورضاه به، وحيث إن املسلمون عىل رشوطهم واملدعى عليه قد 
أموال وليس  أو عيب يف وقته وهو صاحب  بغبن  يدفع  احلالية ومل  العقد بصورته  قبل هبذا 
يف  قال  الغبن،  خيار  يف  حقه  يسقط  املسرتسل  غري  أن  من  الفقهاء  قرره  وملا  بذلك،  بجاهل 
الرشح الكبري: )فأما غري املسرتسل فإنه دخل عىل بصرية بالغبن فهو كالعامل بالعني، وكذا لو 
ج٤  وتقصريه(  تفريطه  عىل  انبنى  ألنه  خيار  له  يكن  مل  لعلمه  تثبت  لو  ما  فجهل  استعجل 
ص٧٩، وهو كخيار العيب يف الفورية وعدمها كام نص عليه املذهب، وملا قرره املدعي وكالة 
عليه  املدعى  بإلزام  حكمت  فقد  كله  لذلك  العامرة،  إفراغ  بعد  الكمبيالة  بثمن  مطالبته  من 
أصالة بتسليم املدعي مبلغ مليونني ومائتني ومخسة وسبعني ألف ريال يف ١٤٣٥/٦/١هـ، 
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وبعرضه عىل املدعى عليه وكالة قرر عدم قناعته باحلكم، فجرى إفهامه أن له حق االعرتاض 
وطلب االستئناف خالل ثالثني يوما، وذلك بتقديم الئحة اعرتاضية، وإن مضت املدة دون 
تقديم اعرتاض سقط حقه يف االعرتاض بطلب االستئناف واكتسب احلكم القطعية، وختمت 
احلكم،  نسخة  االنتظار الستالم  عليه  أن  وأفهمته  والنصف صباحا،  الثامنة  الساعة  اجللسة 
وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ.

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   ٣٤١٣٤٦٧٦٦ برقم  بالطائف  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة 
١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
العامة بالطائف، املسجل برقم ٣٥١٦٦٧٢١ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ، املتضمن دعوى 
)...( ضد )...(، وبدراسة الصك وصـورة ضبطـه والئحته االعرتاضية تقـررت املوافقـة 

علـى احلكم، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٤٦٨٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

رقم القرار:٣٥٣٠٣٢٣٩ تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٥

بيعا-اأرضا-اطمبانقلاممكياهاالممشرتيا-اتعذراتقميلاتألرضا-اأملاساماباقميمهاا
لمبمديةا-ارداتلدعوىا-احقاتللجوعاعىلاتلبائع.

تألملاتلقاميارسلا)٥ال/ا(ايفا٤ا/٤ل/اا٤اهـ.

إلزامهم بتسليمه  بائع أرض طالبا  أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليهم بصفتهم ورثة 
األرض التي اشرتاها من مورثهم وسلمه كامل ثمنها إال أنه تويف قبل إفراغها للمدعي، وقد 
غاب املدعى عليهم مع تبلغ وكيلهم بالدعوى فتم السري فيها بغياهبم، ونظرًا لكون األرض 
عىل  يدها  بوضع  املنطقة  أمانة  بتعميد  يقيض  سام  أمر  بشأهنا  صدر  أن  سبق  الدعوى  حمل 
األرض و تشكيل جلنة للنظر يف تعويض املشرتين، وألن تلك اللجنة قررت أن أصحاب 
املبايعات العادية ال يمكن تعويضهم بأراٍض لعدم توفر مساحات كافية وأن هلم الرجوع 
عىل من باعهم، وألن املدعي أرص عىل دعواه بطلب إلزام املدعى عليهم بتسليمه األرض 
مع أهنا ليست بيد املدعى عليهم وال حتت ترصفهم، لذا فقد حكم القايض برد الدعوى، 
وأفهم املدعي أّن له املطالبة بالثمن الذي دفعه، فاعرتض املدعي، وصدق 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  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٨٦٥١٨٤ وتاريخ  ٣٥١٧٤٦٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ، 
لسامع  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ، 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املدعي  حرض  وفيها   ،)...( ورثة  ضد   )...( دعوى 
رشطة  مركز  مدير  خطاب  وردنا  وقد  عليهم،  املدعى  حيرض  ومل   )...( رقم  املدين  السجل 
العليا رقم ٣١٧٩ يف ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ املتضمن أنه »تم إبالغ وكيل الورثة )...(«، ثم 
إنه يف عام ١٣٩٦هـ اشرتيت من  قائال  ادعى  ثم  قائال: أطلب سامع دعواي،  املدعي  قرر 
 )...( طريق  عىل   )...( باملخطط  الواقعة   )...( رقم  األرض   )...( عليهم  املدعى  مورث 
 ٢٠ بطول   )...( رقم  أرض  قطعة  اجلنوب  من  ييل:  كام  وأطواهلا  وحدودها   ،)...( رشق 
مرتا، ومن الشامل شارع عرض ١٥ مرتا بطول ٣٠ مرتا، ومن الرشق قطعة رقم )...( بطول 
مرت  ستامئة  اإلمجالية  ومساحتها  مرتا،   ٣٠ بطول   )...( رقم  قطعة  الغرب  ومن  مرتا،   ٣٠
مربع، وذلك حسب ما تضمنه ورقة املبايعة املرفقة باملعاملة، بثمن إمجايل قدره ثالثة عرش 
ألف ريال استلمه مورث املدعى عليهم، وقد تويف قبل أن يفرغ يل، لذا أطلب إلزام الورثة 
ضمن  من  األرض  هذه  أن  علاًم  دعواي،  هذه  يل،  املذكورة  األرض  بإفراغ  عليهم  املدعى 
أرايض )...( املعروفة الواقعة رشق )...(، هكذا قرر، هذا وقد سبق أن وردنا خطاب وكيل 
إمارة منطقة الرياض املساعد رقم ٧٢٦٣٧ يف ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ اجلوايب عىل كتابنا رقم 
٣٤/٢٢٩٨٠٦ اخلاص بطلب اإلفادة حيال ما تم بخصوص أرايض )...( وما تم اختاذه 
من إجراءات، وقد تضمن خطاب وكيل اإلمارة آنف الذكر أن األرض املذكورة سبق أن 
باملوافقة عىل ما  القايض  السامي رقم ٨/٢١٥ يف ١٤١٨/٠٤/١٤هـ  صدر بشأهنا األمر 
يدها عىل هذه األرض  األمانة بوضع  تعميد  الرياض من  أمري  امللكي  السمو  رآه صاحب 
إىل قطع  الغري وختطيطها وتوزيعها  أمالك  أو مع  املصفاة  منها مع  يتداخل  ما  استبعاد  بعد 
منها،  املشرتين  تعويض  للنظر يف  املعنية  ثم تشكيل جلنة من اجلهات  مناسبة، ومن  سكنية 
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ومن مل يقبل بذلك فله الرجوع عىل من باعه، وقد قررت اللجنة بأن املساحة املباعة بموجب 
العادية  املبايعات  التي تم ختطيطها، هذا غري أصحاب  أكثر من مساحة األرض  الصكوك 
البالغة مساحتها حسب ما ورد للجنة مليونني وسبعني ألفًا ومائتني ومرت  واحد مربع، وهبذا 
ترى اللجنة عدم إمكانية تعويض أصحاب املبايعات العادية نظرًا لعدم توفر األرض، وأن 
ما تم بيعه هلم بموجب عقود وأوراق مبايعات عادية فلهم حق الرجوع عىل من باعهم إذا 
رغبوا يف ذلك وفقًا لألمر السامي الكريم ا.هـ، ومرفق باخلطاب صورة من األمر السامي 
املشار إليه، وبعرض ذلك عىل املدعي قال: إن عقد البيع صحيح وقد استلم مورث املدعى 
عليهم الثمن كامال، وليس يل عالقة بام جاء يف اخلطاب املذكور وأطلب إلزام املدعى عليهم 
بتسليمي أريض هكذا قرر، فبناء عىل ما تقدم، وبام أن املدعي يطالب بإلزام املدعى عليهم 
بتعميد  القايض  أعاله  إليه  املشار  السامي  األمر  عىل  وبناء  املذكورة،  األرض  قطعة  بإفراغ 
األمانة بوضع يدها عىل األرض ومن ثم تشكيل جلنة للنظر يف تعويض املشرتين، وبناء عىل 
ما تضمنه خطاب وكيل إمارة منطقة الرياض املساعد املشار إليه من أن اللجنة التي شكلت 
التي  األرض  مساحة  من  أكثر  الصكوك  بموجب  املباعة  املساحة  بأن  قررت  الغرض  هلذا 
تم ختطيطها، وأن أصحاب املبايعات العادية ال يمكن تعويضهم لعدم توفر األرض وهلم 
الرجوع عن من باعهم. ا.هـ مما يعني أّن األرض املطالب بإفراغها ليست بيد املدعى عليهم 
املدعى  املدعي وإخالء سبيل  برد دعوى  وليست حتت ترصفهم، لذلك كله فقد حكمت 
عليهم من هذه الدعوى، وأفهمت املدعي أّن له املطالبة بالثمن الذي دفعه، وبعرض احلكم 
عىل املدعي قرر عدم القناعة واستعد لتقديم الئحة اعرتاضية، فأفهم باملراجعة يوم االثنني 
ثالثني  خالل  عليه  االعرتاض  حق  وله  احلكم  نسخة  الستالم  ١٤٣٥/٦/١٤هـ  القادم 
يوما من التاريخ املذكور، فإذا انتهت هذه املدة ومل يقدم الئحته االعرتاضية فيسقط حقه يف 
االعرتاض ويكتسب احلكم القطعية، واختتمت اجللسة، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ.
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نقل ملكية

القضايا  لتدقيق  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  الرياض  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  احلقوقية 
برقم  واملقيدة  ١٤٣٥/٦/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٦٥١٨٤ برقم  بالرياض  العامة  املحكمة 
القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/١هـ  ٣٥١٩٢٧٥١٤وتاريخ 
باملحكمة الشيخ / )...( املسجل برقم ٣٥٢٧٤٧٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٠هـ، اخلاص 
بدعوى / )...( بالسجل املدين رقم )...( ضد/ ورثة )...(، بشأن إفراغ أرض عىل النحو 
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  واملتضمن  بالصك،  املوضح 
يوجب  ما  يظهر  مل  أنه  الدائرة  تقرر  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  وصورة ضبطه 

النقض، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.



ت�سليم ثمن
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ت�سليم ثمن

 لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

رقم القضية: ٣٥٧٣٥٣١ تارخيها: ١٤٣٥
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠١ رقم القرار: ٣٥٢٩٩٩٤٤ 

بيعا-اسيارةا-اعدماتقميلاتلثمنا-اوفاةاتملشرتيا-اطمباإثباتاتلبيعا-اإسلترابالدعوىا-ا
وجوداسارصينابنياتلورثةا-اشاهدامعدلارشعًاا-ايمنياتملدعياتملكممةا-اثبوتاتلدعوى.ا

شهادةاتلشهوداوتليمنياتملكممة.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه باألصالة عن نفسه وبوكالته عن البالغني من ورثة 
والده وواليته عىل القصار منهم طالبا إثبات أن بذمة مورث املدعى عليهم مبلغًا قدره مائة 
ومخسون ألف ريال ثمن سيارة باعها عليه املدعي ومل يسدد ثمنها له، وبعرض الدعوى عىل 
فقد طلب  الورثة  من  أقر بصحتها، ولوجود قارصين  أصالة ووكالة ووالية  عليه  املدعى 
القايض من املدعي البينة عىل دعواه فأحرض شاهدا معداًل رشعا فشهد بصحة الدعوى، كام 
أدى املدعي اليمني املكملة طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القايض بثبوت املبلغ املدعى 

به يف ذمة مورث املدعى عليهم، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بحائل، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٥٧٣٥٣١ برقم  املساعد  بحائل  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
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١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٣٥٩٢٦٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ، ويف 
حرض  وفيها   ،٠٩  :١٧ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ  املوافق  اخلميس  يوم 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وحرض حلضوره )...( سعودي 
بموجب   )...( عن  ووكياًل  نفسه  عن  أصياًل   )...( رقم  املدين  جل  السِّ بموجب  اجلنسية 
إقامة رقم )...(، بموجب الوكالة الصادره من كتابة عدل حائل الثانية برقم ٣٥١٢٢٤٤٧ 
 ،)...( املدين رقم  جل  السِّ بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  يف ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ، وعن 
يف   ٣٥١٤٤٤٨٤ برقم  املنورة  باملدينة  الثانية  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
جل املدين رقم )...( وعن  ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ، وعن )...( سعودي اجلنسية بموجب السِّ
اجلنسية  سعودي   )...( وعن   )...( رقم  املدين  جل  السِّ بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
جل املدين رقم  جل املدين رقم )...(، وعن )...( سعودي اجلنسية بموجب السِّ بموجب السِّ
جل املدين رقم )...(، وعن )...( سعودي  )...(، و عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السِّ
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حائل 
الثانية برقم ٣٥١٤٩٦١٧ يف ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ واملخول له فيها املرافعة واملدافعة واإلقرار 
واإلنكار وإحضار الشهود وقبول احلكم واإلعرتاض عليه وبالوالية عىل إخوته القارصين، 
وهم )...( املولودة يف ١٤٢٣/١٠/٢٨هـ، و )...( املولود يف ١٤٢٥/٠٤/٠٧هـ، و )...( 
املولودة يف ١٤٢٧/٠١/٠٧هـ و )...( املولودة يف ١٤٢٨/٠٦/١٦هـ أوالد )...( وذلك 
بموجب صك الوالية الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٣١٧٣٩١٤ يف ١٤٣٣/٠٤/٠٥هـ 
برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  حرص  صك  بموجب  وذلك   ،)...( ورثة  وهم 
مورث  بعت  إنني  دعواه:  حترير  يف  املدعي  وقال  ١٤٣٣/٠٤/٠٤هـ  يف   ٣٣١٧٠٣٥٨
املدعى عليهم سيارة من نوع )...( صنع عام ٢٠٠١م وذلك بتاريخ ١٤٢١/٠٩/١٧هـ 
بمبلغ إمجايل قدره مائة ومخسون ألف ريال )١٥٠٠٠٠( مؤجلة ملدة سنة مل يسدد منها شيئًا، 
أطلب إثبات أن هذا املبلغ بذمة مورث املدعى عليهم، هذه دعواي، وبسؤال املدعى عليه 
أصالة ووالية ووكالة أجاب بقوله: ماذكره املدعي يف دعواه كله صحيح مجلة وتفصياًل، ثم 
طلبت البينة من املدعي عىل صحة دعواه فأحرض للشهادة وأدائها )...( سعودي اجلنسية 
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جل املدين رقم )...(، وبسؤاله عام لديه من شهادة شهد قائاًل: أشهد هلل تعاىل  بموجب السِّ
بأن مورث املدعى عليهم )...( اشرتى من املدعي سيارة )...( صنع عام ٢٠٠١م بمبلغ 
إمجايل قدره مائة ومخسون ألف ريال مؤجلة ملدة سنة وكان ذلك بتاريخ ١٤٢١/٠٩/١٧هـ 
وأنا وقعت عىل عقد البيع املربم بينهام، هكذا شهد، ثم طلبت من املدعي معدلني لشهوده 
جل املدين رقم )...( و)...( سعودي  فأحرض كاًل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السِّ
جل املدين رقم )...(، فشهدا بعدالة الشاهد وثقته، ثم طلبت من املدعي  اجلنسية بموجب السِّ
اليمني املكملة لبينته فحلف بعد إذين له بقوله: )واهلل العظيم أنني بعت مورث املدعى عليهم 
)...( سيارة من نوع )...( جي إكس صنع عام ٢٠٠١م وذلك بتاريخ ١٤٢١/٠٩/١٧هـ 
بمبلغ إمجايل قدره مائة ومخسون ألف ريال )١٥٠٠٠٠( مؤجلة ملدة سنة ومل يسدد منها يل 
يشء حتى اآلن، واهلل العظيم(، فبناء عىل ماتقدم من الدعوى واإلجابة وإقرار املدعى عليه 
أصالة ووكالًة وواليًة وال عذر ملن أقر، وللبينة التى أحرضها املدعي املنحرصة يف الشاهد 
املعدل التعديل الرشعي ولليمني املكملة لبينته، هلذا فقد ثبت لدي أن بذمة مورث املدعى 
عليهم )...( مبلغًا قدره مائة ومخسون ألف ريال للمدعي، وبعرض احلكم عىل املدعى عليه 
قرر قناعته باحلكم، وبناًء عىل املادة اخلامسة والثامنني بعد املائة من نظام املرافعات الرشعية 
قررت بعث كامل املعاملة ملحكمة االستئناف ألنه حكم عىل ويل، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ.

بمحكمة  الشخصية  األحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بحائل  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  حائل  بمنطقة  االستئناف 
املساعد رفق كتابه رقم )٣٥٣٥٩٢٦٣( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٤هـ، واملقيدة باملحكمة برقم 
)٣٥٣٥٩٢٦٣( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٨هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ / 
العامة بحائل برقم ) ٣٥٢٧٦٧٦٣( وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ،  باملحكمة  القايض   )...(
ووليًا   )...( ورثة  بقية  نفسه ووكالة عن  أصالة عن   )...( )...( ضد /  بدعوى/  اخلاص 
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عىل القارصين )...( و )...( و )...( و )...( أوالد )...(، بشان مبلغ وقدره مائة ومخسون 
ألف ريال، وذلك قيمة سيارة نوع )...( موديل ٢٠٠١م، وقد تضمن الصك حكم فضيلته 
ثبوت املبلغ املدعى به بذمه مورثهم، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة جرت 
املصادقة عىل ما حكم به فضيلته، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

سلم.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية:  ٣٣٦٣٩٨٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٢ رقم القرار: ٣٥٢٤١٧٨٣ 

بيعا-اأرضا-اطمباباسياتلثمنا-ادفعاباقميمها-اإسلتراخطيابالثمنا-اإفلتغاتألرضا-ا
سكوتاتملدعيامدةاطويمةا-اسقوطاتلدعوىابالاقادما-ارداتلدعوى.ا

تقادماتملطالبةامدةاطويمةاعلفًا.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن جزء من قطعتي أرض 
باعها عليه قبل ثامنية وعرشين عاما وقام بإفراغهام له آنذاك، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أقر بالبيع ودفع بأنه سلم للمدعي كامل الثمن، وبطلب البينة من املدعي أبرز سندا 
إفراغ  قبل  كتبه  أنه  قرر  عليه  وبعرضه  به،  املدعى  باملبلغ  عليه  املدعى  إقرار  يتضمن  خطيا 
األرضني وأنه سلم املدعي باقي الثمن عند اإلفراغ، ونظرًا ألن املدعي مل يذكر مانعًا رشعيًا 
من املطالبة بحقه، وألن سكوت صاحب احلق عن املطالبة بحقه مدة طويلة من الزمن مع 
قدرته عىل ذلك وعدم وجود مانع رشعي يمنعه من املطالبة دليل عىل تركه هلذا احلق وإمارة 
عىل عدم أحقيته به، وألن أن القول املختار يف مدة التقادم أنه راجع الجتهاد القايض، وألن 
مدة سكوت املدعي عن إقامة الدعوى تعد طويلة جدًا، لذا فقد حكم القايض برد الدعوى، 

فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف .
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األحساء،  بمحافظة  العاّمة  املحكمة  القايض يف   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  احلمد هلل 
برقم  األحساء  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناًء 
وتاريخ   ٣٣١٦٦٢٢٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٣٩٨٨
١٤٣٣/١/٢٤هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  وكياًل   )...( رقم  املدين 
وتاريخ   ١٨٣٠ برقم  الثانية  األحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك 
١٤٣٣/١/١٢هـ جلد رقم ٤٠٦١، والتي ختوله يف املرافعة واملخاصمة واملدافعه وقبول 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( معه  احلارض  عىل  وادعى  عليه،  االعرتاض  أو  احلكم 
السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
برقم ٤٤٠٠  الثانية  الصادرة من كتابة عدل األحساء  الوكالة  رقم )...(، وذلك بموجب 
وتاريخ ١٤٣٣/١/٣٠هـ باجللد رقم ٤٠٨٦، والتي ختوله يف املرافعة واملخاصمة واملدافعه 
١٤٠٥/١٢/١٧هـ  بتاريخ  إنه  دعواه:  حترير  يف  قائاًل  عليه،  االعرتاض  أو  احلكم  وقبول 
الرقم ٢٧٦ حتى  تبدأ من  أراٍض  بلك  للمدعى عليه أصالة عىل  بتطبيق أسهم  قام موكيل 
٢٩٩ من املنطقة ألف من خمطط )...( ما عدا القطعتني رقم ٢٨٢ ورقم ٢٨٤ املخصصتني 
مسجدا، ونظرًا لكون األسهم اململوكة للمدعى عليه ال تكفي يف تطبيق البلك كاماًل؛ لذا 
ومخسامئة  آالف  وثامنية  ستامئة  بمبلغ  ونصفا  سهام  يبيعه  أن  موكيل  من  عليه  املدعى  رغب 
وتسعون ريااًل حتى تفي أسهم املدعى عليه يف تطبيقها عىل كامل البلك، وقد وافق موكيل 
للمدعى عليه يف بيع سهم ونصف وتم إفراغ األرايض للمدعى عليه أصالة، إال أنه مل يسدد 
ملوكيل قيمة السهم والنصف حتى اآلن، لذا أطلب إلزام املدعى عليه أصالة بدفع مبلغ قدره 
ستامئة وثامنية آالف ومخسامئة وتسعون ريااًل، هذه دعواي، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه 
أجاب قائاًل: إن ما ذكره املدعي وكالة من رشاء موكيل من املدعى عليه سهام ونصفا بالقيمة 
املذكورة من خمطط )...( وذلك من أجل أن يطبق له بلك أرايض تبدأ من الرقم ٢٧٦ حتى 
٢٩٩ من املنطقة ألف من املخطط املذكور صحيح كله، ولكن موكيل سدد للمدعي أصالة 



94

ت�سليم ثمن

كامل ثمن السهم والنصف، ومل يبق يف ذمته منها يشء، هذه إجابتي، وبسؤال املدعي عن 
القيمة  سداد  عىل  بينة  عليه  للمدعى  كان  وإن  دعواي،  يف  ذكرته  ما  الصحيح  قال:  ذلك 
فليحرضها، وبسؤال املدعى عليه: هل لدى موكلك بينة عىل سداد املبلغ؟ قال: نعم، فقد 
أفرغ املدعي ملوكيل مجيع األرايض التي اشرتاها من هذا املخطط، ولو كان للمدعي أصالة 
ثمنًا متبقيًا مل يفرغ األرايض ملوكيل، وبسؤال املدعي عن ذلك قال: إن موكيل أفرغ األرايض 
للمدعى عليه قبل سداد املبلغ بناًء عىل طلب املدعى عليه وثقة منه فيه، وقد وثق موكيل حقه 
بكتابة إقرار مرفق صورته باملعاملة، وسبب تأخر موكيل يف إقامة الدعوى ضد املدعى عليه 
به، هكذا قرر، فجرى االطالع عىل صورة  املدعى عليه وثقة  بينه وبني  هو وجود صحبة 
اإلقرار فوجدت نصها: )) نعم أنا )...( عندي والزم ذمتي مبلغ وقدره ٦٠٨٥٩٠ ستامئة 
 )...( أسهم  من  ونصف  سهم  تطبيق  يمثل  وهو  ريااًل،  وتسعون  ومخسامئة  آالف  وثامنية 
وذلك ملكتب )...( العقاري، وهذا باقي قيمة سداد باقي البلوك من ٢٧٦ إىل ٢٩٩ الواقع 
يف منطقة) أ( بعد اإلفراغ يل فيه، وإن شاء اهلل تعاىل أقوم بتسديدها بعد شهرين من تارخيه، 
هذا ما لزم وعليه أوقع((، وبسؤال املدعى عليه وكالة عام جاء يف اإلقرار فقال: لقد راجعت 
موكيل يف هذا اإلقرار وأفادين بأنه كتب اإلقرار، وملا حان وقت اإلفراغ سدد موكيل كامل 
الثمن عند اإلفراغ ومل يبق يف ذمة موكيل من املبلغ املدعى به يشء، علاًم بأن هذا املبلغ ليس 
 )...( املبلغ  كامل  موكيل  سدد  وقد   ،)...( لورثة  حق  هو  وإنام  منفردًا  للمدعي  ملك  هو 
قال:  ذلك  عن  املدعي  وبسؤال  الورثة،  أحد  هو   )...( واملدعي   )...( تويف  وقد  املذكور، 
ال صحة ملا ذكره املدعى عليه من سداد املدعى عليه أصالة لكامل املبلغ، وما ذكره املدعى 
فال علم يل  الورثة  باقي  به عن  منفردًا  ملوكيل  وليس   )...( لورثة  املبلغ  أن  عليه وكالة من 
بذلك، وأطلب الرجوع ملوكيل وسؤاله عن ذلك فأجبته لطلبه، ورفعت اجللسة. ويف جلسة 
أخرى حرض الطرفان، وجرى سؤال املدعى عليه وكالة عن املبلغ املدعى به: هل هو ملوكله 
منفردًا أو أنه لباقي ورثة )...(؟ فقال: إن هذا املبلغ خاص بموكيل منفردًا وليس لورثة )...( 
منه يشء، ثم جرى سؤال املتداعيني عن صك املبايعة فقاال: إن الصك ليس بيدنا وال بيد 
موكلينا وليس لدهيم صورة منه وال نعلم متى تاريخ اإلفراغ، خاصة وأن املدعى عليه باع 
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األرايض بعد إفراغها له، هكذا قررا، وأضاف املدعى عليه وكالة قائاًل: إن مما يؤيد سداد 
موكيل لكامل املبلغ هو ميض مدة طويلة عىل كتابة اإلقرار، ولو كان موكيل مل يسدد املبلغ 
مل يسع املدعي أصالة السكوت عنه طيلة هذه املدة، فبعد سامع الدعوى واإلجابة، وبام أن 
قدره ستامئة وثامنية آالف ومخسامئة وتسعون  مبلغ  بدفع  املدعى عليه  إلزام  يطلب  املدعي 
ريااًل مستحقة له منذ تاريخ ١٤٠٥/١٢/١٧هـ، وقد زعم املدعى عليه سداد املبلغ، وبام 
أن استحقاق املدعي للمبلغ قد مىض عليه ثامنية وعرشون سنة تقريبًا وهي مدة طويلة عرفًا، 
من  واملتأخرون  املالكية  فقهاء  ذكر  وقد  املطالبة،  من  يمنعه  رشعيًا  مانعًا  املدعي  يذكر  ومل 
فقهاء احلنفية أن سكوت صاحب احلق عن املطالبة بحقه مدة طويلة من الزمن مع قدرته 
عىل ذلك وعدم وجود مانع رشعي يمنعه من املطالبة دليل عىل تركه هلذا احلق وأمارة عىل 
عدم أحقيته له، وبام أن القول املختار يف مدة التقادم راجع الجتهاد القايض كام نص عىل 
أن  تقرر  السعودية، وقد  العربية  باململكة  العلامء  كبار  هيئة  اختيار  مالك وهو  اإلمام  ذلك 
مدة سكوت املدعي عن إقامة الدعوى تعترب طويلة جدًا، لذا رددت دعوى املدعي، وبذلك 
حكمت، وبعرض احلكم عىل املدعي وكالة قرر عدم قناعته باحلكم، وأنه يرغب يف رفع 
بتاريخ  بمراجعتنا  فأفهمته  عليه،  اعرتاضية  الئحة  تقديمه  بعد  االستئناف  ملحكمة  احلكم 
١٤٣٣/٠٥/١٩هـ لتسليمه نسخة من احلكم، وأن له مدة ثالثني يومًا من تاريخ تسليمه 
املقررة فإن حقه يف  املدة  نسخة احلكم لتقديم اعرتاضه عليه، فإذا مل يقدم اعرتاضه خالل 
ففهم  القطعية،  للصفة  مكتسبًا  احلكم  ويعترب  ساقطًا،  يكون  احلكم  عىل  االعرتاض  طلب 
ذلك، أما املدعي عليه وكالة فال حاجة لعرض احلكم عليه بناء عىل املادة »١٧٤« من نظام 
املرافعات، لكون احلكم مل يتضمن إلزام موكله بيشء، وللبيان حرر يف ١٤٣٣/٠٥/١٧هـ، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

قرار  وبرفقها  االستئناف  حمكمة  مقام  من  املعاملة  عادت  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
ق/٢   - ٣٣٤٣٦١٤٥ القرار  ورقم  الثانية  احلقوقية  الدائرة  قضاة  الفضيلة  أصحاب 
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وتارخيه ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ ونص احلاجة منه: »بدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة 
االعرتاضية وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل: أواًل: وكالة املدعي ال تشتمل حق اإلقرار، كام 
أنه ال يوجد صورة مصدقة لوكالة املدعى عليه تشتمل عىل اإلقرار أيضًا. ثانيًا: مل نجد أن 
فضيلة القايض طلب أصل اإلقرار املؤرخ يف ١٤٠٥/١٢/١٧هـ وأشار إىل ذلك يف الصك 
وصورة ضبطه. ثالثًا: ورد يف صورة اإلقرار الذي نقله فضيلة القايض أن املبلغ املدعى به 
ملكتب )...( العقاري مل نجد أن فضيلة القايض طلب من املدعي إيضاح من هو مالك املكتب 
يف التاريخ الذي كتب فيه اإلقرار وال بد من ذلك. فعىل فضيلته مالحظة ما ذكر وإكامل ما 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  عليه  املوفق«،  واهلل  الطرفني،  بحضور  نحوه  يلزم 
السجل املدين رقم )...( وكياًل عن )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
األحساء الثانية برقم ١٨٣٠ وتاريخ ١٤٣٣/٠١/١٢هـ جلد رقم ٤٠٦١، والوكالة ختوله 
يف املدافعة واملخاصمة واملرافعة ومل أجدها ختوله يف اإلقرار، كام حرض املدعى عليه وكالة، 
اإلقرار  حق  يف  خيوهلام  بام  وكالتيهام  تعديل  وكالة  عليه  واملدعى  وكالة  املدعي  من  فطلبت 
فاستعدا لذلك، كام طلبت من املدعي أصل اإلقرار املؤرخ يف ١٤٠٥/١٢/١٧هـ فقال: هو 
بيد موكيل، وسوف أبرزه يف اجللسة القادمة، ورفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرض 
املدعي وكالة املذكور هويته يف اجللسة املاضية، كام حرض املدعى عليه وكالة، وعليه أقول 
جوابًا عىل مالحظات أصحاب الفضيلة: أما املالحظة األوىل فقد أبرز املدعي وكالة جديدة 
صادرة من كتابة العدل الثانية باألحساء برقم ٣٤٣٢٣٢٣٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٦هـ، 
وباالطالع عليها وجدهتا تتضمن توكيل )...( لكل من )...( و )...( و )...(، ختوله يف 
عىل  ضبطه  تم  ما  قراءة  جرى  وقد  واإلقرار،  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوي  وإقامة  املطالبة 
املدعى عليه  فأقره، كام جرى االطالع عىل وكالة  الوكيل احلايل  السابق عىل  الوكيل  لسان 
فوجدهتا ختوله يف اإلقرار، فتم إرفاق صورهتا باملعاملة والتصديق عىل الوكالتني بمطابقتهام 
ألصلهام، وأما املالحظة الثانية فقد طلبت أصل اإلقرار الذي تم رصده يف الضبط والصك 
واطلعت عليه، فوجدت أن األصل مطابقًا للصورة التي سبق اإلشارة إليها، وأما املالحظة 
الثالثة فقد سألت املدعي وكالة )...( عن مالك مكتب )...( لالستثامر العقاري وقت كتابة 
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اإلقرار فقال: إن مالك املكتب هو موكيل )...(، وأبرز أصل شهادة تسجيل مؤسسة فردية 
صادرة من وزارة التجارة والصناعة فرع األحساء برقم )...( وتاريخ ١٤٠٢/٠٢/٢٦هـ، 
فوجدت هبا أن مكتب )...( لالستثامر العقاري صاحبه )...(، هذا ما لزم جوابًا عىل مالحظة 
أصحاب الفضيلة، وال أزال مستمرًا عىل ما حكمت به، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة 
قرر عدم القناعة وأنه يرغب يف تقديم الئحة اعرتاضية عليه، فأفهمته بمراجعتي يوم الثالثاء 
املوافق ١٤٣٤/٠٤/٢٣هـ لتسليمه نسخه 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، وسيتم إعادة املعاملة ملقام حمكمة االستئناف للمواصلة 
يف تدقيق احلكم، أما املدعى عليه وكالة فبناء عىل املادة ١٧٤ من نظام املرافعات فال حاجة 
لعرض احلكم عليه؛ لكون احلكم مل يتضمن إلزامه بيشء، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٤/١٧هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وكياًل 
عن )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل األحساء الثانية برقم ٣٥٤٨٨٨٩ 
واملرافعة،  واملدافعة  الدعاوي  وإقامة  املطالبة  يف  ختوله  والتي  ١٤٣٥/٠١/١٠هـ،  وتاريخ 
وقد عادت املعاملة من مقام حمكمة االستئناف وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة 
٣٤٢٣٢٦٦١ -ق/٢وتاريخ  برقم  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الثانية  احلقوقية 
١٤٣٤/٦/٦هـ، ونصه بعد املقدمة: ))وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة 
االعرتاضية وأوراق املعاملة وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة القايض عىل قرارنا ذي الرقم 
يف  طلب  بالوكالة  املدعي  أن  لوحظ  ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ  والتاريخ  ٣٣٤٣٦١٤٥/ق٢/ب 
املبلغ  كامل  تسديد  من  ذكره  ما  صحة  عىل  عليه  املدعي  يمني  اإلحلاقية  االعرتاضية  الئحته 
املدعى به، ومل نجد أن فضيلة القايض أجرى شيئًا حيال ذلك، فعىل فضيلته مالحظة ما ذكر 
أقول جوابًا عىل مالحظة  ا.هـ، وعليه  املوفق((  الطرفني واهلل  يلزم نحوه بحضور  ما  وإكامل 
أصحاب الفضيلة بأن احلكم برد دعوى املدعي كان بناء عىل القول بسقوط الدعوى بالتقادم، 
الدعوى وتوجهها يف  قبول  يعني  التحليف  إذ  املدعى عليه؛  يتعارض مع حتليف  املبدأ  وهذا 
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ما  املدعى عليه وال أرى حتليفه واحلال  اليمني عىل  املدعى عليه، ألجل ذلك مل أعرض  حق 
حكمت  ما  عىل  مستمرًا  أزال  وال  الفضيلة،  أصحاب  مالحظة  عىل  جوابًا  لزم  ما  هذا  ذكر، 
قناعته باحلكم، وأنه يرغب يف تقديم الئحة  املدعي وكالة قرر عدم  به، وبعرض احلكم عىل 
اعرتاضيه عليه، فأفهمته بمراجعتي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ لتسليمه نسخه 
من احلكم، وأفهمته بتعليامت االستئناف التي أفهم هبا سابقًا، ففهم ذلك، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٧هـ.
حمكمة  يف  الثانية  احلقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥٨٢٥٦٩٩ وتاريخ 
برقم  األحساء  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/١٩هـ 
القايض  الصادر من فضيلة  الصك  املرفق هبا  ٣٤١١٥٢٧٤٦ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ، 
بشأن  ١٤٣٣/٥/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٥٣٢٩٨ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة 
دعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلة القايض بام هو 
مدون ومفصل فيه، وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق 
املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة القايض عىل قرارنا ذي الرقم ٣٤٢٣٢٦٦١/

ق٢/ب والتاريخ ١٤٣٤/٦/٦هــ، قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل 
املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٥/١٢هــ.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية:  ٣٥٣١٢١٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢١ رقم القرار: ٣٥٢٨٧٤٠٠ 

بيعا-اأرضا-اطمباتلثمنا-ادفعابالغلرا-اأرضاخمصصةالمملتفقاتلعامةا-اعملاتملدعىا
عميها-اسلتراسقلاتخلربتءا-اعدماتلغلرا-اإلزتمابدفعاتلثمن.

ا-اعدماوجوداتلبينة.

2-اتقليلاأهلاتخلربة.

باعها  باقي ثمن قطعة أرض  بتسليمه  إلزامه  املدعى عليه طالبًا  املدعي دعواه ضد  أقام 
عليه ونقل ملكيتها له ومل يسلمه املدعى عليه باقي ثمنها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أقر بصحتها ودفع بأن املدعي قد غرر به لكون األرض خمصصة لبناء مرفق حكومي فقط 
وال يستطيع أن يبني عليها غري ذلك وطلب فسخ العقد، ثم أقر املدعى عليه بأنه كان يعلم 
بتخصيص األرض للمرافق احلكومية، وقد وردت إفادة قسم اخلرباء باملحكمة متضمنة أن 
األرض تستحق الثمن الذي بيعت به، ونظرًا ألن املدعى عليه مل يقم بينة عىل وجود الغرر 
املبلغ  بتسليم  املدعى عليه  القايض  ألزم  لذا فقد  به،  املدعي عىل نفي ما دفع  ورفض يمني 
املتبقي من ثمن قطعة األرض للمدعي وأفهم املدعى عليه بأن له يمني املدعي عىل نفي ما 

دفع به متى طلبها، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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وبناء  املنورة،  باملدينة  العامة  املحكمة  القايض يف   )...( أنا  فلدي  وبعد  احلمد هلل وحده 
برقم  املكلف  املنورة/  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٥١٤٩١١١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٣١٢١٩
١٤٣٥/٠١/١٤هـ، ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ افتتحت اجللسة الساعة 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املدعى /  حرض  وفيها  والنصف،  عرش  احلادية 
بموجب   )...( عن  وكيال  بصفته   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض   ،)...( رقم  املدين 
الوكالة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٢/١هـ، واملخول له فيها حق املطالبة وإقامة الدعاوى 
والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة  واملرافعة 
واإلبراء وطلب اليمني ورده واالمتناع عنه، وادعى قائال: لقد بعت عىل املدعى عليه أصالة 
قطعة أرض يف حي )...( بـــ )...( قطعة رقم )...( من املخطط رقم )...( بمبلغ وقدره 
)١٣٠٠٠٠٠( مليون وثالثامئة ألف ريال، سلمني منها مبلغا وقدره )٣٠٠٠٠٠( ثالثامئة 
حتى  يسددها  مل  ريال  مليون   )١٠٠٠٠٠٠( وبقي  موكله  باسم  اإلفراغ  وتم  ريال،  ألف 
اآلن، أطلب إثبات ذلك وإلزامة بالسداد، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائال: 
وكذلك  ذكره  الذي  باملبلغ  ذكرها  التي  األرض  قطعة  ناحية  من  دعواه  يف  املدعي  ماذكره 
سداده ملبلغ )٣٠٠٠٠٠( ثالثامئة ألف ريال صحيح، ولكن املدعى عليه قد غرر بموكيل، 
وحيث إن القطعة املباعة مرفق حكومي وقال له املدعي يمكنه إنشاء عليها ما يريد وليست 
ببيعها  موكيل  قام  ثم  بذلك،  األمانة  لدى  خطاب  ولديه  حكومي،  مرفق  إلنشاء  حكرا 
وإفراغها لشخص آخر اسمه )...( بناء عىل ذلك األساس الذي ذكرته بعاليه، وبمراجعته 
لألمانة رفضوا ذلك وقالوا ال يمكن اإلنشاء عليها إال مرفق حكومي، وعليه أطلب فسخ 
عىل  ذلك  وبعرض  إجابتي،  هذه  األرض،  قطعة  املدعي  ويأخذ  الثمن،  برد  وإلزامه  البيع 
له  أقل  ومل  حكومي  مرفق  أهنا  يعلم  كان  األرض  موكله  عىل  بعت  حينام  أجاب:  املدعى 
هناك خطاب باألمانه إلنشاء مايريد، ثم ملاذا مل يأيت قبل بيعها وإفراغها للمشرتي )...(؟ 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة أجاب: صحيح، موكيل كان يعلم أهنا مرفق حكومي 
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القطعة  لإلفادة عن  النظر  هليئة  الكتابة  قررت  ثم  بعاليه،  به كام ذكرت  املدعي غرر  ولكن 
عن بيعها بالثمن الذي ذكره املدعي وهي مرفق حكومي هل تستحقه أم ال، وحلني حضور 
رقم  النظر  هيئة  قرار  وردنا  وقد  الطرفان  حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفعت  ذلك 
٣٥/١٤٩١١١ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ، ونص احلاجة منه: )نفيدكم بأنه تم الوقوف 
عىل العقار املذكور واململوك للمدعو/ )...( بموجب الصك املرفق صورته رقم )...( يف 
١٤٣٣/٠٧/٢٣هـ، والواقع يف حي )...( مع املدعي وتبني لنا أنه عبارة عن أرض، لذا 
نرى أنه طاملا أن العقار ممكن بيعه ونقله بصوره طبيعية وعادية فإنه يف هذه احلاله ال يوجد 
جاء  ما  املدعي:  قال  الطرفني  عىل  وبعرضه  املوفق(،  واهلل  لنا  ظهر  ما  هذا  الثمن،  يف  فرق 
القرار  يف  جاء  ما  قائاًل:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  وبعرضه  الواقع،  وهو  الصحيح  هو  فيه 
بعاليه صحيح واألرض حمل النزاع تستحق ثمنها الذي تم االتفاق عليه، ولكن اإلشكال أن 
املدعي قد باعها عىل موكيل عىل أنه يمكن االستفادة منها يف بناء مرشوع استثامري وليست 
حكرَا ملرفق حكومي وتم رشاؤها عىل هذا األساس، ثم طلبت البينة من املدعى عليه وكالة 
عىل ما دفع به فأجاب بأنه ليس لديه بينة عىل ذلك إال موكله، وكذلك )...( الذي اشرتى 
األرض من موكله، فسأله: هل لديك بينة غري ذلك؟ فأجاب بأنه ليس لديه سوى ذلك، 
ثم سألته: هل تريد يمني املدعي؟ فأجاب بأنه ال يريد وال يقبل يمينه، فبناًء عىل ما تقدم من 
الدعوى واإلجابة وما قرره الطرفان، ونظرًا ملصادقة الطرفني عىل رشاء موكل املدعى عليه 
األرض املذكورة بمبلغ )١٣٠٠٠٠٠( مليون وثالثامئة ألف ريال وصل املدعي منها مبلغ 
املنوه عنه بعاليه عىل أن األرض  النظر  )٣٠٠٠٠٠( ثالثامئة ألف ريال، ونظرًا لقرار هيئة 
تستحق الثمن ومصادقة الطرفني عىل ذلك، ونظرًا لعدم البينة من املدعى عليه وكالة عىل 
املدعى عليه  ألزمت موكل  املدعي عىل نفي دعواه، وملا سبق فقد  به ورفضه يمني  ما دفع 
بتسليم املبلغ املتبقي لقطعة األرض املذكورة وقدره )١٠٠٠٠٠٠( مليون ريال للمدعي، 
هذا ما ظهر يل وبه حكمت، وأفهمت املدعى عليه وكالة بأن ملوكله يمني املدعي عىل نفي 
ما دفع به متى ما طلبها، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعي القناعة وقرر املدعى عليه 
أقصاها  مدة  عليه يف  الالئحة  ليقدم  احلكم  من  نسخة  تسليمه  فجرى  بالئحة،  االعرتاض 
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فأبدى فهمه،  اليوم، وإذا مضت يسقط حقه يف االعرتاض،  بتاريخ هذا  تبدأ  يومًا  ثالثون 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  التوقيع،  جرى  سبق  ما  وعىل 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، بناء عىل املعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقـم ٣٥١٤٩١١١ وتـاريـخ ١٤٣٥/٦/٨هـ 
واملحالة إلينا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٣٥٢٨٩٠ وتاريخ 
يف  الثانية  احلقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  رئيس  نحـن  مّنا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٦/١٤هـ، 
حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة االطالع علـى احلكم الصادر من فضيلة الشيخ/ 
وتاريخ   ٣٥٢١٧١٥٦ بعـدد  واملسجل  املنورة،  باملدينة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...(
١٤٣٥/٤/٢٠هـ، املتضمن دعوى )...( ضد )...( يف مطالبة مالية، املحكوم فيـه بام دون 
بباطنه، وبدراسـة احلكم وصـورة ضبطـه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة تقـررت 
الوكالة  تاريخ  صحة  أن  إىل  القضية  حاكم  فضيلة  نظر  لفت  مع  احلكم،  علـى  املوافقة 
١٤٣٤/١٢/١هـ وليس ١٤٣٤/٢/١هـ، وأن عليه املصادقة عىل الصورة املأخوذة منها 
لتاليف ذلك مستقباًل، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٠٢٠٢٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٦ رقم القرار: ٣٥٢١٠٣٠٣ 

بيعا-اسيارةا-اوفاةاتملشرتيا-امطالبةاورثاهابباسياتلثمنا-اإسلتراتلورثةا-اوجوداسارصينا
بينهلا-اعقدابيعا-اسندتتاألملا-اشهادةاأحداتلورثةا-احتققامناتحلوتالتاتملرصفيةا-ايمنيا

تملدعيا-اإلزتماباقميلاتلثمنامناتلرتكة.

اا-مااروياأناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاسىضابالشاهداوتليمني.
2ا-اتملادةا)9لا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

ثمن  باقي  بتسليمها  إلزامهم  طالبة  عليهم  املدعى  ضد  دعواها  املدعية  الرشكة  أقامت 
سيارة اشرتاها مورثهم منها، وبعرض الدعوى عىل وكييل املدعى عليهم أقرا بصحتها وأنكر 
أحدمها مقدار املتبقي من الثمن وطلبا التحقق من مقدار املتبقي من ثمن السيارة، وبطلب 
البينة من وكيل املدعية أبرز عقد بيع سيارة بالتقسيط وسندات ألمر منسوبة ملورث املدعى 
تم حتويلها من حساب  التي  املبالغ  النقد متضمنة إمجايل  إفادة مؤسسة  عليهم، كام وردت 
املورث إىل حساب الرشكة املدعية، ثم شهد أحد الورثة املدعى عليهم بصحة الدعوى،كام 
أدى املدير املبارش للتحصيل يف الرشكة املدعية اليمني عىل نفي وصول مبلغ أكثر مما جاء يف 
الدعوى، ولذا فقد ثبت لدى القايض أن بذمة مورث املدعى عليهم املبلغ املدعى به وألزم 
ورثته بتسلميه للمدعية من تركة مورثهم مقدمة عىل الوصية وعىل نصيب الورثة وبه حكم، 
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فاعرتض أحد املدعى عليهم، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

وبناء  بالرياض،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املساعد  بالرياض  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
٣٣٤٠٢٠٢٠ وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣١١١٨٢١٢ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٦/١٥هـ، ويف يوم األحد ١٤٣٤/٠١/١١هـ فتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١٠، 
وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم  )...(، بالوكالة عن )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم  )...( باألصالة عن نفسه وبصفته صاحب 
برقم  الثانية  الرياض  الصادرة من عدل رشق  الوكالة  بموجب  للسيارات،   )...( مؤسسة 
٢٨١٤٩ وتاريخ ١٤٣٢/٠٣/١٩هـ والتي ختوله حق املرافعة واملدافعة والصلح والتنازل 
واإلقرار، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم  )...( بالوكالة 
عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، بموجب الوكالة الصادرة من 
ختوله  والتي  ١٤٣٣/٠٣/٠٨هـ،  وتاريخ   ٣٣١٥٢٣١ برقم  الثانية  الرياض  رشق  عدل 
حق املرافعة واملدافعة واإلقرار والصلح وبالوكالة عن املوكلة املذكورة )...( بصفتها الولية 
وتاريخ   ٣٣٦١٦٤٧ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الوالية  صك  بموجب   ،)...( عىل 
 ٣٣١٥٣٩٥ برقم  الثانية  الرياض  رشق  عدل  من  الصادرة  بالوكالة  ١٤٣٣/٠٢/٠٣هـ 
وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٠٨هـ والتي ختوله املرافعة واملدافعة، كام حرض )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( باألصالة عن نفسه وبالوكالة عن )...(، بموجب الوكالة 
١٤٣٢/١٢/٢٧هـ  وتاريخ   ١٠٣٣٩٩ برقم  الثانية  الرياض  جنوب  عدل  من  الصادرة 
جلد )٥٤٨٥( والتي ختوله حق املداعاة واملخاصمة وبالوكالة عن )...(، بموجب الوكالة 
١٤٣٢/١٢/١٩هـ  وتاريخ   ١٠٠٦٣٥ برقم  الثانية  الرياض  جنوب  عدل  من  الصادرة 
الصادر  الوالية  بموجب صك   )...( وبالوالية عىل  واملخاصمة  املداعاة  والتي ختوله حق 
برقم ٣٢٣٥٤٢٩٦ وتاريخ ١٤٣٢/١٢/١٩هـ، وبالوكالة عن )...(،  املحكمة  من هذه 
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وتاريخ   ١٠٣٤١٧ برقم  الثانية  الرياض  جنوب  عدل  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
موكيل  يف   )...( ورثة  واملنحرص  واملخاصمة  املداعاة  ختوله  والتي  ١٤٣٢/١٢/٢٧هـ 
املدعى عليه األول واملدعى عليه الثاين وموكليه واملوىل عليهم بموجب صك حرص الورثة 
الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٢٣٥٠٩٦٣ وتاريخ ١٤٣٢/١٢/١٧هـ، وادعى األول 
قائاًل: لقد اشرتى مورث املدعى عليهم قبل وفاته وبالتحديد بتاريخ ١٤٢٦/١١/١٧هـ 
من موكلتي مؤسسة )...( للسيارات سيارة من نوع )...( صنع عام )...( م بطاقة مجركية 
بقيمة إمجالية قدرها سبعة وستون ألفًا ومائتا ريال، مقسطة عىل أقساط شهرية وصل منها 
مبلغ واحد وثالثني ألفًا وأربعة ومخسني ريااًل وتبقى يف ذمته مبلغ ستة وثالثني ألفًا ومائة 
وستة وأربعني ريااًل حالة السداد، أطلب احلكم عىل املدعى عليهم بتسليم هذا املبلغ من 
تركة مورثهم، هذه دعواي، وبعرض دعوى املدعي عىل املدعى عليهام قاال: سوف نراجع 
أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  ورفعت  القادمة،  اجللسة  يف  ونجيب  املدعي  وأوراق  موكلينا 
أصالة ووكالة،  الثانية  عليه  واملدعى  وكالة  األول  عليه  واملدعى  وكالة  املدعي  فيها  حرض 
ذكره  ما  بأن  الثاين  عليه  املدعى  أجاب  الدعوى  عىل  عليهام  املدعى  من  اجلواب  وبطلب 
بأن هناك دعوى منظورة لدى فضيلة  املدعى عليه األول  املدعي وكالة صحيح، وأجاب 
القايض هبذه املحكمة الشيخ )...( وهي بخصوص قسمة تركة مورث موكيل، هكذا قال، 
فأفهمته بأن هذه الدعوى مستقلة عن قسمة الرتكة وهي مقدمة عىل النظر يف حقوق الورثة، 
بيانا  وطلبت منه أن جييب بإجابة موضوعية فقال: إن عقد الرشاء صحيح، ولكن نطلب 
بالواصل واملتبقي من قيمة السيارة مع املستندات، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: 
لدي كامل املستندات، ثم أبرز عقد بيع سيارة بالتقسيط عىل مطبوعات مؤسسة )...( مكونا 
من ورقتني مؤرخ يف ١٤٢٦/١١/١٧هـ، وقد تضمن عقد بيع بني املؤسسة املدعية وبني 
ألفًا  وستون  سبعة  قدره  بثمن  م   )...( عام  صنع   )...( نوع  لسيارة  عليهم  املدعى  مورث 
اثنني  ومائتا ريال، وأن املشرتي سلم دفعة أوىل قدرها مخسة عرش ألف ريال وتبقى مبلغ 
ألف  بمبلغ  قسطًا  وثالثون  ستة  بعدد  شهرية  أقساط  عىل  تسلم  ريال  ومئتي  ألفًا  ومخسني 
وأربعامئة ومخسني رياال تبدأ بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥هـ، وقد وقع عىل عىل ورقتي العقد 
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املؤسسة  بالدفع ألمر  تعهد  أبرز عدد ٢٥ سندا  كام  املدعى عليهم  منسوب ملورث  بتوقيع 
املدعية، كل سند بمبلغ ألف وأربعامئة ومخسني رياال موقعة بتوقيع منسوب ملورث املدعى 
مائة وأربعة رياالت، وبعرض ذلك عىل  مبلغ  منه  بأنه دفع  عليهم، وقد دون عىل أحدها 
ورفعت  القادمة،  اجللسة  يف  وأجيب  موكيل  عىل  ذلك  سأعرض  قال:  األول  عليه  املدعى 
وبسؤال  والثاين،  األول  عليهام  واملدعى  وكالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة. 
املتفق  السداد  طريقة  أن  اتضح  العقد  إىل  الرجوع  بعد  إنه  قال:  وكالة  األول  عليه  املدعى 
عليها هي عن طريق أمر مستديم بتحويل مبلغ شهري من حساب مورثنا يف البنك )...( 
التي  التحويالت  إمجايل  عن  لإلفادة  املختصة  للجهة  الكتابة  وأطلب  املدعية،  حساب  إىل 
وصلت إىل حساب املدعية، هكذا قال، وحيث األمر ما ذكر، وحفظا حلق القرص قررت 
جلسة  ويف  اجلواب.  ورود  حلني  اجللسة  ورفعت  ذلك،  عن  لإلفادة  النقد  ملؤسسة  الكتابة 
أخرى حرض فيها املدعي وكالة واملدعى عليه الثاين وكالة، كام حرض )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( بالوكالة عن املدعى عليه األول )...( بصفتها ولية عىل 
)...(، بموجب الوكالة الصادرة من عدل رشق الرياض الثانية برقم ٣٤٧٧٦٢٤٣ وتاريخ 
املرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار، وبالرجوع إىل  ١٤٣٤/٠٦/١٨هـ والتي ختوله حق 
اجللسة املاضية وجدت أن املدعى عليه األول مل جيب بجواب مالق عىل الدعوى، فطلبت 
فهو  املذكورة  بالقيمة  للسيارة  موكلتي  مورث  رشاء  أما  فقال:  الدعوى  عىل  اإلجابة  منه 
صحيح، أما عن السداد فهو أكثر من ذلك، هكذا أجاب، فسألته هل لديه بينة عىل ذلك؟ 
فقال: بينتي التحويالت البنكية، هكذا أجاب، هذا وقد وردنا خطاب مدير عام الشؤون 
القانونية بمؤسسة النقد رقم ٣٤/٣٣٣٦٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ واملرفق به بيان من 
البنك )...( باملبالغ املحولة من حساب مورث املدعى عليهم حلساب الرشكة املدعية، وقد 
جاء جمموعها مبلغ أربعة عرش ألفًا ومخسامئة ريال. ا.هـ، فسألت املدعى عليه األول وكالة 
ألديه زيادة بينة؟ فقال: ليس لدي زيادة بينة، ثم طلبت من املدعي وكالة مزيد بينة عىل دعواه 
رشاء مورث املدعى عليهم للسيارة املذكورة نظرًا لوجود القرص فقال: لدي شهود، ثم قال 
املدعى عليه الثاين: أنا أشهد بصحة رشاء والدي للسيارة املذكورة بالقيمة املذكورة، وأنه 
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مل يسدد سوى املبلغ الذي ذكره املدعي وكالة وأن باقي املبلغ يف ذمته، هكذا شهد، هذا ومل 
أر ما يوجب تعديل الشاهد لظهور العدالة عليه، ولكون الشهادة ليست حمل هتمة، ثم قال 
يرغب  األول هل  املدعى عليه وكالة  ثم سألت  الشهادة،  أكتفي هبذه  إنني  املدعي وكالة: 
يف يمني املدعي عىل نفي وصول مبلغ أكثر من املبلغ املذكور يف الدعوى، فقال: أرغب يف 
يمينه،وبسؤال املدعي وكالة عن مدير الرشكة قال: إنني أنا املدير املبارش لعملية التحصيل 
ومستعد ألداء اليمني عىل ذلك، هكذا قال، فطلبت منه اليمني عىل رشاء املورث للسيارة 
فاستعد لذلك،  أكثر مما ذكر  مبلغ  نفي وصول  لبينته واليمني عىل  املذكورة تكملة  بالقيمة 
بمبلغ  املذكورة  السيارة  اشرتى  قد  عليه  املدعى  مورث  إن  العظيم  )واهلل  قائاًل:  حلف  ثم 
سبعة وستني ألفًا ومائتي ريال، وأنه مل يصل للرشكة موكلتي من قيمة السيارة سوى مبلغ 
واحد وثالثني ألفًا وأربعة ومخسني ريااًل، وأن الباقي يف ذمته مبلغ ستة وثالثني ألفًا ومائة 
وستة وأربعني ريااًل(، هكذا حلف. فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أقر 
املدعى عليهم برشاء مورثهم للسيارة املذكورة بالقيمة املذكورة، ودفع املدعى عليه األول 
الثاين أصالة قد شهد  املدعى عليه  املدعي وكالة، ونظرًا لكون  أكثر مما ذكره  الواصل  بأن 
بصحة بيع السيارة بالقيمة املذكورة وقد جرى تكملة هذه الشهادة بيمني املدعي وكالة وهو 
املدير املبارش، ولقضاء النبي صىل اهلل عليه وسلم بالشاهد مع اليمني، وهذا يعني ثبوت البيع 
بالقيمة املذكورة فيام يتعلق بحق القرص، وألنه ال بينة للمدعى عليه األول فيام دفع به من أن 
املبلغ الواصل أكثر من ذلك، وقد ريض بيمني املدعي، وحيث إن املدعي وكالة هو املبارش 
لعملية التحصيل وقد أدى اليمني عىل نفي وصول مبلغ أكثر مما ذكر؛ لذا فقد ثبت لدي أن 
بذمة مورث املدعى عليهم مبلغ ستة وثالثني ألفًا ومائة وستة وأربعني ريااًل تسلم من تركته 
مقدمة عىل الوصية وعىل نصيب الورثة، وحكمت بذلك، وبعرض احلكم عىل األطراف قرر 
املدعى عليه الثاين واملدعي وكالة القناعة، كام قرر املدعى عليه األول عدم القناعة وطلب 
االستئناف، فأفهم بأنه سوف يتم تسليمه نسخة من صك احلكم بعد انتهاء اجللسة وأن له 
رفع  يتم  االستئناف، وسوف  اعرتاضه خالهلا سقط حقه يف  يقدم  مل  إذا  يومًا  ثالثني  مهلة 
املرافعات،  املادة )١٧٩( من نظام  املعاملة ملحكمة االستئناف نظرًا لوجود القرص حسب 
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وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ.

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 
 ٣٥١٣٨٣٩٥ رقم  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٣١١١٨٢١٢ برقم 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ الصادر من القايض الشيخ / )...( اخلاص بدعوى/ )...( ضد / 
ما  لألكثرية  يظهر  مل  املعاملة  وأوراق  والالئحة  ضبطه  صورة  و  الصك  وبدراسة   ،)...(

يوجب االعرتاض، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعرعر

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٢٩٥٥٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٤ رقم القرار: ٣٥١١٤٤٧٦ 

شهادةا ردا شهادةا-ا سامعا يفا تساخالفا تلثمنا-ا طمبا مؤجلا-ا ثمنا سيارةا-ا بيعا-ا
تلفاسقا-ارداتلدعوى.

سولاصاحباتلرشحاتلكبريا)2/29ل٣اـا٣ل٣(لا»والاتقبلاشهادةافاسقالقولهاسبحانها
 .Z65  43210/] وسولهلا [Z]ZYXا وتعاىللا
وتلشهادةانبأافيجباتلاوسفاعنه..اوألناديناتلفاسقاالايزعهاعناترتكاباحمظورتتاتلدينا
فالايؤمناأناالايزعهاعناتلكذبافالاحتصلاتلثقةابخربه،اإذتاتقلراهذتافالفققانوعاناأحدمهاا

مناجهةاتألفعالافالاخالفايفارداشهادته«.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بتسليمه ثمن سيارة باعها عليه ومل يسلم 
املدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها،  أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  منه شيئًا،  له 
قرر أنه ال بينة لديه ورفض قبول يمني املدعى عليه عىل نفي دعواه، ولذا فقد حكم القايض 
برصف النظر عن الدعوى، فقدم املدعي الئحة اعرتاضية ذكر فيها وجود بينة لديه وطلب 
استخالف قايض البلد الذي يقيم الشاهد يف نطاق اختصاصه يف سامع الشهادة، وقد ورد 
ألن  ونظرًا  خمدرات،  قضية  يف  سجني  وأنه  الشاهد  شهادة  متضمنا  االستخالف  جواب 
مرتكب مثل هذه القضايا ُيعد فاسقًا وال تقبل شهادة الفاسق، لذا فلم يظهر للقايض سوى 
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ما حكم به أواًل، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بعرعر،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٣٥٢٩٥٥٦ برقم  بعرعر  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٣/٠٨/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٣١٥٤٨٣٣٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠٨/١٧هـ، 
ويف يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١٠، وفيها حرض 
الوكيل  بصفته   )...( رقم   املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( وكالة  املدعى 
 ٣٤٤٧٤٥٨ برقم  رفحاء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   ،)...( عن  الرشعي 
وتاريخ ١٤٣٤/١/١٣هـ واملخول له فيها حق املطالبة وإقامة الدعاوي واملرافعة واملدافعة 
اليمني  وطلب  واإلبراء  والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوي  وسامع 
ورده واالمتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها وقبول األحكام ونفيها، وحرض 
حلضوره املدعى عليه )...( سعودي بالسجل رقم )...(، فادعى املدعي وكالة قائاًل: اشرتى 
هذا احلارض من موكيل جيبا من نوع )...( طراز ١٩٩٧م بمبلغ قدره ستون ألف ريال يف عام 
١٤٢١هـ تقريبًا، عىل أن يسدد كامل املبلغ بعد عرشة أيام من تاريخ الرشاء ولكنه مل يسدد 
شيئًا حتى اآلن، فأطلب سؤاله عن ذلك وإلزامه بتسليمي كامل املبلغ املذكور، هذه دعواي 
وأسأله اجلواب، وبسؤال املدعى عليه عام جاء يف دعوى املدعي وكالة أجاب قائاًل: كل ما 
وال  املدعي  موكل  من  املذكور  اجليب  أشرت  فلم  صحيح،  غري  وكالة  املدعي  دعوى  يف  جاء 
صحة هلذه الدعوى مطلقًا، هكذا أجاب، وبسؤال املدعي وكالة: هل لديك بينة عىل ذلك؟ 
ما تقدم  فبناء عىل  املدعى عليه، هكذا أجاب،  أقبل يمني  بينة وال  قائاًل: ليس لدي  فأجاب 
من الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل الوكالة املذكورة أعاله، وإلنكار املدعى عليه ما 
نسب إليه مجلة وتفصياًل، ولعدم وجود البينة لدى املدعي وكالة، وألنه قرر عدم قبوله يمني 
املدعى عليه، وجلميع ما تقدم فقد حكمت برصف النظر عن دعوى املدعي وكالة، وأفهمته 
أن له احلق يف طلب اليمني متى أراد ذلك، وبذلك حكمت، وبعرضه عليهام قرر املدعى عليه 
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القناعة باحلكم وقرر املدعي وكالة املعارضة عىل احلكم، وأفهم بمقتىض التعليامت، وأن عليه 
تقديم الئحة اعرتاضية خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ استالمه نسخة من احلكم، 
وإذا مل يقدم الئحة خالل هذه املدة فسيكتسب احلكم القطعية، وقد جرى تسليم املدعى عليه 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.  التوفيق، وصىل اهلل عىل  وكالة نسخة من احلكم، وباهلل 

حرر يف ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ. 
احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٤/٢٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
املدعي وكالة )...( فجرى سؤاله عام جاء يف الئحته من  العارشة والنصف، وفيها حرض 
أن لديه بينة وهي شهادة الشاهد/ )...( والشاهد/ )...( فأجاب قائاًل: أما الشاهد )...( 
فإنه مل حيرض املبايعة ولكن يعلم عنها من خالل إخباري له بذلك، وأما الشاهد )...( فإنه 
الدوادمي وال أعلم عن سبب سجنه، وإنني أطلب استخالف فضيلة  مسجون يف سجن 
رئيس حمكمة الدوادمي أو من ينيب يف سامع شهادته، وعليه فإين قررت استخالف فضيلة 
رئيس املحكمة العامة بمحافظة الدوادمي أو من ينيب من أصحاب الفضيلة قضاة املحكمة 
التأكد من توفر رشوط الشهادة عىل ما ييل: أن املدعي أصالة/  يف سامع شهادة )...( بعد 
)...( قد باع عىل املدعى عليه )...( سيارة من نوع جيب )...( طراز ١٩٧٧م بمبلغ قدره 
ستون ألف ريال فقط يف عام ١٤٢١هـ، عىل أن يسدد كامل املبلغ بعد عرشة أيام من تاريخ 
الرشاء وبناء عىل املادة ١٠/٣٤/هـ من نظام املرافعات الرشعية والئحته التنفيذية رفعت 
إىل حني ورود جواب االستخالف من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة الدوادمي. 
ويف جلسة أخرى وردتنا املعاملة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالدوادمي باخلطاب رقم 
املكتب  من  الصادرة  الضبط  صورة  ومرفقها  ١٤٣٤/٦/١٣هـ  وتاريخ   ٣٤١٤٣٨٣٦٢
القضائي رقم )...( واملدونة يف جملد الضبط اإلهنائي رقم ٢/١ وهذا نصها )وفيها حرض 
الشاهد/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( البالغ من العمر تسعًا 
بني  احلاصلة  الدعوى  بشأن  لديه  الدعوى، وبسؤاله عام  بطريف  له  قرابة  عامًا، ال  وأربعني 
)...( و )...( قرر قائاًل: أشهد اهلل بأن )...( اشرتى سيارة جيب )...( إنتاج ١٩٩٧م وقام 
ببيع السيارة املذكورة عىل  إثبات هوية، ثم قام )...(  إنه ليس معه  بتسجيله باسمي حيث 
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)...( وكنت حارضًا للمبايعة، وهي بمبلغ ستني ألف ريال تسلم بعد مهلة أظنها شهرا، 
وبسؤاله عن سبب سجنه قال: أنا سجني يف قضية هتمة خمدرات حمكوم عيل يف حمكمة رفحاء 
ناظر  لفضيلة  القضية  إرسال صورة ضبط  يتم  مخسة وعرشين عامًا، هكذا شهد، وسوف 
القضية علاًم أن القضية حقوقية ال يشملها املادة ١٠/٣٤/هـ من نظام املرافعات، والسيارة 
إنتاج عام ١٩٩٧م وليس ١٩٧٧م( ا.هـ، وإىل حني حضور املدعي قررت رفع اجللسة. ويف 
جلسة أخرى حرض املدعي وكالة ومل حيرض املدعى عليه، ثم جرى سؤال املدعي: هل لديك 
زيادة بينة؟ فأجاب قائاًل: ليس لدي زيادة بينة، هكذا أجاب، فبناًء عىل ما تقدم، وملا جاء يف 
جواب االستخالف املذكور يف جلسٍة ماضية، وألن الشاهد سجني قد حكم عليه بالسجن 
ملدة مخسة وعرشين عامًا يف قضية خمدرات، وألن مرتكب مثل هذه القضايا ُيعد فاسقًا، وال 
تقبل شهادة الفاسق، قال صاحب الرشح: )وال تقبل شهادة فاسق لقوله سبحانه وتعاىل: 
[/Z6543210، والشهادة  [ Z]Z YX وقوله: 
نبأ فيجب التوقف عنه )...(، وألن دين الفاسق ال يزعه عن ارتكاب حمظورات الدين فال 
يؤمن أن ال يزعه عن الكذب فال حتصل الثقة بخربه، إذا تقرر هذا فالفسق نوعان أحدمها 
ولكون   ،٣٤٣ ـ   ٣٤٢/٢٩ الكبري  الرشح  شهادته(  رد  يف  خالف  فال  األفعال  جهة  من 
املدعى  ليمني  قبوله  عدم  ماضية  جلسة  يف  قرر  وألنه  بينة،  زيادة  لديه  ليس  وكالة  املدعي 
املدعي  رد دعوى  آنفًا، وقررت  به  ما حكمت  يظهر يل سوى  فلم  تقدم  ما  عليه، وجلميع 
وكالة، وأفهمته أن له احلق يف طلب اليمني متى ما أراد، وبذلك حكمت، وعليه فقد قررت 
رفع املعاملة إىل حمكمة االستئناف كاملتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ.

حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
يف  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل  اجلوف  بمنطقة  االستئناف 
برقم  املحكمة  هذه  لدى  املقيدة  ١٤٣٥/١/٧هـ،  وتاريخ   ٣٣١٥٤٨٣٣٧ برقم  عرعر 
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القايض  فضيلـــة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٥٦٧٨
باملحكمة الشيخ / )...( برقم ٣٤٣٢٩٠٨ وتاريخ ١٤٣٤/٢/٩هــ، اخلاص بدعوى / 
)...( وكالة ضد / )...(، بشأن مطالبة مالية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون 
فإن  والالئحة االعرتاضية  املعاملة  الصك وصورة ضبطه وأوراق  فيه، وبدراسة  ومفصل 
الدائرة تقرر املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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 9اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٤٨٩٨٧ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٤ رقم القرار: ٣٥١٦٦٣٥٧ 

بيعا-اسيارتتا-اثمنامؤجلا-اطمباتلثمنا-ادفعابالقدتدا-ابينةاغرياموصمةاإلثباتها-ا
رفضايمنياتملدعيا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعاتلثمن.

ا-اعدماكفايةاتلبينة.
2-اعدماسبولاتليمني.ا

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه ثمن سيارتني باعهام عىل املدعى 
عليه بثمن مؤجل ومل يسدد له من ثمنهام شيئا، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر برشاء 
السيارتني من املدعي ودفع بأنه سلم له ثمنهام كامال، و بطلب البينة من املدعي أحرض ثالثة 
شهود وبعد سامع القايض لشهادهتم قرر أهنا غري موصلة إلثبات ما دفع به املدعى عليه، 
وأفهم املدعى عليه أن له يمني املدعي عىل نفي دفعه فأجاب بأنه ال يرغب يمينه، ولذا فقد 
يمني  له  بأن  وأفهمه  به،  املدعى  املبلغ  للمدعي  يدفع  بأن  عليه  املدعى  عىل  القايض  حكم 
املدعي عىل نفي دفعه متى رغب بذلك، فاعرتض املدعى عليه، ثم صدق احلكم من حمكمة 

االستئناف. 
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٣٦٤٨٩٨٧ وتاريخ 
١٤٣٣/١١/١٣هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٩٩٧٩٦٥ وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٣هـ، 
والنصف،  الثامنة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٣/١١/٢٨هـــ  املوافق  األحد  يوم  ويف 
عن  وكياًل  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها 
)...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة برقم ٣٣٣٢٣٧٢٦ يف 
١٤٣٣/١٠/٢٢هـ وله فيها حق املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوي والرد عليها واإلنكار 
والصلح والتنازل )...( إلخ حال حضور املدعى عليه أصالة )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، وباالطالع عىل صحيفة الدعوى وجدهتا دعوى يف ثمن مبيع، وقد 
قرر املدعى عليه قائاًل: أطلب تأجيل اجللسة حلل املوضوع وديًا مع املدعي أصالة، حيث 
إنني قد قمت بسداد مجيع املبلغ املطالب به، هكذا قرر، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قرر 
قائاًل: ال مانع لدي مما طلبه املدعى عليه، وأطلب حتديد موعد جلسة أخرى، هكذا قرر، 
ولطلب الطرفني فقد رفعت اجللسة. ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٠١/٠٥هـ افتتحت 
اجللسة الساعة العارشة، وفيها حرض املدعي وكالة حال حضور املدعى عليه أصالة، ثم قرر 
املدعي وكالة قائاًل: مل يتم حل املوضوع بني الطرفني، وأطلب السري يف القضية، فطلبت منه 
حتريره دعواه فادعى قائاًل: إن بذمة املدعى عليه ملوكيل مبلغ وقدره مائة وسبعة ومخسون ألفًا 
ومخسامئة ريال، وذلك قيمة سيارتني األوىل من نوع جيب )...( موديل ٢٠٠٦ ذهبي اللون 
موديل  غامرتني   )...( نوع  من  والثانية  ريال،  ومخسامئة  ألفًا  وتسعون  سبعة  وقدره  بمبلغ 
٢٠٠٥م أبيض اللون بمبلغ وقدره ستون ألف ريال، وجمموع قيمة السيارتني مبلغ وقدره 
مائة وسبعة ومخسون ألفًا ومخسامئة ريال، ومجيع املبلغ حال مل يقم املدعى عليه بسداد أي 
املبلغ حااًل، هذه دعواي،  املدعى عليه بسداد  جزء منه، لذلك فموكيل يطلب احلكم عىل 
أنني اشرتيت  قائاًل: ما ذكره املدعي وكالة من  الدعوى عىل املدعى عليه أجاب  وبعرض 
السيارتني املذكورتني يف الدعوى من موكله باملبلغ املذكور فهذا صحيح، ولكنني قد قمت 
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قائاًل:  قرر  وكالة  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض  أجاب،  هكذا  السيارتني،  قيمة  كامل  بسداد 
السيارتني، هكذا قرر، وبسؤال  ال صحة ملا ذكره املدعى عليه من قيامه بسداد مبلغ قيمة 
البينة وأطلب مهلة  نعم لدي  قائاًل:  بينة عىل ما ذكرت؟ فأجاب  املدعى عليه: هل لديك 
املوافق  األربعاء  يوم  ويف  اجللسة.  رفعت  فقد  عليه  املدعى  ولطلب  قرر،  هكذا  لذلك، 
١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ افتتحت اجللسة الساعة احلادية عرشة والنصف صباحًا، وفيها حرض 
املدعي أصالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( حال حضور املدعي 
وكالة، كام حرض املدعى عليه أصالة، وبسؤال املدعى عليه عن البينة التي طلب مهلة ألجلها 
أحرض للشهادة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ومن مواليد عام 
١٤٠٨هـ، وقرر بأنه يسكن يف خمطط )...( بجوار مسجد )...( بمكة املكرمة، وأنه طالب 
يف جامعة )...( قسم اإلعالم، وبسؤاله عن عالقته باملدعي واملدعى عليه أجاب قائاًل: أما 
املدعي فليس بيني وبينه عالقة، وأما املدعى عليه فهو أخي وشقيقي، وبسؤاله عام لديه من 
شهادة أجاب قائاًل: أنا أعمل لدى املدعى عليه كمدير لقسم التقسيط وسداد املديونيات، 
حيث إن املدعى عليه لديه مؤسسة ورشاكة مع شخص يدعى )...(، واملؤسسة هي لبيع 
املبالغ املذكورة يف الدعوى،  بالنقد والتقسيط، وقد قمت بسداد مجيع  األجهزة الكهربائية 
هذا ما لدي و به أشهد، كام أحرض للشهادة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( ومن مواليد عام ١٣٩١هـ، وقرر بأنه يسكن يف حي )...( بجوار مسجد )...( 
باملدعي واملدعى عليه أجاب  املكرمة ويعمل يف مكتب )...(، وبسؤاله عن عالقته  بمكة 
قائاًل: املدعي ليس بيني وبينه أي عالقة، وأما املدعى عليه أخي الشقيق وبسؤاله عام لديه 
لبيع  مؤسسة  يف   )...( يدعى  لشخص  رشيك  عليه  املدعى  أخي  قائاًل:  أجاب  شهادة  من 
األجهزة الكهربائية بالنقد والتقسيط، وقد اتصل عيل قبل ثالث سنوات، وأخربين بأنه قد 
املذكورة يف هذه  املبالغ  املؤسسة ومن ضمنها  التي عىل  واملديونيات  املبالغ  تم سداد مجيع 
الدعوى، علاًم بأنني قد قمت بالعمل يف هذه املؤسسة براتب شهري، هذا مالدي وبه أشهد، 
وبسؤال املدعي: هل لديك زيادة بينة؟ فأجاب قائاًل: نعم، لدي زيادة بينة، وأطلب مهلة 
لذلك، هكذا قرر، وبعرض الشاهدين وماجاء يف شهادهتام عىل املدعي أصالة قرر قائاًل: أما 
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الشهود فال أعرفهم وال أطعن فيهم بيشء، وأما شهادهتام فأطلب مهلة للرد عليها، هكذا 
١٤٣٤/٠٩/٠٩هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ويف  اجللسة.  رفعت  فقد  الطرفني  ولطلب  قرر، 
افتتحت اجللسة الساعة احلادية عرشة وفيها حرض املدعي وكالة حال حضور املدعى عليه 
أصالة، وبسؤال املدعى عليه أصالة عام طلب مهلة ألجله أحرض للشهادة )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ومن مواليد ١٤٠٦هـ، وقرر بأنه يسكن يف خمطط 
)...( بجوار مسجد )...( بمكة املكرمة، كام قرر بأنه يدرس يف )...(، وبسؤاله عن عالقته 
املدعى عليه فهو  باملدعي سطحية وأما  قائاًل: عالقتي  املدعى عليه أجاب  باملدعي أصالة 
أخي وشقيقي، وبسؤاله عام لديه من شهادة أجاب قائاًل: أشهد هلل تعاىل بأنني كنت وأخي 
الشقيق )...( نأخذ مبالغ مالية من رشيك أخي )...( وهو )...( ونقوم بتسليمها للمدعي 
فإذا   ،)...( ورشيكه   )...( أخي  اشرتاها  سيارات  وأقساط  كمبياالت  مقابل  وهي   )...(
استلم املدعي املبلغ يقوم بتسليمنا كمبياالت، هذا ما لدي وبه أشهد، ثم قرر الشاهد )...( 
ما جاء يف  قرر، وبعرض  أم ال، هكذا  يسلمنا كمبياالت  املدعي  كان  أتذكر هل  قائاًل: ال 
شهادة الشهود عىل املدعي وكالة قرر قائاًل: أما الشاهد )...( فال أعرفه وال أطعن فيه بيشء، 
وأما ما جاء يف شهادهتم فغري صحيح، هكذا أجاب، وبسؤال املدعى عليه: هل لديك زيادة 
بالنفي، ثم  بالنفي، وبسؤال الطرفني: هل لديكام ما تريدان إضافته؟ فأجابا  بينة؟ فأجاب 
جرى إفهام املدعي وكالة بأنه يلزم حضور موكله يف اجللسة القادمة، فأبدى تفهمه لذلك، 
الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١١هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ويف  اجللسة.  ورفعت 
الواحدة ظهرًا، وفيها حرض املدعي أصالة )...( بحول سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( حال حضور املدعي وكالة، كام حرض املدعى عليه أصالة، وقد قرر املدعى 
عليه أصالة قائاًل: لقد اجتمعت أنا واملدعي وكالة )...( ورشيكي )...(، وقد قرر بأنه سيقوم 
بسداد قيمة السيارتني املذكورتني يف الدعوى، وأطلب سؤال املدعي وكالة عن ذلك، هكذا 
قرر، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قرر قائاًل: ماذكره املدعى عليه من حصول االجتامع 
وإقرار )...( بام ذكره فهذا كله صحيح، ولكن برشط أن يتنازل املدعى عليه عن القضيتني 
برقم  املحكمة  لدى  واملقيدة  بجدة  العامة  املحكمة  يف  أقامها  التي   )...( ضد  رفعها  التي 
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الرشاكة  يطالب أحدمها اآلخر بيشء بخصوص  ٣٤٢١٤٤٩٥٠ يف ١٤٣٤/٩/٨هـ وال 
التي بينهام، وال يتقدم أحدمها عىل اآلخر بأي شكوى يف هذه الرشاكة، هكذا قرر، وبعرض 
ذلك عىل املدعى عليه قرر قائاًل: نعم لقد ذكر يل )...( ذلك ولكنني مل أوافق عىل ذلك، 
وطلبت منه إجراء املحاسبة بيننا، هكذا قرر، ثم جرى سؤال املدعي عن عقد البيع فأجاب 
قائاًل: ليس هناك عقد بيع ولكن هناك كمبياالت، وأبرز تسعا وستني كمبيالة كلها مستحقة 
الدفع، بعضها حمرر يف ١٤٢٦/٨/٢هـ والبعض اآلخر يف ١٤٢٧/١/٥هـ، مطبوعة باسم 
)...( بحول، وتتضمن تعهد املدعى عليه بصفته مدينًا بأن يدفع حلساب املدعي أصالة )...( 
املبالغ املذكورة فيها، ويف بعض الكمبياالت مبلغ ألفني ريال والبعض اآلخر ألفني ومخسامئة 
ريال، وجمموع مبالغ هذه الكمبياالت هو مبلغ وقدره مائة وسبعة ومخسون ألفًا ومخسامئة 
ريال، ومذيلة الكمبياالت بتوقيع املدين )...(، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه صادق عىل 
املدعى  املبلغ  بسداد  قيامه  بينات عىل  ما أحرضه من  بأن  املدعى عليه  إفهام  ذلك، فجرى 
أنا ال أرغب بيمني  قائاًل:  له يمني املدعي أصالة عىل نفي ماذكره فقرر  به غري كاف، وأن 
املدعي أصالة، هكذا قرر، وبسؤال الطرفني: هل لديكام ماتريدان إضافته؟ فأجابا بالنفي، 
فبناء عىل ماتقدم من الدعوى واإلجابة، وإلقرار املدعى عليه برشائه السيارتني املذكورتني 
يف الدعوى وهو بحالته املعتربة رشعًا، فقد ثبت لدي هذا اإلقرار ولدفع املدعى عليه بأنه 
قام بسداد القيمة وإلنكار املدعي ذلك، وألنه جرى إفهام املدعى عليه أصالة بأن ما أحرضه 
غري كاف إلثبات قيامه بالسداد وأن له يمني املدعي أصالة عىل نفي ماذكره، وإلقرار املدعى 
عليه بأنه ال يرغب بيمني املدعي أصالة، وألن املرء مؤاخذ بإقراره لذلك كله فقد حكمت 
عىل املدعى عليه بأن يدفع للمدعي أصالة مبلغا وقدره مائة وسبعة ومخسون ألفًا ومخسامئة 
ريال، وأفهمت املدعى عليه بأن له يمني املدعي أصالة عىل أنه مل يستلم املبلغ املدعى به أو 
أي جزء منه متى رغب بذلك، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعي القناعة، أما املدعى 
عليه فقد قرر عدم القناعة ويطلب االستئناف بالئحة اعرتاضية فأجيب لطلبه، وأفهم أن 
عليه مراجعة املحكمة يف يوم اخلميس ١٤٣٥/١/١٨هـ الستالم نسخة من احلكم وإبداء 
معارضته عليه، كام أفهمته أن مدة االعرتاض ثالثون يومًا من هذا التاريخ وأنه إن مل يعدها 
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خالهلا فإن حقه يف االعرتاض يكون ساقطًا ويكتسب احلكم القطعية ففهم ذلك، وانتهت 
اجللسة الساعة الواحدة والنصف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١١هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاَة 
املعاملة  السابعة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل  الدائرة احلقوقية 
وتاريخ   ٣٣١٩٩٧٩٦٥ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
املتضمن  ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٢٨٤٦ برقم  املسجل  املكرمة  بمكة  العامة 
دعوى )...( ضد )...(، وبدراسة الصك وصـورة ضبطـه والئحته االعرتاضية تقـررت 
املوافقـة علـى احلكم، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ل2تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٥٢٢٠١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٤ رقم القرار: ٣٥١٧٨١٧٥ 

بيعا-اسيارةا-اثمنامؤجلا-اتققيطا-ادفعابجهلاباسياتألسقاطا-انكولاعناتجلوتبا-ا
كمبياالتا-ايمنياتملدعيا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعاباسياتلثمنا-احكلاحضوري.ا

تلبينةاويمنياتملدعي.ا

عىل  باعها  سيارة  ثمن  باقي  بتسليمه  إلزامه  طالبا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
وبعرض  أجله،  حلول  مع  له  يسلمه  ومل  شهرية  أقساط  عىل  مؤجل  بثمن  عليه  املدعى 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر برشاء السيارة من املدعي ودفع بأنه ال يعلم مقدار الباقي من 
الثمن وطلب مهلة للتأكد من ذلك، وبعد أن تم إمهاله مهلة كافية غاب عن حضور اجللسة، 
فطلب القايض من املدعي البينة عىل دعواه فقدم كمبياالت منسوبة إىل املدعى عليه، كام أنه 
أدى اليمني عىل صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذ فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه 

بتسليم املبلغ املدعى به للمدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

عىل  وبناء  بالطائف،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٣٦٥٢٢٠١ برقم  بالطائف  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
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١٤٣٣/١١/١٤هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢٠١٠٩٣٤ وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٤هـ، ويف 
يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٠٣/٢٢هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٨، وفيها حرض )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن املدعي بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف برقم ٣٣٣٥٥٤١٧ يف ١٤٣٣/١١/٠٣هـ، كام حرض 
املدعى عليه أصالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤال املدعي 
 ٢٠٠٨ موديل  غامرتني   )...( سيارة  ببيع  موكيل  قام  قائال:  ادعى  دعوى  من  لديه  عام  وكالة 
للمدعى عليه بمبلغ وقدره مائة وعرشة اآلف ريال تسدد أقساطا شهرية بواقع ألف ومخسامئة 
ريال شهريا ملدة ثالث سنوات من تاريخ ١٤٢٩/٠٢/٣٠هـ، وباقي املبلغ يسدد ألفني ريال 
شهريا ابتداء من ١٤٣٢/٠٢/٣٠هـ، وقد وصل منه حتى تاريخ ١٤٣٣/١١/٣٠هـ تسعة 
وأربعون ألفا ومخسامئة ريال، ويتبقى من قيمة السيارة مبلغ وقدره ستون ألفا ومخسامئة ريال، 
حيل سداد آخر دفعة بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٣٠هـ، أطلب إلزامه بتسديد املبلغ املتبقي من قيمة 
السيارة، هكذا ادعى، وبعرض دعوى املدعي عىل املدعى عليه أجاب قائال: ماذكره املدعي 
إن  حيث  هو،  كم  أعلم  فال  واملتبقي  الواصل  املبلغ  ماعدا  صحيح،  ضدي  دعواه  يف  وكالة 
املبلغ  للتأكد من  املشرتي هو أخي )...(، وهو كفيل غارم، وأنا مشرٍت صوريا وأطلب مهلة 
الواصل واملبلغ املتبقي، هكذا أجاب، لذا جرى رفع اجللسة إلمهال املدعى عليه للتأكد من 
صحة املبلغ الواصل واملتبقي، وجرى إفهامه يف حال عدم إحضاره ملا طلب منه فسيتم إكامل 
الساعة  ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ  املوافق  السبت  يوم  موعد  وحدد  القضية،  يف  الرشعي  الوجه 
يف  حرر  وسلم،  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  صباحا  التاسعة 
١٤٣٤/٠٣/٢٢هـ. ويف جلسة أخرى افتتحت اجللسة الساعة التاسعة، وفيها حرض املدعي 
املاضية فقال: مل أحرض ما  وكالة واملدعى عليه، وبسؤال املدعي عن ما طلب منه يف اجللسة 
طلب مني وأطلب أمهايل إلحضاره يف اجللسة القادمة وإحضار املدعي أصالة، لذا قررت رفع 
اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( ومل حيرض املدعى عليه ومل يقدم عذرا لعدم حضوره، وعند سؤال املدعي أصالة عن 
املبلغ املتبقي قرر قائال: لقد بعت للمدعى عليه سيارة )...( موديل ٢٠٠٨ بمبلغ وقدره مائة 
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وعرشة اآلف، وأخرج كمبياالت تبدأ من رقم ٢٤٠٣٤ حتى ٢٤٠٦٣ بمبلغ امجايل قدره ستون 
ألف ومخسامئة ريال املبلغ املتبقي لدى املدعى عليه، وأن املبلغ املسدد قدره تسعة وأربعون ألف 
ومخسامئة ريال، وأطلب من فضيلتكم إلزامه بسداد املبلغ املتبقي وقدره ستون ألف ومخسامئة 
ريال، ويعترب احلكم يف حق املدعى عليه حضوريا مادة ١/٥٥، ثم جرى عرض اليمني عليه 
فاستعد لبذهلا قائال: أقسم باهلل العيل العظيم بأنني بعت سيارة )...( موديل ٢٠٠٨م للمدعى 
عليه )...( بمبلغ وقدره مائة وعرشة اآلف ريال، قد سدد منها يل مبلغ تسعة وأربعون الف 
واملتبقي ستون ألف ومخسامئة ريال، واهلل العظيم، هكذا حلف، وبناء عىل ماتقدم من الدعوى 
واإلجابة، وحيث تغيب املدعى عليه عن اجللسة ومل حيرض ما وعد به من إثبات عىل ما دفع 
به ونحو ذلك، ويف هذا إسقاط حلقه ونكول منه عن اجلواب، وملا أبرزه املدعي من بينة وبذل 
البيع، لذلك كله فقد حكمت  املدعى عليه عىل صحة  اليمني الرشعية، وحيث صادق  معها 
بإلزام املدعى عليه )...( بتسليم املدعي أصاله )...( مبلغ وقدره ستون ألف ومخسامئة ريال، 
وبعرضه عليه قرر القناعة وأمرت بإبالغ املدعى عليه باحلكم، وأن له حق االعرتاض خالل 
ثالثني يوما من استالمه للصك حسب املدة املقررة نظاما، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢١هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
االستئناف بالدائرة احلقوقية األوىل بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل 
وتاريخ   ٣٣٢٠١٠٩٣٤ برقم  بالطائف  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة 
١٤٣٥/٣/٧هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة 
واملتضمن دعوى  وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هــ،  بعدد ٣٤٣٣٦٩٤٧  بالطائف، واملسجل 
)...( ضد/ )...(، واملحكوم فيه بام دون باطنه، وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والالئحة 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  احلكم،  عىل  املوافقة  تقررت  االعرتاضية 

وصحبه وسلم.
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 ا2تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٦٥٧٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١١ رقم القرار:٣٥٢٤٠٥٨٨  

عدولا-ا شهودا شهادةا تلثمنا-ا منا تحلالا تقميلا طمبا مؤجلا-ا ثمنا سيارةا-ا بيعا-ا
يمنياتالساظهارا-احمفاتملبارشالمعقدا-اسامعاتلدعوىاغيابياا-احكلاحضوريا-اثبوتا

تلدعوىا-اإلزتمابدفعاتحلالامناتلثمن.ا

شهادةاتلشهوداويمنياتالساظهار.ا

ألفًا  إلزامها بتسليمه مبلغًا قدره أربعة وثالثون  أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها طالبا 
أقساط  بثمن مؤجل عىل  املدعى عليها  باعها عىل  ومخسامئة ريال مقابل احلال من ثمن سيارة 
شهرية ومل تسلمه له، وقد غابت املدعى عليها مع تبلغها بالدعوى فتم سامعها غيابيا، وبطلب 
البينة من املدعي أحرض شاهدين معدلني رشعا فشهدا بصحة دعواه، كام قرر بأن من بارش العقد 
مع املدعى عليها هو وكيله يف الدعوى، وقد أدى وكيل املدعي يمني االستظهار طبق ما طلب 
منه، ولذا فقد حكم القايض بثبوت انشغال ذمة املدعى عليها بمبلغ وقدره أربعة وستون ألفًا 
ومخسمئة ريال وإلزامها بتسليم احلال منه وقدره أربعة وثالثون ألفًا ومخسمئة ريال إىل املدعي 

حااًل، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٤٣٦٥٧٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠١/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٤١٧٧٨٥٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٠هـ، 
ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٠٤/١٤هـ فتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١١، وفيها حرض 
بموجب  والده  عن  بالوكالة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
١٤٣٠/٦/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٦٨٤٣ برقم  الثانية  املدينة  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
وانتهى الوقت املحدد ومل حترض املدعى عليها، لذا رفعت اجللسة. ويف يوم األحد املوافق 
بدعوى  اخلاصة  صباحًا  والنصف  العارشة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ 
)...( ضد )...( يف قيمة مبيع وفيها حرضت املدعى عليها )...( سعودية اجلنسية بموجب 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( هبا  معرفا  وأحرضت   ،)...( رقم  املدين  السجل 
املدين رقم )...( وانتهى الوقت املحدد ومل حيرض املدعي وال وكيٌل عنه وال قدم عذرًا؛ لذا 
جرى شطب الدعوى للمرة األوىل. ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٧/٢هـ فتحت اجللسة 
عليها  املدعى  حترض  ومل  املحدد  الوقت  وانتهى  بعاليه،  املذكور  وكالة  املدعى  حرض  وفيها 
رغم تبلغها حسب النظام بموجب خطاب رئيس قسم املحرضين رقم ٣٤١٢٣١٣٢١يف 
١٤٣٤/٥/٢٠هـ، املتضمن تبلغ )...( مدير مركز )...( الصحي، وأذنت للمدعي وكالة 
بتحرير دعواه فادعى قائاًل: يف تاريخ ١٤٣٢/٣/١٠هـ باع موكيل عىل املدعى عليها سيارة 
)...( موديل ٢٠٠٩م نوعها )...( غامرة رقم اهليكل )...( بمبلغ وقدره اثنان وسبعون ألف 
الواحد ألف ومخسمئة ريال وسددت  القسط  قيمة  بأقساط شهرية  أن تسددها  ريال، عىل 
سبعة آالف ومخسمئة ريال وقد حل مبلغ وقدره أربعة وثالثون ألفًا ومخسمئة ريال حتى 
هناية ١٤٣٤/٦/٣٠هـ، أطلب إلزام املدعى عليها بدفع الذي قد حل حااًل هذه دعواي، 
القادمة، وعليه قررت رفع  بينة سأحرضها اجللسة  بينة أجاب بقوله: لدي  وبسؤاله: ألك 
العارشة  الساعة  اجللسة  فتحت  ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ  املوافق  السبت  يوم  ويف  اجللسة. 
والنصف صباحًا، وفيها حرض املدعي وكالة )...( املذكور بعاليه ومل حترض املدعى عليها، 
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وبسؤاله عام وعد به أحرض كاًل من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين )...( 
وعمره ٣٨ عامًا، ويسكن يف املدينة املنورة حي )...( ويعمل يف معرض )...( للسيارات 
وهو ابن عم املدعي وكالة، وشهد قائاًل: أشهد هلل أن املدعي باع )...( سيارة )...( غامرة 
٢٠٠٩م بمبلغ اثنني وسبعني ألف ريال أقساطًا شهرية وكان املعرف هلا أخوها )...(، وإنني 
من شهود العقد بني الطرفني، هكذا شهد، وأحرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين )...( وعمره ٣٨ عامًا، ويسكن يف املدينة املنورة حي )...(، ويعمل يف معرض )...( 
للسيارات وهو أخو املدعي وكالة، وشهد قائاًل: أشهد هلل أن املدعي باع )...( سيارة )...( 
غامرة ٢٠٠٩م بمبلغ اثنني وسبعني ألف ريال أقساطًا شهرية، كل قسط ألف ومخسمئة ريال، 
املدعي  فقط، هكذا شهد، وقرر  ريال  مئة  مبلغًا وقدره سبعة آالف ومخس  منها  وسلمت 
وكالة: إنني من أجرى هذا العقد بني الطرفني بصفتي وكياًل عن والدي يل حق الترصف، 
وإنام كتبته باسمه حفظًا حلقوقه؛ لذا طلبت منه إحضار والده ومعديل بينته وما يثبت له حق 
الترصف يف البيع والرشاء عن والده، ولذلك ولالطالع عىل العقد املربم بني الطرفني رفعت 
اجللسة. ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ فتحت اجللسة الساعة الواحدة مساءا 
وفيها حرض املدعي وكالة وأحرض والده )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...(، وبسؤاله عام ذكره ولده قرر: صحيح ولدي وكيل عني يف البيع والرشاء واملطالبة وقد 
أعطيته تفويضًا عامًا يف إدارة أموايل وهو من أجرى عقد البيع مع املدعى عليه، وأبرز الوكالة 
له  الثانية املخولة  املدينة  رقم ٣٦٨٤٣ وتاريخ ١٤٣٠/٦/١٤هـ الصادرة من كتابة عدل 
البيع والرشاء واإلفراغ وقبوله واستالم الثمن وتسليم املثمن واستالم مجيع مايل من حقوق 
واملطالبة هبا واملداعاة واملخاصمة وسامع الدعاوى والرد عليها وإقامة البينة والدفع وقبول 
احلكم واالعرتاض، ثم طلبت من املدعي وكالة يمني االستظهار فاستعد هلا ثم حلف قائاًل: 
واهلل العظيم إن لوالدي يف ذمة املدعى عليها )...( مبلغًا وقدره اثنان وسبعون ألف ريال 
سلمت منها سبعة آالف ومخس مئة ريال وبقي يف ذمتها أربعة وستون ألفًا ومخسمئة ريال، 
ألفًا ومخس مئة ريال مل تسلم منها شيئًا إىل ١٤٣٤/٦/٣٠هـ،  أربعة وثالثون  وحل منها 
وإنني من أجرى العقد عن والدي واهلل عىل ماأقول شهيد، ثم أحرض معديل بينته كاًل من 
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)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و )...( سعودي اجلنسية بموجب 
الشاهدين عدالن مقبوال الشهادة،  السجل املدين رقم )...(، وشهدا قائلني: نشهد هلل أن 
فبناء عىل ماتقدم من الدعوى وإحضار البينة املعدلة وحلف املدعي وكالة يمني االستظهار 
كام طلبت منه، فقد ثبت لدي بأن يف ذمة املدعى عليها )...( للمدعي مبلغًا وقدره أربعة 
وستون ألفًا ومخسمئة ريال، وحكمت عليها بتسليم احلال وقدره أربعة وثالثون ألفًا ومخس 
مئة ريال حااًل، وقررت بعث نسخة من احلكم للمدعى عليه لتقديم اعرتاضها خالل املدة 
النظامية وإال سوف يكتسب احلكم القطعية، ويعد احلكم يف حقها حضوريًا، وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة 
املنورة برقم ٣٤١٧٧٨٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٤هـ، واملحالة  باملدينة  العامة  من املحكمة 
وتاريخ   ٣٥٢٧٤٢٨٢ برقم  املنورة  باملدينة  االستئناف  حمكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا 
يف  األوىل  احلقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  رئيس  نحـن  مّنا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٥/١٠هـ 
حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة االطالع علـى الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
وتاريخ   ٣٤٢٩٣٨٣٦ بعـدد  واملسجل  املنورة،  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   )...(
١٤٣٤/٨/١٠هـ، املتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( يف قيمة مبيع املحكوم فيـه بام دون 
بباطنه، وبدراسـة الصك وصـورة ضبطـه وأوراق املعاملة تقـررت املوافقـة علـى احلكم، 
والغائب عىل حجته متى حرض وطالب، وباهلل التوفيق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى 

آلـه وصحبـه أمجعني.
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 22تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٦٢٣٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٥ رقم القرار: ٣٥١٩٧٨٧٤ 

بيعا-اسيارةا-اثمنامؤجلا-اتققيطا-اعقدابيعا-اشاهدامعدلارشعاا-اتشرتتطاحمولا
حكلا غيابياا-ا تلدعوىا سامعا شخيصا-ا تبميغا تملدعيا-ا يمنيا تلاأخلا-ا عندا تألسقاطا

حضوريا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعاكاملاتلثمن.ا

شهادةاتلشاهداوتليمني.ا

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها طالبا إلزامها بتسليمه مبلغ قدره ستة وأربعون ألفا 
املبلغ  ومخسامئة ريال باقي ثمن سيارة باعها عليها بثمن مؤجل عىل أقساط شهرية، وهذا 
يمثل كامل األقساط املتبقية عىل املدعى عليها لكوهنا تأخرت عن سداد ثالثة أقساط، وقد 
غابت املدعية مع تبلغها لشخصها بإحدى اجللسات، وبطلب البينة من املدعي قدم عقد بيع 
مطابق لدعواه ويتضمن اشرتاط حلول كامل األقساط املتبقية عند تأخر املشرتي يف سداد 
ثالثة أقساط، كام أحرض كاتب العقد بني الطرفني فشهد بصحة دعواه وجر تعديله رشعا، 
فطلب القايض من املدعي اليمني عىل صحة دعواه فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم 
حمكمة  من  احلكم  وصدق  به،  املدعى  املبلغ  للمدعي  تدفع  أن  عليها  املدعى  عىل  القايض 

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 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٨٣٢٦٠٤ وتاريخ  ٣٤١٥٦٢٣٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٦هـ، 
١٤٣٤/٠٤/٠٦هـ، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١١/٠٣هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٥٠: ١١، وفيها حرض املدعي/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
وادعى عىل الغائبة عن جملس احلكم/ )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
١٤٣٤/١٠/١١هـ،  بتاريخ  وطلبت  ١٤٣٤/٠٤/٢٧هـ،  بتاريخ  طلبت  حيث   ،)...(
بموعد اجللسة ومل حترض،  املدير )...(  بتبلغ مساعد  يفيد  ووردنا خطاب قسم املحرضين 
عليها  املدعى  إن  بقوله:  األول  وادعى  حترض،  ومل  ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ  بتاريخ  وطلبت 
اشرتت مني سيارة )...( موديل ٢٠٠٤م بمبلغ )٥٠٠٠٠( مخسني ألف ريال عىل أقساط 
وقدره  مبلغ  سوى  منها  يل  تدفع  ومل  ريال،  ومخسامئة  ألف   )١٥٠٠( شهر  كل  شهرية، 
عقد  يف  املدون  الرشط  بموجب  مجيعها  حلت  وقد  ريال،  ومخسامئة  آالف  ثالثة   )٣٥٠٠(
البيع، أطلب احلكم عليها بدفع املبلغ املتبقي وقدره )٤٦٥٠٠( ستة وأربعون ألفًا ومخسامئة 
ريال، وبطلبه البينة أبرز عقد البيع رقم )١٣٦٢( وتاريخ ١٤٣١/١١/٢٣هـ ووجد فيه: 
)إذا تأخر أكثر من ثالثة أقساط حيل املبلغ الباقي ويسدد فورًا بدون تأخري(، كام وجد فيه 
أن املدعى عليها اشرتت من املدعي السيارة املذكورة يف الدعوى وجمموع املبلغ )٥٠٠٠٠( 
باإلقامة رقم )...(، ولدى  ... اجلنسية  مخسون ألف ريال، كام أحرض للشهادة معه )...( 
 )...( من  اشرتت   )...( بني  الذي  السند  كتب  الذي  أنا  بأنني  باهلل  أشهد  قال:  استشهاده 
السيارة بمبلغ )٥٠٠٠٠( مخسني ألف ريال، وسددت ثالثة آالف ومخسامئة ريال وكتبت 
املدعي:  فسألت  شهد،  هكذا  ذلك،  غري  شيئًا  له  سددت  أهنا  أعلم  وال  يدي،  بخط  ذلك 
ألك مزيد بينة؟ فقال: ال، فطلبت منه تعديل شاهده فأحرض معه لتعديل شاهديه )...(... 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( و   )...( رقم  باإلقامة  اجلنسية 
ولدى استشهادمها قاال: نشهد باهلل أن الشاهد عدل ثقة ال نعلم عنه إال خريًا، فجرى توجيه 
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يمني االستظهار للمدعي فحلف قائاًل: واهلل إن املتبقي يل يف ذمة )...( من السيارة املذكورة 
يف الدعوى مبلغ )٤٦٥٠٠( ستة وأربعون ومخسامئة ريال مل تدفع يل منها شيئًا، فبناء عىل 
حسب  املعدل  الشاهد  ولشهادة  إليه،  املشار  البيع  عقد  يف  جاء  وملا  الدعوى،  من  تقدم  ما 
عليها  املدعى  عىل  حكمت  فقد  لذا  االستظهار،  يمني  املدعي  وحللف  الرشعية،  األصول 
مبلغًا وقدره )٤٦٥٠٠( ستة وأربعون  للمدعي  تدفع  بأن  الغائبة عن جملس احلكم )...( 
رفعه لإلستئناف  ما حرضت، وقررت  متى  الغائبة عىل حجتها  وأن  ريال،  الف ومخسامئة 
حسب النظام، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٤/١١/٠٣هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، بناء عىل املعاملة الواردة 
إلينا من املحكمة العامة باملدينة املنورة رقـم ٣٤٨٣٢٦٠٤ وتـاريـخ ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ، 
واملحالة إلينا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥١٦٨٦١٤ وتاريخ 
يف  الثانية  احلقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  رئيس  نحـن  مّنا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ 
فضيلة  من  الصادر  احلكم  هذا  علـى  االطالع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف  حمكمـة 
الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة باملدينة املنورة، واملسجل بعدد ٣٤٣٤٨٣٠٤ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٠٣هـ، املتضمن دعوى )...( ضد )...( املحكوم فيه بام دون باطنه، وبدراسـة 
الصك وصورة ضبطـه وأوراق املعاملة تقررت املصادقة عىل احلكم، مع العلم أن احلكم يف 
حق املدعى عليها حضوري ألهنا تبلغت لشخصها يف أحد مواعيد اجللسات، واهلل املوفق، 

وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 2٣تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٩٠٥٨٥ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧ رقم القرار: ٣٥٣٠٦٠٦٦ 

بيعا-اسيارةا-اثمنامؤجلا-اطمباتلثمنا-اعقدابيعا-انكولاعناتليمنيا-اسامعاتلدعوىا
غيابياا-اتبميغاباوجهاتليمنيا-احكلاحضوريا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعاتلثمن.ا

.Z_^[]اا-سولاتهللاتعاىللا
2ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلدينامقيض(.

٣ا-تملادةاتخلامقةاوتخلمقونامنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.ا

وعرشون  تسعة  قدره  مبلغ  بتسليمه  إلزامها  طالبا  عليها  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
املدعى عليها وامتنع أحد  بثمن مؤجل، وقد غابت  باعها عليها  باقي ثمن سيارة  ريال  ألف 
الساكنني معها من استالم ورقة التبليغ، وبطلب البينة قدم املدعي عقد بيع مطابق لدعواه، ثم 
قرر القايض توجيه اليمني إىل املدعى عليها وإنذارها أهنا إذا مل حترض ألدائها فإنه سيقىض عليها 
أن  املدعى عليها  القايض عىل  اليمني حكم  بذلك ومل حترض ألداء  تبلغت  أن  بالنكول، وبعد 

تدفع للمدعي املبلغ املدعى به، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

املكرمة،  بمكة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤١٩٠٥٨٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٠١٧٧٤٠ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته 
الوكالة  بموجب   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  وكيال 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة برقم ٣٤١٣٨٣٧٨ يف ١٤٣٤/٢/٥هـ والتي ختوله 
حق املرافعه واملدافعه واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل وطلب اليمني واجلرح والتعديل 
برقم  املحكمة  )...( ومل حترض، وقد وردنا خطاب حمرضي  عليها  املدعى  وانتظرت  إلخ، 
٣٤١٤٠٤٣٦٦ يف ١٤٣٤/٨/١٠هـ ومفاده: بعد الوصول للعنوان اكثر من مرة والطرق 
عىل املنزل تم مقابلة سائق املذكورة، وبسؤاله عن املدعى عليها أفاد باهنا غري متواجدة باملنزل 
حاليا ورفض استالم طلب تبليغ املذكورة بناء عىل طلبها منه، لذا قررت طلب املدعى عليها. 
ويف جلسة أخرى لدي أنا )...( القائم بعمل الشيخ )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة 
حترض،  ومل  املقررة  املدة  انتهت  حتى  عليها  املدعى  وانتظرت  وكالة  املدعي  حرض  املكرمة 
برقم ٣٤١٩٥٦٣٨٧ يف ١٤٣٤/٨/١٣هـ ومفاده:  املحكمة  وقد وردنا خطاب حمرضي 
الرد، ويف  يتم  أوقات خمتلفة ومل  املنزل يف  والطرق عىل  مرة  أكثر من  للعنوان  الوصول  تم 
املرة األخرية تم مقابلة سائق العائلة الذي رفض استالم الطلب وتسليمه للمدعى عليها، 
وطلبت منه مناداهتا لتسليمها الطلب إال أنه ذهب ومل يرجع حيث إهنم بالداخل وهم غري 
متجاوبني، وبسؤال املدعي عن دعواه قال: إن موكيل باع عىل املدعى عليها سيارة من نوع 
)...( بكب غامره إنتاج ٢٠٠٧م بمبلغ وقدره سبعة وأربعون ألف ريال مقسطة شهريا كل 
قسط ألف ريال ابتداء من ١٤٣٠/٥/٢٥هـ، سلمت منها ثامنية عرش ألف ريال والباقي 
املبلغ، هذه  تسعة وعرشون ألف ريال، وقد حلت مجيعها، أطلب احلكم عليها بدفع هذا 
العقد رقم ١٦١٠ يف ١٤٣٠/٥/١٧هـ عىل مطبوعات معرض  دعواي، ثم اطلعت عىل 
وانتظر  وكالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  املدعي.  دعوى  يف  جاء  كام  فوجدته   )...(
املدعى عليها )...( ومل حترض ومل يردنا من حمرض املحكمة ما يفيد بتبليغها، لذا سوف تطلب 
املدعى عليها مرة أخرى ألداء اليمني وإفهامها أنه إذا مل حترض فإهنا تعد ناكلة وحيكم عليها، 
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وذلك ملا تقرر قضاء، وملا جاء يف الالئحة ٤/٥٥ من نظام املرافعات الرشعية. ويف جلسة 
أخرى حرض املدعي وكالة وانتظرت املدعى عليها )...( ومل حترض، وقد حرضت يف وقت 
سابق وقد جرى تبليغها بموعد هذه اجللسة وأخذ توقيعها عليه مع إنذارها أهنا إذا مل حترض 
لشخصها  تبلغت  عليها  املدعى  وألن  الدعوى  يف  النظر  وبعد  عليها،  وحيكم  ناكلة  تعد 
يعتمد عليه يف  مما  النكول  ناكلة وحيكم عليها، وألن  أهنا ستعد  إنذارها  ومل حترض وجرى 
تعاىل:  لقوله  واألداء  الوفاء  الدين  موجب  وألن  الفقهاء،  أقوال  من  الراجح  عىل  احلكم 
املدعى  )الدين مقيض(، فقد حكمت عىل  [ ]^_Z، وقوله صىل اهلل عليه وسلم: 
عليها أن تسلم للمدعي أصاله تسعة وعرشين ألف ريال، ويعترب هذا احلكم حضوريا نظرا 
لتبلغ املدعى عليها لشخصها، وسوف تبلغ املدعى عليها بنسخه منه إلبداء اعرتاضها عليه إن 
رغبت ذلك، وتفهم بأن هلا االعرتاض أثناء ثالثني يوما ابتداء من تسلمها نسخة من احلكم، 
فإن مضت ومل تقدم اعرتاضها سقط حقها يف االعرتاض، واكتسب احلكم القطعية، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاَة 
املعاملة  السابعة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل  الدائرة احلقوقية 
وتاريخ   ٣٤/١٠١٧٧٤٠ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٠٧/٠١هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
املتضمن  ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥١٧٩٣٠٧ برقم  املسجل  املكرمة  بمكة  العامة 
دعوى )...( ضد )...(، وبدراسة الصك وصـورة ضبطـه تقـررت املوافقـة علـى احلكم، 

واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ل2تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١٧٣٣٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٣ رقم القرار: ٣٥٣٣٨٨٠٩ 

بيعا-اسيارتتا-اثمنامؤجلا-اتققيطا-اأتعاباحماماةا-اإنكارامقدتراتلثمنا-ادفعابقدتدا
بعضها-اعجزاعناإثباتاتلدفعا-اعقدابيعا-اتساخالفايفاسامعاتليمنيا-اثبوتاتلدعوىا-ا

إلزتمابقدتداتحلالا-اسدتداتملؤجلاعنداحمولها-ادعوىامقاقمةاباألتعاب.

ا-اتإلسلتراوتلعجزاعناإثباتاتلعجز.
2-ايمنياتملدعي.ا

أقام وكيل املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه بتسليم موكله احلال من باقي ثمن 
إلزامه  أقساط شهرية، كام طلب  بثمن مؤجل عىل  عليه  املدعى  موكله عىل  باعهام  سيارتني 
بسداد ما مل حيل من األقساط يف موعد حلوله، وإلزامه بأتعاب املحاماة، وبعرض الدعوى 
ما دفع  منه وطلب مهلة إلثبات  والباقي  الثمن  بالرشاء وأنكر مقدار  أقر  املدعى عليه  عىل 
به إال أنه عجز عن ذلك مع إمهالة مدة كافية، وبطلب البينةمن وكيل املدعي قدم عقد بيع 
مطابق لدعواه، كام أن موكله أدى اليمني طبق ما طلب منه بعد استخالف املحكمة التي يقيم 
يف نطاق اختصاصها يف سامع اليمني، ولذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه بسداد احلال 
من املبلغ املدعى به وااللتزام بسداد األقساط يف موعدها، وأفهم املدعي أن له املطالبة بأتعاب 

املحاماة يف دعوى مستقلة،فاعرتض وكيل املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بحائل، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٤٣١٧٣٣٩ برقم  املساعد  بحائل  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
١٤٣٤/٠٧/١٠هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٦٥٩٥٤٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ، ويف 
بموجب  سعودي   )...( حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/١٠/٢٠هـ  الثالثاء  يوم 
السجل املدين رقم )...( وكيال عن )...(، بموجب الوكالة الصادره من كاتب العدل يف إمارة 
املرافعة  حق  فيها  له  املخول  ١٤٣٤/٧/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٤٥٨٣١ رقم  الرياض  منطقة 
واملدافعة واإلقرار واإلنكار والصلح وطلب اليمني واالستالم والتسليم، فادعى عىل احلارض 
معه يف املجلس الرشعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائاًل يف تقرير 
دعواه ضده: إن موكيل باع عىل املدعى عليه سيارتني األوىل نوع )...( غامرة صنع عام ٢٠١٠م 
)...( صنع عام ٢٠١٠م بقيمة إمجالية مبلغ وقدره مائة وأربعة وأربعون ألف ريال عىل أقساط 
شهرية، مقدار كل قسط ثالثة اآلف ريال ابتداء من ١٤٣١/١٠/٢٥هـ،  سدد املدعى عليه منها 
مبلغ وقدره واحد ومخسون ألف ريال ٥١٠٠٠ والباقي مبلغ وقدره ثالثة وتسعون ألف ريال، 
حل منه سبعة ومخسون ألف ريال، أطلب إلزامه بتسليمي املبلغ احلال وااللتزام باألقساط املتبقية 
يف آجاهلا مع إلزامه بأتعاب املحاماة املتفق عليها يف العقد وقدرها عرشة اآلف ريال، هذه دعواي، 
وبعرضها عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي من رشائي السيارتني املذكورتني من 
موكله بالقسط الشهري املذكور وبدايته صحيح، وما ذكر من القيمة اإلمجالية والواصل واملتبقي 
االنتظام  ريال يف حالة  ألف  واثنان وثالثون  مائة  اإلمجالية  القيمة  أن  غري صحيح، والصحيح 
ومائة وأربعة وأربعون ألف ريال يف حالة عدم االنتظام باألقساط، وهذا الفارق يمثل أتعاب 
املحاماة، وأما الواصل فالصحيح أن الواصل ثامنية وسبعون ألف ريال والباقي ستة وستون ألف 
ريال، وال مانع لدي من مواصلة األقساط؛ حيث إين توقفت بسبب االختالف بيننا يف الواصل 
واملتبقي، هكذا أجاب، وبعرضه عىل املدعي وكالة قال: الصحيح ما ذكرت، وبسؤاله عن البينة 
عىل القيمة اإلمجالية للبيع قال: بينتي عقد املبايعة وسأحرضه لكم يف اجللسة القادمة، وبسؤال 
املدعى عليه عن بينته عىل ما ادعى وصوله زائدًا عام أقر به املدعي وكالة قال: بينتي حواالت بنكية 



135

سأحرضها يف اجللسة القادمة، ولذلك رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة ومل 
حيرض املدعى عليه، ومل يردنا ما يفيد سبب ختلفه رغم تبلغه، وبسؤال املدعي وكالة عام استمهل 
ألجله أبرز عقد بيع سيارات بالتقسيط رقم ١٤٧م بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٣هـ عىل مطبوعات 
)...( للتجارة والتقسيط، وهو مطابق لدعوى املدعي ومذيل بتوقيع املشرتي وشاهدين وكفالة 
ويف  اجللسة.  رفعت  عليه  املدعى  ولطلب  الدعوى،  بملف  منه  مصدقة  صورة  إرفاقه  جرى 
جلسة أخرى حرض املدعي وكالة ومل حيرض املدعى عليه رغم تبلغه هبذه اجللسة بنفسه حسب 
خطاب قائد كتيبة )...( يف احلرس الوطني رقم ٦٣٨ك ١١١س يف ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ، ونظرًا 
لتخلف املدعى عليه عن جلستني متتاليتني رغم تبلغه بنفسه ودون تقديم عذر مقبول للمحكمة 
اليمني  البينة، وبسؤال املدعي وكالة: هل موكله مستعد ألداء  فقد اعتربته عاجزًا عن إحضار 
عىل نفي دعوى املدعى عليه من أن الواصل ثامنية وسبعون ألف ريال وليس واحدا ومخسني 
ألف ريال؟ قال: أراجع موكيل وأفيدكم يف اجللسة القادمة، فرفعت لذلك اجللسة. ويف جلسة 
املقيد هبذه املحكمة برقم ٣٥١٤٣١٧٤٧ يف  املقدم من وكيل املدعي  أخرى وردنا االستدعاء 
١٤٣٥/٥/١٦هـ املتضمن طلبه استخالف املحكمة العامة بالرياض ألخذ يمني موكله حيث 
املرافعات فقد قررت استخالف فضيلة  إقامته، وبناء عليه واستنادا للامدة ١١٤ من نظام  مقر 
رئيس املحكمة العامة بالرياض أومن ينيبه من قضاهتا ألخذ يمني املدعي أصالة )...( سعودي 
بموجب السجل املدين رقم )...( بالصيغة التالية: )واهلل العظيم الذي ال إله إال هو إنني بعت 
عىل )...( السيارتني املوصوفتني يف دعوى وكييل )...( ضده بقيمة إمجالية قدرها مائة وأربعة 
وأربعون ألف ريال مقسطة مل يسددين منها سوى واحد ومخسني ألف ريال والباقي وقدره ثالثة 
وتسعون ألف ريال ال زال يف ذمته(، وأمرت بالكتابة للمحكمة العامة بالرياض بذلك مع صورة 
من ضبط الدعوى ورفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة واملدعى عليه وقد 
راجعنا املدعى عليه بعد اجللسة املحددة يف ٤/١٩/ ١٤٣٥هـ، وأفاد أن لديه بينة سيحرضها 
االستخالف  بشأن  الكتابة  ذلك  بعد  منا  جرى  ثم  يراجع،  فلم  انتظاره  فجرى  أسبوع،  خالل 
السابقة، فوردنا اجلواب  املدعي وكالة يف اجللسة  بناء عىل طلب  الرياض  العامة يف  للمحكمة 
مرفقا به صورة مصدقة من صحيفة ١٧ من الضبط رقم ٣٠/١١٥/ حقوقي، وقد أدى املدعي 
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أصالة اليمني املدونة سلفا لدى فضيلة القايض )...(، ثم قرر املدعي وكالة قائال: إن احلال حتى 
هذه اجللسة أربعة وثامنون ألف ريال أطلب إلزامه هبا وااللتزام باألقساط املتبقية يف آجاهلا مع 
أتعاب املحاماة املشار إليها يف دعواي سابقا، هكذا قرر، فبناء عىل ماتقدم من الدعوى واإلجابة، 
وحيث أقر املدعى عليه برشائه السيارتني من املدعي، وادعى أن القيمة اإلمجالية خمتلفة حسب 
انتظامه يف السداد، ثم ادعى أن الواصل أكثر مما أقر به  االنتظام بالسداد من عدمه وأقر بعدم 
املدعي وكالة ومل حيرض البينة عىل ذلك رغم إمهاله أكثر من مرة، وبناء عىل يمني املدعي أصالة 
عىل نفي دعوى املدعى عليه أن الواصل أكثر مما أقر به، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: “البينة عىل 
املدعي واليمن عىل من أنكر”؛ لذا فقد ثبت لدي أن بذمة املدعى عليه للمدعى مبلغ وقدره ثالثة 
وتسعون ألف ريال، وحكمت بإلزامه بتسليم املدعي ماحل منها وقدره أربعة وثامنون ألف ريال 
وااللتزام باألقساط املتبقية يف آجاهلا، ورصفت النظر عن طلب املدعي وكالة احلكم له بأتعاب 
املحاماة، وأفهمته بالتقدم بذلك بدعوى مستقلة، وبعرض احلكم قنع به املدعى عليه واعرتض 
املدعي وكالة، وطلب تدوين اعرتاضه شفهيا بقوله: )معرتض لعدم احلكم يل بأتعاب املحاماة 
مع وجود رشط متفق عليه بذلك يف عقد البيع(، هكذا قرر، وطلب رفعه ملحكمة االستئناف 
مبارشة فأجيب لطلبه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٧/١٤هـ.

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 ٣٤١٦٥٩٥٤٢ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٢هـ، واملقيدة لدى املحكمة 
بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٩هـ املرفق هبا الصك رقم ٣٥٣٢٣٤١٤يف ١٤٣٥/٧/٢١هـ، الصادر 
من فضيلة القايض )...( اخلاص بدعوى )...( بالوكالة عن )...( ضد )...(، بشأن مطالبة 
مالية عىل الصفة املوضحة يف الصك، وقد تضمن الصك حكم فضيلته كام هو مدون ومفصل 
فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة جرت املصادقة عىل ما حكم به فضيلته، 



137

مع تنبيه فضيلته إىل أنه ال مانع مستقبال من نظر أجرة املحاماة من ضمن الدعوى األصلية، 
كتابة  وكذلك  والصك،  الضبط  يف  أصالة  املدعي  حلفها  التي  اليمني  نص  تدوين  وكذلك 
الصك تكون بخط واضح حسب التعليامت، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.



138

ت�سليم ثمن

 ل2تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٤١٩٨٠١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٧ رقم القرار:٣٥٣٦٨٧٠٩  

تعذرا تملدعيا-ا يمنيا شيكاتا-ا بيعا-ا عقدا تلثمنا-ا طمبا مقاعملا-ا أثاثا بيعا-ا
تلابميغا-اإعالنايفاتلصحيفةا-اسامعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيايبا-اإلزتمابدفعاتلثمن.

.Zonmlk]اا-اسولهاتعاىللا
2ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)اكلاتملقملاعىلاتملقملاحلتمادمهاومالهاوعلضها(.ا

٣ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)عىلاتليدامااأخذتاحاىاتؤديه(.ا
لا-امااجاءايفاتملغنياالبناسدتمةا)لا/ل9(لا“ وحيكلاعىلاتلغائب،اإذتاصحاتحلقاعميها
تلبينة،ا سامعا تحلاكلا منا وطمبا آخل،ا بمدا يفا غائبا عىلا حقاا تدعىا منا أنا ومجماها

وتحلكلاهبااعميه،افعىلاتحلاكلاإجاباه،اإذتاكممتاتلرشتئط”.
لا-اتملوتدا)لا/ط(او)لا/٣(او)لل(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن أثاث مستعمل اشرتاه 
بالدعوى لعدم  تبليغه  املدعى عليه وتعذر  به، وقد غاب  املدعى  ثمنه  باقي  منه ومل يسلمه 
اإلعالن يف  كام جرى  وإبالغه،  عنه  للبحث  املختصة  للجهة  الكتابة  عنوانه فجرى  معرفة 
الصحيفة املحلية عن موعد اجللسة، ثم قرر القايض السري يف الدعوى غيابيا، وبطلب البينة 
املدعى  باملبلغ  املدعى عليه  الدعوى وشيكات صادرة من  البيع حمل  املدعي قدم عقد  من 
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به، كام أنه أدى اليمني عىل صحة دعواه طبق ما طلب منه، وملا أحرضه املدعي أصالة من 
بينة وألدائه اليمني املقوية املتضمنة عدم دفع املدعى عليه للمبالغ املستقرة يف ذمته، لذا فقد 
حكم القايض بإلزام املدعى عليه الغائب عن جملس احلكم أن يسلم للمدعي املبلغ املدعى 

به، والغائب عىل حجته متى حرض، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
٣٢٤١٩٨٠١ وتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٢١هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٢١٢١٣٧٤٥ وتاريخ 
١٤٣٢/٠٩/٢١هـ، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٢/١٠/٠٩هـ افتتحت اجللسة، وفيها 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وكيال عن )...(، بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل جدة برقم ٦٥٦٤٠ وتاريخ ١٤٣٢/٧/١٧هـ 
ومل حيرض املدعى عليه )...( وال وكيل عنه ومل يردنا ما يفيد بتبليغه. ويف جلسة أخرى يوم 
وكالة ومل حيرض  املدعى  وفيها حرض  اجللسة  افتتحت  املوافق ١٤٣٣/٠٣/١٢هـ  السبت 
املدعى عليه )...( وال وكيل عنه، وقد وردنا خطاب شعبة البحث والتحري برقم ٤٧٤٣ 
وتاريخ ١٤٣٣/٣/٨هـ، وفيه: نفيد فضيلتكم بالرجوع للحاسب اآليل طرفنا اتضح بأن 
عنوان املذكور أعاله جدة حي )...( بجوار سوق )...( هاتف رقم )...( ا.هـ. ويف جلسة 
أخرى يوم األربعاء املوافق ١٤٣٣/٠٨/٢٨هـ افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي وكالة 
)...( الوكيل الرشعي عن )...( بموجب الوكالة رقم ٦٥٦٤٠ يف ١٤٣٢/٧/١٧هـ جلد 
١٠٨٤٩ الصادرة من كتابة عدل شامل جدة الثانية، ومل حيرض املدعى عليه )...( لعدم تبلغه. 
ويف جلسة أخرى لدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة اخللف لفضيلة 
وفيها حرض  اجللسة،  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٨/١٠هـ  األربعاء  يوم  )...(، ويف  الشيخ 
تبلغه،  يظهر  ومل  يمثله  من  وال  عليه  املدعى  حيرض  ومل  سابقة  جلسات  يف  احلارض  املدعي 
وبتالوة ما تم رصده يف جلسات سابقة صادق املدعي عليه، هذا كام قرر املدعي قائال: ال 



140

ت�سليم ثمن

أعرف حمل إقامة املدعى عليه وهو غري موجود يف العنوان الوارد من قبل البحث والتحري 
ومل نستطع الوصول له، أطلب إبالغه عن طريق املحافظة بناء عىل املادة ١٨/ط من نظام 
عليه  املدعى  إلبالغ  جدة  ملحافظة  الكتابة  قررت  فقد  لذا  قرر،  هكذا  الرشعية،  املرافعات 
املوافق  األحد  يوم  الرشعية. ويف جلسة أخرى  املرافعات  نظام  املادة ١٨/ط من  بناء عىل 
افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي وكالة )...( احلارض يف اجللسة  ١٤٣٤/١١/٠٢هـ 
مدير رشطة حمافظة جدة  كتاب  يمثله، وقد وردنا  عليه وال من  املدعى  السابقة ومل حيرض 
رقم ١٨/٤٠/١٤٨٨ والتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ واملتضمن: )نفيد فضيلتكم بأنه بعد 
بجوار سوق   )...( عنوانه حي  اتضح  املذكور  بالبحث عن  املختصة طرفنا  اجلهة  تكليف 
)...(، وبالبحث ميدانيا وبالسؤال بصفة رسية إال أنه مل يتم العثور عليه، كام تم االتصال عىل 
جوال رقم )...( أكثر من مره ويف أوقات متفاوتة إال أنه ال يرد، علام بأنه تم إبالغه بموعد 
نظام  من   )٣/١٨( املادة  بمقتىض  وكالة  املدعي  إفهام  جرى  لذا  الرقم(،  نفس  عىل  سابق 
املرافعات الرشعية والئحته التنفيذية وأن عليه اإلعالن عن موعد اجللسة القادمة يف أحد 
الصحف الرسمية املنترشة يف املنطقة فاستعد لذلك. ويف جلسة أخرى يوم األربعاء املوافق 
١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي وكالة ومل حيرض املدعى عليه )...( 
ليوم   )...( املدعي وكالة اإلعالن يف صحيفة  أبرز  تبلغه، هذا كام  يظهر  يمثله ومل  وال من 
الثالثاء ١١ ذو القعدة ١٤٣٤هـ العدد )...(، واملتضمن اإلعالن عن موعد هذه اجللسة، 
هذا كام قرر املدعي وكالة قائال: أطلب السري يف الدعوى غيابيا، هكذا قرر، لذا وبناء عىل 
املادة )٥٧( من نظام املرافعات الرشعية فقد قررت السري يف الدعوى غيابيا، هذا وبسؤال 
املدعي وكالة عن دعواه أجاب قائال: إن املدعى عليه اشرتى من موكيل أثاثا مستعمال بقيمة 
ألف ريال واملتبقي  مائة  مبلغ  بتسليم موكيل  املدعى عليه  قام  ألف ريال،  ثالثامئة ومخسني 
املبلغ  موكيل  بتسليم  عليه  املدعى  إلزام  أطلب  السداد،  حالة  ريال  ألف  ومخسون  مائتان 
املتبقي، هكذا أجاب، وبسؤاله عن بينته أبرز نسخة من العقد، وبسؤاله عن أساس العقد 
أجاب قائال: أطلب إمهايل إلحضاره يف اجللسة القادمة. ويف جلسة أخرى يوم األحد املوافق 
١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
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املدين رقم )...(، كام حرض املدعي وكالة احلارض يف اجللسات السابقة )...( ومل حيرض املدعى 
يف  أجله  من  استمهل  عام  وكالة  املدعي  وبسؤال  هذا  تبلغه،  يظهر  ومل  يمثله  من  وال  عليه 
اجللسة السابقة أبرز املدعي أصالة نسخة من العقد املؤرخ يف ١٤٣٤/١١/٢٩هـ املتضمن: 
حفيظة  اجلنسية -بموجب  )...( -سعودي  السيد /  من:  كل  بني  والرتايض  االتفاق  )تم 
النفوس رقم )...( بتاريخ ١٣٩٦/١١/٤هـ صادرة عن الطائف ويطلق عليه فيام ييل من 
هذا العقد )الطرف األول(. السيد/ )...( -سعودي اجلنسية -بموجب بموجب السجل 
املدين رقم )...( ويطلق عليه فيام ييل من هذا العقد )الطرف الثاين(. عىل إبرام عقد البيع 
املدرجة رشوطه فيام ييل: املادة/١/: باع الطرف األول للطرف الثاين املحتويات واملعدات 
يف جممع فلل )...( يف حي )...( الكائن يف شارع )...( يف جدة، ويقرر الطرف الثاين بأنه 
عاين املكان املباع املعاينة النافية للجهالة، ووجده مع مرافقه وحمتوياته باحلالة املوضحة يف 
يتجزأ من هذا  فيال عىل حالتها، ويعترب هذا املحرض جزءًا ال  املرفق لكل  حمرض االستالم 
فيال من  ما حتتويه كل  األوىل كل  باملادة  املذكورة  الفلل  تعني حمتويات  املادة/٢/:  العقد. 
مفروشات وأجهزة كهربائية وحتف ولوحات موجودة يف كل فيال من فلل املجمع التسعة. 
املادة/٣/: اتفق الطرفان عىل أن يكون مبلغ البيع /٣٥٠٠٠٠/ ريال سعودي فقط ثالثامئة 
ومخسون ألف ريال سعودي، تدفع عىل أربع دفعات كام ييل: الشيك األول:/١٠٠٠٠٠/ 
مائة ألف ريال سعودي عند التوقيع عقد البيع. الشيك الثاين: /١٠٠٠٠٠/ مائة ألف ريال 
سعودي يف تاريخ ١/٥/٢٠٠٤/م. الشيك الثالث:/١٠٠٠٠٠/ مائة ألف ريال سعودي 
يف  سعودي  ريال  ألف  مخسون   //٥٠٠٠٠ الرابع:  الشيك  ١/٨/٢٠٠٤/م.  تاريخ  يف 
بتوارخيها  الدفعات  سداد  بمواعيد  الثاين  الطرف  يلتزم  أن  عىل  ١/١٢/٢٠٠٤/م  تاريخ 
املحددة أعاله بدون أي تأخري مهام كان السبب. املادة/٤/: أقر الطرف الثاين بمسؤوليته 
عن املعدات واألجهزة واملفروشات من حلظة توقيع عقد البيع، وتعهد بدفع املبالغ املرتبة 
عليه حسب بنود هذا العقد بالتواريخ املبينة أعاله. املادة/٥/: أقر الطرفان بأن املكيفات 
الوكيل  توقيع   )...( األول  الطرف  األسايس.  للاملك  ملك خالص  واملطابخ هي  املركزية 
الرشعي الطرف الثاين )...( مجيع الشيكات املذكورة بعاليه صدرها ابني )...(، وأنا مسؤول 
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عنها مسؤولية تامة يف حال عدم رصفها وأحتمل كافة املسؤولية توقيع )...( (. هذا كام أبرز 
املدعي الشيك رقم )...( واملسحوب عىل البنك )...( بمبلغ )١٠٠٠٠٠ ريال( والشيك 
رقم )...( بمبلغ وقدره )٥٠.٠٠٠ ريال( مسحوب عىل البنك )...( والشيك رقم )...( 
عن  أصالة  املدعي  وبسؤال   ،)...( البنك  عىل  مسحوب  ريال(   ١٠٠٠٠٠( وقدره  بمبلغ 
استعداداه لليمني عىل عدم سداد املدعى عليه للمبالغ املستحقة يف ذمته أجاب قائال: ال مانع 
عندي وأنا مستعد ألدائها، ثم حلف قائاًل بعد أن أذنت له: )واهلل العظيم الذي ال إله إال هو 
لقد تعاقدت مع املدعى عليه )...( عىل رشاء مجيع املفروشات وحمتويات جممع فلل )...( يف 
حي )...( بجدة بقيمة وقدرها )٣٥٠٠٠٠ريال( ثالثامئة ومخسون ألف ريال استلمت منها 
مائتان  )٢٥٠٠٠٠ريال(  وقدره  مبلغ  بذمته  يل  واملتبقي  ريال  ألف  مائة  )١٠٠٠٠٠ريال( 
ومخسون ألف ريال (، هكذا حلف، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وملا أحرضه 
املدعي أصالة من بينة، وألدائه اليمني املقوية املتضمنة عدم سداد املدعى عليه للمبالغ املستقرة 
يف ذمته، ولقوله تعاىل: [Zonmlk، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: )كل 
ما  اليد  عليه وسلم: )عىل  اهلل  دمه وماله وعرضه(، ولقوله صىل  املسلم حرام  املسلم عىل 
أخذت حتى تؤديه(، وملا قرره الفقهاء: )وحيكم عىل الغائب إذا صح احلق عليه، ومجلته أن 
من ادعى حقا عىل غائب يف بلد آخر، وطلب من احلاكم سامع البينة، واحلكم هبا عليه، فعىل 
احلاكم إجابته، إذا كملت الرشائط(. انظر املغني البن قدامة ٩٥/١٠، لذلك كله فقد ألزمت 
املدعى عليه )...( الغائب عن جملس احلكم أن يسلم املدعي أصالة املبلغ املدعى به وقدره 
قررت  وقد  به،  قنع  املدعي  احلكم عىل  وبتالوة  ريال(،  ألف  )مائتان ومخسون   ٢٥٠٠٠٠
نظام  من   )٤/١٧٦ ( هبا  املعمول  الالئحة  بناء عىل  عليه  للمدعى  احلكم  من  نسخة  بعث 
املرافعات الرشعية، وأن للمدعى عليه تقديم اعرتاضه للمحكمة خالل مدة ثالثني يوما تبدأ 
من تاريخ تبلغه باحلكم، وأنه إذا مضت مدة االعرتاض ومل يقدم خالهلا الئحته االعرتاضية 
يسقط حقه يف االعرتاض ويكتسب احلكم القطعية والغائب عىل حجته متى حرض، وباهلل 
التوفيق، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ.

افتتحت اجللسة،  املوافق ١٤٣٥/٠٨/٠٦هـ  احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األربعاء 
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هذا وقد وردنا كتاب رشطة حمافظة جدة برقم ١٨٢٠١٠٤٢٠ بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ 
واملتضمن: )نفيدكم بأنه تم طلب املذكور عن طريق العمدة، وقد وردت اإلفادة أنه حرض 
الوكيل الرشعي )...( وال يعرف عنوان املدعى عليه وذلك حسبام يتضح من إفادة العمدة 
ملحكمة  احلكم  بعث  قررت  فقد  احلكم  بنسخة  عليه  املدعى  تبليغ  ولتعذر  لذا  املرفقة(، 
االستئناف لتدقيقه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٨/٠٦هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن رئيس 
عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  الثالثة  احلقوقية  الدائرة  وأعضاء 
الصك الصادر من فضيلة الشيخ: )...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة واملسجل 
 ،)...( ضد   )...( دعوى  واملتضمن  ١٤٣٥/٠٤/١٧هــ،  وتاريخ   ٣٥٢١٢٦٢٣ بعدد 
واملحكوم فيه بام دون باطنه، وبدراسة احلكم وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم، 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ل2تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٧٢٤٦٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٩ رقم القرار: ٣٥٣١٠١٠٠ 

تلثمنا-ا بيعاأسهلا-اثمنامؤجلا-اتققيطا-اتشرتتطاحمولاتألسقاطاتملؤجمةا-اطمبا
عقدابيعابالاققيطا-ايمنياممثلاتلشخصيةاتملعنويةا-اتعذراتلابميغا-اسامعاتلدعوىاغيابياا-ا

حكلاغيايبا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعاكاملاتلثمن.ا

 .Z_^[\]Z]اا-اسولهاتعاىللا
2ا-اسولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)تملقمموناعىلارشوطهل(.

٣ا-اسولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلاتملدعىاعميه(.
“ وإذتاباعاتلوكيلاعىلاعيباكانابهافمهاردهاعىلاتملوكلا تبناسدتمةايفاتملغنيلا لا-اسولا
ألناتملبيعايلدابالعيباعىلامناكاناله،افإناكاناتلعيبامماايمكناحدوثه..افإناأنكلها

تلوكيلافاوجهتاتليمنياعميه”.
حمفا ورضاها بعيبها تلغائبا موكمها عملا بائعها تدعىا “فإنا تلفلوعلا صاحبا سولا لا-ا

تلوكيلاأنهاالايعملاذلك،اوردهاوأخذاحقهايفاتحلال”.
لا-اتلفقلةاتلثالثةامناتملادةا)لل(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية،وتلالئحةاتلثامنةامناذتتا

تملادة.

أقام وكيل الرشكة املدعية دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بتسليمه مبلغ قدره مائة 
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ومخسة وأربعون ألفا وستامئة وأربعة عرش رياال باقي ثمن أسهم باعتها موكلته عىل املدعى 
عليه بثمن مؤجل عىل أقساط شهرية ومل يسلمه هلا مع حلول مجيع األقساط بموجب الرشط 
الوراد يف العقد املتضمن حلوهلا عند التأخر يف السداد، وقد غاب املدعى عليه وتعذر تبليغه 
بالدعوى، وبطلب البينة من وكيل املدعية قدم عقدي بيع أسهم بالتقسيط عىل املدعى عليه، 
كام حرض املبارش للحسابات يف الرشكة املدعية وأدى اليمني عىل صحة الدعوى، ولذا فقد 
حكم القايض بإلزام املدعى عليه بدفع املبلغ املدعى به للمدعية، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف. 

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٩٢٠٣٥٦ وتاريخ  ٣٤١٧٢٤٦٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٥هـ، 
١٤٣٤/٠٤/١٥هـ، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ افتتحت اجللسة الساعة 
بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   ،٠٩  :٠٠
املدين رقم )...( بصفته وكيل بموجب وكالة  وكيال عن )...( سعودي بموجب السجل 
رقم ٧٢٤٤ يف ١٤٣٢/١٢/٢٥هـ الصادرة من كتابة العدل يف وزارة التجارة واملوكل هبا 
من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن )...( و )...( 
املرصفية   )...( رشكة  إدارة  جملس  أعضاء  من  بصفتهم   )...( و   )...( و   )...( و   )...( و 
الصادر   ،)  )...( )مرصف  األسايس  والنظام  التأسيس  عقد  من  م/١٤  حسب  لإلستثامر 
بموجب املرسوم امللكي رقم م/٥٩ يف ١٤٠٧/١١/٣هـ، واملوثق عقد تأسيسها لدى كتابة 
الصحيفة ١٥ جلد ٨/١٠ سجل جتاري  بعدد ٢١٣٢ يف ١٤٠٤/٩/٦هـ  الرياض  عدل 
ومنحهم  الوكالة  هذه  بإصدار  واملخولني  ١٣٧٦/١٠/٢٥هـ  يف   ١٠١٠٠٠٠٠٩٦
الصالحيات يف إدارة الرشكة حسب املادة ١٧ واملادة ٢١/ج التي أجازت إصدار الوكالة 
بحضور سبعة أعضاء فقط من أعضاء جملس اإلدارة بموجب الوكالة الصادرة من كاتب 
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العدل املكلف بوزارة التجارة رقم ٧١٦٤ يف ١٤٣٢/١٢/٢٣هـ جلد ٢٦١، بالوكالة رقم 
٣٤٤٣٠٨٤٥ يف ١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ، ومل حيرض )...( وال من يمثله، وقد وردنا خطاب 
عام  منذ  خدماته  أهنيت  قد  عليه  املدعى  بأن  مفادة  بجدة  الثانية  اخلاصة  األمن  قوة  قائد 
١٤٢٨هـ ا.هـ ثم قرر املدعي وكالة قائال: أطلب البحث عن املدعى عليه وتبليغه عن طريق 
شعبة التحريات والبحث اجلنائي لعدم معرفة موكلتي بعنوان املدعى عليه، فإن تعذر العثور 
املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  لذلك.  اجللسة  رفعت  ثم  خدماته.  إيقاف  فأطلب  عليه 
١٤٣٤/١٢/٢٤هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٢، وفيها حرض املدعي وكالة )...( ومل 
قائد رشطة حمافظة جدة رقم  يمثله، وقد وردنا خطاب  )...( وال من  املدعى عليه  حيرض 
١٣/٨٨٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ واملتضمن: )أنه تم طلب املذكور عن طريق عمدة 
احلي وأفاد العمدة بأنه ال يوجد أي معلومات باحلاسب اآليل لديه - كام يتضح من تقرير 
إقراره  حسب  املذكور  عليه  املدعى  عنوان  يعرف  ال  بأنه  املدعي  أقر  كام  املرفق -  العمدة 
املدون باألوراق( ا.هـ، ثم قرر املدعي وكالة قائال: أطلب التعميم عىل املدعى عليه وإيقاف 
افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف  لذلك.  اجللسة  رفعت  ثم  خدماته، 
اجللسة الساعة ٠٠: ١١، وفيها حرض املدعي وكالة )...( ومل حيرض املدعى عليه )...( وال 
وتاريخ   ١٣/٥٨٥ برقم  جدة  حمافظة  رشطة  مدير  خطاب  وردنــا  وقد  يمثله،  من 
١٤٣٥/١/٢٠هـ بخصوص إدراج املدعى عليه ضمن قائمة إيقاف اخلدمات، واملتضمن: 
)نفيد فضيلتكم بأنه تم إدراج املذكور ضمن قائمة إيقاف خدمات حسب ما يتضح لكم من 
الربنت املرفق(، فبناء عىل الفقرة الثالثة من املادة ٥٧ من نظام املرافعات الرشعية فقد قررت 
النظر يف الدعوى غيابيا يف حق املدعى عليه، وادعى املدعي وكالة قائال: لقد اشرتى املدعى 
يف  سهام  وتسعون  ومخسة  مائة  وعددها   )...( رشكة  يف  أسهام  موكلتي  من   )...( عليه 
١٤٢٥/٩/٢٠هـ بثمن مؤجل قدره مائة ومخسة وثامنون ألفا وتسعامئة وواحد وعرشون 
رياال مقسطا عىل أقساط شهرية اعتبارا من ١٤٢٥/١٠/٢٥هـ، قدر القسط األول ألف 
القسط  قدر  قسطا،  وتسعة عرش  مائة  وعددها  األقساط  وباقي  رياالت،  وتسعة  وسبعامئة 
يف  حيل  منها  قسط  وآخر  رياال،  وأربعون  وثامنية  ومخسامئة  ألف  قدره  مبلغا  منها  الواحد 
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وتاريخ   ٤٩٥٣٠١ برقم  بالتقسيط  أسهم  بيع  عقد  بموجب  ١٤٣٥/٩/٢٥هـ، 
١٤٢٥/٩/٢٠هـ حمرر عىل أوراق رشكة )...( املرصفية لالستثامر، وقد دفع املدعى عليه 
من ثمن األسهم حمل الدعوى مبلغا قدره سبعة وسبعون ألفا ومخسامئة وواحد وستون رياال 
وهو ما يقابل مخسني قسطا، وبقي يف ذمته ملوكلتي مبلغا قدره مائة وثامنية آالف وثالثامئة 
وستون رياال، وحيث نصت الفقرة )سابعا( من العقد عىل ما ييل: )يف حال تأخر الطرف 
الثاين عن سداد أي قسط من األقساط املستحقة عليه بموجب هذا العقد، فإنه حيل عليه مع 
من  األقساط  تلك  وحتتسب  املؤجلة،  األقساط  من  قسطان  سداده  عن  تأخر  قسط  كل 
األقساط األخرية، ويدخل يف ذلك ما تأخر سداده نتيجة املطالبة وإجراءات التنفيذ(، كام 
اشرتى املدعى عليه من موكلتي أسهام يف رشكة )...( وعددها ثالثامئة وثامنية وسبعون سهام 
يف ١٤٢٨/٦/١١هـ بثمن مؤجل قدره ثالثة ومخسون ألفا ومائتان وثالثة وعرشون رياال 
مقسطا عىل أقساط شهرية اعتبارا من ١٤٢٨/٦/٢٥هـ، قدر القسط األول ثامنامئة وتسعون 
رياال، وباقي األقساط وعددها تسعة ومخسون قسطا، قدر القسط الواحد منها مبلغا قدره 
ثامنامئة وسبعة وثامنون رياال، وآخر قسط منها حيل يف ١٤٣٣/٥/٢٥هـ، بموجب عقد بيع 
أسهم بالتقسيط برقم ١٦٦٩٠٦٣ وتاريخ ١٤٢٨/٦/١١هـ حمرر عىل أوراق رشكة )...( 
املرصفية لالستثامر، وقد دفع املدعى عليه من ثمن األسهم حمل الدعوى مبلغا قدره مخسة 
ذمته  يف  وبقي  قسطا،  عرش  ثامنية  يقابل  ما  وهو  رياال  وستون  وتسعة  وتسعامئة  ألفا  عرش 
مجيع  حلت  وقد  رياال،  ومخسون  وأربعة  ومائتان  ألفا  وثالثون  سبعة  قدره  مبلغا  ملوكلتي 
أقساط هذه األسهم، أطلب إلزام املدعى عليه بدفع ما يف ذمته ملوكلتي وقدره مائة ومخسة 
وأربعون ألفا وستامئة وأربعة عرش رياال ملوكلتي، هذه دعواي، وبسؤال املدعي وكالة عن 
بينته عىل صحة دعواه قال: بينتي هي العقدان املشار إليهام يف الدعوى. ثم أبرز املدعي وكالة 
صورة من العقدين، وتم إرفاقهام باملعاملة، وطلبت من املدعي وكالة إحضار أصل العقدين 
الدعوى  مبلغ  من  استالمهم  وعدم  الدعوى  صحة  عىل  اليمني  ألداء  املدعية  اجلهة  وممثل 
املوافق  األحد  يوم  ويف  لذلك.  اجللسة  رفعت  ثم  القادمة.  اجللسة  يف  بذلك  فوعد  شيئا، 
١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١١ وفيها حرض املدعي وكالة )...( ومل 
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حيرض املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وال من يمثله، 
يف  إليهام  املشار  العقدين  أصل  أبرز  أجله  من  اإلمهال  طلب  عام  وكالة  املدعي  وبسؤال 
منهام  صورة  إرفاق  سبق  وقد  ذكره،  ملا  طبقا  فوجدهتا  عليهام  االطالع  وجرى  الدعوى 
باملعاملة، كام أحرض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته 
موظفا لدى مرصف )...( بمسمى وظيفي هو )Region Operations Officer( برقم 
وظيفي )...( بموجب كتاب تعريف وظيفي مؤرخ يف ١٤٣٥/٥/٢٥هـ واملتضمن )يشهد 
مرصف )...( أن املوظف املوضح اسمه وبياناته أعاله عىل رأس العمل حتى تارخيه، وقد 
وبعرض  الغري(،  جتاه  املرصف  عىل  مسؤولية  أدنى  دون  طلبه  عىل  بناء  التعريف  هذا  منح 
اليمني عىل ممثل اجلهة املدعية عىل صحة الدعوى وعدم استالم املدعية من مبلغ الدعوى 
شيئا استعد لذلك، ثم حلف قائال: “واهلل العظيم الذي ال إله إال هو أن املدعى عليه )...( 
اشرتى من املدعية رشكة )...( املرصفية لالستثامر أسهام يف رشكة )...( وعددها مائة ومخسة 
وتسعون سهام يف ١٤٢٥/٩/٢٠هـ بثمن مؤجل قدره مائة ومخسة وثامنون ألفا وتسعامئة 
قدر  ١٤٢٥/١٠/٢٥هـ،  من  اعتبارا  شهرية  أقساط  عىل  مقسطا  رياال  وعرشون  وواحد 
مائة وتسعة عرش  األقساط وعددها  وباقي  رياالت،  ألف وسبعامئة وتسعة  األول  القسط 
وآخر  رياال،  وأربعون  وثامنية  ومخسامئة  ألف  قدره  مبلغا  منها  الواحد  القسط  قدر  قسطا، 
قسط منها حيل يف ١٤٣٥/٩/٢٥هـ، بموجب عقد بيع أسهم بالتقسيط برقم ٤٩٥٣٠١ 
وتاريخ ١٤٢٥/٩/٢٠هـ حمرر عىل أوراق رشكة )...( املرصفية لالستثامر، وقد دفع املدعى 
عليه من ثمن األسهم حمل الدعوى مبلغا قدره سبعة وسبعون ألفا ومخسامئة وواحد وستون 
آالف  وثامنية  مائة  قدره  مبلغا  للمدعية  ذمته  يف  وبقي  قسطا،  مخسني  يقابل  ما  وهو  رياال 
وثالثامئة وستون رياال، وحيث نصت الفقرة )سابعا( من العقد عىل ما ييل: )يف حال تأخر 
الطرف الثاين عن سداد أي قسط من األقساط املستحقة عليه بموجب هذا العقد، فإنه حيل 
عليه مع كل قسط تأخر عن سداده قسطان من األقساط املؤجلة، وحتتسب تلك األقساط 
من األقساط األخرية، ويدخل يف ذلك ما تأخر سداده نتيجة املطالبة وإجراءات التنفيذ(، 
كام اشرتى املدعى عليه من املدعية أسهام يف رشكة )...( وعددها ثالثامئة وثامنية وسبعون 
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سهام يف ١٤٢٨/٦/١١هـ بثمن مؤجل قدره ثالثة ومخسون ألفا ومائتان وثالثة وعرشون 
رياال مقسطا عىل أقساط شهرية اعتبارا من ١٤٢٨/٦/٢٥هـ، قدر القسط األول ثامنامئة 
منها  الواحد  القسط  قدر  تسعة ومخسون قسطا،  األقساط وعددها  وباقي  رياال،  وتسعون 
١٤٣٣/٥/٢٥هـ،  يف  حيل  منها  قسط  وآخر  رياال،  وثامنون  وسبعة  ثامنامئة  قدره  مبلغا 
بموجب عقد بيع أسهم بالتقسيط برقم ١٦٦٩٠٦٣ وتاريخ ١٤٢٨/٦/١١هـ حمرر عىل 
أوراق رشكة )...( املرصفية لالستثامر، وقد دفع املدعى عليه من ثمن األسهم حمل الدعوى 
مبلغا قدره مخسة عرش ألفا وتسعامئة وتسعة وستون رياال وهو ما يقابل ثامنية عرش قسطا، 
وبقي يف ذمته للمدعية مبلغا قدره سبعة وثالثون ألفا ومائتان وأربعة ومخسون رياال، وقد 
للمدعية شيئا،  الدعوى  مبلغ  املدعى عليه من  يسدد  أقساط هذه األسهم،ومل  حلت مجيع 
ويميني هذه مبنية عىل العقود وما اطلع عليه من سجالت نظام األقساط اخلاص باملدعية”. 
هكذا حلف. فبناء عىل ما سلف، وبناء عىل كتاب قائد رشطة حمافظة جدة رقم ١٣/٨٨٢٧ 
 ١٣/٥٨٥ برقم  جدة  حمافظة  رشطة  مدير  كتاب  عىل  وبناء  ١٤٣٤/١٢/١هـ،  وتاريخ 
اخلدمات،  إيقاف  قائمة  ضمن  عليه  املدعى  إدراج  بخصوص  ١٤٣٥/١/٢٠هـ  وتاريخ 
ما  حسب  خدمات  إيقاف  قائمة  ضمن  املذكور  إدراج  تم  بأنه  فضيلتكم  )نفيد  واملتضمن 
يتضح لكم من الربنت املرفق(، وبناء عىل بينة املدعي وكالة عىل صحة الدعوى واملتمثلة يف 
عقد بيع أسهم بالتقسيط برقم ٤٩٥٣٠١ وتاريخ ١٤٢٥/٩/٢٠هـ حمرر عىل أوراق رشكة 
وتاريخ   ١٦٦٩٠٦٣ برقم  بالتقسيط  أسهم  بيع  عقد  و  لالستثامر،  املرصفية   )...(
الفقرة  عىل  وبناء  لالستثامر،  املرصفية   )...( رشكة  أوراق  عىل  حمرر  ١٤٢٨/٦/١١هـ 
من  قسط  أي  سداد  عن  الثاين  الطرف  تأخر  حال  )يف  ونصها  األول  العقد  من  )سابعا( 
األقساط املستحقة عليه بموجب هذا العقد، فإنه حيل عليه مع كل قسط تأخر عن سداده 
األخرية، ويدخل يف  األقساط  األقساط من  تلك  املؤجلة، وحتتسب  األقساط  قسطان من 
ذلك ما تأخر سداده نتيجة املطالبة وإجراءات التنفيذ(، وبناء عىل ما أقر به املدعي وكالة من 
استالم موكلته من ثمن العقد األول مبلغا قدره سبعة وسبعون ألفا ومخسامئة وواحد وستون 
رياال، وأن الباقي مبلغا قدره مائة وثامنية آالف وثالثامئة وستون رياال، كام استلمت موكلته 
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من ثمن العقد الثاين مبلغا قدره مخسة عرش ألفا وتسعامئة وتسعة وستون رياال، وأن الباقي 
مبلغ قدره سبعة وثالثون ألفا ومائتان وأربعة ومخسون رياال، وبام أن األصل عدم االستالم، 
عىل  العثور  ولعدم  املتداعيني،  أقوى  جانب  يف  ترشع  اليمني  أن  من  العلم  أهل  قرره  وملا 
املدعى عليه لتبليغه باجللسة، وبناء عىل يمني )...( بصفته موظفا لدى مرصف )...( بمسمى 
كتاب  بموجب   ، )...( وظيفي  برقم   )Region Operations Officer( هو  وظيفي 
اليمني  العلم من أن  تعريف وظيفي مؤرخ يف ١٤٣٥/٥/٢٥هـ، وبناء عىل ما قرره أهل 
تتوجه عىل املبارش، ومن ذلك ما قرره ابن قدامة يف املغني، ونصه: )فصل: وإذا باع الوكيل 
عىل عيب كان به فله رده عىل املوكل ألن املبيع يرد بالعيب عىل من كان له، فإن كان العيب 
مما يمكن حدوثه )...( فإن أنكره الوكيل فتوجهت اليمني عليه( فتوجيه اليمني عىل الوكيل 
بائعه علم موكله  الفروع، ونصه: )فإن ادعى  العقد، وكذا ما قرره صاحب  بصفته مبارش 
الغائب بعيبه ورضاه حلف الوكيل أنه ال يعلم ذلك، ورده وأخذ حقه يف احلال(، )...( يف 
حكم املبارش، ولقوله تعاىل [Z_^[\]Z، وحلديث )املسلمون عىل 
املدعى  عىل  واليمني  املدعي  عىل  )البينة  وحلديث  داوود،  وأبو  الرتمذي  رواه  رشوطهم( 
النبي صىل اهلل  العلم من أصحاب  العمل عند أهل  أبو عيسى:  الرتمذي، قال  عليه( رواه 
عليه وسلم وغريهم أن البينة عىل املدعي واليمني عىل املدعى عليه، وبناء عىل الفقرة الثالثة 
من املادة ٥٧ من نظام املرافعات الرشعية، وبناء عىل الالئحة الثامنة من ذات املادة، لذلك 
كله، فقد حكمت عىل املدعى عليه )...( بدفع مبلغ قدره مائة ومخسة وأربعون ألفا وستامئة 
وأربعة عرش رياال للمدعية رشكة )...( املرصفية لالستثامر، وهذا املبلغ مقابل املتبقي يف ذمة 
ملحكمة  املعاملة  بعث  وقررت  الدعوى،  حمل  العقدين  ثمن  من  للمدعية  عليه  املدعى 
االستئناف لتدقيق احلكم، وأقفلت اجللسة الساعة ٣٠: ١١، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من النبي بعده وبعد، فقد جرى اطالعنا نحن 
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عىل  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة  احلقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
بعدد  املسجل  بجدة،  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
)٣٥٢٦٧٧٨٩( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٦هـ، واملحكوم فيه عىل املدعى عليه )...( بدفع مبلغ 
وقدره مائة ومخسة وأربعون ألفا وستامئة وأربعة عرش رياال للمدعية رشكة )...( املرصفية 
التوفيق،  وباهلل  احلكم،  عىل  املوافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  لالستثامر، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ل2تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باخلرب

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٣٠٥٣٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٠ رقم القرار:٣٥٢٧٣٩١٠  

بيعا-اأسهلا-اثمنامؤجلا-احمولابعضاتألسقاطا-اطمباتقميلاتحلالا-اتلازتماباملؤجلا
عنداحمولها-اإسلترابالدعوىا-اإلزتماباقميلاتحلالا-اإلزتماباملؤجلاعنداحموله.

.Z_^[\]Z]سولهاتعاىللا

املبلغ احلال من  بتسليمها  إلزامه  املدعى عليه طالبة  املدعية دعواها ضد  أقامت الرشكة 
إلزامه بااللتزام بسداد األقساط  باعتها عليه بأقساط شهرية مؤجلة كام طلبت  ثمن أسهم 
التي مل حتل يف موعد حلوهلا، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها وطلب إمهاله 
لسدادها فرفض وكيل املدعية ذلك، ونظرًا ألن الدين احلال واجب السداد، وألن للرشكة 
إىل  تلجأ  لئال  املؤجلة  األقساط  بااللتزام  عليه  املدعى  بإلزام  املطالبة  يف  مصلحة  املدعية 
مطالبته عند حلول كل قسط، وقد قرر أهل العلم جواز سامع الدعوى بذلك، لذا فقد ألزم 
باألسهم كام  التمويل  املبلغ احلال من عقد  املدعية  يدفع للرشكة  بأن  املدعى عليه  القايض 
ألزمه باالستمرار يف سداد األقساط املؤجلة يف حينها حسب العقد املربم بينهام وبه حكم، 

فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده أما بعد فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باخلرب، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٤٣٣٠٥٣٦ برقم  املساعد  باخلرب  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
١٤٣٤/٠٧/١٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٧٢٤١٩٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٧هـ، 
ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن )...( السجل 
كاتب  من  الصادرة  ١٤٣٤/٤/٢٢هـ،  يف   ٣٤٤٩٨٣٧٠ رقم  بالوكالة   )...( رقم  مدين 
العدل يف وزارة التجارة والصناعة حالة كون )...( وكيال عن )...( حالة كونه وكيال عن 
)...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( بصفتهم من أعضاء جملس إدارة رشكة 
)...( لالستثامر واملخول له يف الوكالة حق املرافعة واملدافعة وسامع الدعوى والرد عليها 
واإلنكار وطلب اليمني ورده واالمتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها وقبول 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض  عليه،  واالعرتاض  احلكم 
السجل املدين رقم )...(، فادعى املدعي وكالة قائال يف دعواه: إن املدعى عليه احلارض قد 
ريال(  بقيمة )٨١٠٨٠٠   )...( أسهام يف رشكة  موكلتي  اشرتى يف ١٤٢٦/٤/٢٤هـ من 
الواحد )٦٧٥٤ رياال(  القسط  تسدد عىل أقساط شهرية عددها ١٢٠ قسطا شهريا وقدر 
سنوات،  عرش  ملدة  ١٤٢٦/٥/٢٨هـ  من  اعتبارا  رياال(   ٧٠٧٤( فمقداره  األول  ماعدا 
احلال  املبلغ  من  عليه  وبقي  رياال(   ٣٩٢٠٥٢( جمموعها  يبلغ  قسطا   ٥٨ قرابة  سدد  وقد 
 ١١٤٨١٨( مبلغ  اإلمجايل  املبلغ  من  عليه  وبقي  تارخيه،  حتى  يسدده  مل  رياال(   ٣٠٣٩٣٠(
رياال( مل حيل قسطه حتى اآلن، أطلب إلزامه بسداد املبلغ احلال وقدره )٣٠٣٩٣٠ رياال(، 
وااللتزام بسداد األقساط املؤجلة يف حينها وقدرها )١١٤٨١٨ رياال(، واحلكم عليه بذلك، 
هذه دعواي وأسأله اجلواب، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي 
يف دعواه من حصول الرشاء باألقساط فهو صحيح، وما ذكره من األقساط املسددة والباقية 
املبلغ عيل  تراكم  تركوا مطالبتي عدة سنوات حتى  إذ  أنني أعتب عليهم  فهو صحيح، علام 
وأسدد  التمويل  أرباح  يسقطوا  أن  أو  أسدده  أن  ألجل  احلال  املبلغ  تقسيط  منهم  وأطلب 



154

ت�سليم ثمن

عىل  وبعرضه  أجاب،  هكذا  ريال،  ألف  وأربعون  مخسامئة  وقدره  استلمته  الذي  املبلغ  هلم 
فجرى  أجاب،  هكذا  والتنازل،  الصلح  حق  ختولني  ال  وكالتي  قائال:  أجاب  وكالة  املدعي 
 )...( أوراق رشكة  املحرر عىل  الطرفني  بني  املربم  العقد  املعاملة وعىل  أوراق  االطالع عىل 
بمبلغ   )...( رشكة  يف  سهام   ٢٧٨٨ عدد   )...( عليه  املدعى  عىل   )...( رشكة  بيع  املتضمن 
أقساط شهرية  ثامنامئة وعرشة آالف وثامنامئة ريال )٨١٠٨٠٠ريال( تسدد عىل  إمجايل قدره 
اعتبار   ٧٠٧٤ فمقداره  األول  القسط  عدا  ما   ٦٧٥٤ قسط  كل  ومقدار  شهرا   ١٢٠ قدرها 
واملشرتي  البنك  ممثل  بتوقيع  مذيل  وهو  ١٤٣٦/٤/٢٨هـ،  حتى  ١٤٢٦/٥/٢٨هـ  من 
وشاهدين. انتهى مضمونه. فبناء عىل ما تقدم، وبعد سامع الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعي 
وكالة ادعى بأن موكلته رشكة )...( قد باعت عىل املدعى عليه أسهام بثمن مؤجل مقسط وأنه 
الذي مل حيل مبلغ  املؤجل  املبلغ  بقي عليه منه مبلغ )٣٠٣٩٣٠ ريال( حالة وبقي عليه من 
)١١٤٨١٨( ريال وصادق املدعى عليه عىل ذلك وطلب اإلمهال يف السداد، ووكالة املدعي 
 ال ختوله حق الصلح، وبام أن الدين السابق قد حل والدين احلال واجب السداد لقوله تعاىل:
املؤجلة  باألقساط  املدعية  الرشكة  مطالبة  أن  وبام   ،Z_^[\]Z]
املطالبة عند حلول كل  به لئال تلجأ إىل  املطالبة  بمبلغ مل حيل ولكن هلا مصلحة يف  مطالبة 
أجله  الذي مل حيل  باملبلغ  الدعوى  اهلل جواز سامع  العلامء رمحهم  قرر مجع من  قسط، وقد 
املدعى  ألزمت  فقد  ما سبق  املذهب، ولكل  الروايتني يف  إحدى  إذا حل وهو  به  واإللزام 
عليه )...( بأن يدفع لرشكة )...( املبلغ احلال من عقد التمويل باألسهم املشار إليه بعاليه 
وألزمته  حالة،  )٣٠٣٩٣٠ريــاال(  رياال  وثالثون  وتسعامئة  آالف  وثالثة  ثالثامئة  وقدره 
باالستمرار بسداد األقساط املؤجلة يف حينها وقدرها مائة وأربعة عرش ألفا وثامنامئة وثامنية 
عرش رياال )١١٤٨١٨( عىل حسب العقد املربم بينهام، وبه حكمت، وبعرضه عىل املدعى 
قناعته باحلكم وطلب رفعه ملحكمة االستئناف بالئحة اعرتاضية، فأجيب  عليه قرر عدم 
لطلبه، وأفهم بمقتىض تعليامت االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ.
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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 
 ٣٤١٧٢٤١٩٤ برقم  املساعد  اخلرب  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
وتاريخ   ٣٥١١٥٨٦١٠ برقم  املحكمة  لدى  واملقيدة  ١٤٣٥/٤/٩هـ،  وتاريخ 
١٤٣٥/٤/٢٠هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ )...(، 
 )...( رشكة  بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٥/١/٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٦٤٣٦ برقم  املسّجل 
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 ١٤٣٥/٦/٩هـ، واهلل ويل التوفيق.
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 ل2تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣١٨٣٢٠٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٦ رقم القرار: ٣٥٢٢٤٣٥٢ 

صحةا سلينةعىلا خاصا-ا أجريا شهادةا تلثمنا-ا طمبا جتميلا-ا مقاحرضتتا بيعا-ا
تلدعوىا-ايمنياتلشخصيةاتملعنويةا-احمفاتملبارشالمعقدا-اتعذراتلابميغا-اسامعاتلدعوىا

غيابياا-احكلاغيايبا-اإلزتمابدفعاتلثمن.

اا-سولاتملجداأيباتلربكاتارمحهاتهللايفاتملحلرلا“ ومناتدعىاعىلاغائباأوامقارتايفاتلبمدا
أواميتاأواصبياأواجمنوناولهابينةاسمعتاوحكلالهاهبااويقاحمفهاتحلاكلاعىلابقاءا

حقه”.
2ا-تلفقلةا)للا/ل(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.

أقامت الرشكة املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها ثمن بضاعة عطور 
ومستحرضات جتميل باعها مندوهبا عىل املدعى عليه ومل يسدد ثمنها هلا، وقد غاب املدعى 
عليه عن اجللسة وتعذر تبليغه بالدعوى فتم سامعها غيابيا،وبطلب البينة من وكيل املدعية 
أحرض أجريين خاصني لدى موكلته فشهدا بصحة الدعوى وجرى تعديلهام رشعا كام قدم 
صور شيكات بجزء من الثمن املدعى به وعد املدعى عليه بإرسال أصلها إىل موكلته ومل 
إىل  اليمني  توجيه  القايض  قرر  فقد  معنوية  شخصية  الدعوى  هذه  يف  املدعي  وألن  يفعل، 
اليمني عىل صحة  عليه  املدعى  مع  البيع  لعقد  املبارش  املدعية  مندوب  فأدى  للعقد  املبارش 
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بيمني  تقوت  وقد  الدعوى  صحة  عىل  قرينة  اخلاص  األجري  شهادة  ألن  ونظرًا  الدعوى، 
املبارش للعقد، لذا فقد ثبت لدى القايض أن يف ذمة املدعى عليه الغائب عن جملس احلكم 
للمدعية املبلغ املدعى به وألزمه بدفعه هلا وبه حكم ويعد احلكم يف حق املدعى عليه غيابيا 

والغائب عىل حجته متى حرض، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املحكمة  يف  القايض   )...( الشيخ  بعمل  القائم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل املعاملة املحالة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠٣/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٣١٨٣٢٠٢ برقم  جدة/املساعد 
اجلنسية  سعودي   )...( وكالة  املدعي  حرض  ١٤٣٣/٠٣/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٣٤٨٢٥١٧
بموجب السجل املدين رقم  )...(، بالوكالة الصادرة كتابة عدل شامل جدة برقم ٤٨٤٥ 
خطاب  وردنا  أن  بعد   ،)...( عليه  املدعى  حيرض  ومل   ،)...( عن  ١٤٣٢/١/١٥هـ  يف 
١٤٣٤/٨/٢هـ  يف   ٣٤١٧٩٦٠٣٦ رقم  الطلب  عىل  جدة  حمافظة  رشطة  مدير  من 
يف   ٣٤/٢٦٠٠١٦٨ برقم  لنا  حمال  ١٤٣٤/١١/١٢هـ،  يف   ٨/٢٠/١٢٠٧٣ برقم 
بأن  اتضح  طرفنا  اآليل  للحاسب  بالرجوع  بأنه  املقدمة  بعد  متضمنا  ١٤٣٤/١١/١٢هـ، 
عنوان املذكور حي )...( جوار )...(، كام أن الشخص مطلوب عىل قائمة إيقاف خدمات، 
املدعي وكالة مذكرة دعوى هذا نصها:  قدم  القضية غيابيا، حيث  السري يف  وعليه قررت 
أتقدم هبذا الدعوى بالوكالة عن جمموعة )...( ضد املدعي عليه )...(، حيث قام املدعي 
برشاء بضائع من موكيل عبارة عن عطور ومستحرضات جتميل بمبلغ وقدرة )٦٩٨٠٠( 
تسعة وستون ألف وثامنامئة ريال، ومل يقم املدعي عليه بالسداد رغم وعوده حني ذاك، وقد 
قام املدعي عليه بإرسال صورة شيكات؛ األول برقم ٥٦٨٦١١ بمبلغ وقدره )٢٠٠٠٠( 
ريال  ألف  وثالثني  اثنني   )٣٢٠٠٠( بمبلغ   ٥٦٨٦١٢ برقم  والثاين  ريال،  ألف  عرشون 
بأصل  أنه سوف حيرض  ريال، بحجة  ألف  اثنان ومخسون  إمجايل وقدره )٥٢٠٠٠(  بمبلغ 
عنه  نعلم  ومل  اختفى  عليه  املدعي  أن  إال  املبلغ،  كامل  الشيكات ملجموعة موكيل وتسديد 
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شيئا حتى اآلن، لذا فإنني أتقدم هبذه الالئحة مطالبا باحلكم عىل املدعي عليه بدفع بمبلغ 
البينة أحرض  ريال، هذه دعواي، وبسؤاله  وثامنامئة  ألف  تسعة وستون  وقدره )٦٩٨٠٠( 
للشهادة وأدائها كال من )...(... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...(، كام أحرض للشهادة 
منهام  واحد  كل  شهد  استشهادمها  ولدى   ،)...( رقم  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   ...)...(
بمفرده قائال: أشهد بأنه أثناء وجودي يف جمموعة )...( التجارية قام املدعى عليه الغائب 
)...( برشاء بضائع من مندوب املبيعات )...( عبارة عن عطور ومستحرضات جتميل بمبلغ 
ثم  التايل،  اليوم  بالسداد يف  ثم وعد  ريال،  ألف وثامنامئة  وقدره )٦٩٨٠٠( تسعة وستون 
أخذ يامطل ومل يسدد، هكذا شهدا، ثم طلبت من املدعي وكالة مزكيني لشاهديه، فأحرض 
بموجب  اجلنسية  و)...(...   ،)...( رقم  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   ...)...(  - ١ من:  كال 
اإلقامة رقم )...(، ولدى استشهادمها شهدا بعدالة وثقة الشاهدين وأهنام مقبوال الشهادة، 
للعقد عىل  املبارش  املبيعات  اليمني توجهت عىل مندوب  أن  املدعي وكالة  إفهام  ثم جرى 
صحة الدعوى، فأحرض يف هذه اجللسة )...(...اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( فجرى 
واهلل  قائال:  لبذهلا فحلف  له  وأذنت  لذلك  فاستعد  الدعوى  بأن حيلف عىل صحة  إفهامه 
العظيم الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة لقد قام املدعى عليه الغائب )...( برشاء 
بضائع عبارة عن عطور ومستحرضات جتميل بمبلغ وقدرة )٦٩٨٠٠( تسعة وستون ألف 
وثامنامئة ريال، ثم وعد بالسداد يف اليوم التايل، ثم أخذ يامطل ومل يسدد حتى تارخيه، وأنا من 
قمت بإجراء البيع معه كوين مندوب املبيعات، هكذا حلف، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى، 
وملا أحرضه املدعي وكالة من الشاهدين املعدلني اللذين شهدا ببيع املدعي جمموعة )...( 
التجارية عىل املدعى عليه الغائب عن جملس احلكم بضائع عبارة عن عطور ومستحرضات 
جتميل بمبلغ وقدرة )٦٩٨٠٠( تسعة وستون ألف وثامنامئة ريال، وعىل فرض عدم القبول 
شهادة الشهود كوهنم إجراء لدى املدعي، إال أن شهادهتم قرينة تعتضد بيمني املبارش للعقد، 
وملا ذكره املجد أبو الربكات رمحه اهلل يف حمرره بقوله ومن ادعى عىل غائب أو مسترت يف البلد 
أو ميت أو صبي أو جمنون وله بينة سمعت وحكم له هبا ويستحلفه احلاكم عىل بقاء حقه 
ا.هـ، وألن املدعي هنا شخصية معنوية فاليمني تتوجه عىل املبارش للعقد كام قرر ذلك ابن 
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منقور يف كتابه الفواكه العديدة، وألداء املبارش للعقد )...( اليمني التي طلبت منه، ولتعذر 
تبليغ املدعى عليه، وجلميع ما تقدم، فقد ثبت لدي يف ذمة املدعى عليه الغائب عن جملس 
احلكم )...( للمدعي جمموعة )...( التجارية مبلغ وقدره تسعة وستون ألف وثامنامئة ريال 
وألزمته بسدادها، وبه حكمت، ويعد احلكم يف حق املدعى عليه غيابيا والغائب عىل حجته 
متى حرض، وسيتم بعث صورة من إعالم احلكم للمدعى عليه لتقديم اعرتاضه عليه خالل 
ثالثني يومًا من تاريخ استالمه له، وإذا مل يتم تقديم اعرتاضه خالل املدة املذكورة فيسقط 
حقه يف االعرتاض ويكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ.
الكتابة إىل سمو حمافظ حمافظة جدة بموجب خطابنا  احلمد هلل وحده وبعد، فقد جرى 
رقم ٣٥٤٩٢٠٣٢ يف ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ، ووردنا خطاب مدير رشطة حمافظة جدة رقم 
يف  عنوانه  حسب   )...( عن  البحث  )تم  املتضمن:  ١٤٣٥/٣/١٣هـ  يف   ١/٢٠/٢٠٤٧
الربنت عن طريق عمدة احلي الذي أفاد بعدم العثور عليه حسب إقراره املرفق(، عليه وبناء 
عىل الفقرة الرابعة من املادة ١٨٥ من نظام املرافعات الرشعية قررت رفع املعاملة إىل حمكمة 
االستئناف بمكة املكرمة، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ.

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 
العامة بجدة، واملسجل بعـدد  احلكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
٣٥١٤٨٠٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ،املتضمن دعوى )...( ضد )...(، املحكوم فيـه 
املوافقـة علـى احلكم،  باألكثرية  تقـرر  باطنه، وبدراسـة احلكم وصـورة ضبطـه  بام دون 
آلـه  وعلـى  حممد  نبينا  علـى  اهلل  وصلـى  املوفق،  واهلل  حرض،  متى  حجته  عىل  والغائب 

وصحبـه وسلم.
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 29تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة اخلرج

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٧٠٧٦٧٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨ رقم القرار: ٣٥٣٠٨٥٢٥ 

بيعا-اخلسانةاجاهزةا-اطمباباسياتلثمناحاالا-ادفعابكونهامققطاا-اعجزاعناإثباتا
تلدفعا-اطمبايمنياتملدعيا-ارداتليمنيا-انكولاعناتليمنيا-اتألصلاحمولاتلثمنا-اإلزتما

بدفعاتملبمغاحاال.

اا-سولاتبناتلقيلايفاإعالماتملوسعنيلا“ وعىلاأناتملدعىاعميهاماىاماانكلاعناتليمنياسىضا
تملدعىاعميهامنفلدًتا إذتاكانا فياما تملدعي،الكناهذتا تليمنياعىلا تلدا بالنكولاوملا عميها
بمعلفةاتحلال،افإذتاملاحيمفامعاكونهاعاملًاابصورةاتحلالاسىضاعميهابالنكول،اوإمااإذتا

كاناتملدعياهواتملنفلدابالعملاباحلالاأواكاناممااالاخيفىاعميهاردتاعميهاتليمني”.
2ا-اتملوتدا)للا(اوا)9لا(اوا)للا -للا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

جاهزة  خرسانة  ثمن  باقي  بتسليمه  إلزامه  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
اشرتاها منه املدعى عليه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه اتفق مع 
املدعي عىل تقسيط املبلغ، وبطلب البينة منه عىل ما دفع به قرر أنه ال بينة لديه وطلب يمني 
املدعي عىل نفي دفعه فامتنع املدعي عن بذل اليمني وطلب ردها عىل املدعى عليه فنكل عن 
أدائها، ونظرًا ألن األصل هو حلول الثمن ومل يثبت املدعى عليه ما يدفع هذا األصل، لذا 
فقد حكم القاىض بإلزام املدعى عليه بدفع املبلغ املدعى به للمدعي حاال، فاعرتض املدعى 
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عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

اخلرج،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدّي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املكلف  باخلرج /  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٣٧٠٧٦٧٤ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢٢٥٥٨٩٢ وتاريخ 
١٤٣٣/١٢/٢٧هـ، ويف يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٠٥/١٨هـ افتتحت اجللسة، وفيها 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بالوكالة عن )...( سعودي 
عدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   ١٠٠٩١٤٣١٤٨ رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
املطالبة  فيها  له  واملخول  ١٤٣٣/١١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٣٤١٩٩٤٠ رقم  اخلرج  حمافظة 
وإقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار والصلح وطلب 
التحكيم واملطالبة بتنفيذ األحكام وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عىل األحكام وطلب 
االستئناف وإهناء ما يلزم حضور اجللسات يف مجيع الدعاوى لدى مجيع املحاكم واستالم 
املبالغ بشيك أو نقد لدى املحاكم الرشعية بشأن القضية املرفوعة بخصوص املبالغ املالية 
لدى الغري واالستالم والتسليم ومراجعة مجيع اجلهات ذات العالقة وإهناء مجيع اإلجراءات 
الالزمة، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
قائال يف دعواه عليه: إن ملوكيل بذمة املدعى عليه مبلغًا وقدره مائتان وأربعة وسبعون ألف 
ومائة ريال باقي قيمة خرسانة جاهزة باعها موكيل عىل املدعى عليه بمبلغ أربعامئة ومخسة 
عرشة ألف ومائة ريال، سدد منها مائة وواحد وأربعني ألف ريال وبقي بذمته املبلغ املدعى 
به وقدره مائتان وأربعة وسبعون ألف ومائة ريال ومجيعها حالة، لذا أطلب إلزامه بسدادها، 
أنه  من  دعواه  يف  وكالة  املدعي  ذكره  ما  قائال:  أجاب  عليه  املدعى  وبسؤال  دعواي،  هذه 
كان بيني وبني موكله تعامل خرسانة جاهزة واشرتيت منه فصحيح، وأما ما ذكره من أن 
املبلغ املتبقي وقدره مائتان وأربعة وسبعون ألف ومائة ريال فغري صحيح، والصحيح أنه 
هكذا  شهرية،  أقساط  عىل  لسدادها  مستعد  ريال  وثامنون  وسبعامئة  ألف  وأربعون  مائتان 
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فهو  بذمته  املتبقي  املبلغ  وأن  ذكرته  ما  الصحيح  قال:  املدعي وكالة  وبعرضه عىل  أجاب، 
إن  قال:  عليه  املدعى  وبعرضه عىل  قرر،  هكذا  ريال،  ومائة  ألف  وأربعة وسبعون  مائتان 
موكله احتسب يل املرت بامئة وثامن وستني ريااًل، عليه فام ذكرته هو الصحيح، وبعرضه عىل 
أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفعت  وعليه  موكيل،  لسؤال  مهلة  أطلب  قال:  وكالة  املدعي 
املدين رقم  السجل  اجلنسية بموجب  )...( سعودي  املدعي وحرض حلضوره  حرض وكيل 
برقم  اخلرج  حمافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عليه  املدعى  عن  وكياًل   )...(
٣٤٩٥٢٠١ وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٥هـ واملخول له فيها املطالبة وإقامة الدعاوى واملرافعة 
واملدافعة وسامع الدعوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء وطلب 
اليمني واالمتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها واإلجابة واجلرح والتعديل 
واالستالم والتسليم، ثم طلب املدعى عليه وكالة رفع اجللسة ملحاولة اإلصالح بني الطرفني 
حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  ورفعت  لطلبه،  وأجيب  ذلك  عىل  وكالة  املدعي  فوافق 
الطرفان وفيها طلب املدعى عليه مقابلة املدعي أصالة حيث مل يتمكن من إهناء ذلك، وعليه 
أجيب لطلبه وأفهم بأن هذه هي املهلة األخرية. ويف جلسة أخرى افتتحت اجللسة وفيها 
حرض الطرفان، وقد سبق طلب الصلح بني الطرفني وعرضه عليهام فلم يوافقا عىل ذلك، ثم 
طلب املتداعيان إحضار حماسب كل طرف منهام واجللوس معًا وتطبيق الفواتري والسندات 
فأجيبا لطلبهام وعليه رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة وحرض حلضوره 
مائتان  املدعى عليه هو  به  نطالب  الذي  املبلغ  إن  قائال:  املدعي وكالة  املدعى عليه، وقرر 
وأربعون ألف وسبعامئة وثامنني ريال، وموكيل يقرر تنازله عام زاد عن ذلك، واملبلغ بكامله 
حال، ومل يوافق موكيل عىل تقسيطه عليه، وإنام كان يأخذ أي مبلغ من املدعى عليه إذا جاء 
يسدد واملبلغ حال وال صحة لتقسيطه، ولو قلنا بصحة التقسيط وأن القسط مخسة عرش ألف 
ريال فقد حّل كامل املبلغ، هكذا أجاب، وبعرضه عىل املدعى عليه قال: الصحيح ما ذكرته، 
وأن املدعي أصالة وافق عىل تقسيط املبلغ عىل تقسيط شهري من مخسة آالف إىل مخسة عرش 
ألف وأنا ملتزم بالسداد عىل وفق ذلك، هكذا قرر، وبعرضه عىل املدعي وكالة قال: ليس 
البينة من املدعى عليه عىل ذلك، هكذا قرر، وبعرضه عىل املدعى  صحيحًا ذلك وأطلب 
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عليه قال: ال بينة يل وأطلب يمني املدعي أصالة عىل نفي ذلك، وبعرضه عىل املدعي وكالة 
اجللسة.  ورفعت  القادمة،  للجلسة  مهلة  وأطلب  أصالة  املدعي  عىل  ذلك  سأعرض  قال: 
ويف جلسة أخرى حرضاملدعي وكالة وقد حرض املدعى عليه قبل انعقاد اجللسة، ثم خرج 
ومل يعد وقرر املدعي وكالة قائال: إن البيع كان نقدا ومل يكن مقسطا وموكيل الرغبة له يف 
أداء اليمني لو توجهت عليه، هكذا قرر، ورفعت اجللسة للتأمل. ويف جلسة أخرى حرض 
الطرفان وفيها قرر املدعي وكالة قائاًل: إن موكيل رفض أداء اليمني ويطلب يمني املدعى 
عليه عىل وجود التقسيط ومقدار القسط، ومتى ما حلف املدعى عليه فموكيل مستعد لقبول 
فبناًء  قرر،  هكذا  للحلف،  مستعد  غري  قال:  عليه  املدعى  عىل  وبعرضه  قرر،  هكذا  قوله، 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أقر املدعى عليه باملبلغ الذي يدعي به املدعي 
وكالًة بعد تنازل موكله وهو مائتان و أربعون ألف و وسبعامئة وثامنون ريال وادعى التقسيط 
وأنكر املدعي وكالة التقسيط وذكر بأن املبلغ بكامله حاّل بذمة املدعى عليه، وحيث ذكر 
املدعى عليه بأنه سدد جزءًا من املبلغ بالتقسيط ودفع املدعي وكالة بأن موكله كان يأخذ من 
املدعى عليه أي مبلغ يسدده ظفرًا بحقه ال عىل أنه تقسيط، وحيث ال بينة للمدعى عليه عىل 
ما ذكر من دفعه بالتقسيط، وحيث توجه اليمني عىل املدعي أصالًة عىل نفي دعوى التقسيط 
من املدعى عليه، وحيث مل يرغب املدعي أصالة يف أدائها وردها عىل املدعى عليه، وحيث 
رفض املدعى عليه اليمني مل يرغب يف أدائها، وحيث إن األصل هو حلول األجل ومل يثبت 
املدعى عليه ما يدفع هذا األصل واألصل بقاؤه وال يعدل عنه إال بام يثبته، وحيث إن هذا 
مما ال خيفى عىل املدعى عليه، وكام جاء يف إعالم املوقعني ٤٠٦/٣ - البن القيم رمحه اهلل: 
)وعىل أن املدعى عليه متى ما نكل عن اليمني قىض عليه بالنكول ومل ترد اليمني عىل املدعي، 
لكن هذا فيام إذا كان املدعى عليه منفردًا بمعرفة احلال، فإذا مل حيلف مع كونه عاملًا بصورة 
احلال قىض عليه بالنكول، وأما إذا كان املدعي هو املنفرد بالعلم باحلال أو كان مما ال خيفى 
عليه ردت عليه اليمني (، لذلك كله أفهمت املدعى عليه أنه يلزمه بأن يدفع للمدعي مبلغًا 
وقدره مائتان و أربعون ألف وسبعامئة وثامنون ريال ريال حااًل، وبإعالم الطرفني باحلكم 
وأن  ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ  بتاريخ  احلكم  من  نسخة  تسليمهام  سيجري  بأنه  إفهامهام  جرى 
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التقدم بمذكرة اعرتاضية خالل ثالثني يوما من ذلك  من له اعرتاض عىل هذا احلكم فله 
التاريخ تودع لدى إدارة املحكمة، وإذا مل يقدم املعرتض اعرتاضه خالل تلك املدة فإن حقه 
 ١٧٦ للمواد  طبقا  وذلك  القطعية  احلكم  ويكتسب  يسقط  والتدقيق  االستئناف  طلب  يف 
و١٧٩ و١٨٧ و١٨٨ من نظام املرافعات وكان ختام اجللسة يف الساعة احلادية عرشة وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ.
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وقد  عليه،  املدعى  حيرض  ومل  وكالة  املدعي  حرض  وفيها  الظهر،  بعد  عرشة  الثانية  الساعة 
برقم ٣٥١٦٤٦٣٨٤  املقيدة  االعرتاض  فرتة  االعرتاضية خالل  عليه الئحته  املدعى  قّدم 
مناقشة  يستوجب  ما  فيها  ووجدت  عليها  االّطالع  وجرى  ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ،  وتاريخ 
املدعي، وبسؤاله: هل مطالبته عن موكله فقط أم عن موكله وعن رشيكه؟ فقال: مطالبتي 
عن موكيل وعن رشيك موكيل، كام أن موكيل قد وكلني بالوكالة الصادرة من كتابة عدل 
يف  الرشكة  مدير  بصفته  ١٤٣٤/٠٧/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٤٩٩٩١٣٦ برقم  اخلرج  حمافظة 
١٤١٣/٠٤/٢٢هـ  بتاريخ   )...( رقم  التجاري  السجل  ذات  التضامنية   )...( رشكة 
فيها  له  واملخول  الرياض  من  عليه  املصادق  التأسيس  عقد  وبموجب  اخلرج  من  الصادر 
باملطالبة واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرّد عليها واإلقرار والصلح وقبول األحكام 
ونفيها واالعرتاض عليها وطلب االستئناف بشأن القضية املرفوعة بخصوص املبالغ لدى 
الغري واالستالم والتسليم ومراجعة اجلهات ذات العالقة، ومرفق صورة من عقد التأسيس 
والرشيك قد تويف رمحه اهلل، ولدّي وكالة من ورثته وأبرز لنا صورة الوكالة الصادرة من 
توكيل  تتضمن  ١٤٣٣/٠١/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٣٤٦٩٠٨ برقم  اخلرج  حمافظة  عدل  كتابة 
)...( سعودي اجلنسية بموجب سجل مدين رقم )...( الوكيل الرشعي عن )...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين 
سعودية   )...( و   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( و   )...( رقم 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين 
)...( سعودي  و   )...( املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودية  و   ،)...( رقم 
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اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( بموجب الوكالة رقم ٣١٠٥٠٥٠١٠٠٦٥ يف ١٤٢٧/١/١٥هـ والصادرة من 
 )...( برشكة  اخلاصة  احلقوق  بجميع  باملطالبة  فيها  له  واملخول  اخلرج  حمافظة  عدل  كتابة 
للخرسانة اجلاهزة وسامع الدعاوى والرد عليها وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عليها 
وذلك يف اإلرث العائد من والدهم )...( وإهناء كافة اإلجراءات املتعلقة هبا والتوقيع نيابة 
به،  حكمت  ما  خالف  يل  يظهر  فلم  وعليه  اجللسة  يف  عليه  االّطالع  جرى  ما  هذا  عنهم، 
وسرتفع املعاملة ملحكمة االستئناف كاملتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ.

احلقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  باخلرج  العامة  املحكمة  من  الواردة  املعاملة  عىل  بالرياض  االستئناف  بمحكمة 
تاريخ  و  برقم ٣٥١٩٣٢٧٨٧  لدينا  واملقيدة  وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ،   ٣٣٢٢٥٥٨٩٢
الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ، 
)...(، املسجل برقم ٣٥٢٤٨٧٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ، اخلاص بدعوى/ )...( 
ضد/ )...(، وبدراسة الصك وصورة الضبط والالئحة وأوراق املعاملة مل يظهر ما يوجب 

املالحظة، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ل٣تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦١٧٣١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٤ رقم القرار:٣٥٢٧٧٢٨٨  

تنازلا بالقدتدا-ا دفعا تلثمنا-ا باسيا طمبا مصنعا-ا معدتتا سدما-ا نقلا منفعةا-ا بيعا-ا
مكاوبا-ابينةاغرياموصمةا-ارفضايمنياتملدعيا-اإلزتماباقميلاباسياتلثمن.

تإلسلتراوتلعجزاعناإثباتاتلدفع.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي املبلغ املتفق عليه نظري نقل 
قدم املدعي من ورشة استأجرها وأقام عليها مصنعا للزيت ونظري ثمن موجودات املصنع 
أقر بصحتها  املدعى عليه  الدعوى عىل  املدعى عليه، وبعرض  باعها لصالح  التي  املذكور 
ودفع بأنه سلم باقي الثمن املدعى به نقدا للبائع، وبطلب البينة من املدعى عليه عىل ما دفع 
به أبرز ورقة تنازل املدعي عن الورشة إال أهنا غري موصلة إلثبات دفعه لكوهنا مل تتضمن 
تسلم املدعي لباقي املبلغ املدعى به أو تنازله عنه، وقد قرر املدعى عليه رفضه ليمني املدعي 
به وعدم طلبه  دفع  ما  البينة عىل  إقامة  عليه عن  املدعى  لعجز  ونظرًا  به،  دفع  ما  نفي  عىل 
فقد حكم  فقد  لذا  أنكر،  املدعي واليمني عىل من  البينة عىل  نفيه، وألن  املدعي عىل  يمني 
املدعى  بذلك، فاعرتض  به وألزمه  املدعى  املبلغ  املدعي  بتسليم  املدعى عليه  القايض عىل 

عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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 )...( أنا  لدي  ١٤٣٤/٠٥/١٢هـ،  املوافق  األحد  يوم  ويف  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
القايض باملحكمة العامة بالرياض، بناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة 
 )...( حرض  ١٤٣٤/٠٢/٦هـ  وتاريخ   ٣٤٣١٠٤٧٩ برقم  املساعد  بالرياض  العامة 
بموجب   ،)...( الرشعي عن  الوكيل   )...( املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل حمافظة األفالج برقم ٣٤٣٧٠٩٩٣ يف ١٤٣٤/٣/٢٥هـ 
عليها  والرد  الدعاوى  وسامع  واملخاصمة  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  ختوله  التي 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حلضوره  وحرض  والتنازل،  والصلح  واإلنكار  واإلقرار 
كتابة  الصادرة من  الوكالة  بموجب   ،)...( الرشعي عن  الوكيل   )...( املدين رقم  السجل 
العدل الثانية بجنوب الرياض برقم ١٦٩٣٣ يف ١٤٣٢/٣/٢هـ والذي ختوله وكالته حق 
املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخاصمة، وبسؤال املدعي عن دعواه ادعى قائال: إنه يف تاريخ 
الزيت  مصنع  قدم  نقل  عقد  عىل  أصالة  عليه  املدعى  مع  موكيل  اتفق  ٢٠١٢/١١/١٨م 
اململوك له واملقام يف ورشة استأجرها موكيل تقع يف حي )...( بالرياض بأجرة سنوية قدرها 
العقد بيع مجيع موجودات املصنع عىل املدعى عليه بثمن  سبعون ألف ريال، وقد تضمن 
قدره ثامنامئة ألف ريال، وكذلك حيل املدعى عليه حمل موكيل يف دفع األجرة للاملك ابتداء 
من تاريخ ٢٠١٢/١١/١٨م، وقد سلم املدعى عليه ملوكيل أربعامئة ألف ريال وتبقى يف 
ذمته أربعامئة ألف ريال حال كله، أطلب إلزام املدعى عليه بتسليمه ملوكيل، هذه دعواي، 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: ما ذكره املدعي من االتفاق املذكور مع موكيل 
املدعي  حمل  موكيل  حيل  وأن  املذكور  والثمن  التاريخ  يف  املذكور  الزيت  مصنع  تقبل  عىل 
أصالة يف سداد أجرة املوقع ابتداء من التاريخ املذكور كله صحيح، وقد قام موكيل بسداد 
كامل الثمن املتفق عليه وقدره ثامنامئة ألف ريال نقدا ومل يتبق للمدعي يشء يف ذمة موكيل، 
وأطلب رصف النظر عن دعوى املدعي، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: ما ذكرته هو 
الصحيح، وبسؤال املدعي عليه وكالة عن بينته عىل دعوى السداد قال: أطلب مهلة للرجوع 
ملوكيل، وبسؤال املدعي وكالة عن عقد االتفاق مع املدعى عليه استعد إلحضاره يف اجللسة 
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القادمة، كام استعد املدعى عليه وكالة إلحضار عقد اإلجيار. ويف جلسة أخرى حرض املدعي 
أبرز صورة  بينته  املدعى عليه وكالة عن  وكالة )...( واملدعى عليه وكالة )...(، وبسؤال 
اجلنسية  )...( سعودي  أنا  نصه:  ما  متضمنة  بتنازل مؤرخة يف ٢٠١٢/١١/٢١م  معنونة 
الورشة رقم  تنازلت عن  أقر أين قد  حامل بطاقة رقم )...( مصدرها )...( تارخيها )...( 
)...( بكل حمتوياهتا بصناعية )...( بكل ما فيها من ماكينات ومعدات ومجيع املوجودات 
بطاقة  اجلنسية حامل  )...( سعودي  للسيد  للعقارات   )...( )...( من مكتب  بالعقد رقم 
وختم  الدعوى  لطريف  منسوب  بتوقيع  مذيل  )...(هـ،  تارخيها   )...( مصدرها   )...( رقم 
مكتب )...( للعقارات، وبعرضه عىل املدعي وكالة قال: هذا التنازل صحيح، وقد صدر 
من موكيل ولكنه ال يفيد استالم موكيل باقي ثمن املصنع املباع، وقد وقع عىل ورقة التنازل 
ألف  مائة  العقد  املقدم عند  املبلغ  إىل  ريال، إضافة  ألف  ملبلغ ثالثامئة  استالمه  بعد  املدونة 
ريال وسلم املدعى عليه سند قبض باملبلغني املستلمني من قبل موكله، ثم أبرز أصل كربون 
مائة ألف  برقم ٥٤ وتاريخ ٢٠١٢/١١/١٧م متضمن استالم مبلغ  سندي قبض األول 
ريال مذيل أسفله عربون رشاء مصنع زيوت بــ )...( مستودع رقم )...( والثاين سند قبض 
رقم )...( وتاريخ ٢٠١٢/١١/٢١م متضمن استالم مبلغ ثالثامئة ألف ريال، وقد كتب 
قال:  وكالة  عليه  املدعى  عىل  وبعرضهام  العربية،  اللغة  بغري  منه  املستلم  اسم  السندين  يف 
هذان السندان صحيحان، وقد حررا ملوكيل بعد تسليمه املبلغ املذكور فيهام، إال أن موكيل 
عليه  املدعى  تراجع  ثم  واحدة،  دفعة  نقدا  ريال  ألف  ثامنامئة  وقدره  الثمن  كامل  سلم  قد 
وكالة قائال: إنني ال أصادق عىل سندي القبض اللذين أبرزمها املدعي وكالة وليس عليهام 
املصنع  ثمن  كامل  موكله  تسليم  عىل  بينته  عن  وكالة  عليه  املدعى  وبسؤال  ملوكيل،  توقيع 
دفعة واحدة قال: بينة موكيل فيها ورقة التنازل املدون نصها يف هذه اجللسة وعقد املبايعة، 
املتداعني، وباالطالع عليه  بينة سوامها، وأبرز املدعي وكالة عقد االتفاق بني  وليس لديه 
وجدته مدونا عىل مطبوعات ورشة )...( مؤرخا يف ٢٠١٢/١١/١٧م متضمنا بيع املدعي 
رقم  مستودع   )...( بصناعية  الواقع  مصنعه  أصالة  عليه  للمدعى  الدعوى  هذه  يف  أصالة 
الدعوى أصالة وختم  بتوقيع منسوب لطريف  ثامنامئة ألف ريال، ومذيل  بثمن قدره   )...(
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الورشة وتصديق الغرفة التجارية، وبعرضه عىل املدعى عليه وكالة صادق عليه، ثم أفهمت 
الطرفني بإحضار موكليهام ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة )...( حيمل سجل مدين 
رقم )...( واملدعى عليه أصالة )...( حيمل سجل مدين رقم )...(، وبسؤال املدعى عليه 
أصالة عن كيفية سداده املبلغ املذكور يف الدعوى أجاب قائال: املبلغ املتفق عليه مع املدعي 
أصالة وقدره ثامنامئة ألف ريال قد سددته له عىل دفعتني؛ األوىل مبلغ مائة ألف ريال نقدا 
سلمته للمدعي أصالة قبل العقد وذلك يف مكتب )...( للعقارات يف حي )...( بالرياض، 
بأسبوع،  العقد  بعد  أصالة  للمدعي  سلمته  نقدا  ريال  ألف  سبعامئة  مبلغ  الثانية  والدفعة 
وذلك مقابل مكتب العقار املذكور، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: 
ما ذكره املدعى عليه بشأن الدفعة األوىل مبلغ مائة ألف ريال فهو صحيح، إال أن التسليم 
الثانية  الدفعة  املبلغ، وأما  إيصال استالم هبذا  املدعى عليه  الورشة واستلم  كان يف مكتب 
فهي ثالثامئة ألف ريال وليست سبعامئة ألف ريال كام ذكر املدعى عليه، وقد استلم املدعى 
عليه يف مبلغ الثالثامئة ألف ريال سند االستالم املشار إليه يف اجللسة السابقة، وقد كان املبلغ 
ثالثامئة ألف ريال ناقصا واحدا وثالثني ألفا ومخسامئة ريال، حوله املدعى عليه عىل حساب 
موكيل بعد ذلك ومل يسلم املدعى عليه ملوكيل شيئا بعد ذلك، وبعرض ما ذكره املدعي وكالة 
ما ذكرت، وبسؤال  املدعي وكالة غري صحيح والصحيح  ما ذكره  قال:  املدعي عليه  عىل 
املدعى عليه: هل لديه ما يثبت استالم املدعي للمبلغ املدعى به سوى ورقة التنازل املدون 
نصها يف اجللسة السابقة أجاب قائال: ليس لدي سوى ورقة التنازل التي ال تكتب عادة إال 
بعد استالم املتنازل لكامل حقوقه، وأضاف املدعي وكالة قائال: إن ما يؤكد عدم استالم 
موكيل للمبلغ املدعى به هو عدم استالم املدعى عليه لسند قبض باملبلغ املتبقي كام استلم 
ألف  أربعامئة  مبلغ  أحد  يسلم  أن  عرفا  املحال  ومن  والثانية،  األوىل  الدفعة  بمبلغ  سندين 
ريال وال يستلم عليها إيصال استالم، ثم قرر الطرفان اكتفاءمها بام قدما، وبسؤال املدعى 
عليه: هل يقبل يمني املدعي عىل نفي استالمه املبلغ املدعى به وقدره أربعامئة ألف ريال أو 
شيئا منه حتى تاريخ هذا اليوم؟ قال: إنني ال أقبل يمني املدعي، هكذا قرر، ثم جرى رفع 
عليه وكالة  واملدعى   )...( املدعي وكالة  أخرى حرض  والتأمل. ويف جلسة  للنظر  اجللسة 
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)...(، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى اإلجابة، وما دفع به املدعى عليه من استالم املدعي 
ذلك،  وكالة  املدعي  وإنكار  إجابته،  يف  املفصل  النحو  عىل  به  املدعى  املبلغ  لكامل  أصالة 
وحيث مل يقم املدعى عليه عىل دفعه سوى ورقة التنازل املدون نصها سابقا التي تضمنت 
أهنا مل تتضمن استالمه حلقوقه يف ذمة  الورشة إال  للمدعى عليه عن  املدعي أصالة  تنازل 
املدعى عليه أو تنازله عنها، ولعجز املدعى عليه عن إقامة البينة عىل ما دفع به وعدم طلبه 
يمني املدعي أصالة وعدم قبوهلا، وألن ما دفع به املدعى عليه من دعوى االستالم حتتاج إىل 
إثبات ومل يقم املدعى عليه بينة عىل دعواه والبينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر، لذلك 
فقد حكمت عىل املدعى عليه أصالة بتسليم املدعي أصالة املبلغ املدعى به وقدره أربعامئة 
ألف ريال وألزمته بذلك، وأفهمت املدعى عليه وكالة بأن ملوكله يمني املدعي أصالة متى 
طلبها، وبعرض احلكم عىل الطرفني قنع به املدعي وكالة ومل يقنع املدعى عليه وكالة وطلب 
تاريخ  يف  املحكمة  بمراجعة  فأفهم  اعرتاضية،  الئحة  تقديم  مع  االستئناف  ملحكمة  رفعه 
وإال  يوما  ثالثني  خالل  عليه  اعرتاضه  وتقديم  احلكم  نسخة  الستالم  ١٤٣٥/٢/١٩هـ 
سقط حقه يف االعرتاض واكتسب احلكم القطعية، ففهم ذلك واستعد له، وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.
احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األحد ١٤٣٥/٢/١٩هـ حرض املدعى عليه وكالة )...( 
واستلم نسخة من احلكم لتقديم اعرتاضه عليه خالل ثالثني يوما. ويف جلسة أخرى وردنا 
من فضيلة رئيس املحكمة املكلف إحالته رقم ٣٥٨١٢٧٤٢ يف ١٤٣٥/٣/١٨هـ املرفق 
هبا الالئحة االعرتاضية املقدمة من املدعى عليه وكالة )...( واملكونة من مخس صفحات 
الطرفني. ويف  مناقشة  يوجب  ما  فيها  عليها فوجدت  مني االطالع  ومرفقاهتا، وقد جرى 
ينوب عنه بوكالة  املدعى عليه وال من  املدعي وكالة )...( ومل حيرض  جلسة أخرى حرض 
رشعية رغم تبلغه بموعد اجللسة بواسطة موظف املكتب وجرى تسليم املدعي وكالة صورة 
من الورقة التي قدمها املدعى عليه وطلب وكيل املدعي اإلمهال للرجوع ملوكله واإلفادة. 
اجلنسية  سعودي   )...( و   )...( وكالة  املدعي  حرض  ١٤٣٤/٥/١٧هـ  الثالثاء  يوم  ويف 
بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل الرشعي عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من 
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التي ختوله  الرياض برقم ٣٥٣٣٠٣٧٥ يف ١٤٣٥/٣/١٢هـ  الثانية بحنوب  العدل  كتابة 
املطالبة وإقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار 
وحضور  االستئناف  وطلب  األحكام  عىل  واالعرتاض  ونفيها  األحكام  وقبول  والصلح 
حق  تؤكد  وكالة  عليه  املدعى  قدمها  التي  الورقة  إن  قائال:  وكالة  املدعي  وقرر  اجللسات 
ملا  عليه  املدعى  طلبها  الورقة  وهذه  ريال،  ألف  أربعامئة  وقدره  به  املدعى  املبلغ  يف  موكيل 
وذلك  األوىل  ريال  ألف  األربعامئة  مبلغ  من  الثانية  الدفعة  وهي  ريال  ألف  الثالثامئة  دفع 
ألف  الثالثامئة  مبلغ  استالم  إيصال  تاريخ  نفس  وتارخيها  واحدة  ورقة  يف  املبلغني  ليجمع 
ريال، إضافة إىل أن الورقة التي قدمها املدعى عليه صورة وليست أصل وموكيل يشك أن 
فيها كالما حمذوفا، وأن فيه اختالفا بني األصل والصورة وباالطالع عىل الورقة التي قدمها 
تارخيهام يف  ريال وجدت  ألف  الثالثامئة  بمبلغ  االستالم  عليه وكالة وكذلك سند  املدعى 
املدعى عليه وكالة قال: ليس لدي إضافة عىل ما  ٢٠١٢/١١/٢١م، وبعرض ذلك عىل 
قدمته يف الالئحة االعرتاضية، وبسؤال املدعى عليه عام تضمنته ورقة اإلقرار التي قدمها 
بإقرار املدعي باستالم أربعامئة ألف ريال وأنه تبقى له أربعامئة ألف ريال: هل لدى موكله 
بينة عىل تسليم املدعي املبلغ املدعى به؟ أجاب املدعى عليه وكالة: ليس لدى موكيل سوى 
ما ذكر وقدم سابقا، فبناء عىل ما سبق، وحيث تضمنت الورقة التي قدمها املدعى عليه وكالة 
إقرار املدعي باستالم جزء من املبلغ املتفق عليه وأنه تبقى له املبلغ املدعى به يف ذمة املدعى 
به، لذلك فال زلت عىل  املدعى  للمبلغ  بينة عىل تسليم موكله  املدعى عليه  يقدم  عليه ومل 
ما حكمت به سابقا، وبعرضه عىل املدعى عليه وكالة قرر عدم القناعة به مكتفيا بالالئحة 
التوفيق،  وباهلل  كاملتبع،  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  بإعادة  وأمرت  السابقة،  االعرتاضية 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٧/٠١هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
رقم  اخلامسة  احلقوقية  الدائرة  قرار  وبرفقها  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد 
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التوفيق وصىل  املتضمن مصادقتهم عىل احلكم وباهلل  ٣٥٢٧٧٢٨٨ يف ١٤٣٥/٦/١٤هـ 
اهلل وسلم عىل نبينا حممد.  

احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم األربعاء ١٤٣٥/٩/١٩هـ افتتحت اجللسة، وقد وردنا من 
فضيلة رئيس املحكمة اإلحالة رقم ٣٥٢٠١٨٣٤٢ يف ١٤٣٥/٧/٢٨هـ، املرفق هبا قرار 
املتضمن  ١٤٣٥/٧/١٥هـ،  يف   ٣٥٣١٧٢٢٣ رقم  االستئناف  بمحكمة  اخلامسة  الدائرة 
بعد املقدمة ما نصه: )فقد تم االطالع عىل االلتامس املذكور وعىل كافة األوراق املرفقة لذا 
قررت الدائرة رد هذا االلتامس( ا.هـ، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٥/٩/١٩هـ.
احلقوقية  القضايا  لتمييز  اخلامسة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  بالرياض  االستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  واملقيدة  ١٤٣٥/٦/٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٣١٠٤٧٩ برقم  املكلف  بالرياض 
القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٦٨٤٤٦٠
اخلاص  ١٤٣٥/٢/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥٢٣٢٨ برقم   )...( الشيخ/  العامة  باملحكمة 
بدعوى/ )...( سجل مدين رقم )...( ضد/ )...( يف مبلغ من املال عىل الصفة املوضحة 
بالدعوى، واملتضمن حكم فضيلته كام هو موضح بالصك، وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
املوفق، وصىل اهلل  املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم، واهلل  والالئحة االعرتاضية وأوراق 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ا٣تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٨٣١٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨ رقم القرار: ٣٥٣٠٩٤٤٣ 

ملصمحةا بالقبضا تألجريا إسلترا تلدعوىا-ا إنكارا تلثمنا-ا طمبا بناءا-ا حديدا بيعا-ا
تملشرتيا-اإلزتمابدفعاتلثمن.ا

سولاتبناتيميةارمحهاتهللايفاتالخايارتتلا“ الايقبلاسولهايفاإنكاراتلوكالةامعاكونهايارصفا
راأناملا لهاترصفاتلوكالءامعاعممهابذلكاوكونهامعلوفاابأنهاوكيلابنياتلناساحاىالواسدِّ

يوكمها-اوتحلالةاهذها-اوتقميطهاعدوتنامنهايوجباتلضامن”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه ثمن حديد بناء باعه عىل املدعى 
عليه ومل يقبض ثمنه منه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأن مشرتي 
أنكر  املتداخل  عىل  الدعوى  وبعرض  الدعوى،  يف  إدخاله  طلب  آخر  شخص  هو  احلديد 
رشاء احلديد وقرر أن املشرتي هو املدعى عليه، ثم حرض أجري يعمل لدى املدعى عليه وأقر 
بأنه تسلم احلديد لصالح املدعى عليه، ونظرًا ألنه ال يقبل إنكار املدعى عليه بعدم تسلم 
املبيع وهو يرى ويعلم أن عامله تسلمه ألن ذلك يعد بمنزلة قبض املدعى عليه له، لذا فقد 
حكم القايض بإلزام املدعى عليه أن يدفع للمدعي 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 
٣٤٥١٨٣١٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٦٢٦٣٢٥ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٩هـ، ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ افتتحت اجللسة الساعة 
فادعى   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   ١٠  :٣٠
ضد الغائب عن جملس القضاء )...( قائاًل يف تقرير دعواه: إن يل يف ذمة املدعى عليه مبلغًا 
قدره ثالثامئة وأربعة آالف ريال قيمة حديد اشرتاه مني ومل يسدده حتى اآلن. لذا أطلب 
من فضيلتكم إلزام املدعى عليه بسداد ذلك. وقد وردنا خطاب مدير قسم املحرضين برقم 
٣٤٢٦٢٦٣٥٩ املتضمن: تبلغه لغري شخصه”. وبناء عىل املادة )٢/٥٥( نظام املرافعات 
١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف  اجللسة  رفعت  التنفيذية  ولوائحه  الرشعية 
افتتحت اجللسة الساعة ١١:٠٠ صباحًا، وفيها حرض املدعي وحرض حلضوره املدعى عليه 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وبعرض دعوى املدعي عىل املدعى 
عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي غري صحيح، والصحيح أن الذي استلم هذا احلديد وباعه 
ملصلحة نفسه هو املدعو )...(، وحينئذ فال حق للمدعي أن يطالبني هبذا املبلغ، وإنام يطالب 
املدعو )...(، وأطلب من فضيلتكم إدخال )...(، وبعرضه عىل املدعي قال ال مانع لدي من 
إدخاله، وبناء عليه قررت إدخال )...(، وعليه رفعت اجللسة ويف تاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ 
افتتحت اجللسة الساعة ١٠:٠ صباحًا، وفيها حرض الطرفان، وحرض حلضورهم املتداخل 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ، وقرر املتداخل بقوله: ما ذكره 
املدعى عليه من أين قد استلمت احلديد املشار إليه يف دعوى املدعي وبعته ملصلحة نفيس 
فغري صحيح، وهذا احلديد اشرتاه املدعى عليه من املدعي، هكذا قرر، ثم أضاف املدعي 
بقوله: إن املدعى عليه هو الذي استلم هذا احلديد بواسطة العامل )...( الذي كان يعمل 
لديه وهو الذي كان يستلم قبل ذلك. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: ما ذكره املدعي 
من أن العامل الذي كان يعمل لديه وهو املدعو )...( ملصلحتي صحيح. ثم حرض العامل 
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)...(...اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(، وقرر بأين احلديد الذي اشرتاه املدعى 
عليه من املدعي قد استلمته ملصلحة املدعى عليه، وقد كنت أنا الذي أستلم الذي يشرتيه 
أوراق  عىل  واالطالع  واإلجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  قرر.  هكذا  التجار،  من 
املعاملة، وحيث طلب املدعي إلزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره ثالثامئة وأربعة آالف ريال 
الذي  العامل  احلديد عن طريق  استلم هذا  أنه  املدعى عليه عىل  أقر  احلديد، وحيث  قيمة 
ملصلحة  احلديد  هذا  استلم  بأنه  وأقر   )...( حرض  وحيث   ،)...( املدعو  وهو  لديه  يعمل 
املدعى عليه، وحيث نص الفقهاء عىل أن ال يقبل إنكار املدعى عليه بعدم االستالم وهو 
يرى ويعلم أن عامله يتسلم ويبيع ألن ذلك يعد بمنزلة قبضه هو، قال اإلمام ابن تيمية رمحه 
اهلل يف االختيارات: “ال يقبل قوله يف إنكار الوكالة مع كونه يترصف له ترصف الوكالء مع 
ر أن مل يوكله ــ واحلالة هذه ــ  علمه بذلك وكونه معروفا بأنه وكيل بني الناس حتى لو قدِّ
وتسليطه عدوان منه يوجب الضامن”، وهذا كحال بعض الناس اليوم: يضعون عامهلم يف 
حوانيتهم فيبيعون ويشرتون، وظاهر حال أرباب األموال علمهم بذلك، وسكوهتم عنهم، 
أنكروا توكيلهم، فال يسمع منهم ذلك، بل  مبيع ونحوه  فإذا وجب عليهم غرم من ثمن 
يضمنون. لذا فقد حكمت بإلزام املدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغًا وقدره ثالثامئة وأربعة 
القناعة ومل يقنع املدعى عليه وطلب رفعه  آالف ريال، وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعي 
ملحكمة االستئناف بالئحة اعرتاضية، فأجبته لطلبه، وجرى تسليمه نسخة من صك احلكم 
لالعرتاض عليه خالل املدة املقررة نظامًا وهي ثالثون يومًا، وإال سقط حقه يف االعرتاض 
واكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، 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  االطالُع  املكرمـة  مكـة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  السادسة  احلقوقيـة  الدائـرة 
العامة بمحافظة جدة  إليهـذه املحكمـة بخطاب فضيـلة رئيس املحكمة  الواردة  املعاملـة 
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رقـم ٣٤٢٦٢٦٣٢٥ وتـاريـخ ١٤٣٥/٦/٢٩هـ، املشتملة علـى احلكم الصادر من فضيلة 
 ٣٥٢٩٤٧٨٠ بعـدد  واملسجل  جدة،  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/ 
وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، املتضمن دعوى )...( ضد )...( املحكوم فيـه بام دون باطنه، 
احلكم،  علـى  املوافقـة  تقـررت  االعرتاضية  والئحته  ضبطـه  وصـورة  احلكم  وبدراسـة 

واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ٣2تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بربيدة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٣٥٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢١ رقم القرار:٣٥٢٨٧١١٨  

بيعا-اناسةا-اثمنامؤجلا-احمولاتألجلا-اطمباتلثمنا-اإسلترامكاوبا-اشاهدامعدلا
بدفعا إلزتما تلدعوىاغيابياا-احكلاغيايبا-ا باهلاتفا-اسامعا تبميغا تملدعيا-ا رشعاا-ايمنيا

تلثمن.

مااروياأناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاسىضابشهادةاتلشاهداويمنياتملدعي.

بثمن  منه  اشرتاها  ناقة  ثمن  بتسليمه  إلزامه  طالبا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
مؤجل ثم حل األجل ومل يسلمه شيئا من الثمن، وقد غاب املدعى عليه مع تبلغه بالدعوى 
بواسطة اهلاتف، وبطلب البينة من املدعي أبرز ورقة تتضمن إقرارا من املدعى عليه باملبلغ 
املدعى به مقابل رشاء الناقة من املدعي ومذيل بتوقيع منسوب إليه، كام أحرض شاهدا معدال 
عىل  الشاهد  لشهادة  املكملة  اليمني  املدعي  أدى  ثم  املذكور،  اإلقرار  بصحة  فشهد  رشعا 
صحة دعواه، ونظرًا ألن من طرق احلكم القضاء بالشاهد ويمني املدعي يف األموال، وألن 
املدعي أدى اليمني املكملة لشهادة الشاهد طبق ما طلب منه، لذا فقد ألزم القايض املدعى 
عليه بدفع املبلغ املدعى به للمدعي، وعد احلكم بحق املدعى عليه غيابيا 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 بربيدة، وبناء عىل املعاملة 
املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة برقم ٣٥١٧٣٥٠ يف ١٤٣٥/١/٨هـ، واملقيدة 
برقم ٣٥٢٠٥٤ يف ١/٨/ ١٤٣٥هـ، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ افتتحت 
اجللسة وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وطلب سامع 
دعواه ضد )...( ومل حيرض املدعى عليه، وقد وردنا إفادة حمرض باملحكمة )...( املتضمنة أنه 
تم االتصال عىل املدعى عليه وأفاد أنه غري موجود اآلن بالقصيم. ويف يوم الثالثاء املوافق 
املدعى عليه، ووردنا  املدعي ومل حيرض  وفيها حرض  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ 
إفادة حمرض املحكمة املتضمنة أنه مل يتم االستدالل عىل عنوان مسكن املدعى عليه، وأنه تم 
االتصال عىل هاتفه النقال عدة مرات ومل يرد، وبسؤال املدعي عن دعواه أجاب قائال: لقد 
اشرتى املدعى عليه مني ناقة بمبلغ أربعة وعرشين ألف ريال عىل أن يتم دفع الثمن بتاريخ 
٨/٢٧/ ١٤٣٤هـ، وإن املدعى عليه مل يدفع يل حتى اآلن من ثمن الناقة شيئا، أطلب إلزامه 
بدفع ثمن الناقة املذكور يل، هذه دعواي، وبطلب البينة منه أبرز ورقة دون فيها ما ييل: نعم 
أنا )...( رقم بطاقة )...( سعودي يف ذمتي مبلغ وقدره أربعة وعرشون ألف ريال للمدعو 
)...( وحيل املبلغ بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٧هـ، وذلك قيمة ناقة وشهد عىل ما يف الورقة )...( 
و )...( توقيعهام، ويف أسفلها أيضا توقيع منسوب للمشرتي )...(. ويف يوم الثالثاء املوافق 
١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه، ومل يردنا من 
قسم اإلحضار ما يفيد بتبلغ املدعى عليه، وبطلب البينة من املدعي أحرض للشهادة وأدائها 
)...(...اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( وشهد قائاًل: إنني أشهد هلل بأن املدعى 
عليه )...( قد اشرتى من املدعي )...( ناقة بمبلغ وقدره أربعة وعرشون ألف ريال ويدفع 
املبلغ بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٧هـ، وقد تم حترير ورقة يف هذا العقد ووقع عليه املشرتي وأنا 
شاهد فيه، واملدعى عليه مل يدفع شيئا من الثمن وقت العقد، واهلل عىل ما أقول شهيد، وبسؤال 
املدعي مزيد بينة فأجاب: ليس لدي سوى ما قدمت، فجرى سؤاله: هل يستعد إلحضار 
معدلني لبينته وبأداء اليمني عىل ما جاء يف دعواه مع شهادة الشاهد الذي أحرضه؟ فأجاب: 
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الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي ومل  نعم. ويف يوم 
حيرض املدعى عليه، وبسؤال املدعي عن معديل بينته أحرض )...(...اجلنسية بموجب رخصة 
اإلقامة رقم )...( و )...(...اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( وشهدا بعدالة وثقة 
اليمني عىل ماجاء يف دعواه مع شهادة الشاهد  وأمانة الشاهد )...(، ثم طلبت من املدعي 
أربعة  بمبلغ  ناقة  عليه  املدعى  مني  اشرتى  لقد  العظيم  واهلل  قائال:  فحلف  أحرض،  الذي 
وعرشين ألف ريال عىل أن يتم دفع الثمن بتاريخ ٨/٢٧/ ١٤٣٤هـ، وإن املدعى عليه قد 
استلم مني الناقة ومل يدفع يل من ثمنها شيئا حتى اآلن، واهلل عىل ما أقول شهيد. فبناء عىل ما 
سبق من دعوى املدعي وطلب املدعى عليه وتبلغه هاتفيا وعدم حضوره، وعدم التمكن من 
إبالغه يف اجللسة الثانية وقيامه بإقفال هاتفه النقال، وبناء عىل شهادة الشاهد الذي أحرضه 
املدعي واملعدل رشعا، وألن من طرق القضاء القضاء بالشاهد ويمني املدعي يف األموال، 
ملا رواه مسلم يف صحيحه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قىض 
الشاهد؛  لشهادة  املكملة  منه  املطلوبة  اليمني  املدعي  وألداء  املدعي  ويمني  الشاهد  بشهادة 
للمدعي  ريال  ألف  وعرشون  أربعة  وقدره  مبلغ  بدفع   )...( عليه  املدعى  ألزمت  فقد  لذا 
املدعى عليه وهو عىل دعواه  اعتبار احلكم غيابيا يف حق  )...(، وبذلك حكمت، وقررت 
احلادية  الساعة  بتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ  به  والنطق  احلكم  إعالن  وتم  متى حرض،  وحجته 
عرشة والنصف، وقررت إبالغ املدعى عليه بنسخة من إعالم احلكم، وإفهامه بأن له التقدم 
دون  املدة  مضت  وإذا  االستالم،  تاريخ  من  يوما  ثالثني  أقصاها  مدة  يف  اعرتاضية  بالئحة 
تقديم الئحة فيسقط حقه يف االعرتاض ويكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

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

فقد  وبعد،  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
عىل  القصـيم  بمــنطقة  االستئناف  بمحكمة  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا 
برقم ٣٥١٤٩١٨٧٦  بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس  فـضـيـلـة  الـواردة مـن  الـمـعـاملـة 
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املسجل  الصك  هبا  املرفق  )٣٥٣٦١٦٧٢(؛  برقم  إلينا  املحالة  ١٤٣٥/٥/٣هـ،  وتاريخ 
برقم )٣٥١٩٨٠٧٧( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض 
أربعة  وقدره  مايل  بمبلغ  املطالبة  بشأن   ، )...( ضد/   )...( بدعوى/  اخلاص  باملحكمة، 
بدفع  املدعى عليه  إلزام  الصك حكم فضيلته  ناقة، وقد تضمن  قيمة  ريال  ألف  وعرشين 
الصك  فيه، وبدراسة  املفصل  النحو  للمدعي عىل  ريال  ألف  أربعة وعرشين  مبلغ وقدره 
وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم، مع تنبيه فضيلة القايض إىل أنه 
ورد يف صورة الضبط أن لقب املدعى عليه )...( وورد يف الصك وأوراق املعاملة )...(، 
فليصحح ذلك يف الضبط قبل تسليم الصك لصاحبه، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٣٣تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٢١٨٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٣٠ رقم القرار:٣٥٣٣٦٢٥٢  

بيعا-امكيفاتا-اثمنامؤجلا-اتققيطا-اطمباتلثمنا-ادفعابالكفالةا-اإدخالاتملشرتيا
تلثمنا باقميلا إلزتما تلدعوىا-ا ثبوتا تلاأخلا-ا عندا تألسقاطا حمولا تشرتتطا تحلقيقيا-ا

بالاضامن.ا

اا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)اتلصمحاجائزابنياتملقممنياإالاصمحااحلماحالالا
أواأحلاحلتماا(.ا

كفيلا بغريا أوا بكفيلا نجوماا تملالا جعلا لوا  “ )ل/لل(لا تلصنائعا بدتئعا يفا جاءا 2ا-ماا
ورشطاأنهاإناملايوفهاكلانجلاعنداحممهافاملالاحالاعميهافهواجائزاعىلاماارشطاألنها

جعلاتإلخاللابنجلارشطااحلمولاتملالاعميهاوأنهاصحيح”.
٣ا-اسولاتبناتلقيلايفاإعالماتملوسعنيا)ال/2لا(لا“ إناخافاصاحباتحلقاأالايفيالهامنا
عميهابأدتئهاعنداكلانجلاكاماأجمهافاحليمةاأنايشرتطاعميهاأنهاإذاتحلانجلاوملايوفا
بهاحاالا فإنهانجمهاعىلاهذتاتلرشطاجازاومتكنامنامطالباها تملالاعميهاحالا فجميعا

ومنجام”.
لا-ماجاءايفادرراتحلكاما)ا/لل(لا“ إذتاتشرتطاتلدتئنايفاتلديناتملققطابأنهاإذتاملايدفعا
تملديناتألسقاطايفاأوساهتااتملرضوبةايصبحاتلدينامعجالافيجباملتعاةاتلرشطافإذتاملا
يوفاتملدينابالرشطاوملايدفعاتلققطاتألولامثالاعنداحمولاأجمهايصبحاتلدينامجيعها

معجال”.
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لا-سلتراجممعاتلفقهاتإلسالميارسلا)ال/ل/2(.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن مكيفات باعها عليه 
بثمن مؤجل عىل أقساط شهرية، وذلك ألن املدعى عليه ختلف عن سداد بعض األقساط 
عند أجلها وقد اشرتط عليه املدعي حلول كامل الثمن عند التأخر يف سداد بعض األقساط، 
صوري  مشرت  بأنه  ودفع  املذكور  الرشط  وجود  أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض 
وأن املشرتي احلقيقي هو الكفيل يف العقد، فتم إدخال الكفيل يف الدعوى وبعرضها عليه 
أقر بكونه املشرتي احلقيقي وأنكر وجود رشط حلول األقساط، ثم أبرز املدعي عقد البيع 
متضمنا رشط حلول كافة االقساط عند التأخر يف سداد قسط من األقساط، فدفع املدعى 
جييدان  موظفان  ألهنام  ونظرا  بمضمونه،  العلم  دون  العقد  عىل  وقعا  بأهنام  واملدخل  عليه 
اشرتاط  معا، وألنه جيوز رشعا  أو مها  املضمون  أو  الضامن  مطالبة  للدائن  القراءة، وألن 
البائع باألجل حلول األقساط قبل مواعيدها عند تأخر املدين عن أداء بعضها ما دام املدين 
قد ريض هبذا الرشط عند التعاقد، لذا فقد حكم القايض عىل املدعى عليه واملدخل بسداد 
املبلغ املدعى به جمتمعني أو منفردين، فاعرتض املدعى عليه واملدخل، 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 
٣٤٤٩٢١٨٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٤هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٥٠٢٢٨٢ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٠٤هـ، ويف يوم االثنني ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ افتتحت اجللسة يف الساعة ٣٠: 
حرض  كام   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   ،٠٩
حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى األول قائال: إن 
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املدعى عليه هذا احلارض قد اشرتى مني )١٠٠( مائة مكيف من نوع )...(، كل مكيف بألفي 
ريال )٢٠٠٠( بمبلغ وقدره مائتا ألف ريال )٢٠٠٠٠٠(، مؤجل عىل أقساط شهرية كل 
شهر )٤١٦٧( أربعة آالف ومائة وسبعة وستون رياال تبدأ من تاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٥هـ، 
وقد سددين مبلغا وقدره )٦٢٥٠٥( اثنان وستون ألفا ومخسامئة ومخسة رياالت وبقي عليه 
أنه  بالعقد  ألفا وأربعامئة ومخسة وتسعون رياال، وبيننا  مائة وسبعة وثالثون   )١٣٧٤٩٥(
إذا ختلف املدعى عليه عن السداد فأستحق املبلغ كامال، أطلب احلكم بإلزام املدعى عليه 
بأن يدفع يل مبلغا وقدره )١٣٧٤٩٥( مائة وسبعة وثالثون ألفا وأربعامئة ومخسة وتسعون 
رياال، هكذا ادعى، وبسؤال املدعى عليه اإلجابة أجاب قائال: ما ذكره املدعي من رشائي 
املذكورة فهو  املبالغ  باملبلغ فهو صحيح، وقد كان يل كفيل )...( وهو من سدد  املكيفات 
وما  الغارم،  الكفيل  هو  منها  استفاد  الذي  بل  املكيفات،  من  أستفد  مل  أنا  ولكن  صحيح، 
ذكره أنه عند ختلف السداد فيدفع املبلغ كامال فغري صحيح، هكذا أجاب، ورفعت اجللسة 
احلادية  الساعة  يف  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ  الثالثاء  يوم  يف  ثم  وقتها.  النتهاء 
عرشة والربع وفيها حرض املدعي أصالة )...( املثبتة هويته سابقا، كام حرض حلضوره املدعى 
عليه أصالة )...( املثبتة هويته سابقا، وقرر املدعى عليه قائال: إنني قد أحرضت معي الكفيل 
الغارم )...( وهو املشرتي يف األصل وأطلب إدخاله يف هذه الدعوى، هكذا قرر، ويف هذه 
اجللسة حرض املتداخل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وقرر قائال: 
واملتبقي  السداد  املدعي من  املشرتي، وما ذكره  وأنا  املكيفات  استفدت من  الذي  أنا  إنني 
فهو صحيح، وأما الرشط فليس بيننا، كام أن املبلغ املتبقي قدره ) ١٣٣٣٣٣( مائة وثالثة 
وثالثون ألفا وثالثامئة وثالثة وثالثون رياال، هكذا قرر، وبسؤال املدعي البينة عىل دعواه 
من ناحية أنه متى تأخر يف سداد قسط فيحل املبلغ كامال أجاب قائال: العقد، هكذا أجاب، 
وقرر املدعى عليه قائال: إن أصل املبلغ هو ) ٢٢٠٠٠٠( مائتان وعرشون ألف ريال هذا هو 
الصحيح، وقد سددين مبلغا وقدره ) ٦٦١٧٦( ستة وستون ألفا ومائة وستة وسبعون رياال، 
واملتبقي هو ) ١٥٣٨٢٤( مائة وثالثة ومخسون ألفا وثامنامئة وأربعة وعرشون رياال، هكذا 
قرر، وباالطالع عليه وجد كام ذكر املدعي، وبسؤال املتداخل عن ذلك أجاب قائال: إنني 
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بصمت عليه دون علمي لكن ما بصم عليه فهو صحيح من ناحية أن البصمة بصمتي، هكذا 
أجاب، ورفعت اجللسة النتهاء وقتها. ثم يف يوم الثالثاء ١٤٣٥/٠٥/٣هـ افتتحت اجللسة 
يف الساعة الواحدة، وفيها حرض املدعي أصالة )...( املثبتة هويته سابقا، كام حرض حلضوره 
املدعى عليه أصالة )...( املثبتة هويته سابقا. ويف هذه اجللسة حرض املتداخل أصالة )...( 
املثبتة هويته سابقا وقرر املدعي قائال: إنني قد راجعت حسابايت فوجدت أن املبلغ املتبقي 
يل يف ذمة املدعى عليه هو )١٥٣،٣٤٤( مائة وثالثة ومخسون ألفا وثالثامئة وأربعة وأربعون 
رياال، وأن املدعى عليه قد سددين مبلغا وقدره ٦٦٦٥٦ ستة وستون ألفا وستامئة وست 
ومخسون رياال، هكذا قرر، وبعرض ذلك عىل املتداخل واملدعى عليه )...( كل واحد منهام 
بمفرده أجاب قائال: املبلغ املتبقي هو ) ١٣٣٣٢٨( مائة وثالثة وثالثون ألفا وثالثامئة وثامنية 
وعرشون رياال والذي سدده و ) ٦٦٦٧٢( ستة وستون ألفا وستامئة واثنان وسبعون رياال 
والذي سدد هو املتداخل )...( وليس املدعى عليه، هكذا أجاب كل واحد منهام، وبعرض 
ذلك عىل املدعي أجاب قائال: ال مانع لدي من أن هذا هو املبلغ املسدد وهو بذمتهام وأقرمها 
عىل أنه هو الصحيح، هكذا أجاب، وباالطالع عىل العقدين وجد أن املبلغ املذكور يف العقد 
األول هو ) ١١٠٠٠٠( مائة وعرشة آالف ريال ويف العقد الثاين وجد أنه ) ١١٠٠٠٠( مائة 
وعرشة آالف، وبعرضه عىل املدعى عليه واملتداخل أجاب كل واحد منهام بقوله: بصمنا 
عليه وال نعلم ما املضمون، هكذا أجاب كل واحد منهام، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة، وملا أن املدعى عليه واملتداخل كل واحد قد دفع بأنه قد بصم وهو ال يعلم وهو 
موظف وهو يعرف القراءة والتعلم كام يذكر وهذا أمر ال خيفى عليه، وملا قرره أهل العلم 
رمحهم اهلل من أنه جيوز للدائن مطالبة الضامن أو املضمون أو مها معا، وملا قرره أهل العلم 
من أنه إذا مل يسدد يف وقته املحدد: يقول الكاساين يف بدائع الصنائع )٤٥/٦(: ) لو جعل 
املال نجوما بكفيل أو بغري كفيل ورشط أنه إن مل يوفه كل نجم عند حمله فاملال حال عليه فهو 
جائز عىل ما رشط ألنه جعل اإلخالل بنجم رشطا حللول املال عليه وأنه صحيح (. وجاء يف 
در احلكم رشح جملة األحكام )٨٥/١(: ) إذا اشرتط الدائن يف الدين املقسط بأنه إذا مل يدفع 
املدين األقساط يف أوقاهتا املرضوبة يصبح الدين معجال فيجب مراعاة الرشط، فإذا مل يوف 
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املدين بالرشط ومل يدفع القسط األول مثال عند حلول أجله يصبح الدين مجيعه معجال (. 
وقال ابن القيم )٥٢/٤ (: )إن خاف صاحب احلق أال يفي له من عليه بأدائه عند كل نجم 
كام أجله فاحليلة أن يشرتط عليه أنه إذ احل نجم ومل يوف فجميع املال عليه حال فإنه نجمه 
عىل هذا الرشط جاز ومتكن من مطالبته به حاال ومنجام(. وألن األصل يف الرشوط الصحة 
واجلواز: )املسلمون عىل رشوطهم إال رشطا حرم حالال أو أحل حراما(. كام جاء يف قرار 
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق من منظمة املؤمتر اإلسالمي اإلسالمي رقم: ) ٥١( )٢/٦( يف 
الدورة السادسة: جيوز رشعا أن يشرتط البائع باألجل حلول األقساط قبل مواعيدها عند 
تأخر املدين عن أداء بعضها ما دام املدين قد ريض هبذا الرشط عند التعاقد )واملسلمون عىل 
رشوطهم إال رشطا حرم حالال أو أحل حراما( ) الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم 
حالال أو أحل حراما (، وعليه فقد ألزمت املدعى عليهام )...( سعودي اجلنسية بموجب 
بأن  املدين رقم )...(  السجل  املدين رقم )...( و )...( سعودي اجلنسية بموجب  السجل 
يدفعا جمتمعني أو كل واحد منهام للمدعي مبلغا وقدره ) ١٥٣،٣٢٨( مائة وثالثة ومخسون 
ألفا وثالثامئة وثامنية وعرشون رياال، وبه حكمت، وبإعالن احلكم عىل املدعي قنع به، وأما 
املدعى عليه واملتداخل اعرتضا وطلبا التمييز واستعدا لتقديم الئحة اعرتاضية، فأفهام بأن 
فات  وإذا  احلكم،  اخلميس ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ الستالم نسخة  يوم  املحكمة  مراجعة  هلام 
عىل ميعاد االعرتاض ثالثون يوما ومل يقدما الئحتهام االعرتاضية سقط حقهام يف االعرتاض 
واكتسب احلكم القطعية، واختتمت اجللسة يف الساعة الواحدة والنصف، وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من النبي بعده وبعد، فقد جرى اطالعنا نحن 
عىل  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة  احلقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
بعدد  املسجل  بجدة،  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
عليهام  املدعى  ضد   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٥/٥هـ،  وتاريخ   )٣٥٢٣٤٤٠٦(
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والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  بباطنه،  دون  بام  فيه  واملحكوم   ،)...( و   )...(
االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.
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 ل٣تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة عيون اجلواء

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية:  ٣٥٣٦٥١٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠١ رقم القرار: ٣٥٢٦١٣٨٧ 

بيعا-اثملانخلا-اطمباتلثمنا-اإنكاراتلرشتءا-ادفعابضامناتملشرتيا-اعجزاعناإثباتا
يمنيا طمبا حقا تلثمنا-ا بدفعا إلزتما بيعا-ا عقدا نفيها-ا عىلا تملدعيا يمنيا رفضا تلدفعا-ا

تملدعي.ا

تلعقداتملوسعاوعجزاتملدعىاعميهاعناإثباتاتلدفع.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن حمصول مزرعته من 
ثمر النخل إال ما استثناه من املبيع والذي باعه عىل املدعى عليه ومل يسدد له باقي الثمن، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر الرشاء ودفع بكونه كفيال للمشرتي وضامنا له يف 
الثمن، إال أنه مل يقدم بينة موصلة عىل ذلك ومل يقبل يمني املدعي عىل نفي ما دفع به، وقد 
عىل  النخل  ثمر  من  مزرعته  حمصول  منه  عليه  املدعى  رشاء  يتضمن  بيع  عقد  املدعي  قدم 
الصفة الواردة يف دعواه، ولذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه بدفع املبلغ املدعى به 
للمدعي حااًل وأفهمه أن له يمني خصمه متى شاء، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف. 
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة بمحافظة عيون اجلواء، وبناء 
باملحكمة  املقيدة  إلينا برقم ٣٥٣٦٥١٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٦هـ،  املعاملة املحالة  عىل 
برقم ٣٥١٦٠٠٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥هـ، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ 
اجلنسية  سعودي   )...( املدعي  حرض  وفيها  صباحًا،   ٠٩  :٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت 
اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
١٤٣٤/٩/١٨هـ  بتاريخ  إنه  بقوله:  املدعي  فادعى   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
بعت عىل هذا املدعى عليه حمصول ثمر النخل من مزرعتي الواقعة يف حمافظة )...( وعددها 
أربع نخالت من  ثمر  منها  نوع سكري وخالص، واستثنيت  ثالثامئة وعرشون نخلة من 
ريال  ألف  وثامنون  مخسة  قدره  بثمن  وذلك  عجوة،  وثالثة  صقعي،  وأربع  خالص،  نوع 
يدفعها املدعى عليه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ، فلام كان تاريخ ١٤٣٤/١٢/٥هـ اتصلت 
آالف  ثالثة  ومعه  يل  بعامله  فأرسل  أضاٍح  لرشاء  ملبلغ  بحاجتي  وأبلغته  عليه  املدعى  عىل 
الثمن يف موعده ومل يسدد يل املدعى عليه منه شيئًا سوى مبلغ  ريال فقط، وقد حل أجل 
الثالثة آالف ريال، لذا فإنني أطلب احلكم عىل هذا املدعى عليه بسداد باقي الثمن املدعى 
به وقدره اثنان وثامنون ألف ريال هذه دعواي، هكذا ادعى املدعي، وأبرز عقد بيع صادر 
رشاء  تضمن  وقد  ١٤٣٤/٩/١٨هـ  وتاريخ   ٥٢٩١ برقم  للعقارات   )...( مكتب  من 
يف  كاملة  تسدد  ريال  ألف  وثامنني  بخمسة  مزرعته  نخل  حمصول  املدعي  من  عليه  املدعى 
١٤٣٤/١٢/٣٠هـ، وأن املدعى عليه )املشرتي( قد استلم املزرعة يف ١٤٣٤/٩/١٨هـ، 
ويف العقد مالحظة نصها”عدد أربع نخل خالص وأربع صقعي وثالث عجوة خارج البيع 
بائعًا  بتوقيع املدعي بصفته  العقد إمضاء  النخل حمصوله ملك للمشرتي”، وعىل  باقي  أما 
واملدعى عليه بصفته مشرتيًا وخمتوم بختم املكتب وختم الغرفة التجارية الصناعية )...(، 
املدعى عليه وسؤاله اجلواب عنها  املعاملة، وبعرض عىل  منه يف  إرفاق صورة  وقد جرى 
أبزر جوابًا حمررًا هذا نصه: “اتفق )...(...اجلنسية طرف أول )مشرتي( مع )...(اجلنسية 
طرف ثاين )بائع( اشرتى الطرف األول من الطرف الثاين ثامر نخيل بمبلغ ٨٥٠٠٠ ريال 
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سعودي )مخسة وثامنون ألف ريال(، ونظرًا ملعرفتي بالطرفني املشرتي والبائع فقد ضمنت 
املشرتي باملبلغ املذكور عند البائع خصوصًا أن املشرتي )...( له أخ يعمل حتت كفالتي يف 
املزرعة، من هنا جاء حسن النية بذلك، علاًم بأن املشرتي أعطى )...( الذي هو البائع مبلغ 
بينهام،  البيع والرشاء  دلياًل عىل حدوث  الثامر  قيمة  وقدره ٣٠٠٠ )ثالثة آالف ريال( من 
أبرز صورة  بينهام؟” كام  البيع والرشاء  ثبوت  بعد  الثاين  للطرف  املبلغ  بدفع  ملزم  أنا  فهل 
تذكرة مراجعة ملعاملة يف املحكمة العامة بمحافظة )...( مقيدة برقم ٣٥٤٢٨٨٧٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/١٢هـ بشأن االستدعاء املقدم من املدعى عليه لقيام وافد من اجلنسية ... يدعى 
)...( برشاء ثمرة نخيل من مواطن يدعى )...( بمبلغ ٨٢٠٠٠ ألف ريال، وقرر املدعى 
عليه بقوله: إنه قد حدد موعد لنظر هذه الدعوى ١٤٣٥/٦/١هـ نظرًا ألن الوافداملذكور 
يف إجازة خارج اململكة، هكذا قرر، وبعرض ما أجاب به املدعى عليه عىل املدعي قرر بقوله: 
ما ذكره هذا املدعى عليه من أنني مل أبع عليه حمصول ثمر نخييل وإنام بعته عىل الوافدالذي 
هكذا  املبيع،  استلم  الذي  وهو  عليه  املدعى  هذا  عىل  بعت  وإنام  صحيح،  غري  فهذا  ذكره 
أجاب، ثم طلب املدعى عليه سؤال املدعي: هل شاهد ثمر النخيل الذي يدعي بثمنه معه يف 
مزرعته أم ال؟ هكذا طلب، وبعرضه عىل املدعي أجاب بقوله: إنني سألت هذا املدعى عليه 
يف املكتب هل شاهد املزرعة؟ فأجابني بقوله: نعم، هكذا أجاب، ثم سألت املدعى عليه: 
هل التوقيع املمىض عىل العقد توقيعه؟ فأجاب قائاًل: نعم هو توقيعي وقد أمضيته كضامن 
للمشرتي الذي يعمل أخوه حتت كفالتي، هكذا أجاب، وللتأمل وإصدار ما يلزم جرى رفع 
اجللسًة. ثم يف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ افتتحت اجللسة الساعة ١١ صباحًا 
وفيها حرض املدعي )...( واملدعى عليه )...( وأحرض املدعى عليه برفقه )...(...اجلنسية 
بموجب رخصة اإلقامة سارية املفعول رقم ... وقرر املدعى عليه قائال: إنني أطلب سامع 
ما لدى شاهدي والذي يشهد بأن املبلغ املدعى به يف ذمة املشرتي وهو )...( وليس بذمتي، 
ثالث  عمري  قائال:  فأجاب  إقامته  ومكان  وعمله  عمره  عن  الشاهد  فسألت  قرر،  هكذا 
وثالثون سنة وأعمل يف مزرعة املدعى عليه وأقيم فيها، هكذا أجاب، فسألته عام لديه من 
شهادة فأجاب بلغة عربية مفهومة  بالنفي، هكذا أجاب، فسألته: هل يعلم عن رشاء مزرعة 
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املدعي؟ فأجاب قائاًل: ال أعلم هل هو أخي )...( أو كفييل )...( ومل أحرض بينهم شيئًا، 
هكذا أجاب، فسألت املدعى عليه: هل لديه بينة تشهد عىل ما أجاب به من خالف العقد 
املرصود يف اجللسة املاضية؟ فقال: ال بينة لدي، هكذا أجاب، فأفهمته بأن له يمني املدعي 
اليمني،  أداء  يتورع عن  املدعي سيحلف عىل ذلك ولن  قائاًل: إن  عىل نفي دعواه فأجاب 
ولذلك فإنني ال أطلب يمينه، هكذا أجاب، فبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعي املتضمنة 
ثمر  ثمن حمصول  باقي  ريال  ألف  اثنني وثامنني  مبلغ  دفع  املدعى عليه  بإلزام  طلبه احلكم 
نخيله املوصوف يف دعواه، وبام أن املدعى عليه قد أنكر أنه هو املشرتي هلذا الثمر وادعى 
بأن مشرتيه هو الوافدالذي ذكره يف سياق إجابته ومل يقم بينة موصلة عىل ذلك، وقد جرى 
إفهامه بأن له يمني املدعي عىل نفي ما ذكره فلم يطلبها، وبعد االطالع عىل العقد املربم بني 
عليه من  واملصادق  املدعي  ماجاء يف دعوى  املتضمن طبق  بعاليه  املرصود سابقًا  الطرفني 
املدعى عليه، فلذلك فقد ثبت لدي أن بذمة املدعى عليه )...( للمدعي )...( مبلغًا قدره 
اثنان وثامنون ألف ريال هي باقي ثمن حمصول ثمر نخيله املوصوف يف الدعوى حكمت 
عىل املدعى عليه بدفعه للمدعي حااًل، كام أفهمت املدعى عليه بأن له يمني خصمه املدعي 
املدعى عليه فقرر  أما  املدعي  به  قنع  الطرفني  به، وبعرضه عىل  متى شاء، هذا ما حكمت 
االعرتاض عليه بالئحة اعرتاضية، فأفهمته بمراجعة املحكمة يوم األربعاء القادم املوافق 
١٤٣٥/٤/٥هـ الستالم نسخة احلكم وتقديم ما لديه من اعرتاض عليه خالل املدة املقررة 
التاريخ املحدد لالستالم، فإن مل يقدم اعرتاضه خالهلا سقط  نظامًا وهي ثالثون يومًا من 
حقه يف تدقيق احلكم واكتسب احلكم الصفة القطعية، ففهم ذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ.

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 فضيلة 
وتاريخ   ٣٥١٦٠٠٩١ بـرقـم   )...( الشيخ/  اجلواء  عيون  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس 
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١٤٣٥/٥/١٩هــ، املحالـة إلـيـنـــا برقم ٣٥٣٠٧٠٠٧ املرفق هبا الصك رقم ٣٥١٩٨٦٩٩ 
بشأن   ،)...( ضد/   )...( بدعـوى/  اخلاص  فضيلته،  من  الصادر  ١٤٣٥/٤/٥هـ،  وتاريخ 
املوضح يف  النخيل  ثمر  قيمة حمصول  باقي  ريال  ألف  اثنان وثامنون  مايل وقدره  بمبلغ  املطالبة 
الدعوى، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بثبوت أن بذمة املدعى عليه للمدعي مبلغًا وقدره 
اثنان وثامنون ألف ريال باقي قيمة ثمن حمصول ثمر النخيل عىل النحو املفصل فيه، وبدراسة 
املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم، واهلل  الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ل٣تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٢٤٥٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٣ رقم القرار: ٣٥٣٥١٣٩٢ 

بيعا-ابطاساتاتتصالا-اثمنامؤجلا-اتققيطا-اطمباتلثمنا-اسنداألملا-ايمنياتملبارشا
لمعقدا-اتشرتتطاحمولاتألسقاطاعنداتلاأخلا-اتعذراتلابميغا-اسامعاتلدعوىاغيابياا-احكلا

غيايبا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعاكاملاتلثمن.

. Z_^[\]Z]اا-سولهاتعاىللا
2ا-اسولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)تملقمموناعىلارشوطهلاإالارشطااحلماحالالاأوا

أحلاحلتما(.
٣ا-اتملادةا)لل/ل(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.

لا-اسلتراجممعاتلفقهاتإلسالميارسلا)لل/2/ل(.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها باقي ثمن بطاقات اتصال 
باعتها عليه بثمن مؤجل عىل أقساط شهرية، وذلك ألن املدعى عليه ختلف عن سداد بعض 
األقساط عند أجلها وكانت املدعية اشرتطت عليه حلول كامل الثمن عند التأخر يف سداد 
ثالث أقساط، وقد غاب املدعى عليه وتعذر تبليغه بالدعوى فجرى سامع الدعوي غيابيا، 
وبطلب البينة من املدعي وكالة أبرز سندا ألمر بكامل ثمن البطاقات، وقد قررت املدعية 
أن وكيلها احلارض هو من بارش للعقد وقبض األقساط وطلبت توجيه اليمني إليه عىل صحة 
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الدعوى فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القايض غيابيا بثبوت انشغال ذمة املدعى 
عليه باملبلغ املدعى هبا للمدعية مقابل ما تبقى يف ذمته من قيمة املبايعة حمل الدعوى وألزم 
املدعى عليه بدفعه هلا، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف مع بقاء الغائب عىل حجته 

متى حرض.

بالطائف، وبناء عىل  العامة  املحكمة  القايض يف  أنا )...(  فلدي  احلمد هلل وحده وبعد، 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالطائف برقم ٣٤٤٩٢٤٥٢ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٠٤هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٥٠٣٣٣٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٤هـ، 
الوكالة  وعليه حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وبموجب 
١٤٣٣/٠٣/٠٥هـ  وتاريخ   ١٣٠٩٦ برقم  الثانية  الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة 
األيامن  وطلب  واإلنكار  واإلقرار  اجللسات  وحضور  واملرافعة  املدافعة  حق  ختوله  والتي 
رشعا،  عنه  ينوب  من  وال   )...( عليه  املدعى  حيرض  ومل  خاصة،  وكالة  والتنازل  والصلح 
املقيد باملحكمة برقم ٣٥١٩٦٥٤٦٦ وتاريخ  وقد وردنا خطاب مدير مركز رشطة )...( 
سامع  قررت  لذا  اجللسة  بموعد  عليه  املدعى  تبلغ  تعذر  واملتضمن  ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ 
املرافعات،  نظام  من  الثالثة  الفقرة  واخلمسني  السابعة  املادة  عىل  استنادا  غيابيا  الدعوى 
وبسؤال املدعي وكالة عن دعواه أجاب قائال: لقد اشرتى املدعى عليه )...( من موكلتي 
بطاقات )...( بعدد ألفني وستامئة بطاقة من فئة عرش رياالت يف تاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٧هـ 
بمبلغ إمجايل وقدره مخسون ألف ريال تدفع عىل أقساط شهرية كل قسط بمبلغ وقدره ألفا 
ريال تبدأ من تاريخ ١٤٣٣/١١/٢٥هـ، برشط أنه يف حال ختلف املدعى عليه عن سداد 
ثالثة أقساط فإن كامل املبلغ حيل، وقد دفع املدعى عليه مبلغا وقدره ستة آالف ريال وبقي يف 
ذمته مبلغ وقدره أربعة وأربعون ألف ريال حلت كاملة بموجب الرشط أطلب إلزامه بدفع 
كامل املبلغ احلال يف ذمته، علام أنني من بارش العقد مع املدعى عليه ومن يقبض األقساط 
عن  صادر  ألمر  سند  أبرز  دعواه  عىل  البينة  وبسؤاله  ادعى،  هكذا  موكلتي،  ال  الشهرية 
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مؤسسة )...( املحرر يف تاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٧هـ ونصه: )أتعهد بأن أدفع بموجب هذا 
السند ألمر السيد )...( املبلغ املوضح أعاله وقدره مخسون ألف ريال يف تاريخ االستحقاق 
١٤٣٣/١١/٢٥هـ حيق حلامله الرجوع دون عمل أي احتجاج اسم املحرر )...( سجل 
القادمة. ويف  مدين )...( بصمته(؛ لذا طلبت من املدعي وكالة إحضار موكلته يف اجللسة 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( املدعية  حرضت  أخرى  جلسة 
املعرف هبا من قبل زوجها الوكيل الرشعي عنها املثبتة صفته ووكالته سابقا، وبطلب اليمني 
منها عىل دعواه أجابت قائلة: إنني مل أحرض املبايعة وإنام حرضها الوكيل الرشعي احلارض 
معي يف جملس احلكم وهو من يقبض األقساط عني وأطلب توجيه اليمني عليه كونه من 
بارش العقد، هكذا قررت، وبعرض ذلك عىل الوكيل احلارض )...( أجاب قائال: ال مانع 
لدي من حلف اليمني كوين أنا من بارش العقد مع املدعى عليه، هكذا أجاب، وبعد تذكريه 
بخطر خلف اليمني ومغبة اإلقدام عليها حلف باهلل قائال: واهلل العظيم الذي ال إله إال هو 
بطاقات  املدعية  املدعى عليه )...( بصفتي وكيال عن  الغيب والشهادة أين بعت عىل  عامل 
)...( بعدد ألفني ووستامئة بطاقة من فئة عرش رياالت يف تاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٧هـ بمبلغ 
إمجايل وقدره مخسون ألف تدفع عىل أقساط شهرية كل قسط بمبلغ وقدره ألفا ريال تبدأ من 
تاريخ ١٤٣٣/١١/٢٥هـ، برشط أنه يف حال ختلف املدعى عليه عن سداد ثالثة أقساط، 
فإن كامل املبلغ حيل وقد دفع املدعى عليه مبلغا وقدره ستة آالف ريال وبقي يف ذمته مبلغ 
وقدره أربعة وأربعون ألف ريال حلت كاملة بموجب هذا الرشط مل يدفعها وال أي جزء 
قررته  وما  املدعية  وبينة  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  حلف،  هكذا  العظيم،  واهلل  منها 
املدعية من أهنا مل تبارش العقد وإنام بارش العقد املدعي وكالة )...(، وبام أن الكمبيالة التي 
أبرزها املدعي وكالة تقوي جانبه يف دعواه املبايعة والرشط اجلزائي حيث أهنا حتتوي عىل 
كامل مبلغ املبايعة واليمني مرشوعة يف جانب أقوى املتداعني، كام قرره ابن القيم يف كتابه 
الطرق احلكمية ١٩٣/١، وبام أن الوكيل حلف اليمني بصفته من بارش العقد ومن يقبض 
سداد  عن  املدين  ختلف  عند  األقساط  حلول  رشط  أن  وبام  أصالة،  املدعية  عن  األقساط 
بعضها رشط صحيح ملزم وقد صدر بذلك قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم )٧/٢/٦٤( 
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يف فقرته اخلامسة ونصها: )جيوز اتفاق املتداينني عىل حلول سائر األقساط عند امتناع املدين 
عن وفاء أّي قسط من األقساط املستحقة عليه مامل يكن معرسًا( وهذا الرشط حيقق مصلحة 
 ،Z_^[\]Z] :للدائن يف التزام املدين بسداد األقساط، ولقوله تعاىل
وملا رواه الرتمذي يف سننه عن عمرو بن عوف املزين عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
صحيح،  حسن  حديث  حراما(  أحل  أو  حالال  حرم  رشطا  إال  رشوطهم  عىل  )املسلمون 
ولكل ما سبق فقد ثبت لدي أن بذمة املدعى عليه )...( مبلغا وقدره أربعة وأربعون ألف 
ريال للمدعية )...( مقابل ما تبقى يف ذمته من قيمة املبايعة حمل الدعوى وألزمته بدفعها، 
وبذلك حكمت، ويعترب احلكم يف حق املدعى عليه غيابيا، وحيث مل يعثر له عىل حمل إقامة 
معروف لذا قررت رفع املعاملة إىل حمكمة االستئناف لتدقيق احلكم بناء الالئحة الثامنة من 
املادة السابعة واخلمسني من نظام املرافعات، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من النبي بعده وبعد، فقد جرى اطالعنا نحن 
عىل  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة  احلقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
واملسجل  بالطائف،  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
 ،)...( )...( وكالة ضد  املتضمن دعوى  بعدد ٣٥٣٣١٧٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٧هـ، 
احلكم  عىل  املوافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  باطنه،  بامدون  فيه  واملحكوم 
آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  املوفق، وصىل اهلل عىل  والغائب عىل حجته متى حرض، واهلل 

وسلم.
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 ل٣تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٧٧٨٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٣٠ رقم القرار: ٣٥٣٣٧٢٧٩ 

بيعا-ابطاساتاتتصالا-اطمباتلثمنا-اإنكاراتلدعوىا-اسنداألملا-ادفعابالاوسيعاعىلا
بياضا-اشهادةاشاهدا-ايمنياتملدعيا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعاتلثمن.ا

مااتسانداإليهاتلقايضايفاتقبيباحكمه.

 
أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه بسداد مبلغ قدره سبعة وسبعون ألف 
وبعرض  مؤجل،  بثمن  عليه  املدعى  عىل  باعها  الدفع  مسبقة  اتصال  بطاقات  قيمة  ريال 
باملبلغ  ألمر  سند  قدم  املدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها،  أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى 
املدعى به فدفع املدعى عليه بأنه وقعه عىل بياض وال يعرف ما بداخله وقرر أنه ال بينة لديه 
املدعي  أن  منه، كام  املدعي كام طلب  فأداها  نفي دفعه  املدعي عىل  عىل ذلك وطلب يمني 
املدعى  بإلزام  القايض  حكم  فقد  ولذا  عليه،  املدعى  به  دفع  ما  بنفي  فشهد  شاهدا  أحرض 
عليه أن يسلم للمدعي املبلغ املدعى به، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف. 

 
بالطائف، وبناء عىل  العامة  املحكمة  القايض يف  أنا )...(  فلدي  احلمد هلل وحده وبعد، 
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املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالطائف برقم ٣٥١٥٧٧٨٢ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٣/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٧٧٨٣٩١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ، 
ويف يوم الثالثاء ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٨ ص، وفيها حرض )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف بالرقم 
٢٦٩٨٥ يف ١٤٣٢/٥/٢٧هـ، املخول له فيها باملطالبة وإقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة 
وحرض  ذلك،  وغري  والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسامع 
حلضوره )...( ... اجلنسية بموجب رخصة إقامة رقم )...( وادعى األول قائال: لقد اشرتى 
هذا احلارض من موكيل بطاقات )...( بمبلغ وقدره سبعة وسبعون ألف ريال بموجب سند 
ألمر رقم )٢( مؤرخ يف ١٤٣٢/١/١٤هـ، وحتى تارخيه مل يصل ملوكيل منه يشء اطلب 
إلزامه بتسليم موكيل مبلغ وقدره سبعة وسبعون ألف ريال، هذه دعواي، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي يف دعواه غري صحيح، والصحيح أنني وقعت 
السند رقم )٢( املؤرخ يف ١٤٣٢/١/١٤هـ عىل بياض ومل يذكر املبلغ أو التاريخ وال أي 
يشء، هكذا أجاب، وبعرض اجلواب عىل املدعي وكالة قال: الصحيح ما ذكرته، وبسؤال 
املدعى عليه البينة عىل ما ذكر قال: ال بينة لدي وأطلب يمينه، ومتى ما حلف فأنا قابل هبا، 
للرجوع ملوكيل. ويف جلسة أخرى حرض  قال: أطلب اإلمهال  املدعي  وبعرض ذلك عىل 
املدعي وكالة واملدعى عليه املدون هويتهام بعاليه، كام حرض يف هذه اجللسة املدعي أصالة 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وعند طلب اليمني من املدعي 
أصالة قرر املدعى عليه بقوله: إن هذا املدعي أصالة ال يعلم عن السند، والذي يعلم أنني 
وقعت عىل بياض هو الوسيط )...( هو الذي توسط يف هذا البيع ووقعت عىل بياض معه، 
وهو وسيط عن )...( وليس وسيطا عن املدعي، ومل أتعامل مع املدعي هنائيا، هكذا قال، 
ثم جرى مني اإلذن بإدخال الوسيط )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( ويعمل 
الشاملية، وبسؤاله عام لديه من  الطائف )...(  للمقاوالت ويسكن يف  لدى مؤسسة )...( 
شهادة شهد قائال: إن املدعى عليه )...( وقع السند رقم )٢( وهو كامل البيانات ومل يوقع 
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وبعرض  شهد،  هكذا   ،)...( مع  وسيطا  وليس   )...( املدعي  عن  وسيط  وأنا  بياض  عىل 
)...(، ومستعد غدا  إدخال  ما ذكره غري صحيح وأطلب  قال:  املدعى عليه  الشهادة عىل 
إلحضاره، عليه قررت رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة واملدعى عليه 
السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  اجللسة  بعاليه، كام حرض يف هذه  املدون هويتهام 
مني  اشرتى  قد   )...( احلارض  هذا  إن  قال:  إفادة  من  لديه  عام  وبسؤاله   ،)...( رقم  املدين 
 )...( بأن  لقوله  بالنسبة  وأما  ريال،  ألف  مائة  بمبلغ  ١٤٣٢هـ  عام  يف  آخرها  مرات  عدة 
كموصل  يعمل   )...( أن  والصحيح  صحيح،  فغري  العقود  وتوقيع  إنشاء  يف  عني  وسيط 
لألموال أثناء غيايب، هكذا قال، ثم جرى عرض ذلك عىل املدعى عليه فأجاب بقوله: ما 
 ،)...( عن  وسيط  بصفته   )...( مع  بياض  عىل  السند  وقعت  وإنني  الصحيح،  هو  ذكرته 
أصالة  املدعي  أخرى حرض  اجللسة. ويف جلسة  رفع  الوقت جرى  أجاب، ولضيق  هكذا 
واملدعى عليه املدون هويتهام بعاليه وبسؤال املدعي عن السند أبرز السند رقم )٢( املؤرخ 
يف ١٤٣٢/١/١٤هـ واملتضمن: )أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند ألمر/ )...( املبلغ 
املوضح أعاله وقدره سبعة وسبعون ألف ريال يف تاريخ االستحقاق ١٤٣٢/١٠/١٥هـ 
وذلك قيمة مبيع بطائق )...( ومذيل ببصمة منسوبة للكفيل الغارم/ )...( وكذلك ملحرر 
السند / )...( ( ا.هـ وبعد تأمل ما تم ضبطه، وبام أن املدعى عليه دفع بأنه وقع السند عىل 
بياض وال بينة له عىل ذلك، ونظرًا لقوة جانب املدعي وذلك ملا جاء يف شهادة الشاهد )...( 
والسند الذي أبرزه املدعي، وبام أن اليمني ترشع يف جانب أقوى املتداعيني، وبام أن املدعى 
عليه أقر بأن التوقيع الذي عىل السند توقيعه ومل ينكره، وبام أنه مفرط يف هذا )واملفرط أوىل 
باخلسارة( أي أن الذي يفرط يف محاية حقوقه ومصاحله عىل نحو ال يعد من قبيل الصور التي 
حيميها الرشع، فهو أوىل باخلسارة والرضر الذي ترتب عىل ذلك، كام أن من كتب عقدا مبهام 
أو وقع عهدا مل يكن يلزمه، أو فعل شيئا آخر يتزلزل به حقه ترتب عليه أن حيمل هو بنفسه 
نتيجة غفلته والقضاء ال يتوىل عنه أخذ احليطة لصيانة حقه عليه، فقد جرى طلب اليمني 
من املدعي تقوية جلانبه فاستعد ألدائها فحلف قائال: )واهلل الذي ال إله غريه وال رب سواه 
وقدره سبعة  بمبلغ   )...( بطاقات  مني  اشرتى  عليه  املدعى  أن  الساموات واألرض  فاطر 
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وسبعون ألف ريال(، هكذا حلف، فبناء عىل سبق فقد ألزمت املدعى عليه )...( أن يسلم 
للمدعي )...( مبلغ وقدره سبعة وسبعون ألف ريال، وبه حكمت، وجرى تسليم نسخة 
من احلكم للمحكوم عليه )...(، وأفهمته بأن مدة االعرتاض وطلب تدقيق احلكم ثالثون 
يومًا من اليوم، وأنه إذا مل يقدم مذكرة االعرتاض خالل هذه املدة فيسقط حقه يف االعرتاض 
آله  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  ففهم ذلك، وباهلل  القطعية،  ويكتسب احلكم 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ.

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 
٣٥٢٧٣٦٦٨ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٠هـ، املتضمن دعوى )...( ضد )...( )... اجلنسية(، 
االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  احلكم  وبــدراسـة  باطنه،  دون  بام  فيه  املحكوم 
تقــــــــررت املــــوافقــــــة عىل احلكم، وباهلل تعاىل التوفيق، وصلـى اهلل علـى نبيـنا 

حممـد وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم.
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 ل٣تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٢٢١٣٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٥ رقم القرار:٣٥١٤٩٤٧٠  

عنا نكولها عميها-ا تملدعىا يمنيا طمبا تلبينةا-ا عدما تلثمنا-ا طمبا حيةا-ا طيورا بيعا-ا
حكلا غيابياا-ا تلدعوىا سامعا شخيصا-ا تبميغا تملدعيا-ا حمفا تليمنيا-ا ردا أدتئهاا-ا

حضوريا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعاتلثمن.

اا-سولاتبناتلقيلايفاتلطلقاتحلكميةا)صا9ل(لا“ سالاتألوزتعياورشيحاوتبناسريينا
وتلنخعيلاإذتانكلاردتاتليمنياعىلاتملدعيافإناحمفاسيضاله،اوهذتامذهباتلشافعيا
ومالكاواصوبهاتإلماماأمحداوتخاارهاأبواتخلطاب،اوعىلاهذتاسولاعرابناأيباطالبا
ريضاتهللاعنه،اوسداروىاتلدترسطنيامناحديثانافعاعناتبناعملاأنارسولاتهللاصىلا

تهللاعميهاوسمل” رداتليمنياعىلاطالباتحلق”.
2ا-تملادةا)لل(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاولوتئحهااتلانفيذية.

منه  اشرتامها  طائرين  ثمن  بتسليمه  إلزامه  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
املدعى عليه ومل يسلمه ثمنهام، وقد غاب املدعى عليه مع تبلغه لشخصه بالدعوى، وبطلب 
البينة من املدعي قرر أنه ال بينة لديه وطلب يمني املدعى عليه عىل نفي الدعوى فتم تبليغه 
لشخصه بتوجه اليمني عليه إال أنه مل حيرض ألدائها فعده القايض ناكال عن أدائها وقرر رد 
اليمني عىل املدعي فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القايض حضوريا بإلزام املدعى 
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عليه بأن يدفع للمدعي املبلغ املدعى به، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

 )...( أنا  لدي  ١٤٣٤/٤/٢٧هـ  املوافق  السبت  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
القايض باملحكمة اجلزئية بالدمام، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من رئيس املحكمة برقم 
)...( سعودي  اجللسة، وفيها حرض  افتتحت  )٣٤١٢٢١٣٦( وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٥هـ 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ومل حيرض املدعى عليه )...(، وقد وردنا خطاب 
تسلمت  أين  واملتضمن  ١٤٣٢/٣/١٥هـ،  تاريخ  ٣٤٦٧٤٠٠٤/م  رقم  اخلصوم  حمرض 
١٤٣٤/٣/١٦هـ  املوافق  االثنني  يوم  من  التاسعة  الساعة  ومرفقاهتا  التبليغ  ورقة  صورة 
اسم املستلم )...( صفته: ابنه وتوقيعه. وعليه رفعت اجللسة لتبليغ املدعى عليه باحلضور، 
ويف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٤/٦/٢٠هـ افتتحت اجللسة وفيها حرض )...( املدون هويته 
سابقًا ومل حيرض املدعى عليه )...(، وقد وردنا خطاب حمرض اخلصوم رقم )٥٨/م( تاريخ 
١٤٣٤/٤/٢٧هـ املتضمن أنه تم رفض توقيع ابن املدعى عليه عىل ورقة التبليغ، وعليه 
١٤٣٤/٩/٧هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف  باحلضور.  عليه  املدعى  لتبليغ  اجللسة  رفعت 
افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي )...( املدون هويته سابقًا ومل حيرض املدعى عليه )...(، 
أنه تم  املتضمن  وقد وردنا خطاب حمرض اخلصوم رقم ٨١/م وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠هـ 
تسليم التبليغ للخادمة من أسفل الباب، وعليه قررت سامع الدعوى ضد املدعى عليه غيابيًا 
استنادًا للامدة اخلامسة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية ولوائحها التنفيذية، وبسؤال 
املدعي عن دعواه ادعى بقوله: لقد اشرتى مني املدعى عليه طريين ببغاء؛ األول من نوع 
مكاو بقيمة مخسة آالف ومخسامئة ريال والثاين من نوع كاسكو بقيمة ألفني ومائتي ريال، 
أطلب  حال  املبلغ  وهذا  منه،  شيئا  وال  ثمنها  يسلمني  ومل  الطريين  هذين  مني  استلم  وقد 
احلكم بإلزامه بأن يدفع يل قيمة الطريين وقدرها سبعة آالف وسبعامئة ريال، هذه دعواي، 
وبسؤال املدعي عن البينة املثبته لصحة دعواه أجاب بقوله: ليس لدي بينة عىل ذلك ألين 
وثقت يف املدعى عليه ومل نكتب بيننا أي عقد، هكذا قرر، وعليه فقد أفهمته بأن له يمني 
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املدعى عليه عىل نفي دعواه فقرر بقوله: أطلب يمينه عىل ذلك، وعليه قررت تبليغ املدعى 
عليه بتوجه اليمني عليه و أنه إذا مل حيرض ألدائها بدون عذر عد ناكاًل وسيقىض عليه بالنكول 
وذلك استنادًا للامدة )٤/٥٥( من نظام املرافعات الرشعية، ورفعت اجللسة ألجل ذلك. 
 )...( املدعي  حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف 
)...(، وقد وردنا خطاب حمرض اخلصوم رقم  املدعى عليه  املدون هويته سابقًا ومل حيرض 
١٤٦/م املتضمن تسلمت ورقة التبليغ ومرفقاهتا الساعة العارشة ومخس وأربعني دقيقة من 
يوم الثالثاء ١٤٣٤/٩/٨هـ اسم املستلم: )...( و صفته: نفسه و توقيعه، وقد تم إبالغه 
يف هذا التبليغ بأن اليمني توجهت عليه، وأنه إذا مل حيرض ألدائها عد ناكاًل وسيقىض عليه 
بالنكول، إال أنه مل حيرض ومل يقدم عذرًا عن ختلفه عن موعد هذه اجللسة، وعليه فإن املدعى 
عليه ينزل منزلة الناكل عن اليمني، وقد نص أهل العلم عىل أن املدعى عليه إذا نكل عن 
اليمني ردت اليمني عىل املدعي، قال ابن القيم يف الطرق احلكمية )٨٩(: “ قال األوزاعي 
ورشيح وابن سريين والنخعي: إذا نكل ردت اليمني عىل املدعي فإن حلف قيض له وهذا 
مذهب الشافعي ومالك وصوبه اإلمام أمحد واختاره أبو اخلطاب وعىل هذا قول عيل بن أيب 
طالب ريض اهلل عنه، وقد روى الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم”رد اليمني عىل طالب احلق”، وبعرض اليمني عىل املدعي بعد وعظه وختويفه 
من عقوبة وإثم اليمني الفاجرة استعد ألداء اليمني، ثم حلف قائاًل: واهلل العظيم الذي ال إله 
غريه عامل الرس وأخفى أن دعواي صحيحة، وأن املدعى عليه )...( قد اشرتى مني طريين 
ببغاء؛ األول من نوع مكاو بقيمة مخسة آالف ومخسامئة ريال والثاين من نوع كاسكو بقيمة 
ألفني ومائتي ريال، وأنه قد استلم مني هذين الطريين ومل يسلمني ثمنهام وال شيئا منه ومل 
تقدم من  ما  فبناء عىل  العظيم، هكذا حلف،  منه واهلل  الثمن و ال من يشء  أبرءه من هذا 
الدعوى واإلجابة، وحيث جاز سامع الدعوى ضد املدعى عليه غيابيًا، وحيث إنه ال بينة 
للمدعي تثبت دعواه لذا توجهت اليمني عىل املدعى عليه، و قد طلبها املدعي، وحيث تم 
تبليغ املدعى عليه لشخصه بموعد هذه اجللسة وبأنه توجهت عليه اليمني، وأنه إذا مل حيرض 
عد ناكاًل، وحيث ختلف عن املوعد دون عذر، وحيث حلف املدعي اليمني الرشعية، لذا 
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فقد ألزمت املدعى عليه )...( بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره سبعة آالف و سبعامئة ريال، 
وهذا احلكم غيايب، ويعد يف حق املدعى عليه حضوريًا لتبلغه لشخصه بموعد هذه اجللسة، 
للامدة  استنادًا  عدمه  من  به  قناعته  لتقرير  احلكم  من  بنسخة  عليه  املدعى  تبليغ  وقررت 

)٤/١٧٦( من نظام املرافعات الرشعية، وباهلل التوفيق وبه، حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ.

فقد   )...( بعد،  أما  وآله وصحبه  والسالم عىل رسولنا حممد  والصالة  احلمد هلل وحده 
عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا 
 ٣٤/٦٤٤٨٢٨ برقم  الدمام  بمدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة 
وتاريخ   ٣٤٢٧٣١٦٩٥ برقم  املحكمة  لدى  واملقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ،  وتاريخ 
برقم  املسجل   ،)...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٤/١٢/١هـ، 
٣٤٣٣٥١٤٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ اخلاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية 
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  حقوقية، 
وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم، مع تنبيه فضيلته إىل بيان سبب 
تعذر تسليم املدعى عليه نسخة من احلكم وذكر رقم إفادة حمرض اخلصوم عن ذلك وتدوينه 
التنفيذ، ولبيانه حرر يف ١٤٣٤/٢/١٥هـ، واهلل  املعاملة جلهة  القضية قبل بعث  يف ضبط 

ويل التوفيق.





غنب
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فاستعد املدعى عليه بدفع الفرق بني الثمن املدفوع والثمن املقدر أخريًا،كام أنه أدى اليمني 
عىل نفي علمه بفقد البائع لألهلية، وألن األصل تصحيح العقود ما أمكن؛ لذا فقد حكم 
بدفع  عليه  املدعى  وألزم  وجاهتها،  لعدم  والية  املدعي  دعوى  عن  النظر  برصف  القايض 
تكملة ثمن األرض املقدر أخريًا، وقرر إيداع املبلغ يف بيت مال املحكمة، فاعرتض املدعي 

والية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

عىل  وبناء  باخلرب،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  بعد،  أما  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة للمكتب القضائي )...( من فضيلة رئيس املحكمة العامة يف اخلرب/املساعد 
وتاريخ   ٣٠١٧٠٣٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٠/١٠/١١هـ،  وتاريخ   ٤٦٢٠ برقم 
١٤٣٠/١٠/١١هـ، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٣/٠٦/٠١هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٣٥: ١٠، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، بصفته وليا 
١٤٢٩/١٠/١٤هـ  يف   )٤/١٥٠( رقم  الوالية  صك  بموجب   )...( القارص  والده  عىل 
الصادر من هذه املحكمة، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
كان   ،)...( والدي  إن من حتت واليتي  قائال يف دعواه:  املدعي والية  فادعى   ،)...( رقم 
يملك أرضا يف حي )...( باخلرب بموجب الصك رقم )١( يف ١٤٢٩/٨/٢٢هـ الصادر من 
فقده  حال  يف  وكان  مبارشة،  والدي  من  عليه  املدعى  هذا  اشرتاها  وقد  اخلرب،  عدل  كتابة 
لألهلية بعد تنصيبي عليه وليا من قبل سلفكم الشيخ )...(، علام أنه اشرتاها بثامنامئة ألف 
ريال وال أعلم هل كان يعلم أن والدي قارص األهلية، وحيث إن البائع مل يكن ذا أهلية وأنا 
لنا  األرض  بإعادة  عليه  املدعى  وإلزام  البيع  عقد  بإبطال  احلكم  أطلب  فإنني  عليه،  املوىل 
لنترصف فيها، هذه دعواي وأسأله اجلواب، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما 
فهو  املذكور  باملبلغ  والده  من  املذكورة  األرض  اشرتيت  أنني  من  دعواه  يف  املدعي  ذكره 
صحيح، علام أنه أتاين هو وابن أخيه )...( وعرضوا عيل األرض، ثم تفاوضت معهم ملدة 
أربعة أشهر تقريبا، ويف األخري ذهبنا إلمتام اإلفراغ يف كتابة العدل ومل أكن أعلم أن والده 

 لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باخلرب

تارخيها: ١٤٣٠ رقم القضية: ٤٦٢٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٠ رقم القرار: ٣٥١٥٣١٢٠ 

تلعملا بعدما دفعا تلبيعا-ا إبطالا تلويلا طمبا عقالا-ا تلبائعا سصورا فضاءا-ا أرضا بيعا-ا
بالقصورا-ايمنياعىلاصحاها-ابناءاتملشرتياعىلاتألرضا-اتقديلاثمنهااوستاتلبيعا-ارصفا

تلنظلا-اإلزتماتملشرتيابدفعاتلفلقا-احفظامالاتلقارص.

بينهلا تعاسدوتا إذتا تملقممنيا “فإنا تلنورتنيةلا تلقوتعدا تهللايفا 1ا-سولاشيخاتإلسالمارمحها
عقودتاوملايكونوتايعمموناالاحتليمهااوالاحتميمها،افإناتلفقهاءامجيعهلا-افياماأعممها-ا

يصححوهنااإذتاملايعاقدوتاحتليمها”.
2ا-مااسلرهاشيخاتإلسالمايفاجمموعاتلفااوىامناأناتلقوتعداتملقلرةايفاتلرشيعةاأناتألصلا
تصحيحاتلعقودامااأمكناإىلاذلكاالاسياماإذتاتلتباعىلاإبطاهلاارضرابأحداتملاعاسدين.

أقام املدعي دعواه بصفته وليا عىل أبيه القارص عقال ضد املدعى عليه، طالبا إبطال بيع 
والية  وحتت  لألهلية  فاقد  وهو  العقد،  أبرم  لكونه  عليه  املدعى  عىل  له  مملوكة  أرضًا  أبيه 
بأنه مل  املدعي، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أقر برشاء األرض من والد املدعي، ودفع 
إذا سلمه  إال  بنى عليها  بإعادة األرض لكونه  العقيل، وقرر عدم استعداده  يعلم بقصوره 
أموال والده، وقد وردت  يقبل ذلك لعدم كفاية  املدعي مل  أن  البناء، إال  قيمة ذلك  البائع 
إفادة هيئة النظر باملحكمة متضمنة تقدير ثمن املثل لألرض حمل الدعوى يف وقت بيعها، 
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فاستعد املدعى عليه بدفع الفرق بني الثمن املدفوع والثمن املقدر أخريًا،كام أنه أدى اليمني 
عىل نفي علمه بفقد البائع لألهلية، وألن األصل تصحيح العقود ما أمكن؛ لذا فقد حكم 
بدفع  عليه  املدعى  وألزم  وجاهتها،  لعدم  والية  املدعي  دعوى  عن  النظر  برصف  القايض 
تكملة ثمن األرض املقدر أخريًا، وقرر إيداع املبلغ يف بيت مال املحكمة، فاعرتض املدعي 

والية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

عىل  وبناء  باخلرب،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  بعد،  أما  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة للمكتب القضائي )...( من فضيلة رئيس املحكمة العامة يف اخلرب/املساعد 
وتاريخ   ٣٠١٧٠٣٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٠/١٠/١١هـ،  وتاريخ   ٤٦٢٠ برقم 
١٤٣٠/١٠/١١هـ، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٣/٠٦/٠١هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٣٥: ١٠، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، بصفته وليا 
١٤٢٩/١٠/١٤هـ  يف   )٤/١٥٠( رقم  الوالية  صك  بموجب   )...( القارص  والده  عىل 
الصادر من هذه املحكمة، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
كان   ،)...( والدي  إن من حتت واليتي  قائال يف دعواه:  املدعي والية  فادعى   ،)...( رقم 
يملك أرضا يف حي )...( باخلرب بموجب الصك رقم )١( يف ١٤٢٩/٨/٢٢هـ الصادر من 
فقده  حال  يف  وكان  مبارشة،  والدي  من  عليه  املدعى  هذا  اشرتاها  وقد  اخلرب،  عدل  كتابة 
لألهلية بعد تنصيبي عليه وليا من قبل سلفكم الشيخ )...(، علام أنه اشرتاها بثامنامئة ألف 
ريال وال أعلم هل كان يعلم أن والدي قارص األهلية، وحيث إن البائع مل يكن ذا أهلية وأنا 
لنا  األرض  بإعادة  عليه  املدعى  وإلزام  البيع  عقد  بإبطال  احلكم  أطلب  فإنني  عليه،  املوىل 
لنترصف فيها، هذه دعواي وأسأله اجلواب، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما 
فهو  املذكور  باملبلغ  والده  من  املذكورة  األرض  اشرتيت  أنني  من  دعواه  يف  املدعي  ذكره 
صحيح، علام أنه أتاين هو وابن أخيه )...( وعرضوا عيل األرض، ثم تفاوضت معهم ملدة 
أربعة أشهر تقريبا، ويف األخري ذهبنا إلمتام اإلفراغ يف كتابة العدل ومل أكن أعلم أن والده 
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ناقص األهلية، علام أنني بنيت فيها عامرة مكونة من أربعة أدوار ونصف دور وال استعداد 
التي  واملصاريف  البناء  قيمة  يل  يثمن  أن  أراد  إذا  إال  فيها،  بنيت  لكوين  األرض  بإعادة  يل 
خترسهتا، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعي والية قال: ال أستطيع أن أدفع من مال 
والدي شيئا للبناء لقلته، هكذا أجاب، فجرى االطالع عىل صك ملكية األرض املشار إليه 
بعاليه، ووجد أن )...( كان يملكه من تاريخ ١٤٢٩/٨/٢٢هـ ثم باعه عىل املدعى عليه 
)...( يف ١٤٣٠/٩/١٦هـ، وجرى االطالع عىل صك الوالية وهو بدل تالف صادر من 
هذه املحكمة يف ١٤٢٩/١٠/١٤هـ، علام أن فضيلة سلفنا رصف النظر أوال عن تنصيب 
الويل، ثم ملا رفعت لالستئناف وحتقق من القارص ثّبت والية املدعي عىل والده، وكان ذلك 
بتاريخ ١٤٣٠/٤/٢٣هـ أي قبل انتقال ملكية األرض للمدعى عليه، وقد قررت الكتابة 
الدعوى لالستفسار عن رسيان مفعوله. ويف جلسة أخرى  إىل مصدر صك األرض حمل 
املذكور  الصك  سجل  عن  االستفسار  جرى  وقد  سابقا،  هويتهام  املثبتة  الطرفان  حرض 
رقم  باخلطاب  وذلك  ١٤٢٩/٠٨/٢٢هـ  يف   )١( الرقم  ذي  الدعوى  حمل  لألرض 
باخلرب  االوىل  العدل  كتابة  رئيس  جواب  فوردنا  ١٤٣٣/٠٦/٠٨هـ،  يف   ٣٣١٠٦٨٦٠٠
انتهى مضمونه،  الصك موافق لسجله  أن  املتضمن  رقم ١/٩٧٣ يف ١٤٣٣/٠٦/١١هـ 
حيث  املحكمة،  هذه  يف  رفعها  بعد  لدعواه  تركه  سبب  عن  املدعي  سؤال  جرى  وقد  هذا 
يف  إال  إعادهتا  تتم  ومل  األرشيف  يف  حفظت  ثم  ١٤٣٠/١٠/١١هـ  يف  رفعت 
فلام  الفرتة،  تلك  يف  عليه  املدعى  سكن  مقر  أعرف  مل  ألنني  فقال:  ١٤٣٣/٠٣/٠٩هـ، 
علمت واصلت دعواي، هكذا أجاب، فجرى سؤاله: هل تستطيع أن تدفع قيمة األرض 
وما أقيم عليها من بناء؟ فقال: ليس لدينا مبلغ لندفعه قيمة لألرض والبناء، هكذا أجاب، 
فقررت الكتابة إىل هيئة النظر باملحكمة لإلفادة: هل يف بيع األرض املذكورة حمل الدعوى 
بمبلغ ثامنامئة الف ريال يف ذلك الوقت غبطة ومصلحة للقارص؟ ويف جلسة أخرى حرض 
يف   ٣٣١٢٨٨٩٨٧ رقم  باملحكمة  النظر  هيئة  رئيس  خطاب  وردنــا  وقد  الطرفان 
١٤٣٣/٠٨/٢٨هـ وبرفقه القرار رقم ٢٨٣ يف ١٤٣٣/٠٨/٢٨هـ، املتضمن أنه تم تقدير 
ثامنامئة  قيمته تكون من  فإن  أنه عىل شارعني  البيع وبام  الدعوى يف وقت  العقار حمل  قيمة 
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ومخسني ألف ريال إىل تسعامئة ومخسني ألف ريال، انتهى مضمونه، وبعرضه عىل الطرفني 
قرر املدعى عليه بأنه اشرتى عقارات يف ذلك الوقت قريبة من موقع العقار حمل الدعوى 
مساحتها أكثر وقيمتها أقل من هذه القيمة، فأمرته بإحضارها لتتم خماطبة هيئة النظر بذلك، 
ورفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان املثبتة هويتهام سابقا، وقد سبق أن 
خاطبنا هيئة النظر باملحكمة باخلطاب رقم ٣٣٢٠٨٠٦٨٧ يف ١٤٣٣/١١/٢٢هـ للنظر يف 
اعرتاض املدعى عليه عىل تقدير هيئة النظر السابق، فوردنا جواب رئيس هيئة النظر بخطابه 
رقم ٣٣٢٠٨٠٦٨٧ يف ١٤٣٤/٣/١٥هـ وبرفقه قرار اهليئة رقم ٣٦٤ يف ١٤٣٤/٣/١٦هـ، 
العقارات، وكان  التي تم تقييم العقار فيها كان فرتة تذبذب أسعار  وقد تضمن أن الفرتة 
التذبذب حينها تصاعديا، وهناك فرق يف التقييم بني أرض البطن وأرض الزاوية، علام أن 
بعض الصكوك التي قدمها املدعى عليه كانت ألراض قد بيعت قبل هذا العقار بسنة وأكثر، 
مضمونه.  انتهى  السابق.  قرارهم  تغيري  يف  النظر  يوجب  ما  يروا  مل  بأهنم  قرارهم  وختموا 
فجرى عرضه عىل الطرفني فصادقا عليه، ثم جرى سؤال املدعى عليه: هل ال زال يبني يف 
بمبلغ  بالكامل  العامرة  هذه  أجرت  وقد  البناء،  من  انتهيت  فقد  ال،  فقال:  األرض؟  هذه 
ثالثامئة ألف ريال سنويا ملدة مخس سنوات، هكذا أجاب، فجرى سؤال املدعي والية: هل 
لديك استعداد بأن تعيد للمدعى عليه قيمة األرض والبناء؟ فقال: ليس لدي هذا املبلغ، 
لكن أقرتح أن يستثمر هذا العقار بأن يؤجر عىل املدعى عليه بأجرة املثل مدة طويلة حتى 
يستويف حقه منه، هكذا أجاب، وبعرضه عىل املدعى عليه مل يقنع هبذا االقرتاح، وقال: إنني 
اشرتيته من مالكه وهو صحيح عقال ومل يظهر يل أي قصور يف عقله، هكذا أجاب. ويف 
جلسة أخرى حرض الطرفان املثبتة هويتهام ووالية املدعي سابقا، وقد جرى سؤال املدعي 
والية عن مصري قيمة األرض وهل ترصف هبا؟ فقال: تم اإلنفاق منها عىل البيت واألرسة، 
هكذا أجاب، فجرى سؤاله: ملاذا مل يتم احتجاز قيمة األرض من قبلك بعد رفع الدعوى 
مادمت قد طالبت بفسخ البيع؟ فقال: مل حيصل ذلك وقد أنفقته عىل مصالح البيت اخلاصة، 
هكذا  ال؟  أم  األرض  قيمة  هي  هل  أعلم  وال  لوالدي  البنك  يف  مبلغا  وجدت  أنني  علام 
أجاب، فجرى سؤاله: هل أنفق هذه األموال كلها عىل والده؟ فقال: بل أنفقتها عىل البيت 
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ومن ضمن ما فعلته أنني اشرتيت منها سيارة لوالديت، هكذا أجاب، فجرى سؤال املدعى 
عليه: هل لديه مانع من تكميل ثمن األرض التي دفعها سابقا لتوافق قرار هيئة النظر يف 
حتقيق الغبطة للقارص ليدفع منها مبلغ مائة ومخسني ألف ريال فيكون ثمن األرض تسعامئة 
ومخسني ألف ريال؟ فقال: ال مانع لدي من ذلك، هكذا أجاب، فجرى االطالع عىل أوراق 
صك  وعىل  اإلفراغ،  عند  عليه  ويعتمد  املفعول  ساري  وهو  األرض  صك  وعىل  املعاملة 
املتضمن  ١٤٢٩/١٠/١٤هـ،  يف   ٤/١٥٠ برقم   )...( الشيخ  سلفنا  من  الصادر  الوالية 
أوال يف  )...(، وكان احلكم صدر  والده  )...( عىل  الدعوى  املدعي يف هذه  بتولية  احلكم 
قرر فضيلته رجوعه عن  ثم  عقليا،  املدعي  والد  النظر لسالمة  ١٤٢٩/٧/٢٣هـ برصف 
حكمه بناء عىل مالحظة حمكمة التمييز بالرياض برقم ٢٦٥/ش/ب يف ١٤٣٠/٤/٤هـ، 
وقرر تولية املدعي عىل والده يف ١٤٣٠/٤/٢٣هـ وهو غري خاضع للتمييز بناء عىل قرار 
والية  املدعي  لكون  ونظرا  يف١٤٣٠/٦/٧هـ،   ٣/٤٤٩٧ رقم  بالرياض  التمييز  حمكمة 
يطلب فسخ بيع األرض اململوكة لوالده مولّيه اململوكة له بالصك رقم ١ يف ١٤٢٩/٨/٢٢هـ 
البيع صدر من والده وهو قارص عقليا؛ إذ تم  الصادر من كتابة عدل اخلرب؛ وذلك لكون 
انتقال األرض مللكية املدعى عليه يف ١٤٣٠/٩/١٦هـ بعد صدور صك الوالية، وبذلك 
اختل رشط من رشوط البيع وهو كون العاقد جائز الترصف، ونظرا ألن الفقه اإلسالمي 
قرر مبدأ استقرار العقود، ولذلك قرروا أن املتعاقدين إذا اختلفوا يف صحة العقد وفساده 
فالقول قول مدعي الصحة؛ ألن األصل سالمة العقد، ومن األمثلة عىل هذا املبدأ ما قرره 
بينهم  تعاقدوا  إذا  املسلمني  )فإن  قال:  حيث  النورانية  القواعد  يف  اهلل  رمحه  اإلسالم  شيخ 
أعلمه -  فيام  مجيعهم -  الفقهاء  فإن  حتليلها،  وال  حتريمها  ال  يعلمون  يكونوا  ومل  عقودا 
يصححوهنا إذا مل يعتقدوا حتريمها(، وذلك أخذا هبذا املبدأ وهو استقرار العقود، ولو فتح 
الباب عىل مرصاعيه ألمكن كل شخص أراد فسخ العقد أن يدعي وجود مفسد أو غبن يف 
العقد ليتمكن من فسخه، ويف هذا فتح لباب الفساد يف املعامالت، ومن القواعد املقررة يف 
الرشيعة أيضا أن األصل تصحيح العقود ما أمكن إىل ذلك، ال سيام إذا ترتب عىل إبطاهلا 
رضر بأحد املتعاقدين كام قرره شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف جمموع الفتاوى )٢٥١،٢٥٠/٢٩(، 
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ويف إبطال هذا البيع إرضار باملدعى عليه، ال سيام أنه قد وافق عىل زيادة املبلغ لكي تتحقق 
الغبطة للقارص يف البيع ذلك الوقت، وبام أن ترصف الويل عىل القارص منوط باملصلحة وال 
رضر عليه يف إجازة البيع يف ذلك الوقت، ال سيام وأن قصور املوىل عليه عقليا ليس بظاهر، 
فقد خفي عىل سلفنا مصدر صك الوالية، وخفي عىل كاتب العدل جمري اإلفراغ يف وقته، 
ونظرا لكون املدعي قد ترصف يف قيمة األرض بعد رفعه للدعوى، ومل يذكر سببا مقنعا 
للترصف وعدم حبسه لقيمتها، ويف ترصفه موافقة ضمنية عىل البيع، ومن باب االحتياط 
حلق القارص فقد أفهمت املدعى عليه أن حيلف اليمني عىل أنه مل يعلم بكون بائع األرض 
العظيم احلي  العيل  قائال: واهلل  فاستعد لذلك، ثم حلف  البيع  عليه قارصا عقليا يف وقت 
القيوم إنني ملا اشرتيت األرض حمل الدعوى من مالكها املدعو )...( مل أكن أعلم بأنه قارص 
ما  فبناء عىل  حلف،  هكذا  أقول شهيد،  ما  واهلل عىل  عقله،  أحسبه يف كامل  وكنت  عقليا، 
عن  النظر  رصفت  فقد  منه،  طلب  ما  طبق  عىل  اليمني  عليه  املدعى  حلف  وحيث  تقدم، 
دعوى املدعي والية )...( يف طلبه فسخ بيع األرض اململوكة لوالده القارص عقليا )...( 
مائة  مبلغ  يدفع  أن   )...( عليه  املدعى  وألزمت  وجاهته،  لعدم  بعاليه  إليه  املشار  بالصك 
ومخسني ألف ريال للقارص تكملة لثمن األرض لتتحقق الغبطة واملصلحة يف البيع السابق، 
وأفهمت الطرفني أن هذا املبلغ سيودع يف بيت مال املحكمة بعد اكتساب احلكم للقطعية، 
وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه قناعته باحلكم وقرر املدعي والية عدم قناعته باحلكم 
وطلب رفعه ملحكمة االستئناف بالئحة اعرتاضية، فأجيب لطلبه وأفهم بمقتىض تعليامت 

االستئناف، وباهلل التوفيق، حرر يف ١٤٣٤/٦/١٩هـ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية الثانية يف حمكمة 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٤/٢٥٣٣٣٦٤/ش٢ 
بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  والواردة  ١٤٣٤/١١/٦هـ،  وتاريخ 
اخلرب برقم ٣٠/١٧٠٣٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة 



212

غنب

الشيخ )...( املسجل برقم ٣٤٢٤٧٥٠١ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠هـ، اخلاص  القايض هبا 
بدعوى/ )...( الويل الرشعي عىل والده ضد/ )...( يف قضية فسخ بيع، وقد تضمن الصك 
حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة 
قررنا املصادقة عىل حكم فضيلته، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٢/٢٠هـ.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٢٥٩٠٨٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٢ رقم القرار:٣٥٢٦٤٢٩٦  

تنافاءا تلغبنا-اعدماتخليارامعا تلفقخا-ادفعابعدما تلثمنا-اطمبا بيعا-اعقارا-اغبنايفا
تلاغليلا-اغبناغريافاحشا-اداللةاتللضااباملبيعا-افوريةاتخليارا-ارداتلدعوى.

تملبيع،اويدخلاعىلا بقعلا لهاخربةا “وأماامنا تلقناعا)2/٧ا٤(:  1ا-مااجاءايفاكشافا
بصريةابالغبن،اومناغبناالساعجالهايفاتلبيع،اولواتوسفافيهاوملايقاعجلاملايغبن،افالا

خياراهلامالعدماتلاغليل”.
2ا-ماجاءايفاكشافاتلقناعا)٧/٧ا٤(: “وهواأياخياراتلغبناكخياراتلعيبايفاتلفوريةا

وعدمها”.
اا-مااجاءايفاتملغنيا)12/٦(: “إناتلبيعايمزمابافلسهام؛الداللةاتحلديثاعميه،اوالاخالفا

يفالزومهابعداتلافلق”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا احلكم بفسخ العقد املربم بينهام للغبن الظاهر 
أو إلزام املدعى عليه بدفع الفرق بني قيمة العقار السوقية وبني العقد، وذلك لكون املدعى 
عليه اشرتى منه عامرة ثم تبني له أنه غبن يف ثمنها غبنا ظاهرا، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أقر بالرشاء ودفع بعدم وجود الغبن ألنه اشرتى العقار بناء عىل تقدير ريض به املدعي، 
وقد وردت إفادة قسم اخلرباء باملحكمة متضمنة وجود تفاوت وقت البيع بني قيمة العقار 
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والثمن الذي بيع به، ثم قرر املدعي وكالة أن موكله تاجر وأنه علم بالغبن بعد عرشة أيام 
من العقد، كام أقر بأن موكله تسلم من املدعى عليه جزء من الثمن بعد علمه بوجود الغبن، 
ونظرا ألن الغبن يثبت للمسرتسل اجلاهل بالقيمة فيام زاد عن الثلث أما املدعي فهو تاجر 
وال يثبت اخليار ملثله، كام أن املدعي مل يطالب باخليار فور علمه بالغبن وقد صدر منه ما يدل 
عىل رضاه بالعقد وإمضاءه له بتسلمه جزء من الثمن بعد علمه بالغبن، لذا فقد رد القايض 
دعوى املدعي بفسخ العقد املربم بينه وبني املدعى عليه لثبوت العقد وعدم طروء ما جييز 

فسخه وبام تقدم حكم، فاعرتض وكيل املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  بناء  املكرمة،  بمكة  العامة  باملحكمة 
يف   ٣٢/٨٠٨٥٦٣ برقم  املحكمة  هبذه  واملقيد  ١٤٣٢/٧/٢هـ،  يف   ٣٢٢٥٩٠٨٧
١٤٣٢/٧/٢هـ، عليه ففي يوم األحد املوافق ١٤٣٢/٧/١٧هـ افتتحت اجللسة يف متام 
الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية باهلوية الوطنية رقم 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  وكياًل  كونه  حال   )...(
يف   ٥١٠٤١ برقم  املكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
وإقامة  اجللسات  وحضور  واملدافعة  املرافعة  حق  فيها  له  واملخول  ١٤٣٢/٦/٧هـ، 
باهلوية  اجلنسية  سعودي   )...( احلكم  جملس  يف  معه  احلارض  ضد  فادعى  الدعاوى..إلخ، 
الوطنية رقم )...( قائاًل يف تقرير دعواه ضده: إن املدعى عليه قد اشرتى من موكيل العامرة 
التي يملكها حقيقة والواقعة يف حي )...( قرب )...( قبل ثامنية أشهر تقريبًا بمبلغ إمجايل 
وقدره ثالثة ماليني ومائة ألف ريال، وقد تبني ملوكيل أنه قد غبن هبا غبنًا ظاهرًا، فقيمتها 
تقارب أربعة ماليني ومائة ألف ريال حسب تقادير أهل العقار، لذا أطلب فسخ العقد بني 
العقار  الفرق بني قيمة  املدعى عليه بدفع  إلزام  أو  الظاهر  للغبن  املدعى عليه  موكيل وبني 
السوقية وبني العقد السابق، هذه دعواي، وبعرضها عىل املدعى عليه قال: أطلب مهلة للرد 
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عىل دعوى املدعي وكالة، وحيث ال مانع من ذلك رفعت اجللسة. ثم يف يوم األحد املوافق 
وبسؤال  عليه،  واملدعى  وكالة  املدعي  فيها  وحرض  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٢/٠٨/١٦هـ 
املدعى عليه عام وعد به باجللسة املاضية أجاب بقوله: ما ذكره املدعي وكالة يف دعواه من 
ناحية الرشاء واملبلغ فصحيح، وأما ما ذكره من الغبن فغري صحيح، فأنا قد اشرتيت منه بناًء 
عىل تقدير نائب شيخ داليل العقار بطلب من املدعي بأن العامرة تساوي ثالثة ماليني ريال، 
وبناًء عليه حصل الرشاء، وقد أقر يف العقد املوقع بيننا بشأن البيع نفيه دعوى الغبن والغرر، 
وعليه فإنه ال حق له يف طلبه، وأطلب رد دعواه، هكذا أجاب، وبعرضها عىل املدعي وكالة 
أجاب بقوله: ما ذكره املدعى عليه غري صحيح، والصحيح ما ذكرته. عند ذلك جرى سؤال 
املدعي وكالة عن عمل موكله فقال: إن موكيل تاجر ورجل أعامل ويامرس التجارة يف جمال 
تأجري السيارات ويف املقاوالت العامة ويف األغنام منذ عام ١٤١٦هـ، ثم أبرز املدعي صورة 
تقدير صادر من مكتب )...( يف ١٤٢٦/٤/٤هـ، ويتضمن أن قيمة العقار ترتاوح ما بني 
تقدير صادر من مكتب  أبرز صورة  كام  ريال،  ألف  مليونني وسبعامئة  ريال وبني  مليونني 
التعاون العقاري بال تاريخ يتضمن تقدير العقار بمبلغ أربعة ماليني وستامئة ألف ريال، كام 
تقدير  ويتضمن  تاريخ  بال  العامة  للمقاوالت   )...( تقدير صادر من مؤسسة  أبرز صورة 
العقار بأربعة ماليني ومخسامئة ألف ريال، كام أبرز صورة تقدير صادر من مؤسسة )...( 
ماليني  بأربعة  العقار  تقدير  ويتضمن  ١٤٢٩/٠٧/١٦هـ  بتاريخ  املعامرية  للمقاوالت 
وأربعامئة ألف ريال، كام أبرز صورة تقدير صادر من مكتب )...( بال تاريخ ويتضمن تقدير 
العقار بأربعة ماليني ريال، وبعرضها عىل املدعى عليه قال: ليس لدي سوى ما ذكرته. ثم 
البيع حرر يف ١٤٣٢/٠٢/١٩هـ،  البيع فقاال: إن عقد  املتداعيني عن وقت  جرى سؤال 
العقار  عىل  للوقوف  املحكمة  هبذه  اخلرباء  هليئة  الكتابة  قررت  فقد  ذكر  ما  األمر  وحيث 
رفعت  اإلفادة  البيع، وحتى ورود  احلقيقية يف وقت  قيمته  واإلفادة عن  الطرفني  بحضور 
الساعة  متام  يف  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٣/٠١/٢٢هـ  املوافق  السبت  يوم  يف  ثم  اجللسة. 
العارشة والنصف صباحًا، وحرض فيها املدعي وكالة واملدعى عليه واملنوه عنهام بعاليه، وقد 
وردنا قرار هيئة النظر رقم ٣٢/٨٠٨٥٦٣ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٤هـ ونص احلاجة منه: 
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أنه  فوجد  الصك،  تطبيق  وجرى  املذكور،  العقار  عىل  الوقوف  جرى  أنه  نفيدكم  “عليه 
ينطبق، وحيث إن رقم الصك هو ٥/٥٦/٣١٣ وتاريخ ١٤٠٧/٧/١هـ، والذي نراه هو 
وستة  وأربعامئة  ماليني  أربعة   )٤٤٣٦٦٥٤( وقدره  مبلغ  هو  البيع  وقت  العقار  قيمة  أن 
وثالثون ألف وستامئة وأربعة ومخسون رياال(، هذا ما جرى تقريره، واهلل أعلم”، وبعرضه 
عىل طريف الدعوى قرر املدعي وكالة قناعته بذلك، وقرر املدعى عليه عدم قناعته بذلك، ثم 
املدعي  عىل  عرضه  وجرى  فأبرزه  أصالة  املدعي  وبني  بينه  العقد  عن  عليه  املدعى  سألت 
وكالة فصادق عليه، وسيجري ضبط مضمونه يف اجللسة القادمة، عند ذلك أضاف املدعي 
وكالة: إن موكيل يرغب فسخ البيع للغبن الواضح، علاًم بأنه ال يستطيع دفع مبلغ ما دفعه 
املدعى عليه حاليًا، ويطلب مهلة لرد ما دفعه املدعى عليه، هكذا أضاف، والنتهاء وقت 
اجللسة رفعت. ثم يف يوم األحد املوافق ١٤٣٣/٠٢/١٤هـ افتتحت اجللسة يف متام الساعة 
التاسعة صباحًا، وفيها حرض املدعي وكالة واملدعى عليه املنوه عنهام بعاليه، وقد أبرز املدعى 
عليه العقد الذي بينه وبني املدعي أصالة يف اجللسة السابقة وهذا نصه: ))عقد اتفاق، حترر 
بعون اهلل وتوفيقه بمدينة مكة املكرمة يف يوم األحد املوافق ١٤٣٢/٢/١٩هـ بني كل من: 
١ - السيد / )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وعنوانه )...( جوال 
رقم )...( ) طرف أول(. ٢ - السيد / )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( وعنوانه )...( جوال رقم )...( )طرف ثاين(. متهيد لقد سبق للطرف األول أن تعاقد 
مع رشكة )...( للسيارات بموجب العقد املؤرخ يف ٢٠٠٩/٤/٩م عىل رشاء مخسني سيارة 
متنوعة بمبلغ إمجايل قدره ٢٦٧٦٦٠٠ ريال، يسدد عىل أقساط شهرية عددها ] ٣٦ قسطا [ 
قيمة كل قسط ٧٤٣٥٠ ريال تبدأ من ٢٠٠٩/٧/١م وتنتهي يف ٢٠١٢/٦/١م، ثم عدلت 
األقساط لتبدأ من ٢٠٠٩/١٠/١م وتنتهي يف ٢٠١٢/٩/١م، كام قام ضامنا للسداد بإفراغ 
برقم  املكرمة  مكة  عدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب  وبناء  أرضا  له  اململوك  العقار 
املكرمة،  بمكة   )...( )...( خمطط  ٥/٩٦/٣١٣ وتاريخ ١٤٠٧/٧/١هـ، والكائن بحي 
وذلك بموجب عقد االتفاق املربم بني الطرفني بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٦م، وعىل أن يعاد إفراغ 
العقار له حال تسديد كامل األقساط يف األجل املحددة، وقد قام بسداد مبلغ ١٥٣٥٠٠ 
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تاريخ  حتى  املستحقة  األقساط  سداد  عن  وتعثر  ٢٠٠٩/١٢/٣١م،  تاريخ  حتى  ريال 
٢٠١١/١/١م، وبقى للرشكة يف ذمته مبلغ ٢٥٢٣٥٥٠ ريال، وحيث إن الطرف الثاين قد 
أبدى رغبته يف رشاء العقار املشار إليه واملفرغ للرشكة ضامنا عىل نحو ما أشري إليه أعاله، 
وحيث إن الطرف األول وافق عىل ذلك، وبعد أن أقر الطرفان بتامم أهليتهام املعتربة رشعا 
ونفيهام دعوى الغبن والغرر، ودون إكراه أو إجبار، فقد اتفقا وتراضيا عىل ما ييل: أوال -يعد 
التمهيد أعاله جزءا ال يتجزأ من هذا العقد. ثانيا -يعد عقد رشاء السيارات باألجل املربم 
بني الطرف األول ورشكة )...( بتاريخ ١٤٣٠/٤/٩هـ املوافق ٢٠٠٩/٤/٥م، وكذلك 
املوافق  ٢٠٠٩/٤/٦م  بتاريخ   )...( ورشكة  األول  الطرف  بني  املربم  االتفاق  عقد 
١٤٣٠/٤/١٠هـ بخصوص إفراغ العقار حمل هذا العقد كضامن لسداد ثمن السيارات، 
من مستندات هذا العقد وجزءا ال يتجزأ منه. ثالثا -بموجب هذا العقد باع الطرف األول 
للطرف الثاين القابل لذلك العقار اململوك له أرضا وبناء بموجب الصك املشار إليه يف متهيد 
العقار  هذا  ملكية  انتقلت  وقد   ،)...( )...( خمطط  املكرمة حي  بمكة  والكائن  العقد  هذا 
للطرف الثاين حممال باملبلغ املستحق لرشكة )...( يف ذمة الطرف األول، ويقر الطرف الثاين 
بمسؤوليته عن سداد املبلغ للرشكة يف املواعيد واآلجال املستحقة لألقساط. رابعا -تم هذا 
الطرفني قدره ثالثة ماليني ومائة وثالث وعرشون ألف  البيع مقابل ثمن متفق عليه بني 
فيه وال غرر،  الذي ال غبن  املثل  ثمن  ريال ال غري، وهو  ومخسامئة ومخسون ٣٥٥٠١٢٣ 
وذلك بموجب شهادة تقدير العقار أرضا وبناء املعدة من قبل شيخ طائفة داليل العقار بمكة 
املكرمة، ويشمل هذا الثمن ما يىل: ١ - مبلغ ٢٥٢٣٥٥٠ ريال يسدد للرشكة املرهتنة للعقار، 
مقسطا  أو  معجال  السداد  هذا  كان  وسواء  معها  الثاين  الطرف  عليه  يتفق  ما  وفق  وذلك 
لآلجال املتفق عليها بني الطرف األول والرشكة. ٢ - مبلغ ستامئة ألف ٦٠٠٠٠٠ ريال، 
يدفعه الطرف الثاين، للطرف األول عىل دفعتني كام يىل: أ - الدفعة األوىل وقدرها ثالثامئة 
ومخس وسبعون ألف ٣٧٥٠٠٠ ريال، تسلم للطرف األول بموجب شيك مرصيف ألمره، 
حال أخذ موافقة الرشكة كام سريد يف البند” خامسا” أدناه. ب - الدفعة الثانية وقدرها مئتان 
ومخس وعرشون ألف ٢٢٥٠٠٠ ريال، تسلم للطرف األول بموجب شيك مرصيف ألمره 
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عند تسليم العقار خاليا من الشواغل للطرف الثاين، وذلك يف موعد أقصاه شهر من تاريخ 
التوقيع عىل هذا العقد. خامسا -يلتزم الطرف األول بتحرير خطاب تنازل مصادق عليه من 
الغرفة التجارية للرشكة يوضح فيه تنازله عن املطالبة بإعادة إفراغ العقار له وإسقاطه ألي 
ألخذ  وذلك  للرشكة،  املستحقة  املبالغ  سداد  يف  مكانه  الثاين  الطرف  وحلول  فيه،  له  حق 
موافقة الرشكة املرهتنة عىل هذا العقد وقبوهلا حلول الطرف الثاين حمل الطرف األول يف هذا 
الصدد، بام يف ذلك إفراغ العقار باسم الطرف الثاين. سادسا -يلتزم الطرف األول بتسليم 
أقصاها شهر من  الشواغل خالل مدة  العقد خاليا من  العقار موضوع هذا  الثاين  الطرف 
تاريخ هذا العقد، ويتم التسليم بموجب حمرض استالم وتسليم متضمنا سداد الطرف الثاين 
للطرف األول مبلغ ٢٢٥٠٠٠ ريال بموجب شيك مرصيف حسبام أشري إليه يف البند رابعا 
/٢/ب من هذا العقد. سابعا -من املتفق عليه رصاحة بني الطرفني أن هذا العقد والتزام 
الطرف الثاين بموجبه يف مواجهة رشكة )...( للسيارات هو فيام خيص العقدين املشار إليهام 
أو  بأي عقود  الثاين  للطرف  التزام  وأنه ال عالقة وال  العقد،  ثانيا من هذا  البند  حرصا يف 
اتفاقات مربمة بني الطرف األول ورشكة )...( للسيارات حاليا أو قد يتم إبرامها مستقبال. 
ثامنا -يلتزم الطرف الثاين حال موافقة رشكة )...( للسيارات عىل حلوله حمل الطرف األول 
بسداد  بااللتزام  بموجبه  للرشكة  املستحقة  واملبالغ  العقد  هذا  موضوع  بالعقار  يتعلق  فيام 
مستحقات الرشكة يف مواعيدها املحددة حسبام يتفق عليه معها، والسعي إلبراء ذمة الطرف 
األول من التزاماته يف هذا الصدد وإعادة مستندات املديونية التي ختصه من سندات ألمر 
وكذلك حكم مكتب الفصل يف منازعات األوراق التجارية بجدة رقم ١٤٣١/١٥/١٧١هـ 
وتاريخ ١٤٣١/٦/٢هـ. تاسعا -أي خالف بصدد تفسري أو تنفيذ هذا العقد يتم حله وديا 
بني الطرفني، فإن تعذر ذلك تكون املحكمة العامة بمكة املكرمة هي املختصة بالفصل فيه. 
بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وااللتزام هبا،  العقد من نسختني  عارشا -حترر هذا 
وقد أذن الطرفان ملن يشهد عليهام بذلك واهلل خري الشاهدين، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل 
سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. الطرف األول” البائع” االسم / )...( توقيعه 
 )...( بذلك  شهد  ١٤٣٢/٢/١٢هـ،  توقيعه   )...( االسم /  املشرتى”  الثانى”  الطرف 
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توقيعه و )...( توقيعه((. بعد ذلك جرى مني سؤال املدعي وكالة: متى علم موكله بالغبن 
يف األرض حمل الدعوى؟ فقال: إن موكيل علم بعد قرابة عرشة أيام من توقيع العقد، وكذا 
ملا علم بعد ذلك بأن األرض ستزال مع مرشوع قطار احلرمني، هكذا أجاب، ثم قرر املدعي 
وكالة أن موكله ال يستطيع إعادة املبلغ حااًل، هكذا قرر، عند ذلك طلبت من وكيل املدعي 
إحضار صك امللكية أو صورة منه فاستعد لذلك يف اجللسة القادمة، ولذا رفعت اجللسة. ثم 
يف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٣/٠٣/٠٩هـ افتتحت اجللسة يف متام الساعة التاسعة والنصف 
صباحًا، وفيها حرض املدعي وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
حال كونه وكياًل بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شامل حمافظة جدة رقم 
١٤٢٥٧ وتاريخ ١٤٣٣/٠٢/١٣هـ اجللد ١١٤٢٦ عن )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، واملخول له فيها حق املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى واالستالم 
والتسليم )...( إلخ واملدعى عليه أصالة املنوه عنه بعاليه، وبسؤال املدعي وكالة عام وعد به 
ناقصة  للصك  صورة  أبرز  منه  صورة  أو  امللكية  صك  إحضار  من  املاضية  اجللسة  يف 
الرشوحات وغري واضحة وليس فيها أي تظهريات أو ما يدل عىل سجلها، فطلبت منهام 
صورة كاملة فقرر كل منهام أنه ليس لديه سوى هذه الصورة، ثم أضاف املدعي وكالة أنه 
عىل استعداد إلحضار الصك أو صورة، ثم أضاف املدعي وكالة: إنني قد راجعت شهود 
العقد وأفادوا بأن االتفاق كان بني موكيل وبني املدعى عليه، عىل أن يسدد املدعى عليه كامل 
املبلغ يف ثالثة أشهر ومل يف بذلك، وأطلب مهلة إلحضارهم، هكذا أضاف، وبعرض ذلك 
عىل املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي وكالة أخريًا غري صحيح، هكذا أجاب، ثم 
أضاف املدعى عليه وكالة: إن املدعي وكالة قرر يف اجللسة املاضية أن موكله علم بالغبن بعد 
عرشة أيام من توقيع العقد وهذا غري صحيح، بدليل أنه استلم مني مبلغ وقدره ستامئة ألف 
ريال بعد توقيع العقد بشهرين تقريبًا، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: ما ذكره املدعى 
يوم  ويف  الصك.  إلحضار  اجللسة  ورفعت  قال،  هكذا  فصحيح،  املبلغ  استالمه  من  عليه 
والنصف  التاسعة  الساعة  متام  يف  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ  املوافق  األربعاء 
صباحًا وفيها حرض املدعي وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
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رقم  املكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وكياًل  كونه  حال 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  ١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٤٨٢٤١٩٤
املدين رقم )...(، بصفته وكيال بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل جدة 
رقم ١٠١٨٥٧ وتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٦هـ، واملوكل هبا من قبل )...( سعودي اجلنسية، 
بموجب السجل املدين رقم  )...( واملخول له فيها حق املرافعة واملدافعة )...( إلخ، واملدعى 
هذه  طوال  األرشيف  يف  حفظت  قد  املعاملة  وكانت  بعاليه،  عنه  املنوه   )...( أصالة  عليه 
الفرتة، لعدم مراجعة املدعي أو من ينوب عنه، وبسؤال املدعى عليه عن الصك أجاب: إن 
رقم  املكرمة  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر  بالصك  السمي  أفرغت  قد  األرض 
عند  أجاب،  هكذا  باسمي،  ومازالت  ١٤٣٣/١١/١٦هـ  وتاريخ   ٩٢٠١١٢٠٠٠٥٤٩
ذلك جرى اطالعي عىل صورة الصك الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة رقم 
لكامل   )...( متلك  يتضمن  فوجدته  ١٤٣٣/١١/١٦هـ،  وتاريخ   ٩٢٠١١٢٠٠٠٥٤٩
قطعة األرض والواقع يف حي )...( املعدل بمدينة مكة املكرمة واملحدود واملذروع بام يف 
باطنه، وقد جرى ضم صورة منه يف املعاملة، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة صادق عىل 
ذلك، وأضاف املدعي وكالة: إن موكيل يرغب بإعادة تقدير العقار بسعر اليوم من قبل هيئة 
النظر، هكذا أضاف، فسألت املدعى عليه عن أصل رشاء العقار فأجاب: إن املدعي كان 
مدينا لرشكة )...( بمبلغ وقدره ) ٢٦٧٢٢٥٠ مليونان وستامئة واثنني وسبعون ألف ومئتني 
ومخسون ريال(، وقد أفرغ العقار لصاحلها وهو يف حقيقته رهن، وقد وكلني إلهناء القضية، 
وبعد امليض فيها تعاقدنا عىل رشاء العقار كام هو مبني سابقًا، هكذا أجاب، ثم قرر كل منهام 
اكتفاءه بام قدم، وقررت رفع اجللسة. ثم يف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ افتتحت 
املنوه عن هويته   )...( املدعي وكالة  وفيها حرض  العارشة صباحًا،  الساعة  متام  اجللسة يف 
كتابة  رئيس  من  اإلفادة  وردتنا  وقد  بعاليه،  عنه  املنوه   )...( عليه  واملدعى  بعاليه  ووكالته 
العدل األوىل بمكة رقم ٣٥٣٠٤١٥٠ يف ١٤٣٥/٠٣/١١هـ، واملتضمن أن صورة الصك 
حسب  تارخيه  حتى  املفعول  سارية  ١٤٣٣/١١/١٦هـ  وتاريخ   ٩٢٠١١٢٠٠٥٤٩ رقم 
نموذج إفادة الصك بالنظام الشامل املرفقة، ثم قرر كٌل منهام اكتفاءه بام قدم، فبناء عىل ما 
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تقدم من الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل أوراق املعاملة بام فيها صك ملكية العقار 
املنوه عنه بعاليه، وبام فيها العقد املربم بني الطرفني املرصود بعاليه، وحيث إن املدعي يدعي 
بحصول الغبن يف البيع، ومل يصادقه املدعى عليه عىل ذلك، وحيث أن ما صح من غبن هو 
فيام يتغابن الناس فيه عادة وهو أقل من الثلث، هذا لو كان مسرتساًل جاهاًل بالقيمة، أما 
املدعي فهو حسب إقرار وكيله يف اجللسة املنعقدة بتاريخ ١٤٣٢/٠٨/١٦هـ تاجر ورجل 
أعامل، ومثله ال يثبت له خيار الغبن، قال يف كشاف القناع ]٤٣٢/٧[: ))وأما من له خربة 
بسعر املبيع، ويدخل عىل بصرية بالغبن، ومن غبن الستعجاله يف البيع، ولو توقف فيه ومل 
يستعجل مل يغبن، فال خيار هلام لعدم التغرير((، كام أن املدعي مل يطالب باخليار فور التعاقد 
١٤٣٢/٠٧/٠٢هـ،  يف  إال  الدعوى  يرفع  ومل  ١٤٣٢/٠٢/١٩هـ،  يف  حصل  البيع  فإن 
والبد من الفورية، قال يف كشاف القناع ]٤٣٧/٧[: ))وهو أي خيار الغبن كخيار العيب 
يف الفورية وعدمها((، كام أن املدعي لو سلمنا بأنه له خيار الغبن فإنه قد صدر منه ما يدل 
عىل رضاه بالعقد وإمضائه إياه، فإنه استلم بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٠٣هـ مبلغا وقدره ستامئة 
ألف ريال، أي بعد العقد بقرابه أربعني يومًا، مع أنه يف الدعوى قد ذكر أنه علم بالغبن بعد 
العقد بعرشة أيام، كام أنه قد ترك املدعى عليه يسدد بقية املبلغ لرشكة )...( للسيارات حلني 
انتهائه، وكل ذلك يدل عىل رضاه بالعقد بعد علمه بالغبن وإمضائه له، إضافة إىل ذلك أن 
املدعي وكالة قد قرر يف اجللسة املنعقدة بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/١٤هـ أن موكله ال يستطيع 
إعادة املبلغ حااًل، ولكون البيع يلزم بالتفرق بإمجاع الفقهاء - رمحهم اهلل - قال ابن قدامة: 
))إن البيع يلزم بتفرقهام؛ لداللة احلديث عليه، وال خالف يف لزومه بعد التفرق(( ]املغني 
رشح خمترص اخلرقي ١٢/٦[، ولكل ما تقدم فقد رددت دعوى املدعي )...( بفسخ العقد 
الصادر من  بالصك  الواقعة )...( واململوكة  العامرة  املدعى عليه )...( يف  بينه وبني  املربم 
كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة برقم ٩٢٠١١٢٠٠٠٥٤٩ وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٦هـ؛ 
عليه  املدعى  قرر  وبإعالنه  تقدم حكمت،  وبام  ما جييز فسخه،  العقد وعدم طروء  لثبوت 
القناعة وقرر املدعي وكالة اعرتاضه عىل احلكم بالئحة اعرتاضية، وأفهمت املدعي وكالة 
بأن عليه مراجعة املحكمة غدًا الستالم نسخة من صك احلكم إلبداء معارضته عليها خالل 
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ثالثني يومًا من التاريخ املحدد الستالمه، وأنه إذا مضت املدة ومل يستلم أو يتقدم بالئحة 
فإن احلكم يكتسب يف حقه القطعية، فأبدى تفهمه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وآله وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ.

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 بمكة املكرمة واملسجل 
بعـدد ٣٥١٩٨١٢٢ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ، املتضمن دعوى )...( ضد )...(، املحكوم 
فيـه بام دون باطنه، 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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 ل٤تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بربيدة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩١١٥٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢١ رقم القرار:٣٥٣٦١٩٤٦  

سقوطا تملبيعا-ا يفا تملدعيا ترصفا تلبيعا-ا إبطالا طمبا تملبيعا-ا يفا غبنا سيارةا-ا بيعا-ا
تخليارا-ارصفاتلنظل.ا

تلارصفاباملبيعادليلاعىلاتللضا.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا احلكم بإبطال بيع سيارة اشرتاها منه ورد السيارة 
إليه وذلك ألنه غبن يف ثمنها بعد أن وجد هبا عيوبا جتعلها ال تساوي الثمن الذي باعاه عليه 
بالبيع وأنكر وجود غبن يف الثمن وقرر  به، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه وكالة أقر 
أن املشرتي ترصف يف السيارة ببيعها وأن موكله يرفض إبطال البيع، ونظرًا ألن املدعي أقر 
بالترصف يف السيارة، وألن ترصفه باملبيع دليل عىل رضاه به، لذا فقد حكم القايض برصف 

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

 
عىل  وبناء  بربيدة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥٩١١٥٣ برقم  بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠٢/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٤٣٤٠٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، 
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وفيها   ،٠٩  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف 
 )...( حلضوره  وحرض   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بالوكالة عن املدعى عليه )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل بريدة الثانية رقم ٣٥٢٢١٤٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٦هـ، 
والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  حق  فيها  له  واملخول 
عنه  واالمتناع  ورده  اليمني  وطلب  واإلبراء  والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها 
التزوير  يف  والطعن  والتعديل  واجلرح  واإلجابة  فيها  والطعن  والبينات  الشهود  وإحضار 
احلارض  هذا  موكل  من  اشرتيت  إنني  قائال:  فادعى  والتواقيع،  واألختام  اخلطوط  وإنكار 
سيارة نوع )...( سنة صنع ٢٠٠٨م لوحة رقم )...(، وقال: إن السيارة تساوي فوق مخسة 
وستني ألف ريال وإن ما فيها إال رفرف وكبوت، واتضح أن السيارة مرشوشة بالكامل وأنا 
اشرتيتها بسبعة وسبعني ألف ريال باألجل ملدة أربعة شهور، وحلول املبلغ يف رمضان وأنا 
أخربته يف رمضان أن يأخذ السيارة ورفض، وعرضت له عرشة آالف ريال فوق السيارة 
البيع وأخذ سيارته ألن  بإبطال  إلزامه  أطلب  الشيك،  أنه هيددين يف  اتضح  ورفض، وهو 
فيها غبنا، هكذا ادعى، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائال: ما ذكره املدعي 
أنه اشرتى من موكيل سيارة نوع )...( سنة صنع ٢٠٠٨م لوحة رقم )...(  يف دعواه من 
وأن موكيل اشرتط بأنه ال يوجد هبا سوى رفرف وكبوت فهذا غري صحيح، وإنام الصحيح 
رفرف وباب، وأما ما ذكره من أن قيمتها سبعة وسبعون ألف ريال فهذا غري صحيح، وإنام 
الصحيح مخسة وسبعون ألف ريال، وما ذكره من أن السيارة مرشوشة بالكامل فهذا غري 
صحيح، علام بأن املدعي ترصف يف السيارة وباعها عىل شخص آخر بعد رشائه هلا بأكثر من 
ستة أشهر، وموكيل غري موافق عىل إرجاع السيارة، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعي 
أجاب بقوله: ما ذكرته هو الصحيح، وقد نقلتها من اسمي إىل اسم )...( ألنه رشيك معي 
يف السيارة، وألنه كان عيل دين فخشيت أن أسجن، هكذا أجاب. ثم يف يوم الثالثاء املوافق 
١٤٣٥/٠٧/٢١هـ حرض املدعي أصالة واملدعى عليه وكالة بعد أن جرى تأمل القضية، 
آخر،  شخص  اسم  إىل  اسمه  من  نقلها  وأهنا  بالسيارة  بالترصف  أقر  املدعي  إن  وحيث 
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وألن ترصفه باملبيع دليل رضاه وقبوله له نص عليه يف كشاف القناع عن اإلقناع ج ٧ صـ 
٤٢٨، لذا وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي 
وأخليت سبيل املدعى عليه منها، هذا ما ظهر يل وبه حكمت، وبعرض ذلك عىل املدعي 
قرر عدم القناعة وطلب رفع احلكم ملحكمة االستئناف دون الئحة اعرتاضية، هكذا قرر، 
وأمرت بإخراج الصك وسجله وبعث الصك وصورة من ضبطه وكامل املعاملة ملحكمة 
االستئناف بمنطقة القصيم، وعليه جرى التوقيع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ.

اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا حممد وعىل  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل 
نحن قضاة الدائرة احلقوقية األوىل بمحكمة االستئناف بمــنطقة القصـيم عىل املعامـــــلة 
 )٣٥٤٤٣٤٠٩( برقم  بربيدة  العامـة  املحكمـــة  رئيس  فضيلــــــة  من  ــواردة  ال
رقم  الصك  هبا  املرفق   ،)٣٥٥٠٣٧٩٢( برقم  إلينا  املحالة  ١٤٣٥/٨/١٢هـ،  وتاريخ 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٧/٢٢هـ،  وتاريخ   )٣٥٣٢٥٢٨٣(
باملحكمة؛ اخلاص بدعوى/ )...( ضد )...( الوكيل عن )...(، بشأن املطالبة بإبطال بيع 
املدعي وإخالء سبيل  النظر عن دعوى  الصك حكم فضيلته برصف  سيارة، وقد تضمن 
املدعى عليه منها 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.





عيب
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عىل  وبناء  بعرعر،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ  برقم ٣٣٥٩٢٨٩٧  بعرعر  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  إلينا من  املحالة  املعاملة 
١٤٣٣/١٠/٠٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٧٢٧٤٣٥ وتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٩هـ، 
ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/١١/٠٤هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٩، وفيها حرض 
 )...( معه  احلارض  عىل  مدعيًا   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
بأنني  سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، فادعى املدعي قائاًل يف دعواه: 
)...( اشرتيت سيارة نوع )...( موديل ٢٠٠٣م بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ من املدعى عليه 
هذا احلارض )...( بمبلغ وقدره مئة وواحد وثالثون ألف ريال، وقد طلب مني فحصها قبل 
إمتام البيع وفعاًل قمت بفحصها لدى ورشة )...( بعرعر، وأفادوا بأن السيارة سليمة وذلك 
السيارة  بأن  تبني يل  الفحص  تاريخ  من  أيام  وبعد عرشة  باملعاملة،  املرفق  حسب خطاهبم 
فيها عيب وهو وجود قص يف الشايص مما يؤثر عىل قيمة السيارة حسب كالم أهل اخلربة، 
دفع األرش  أو  له،  السيارة  كاماًل واسرتجاع  املبلغ  بإعادة  وإلزامه  أطلب احلكم عليه  لذا 
وهو فرق سعر السيارة السليمة واملعيبة، هذه دعواي، وبسؤال املدعى عليه عن الدعوى 
أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي يف دعواه من قيامه برشاء السيارة باملبلغ املذكور وأنني طلبت 
منه فحص السيارة قبل رشائها فهو صحيح، علاًم بأن املدعي اشرتى السيارة بعد فحصها 
ووجد بأن السيارة سليمة وكذلك أنا اشرتيتها من دولة األردن وهي سليمة ومل أعلم هبذا 
القص يف الشايص إال بعد عرشة أيام من بيع هذه السيارة، حيث أخربين املشرتي بأن السيارة 
فيها عيب وطلب مني إلغاء هذه املبايعة أو تسليمه فرق السعر فرفضت ذلك؛ ألنني بعت 
عليه السيارة برشط الفحص، لذا أطلب رد دعواه، هكذا أجاب، وبسؤال املدعى عليه: هل 
تعلم هبذا العيب قبل بيع السيارة أم ال؟ فأجاب قائال: ال مل أعلم هبذا العيب منذ أن اشرتيت 
السيارة من دولة األردن واشتغلت هبا لفرتة حمدودة، هكذا قال، كام جرى سؤال املدعى 
عليه: ملا بعت السيارة عىل املدعي هل كان الشايص فيه زيادة قليلة من اخللف؟ بمعنى: هل 
كانت السيارة عىل هذا الوضع وقت ملكك هلا أم حصل فيها إحداث وتغيري يف الشايص؟ 

 لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعرعر

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٩٢٨٩٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٧ رقم القرار:٣٥١١٨٣١٤  

 
دفعا تلعيبا-ا أرشا طمبا تلرشتءا-ا سبلا بها تلعملا عدما سديلا-ا عيبا ملكبةا-ا بيعا-ا
بفحصاتملشرتيالمملكبةا-ايمينهاعىلاعدماتلعملابالعيبا-اتساعانةاباخلربتءا-اعيباينقصا

سيمةاتمللكبةا-اتقديلاتألرشا-اإلزتمابدفعهالممدعي.

ل-اإسلتراتملدعىاعميه.
2-ايمنياتملدعي.

بدفع أرش عيٍب وجده يف مركبة اشرتاها  إلزامه  املدعى عليه طالبًا  املدعي دعواه ضد  أقام 
املركبة  ببيع  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  املركبة،  واستعادة  له  الثمن  إعادة  أو  منه 
دعواه،  رد  وطلب  رشائها  قبل  فحصها  قد  املدعي  وأن  بالعيب  يعلم  مل  بأنه  ودفع  املدعي  عىل 
تقدير  منهم  املركبة وجرى  قيمة  ينقص  املذكور  العيب  أن  قرار قسم اخلرباء متضمنا  وقد ورد 
وال  املركبة  رشاء  قبل  بالعيب  علمه  عدم  عىل  اليمني  املدعي  أدى  ثم  العيب،  ذلك  أرش 
املدعي  بتسليم  عليه  املدعى  إلزام  القايض  قرر  فقد  ولذا  عنده،  حيدث  مل  العيب  وأن  به  رضاه 
االستئناف. حمكمة  من  احلكم  وصدق  عليه،  املدعى  فاعرتض  حاال،  املقدر  العيب  أرش 
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عىل  وبناء  بعرعر،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ  برقم ٣٣٥٩٢٨٩٧  بعرعر  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  إلينا من  املحالة  املعاملة 
١٤٣٣/١٠/٠٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٧٢٧٤٣٥ وتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٩هـ، 
ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/١١/٠٤هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٩، وفيها حرض 
 )...( معه  احلارض  عىل  مدعيًا   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
بأنني  سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، فادعى املدعي قائاًل يف دعواه: 
)...( اشرتيت سيارة نوع )...( موديل ٢٠٠٣م بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ من املدعى عليه 
هذا احلارض )...( بمبلغ وقدره مئة وواحد وثالثون ألف ريال، وقد طلب مني فحصها قبل 
إمتام البيع وفعاًل قمت بفحصها لدى ورشة )...( بعرعر، وأفادوا بأن السيارة سليمة وذلك 
السيارة  بأن  تبني يل  الفحص  تاريخ  من  أيام  وبعد عرشة  باملعاملة،  املرفق  حسب خطاهبم 
فيها عيب وهو وجود قص يف الشايص مما يؤثر عىل قيمة السيارة حسب كالم أهل اخلربة، 
دفع األرش  أو  له،  السيارة  كاماًل واسرتجاع  املبلغ  بإعادة  وإلزامه  أطلب احلكم عليه  لذا 
وهو فرق سعر السيارة السليمة واملعيبة، هذه دعواي، وبسؤال املدعى عليه عن الدعوى 
أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي يف دعواه من قيامه برشاء السيارة باملبلغ املذكور وأنني طلبت 
منه فحص السيارة قبل رشائها فهو صحيح، علاًم بأن املدعي اشرتى السيارة بعد فحصها 
ووجد بأن السيارة سليمة وكذلك أنا اشرتيتها من دولة األردن وهي سليمة ومل أعلم هبذا 
القص يف الشايص إال بعد عرشة أيام من بيع هذه السيارة، حيث أخربين املشرتي بأن السيارة 
فيها عيب وطلب مني إلغاء هذه املبايعة أو تسليمه فرق السعر فرفضت ذلك؛ ألنني بعت 
عليه السيارة برشط الفحص، لذا أطلب رد دعواه، هكذا أجاب، وبسؤال املدعى عليه: هل 
تعلم هبذا العيب قبل بيع السيارة أم ال؟ فأجاب قائال: ال مل أعلم هبذا العيب منذ أن اشرتيت 
السيارة من دولة األردن واشتغلت هبا لفرتة حمدودة، هكذا قال، كام جرى سؤال املدعى 
عليه: ملا بعت السيارة عىل املدعي هل كان الشايص فيه زيادة قليلة من اخللف؟ بمعنى: هل 
كانت السيارة عىل هذا الوضع وقت ملكك هلا أم حصل فيها إحداث وتغيري يف الشايص؟ 
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ولكنه  الشايص  يف  زيادة  هناك  كان  عليه  املدعى  عىل  السيارة  بعت  ملا  نعم  قائاًل:  فأجاب 
السيارة  ال يسمى عيبًا، هكذا أجاب، ثم جرى مني خماطبة أهل اخلربة بخصوص تسعري 
حالة كوهنا سليمة وتسعريها مع وجود العيب وهو قص يف الشايص، فورد اجلواب منهم 
بإفادتني؛ األوىل صادر من ورشة )...( بعرعر والثاين من ورشة )...( بعرعر، واملتضمن 
يف إفادهتام بأن فرق السعر للسيارة من حالة كوهنا سليمة أو معيبة يقدر بعرشة آالف ريال، 
وبعرضه عىل الطرفني وافق املدعي عىل ما ورد فيه، أما املدعى عليه فقرر عدم موافقته عليه، 
فيه  هكذا قرر، كام تم االطالع عىل قرار هيئة اخلرباء هبذه املحكمة برقم ١٦٠ واملتضمن 
بأن فرق السعر هو عرشة آالف ريال، ثم طلبت من املدعي اليمني عىل نفي علمه بالعيب 
وال ريض به، فوافق عىل أداء اليمني، ثم حلف قائاًل: واهلل العظيم الذي ال إله إال هو بأنني 
مل أعلم هبذا العيب وهو قص الشايص وال رضيت به، وأن هذا العيب كان موجودًا قبل 
واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناًء  حلف،  هكذا  عندي،  حيدث  ومل  السيارة  رشاء 
ونظرًا إلقرار املدعى عليه بأنه باع السيارة عىل املدعي وهي عىل وضعها وهو وجود قص يف 
الشايص، وإلقراره بأنه اشرتى السيارة وهي فيها هذا العيب، ونظرًا لقرار أهل اخلربة من 
أنه يف حالة وجود قص يف الشايص فإن السيارة تنقص قيمتها، ونظرًا ملا جاء يف قرار هيئة 
اخلرباء هبذه املحكمة من أن فرق سعر السيارة يف حالة كوهنا سليمة أو معيبة وهو عرشة 
آالف ريال، وبام أن املدعي حلف اليمني عىل نفي علمه بالعيب وال ريض به، لذا فقد ثبت 
لديَّ بأن يف ذمة املدعى عليه للمدعي مبلغ وقدره عرشة آالف ريـ١٠٠٠٠ـال، وحكمت 
وتسليمه  العيب  أرش  قيمة  ريـ١٠٠٠٠ـال  بسداد عرشة آالف  وألزمته  عليه  املدعى  عىل 
للمدعي حااًل، هبذا حكمت، وبعرضه عىل املدعي قرر القناعة باحلكم أما املدعى عليه فقرر 
تعليامت االستئناف، وأن  إفهامه بمقتىض  املعارضة عىل احلكم بالئحة اعرتاضية، وجرى 
عليه تقديم الئحته االعرتاضية خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ استالمه نسخة 
من احلكم، وإذا مل يقدم الئحته خالل هذه املدة سقط حقه يف االعرتاض ويكتسب احلكم 
الصفة القطعية، ويف نفس اجللسة تم تسليمه صورة من صك احلكم، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٠٤هـ.
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حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة يف عرعر برقم 
برقم ٣٥١٠٦٨٦٦  املحكمة  لدى هذه  املقيدة  وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ،   ٣٣١٧٢٧٤٣٥
باملحكمة  القايض  فضيلـــة  من  الصـــادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٩هـ،  وتاريخ 
الشيخ / )...( برقم ٣٤٣٤٩٤٢٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٤هــ، اخلاص بدعوى / )...( 
ضد / )...( يف مطالبة مالية واسرتداد سيارة، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون 
فإن  املعاملة  والالئحة االعرتاضية وأوراق  الصك وصورة ضبطه  فيه، وبدراسة  ومفصل 
الدائرة تقرر باألكثرية املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.
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 2اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بأهبا

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:  ٣٤٦٩١٩٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٦ رقم القرار:٣٥١٦٩٣٧٥  

بيعا-اسيارةا-اعيبايفاتملبيعا-اطمباتسابدتلاتلقيارةا-اتساعامهلاابعداتلعملابالعيبا-ا
رضااباملبيعا-اسقوطاتخليارا-ارصفاتلنظل.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)الارضراوالارضترا(.

منه  اشرتاها  سيارة  بإرجاع  إلزامها  طالبا  عليها  املدعى  الرشكة  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
وبعرض  الغسيل،  مع  طالئها  تآكل  وهو  عيب  هبا  السيارة  ألن  وذلك  بأخرى  واستبداهلا 
الدعوى عىل وكيل املدعى عليها أقر بصحتها ودفع بأنه قد مىض عىل رشاء املدعي للسيارة 
وهي  بأخرى  استبداهلا  ترفض  موكلته  فإن  ولذلك  متهالكة  وأصبحت  سنوات  ثالث 
مستعدة بدهان السيارة من جديد، وقد قرر املدعي بأنه استخدم السيارة بعد علمه بالعيب، 
ونظرا لكون املدعي استخدم السيارة ملدة ثالث سنوات بعد علمه بالعيب ومل يطالب بغري 
استبداهلا، وألن استعامله يسقط حقه باخليار لكونه دليال عىل الرضا باملبيع، لذا فقد حكم 
القايض برصف النظر عن الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بأهبا، وبناء عىل املعاملة 
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وتاريخ   ٣٤٦٩١٩٨ برقم  املساعد  بأهبا  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
١٤٣٤/٠٢/١١هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٤٨٠٩٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١١هـ، 
وفيها   ،٠٩  :١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ  املوافق  السبت  يوم  ويف 
 )...( حلضوره  وحرض   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض 
رقم  الوكالة  بموجب  وكيال  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
)...( يف ١٤٣٤/٢/١٠هـ فيام خيص املطالبات واملحاكم وذلك املرافعة واملدافعة وحضور 
اجللسات، وبسؤال املدعى عن دعواه قال: لقد اشرتيت من رشكة )...( سيارة )...( صنع 
متآكلة،  البوية  أن  والعيوب هي  بعد غسلها،  )...( وتبني يل عيوب  اللوحة  رقم  ٢٠١٠م 
دعواي،  هذه  واستبداهلا،  السيارة  إرجاع  منهم  أطلب  فرفضوا،  إرجاعها  منهم  وطلبت 
املشار  السيارة  اشرتي  أنه  بقوله: صحيح  أجاب  املدعى  عليه عن دعوى  املدعى  وبسؤال 
اليها يف الدعوى، وبعد فرتة حرض باملالحظات وهي تآكل البوية وحاولنا إصالح ذلك ومل 
نستطع، ثم اشتكانا لدى وزارة التجارة وتكفلنا له بدهان جديد لسيارته ورفض، والسيارة 
اآلن مىض عليها ثالث سنوات وأصبحت متهالكة والزلنا متكفلني بالدهان، هكذا أجاب، 
وأنا عىل دعواي،  السيارة  استبدال  أريد  أنا عىل طلبي  قال  الدعوى:  املدعي عن  وبسؤال 
وبسؤال املدعي: هل كنت تستخدم السيارة موضع النزاع طيلة الفرتة املاضية أجاب بقوله: 
السيارة ملدة  املدعي استخدم  الدعوى واإلجابة، ونظرا لكون  فبناًء عىل ما تقدم من  نعم، 
بالعيب،  علمه  بعد  السيارة  استبدال  يطلب  ومل  استبداهلا  بغري  يطالب  ومل  سنوات  ثالث 
واستعامله يسقط حقه باخليار فهذا دليل رىض باملبيع، وقد قال ابن املنذر إن احلسن ورشحيا 
سلعة  اشرتى  إذا  يقولون:  الرأي  وأصحاب  والنورية  ليىل  أيب  وابن  احلسن  ابن  وعبداهلل 
عيل  اهلل  صىل  ولقوله  الشافعي،  قول  وهذا  خياره،  بطل  بالعيب  علمه  بعد  للبيع  فعرضها 
وسلم: )ال رضر وال رضار(، وعليه مجيعا فقد حكمت برصف النظر عن دعوى املدعي، 
وبعرض احلكم عليهام قرر املدعي عدم القناعة كام قرر املدعى عليه القناعة، كام جرى إفهام 
املدعي بأن عليه تقديم الئحته االعرتاضية خالل ثالثني يوما من تاريخ استالم احلكم، وإذا 
مل حيرض الئحته االعرتاضية خالل املدة املحددة فسيكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، 
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وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة احلقوقية األوىل بمحكمة االستئناف 
برقم  املساعد  بأهبا  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  عسري  بمنطقة 
الشيخ /  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٤٨٠٩٨
)...( برقم ٣٤٢٢١٧٥٨ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٥هـ، اخلاص بدعوى / )...( ضد/ رشكة 
)...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة تقرر الدائرة 

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

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٢١٤٤٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٦ رقم القرار:٣٥٢٨١٤٢٢  

 
فحصا تملدعيا رفضا تلدعوىا-ا إنكارا تلفقخا-ا طمبا سديلا-ا عيبا سيارةا-ا بيعا-ا
تحلكلا-ا تصديقا تلنظلا-ا تلفقخا-ارصفا موجبا ثبوتا عدما حماملا-ا عيبا تلقيارةا-ا

تلاامساإعادةاتلنظلا-اعيباحادثايفاتلقيارةا-ارفضاتاللاامس.

ل-اتملادةا)202(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.
2-اأناتحااملاوجوداتلعيباالايعطياتحلقايفاتلفقخاحاىايثبت.

أقام املدعي دعواه ضد الرشكة املدعى عليها طالبا احلكم بإثبات خيار العيب له يف سيارة 
اشرتاها من املدعى عليها واتضح وجود عيب حمتمل فيها يتطلب التحقق منه فك سقف 
السيارة إال أنه رفض ذلك لترضر السيارة منه، وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعى عليها 
أنكر ثبوت وجود العيب يف السيارة ودفع بأن املدعي رفض إجراء الفحص وعىل فرض 
وجود العيب فإن موكلته مستعدة بإصالحه وال توافق عىل فسخ العقد، ونظرًا ألن العيب 
حمل الدعوى حمتمل ومل يظهر للمدعي عيب مؤكد خالل استعامله للسيارة، لذا فقد حكم 
تقدم  ثم  االستئناف،  حمكمة  من  احلكم  وصدق  املدعي،  فاعرتض  الدعوى،  برد  القايض 
النظر يف احلكم لوجود عيب يف السيارة، ونظرًا ألن ذلك ليس من  املدعي بالتامس إعادة 
األحوال التي حيق للخصم التامس إعادة النظر بشأهنا، كام أن ما ذكره من عيب أمر حادث 
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بعد احلكم، لذا فقد قرر القايض عدم قبول االلتامس.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( املالزم القضائي لدى فضيلة الشيخ )...( القايض 
املعاملة  عىل  وبناء  الدعوى،  هذه  بنظر  قبله  من  املكلف  و  بالرياض  العامة  املحكمة  يف 
املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض املكلف برقم ٣٤٤٢١٤٤٢ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٩/١٣هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢١٧٠٨٧٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٣هـ، 
ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١٠، وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، كام حرض املدعى عليه وكالة )...( 
)...( بصفته رئيس جملس  )...( وكيال عن  املدين رقم  السجل  اجلنسية بموجب  سعودي 
إدارة رشكة )...( للسيارات املحدودة، وقد توكل بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بشامل جدة برقم ٣٤٣٣٣٦٩٨ يف ١٤٣٤/٣/١٨هـ وختوله حق املرافعة واملدافعة 

وطلب اليمني ورده واالمتناع عنها وقبول احلكم ونفيه واالعرتاض عليه، 
و بسؤال املدعي عن دعواه قال: لقد اشرتيت من املدعى عليها يف شهر ٢٠١٢/١٢م 
الضامن  بقيمة و قدرها ١٢٥.٠٠٠ ريال مستلمة، وأثناء فرتة  إنتاج ٢٠١٣م  سيارة )...( 
الشامل للسيارة وصلت يل رسالة عىل اجلوال من قبل الرشكة املدعى عليها تفيد أن السيارة 
معيبة ويتطلب األمر إحضارها للصيانة، وأحرضهتا للصيانة فاتضح أن فيها خلال يف وسائل 
األمان )الوسائد اهلوائية(، ويتطلب األمر فك سقف السيارة و إجراء التعديالت ثم تركيبها 
مرة أخرى، ونظرا ألن هذا العيب جسيم فأطلب إثبات خيار العيب ألين مل أعلم هبذا العيب 
قبل الرشاء وأطلب احلكم يل بإعادة مبلغ السيارة أو استبداهلا بسيارة أخرى غري معيبة من 
نفس النوع، هذه دعواي، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: أطلب مهلة للرجوع 
ملوكلتي للرد عليه فعليه جرى تسليمه نسخة من الئحة الدعوى، كام جرى تسليمه مرفقات 
قدمها املدعي هي عبارة عن تقارير فنية عن هذا العيب صادرة من رشكة )...( وعليه رفعت 
اجللسة إلحضار املدعى عليه وكالة رده. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان، وجرى سؤال 
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املدعي عن رقم لوحة السيارة حمل النزاع فقال: رقم لوحتها هو )...(، و بسؤاله عن رقم 
تاريخ  عن  وبسؤاله  القادمة،  اجللسة  يف  إلحضاره  ومستعد  اآلن  حيرضين  ال  قال:  اهليكل 
رسالة الرشكة التي أخربته أن السيارة معيبة قال: ال حيرضين تاريخ الرسالة اآلن لكن أظنها 
الرجوع  بعد  الرسالة  تاريخ  اآلن و مستعد إلحضارها  أو تسعة أشهر من  أشهر  قبل ستة 
لرشكة االتصاالت، ثم جرى سؤاله ماذا فعل بعد ما جاءته الرسالة قال: ذهبت إىل الوكالة 
فقالوا يل إن السيارة حتتاج إىل ثالثة أيام عمل قد تزيد أو تنقص إلصالح هذا اخللل فيتطلب 
عىل  أثره  لعظم  اإلصالح  ذلك  فرفضت  وغريه  فيه  فتحات  زيادة  و  السقف  فك  األمر 
الوكالة بشأن هذا  التجارة وقدمت شكوى جتاه هذه  لوزارة  بعد ذلك  فتوجهت  السيارة، 
العيب ومل تقيد كدعوى عند وزارة التجارة، بحجة أن الرشكة ستصلح هذا العيب وتتكفل 
بذلك، ثم تقدمت هبذه الدعوى بني يديكم، هكذا أجاب. ويف جلسة أخرى لدي أنا )...( 
من  وطلبت   ،)...( عليه  واملدعى   )...( املدعي  حرض  بالرياض  العامة  باملحكمة  القايض 
األخري جوابه عىل الدعوى، فأبرز مذكرة من ثالث ورقات وطلب رصدها، فجرى إيداعها 
ملف القضية وجاء فيها قوله: ) ١/ ما ورد بمذكرة املدعي من ادعاء بأنه تلقى رسالة من 
بموجب  السيارة  استدعاء  تم  حيث  صحيحًا،  ليس  معيبة  السيارة  بأن  تفيد  عليها  املدعى 
الئحة استدعاء املركبات للفحص بناء عىل طلب الرشكة املصنعة للسيارة، ومل يثبت وجود 
عيب بالسيارة كام ورد بالئحة االدعاء، حيث رفض املدعي إجراء الفحص عىل السيارة، 
ونفيد فضيلتكم أن ما ورد بخطاب الرشكة املصنعة عبارة عن توجيه لوكالئها وموزعيها 
لفحص مجيع السيارات ماركة )...( موديل )٢٠١٣م(، وأوضح اخلطاب أنه تبني للرشكة 
اخلط  عىل  اخللفية  اهلواء  قناة  تثبيت  أو  إرفاق  يف  املستخدم  الزائد  للغراء  إمكانية  وجود 
العلوي، ويكون التصحيح بفحص الغراء الزائد وإصالحه إذا كان حيتاج إلصالح، بحيث 
ال يتجاوز سمك طبقة الغراء عىل )١٥( مم من فالنجة قناة التوصيل ويتم التأكد من عدم 
دائاًم  الوكالة  خدمة  موظفي  عىل  جيب  بأنه  اخلطاب  ووجه  املنطقة  خارج  غراء  أي  وجود 
فحص السيارة قبل بداية أي أعامل ميدانية مطلوبة، حيث ليست كل السيارات األخرى من 
نفس النوع قد تكون فيها نفس املشكلة. )مرفق صورة من خطاب الرشكة املصنعة وترمجته 
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املعتمدة إىل اللغة العربية(. مستند رقم )١(، وقد درجت الرشكات املصنعة بعمل مثل هذه 
اإلجراءات يف حال وصوهلا شكاوى من عدة عمالء حفاظًا عىل السالمة العامة وإرضاًء 
لعمالئها من املستهلكني، وبناء عليه فلم يثبت أن سيارة املدعي من السيارات التي تعاين من 
املشكلة التي أوردهتا الرشكة املصنعة يف تقريرها أو أهنا حتتاج لتصحيح، حيث رفض املدعي 
إجراء الفحص بحجة أن لديه دعوى يف املحكمة )مرفق صورة من رفض العميل( مستند 
رقم )٢(. ٢/ التقرير الذي أرفقه املدعي مع دعواه وادعى بأنه يثبت وجود عيب جسيم 
وإحداث  التعديالت  وإجراء  بالكامل  السيارة  سقف  فك  إىل  إصالحه  حيتاج  بالسيارة 
مرة أخرى، وتوجيه عام جلميع وكالء  تركيبه  إعادة  ثم  السيارة  فتحات جديدة يف سقف 
وموزعي الرشكة املصنعة للعمل به يف حال ثبوت وجود عيب يف أي سيارة من السيارات 
املعنية بعد فحصها وثبوت حاجتها لإلصالح، ومل ينص هذا التقرير عىل إجراء التصحيح 
لكل السيارات من هذا النوع، كام أنه ال توجد أي خطوة من خطوات العمل التي طلبتها 
الرشكة املصنعة تّوجه بإجراء فتحات جديدة يف سقف السيارة كام ذكر املدعي. ٣/ حتى 
ولو افرتضنا جداًل أن سيارة املدعي من السيارات التي يشملها التعديل واإلصالح وفقًا ملا 
العقد واسرتداد قيمتها أو  جاء بخطاب الرشكة املصنعة فإن ذلك ال يعطيه احلق يف فسخ 
استبداهلا بسيارة أخرى، حيث إنه ووفقًا ملا ورد بنص الفقرة )٦( من املادة الثالثة من الئحة 
الوزاري رقم ٢٣٩٧ وتاريخ  بالقرار  الصادرة  الغيار  املركبات وملحقاهتا وقطع  استدعاء 
١٤٢٢/١١/٧هـ فإنه جيب عىل الرشكة الصانعة أن تلزم وكيلها املحيل باستدعاء وإصالح 
اجلزء املعيب من املنتج فقط وال تلزمه بفسخ البيع أو إعادة الثمن، حيث نصت عىل: )تلتزم 
الرشكة الصانعة وكيلها املحيل باستدعاء وإصالح أو استبدال اجلزء املعيب من املنتج دون 
مقابل ودون النظر لفرتة الضامن(، ملا سبق وحيث رفض املدعي أن خيضع سيارته للفحص 
عن  النظر  رصف  فضيلتكم  من  نلتمس  لذا  عدمه،  من  فيها  عيب  وجود  يثبت  مل  وبالتايل 
فجرى  رصدها  وطلب  ورقتني  من  مذكرة  قدم  املدعي  عىل  وبعرضها  ا.هـ،  الدعوى(. 
إيداعها ملف القضية وجاء فيها قوله: )أواًل: ورد يف املذكرة أين مل أتلق رسالة من املدعى 
عليها تفيد بأن السيارة معيبة وأنا عىل استعداد للحلف أمام فضيلتكم أنه ورد عىل جوايل 
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بالرمز )...( تفيد بأن سياريت يوجد هبا عيب مصنعي  رقم )...( رسالة من املدعى عليها 
السعودية  االتصاالت  وبإمكان فضيلتكم خماطبة رشكة  الصيانة،  مراجعة قسم  يستوجب 
وطلب نصوص الرسائل الواردة إىل جوايل من الرمز )...( خالل العام امليالدي ٢٠١٣م 
وهي ال تتجاوز العرشة رسائل تقريبًا. ثانيًا: أن هذا اإلجراء ليس فحصًا ظاهريًا سهاًل، وإنام 
هو لغرض فك سقف السيارة كام يتضح يف تقرير الرشكة املصنعة املرفق يف ملف القضية، 
والثابت يف عرف األسواق عامة والسيارات خاصة أن السلعة إذا تعرضت لفك أي جزء 
منها تنقص قيمتها عاّم إذا كانت حمتفظة بمتانة تركيب مصنعها، وتصبح هذه السلعة معيبًة 
بمجرد فك أحد أجزائها، وخاصة يف أسواق السيارات، األمر الذي جيعل هذه السيارة مثارًا 
للشبهة واجلدل عند الرغبة يف بيعها، والرشيعة املطّهرة أسمى من أن خترج عن دائرة العيب 
الذي جيعل احلق واضحًا  السيارة وصاحبها، األمر  املنتج للرضر عىل  املعترب هذا اإلجراء 
للمشرتي يف مطالبته بإثبات خيار العيب واحلالة هذه. ثالثًا: ورد يف نصوص السنة املطّهرة 
قد  وأنا  املركب،  بسبب  حيصل  قد  أيضًا  الشؤم  وأن  السعادة،  صور  من  اهلنئ  املركب  أن 
اشرتيت هذه السيارة ودفعت كامل قيمتها نقدًا وكيل أمل يف أن تكون مركبًا هنيئًا أستعني به 
عىل قضاء حوائج الدنيا، ثم تفاجأت هبذا اإلجراء الذي جعل هذه السيارة تكون إىل الشؤم 
إلجراء  خطواٍت  عدة  ذكر  املصنعة  الرشكة  تقرير  أن  رابعًا:  ذلك.  من  باهلل  عياذًا  أقرب 
الفحص واإلصالح، وهذه اخلطوات احتوت عىل حتذيراٍت من أنه قد ينتج عنها أرضار يف 
جهاز تكييف السيارة وتشققات يف أنابيبه، إضافة إىل اخللل األصيل الذي قد يؤثر يف عمل 
نظام وسائد األمان اهلوائية، وما خفي كان أعظم، واملدعى عليها ترغب مني أن أقبل بكل 
هذه اإلجراءات واملحاذير، وما ينتج عنها من أرضار مادية تتمثل يف هربدة السيارة ونقص 
قيمتها، وأرضار معنوية تتمثل يف كرهي هلذه السيارة وقلقي من سالمة أجهزهتا وأنظمتها. 
خامسًا: ال خيفى عىل رشيف علم فضيلتكم أن املستهلك يف هذه البالد بحاجة ملن ينصفه، 
وليس أمامي خيار للمطالبة بإثبات خيار العيب املعترب رشعًا واملؤدي إىل فسخ العقد إاّل من 
خالل هذه الدعوى، وقد كفلت يل الرشيعة املطّهرة هذا احلق، وبقي إثباته وتنفيذه، وأسأل 
اهلل عز وجل أن جيعل ذلك عىل أيديكم لتنتهي معانايت مع هذه السيارة عىل الوجه الرشعي، 
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كام أطلب أيضًا احلكم عىل املدعى عليها بتعوييض بالقيمة التي يقدرها فضيلتكم عن التعب 
الذي حلقني بدنيًا وذهنيًا، واملتمثل يف إقامة هذه الدعوى وإعداد مذكراهتا، فاملدعى عليها 
ملا  اهتاممًا  تعر  ومل  الدعوى،  رفع  قبل  املرشوعة  ملطالبي  تستجب  مل  لكوهنا  بذلك  تسببت 
طرحه فضيلتكم من حل املوضوع بالصلح يف اجللسة السابقة.( ا.هـ، وبعرض ذلك عىل 
املدعى عليه وكالة قال: ليس لدي إضافة وأكتفي بمذكريت السابقة، كام قرر املدعي اكتفاءه 
بام قدمه، ثم سألت املدعي عن السيارة فقال: السيارة معي وأنتفع هبا، ثم سألته: هل ذهب 
بالسيارة ألجل فحصها؟ فقال: ذهبت هبا ولكني مل أوافق عىل الفحص ألن الفحص يستلزم 
علم  إذا  بيعها  عند  السيارة  فإن  ولذا  العرف،  ذلك  عىل  ودلييل  عيب،  وهذا  السقف  فك 
عيبا  السيارة  يف  وجد  هل  املدعي:  سألت  ثم  قيمتها،  يف  يؤثر  فك  قد  سقفها  بأن  املشرتي 
خالل استعامله هلا؟ فقال: مل يظهر يل يشء، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث 
ذكر املدعي أنه مل يظهر له عيب يف السيارة وإشكاله يف احتاملية عدم إعادة سقف السيارة كام 
كان وهذا أمر حمتمل وسابق ألوانه وبإمكانه بعد أن تفحص السيارة ويظهر فيها عيب أن 
لعدم  املدعي  دعوى  رددت  فقد  كله  لذلك  العيب،  وجود  لتحقق  عليها  املدعى  يطالب 
استحقاقه ملا طلب، وبذلك حكمت، وبعرضه عىل املدعي قرر عدم القناعة وطلب حمكمة 
االستئناف واستعد لتقديم الئحة اعرتاضية وجرى تسليمه صورة من صك احلكم لتقديم 
الئحته االعرتاضية، وأفهم بأن مدة االعرتاض بطلب االستئناف ثالثون يومًا اعتبارًا من 
تاريخ الصك، وإذا مل يقدم الئحته خالل هذه املدة يسقط حقه يف طلب التمييز ويكتسب 
القطعية، ففهم ذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ.

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بخطاهبا  االستئناف  حمكمة  من  عادت  قد  املعاملة  وكانت  والربع،  عرشة  احلادية  الساعة 
بام  باملصادقة  احلكم  صك  عىل  ظهر  وقد  ١٤٣٥/٦/٢٩هـ  يف   ٣٥١٥١٠١١٩ رقم 
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وتاريخ   ٣٥٢٢٧٠١٢ رقم  الصك  هذا  عىل  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  هلل  احلمد   ( نصه 
 ٣٥٢٨١٤٢٢ رقم  القرار  وأصدرنا   )...( القايض  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٤/٢٧هـ 
وباهلل  إثباته،  جرى  لذا  ا.هـ  احلكم(  عىل  املصادقة  املتضمن  ١٤٣٥/٦/١٦هـ  وتاريخ 

التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ.
الثالثاء املوافق١٤٣٥/٨/٥هـ فتحت اجللسة الساعة  احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم 
التاسعة، وفيها حرض املدعي، وقد تقدم بطلب التامس إعادة النظر يف احلكم الصادر مني برقم 
٣٥٢٢٧٠١٢ يف ١٤٣٥/٤/٢٧هـ وذلك بموجب استدعائه املقيد برقم ٣٥٢٢١١٧٤١ 
يف ١٤٣٥/٧/٢٧هـ، وباالطالع عليه وجدت أن امللتمس قد تقدم هبذا الطلب، وذكر أن 
سبب التقدم بقوله: )ظهور خلل جديد يف السيارة يثبت معه بام ال يدع جمااًل للشك أن العيب 
الذي طالبت بإثبات اخليار بسببه ليس عيبًا حمتماًل كام ورد يف منطوق احلكم، وتفصيل هذا 
اخللل هو أن الباب اخللفي للسيارة تعطل قفله وأصبح ال ينفتح وراجعت الصيانة، وقاموا 
بفك ديكور الباب من الداخل وأصلحوا القفل ثم أعادوا الديكور، إال أن املسافة الواقعة 
الفك وظهرت بعض األصوات منه  املعدين أصبحت واسعة بسبب  الديكور والباب  بني 
كان  التي  احلالة  بنفس  الباب  إعادة  من  الوكالة  تتمكن  ومل  املطبات،  القيادة وصعود  أثناء 
وأدخلوا  ١٤٣٥/٧/١هـ  املوافق  األربعاء  يوم  يف  وراجعتهم  املصنع،  تركيب  من  عليها 
بديلة،  الباب كام كان، وإخفاء األصوات وأعطوين سيارة  بإعادة ديكور  السيارة ووعدوا 
واستلمت سياريت منهم يف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٧/٥هـ إال أن الباب مل يعد كام كان 
عليه من تركيب مصنعه، وهذا يثبت دون شك أن الوكالة ال يمكن أن تعيد سقف السيارة 
كام كان بعد فكه، وأن العيب الذي يف السيارة عيب حقيقي وليس حمتماًل كام ورد يف منطوق 
احلكم، وال أزال أعاين منه إىل هذه اللحظة، وهذا ما دفعني إلقامة الدعوى طمعًا يف حفظ 
أتسبب  مل  بعيب  املشرتي  أن أخرب  السيارة  بيع  يلزمني عند رغبة  وإبراء ذمتي حيث  حقي 
فيه، واملتسبب امليلء ينام ملء جفونه، ولذلك أطلب إعادة نظر القضية بعد ثبوت حقيقة 
العيب( ا.هـ، وبتأمل ما ذكر املدعي مل يظهر يل أنه من األحوال التي حيق للخصم أن يقدم 
طلب التامس إعادة النظر، كام أن ما ذكره من عيب أمر حادث بعد احلكم، واملدعي طلب 
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يف دعواه إعادة مبلغ السيارة أو استبداهلا بسيارة أخرى، لذلك كله واستنادًا للامدة )٢٠٢( 
من نظام املرافعات فقد قررت عدم قبول االلتامس، وبعرضه عىل املدعي قرر عدم القناعة 
وطلب حمكمة االستئناف، واستعد لتقديم الئحة اعرتاضية وجرى تسليمه صورة من صك 
احلكم لتقديم الئحته االعرتاضية، وأفهم بأن مدة االعرتاض بطلب االستئناف ثالثون يومًا 
اعتبارًا من هذا التاريخ، وإذا مل يقدم الئحته خالل هذه املدة يسقط حقه يف طلب التمييز 
ويكتسب القطعية، ففهم ذلك، واختتم اجللسة الساعة العارشة والنصف، وباهلل التوفيق، 

وصىل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعت الدائرة احلقوقية الرابعة يف حمكمة االستئناف بالرياض 
باخلطاب رقم  املكلف  بالرياض  العامة  املحكمة  الواردة هلا من فضيلة رئيس  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٥١٥١٠١١٩ برقم  لدينا  واملقيدة  ١٤٣٥/٥/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٧٠٨٧٤
١٤٣٥/٥/٢٣هـ، املرفق هبا الصك رقم ٣٥٢٢٧٠١٢ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٧هـ الصادر 
رشكة  ضد/   )...( من /  املقامة  الدعوى  يف  احلكم  املتضمن   )...( القايض /  فضيلة  من 
)...( للسيارات، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة، 
قررت الدائرة املصادقة عىل احلكم، مع تنبيه فضيلته إىل رضورة تكليف املالزم خطيًا بنظر 
الدعوى ومراعاة ذلك لتكرره، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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 ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعنيزة

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٧٠٤٨٦١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠٣ رقم القرار:٣٥١٠٣٥١٦  

تملمكيةا-ا نقلا تملعلضا-ارسوما تلفقخا-اعمولةا تملبيعا-اطمبا بيعا-اسيارةا-اعيبايفا
تلثمنا-اردا بلدا إلزتما تلعقدا-ا تلعيبا-افقخا ثبوتا بالعيبا-ارأياتخلربتءا-ا دفعاباجلهلا

تلقيارةالمبائعا-ادعوىامقاقمةابالعمولةاوتللسوم.

مااجاءايفاتلرشحاتلكبريا)ا/ا8(: “ فمناتشرتىامعيبًااالايعملاعيبهافمهاتخليارابنياتللدا
وتالمقاكامعاتألرشاوإناعملابهاعيبًااملايكناعاملاابهافمهاتخليارابنياتإلمقاكاوتلفقخاسوتءا

كاناتلبائعاعملاتلعيبافكامهاأوملايعملاالنعملافيهاخالفا”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه بإعادة ثمن سيارة اشرتاها منه وتسلم 
السيارة بعد أن وجد فيها عيبا وهو تغيري حمركها من العمل بالديزل إىل العمل بالبنزين، كام 
السيارة،  ملكية  نقل  وتكاليف  السيارات  ملعرض  عمولة  من  دفعه  ما  بإعادة  إلزامه  طلب 
السيارة  وباع  اشرتى  وأنه  بالعيب  له  علم  ال  أنه  قرر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض 
عىل أن حمركاهتا تعمل بالبنزين، وقد ورد قرار قسم اخلرباء باملحكمة متضمنا وجود العيب 
املذكور يف السيارة وأنه يؤثر يف قيمتها، ولذا فقد فسخ القايض البيع وحكم بإلزام املدعى 
عليه برد ثمن السيارة للمشرتي وبإعادة السيارة للمدعى عليه، كام قرر رد دعوى املدعي 
بطلب العمولة وتكاليف نقل ملكية السيارة وأفهمه بأن له إقامتها ضد صاحب املعرض، 
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ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
أن هذا  املتضمن  النظر  قرار هيئة  املدعى عليه، وملا جاء يف  به جواب  املدعي، وما جاء 
مانصه:  الكبري  الرشع  وملا جاء يف  للمشرتي،  غبنا  فيه  وأن  السيارة  قيمة  مؤثر عىل  العيب 
)فمن اشرتى معيبًا ال يعلم فله اخليار بني الرد واإلمساك مع األرش، وإن علم به عيبًا مل 
يكن عاملا به فله اخليار بني اإلمساك والفسخ سواء كان البائع علم العيب فكتمه أومل يعلم 
النعلم فيه خالفا(، وملا تقدم كله فقد حكمت بفسخ هذا البيع، وألزمت املدعى عليه برد 
وأما  عليه،  للمدعى  السيارة  وإعادة  ريال،  ومخسامئة  ألفًا  وستون  ثالثة  وقدره  املبيع  مبلغ 
السعي فقد حكمت برد دعواه يف ذلك، وأفهمته أن يقدم دعوى  امللكية وقيمة  قيمة نقل 
عىل صاحب املعرض، هذا ما ظهر يل، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعي وكالة عدم 
القناعة وطلب رفعها ملحكمة االستئناف دون الئحة، وقرر املدعى عليه وكالة عدم القناعة 
الصك  تاريخ صدور  يوما من  بأن هلم ثالثني  االستئناف بالئحة، وأفهم  ورفعها ملحكمة 
عىل  وسلم  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  القطعية،  احلكم  اكتسب  وإال  ١٤٣٤/٤/٢٣هـ  يف 
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٧/١٦هـ  وبتاريخ  ١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ.  يف  حرر  حممد.  نبينا 
الساعة ١٠.١٥ صباحا، وفيها قد عادت إلينا املعاملة من حمكمة االستئناف بالقصيم برقم 
وتاريخ   ٣٤٢٦٢٣٦٥ رقم  قرارهم  وبرفقها  ١٤٣٤/٧/١٥هـ  وتاريخ   ٣٤١٥٢١٤٨٠
١٤٣٤/٧/٩هـ، املتضمن ما نصه: وبدارسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية 
املقدمة  االعرتاضية  الالئحة  الالزم حيال  مل جير  القضية  أن حاكم  لوحظ  املعاملة  وأوراق 
من املدعي عليه وكالة حسب املادة )١٨١( من نظام املرافعات الرشعية ولوائحها التنفيذية 
قد  بأنني  اهلل  االستئناف حفظهم  الفضيلة قضاة  أجيب أصحاب  بد من ذلك، وعليه  وال 
اطلعت عىل الالئحة االعرتاضية املقدمة من املدعي عليه وكالة ومل أجد فيها ما يؤثر عىل 
ما حكمت به، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 
١٤٣٤/٠٧/١٦هـ. ويف يوم اخلميس املوافق١٤٣٤/١١/٢٠هـ افتتحت اجللسة الساعة 
وفيها عادت  وكالة،  عليه  املدعى  وحرض حلضوره  وكالة  حرضاملدعي  وفيها  ٩.٤٥ ص، 
١٤٣٤/٨/١٤هـ  يف   ٣٤٢٩٦٣٨٤ رقم  القرار  وبرفقها  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة 
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الحظ  وقد  القصيم،  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  األوىل  احلقوقية  الدائرة  من  الصادر 
أصحاب الفضيلة ما ييل: ))أواًل: مل يسأل فضيلة القايض ويناقش املدعي وكالة متى علم 
موكله بالعيب الذي يدعيه بالسيارة وملاذا أخر طلب ردها وإقامة الدعوى فيها، حيث ذكر 
املدعى عليه أصالة يف الئحته االعرتاضية أن السيارة بقيت لدى املدعي أصالة مدة ثامنية 
أشهر. ثانيًا: حكم فضيلته برد دعوى املدعي وكالة يف مطالبة املدعى عليه أصالة بمبلغ ألف 
ريال مقابل سعي املعرض ونقل ملكية السيارة وأفهمه أن يقدم دعوى عىل صاحب املعرض 
ومل يذكر مستنده يف ذلك. ثالثا: قال فضيلته يف حيثيات حكمه: وملا جاء يف الرشح الكبري 
وهذا حيتاج إىل تصحيح. رابعا: صورتا وكالتي املدعي واملدعى عليه املرفقتان باملعاملة مل 
توثقا بمطابقتهام ألصليهام. خامسا: قال فضيلة القايض يف حكمه أنه حكم عىل املدعى عليه 
بإعادة القيمة للمدعي وإعادة السيارة للمدعى عليه ومل يرصح فضيلته بإلزام املدعي أصالة 
املدعى  املدعي وكالة وحرض حلضوره  فقد حرض  للمدعى عليه((. وعليه  السيارة  بإعادة 
عليه وكالة وجرى سؤال املدعي وكالة: متى علم موكله بالعيب؟ فأجاب بقوله: إن موكيل 
املدعى  إىل  بالعيب رجع  السيارة، وعندما علم موكيل  بعد شهرين من رشاء  بالعيب  علم 
عليه أصالة ومل يستجيب له وحاول مرة أخرى ومل يستجيب املدعى عليه أصالة، ثم تقدمنا 
املدعي  ذكره  ما  بقوله:  أفاد  عليه وكالة  املدعى  ذلك عىل  أفاد، وبعرض  بالدعوى، هكذا 
وكالة يف إفادته من حصول العيب ورجوعه ملوكيل صحيح، ثم تقدم املدعي وكالة يف دعواه، 
املعرض  به دفع لصاحب  يطالب  الذي  املبلغ  أن  الثانية  املالحظة  أفاد، وأجيب عن  هكذا 
الفضيلة يف املالحظة اخلامسة فإنني حكمت  ومل يتسلمه املدعى عليه، وملا ذكره أصحاب 
الدعوى للمدعى عليه أصالة، وأما املالحظة  السيارة املذكورة يف  بأن يعيد املدعي أصالة 
الثالثة والرابعة فقد تم إكامل الالزم حياهلا، وعليه فإنني ما زلت عىل حكمي السابق، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٠هـ.

اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا حممد وعىل  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل 
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املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة عنيزة بـرقـم )٣٤١٧٦٥٠٧٤( وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٠هــ، املحالـة إلـيـنـــا برقم )٣٤٥٤٣٢٢٠(، املرفق هبا الصك املسجل 
 )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/٤/٢٣هــ،  وتاريخ   )٣٤١٩٥٤٠٥  ( بـرقم 
القايض باملحكمة، اخلاص بدعـوى/ )...( وكياًل عن )...( ضد/ )...( وكياًل عن / )...(، 
بشـأن املطالبة باسرتجاع قيمة سيارة وقدرها ثالثة وستون ألفًا ومخسامئة ريال، وتكاليف 
الصك  املعرض، وقد تضمن  ريال سعي  ريال، ومبلغ مخسامئة  نقل ملكية وقدره مخسامئة 
حكم فضيلته بفسخ البيع وإلزام املدعى عليه برد املبلغ وقدره ثالثة وستون ألفًا ومخسامئة 
ريال للمدعي وإعادة السيارة للمدعى عليه، وأما تكاليف نقل امللكية والسعي فقد حكم 
مع  خمابرة  وبعد  املعرض،  صاحب  عىل  ذلك  يف  دعوى  يقدم  وأن  هبام  دعواه  برد  فضيلته 
فضيلته أجاب عن املالحظة اخلامسة بأنه حكم بأن يعيد املدعي أصالة السيارة املذكورة يف 
الدعوى للمدعى عليه أصالة عىل النحو املفصل فيه، وقد سبق منا دراسة الصك وصورة 
ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة، وبدراستنا ملا أجاب به فضيلته عىل قرارنا رقم 
)٣٤٢٩٦٣٨٤( وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٤هـ قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ،  يف  املؤرخ 

وسلم.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بجازان 

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٥١٨٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٢ رقم القرار: ٣٥٣٢٥٣٠٨ 

 
عيبا إصالحها-ا بالعيبا-اعلضا إسلترا تلفقخا-ا سديلا-اطمبا عيبا سيارةا-ا بيعا-ا

ينقصاتلثمنا-اثبوتاتخليارا-افقخاتلبيعا-اإلزتمابلداتلثمن.ا

اتملبيعاـا افاتلِقناعا)2/٧اا(: “وهواـاأيلاتلَعينْبا-انقصاعنينْ لا-اسولاتلُبهويتايفاكشَّ
ارا جَّ انقُصاسيماِهاعادًةايفاُعلفاتلاُّ كخصاءا-اولواملاتنُقصابهاتلقيمة،ابلازتدت،اأونْ
غيباوغريهلاتلعينُْبانِقيصٌةايقايضاتلُعلفاسالمةاتملبيعا وإناملاتنُقصاعيُنه،اوسالايفاتلرتَّ

عننْهااغالًبا”.
َفَمها به،ا َيُكناعاملًاا ملا عيًبا،ا باملَبِيعا “ ماىاعِملا تملغنيا)ا/٩لل(:  ُسدتمةايفا تبنا 2ا-اسولا
َملا َمل،االانعنْ املايعنْ ِخ،اسوتٌءاَكاناتلبائعاعِملاتلَعينْباوكَامه،اأونْ تخِليارابنياتإِلمَقاكاَوتلفقنْ

لايفاَهَذتاِخالًفا”. لاتلِعمنْ اَأهنْ بنينْ
ذاتلثَّمن؛ا هاوأخنْ اردِّ املاَيعمل،اَفَمهاتخِليارابنينْ لا-اسولاتبناُسدتَمةايفاتلَكايفا)ل/ل2ل(: “ وإننْ
بالثَّمن،اكامايفا ُجوعا تللُّ لاله،افثبتالها لالهامبيٌعاسميٌل،اوملاُيقمَّ تلثَّمنالُيقمَّ ألنَّهابذلا

ِشه”. تة،اوبنياإِمقاِكهاتملعيَباوأخذاأرنْ تمُلرصَّ
اا-اسولاتلُبهويتايفارشحامناهىاتإلرتدتتا)ال/0ل2 (: “ وخياُراعينٍْبامرتتٍخ؛األنهالدفعا
اإناُوجدادليلارضاها-اأيلاتملشرتيا قافالايققطابالاَّأخرياكالقصاص،اإالَّ رضٍراماحقِّ
لغريا تملبيعا إعارٍةاوكاساعاملها أوا إجارٍةا أوا بيٍعا بنحوا بعيبه،ا عاملًاا مبيٍعا فهايفا -اكارصُّ

جتلبٍة”.
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أقام املدعي دعواه ضد الرشكة املدعى عليها طالبا فسخ عقد بيع سيارة اشرتاها منها وردِّ 
ثمنها لوجود عيب مصنعي فيها، وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعى عليها أقر بصحتها 
وبوجود العيب يف السيارة وعرض عىل املدعي إصالحه فرفض ذلك، ونظرًا ألن العيب 
املذكور يثبت معه اخليار لكونه يوجب نقص قيمة املبيع يف عرف التجار، وألن املدعي اختار 
َعى  فسخ العقد ورّد الثمن، لذا فقد فَسخ القايض عْقد بيع السيَّارة حمل الدعوى وألزم امُلدَّ

َعى عليه، وصدق احُلكم من حمكمة االستئناف. ِعي، فاعرتض املدَّ عليها برد ثمنها للمدَّ

القايض  أنا )...(  أما بعد، فلديَّ  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من النبي بعد 
العامة  إلينا من فضيلة رئيس املحكمة  املعاملة املحالة  العامة بجازان، وبناًء عىل  باملحكمة 
بجازان برقم ٣٥٤٥١٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٢١٩٤٩٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ، ويف يوم األربعاء ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ حرض )...( سعودي 
جل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب  اجلنسية بموجب السِّ
بجازان  الثانية  العدل  كتابة  من  ادر  الصَّ الوكالة  صك  بُموجب   ،)...( رقم  املدين  جل  السِّ
ل له فيه حق املطالبة وإقامة الدعاوى  برقم ٣٥٣٤٢٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ امُلخوَّ
واملرافعة واملدافعة وسامع الدعوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار واملطالبة بتنفيذ األحكام 
وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عليها وطلب االستئناف وإهناء مايلزم حضور اجللسات 
األحكام  صكوك  واستالم  الرشعية  املحاكم  ولدى  املحاكم  مجيع  لدى  الدعاوى  مجيع  يف 
وطلب اإلدخال والتداخل لدى املحاكم اإلداراية ) ديوان املظامل (، بشأن رفع قضية ضد 
رشكة )...( بخصوص عطل مصنعي للسيارة )...( لوحة رقم )...( اللون ذهبي موديل 
٢٠١٣م واالستالم والتسليم ومراجعة مجيع اجلهات ذات العالقة وإهناء مجيع اإلجراءات 
جل املدين رقم )...( الوكيل  الالزمة، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السِّ
له بصفته  جل املدين رقم )...( الذي وكَّ الرشعي عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السِّ
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ناعة برقم  ادر من وزارة التِّجارة والصِّ جل التِّجاري الصَّ مديرًا لرشكة )...(، بموجب السِّ
)...( وتاريخ ١٤٠٨/٠٦/٢٢هـ َوبموجب عقد التَّأسيس امُلَصاَدق عليه من كاتب العدل 
التجارية  الُغرفة  لدى  املكلف  العدل  كاتب  من  عليه  امُلَصادق  التعدييل  امُللحق  وبموجب 
بُموجب صك  بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/١٧هـ عدد ٤٢ جملد رقم ٩/ ش / م، وذلك  بجدة 
وتاريخ   ٣٥٢٣٩٨٧٢ برقم  جدة  بشامل  الثانية  العدل  كتابة  من  ادر  الصَّ الوكالة 
ل له فيه حق املطالبة وإقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع  ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ امُلخوَّ
ورده  اليمني  وطلب  واإلبراء  والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوى 
واالمتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها واإلجابة واجلرح والتعديل وطلب 
احلجز والتنفيذ واملطالبة بتنفيذ االحكام وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عليها وطلب 
االستئناف والتامس إعادة النظر وإهناء مايلزم حضور اجللسات يف مجيع الدعاوى لدى مجيع 
الدوائر  ومراجعة  نقديًا  احلقوق  واستالم  الرشكة  باسم  بشيك  املبالغ  واستالم  املحاكم 
عية واإلدارية واملؤسسات والرشكات اخلاصة والعامة واهليئات واللجان  احلكومية والرشَّ
والدواوين والوزارات والفروع واملكاتب والتعقيب واملطالبة بحقوق الرشكة لدى املحاكم 
اللجان  لدى  املظامل(  ديوان   ( اإلدارية  املحاكم  لدى  االحكام  صكوك  واستالم  عية  الرشَّ
احُلقوقية  األحكام  تنفيذ  وشعبة  اإلمارة  ومراجعة  األمنية  اجلهات  خيتص  وفيام  العاملية 
والتسليم  واالستالم  وأقسام  إدارات  من  ومايتبعها  وفروعها  الرشطة  مراكز  ومراجعة 
ومراجعة مجيع اجلهات ذات العالقة وإهناء مجيع اإلجراءات الالزمة والتَّوقيع فيام يتطلب 
بتاريخ  إنه  عليها:  عى  امُلدَّ ضد  دعــواه  حترير  يف  قائاًل  وكالًة  عي  امُلدَّ وادعــى  ذلك، 
نوع  من  سيارة   )...( عليها  عى  املدُّ كة  الرشَّ من   )...( يل  موكِّ اشرتى  ١٤٣٤/١١/٠٦هـ 
)...( إنتاج عام ٢٠١٣م َو رقم هيكلها )...( َو رقم لوحتها )...( بمبلٍغ قدُره سبعة ومخسون 
عى عليها،  كة امُلدَّ م موكيل املبلغ كاماًل للرشَّ ألفًا وثالثامئة وتسعون ريااًل سعوديًا، وقد َسلَّ
عى عليها أصالًة ذي الرقم ٣٤٠٠٢٦١٤  يل َو امُلدَّ وذلك بموجب إيصال القْبض بني موكِّ
م  والتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٦هـ املطُبوع عىل أوراق رشكة )...( ، وبعد مخسة أيام من تسلُّ
يل أنَّ يف السيَّارة هتريب زيت،  عى عليها وَجد موكِّ كة امُلدَّ موكيل للسيارة املذكورة من الرشَّ
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يانة فيها أن يف السيارة عطاًل مصنعيًا  عى عليها فذكر له مسؤول الصِّ كة امُلدَّ فعاد هبا إىل الرشَّ
ار،ولعدم رضا  جَّ ك، وألنَّ هذا العيب املذكور ُينقص قيمة السيَّارة املبيعة يف ُعرف التُّ يف املحرِّ
عى عليها أن تفسخ عقد البيع وترّد  كة امُلدَّ يل بالعيب املذكور فقد طلب حينئٍذ من الرشَّ موكِّ
يف  يرغب  ال  وموكيل  ذلك،  من  عليها  عى  امُلدَّ كة  الرشَّ فامتنعت  ة  مرَّ من  أكثر  فوًرا  الثَّمن 
العْيب  أنَّ  كام  معيبًة،  فبانت  العيوب  من  ساملة  جديدة  أهنا  عىل  هلا  رشاؤه  كان  إْذ  السيارة 
يل بالعيب املذكور يف السيَّارة إالَّ بعد  املذكور حدث أثناء ُصنع السيَّارة املبيعة، ومل يعلم موكِّ
عى عليها فور علِمه  يل السيارة املذكورة للرشكة امُلدَّ م موكِّ مها، وقد سلَّ اٍم من تسلُّ مخسة أيَّ
أطلب  لذا  اجللسة،  هذه  انعقاد  تاريخ  وحتى  اليوم  ذلك  منذ  الرشكة  لدى  وهي  بالعْيب، 
وإلزام  إليه  امُلشار  البيع   عقد  بفسخ  واحلكم  عوى  الدَّ هذه  عن  وكالًة  عليه  عى  امُلدَّ سؤال 
لته بدفع ثمن السيَّارة حمّل الدعوى ملوكيل، وقدره سبعة ومخسون ألفًا وثالثامئة وتسعون  موكِّ
عي وكالة أجاب  امُلدَّ عى عليه وكالة عن دعوى  امُلدَّ ريااًل سعوديًا، هذه دعواي، وبسؤال 
عي أصالة )...( من  ه صحيٌح مجلًة وتفصيال، فقد اشرتى امُلدَّ عي وكالًة كلُّ قائاًل: ما ذكره امُلدَّ
عى عليها )...( سيارة من نوع )...( إنتاج عام ٢٠١٣م َو رقم هيكلها  كة املدَُّ لتي الرشَّ موكِّ
)...( َو رقم لوحتها )...( بمبلٍغ قدُره سبعة ومخسون ألفًا وثالثامئة وتسعون ريااًل سعوديًا، 
عي  امُلدَّ بني  القْبض  إيصال  كاماًل ملوكلتي، وذلك بموجب  املبلغ  عي أصالًة  امُلدَّ م  وقد سلَّ
أصالًة وموكلتي ذي الرقم ٣٤٠٠٢٦١٤ والتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٦هـ املطُبوع عىل أوراق 
لتي وَجد أنَّ  عي أصالًة للسيارة املذكورة من موكِّ م امُلدَّ رشكة )...( ، وبعد مخسة أيام من تسلُّ
يانة فيها أن يف السيارة  يف السيَّارة هتريب زيت، فعاد هبا إىل موكلتي فذكر له مسؤول الصِّ
ُعرف  يف  املبيعة  السيَّارة  قيمة  ُينقص  املذكور  العيب  هذا  وألنَّ  ك،  املحرِّ يف  مصنعيًا  عطاًل 
لتي أن تفسخ  عي أصالًة بالعيب املذكور فقد طلب حينئٍذ من موكِّ ار، ولعدم رضا امُلدَّ جَّ التُّ
عى عليها من ذلك، وقد كان  كة امُلدَّ ة فامتنعت الرشَّ عقد البيع وترّد الثَّمن فوًرا أكثر من مرَّ
عي أصالًة للسيَّارة املذكورة عىل أهنا جديدة ساملة من العيوب فبانت معيبًة، كام أنَّ  رشاء املدَّ
عي أصالًة بالعيب املذكور يف  العْيب املذكور حدث أثناء ُصنع السيَّارة املبيعة، ومل يعلم امُلدَّ
عي أصالة السيارة املذكورة ملوكلتي فور  م امُلدَّ مها، وقد سلَّ اٍم من تسلُّ السيَّارة إالَّ بعد مخسة أيَّ
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علِمه بالعْيب، وهي لدى موكلتي منذ ذلك اليوم وحتى تاريخ انعقاد هذه اجللسة، وأما ما 
لتي بدفع ثمن السيَّارة  عي وكالًة من احلكم بفسخ عقد البيع امُلشار إليه وإلزام موكِّ طلبه امُلدَّ
فإنَّ  سعوديًا،  ريااًل  وتسعون  وثالثامئة  ألفًا  ومخسون  سبعة  وقدُره  ملوكله،  الدعوى  حمّل 
وليست  السيَّارة،  يف  احَلاصل  الَعيب  بإصالح  مستعدٌة  فموكلتي  علْيه،  توافق  ال  موكلتي 
يل  عي وكالًة أجاب قائاًل: موكِّ مستعدًة بردِّ ثمنها املذكور هذا جوايب، وبعرض ذلك عىل امُلدَّ
، فجرى  املذكور يف دعواه، هذا ما لديَّ ا معيبة، وهو مرصٌّ عىل طلبه  السيارة؛ ألهنَّ اليريد 
عى عليها أصالًة ذي الرقم ٣٤٠٠٢٦١٤  عي أصالًة وامُلدَّ الع عىل إيصال القْبض بني امُلدَّ االطِّ
صادق  ملا  مطابًقا  فوجدُته   )...( رشكة  أوراق  عىل  املطُبوع  ١٤٣٤/١١/٠٦هـ  والتاريخ 
عليه املتداعيان، وبسؤال املتداعيني: هل لدهيام ما ُيضيفانه عىل ما ُذكر سابقًا؟ فأجاب كل 
مُته سابقًا هكذا أجابا، وبسؤاهلام  واحد منهام بمفرده قائاًل: ليس لديَّ ما أضيُفه وأكتفي بام قدَّ
أصالًة  عي  امُلدَّ م  سلَّ لقد  قائاًل:  بمفرده  منهام  واحد  كل  أجاب  عوى  الدَّ حمّل  السيَّارة  عن 
تزال  وال  املذكور،  بالعيب  علِمه  منذ  أصالًة  عليها  عى  امُلدَّ كة  للرشِّ عوى  الدَّ حمّل  السيَّارة  
عى عليها حتى تاريخ انعقاد هذه اجللسة، هكذا أجابا، فبناًء عىل  كة امُلدَّ السيَّارة لدى الرشَّ
عى عليه وكالًة صادق عىل ما  عى به، وبام أنَّ امُلدَّ عى بام ادَّ عي وكالًة ادَّ م، وبام أنَّ امُلدَّ ماتقدَّ
عي  امُلدَّ رشاء  من  امُلتداعيان  عليه  صادق  وتفصياًل،وملا  مجلًة  وكالًة  عي  امُلدَّ دعوى  يف  جاء 
عى عليها  أصالة سيارة من نوع )...( إنتاج عام ٢٠١٣م ورقم لوحتها )...( من الرشكة املدَّ
ـ  الثَّمن  وأنَّ  سعودًيا،  ريااًل  وتسعون  وثالثامئة  ألًفا  ومخسون  سبعة  قدُره  بمبلٍغ  أصالًة 
عى عليها أصالة كاماًل، وملا صادق عليه امُلتداعيان  عي أصالًة للرشكة امُلدَّ مه امُلدَّ املذكور - َسلَّ
عوى ُيوِجب نقص قيمة السيَّارة يف ُعرف  ك السيَّارة حمّل الدَّ مْن وجوِد عْيب مصنعيٍّ يف حُمرِّ
ره  عي أصالًة اشرتى السيَّارة عىل أهنا ساملة من العيوب فبانت معيبًة، وملا قرَّ التُّجاَّر، وأنَّ امُلدَّ
أهل العلم من أنَّ العْيب الذي يثبُت معه رّد املبيع هو ما أوجَب نقص قيمة املبيع عادًة يف 
اف الِقناع )٤٤٢/٧(: )وهو -أي: الَعْيب - نقص عنْي  ار، قال الُبهويت يف كشَّ جَّ ُعرف التُّ
ار وإن مل  جَّ املبيع كخصاء ولو مل تنُقص به القيمة، بل زادت، أْو نقُص قيمتِه عادًة يف ُعرف التُّ
غيب وغريه: العْيُب نِقيصٌة يقتيض الُعرف سالمة املبيع عْنها غالًبا(  تنُقص عيُنه، وقال يف الرتَّ



252

عيب

أثناء ُصنعها،  املبيعة  السيَّارة  إليه حصل يف  امُلشار  العْيب  أنَّ  املتداعيان من  ره  قرَّ ا.هـ. وملا 
عي أصالًة مل يعلم بالعيب إالَّ بعد  فكان العْيب قدياًم، وملا صادق عليه املتداعيان من أنَّ امُلدَّ
املبيعة عند عْلِمه به،  عي أصالًة مل يرَض بالعْيب يف العني  امُلدَّ أيَّام، وأنَّ  البيع بخمسة  عقد 
كة  ة ـ ومل تستجب الرشَّ عى عليها فسخ العقد ورّد الثمن ـ أكثر من مرَّ كة امُلدَّ وطلب من الرشَّ
ره أهل العلم ـ اتفاًقا ـ ِمْن أنَّ امُلشرتي إذا عِلم بعيب يف العني  عى عليها لطلبه، وملا قرَّ امُلدَّ
املبيعة مل يكن عاملًا به قبُل فله اخليار بني إمساك املبيع وأخذ أرِشه وبني ردِّ املبيع وأخذ الثَّمن، 
قال ابن ُقدامة يف املغني )١٥٩/٤(: ) متى عِلم باملَبِيع عيًبا، مل َيُكن عاملًا به، َفَله اخِليار بني 
اإِلمَساك َوالفْسِخ، سواٌء َكان البائع عِلم الَعْيب وكَتمه، أْو مل يْعَلم، ال نْعَلم بنْي َأْهل الِعْلم 
ُسوقي  يلعي )٢٣١/٤، ٢٣٢(، حاشية الدُّ يف َهَذا ِخالًفا(ا.هـ. وُينظر: ) تبيني احلقائق للزَّ
بيني )٦٣/٢( (،َوَقال ابن ُقداَمة يف الَكايف )١٢٣/٣(: )  )١٠٨/٣(، ُمغني املحتاج للرشِّ
م  م له مبيٌع سليٌم، ومل ُيسلَّ ه وأْخذ الثَّمن؛ ألنَّه بذل الثَّمن لُيسلَّ وإْن مل َيعلم، َفَله اخِليار بنْي ردِّ
اة، وبني إِمساِكه املعيَب وأخذ أْرِشه( ا.هـ. وبام أنَّ  ُجوع بالثَّمن، كام يف امُلرصَّ له، فثبت له الرُّ
د،  م له ذلك كان له الرَّ م له املبيع سلياًم، وملَّا مل ُيسلَّ عي أصالة بذل الثََّمن امُلشار إليه لُيسلَّ امُلدَّ
المة يف املبيع هو مطلوب املشرتي عادًة؛ ألنَّ غرض امُلشرتي االنتفاع باملبيع، وال  وألنَّ السَّ
فكانت  املبيع،  له مجيع  م  لُيسلَّ إال  الثَّمن  يْدفع مجيَع  مل  إالَّ بسالمتِه، وألنَّه  االنتَفاع  يتكامل 
اخِلَيار  ا، فإذا فاتت امُلساواة كان له  الَعْقد داللًة، فهي كاملرشوطة نصًّ المة مرشوطًة يف  السَّ
وكاين )٢٤١/٥( (، وملا قرره أهل العلم من أن خيار العْيب يثبُت  )ُينظر: نيل اأَلوطار للشَّ
اخي، قال الُبهويت يف رشح منتهى اإلرادات ) ٢١٠/٣ (: ) وخياُر عْيٍب مرتاٍخ؛ ألنه  مع الرتَّ
ق فال يسقط بالتَّأخري كالقصاص، إالَّ إن ُوجد دليل رضاه ـ أي: املشرتي ـ  لدفع رضٍر متحقِّ
فه يف مبيٍع عاملًا بعيبه، بنحو بيٍع أو إجارٍة أو إعارٍة وكاستعامله املبيع لغري جتربٍة( ا.هـ.  كترصُّ
للرشكة  عوى -  الدَّ حمّل  ـ  السيَّارة  م  سلَّ أصالًة  عي  امُلدَّ أنَّ  من  املتداعيان  علْيه  صادق  وملا 
عي وكالة  عى عليها حااًل، وبام أنَّ امُلدَّ عى عليها فور علمه بالعْيب، وأهنا بيد الرشكة امُلدَّ امُلدَّ
عى عليها ورّد ثمن الرشاء، وملا  له َوالرشكة امُلدَّ طلب احلكم بفسخ عقد البْيع امُلربم بني موكِّ
عوى - قدُره سبعة ومخسون ألًفا  صادق عليه املتداعيان مْن أنَّ ثمن رشاء السيَّارة ـ حمّل الدَّ
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عى  له حق اإلقرار، وألنَّ امُلدَّ ل موكِّ عي أصالًة خوَّ وثالثامئة وتسعون ريااًل سعودًيا،وألنَّ امُلدَّ
بيع  عْقد  فَسخُت  فقد  َسَلف  ما  وجلميع  لذا؛  اإلقرار،  حق  لها  موكِّ لت  خوَّ أصالًة  عليها 
عى عليها أصالًة )...( املوصوف بعاليه، وألزمُت  عي أصالًة )...( وامُلدَّ السيَّارة امُلرَبم بني امُلدَّ
ِعي أصالًة )...( مبلًغا قدُره سبعة ومخسون  م املدَّ َعى عليها أصالًة رشكة )...( بأن ُتسلِّ امُلدَّ
عىل  احُلكم  وبإعالن  حَكْمُت،  م  تقدَّ وبام  حااًل،  سعودًيا  ريااًل  وتسعون  وثالثامئة  ألًفا 
َعى عليه وكالًة وطلب رفع احُلكم إىل حمكمة  عي وكالًة، ومل يقنع به املدَّ املتداعيني، َقنِع به امُلدَّ
يوم  يف  املحكمة  مراجعة  عليه  بأنَّ  فأفهمُته  ٍة،  اعرتاضيَّ الئحٍة  لتقديم  واستعدَّ  االستئناف، 
اخلميس ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ الستالم ُنسخٍة من صكِّ احلكم، وأنَّ له حق االعرتاض عليه 
مه املذكور يسقط بعدها حقه يف االعرتاض وطلب التَّدقيق  خالل ثالثني يومًا من تاريخ تسلُّ
تني السابعة والثامنني بعد املائة، َو)١/٢٤٠( من نظام  ويكتسب احُلْكم القطعيَّة؛ عماًل باملادَّ
ة  واملادَّ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ،  امللكي رقم م/١  باملرسوم  ادر  الصَّ عيَّة  الرشَّ املرافعات 
وتاريخ  م/٢١  رقم  امللكي  باملرسوم  ادر  الصَّ عيَّة  الرشَّ املرافعات  نظام  من   )١/١٧٤(
١٤٢١/٠٥/٢٠هـ ولوائحه التَّنفيذيَّة، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١١هـ

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 
من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٢١٩٤٩٢ برقم  بجازان 
بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٥/٥/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٥١٠٢٢ برقم   )...( الشيخ/  فضيلة 
بالصك  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  املتضمن  مايل،  مبلغ  بشأن   )...( رشكة  ضد/   )...(
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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عيب

 لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملزامحية

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٨٥٥٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٢٣ رقم القرار:٣٥٢٥٣١٤٨  

بالناسةا-ا تملدعيا تألغناما-اترصفا ردا تملبيعا-اطمبا أغناما-اعيبايفا مقابلا ناسةا بيعا-ا
داللةاتللضااباملبيعا-اسقوطاتخليارا-ارداتلدعوى.

تلارصفايفاتملبيعامققطالمخيار.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه بإعادة غنم سلمها له مقابل ناقة اشرتاها 
وبعرض  مريضة،  وجدها  أنه  إال  العيوب  من  الناقة  سالمة  عليه  اشرتط  ألنه  وذلك  منه 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر ببيعه الناقة عىل املدعي وأنكر الرشط املذكور ودفع بأنه باع 
عليه الناقة سليمة، وقد قرر املدعي أنه باع الناقة الحقا، ونظرًا ألن بيعه للناقة حمل النزاع 
وسكوته عن املطالبة مدة طويلة فيه داللة عىل الرضا، وملا نص أهل العلم عليه من أنه متى 
ترصف املشرتي يف املبيع يف مدة اخليار ترصفًا خيتص امللك بطل خياره، لذا فلم يثبت لدى 
منها،  عليه  املدعى  سبيل  وأخىل  الدعوى  برد  وحكم  يدعيه  ملا  املدعي  استحقاق  القايض 
يقبل  فلم  الناقة  لرد  مرات  عدة  عليه  املدعى  راجع  أنه  فيها  ذكر  بالئحة  املدعي  فاعرتض 
البينة منه عىل ذلك قرر أنه ال بينة لديه وطلب يمني املدعى عليه عىل نفي دعواه  وبطلب 

فأداها املدعى عليه طبق ما طلب منه، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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فبناًء  املزامحية،  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس   )...( أنا  لدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
عىل املعاملة املقيدة لدينا برقم ٣٤٢٥٧٧٣٠٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ، واملحالة برقم 
حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٥/١/٢٢هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف   ،٣٤٥٠٨٥٥٠
املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وحرض حلضوره املدعى 
إنه  عليه )...( سعودي اجلنسية، بموجب السجل املدين رقم )...(، فادعى األول بقوله: 
قبل فرتة طويلة حوايل ثالث سنوات فأكثر اشرتيت من املدعى عليه ناقة لقحة فاطر بقيمة 
عدد ثامنية وعرشين رأسًا من املاعز وثالث خرفان طليان نوع نعيم، واشرتطت أن تكون 
عىل الرشط ساملة من العيوب، واتضح يل بعد ذلك أن الناقة مريضة، مع العلم أنه اشرتط 
أن الناقة إذا كانت مريضة أو هبا عيب أن يتم إرجاعها، وبعد يومني من الرشاء ولدت حوارًا 
واتضح أن رضعها به عيب وليس به حليب ثم مات ولدها لعدم وجود حليب، وكلمته عن 
ذلك فقال: البيع تم وانتهى األمر، لذا أطلب احلكم بإعادة الغنم ألنه غشني بالبيع والناقة 
مريضة، علاًم بأنني بعت الناقة عىل اجلزار بمبلغ ثالثة آالف ريال ٣٠٠٠، استلمت قيمتها 
وذلك خشية من موهتا مثل ما حصل لولدها، هذه دعواي، وبسؤال املدعى عليه عام جاء 
يف دعوى املدعي قال: ما ذكره غري صحيح، والصحيح أنه قبل ثامين سنوات وليس ثالث 
سنوات اشرتى من املدعي ناقة عفراء لقحة وهي تسام بمبلغ مخسني ألف ريال ٥٠٫٠٠٠ 
اشرتاها مقابل ما يقارب عرشين ماعزًا ال أتذكر اآلن، وليس معها طليان نعيمي كام ذكر 
من  واشرتاها  يل  جار  ألنه  الناقة  بعته  وقد  وشاهدها  الناقة  ورأى  رشطًا،  عيل  يشرتط  ومل 
أجل بطنها وليس له عندي أي يشء، وما ذكره من أنه باع الناقة عىل جزار فغري صحيح، 
فهي ليست ناقة جزار، ولو كان له حق لتقدم بدعوى يف حينه هكذا أجاب وبعرضه عىل 
العيب  الناقة من  أنه مل يشرتط خلو  املدعي قال: ما ذكره غري صحيح، وأطلب يمينه عىل 
ومتى ما حلف عىل نفي ذلك وأنه مل يشرتط ومل يأخذ من قيمتها ثالثة خرفان طليان فأنا 
مقتنع، هكذا أضاف، فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أقر املدعي بأنه باع 
الناقة حمل النزاع واستلم قيمتها ووجد منه ما يدل عىل الرضا، وحيث نص أهل العلم عىل 
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عيب

أنه متى ترصف املشرتي يف املبيع يف مدة اخليار ترصفًا خيتص امللك بطل خياره، وحيث إن 
مدة سكوت املدعي باملطالبة مدة طويلة تدل عىل رضاه بالبيع، لذا فلم يثبت لدي استحقاق 
املدعي ملا يدعيه ورددت دعواه، وأخليت سبيل املدعى عليه، وبه حكمت، وبعرضه عىل 
املدعي مل يقنع به وطلب االستئناف وأجيب لطلبه، وأفهمته بأنه سوف يتم تسليمه نسخة 
من إعالم احلكم لتقديم اعرتاضه عليه من تاريخ هذا اليوم، وأن له مدة ثالثني يومًا، فإذا 
مضت املدة دون مراجعة سقط حقه يف طلب االستئناف، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد 

وآله وصحبه وسلم.

يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ افتتحت اجللسة، وقد وردتنا املعاملة من فضيلة 
رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض برقم ٣٥٦٢٧٨٤٦ يف ١٤٣٥/٣/١١هـ، واملرفق 
هبا القرار رقم ٣٥١٦٩٨٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ، واملتضمن: )وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة لوحظ أنه ورد يف الالئحة االعرتاضية املقدمة من 
املدعي املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٣٢٧٢٣١ يف ١٤٣٥/١/٣٠هـ أن املدعي تردد عىل املدعى 
عليه طيلة املدة، وأنه يواعده عىل فرتات متباعدة ومل نجد فضيلته ناقش ذلك وأجرى ما يلزم؛ 
إذ إن هذا اإلدعاء غري ما سبق، والبد منه، فعىل فضيلته مالحظة ذلك. واهلل املوفق( ا.هـ، وقد 
حرض يف هذه اجللسة الطرفان، وجرى سؤال املدعي: هل لدية بينة عىل أنه تردد عىل املدعى 
عليه طيلة املدة ويواعده عىل فرتات متباعدة؟ فقال: لقد بحثت عن بينة واعتذر أكثر الشهود، 
فبعضهم يقول: إن الناقة ماتت، والبعض اآلخر يستحي من املدعى عليه، وأرغب يمينه عىل 
نفي ما ذكرته، هكذا قال، وبعرضه عىل املدعى عليه استعد للحلف بعد أن جرى ختويفه بعاقبة 
املدة ومل أواعده عىل فرتات  املدعي مل يرتدد عيل طيلة  العظيم إن  قائاًل: واهلل  اليمني، فحلف 
متباعدة بشأن الناقة واهلل، هكذا حلف، وهبذا فإنه مل يظهر يل ما يؤثر عىل ما أجريته، وأمرت 
حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  االستئناف،  ملحكمة  وإعادته  بالصك  ذلك  بإحلاق 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ.
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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  برقم ٣٥٨٠٣٧٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٤هـ،   )...( الشيخ/  املزامحية 
٣٥٨٠٣٧٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلته واملسجل 
برقم ٣٥١٢٢٩٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، اخلاص بدعوى/ )...( سجل مدين رقم 
واملتضمن  بالدعوى  املوضحة  الصفة  عىل  أغنام  بإعادة  املطالبة  بشأن   ،)...( ضد/   )...(
بذيل  وأحلقه  فضيلته  به  أجاب  ما  عىل  وباالطالع  بالصك،  موضح  هو  كام  فضيلته  حكم 
قررنا  وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ  قرارنا رقم ٣٥١٦٩٨٣٤  بناًء عىل  الصك وصورة ضبطه 
املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه 

وسلم.
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 ٧اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٨١٧  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٤ رقم القرار: ٣٥٣٦٣٢٣٥ 

ةا-اعيباسديلا-اطمباتلفقخا-اترصفايفاتملبيعابعداتلعملابالعيبا-اسقوطا بيعا-اُمِعدَّ
تخليارا-ارصفاتلنظلا-اإلزتمابدفعاباسياتلثمن.

لا-مااروياأناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاسىضابيمنياوشاهد.
2ا-سولاتبناسدتمةايفاتملغنيا)ل/8ا2(: “فإناتساغلاتملبيعاأواعلضهالمبيعاأواترصفافيها
ترصفاادتالاعىلاتللضاابهاسبلاعممهابالعيباملايققطاخيارهاألناذلكاالايدلاعىلاتللضاا

بهامعيبااوإنافعمهابعداعممهابعيبهابطلاخيارهايفاسولاعامةاأهلاتلعمل”.
دليلا يوجدا ماملا “وخياراعيبامرتتخا تمللبعا)صا0لل(:  تللوضا تلبهويتايفا سولا لا-ا

تللضااكارصفافيهابإجارةاأواإعارةاأوانحومهااعاملاابعيبه”.
اا-سولاتبناتيميةايفاجمموعاتلفااوىا)2٩/للل(: “فإذتاظهلاماايدلاعىلاتللضاامناسولا

أوافعلاسقطاخيارهاباالتفاق”.
مذهبا وهوا تلفورا عىلا هوا تلثانيةا “تللوتيةا )ل/ل22(:  تملغنيا يفا سدتمةا تبنا لا-سولا
تلشافعيافماىاعملاتلعيبافأخلاردهامعاإمكانهابطلاخيارهاألنهايدلاعىلاتللضاابها

فأسقطاخيارهاكالارصفافيه”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا احلكم بفسخ عقد البيع املربم بينهام ورد املبلغ 
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ة اشرتاها منه ثم تبني له وجود عيب فيها بعد عرشين  املسلم للمدعى عليه مقابل قيمة ُمِعدَّ
يومًا من الرشاء، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر وجود العيب ودفع بأن املدعي قام 
ة بعد علمه بالعيب،  بتأجري املعدة بعد رشائها بعدة أشهر، ونظرا ألن املدعي أقر بتأجري امُلِعدَّ
وألن ذلك يسقط حقه يف اخليار لذا فقد حكم القايض برد طلب املدعي فسخ البيع وألزمه 
ة، فاعرتض املدعي بالئحة اعرتاضية ذكر فيه أن املدعى  بتسليم املدعى عليه باقي ثمن امُلِعدَّ
ة، وقد أقر املدعى عليه بذلك ودفع بوجود رشط بينهام بعدم  عليه تأخر يف نقل ملكية امُلِعدَّ
نقل ملكيتها إال بعد تسليم باقي الثمن، وأحرض شاهدا معدال رشعا فشهد عىل ما دفع به كام 

أنه أدى اليمني املكملة طبق ما طلب منه، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥١٣٨١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم 
١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٦٢٧٣
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  ٠٨صباحا،   :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حلضوره  وحرض   ،)...( رقم  املدين  السجل 
الدعوى يف  لتحرير  إمهايل  أطلب  قال:  املدعي عن دعواه  وبسؤال  )...(، هذا  رقم  املدين 
اجللسة القادمة، فأجيب لطلبه، عليه رفعت اجللسة لتحرير الدعوى. ويف جلسة أخرى يف 
حرض  وفيها   ،١٠،١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ  املوافق  اخلميس  يوم 
لقد اشرتيت من  املاضية قال:  املدعي عام استمهل من أجله يف اجللسة  الطرفان، وبسؤال 
وذلك  ١٩٧٩م  موديل   )...( هيكله  ورقم  ٩٦٦يس  شيول  أمامكم  احلارض  عليه  املدعى 
عىل  تدفع  ريال  ألف  وسبعون  وواحد  مائة  وقدره  بمبلغ  ١٤٣٤/٠٨/١٦هـ  بتاريخ 
دفعتني: الدفعة األوىل عند استالم الشيول وقدرها مائة ألف ريال دفعتها عند االستالم يف 
١٤٣٤/٠٨/١٦هـ، والدفعة الثانية بعد أربعة أشهر املوافق ١٤٣٤/١٢/١٥هـ، ومل يتم 



260

عيب

تسليمها، هذا وقد وصف يل املدعى عليه الشيول بأنه يف حالة جيدة وتبني يل بعد ما يقارب 
حيث  ذلك،  بخالف  أنه  ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ  املوافق  للشيول  استالمي  من  يوما  عرشين 
اضطررت إلصالحه بقيمة عرشين ألف ريال، لذا أطلب فسخ البيع وإعادة املبلغ املسلم 
للمدعى عليه، هذه دعواي، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي 
من بيع الشيول املوصوف يف الدعوى وتاريخ البيع والثمن فكله صحيح، وال صحة ملا ذكره 
من العيب يف الشيول، والدليل عىل ذلك أنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٧هـ قام املدعي بتأجري 
فلست  لذا  ١٤٣٤هـ،  عام  حج  ملوسم  املقدسة  واملشاعر  املكرمة  مكة  مرشوع  عىل  املعدة 
مستعدا ملا طلبه املدعي وأطلب احلكم عليه بسداد املبلغ املتبقي وقدره واحد وسبعون ألف 
ما ذكرته يف دعواي، وأما  الصحيح  قال:  املدعي  ريال، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل 
بالنسبة لتأجري الشيول فذلك صحيح، هكذا أجاب، فجرى سؤال الطرفني: هل يرغبان يف 
إضافة يشء؟ فأجابا بالنفي، لذا فقد جرى قفل باب املرافعة، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة، وبام أن املدعي أقر بأنه قام بتأجري الشيول املذكور يف الدعوى بعد علمه بالعيب، 
ونظرا لعدم وجاهة مطالبة املدعي بالفسخ نظرا لترصفه يف املبيع بعد علمه بالعيب؛ حيث 
أن الفقهاء قرروا أن خيار العيب يسقط إذا ترصف املشرتي يف املبيع بعد علمه بالعيب بام 
يدل عىل الرضا من بيع أو إجارة ونحو ذلك، جاء يف جمموع الفتاوى البن تيمية ٣٦٦/٢٩: 
)فإذا ظهر ما يدل عىل الرضا من قول أو فعل سقط خياره باالتفاق( ا.هـ، وقال ابن قدامة 
يف املغني ٢٤٨/٦: )فإن استغل املبيع أو عرضه للبيع أو ترصف فيه ترصفا داال عىل الرضا 
بالعيب مل يسقط خياره؛ ألن ذلك ال يدل عىل الرضا به معيبا وإن فعله بعد  به قبل علمه 
علمه بعيبه بطل خياره يف قول عامة أهل العلم( ا.هـ، وقال الشيخ منصور البهويت يف كتابه 
الروض املربع رشح زاد املستقنع ص ٣٣٠ طبعة الرسالة: )وخيار عيب مرتاخ مامل يوجد 
دليل الرضا كترصف فيه بإجارة أو إعارة أو نحومها عاملا بعيبه( ا.هـ، لذلك كله فقد قررت 
ما ييل: أوال/ رددت طلب املدعي يف فسخ البيع. ثانيا/ ألزمت املدعي بتسليم املدعى عليه 
مبلغ وقدره واحد وسبعون ألف ريال، وبه حكمت، وبعرض احلكم عىل املدعي قرر عدم 
القناعة وطلب االستئناف فأجيب لطلبه، وأفهم أن عليه عليه التقدم للمحكمة يوم األحد 
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يقدم  مل  إذا  وأنه  اعرتاضه،  لتقديم  الصك  من  نسخة  الستالم  ١٤٣٥/٥/٢٢هـ  املوافق 
اعرتاضه خالل ثالثني يوما من هذا التاريخ فسيسقط حقه يف االستئناف ويكتسب احلكم 
نبينا  اهلل عىل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  صباحا،  الساعة ١٠،٤٥  اجللسة  وكان ختام  القطعية، 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر ونطق احلكم يف ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ.
املوافق  األحــد  يوم  ففي  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحــده  هلل  احلمد 
١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ افتتحت اجللسة الساعة ١١،١٥ صباحا، وفيها جرى االطالع عىل الالئحة 
املقدمة من املدعي )...( املقيدة هبذه املحكمة برقم ٣٥/١٧٢٣٩٨٢ يف ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ، 
واملكونة من أربع صفحات، وبعد االطالع عليها وجدت هبا ما يؤثر عىل ما حكمت به، وقررت 
املوافق ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ  يوم األربعاء  الطرفني. ويف جلسة أخرى يف  ملناقشة  رفع اجللسة 
افتتحت اجللسة الساعة ١٢،٠٠ وفيها حرض الطرفان، فجرى سؤال املدعي عن صحة مقدار 
الدفعة الثانية؛ حيث ذكر يف الصك بأهنا واحد وسبعون ألف ريال ويف الالئحة االعرتاضية 
الكاتب يف  الالئحة، وقد أخطأ  قائال: الصحيح ما ذكرته يف  بأهنا سبعون ألف ريال فأجاب 
ذلك، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي غري صحيح، واأللف هذه 
للداللة، هكذا أجاب، ثم قرر املدعى عليه تنازله عن هذه األلف لتكون مطالبته بسبعني ألف 
ريال، هكذا قرر، كام جرى سؤال املدعى عليه عىل أنه يوجد رشط عىل نقل امللكية بعد تسليم 
الدفعة األوىل وأنك منعته من ذلك فأجاب قائال: ما ذكره املدعي غري صحيح، والصحيح أنه 
يوجد رشط وهو أنه ال تنقل ملكية الشيول إال بعد تسليم الدفعة الثانية، هكذا أجاب، وبعرض 
فطلبت  ا.هـ  ذكرته  ما  والصحيح  عليه غري صحيح،  املدعى  ذكره  ما  قال:  املدعي  ذلك عىل 
من املدعى عليه البينة عىل هذا الرشط فقال: أحرضت معي للشهادة )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( املولود يف ١٤٠٧/١١/١٢هـ، وقرر بأنه يسكن يف )...( 
بشارع )...( خلف حمطة )...(، وأنه متسبب وصاحب معرض )...( وال تربطه عالقة أو قرابة 
بالطرفني، وبسؤاله عام لديه من شهادة قال: أشهد هلل تعاىل بأنه قد حرض لدي املدعي )...( 
واملدعى عليه )...( قبل صالة الظهر يف ١٤٣٤/٨/١٦هـ، وذكرا يل بأن املدعي قد اشرتى 
شيوال من )...( وأنه سلم مائة ألف ريال والباقي سبعون ألف ريال، ويريد املدعى عليه )...( 
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تسلم  بأنه ال   )...( املدعي  )...( عىل  املدعى عليه  )...(، وقد رشط  بينه وبني  مبايعة  إجراء 
املبايعة وامللكية إال بعد سداد الكمبيالة وهي الدفعة الثانية وقال: أريد  أن أرى أوراق الشيول 
فاطلع عليها ورآها، وقال إنني موافق عىل ذلك الرشط، ثم قام بتوقيع الكمبيالة وقام املدعى 
عليه )...( بتسليمي مائة ألف وهي الدفعة األوىل وذكر للمدعي )...( بأن يسلم سبعني ألف 
ريال يف معريض ثم افرتقنا، وبعد يومني أتى لدي املدعي )...( وكان معه شخصان ال أعرفهام 
قال: أريد املبايعة فذكرت، بأنه لن تسلم له إال بعد سداد السبعني األلف، فخرج من عندي 
ويوم أن حلت الدفعة الثانية يف شهر ذي احلجة أتى لدي املدعى عليه )...( وطلب الكمبيالة 
ملطالبته املدعي بالسداد فأعطيته إياها، هذا ما لدي من شهادة، وبعرض الشهادة والشاهد عىل 
املدعي أجاب قائال: أما الشهادة فغري صحيحة، وأما الشاهد فال أعلم عن حاله شيئا، فجرى 
سؤال املدعى عليه: هل لديه مزيد بينة؟ فأجاب بالنفي، عليه رفعت اجللسة للتأمل. ويف جلسة 
أخرى يف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٥/٠٧/١٤هـ افتتحت اجللسة الساعة ١١،١٥، وفيها حرض 
عليه،  للمدعى  صديق  لكونه  شهادته  يقبل  وال  الشاهد  يف  يطعن  بأنه  املدعي  وقرر  الطرفان 
هكذا قرر املدعي، فطلبت من املدعى عليه تزكية شاهده، فأحرض معه )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( و )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
وقد شهد كل واحد منهام بمفرده قائال: أشهد أن الشاهد )...( عدل ثقة، هكذا شهد كل واحد 
منهام، فجرى عرض اليمني املكملة عىل املدعى عليه فاستعد للحلف، ثم حلف قائال: واهلل 
العظيم الذي ال إله إال هو إنني اتفقت مع املدعي )...( عىل أنه ال تنتقل ملكية الشيول إال بعد 
تسليم الدفعة الثانية وال صحة ملا ذكره من أهنا تنتقل امللكية بعد الدفعة األوىل واهلل العظيم، 
هكذا حلف، فبناء عىل ما تقدم، وبام أن املدعى عليه تنازل عن ألف ريال قيمة الداللة، وبام 
أن املدعي يطالب بإبطال العقد لكون املدعى عليه أخره من تسليم الشيول، وبام أن املدعى 
عليه دفع بحصول الرشط وأحرض البينة املوصلة عىل هذا الرشط، وملرشوعية القضاء بالشاهد 
واليمني كام ثبت يف صحيح مسلم من حديث ابن عباس ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل 
يطالب  مل  املدعي  أن  تسبيب احلكم  بيمني وشاهد ١٣٣٧/٣، ويضاف يف  عليه وسلم قىض 
برد الشيول إال يف ١٤٣٥/١/٧هـ ا.هـ؛ إذ إن تاريخ الرشاء يف ١٤٣٤/٨/١٦هـ، وملا قرره 
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املغني ٢٢٦/٦:  كتابه  اهلل يف  قدامة رمحه  ابن  قال  الفور  يرد عىل  العيب  أن خيار  العلم  أهل 
إمكانه  مع  رده  فأخر  العيب  علم  فمتى  الشافعي  مذهب  وهو  الفور  عىل  هو  الثانية  )الرواية 
بطل خياره ألنه يدل عىل الرضا به فأسقط خياره كالترصف فيه(، لذلك كله فقد رجعت عن 
حكمي عىل أن املدعي يسلم للمدعى عليه مبلغا وقدره واحد وسبعون ألف ريال، وحكمت 
عىل املدعي بأن يسلم للمدعى عليه مبلغا وقدره سبعون ألف ريال، ورددت دعوى املدعى 
عليه يف املطالبة بألف ريال قيمة الداللة، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة 
وقرر املدعي عدم القناعة مع االكتفاء بالالئحة االعرتاضية املقدمة سابقا، كام جرى اطالعي 
عىل باقي الالئحة فلم أجد فيها ما يؤثر عىل حكمي، وقررت رفع احلكم ملحكمة االستئناف 
لتدقيقه حسب املتبع، وكان ختام اجللسة الساعة ١١،٤٥ صباحا وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر ونطق احلكم يف ١٤٣٥/٠٧/١٤هـ.

قضاَة  نحن  مّنا  جرى  فقد  وبعد،  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
االطالُع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  اخلامسة  احلقوقية  بالدائرة  االستئناف 
عىل هذا احلكم الصادر من فضيلة الشيخ / )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، 
املسجل بعدد ٣٥٢٥١٦٢٨ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ، املتضمن دعوى/ )...( ضد )...(، 
املحكوم فيـه بام دون باطن الصك، وبدراسة احلكم وصـورة ضبطـه والئحته االعرتاضية 
تقرر باألكثرية املوافقة عىل احلكم األخري، وعىل رجوع ناظر القضية عن حكمه السابق فيام 
خيص املبلغ املحكوم عىل املدعي بدفعه، وباهلل التوفيق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى 

آلـه وصحبـه وسلم.
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 8اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بتبوك

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٦٢٤٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة تبوك

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٤ رقم القرار: ٣٥٣١٤٩٥٦ 

بيعا-احملكاسيارةا-اتعطلاتملحلكا-اطمبارداثمنها-اترصفايفاتملبيعا-اتعذرافحصها-ا
عدماتلبينةا-ايمنياتلنفيا-ارداتلدعوى.

ترصفاتملدعيايفاتملبيعاياعذرامعهاتلعلضاعىلاتخلربتء.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه بردِّ ثمن حمرك سيارة اشرتاه من املدعى 
عليه ثم تعطل بعد استعامله له بفرتة قصرية،كام طلب إلزامه بتسليمه ما دفعه من أجرة لنقل 
السيارة بعد تعطلها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر ببيع املحرك ودفع بأنه سليم ال 
عيب فيه وأن تعطله حصل بعد انتهاء فرتة الضامن، ولتعذر فحص املحرك بسبب ترصف 
املدعي فيه فقد طلب يمني املدعى عليه عىل نفي دعواه فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد 

حكم القايض برد الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، لدي أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية بتبوك، بناء عىل املعاملة 
املحالة إيلَّ من فضيلة الرئيس برقم ٣٥٦٦٢٤٦ يف ١٤٣٥/١/٣٠هـ، عليه حرض املدعي 
)...( بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( وادعى عىل احلارض معه )...( ... اجلنسية بموجب 
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رخصة اإلقامة رقم )...( قائاًل يف حترير دعواه: لقد اشرتيت من املدعى عليه مكينة سيارة 
الرجيع، إال  نوع )...( بمبلغ ثالثة آالف ومائتي ريال وقام بإركاهبا عىل سياريت مع أخذ 
أن السيارة تعطلت، فقمت بإرجاعها له وقام بتغيري بعض القطع بالسيارة، إال أن السيارة 
ملا  السيارة  أن  علاًم  القيمة،  مع  بأخرى ودفعتها رجيعا  املكينة  لتغيري  مما اضطرين  مل تصلح 
لذا  ريااًل،  ومخسني  مائة  بمبلغ  عليه  املدعى  لورشة  سطحة  عىل  بتحميلها  قمت  تعطلت 
دعواي،  هذه  ريااًل،  ومخسني  وثالثامئة  آالف  ثالثة  مبلغ  بدفع  عليه  املدعى  إلزام  أطلب 
يف  املدعي  ذكره  ما  بقوله:  أجاب  عنها  وسؤاله  عليه  املدعى  عىل  املدعي  دعوى  وبعرض 
دعواه من رشائه مني املكينة التي ذكر بالقيمة املذكورة فصحيح كله، إال أن املكينة ال عيب 
فيها، علاًم أن البيع تم بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ ومل يأت بالسيارة إال بعد شهرين تقريبًا 
والضامن املتفق عليه بيننا شهر واحد حسب الفاتورة، كام أن املدعي قام بالترصف باملكينة 
وبيعها رجيع وإبداهلا بأخرى فلام مل يرجعها يل إذا كانت متعطلة، لذا فإين غري مستعد ألن 
أدفع للمدعي املبلغ املذكور، هكذا أجاب، وبرد ذلك عىل املدعي وسؤاله عام ذكره املدعى 
عليه من إعادته للسيارة بعد فرتة الضامن فأجاب: فرتة الضامن كام ذكر املدعى عليه إال أين 
أحرضهتا هلم أكثر من مرة خالل فرتة الضامن وخيربوين بأن العطل يف قطع غيار أخرى وأنا 
أطلب يمني املدعى عليه عىل نفي العيب، هكذا أجاب، بعد ذلك ونظرًا لكون املكينة حمل 
الدعوى قام املدعي بالترصف هبا مما يتعذر معه الكشف عليها وعرضها عىل اخلرباء، ونظرًا 
عىل  عليه  املدعى  عىل  اليمني  عرض  جرى  فقد  عليه  املدعى  يمني  املدعي  ولطلب  لذلك 
نفي العيب فاستعد ألدائها فأذنت له، فحلف بقوله: أقسم باهلل العظيم بأين سلمت املدعي 
املكينة حمل الدعوى خالية من العيوب املخلة بالعقد بيننا واهلل عىل ما أقول شهيد، فبناء عىل 
ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث إن املدعي ترصف يف العني حمل الدعوى مما يتعذر 
العيب، وملَّا  معه عرضها عىل خرباء، وحيث إن املدعي طلب يمني املدعى عليه عىل نفي 
حلف املدعى عليه اليمني املطلوبة لذا فقد قررت رد دعوى املدعي جتاه املدعى عليه لعدم 
لتقديم  اعرتاضه واستعد  قرر  املدعي  االستحقاق، وبذلك حكمت، وبعرض احلكم عىل 
الئحة اعرتاضية فقد تسليمه نسخة من إعالم احلكم، كام جرى إفهامه بأن له مدة ثالثني 
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عيب

يومًا لتقديم اعرتاضه، فإذا مل يقدم اعرتاضه خالل املدة املقررة فقد سقط حقه يف االعرتاض 
نبينا  اهلل عىل  القطعية، وللبيان حرر يف ١٤٣٥/٥/١١هـ، وصىل  الصفة  واكتسب احلكم 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل رسول اهلل أما بعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة 
اجلزائية  املحكمة  من  الواردة  املعاملة  عىل  بتبوك  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية 
بتبوك برقم ٣٥٣٢٣٩٩٥ وتاريخ١٤٣٥/٦/١٠هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة 
الشيخ/ )...( وفقه اهلل برقم ٣٥٢٤٠٥٥٤ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١١هـ، اخلاص بدعوى/ 
)...( ضد/ )...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واملذكرة االعرتاضية وأوراق املعاملة 

تقررت املصادقة عىل احلكم، وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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سلم الثمن بعد جملس العقد فيكون فاسدا لتخلف رشطًا من رشوطه، لذا فقد ألزم القايض 
املدعى عليه أن يدفع للمدعي املبلغ املدعى به، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٥/٢١هـ، ولدي أنا )...( رئيس 
وتاريخ   ١٧٩٧ برقم  لدينا  املقيدة  املعاملة  عىل  وبناًء  طربجل،  بمحافظة  العامة  املحكمة 
 )...( حرض  وفيها  صباحًا،  العارشة  الساعة  متام  يف  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٧/٢٦هـ 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية 
موجب السجل املدين )...(، فادعى األول قائاًل: لقد اتفقت مع املدعى عليه عىل أن أسلمه 
أوىل،  حشة  ذرة  بلكة  آالف  تسعة  يسلمني  أن  عىل  ريال  ألف  وتسعون  تسعة  قدره  مبلغًا 
وطوهلا مخسة وثامنني سنتمرتًا فأكثر، ويكون ذلك بعد ثالثة أشهر من تاريخ االتفاق والذي 
كان يف ١٤٣٢/٩/٢هـ، وفعاًل قمت بتحويل املبلغ للمدعى عليه بعد يوم من االتفاق لكن 
املدعى عليه مل يسلمني ما اتفقنا عليه، وأطلب إلزامه بدفع هذا املبلغ وقدره تسعة وتسعون 
ألف ريال، هذه دعواي، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي يف 
بلكة ذرة  له تسعة آالف  أن أشرتي  املدعي طلب مني  أن  دعواه غري صحيح، والصحيح 
حشة أوىل وطوهلا مخسة وثامنني سنتيمرت فأكثر، عىل أن يكون سعر البلكة الواحدة من الذرة 
بقيمة قدرها أحد عرش ريااًل ويكون تسليم الذرة بعد ثالثة أشهر، فقام بتحويل املبلغ الذي 
ذكره يف حسايب، فقمت برشاء هذه الذرة من شخص اسمه )...( بمبلغ قدره مخسة وسبعون 
ألف ريال، لكن بدون تلبني وحصاد وإخراج، وبقي عندي بقية املبلغ ألجل هذه األمور 
وهي التلبني واحلصاد واإلخراج، فقام هذا الشخص برشاء البذور، وبعد ما بذر سحبت 
املزرعة منه ومن كفيله، وهو )...( وكانت بذور الذرة جاهزة للحصاد، فاتفقت مع املستأجر 
اجلديد وهو )...( بحصد الذرة، وكلفني ذلك مبلغ قدره ستة آالف ريال، وقمت بتلبني 
بمبلغ  الذرة  بلكة من  بإخراج كل  الواحدة، وقمت  للبلكة  بمبلغ قدره رياالن  الذرة  هذه 

 لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة طربجل 

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٢٣٧٧٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٢ رقم القرار:٣٥٢٤٢٠٩٥  

بيعا-اسملا-اعدماتقميلاتملقملافيها-اطمباردارأساتملالا-ادفعابالوكالةايفاتلعقدا-اعجزا
عناإثباتاتلدفعا-اتأخلاسبضاتلثمناعناجممساتلعقدا-ابطالناتلعقدا-اإلزتمابلدارأساتملال.

1ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)امناأسمفايفايشءافميقمفايفاكيلامعموماووزنا
معموماإىلاأجلامعموما(.

٢ا-امااجاءايفاكشافاتلقناعا)٨/٥٢٦(اأناتألصلايفاتلقابضاملالاغريهاتلضامن.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه برد رأس املال الذي سلمه له مقابل رشاء 
كمية من حمصول الذرة يسلمها له بعد ثالثة أشهر من تاريخ العقد، وذلك ألن املدعي قام 
بتحويل املبلغ بعد يوم من االتفاق إىل املدعى عليه إال أنه مل يسلمه املحصول املتفق عليه عند 
حلول أجله، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بتسلم املبلغ املدعى به وأنكر تعاقده مع 
ك حمصول الذرة، وبطلب البينة  املدعي عىل ما ذكر ودفع بأنه وكيل له ووسيط بينه وبني مالَّ
من املدعى عليه عىل ما دفع به أحرض شاهدين إال أن القايض قرر رد شهادهتام لكوهنا غري 
موصلة، ثم أدى املدعي اليمني عىل صحة دعواه طبق ما طلب منه، ونظرًا ألن املدعى عليه 
عجز عن إثبات ما دفع به، وألن األصل يف القابض ملال غريه الضامن، وألن العقد الذي 
بني الطرفني هو عقد سلم ومن رشوطه أن ُيقبض الثمن تامًا يف جملس العقد، وألن املدعي 
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سلم الثمن بعد جملس العقد فيكون فاسدا لتخلف رشطًا من رشوطه، لذا فقد ألزم القايض 
املدعى عليه أن يدفع للمدعي املبلغ املدعى به، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٥/٢١هـ، ولدي أنا )...( رئيس 
وتاريخ   ١٧٩٧ برقم  لدينا  املقيدة  املعاملة  عىل  وبناًء  طربجل،  بمحافظة  العامة  املحكمة 
 )...( حرض  وفيها  صباحًا،  العارشة  الساعة  متام  يف  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٧/٢٦هـ 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية 
موجب السجل املدين )...(، فادعى األول قائاًل: لقد اتفقت مع املدعى عليه عىل أن أسلمه 
أوىل،  حشة  ذرة  بلكة  آالف  تسعة  يسلمني  أن  عىل  ريال  ألف  وتسعون  تسعة  قدره  مبلغًا 
وطوهلا مخسة وثامنني سنتمرتًا فأكثر، ويكون ذلك بعد ثالثة أشهر من تاريخ االتفاق والذي 
كان يف ١٤٣٢/٩/٢هـ، وفعاًل قمت بتحويل املبلغ للمدعى عليه بعد يوم من االتفاق لكن 
املدعى عليه مل يسلمني ما اتفقنا عليه، وأطلب إلزامه بدفع هذا املبلغ وقدره تسعة وتسعون 
ألف ريال، هذه دعواي، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي يف 
بلكة ذرة  له تسعة آالف  أن أشرتي  املدعي طلب مني  أن  دعواه غري صحيح، والصحيح 
حشة أوىل وطوهلا مخسة وثامنني سنتيمرت فأكثر، عىل أن يكون سعر البلكة الواحدة من الذرة 
بقيمة قدرها أحد عرش ريااًل ويكون تسليم الذرة بعد ثالثة أشهر، فقام بتحويل املبلغ الذي 
ذكره يف حسايب، فقمت برشاء هذه الذرة من شخص اسمه )...( بمبلغ قدره مخسة وسبعون 
ألف ريال، لكن بدون تلبني وحصاد وإخراج، وبقي عندي بقية املبلغ ألجل هذه األمور 
وهي التلبني واحلصاد واإلخراج، فقام هذا الشخص برشاء البذور، وبعد ما بذر سحبت 
املزرعة منه ومن كفيله، وهو )...( وكانت بذور الذرة جاهزة للحصاد، فاتفقت مع املستأجر 
اجلديد وهو )...( بحصد الذرة، وكلفني ذلك مبلغ قدره ستة آالف ريال، وقمت بتلبني 
بمبلغ  الذرة  بلكة من  بإخراج كل  الواحدة، وقمت  للبلكة  بمبلغ قدره رياالن  الذرة  هذه 
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أن  إىل  ونظرًا  بلكة،  وأربعون  ومائتان  ألف  قدره  ما  املحور  أنتج  وقد  واحد،  ريال  قدره 
وأنا  كاماًل،  إنتاجي  أريد  وقال:  الذرة  استالم هذه  املدعي  قد خرس رفض وكيل  املرشوع 
دوري يف املرشوع جمرد وسيط بني املدعي وأصحاب الذرة، كام أن املدعي قد تواصل مع 
ذلك الشخص )...( وأبرم معه اتفاقا بأن حيسب له البلكة الواحدة من الذرة بثالثة وعرشين 
ريااًل، إضافة إىل أن يدفع ذلك الشخص)...( للمدعي مبلغًا قدره مائة ألف ريال أتعابًا له 
يف اسرتجاع املزرعة التي ُسحبت منه وذلك غري أتعاب املحامي، وهلذا كله فإن املرشوع قد 
خرس وأنا جمرد وسيط ووكيل للمدعي، ومل يبق له يف ذمتي سوى مبلغ قدره واحد وثالثون 
ألفًا ومخسامئة ريال، وذلك قيمة التلبني واحلصاد وإخراج الذرة من املحور، هكذا أجاب، 
وبرد ذلك عىل املدعي أجاب قائاًل: بعد ثالثة أشهر من االتفاق أخذ املدعى عليه يامطل يف 
ذلك  من  سحبت  املزرعة  وأن  الذرة  حمور  عىل  مشكلة  هناك  أن  أخربين  ثم  الذرة،  تسليم 
الشخص، فقمت باالتصال عىل ذلك الشخص ألجل استخراج حقي، فقلت له: سأبحث 
لك عن حمامي عىل أن تدفع يل مبلغًا قدره مائة ألف ريال، وأن أحسب عليه البلكة الواحدة 
االتفاق  هذا  من  تراجع  ثم  ذلك،  فوافق عىل  ريااًل  وعرشون  ثالثة  قدره  بمبلغ  الذرة  من 
بحجة أنه ليس بيني وبينه أي اتفاق هكذا أجاب فسألت املدعى عليه هل لديه بينة عىل ما 
مهلة  وأطلب  نعم  قائاًل  فأجاب  للمدعي  العقد  هذا  يف  ووكيل  وسيط  جمرد  وأنه  ذكر 
اجلنسية بموجب  )...( سعودي  فيها  إلحضارها، هكذا أجاب. ويف جلسة أخرى حرض 
السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضوره املدعى عليه وقرر )...( قائاًل: إنني وكيل رشعي 
عن املدعي )...(، وباالطالع عىل وكالته الصادرة من كتابة عدل جنوب جده برقم ٣٠٩٦٥ 
يف ١٤٣٣/٧/١٩هـ وجدت الوكالة من املدعي حال كونه وكياًل عن )...( وقد خوله حق 
املدعى عليه )...(، وهلذا فقد أخربت  املرفوعة من )...( ضد  الدعوى  املطالبة فيام خيص 
املدعو )...( أن هذه الوكالة ال ختوله حق املطالبة يف هذه القضية، وأن عليه إحضار وكالة 
ختوله حق املطالبة بالقضية املنظورة من املدعى ضد املدعى عليه ففهم ذلك ووعد بإحضارها، 
لديه من  اإلقامة رقم )...(، وبسؤاله عام  املدعى عليه )...( بموجب رخصة  وقد أحرض 
الذرة،  إيلَّ قبل موسم زراعة  املدعى عليه حرض  أن  العظيم  باهلل  قائاًل: أشهد  شهادة شهد 
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وأخربين أنه يريد أن يشرتي مني عدد عرشة آالف لبنة ذرة عىل أن يكون سعر اللبنة الواحدة 
من الذرة سبعة رياالت ونصف، وسلمني مبلغًا قدره مخسة وسبعون ألف ريال، عىل أنه يف 
موسم احلصاد أسلم له ما اتفقنا عليه من كمية الذرة، ويف موسم احلصاد حدثت مشكلة 
أنه تم سحب كامل املرشوع مني ومل أمتكن من تأمني كامل الكمية، وإنام استطعت  وهي 
تأمني ألف ومائتني وأربعني لبنة فقط، وقبل ذلك أخربين املدعى عليه أن هذه الكمية ختص 
املدعو )...( وأن عيّل االجتهاد يف تسليم الكمية، ثم اتصل عيّل املدعو )...( وسألني: هل 
اشرتى منك املدعى عليه ذرة؟ وسألني عن عددها وسعر اللبنة الواحدة، وبعدما ُسحب 
أنه مقدر الظرف الذي حدث يل وهو  مني املرشوع اتصل عيّل )...( مرة أخرى وأخربين 
اسرتجاع  أو  القضية  إهناء  ملساعديت يف  يقيم حماميا  أن  استعداد  وأنه عىل  املرشوع،  سحب 
حقوقي من الذي سحب املرشوع وهو )...( إذا أمنت مبلغًا قدره مائة ألف ريال وسلمتها 
للمدعى عليه، ومل أمتكن من تأمني املبلغ، ومازالت القضية قائمة بيني وبني )...(، هذا ما 
لدي من شهادة، هكذا شهد الشاهد، فسألت الشاهد: هل الذرة الذي جرى عليها االتفاق 
للمدعي أصالة أو للمدعى عليه؟ فأجاب قائاًل: بل للمدعى عليه، وأنا قد كتبت عقدًا بيني 
هكذا  أصالة،  للمدعي  أهنا  العقد  كتابة  عند  عليه  املدعى  أخربين  وقد  عليه  املدعى  وبني 
أجاب. ويف جلسة أخرى حرض فيها املدعي وكالة واملدعى عليه، وأحرض املدعي وكالة عن 
املدعي أصالة وكالة صادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة برقم )٣٤٨٦٣٠٨٦( يف 
الدعاوى  الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع  املطالبة وإقامة  ١٤٣٤هـ ختوله حق   /٧/٤
والرد عليها وطلب اليمني ورده واالمتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن واإلجابة 
وطلب  عليها  واالعرتاض  ونفيها  األحكام  وقبول  التحكيم  وطلب  والتعديل  واجلرح 
االستئناف والتامس إعادة النظر وإهناء ما يلزم يف حضور اجللسات يف مجيع الدعاوى لدى 
املبالغ بشيك لدى املحاكم الرشعية، وذلك بشأن القضية املرفوعة  مجيع املحاكم واستالم 
فقد  وعليه   ،)١٧٩٧( برقم  املحكمة  هبذه  املقيدة  احلقوقية  القضية  بخصوص   )...( ضد 
أحرض املدعى عليه )...(...اجلنسية باإلقامة رقم )...(، وبسؤاله عام لديه من شهادة شهد 
قائاًل: أشهد باهلل العظيم أنه قبل موسم زراعة الذرة يف عام ١٤٣٢هـ حرض املدعى عليه 
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)...( إىل األخ )...( وطلب منه أن يشرتي منه عرشة آالف بلكة ذرة، عىل أن يكون سعر 
البلكة الواحدة سبع رياالت أو سبع رياالت ونصف الريال ال أذكر بالضبط، وبعد ما رأى 
املدعى عليه حمور الذرة كتب بينه وبني )...( عقدًا أنا من شهوده، والتزم املدعى عليه بأن 
الذرة  هذه  أن  عليه  املدعى  أخربنا  وقد  ريال،  ألف  سبعون  قدره  الذي  املبلغ   )...( يسلم 
ألحد معارفه، ثم حصلت مشكلة يف املرشوع حيث تم سحب املرشوع فلم يتم إنتاج الذرة 
بالشكل املطلوب ومل تنتج الكمية املتفق عليها، فاتصل املدعى عليه عىل صاحبه الذي أخربنا 
التي حصلت للمرشوع  الذرة له وأخربه بذلك، ثم فهمت أن صاحبه سيتبنى القضية  أن 
ويقوم بحل املشكلة، علاًم أن املدعى عليه قد استلم املنتج من الذرة، هذا ما لدي من شهادة، 
هكذا شهد الشاهد، وبعرض الشاهدين وشهادهتام عىل املدعي وكالة أجاب قائاًل: الشاهدان 
ال أعرفهام وأيضًا شهادهتام ال أدري عنها، والصحيح ما جاء يف إجابة موكيل وال صحة ملا 
خالفها، هكذا أجاب، فسألت املدعى عليه عن العقد املربم بينه وبني شاهده )...( فأجاب 
قائاًل: العقد موجود لدي وسأحرضه يف اجللسة القادمة، هكذا أجاب. ويف جلسة أخرى 
حرض فيها املدعي وكالة واملدعى عليه وأحرض املدعى عليه العقد املربم بينه وبني الشاهد 
)...( الذي اشرتى الذرة واملدون يف تاريخ ٢٠١١/٨/٢٢م ونصه: “تم بحمد اهلل االتفاق 
يبيع  أن  ثان  طرف   )...( واألخ/  أول  كطرف   )...( رقم  إقامة  )...(حامل  من/  كل  بني 
الطرف األول للطرف الثاين عدد #١٠٠٠٠# عرشة آلف بلكة ذرة تلبني وليجر مقاس من 
٨٥ إىل ٩٠سم يرتاوح الوزن من ٢٠ كيلو إىل ٢٥ كيلو بسعر البلكة ٧.٥ ريال سبعة رياالت 
ونصف، عىل أن يكون احلصاد والتلبني والتطليع عىل الطرف الثاين وذلك من الذرة املزروعة 
اسمه   )...( ثاين  طرف  وتوقيعه.  اسمه   )...( أول  طرف  واملوفق.  واهلل   ،)...( بمرشوع 
وتوقيعه شاهد )...( اسمه وتوقيعه”. وقد أرفق صورة من هذا العقد يف املعاملة، وبعرض 
هذا العقد عىل املدعي وكالة وسؤاله عنه أجاب قائاًل: هذا العقد ال أدري عنه، فقد تم بني 
املدعى عليه والشاهد )...(، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال املدعي وكالة عام ذكره املدعي 
البيع الذي تم هو وساطة وأنه وكيل عن موكله يف رشاء الذرة  عليه من أنه دوره يف عقد 
فأجاب قائاًل: هذا غري صحيح، بل موكيل تعاقد مع املدعى عليه مبارشة، وقد التزم املدعى 
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عليه بإحضار الذرة املتفق عليها بعد ثالثة أشهر من التعاقد، هكذا أجاب، فسألت املدعى 
عليه: هل لديه زيادة بينة؟ فأجاب قائاًل: نعم، لدي الوالد فهو يعلم بجميع تفاصيل هذه 
القضية وليس لدي غريه، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال املدعى عليه عن إجابته يف اجللسة 
الذي   )...( للشاهد  ريال  ألف  مخسة وسبعون  قدره  مبلغًا  دفع  أنه  ذكر  أنه  حيث  األوىل، 
اشرتى منه حمور الذرة، وبقي عنده بقية املبلغ الذي استلمه من املدعي أصالة، ثم قام بحصد 
بتلبني  قام  ثم   ،)...( اجلديد  املستأجر  مع  اتفق  أن  بعد  ريال  قدره ستة آالف  بمبلغ  الذرة 
وإخراج كل بلكة ذرة بمبلغ قدره ثالثة رياالت، ثم ذكر أن بذمته للمدعي أصالة مبلغ قدره 
واحد وثالثون ألفًا ومخسامئة ريال، فكيف بقي عنده هذا املبلغ؟ فأجاب قائاًل: لقد طلب 
مني املدعي أصالة أن أشرتي له تسعة آالف بلكة ذرة، فاشرتيت عرشة آالف بلكة ذرة يل 
منها ألف بلكة ذرة، فكان ما دفعته للمدعو )...( من دراهم املدعي أصالة مبلغ قدره سبعة 
وستون ألفًا ومخسامئة ريال، وتبقى عندي له واحد وثالثون ألفًا ومخسامئة ريال، ثم ملا سحب 
املرشوع قمت بحصد الذرة بستة آالف ريال بعدما اتفقت مع املستأجر اجلديد، ثم قمت 
بتلبني الذرة وإخراجها بثالثة رياالت لكل بلكة ذرة، فخرج ما قدره ألف ومائتان وأربعون 
بلكة ذرة، لكن املدعي أصالة رفض استالمها، فقمت ببيعها لصالح املدعي أصالة يف جدة 
قدره  مبلغ  إىل جدة  الذرة  نقل هذه  كلفني  وقد  ذرة،  بلكة  لكل  رياال  ثالثون  قدره  بمبلغ 
رياالن ومخسون هللة لكل بلكة ذرة، فكان الصايف من املبلغ بعد خصم قيمة احلصاد وتلبني 
الذرة وإخراجها ونقلها إىل جدة إضافة إىل قيمة التحميل وقدرها مخسة وسبعون هللة لكل 
ثالثة  قدره  مبلغ  ذرة  بلكة  لكل  هللة  وعرشون  مخسة  وقدرها  الدالل  وقيمة  ذرة،  بلكة 
وعرشون ألفًا ومائة وأربعون ريااًل، وهذا املبلغ للمدعي أصالة مع املتبقي من رأس املال 
الذي سلمه يل وقدره واحد وثالثون ألفًا ومخسامئة ريال، هكذا أجاب، ثم سألته: متى قام 
املدعي أصالة بتحويل املبلغ؟ فأجاب قائاًل: لقد طلب مني عدة مرات أن أقوم بالبحث له 
الذرة  عن ذرة حتى يقوم برشائها، فقمت بالبحث له عن ذلك، وبعد شهرين وجدت له 
أن  والدي  فأخربه  والدي  من  طلب  قد  ذلك  قبل  وكان  له،  أشرتهيا  أن  فأمرين  فأخربته، 
يكلمني، هكذا أجاب. ويف جلسة أخرى حرض فيها املدعي أصالة واملدعي عليه، فسألتهام: 
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هل لدهيام ما يريدان إضافته عىل ما سبق ضبطه؟ فأجابا بالنفي، فسألت املدعى عليه: هل 
تريد يمني املدعي أصالة عىل نفي ما ذكره؟ فأجاب قائاًل: أنا ال أقبل يمينه، هكذا أجاب، 
اليمني  أن حذرته من مغبة  بعد  أن حيلف  منه  اليمني فطلبت  املدعي أصالة ألداء  واستعد 
الكاذبة، فقال: ال أحلف إال عىل بر فأذنت له، فحلف قائاًل: واهلل العظيم إين تعاقدت مع 
ثالثة  بعد  يسلمني  أن  ريال، عىل  ألف  وتسعني  تسعة  أسلمه  أن  مبارشة عىل  عليه  املدعى 
يومني،  أو  بيوم  العقد  جملس  بعد  املبلغ  هذا  له  حولت  وقد  ذرة،  بلكة  آالف  تسعة  أشهر 
وأقسم باهلل العظيم أن دور املدعى عليه يف هذا العقد بصفته أصياًل وليس وسيطًا أو وكياًل، 
هكذا حلف، فبناء عىل ما تقدم عىل الدعوى واإلجابة واالطالع عىل أوراق املعاملة، ونظرًا 
إىل أن املدعى عليه دفع أن دوره يف هذا العقد بصفته وسيطًا ووكياًل للمدعي أصالة وأن 
املرشوع الذي وضع فيه املبلغ املدعى به قد خرس وأنكر ذلك املدعي أصالة، ونظرًا إىل أن 
األصل يف القابض ملال غريه الضامن انظر كشاف يف القناع )٨/٥٢٦(، ونظرًا إىل أن املدعى 
عليه مل حيرض بينة موصلة عىل ما ذكر فشهادة الشاهدين ال تدل عىل أنه وسيط يف هذا العقد 
بل إن العقد املربم بينه وبني شاهده يدل عىل أصالته يف التعاقد وشهادة والده غري مقبولة، 
ونظرًا إىل أن هذا العقد الذي بني الطرفني هو عقد سلم ومن رشوط هذا العقد أن ُيقبض 
الثمن تامًا يف جملس العقد لقوله صىل اهلل عليه وسلم: “من أسلف يف يشء فليسلف يف كيل 
معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم”، رواه عبد الرزاق وابن أيب شيبة واحلاكم وصححه 
عىل رشط الشيخني وانظر املغني )٤٠٨/٦(، ونظرًا إىل أن املدعي ذكر أنه حول هذا املبلغ 
للمدعى عليه بعد جملس العقد، وهلذا فإن العقد الذي بينهام فاسد لتخلف رشط من رشوطه، 
ونظرًا إىل أن املدعي أصالة قد حلف يمني االستظهار، وهلذا كله فقد ألزمت املدعى عليه أن 
يدفع للمدعي مبلغًا قدره تسعة وتسعون ألف ريال، وبذلك حكمت واهلل أعلم وأحكم، 
ولدى إعالن احلكم عىل املدعى عليه قرر عدم قناعته وطلب رفع احلكم ملحكمة االستئناف، 
األربعاء  يوم  يف  باحلضور  وأفهمته  لطلبه،  فأجبته  اعرتاضية  الئحة  لتقديم  واستعد 
١٤٣٤/١١/١٢هـ واستالم نسخة احلكم وتقديم الئحته االعرتاضية خالل ثالثني يومًا، 
فإن مل يقد الئحته خالل هذه الفرتة سقط حقه يف االعرتاض واكتسب احلكم الصفة القطعية، 
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وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٠هـ.
واملدعى  وكالة  املدعي  حرض  ١٤٣٥/٢/٨هـ  األربعاء  يوم  ويف  وبعد،  وحده  احلمد 
عليه، وعليه فقد جرى سؤال املدعى عليه عام ذكر يف الئحته االعرتاضية وأنه قد اتفق مع 
لقد  نعم  قائاًل:  فأجاب  الصلح،  هذا  خالف  أصالة  املدعي  وأن  صلح  عىل  وكالة  املدعي 
اصطلحت مع املدعي وكالة عىل أن أسلمه بلك الذرة املتفق عليه وقدرها تسعة آالف بلكة 
ذرة برشط أن يسلمني مبلغًا قدره مخسون ألفًا وسبعامئة ريال )٥٠٧٠٠ ريال( باقي حساب 
قيمة أعالف سابقة، ويكون دفع هذ املبلغ بعد شهرين فقط، وقد شاهد املدعي وكالة البلك 
املتفق عليه بعد أن اتصل عىل موكله يف جدة وأخرب موكله بموافقته عىل هذا الصلح، وبعد 
أال  يل  وذكر  املذكور،  باملبلغ  الشيك  وكالة  املدعي  يل  أحرض  يومًا  عرش  مخسة  تقريبًا  فرتة 
أرصفه إال بعد مخسة أشهر فرفضت ذلك؛ ألن املدة املتفق عليها يف الصلح شهران فقط، 
وأنا أطالب هبذا الصلح ومستعد إلحضار البلك، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعي 
وكالة وسؤاله عام ذكره املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعى عليه صحيح، فقد ذكر يل 
املدعى عليه مبدأ هذا الصلح الذي ذكر، وقلت له: سآخذ موافقة موكيل عليه، فلام اتصلت 
عىل موكيل ذكرت له هذا الصلح ورغبة املدعى عليه به ومل أذكر له مدة تسليم املبلغ وقدرها 
شهران فوافق عىل ذلك، ثم ملا أحرضت الشيك للمدعى عليه رفض استالمه ألن موعد 
املدة  أنا وضعت هذه  فقال:  بذلك  فاتصلت عىل موكيل وأخربته  بعد مخسة أشهر،  رصفه 
حتى أستطيع بيع البلك وإعطاء املدعى عليه املبلغ املتفق عليه، وقال: ال أستطيع أن أعطيه 
هذا املبلغ بعد شهرين، وهلذا فلم يتم هذا االتفاق وتم السري يف هذا الدعوى، هكذا أجاب، 
وعندما سمع املدعى عليه ذلك قال: أنا سألت املدعي وكالة عن مدة تسليمه املبلغ املتفق 
عليه فقال يل: سنسلمه لك بعد شهرين وال أدري ماذا حصل بينه وبني موكله، هكذا قال، 
تقريبًا، هكذا  قبل سنة  قائلني: حصل  فأجابا  االتفاق؟  متى حصل هذا  الطرفني:  فسألت 
أجابا. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة ومل حيرض املدعى عليه وقررت استكامل النظر 
يف هذه القضية وقرر املدعي وكالة قائاًل: إنه ملا تم االتفاق بيني وبني املدعى عليه مل يكن 
معي وكالة من موكيل ومل يوكلني يف الصلح، وإنام سعيت يف ذلك حتى أهني القضية التي 
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بينهام، هكذا قرر، وهلذا كله وبعد سامع إجابة الطرفني فيام يتعلق بام ُذكر يف الالئحة فلم أجد 
فيهام ما يؤثر فيام أجريته، وال زلت عىل ما حكمت به، وقررت رفع احلكم مع كامل أوراق 
املعاملة ملحكمة االستئناف بمنطقة اجلوف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ.

حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بطربجل 
املحكمة  املقيدة لدى هذه  برقم ٣٥١٢٦٢٠٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ،   )...( الشيخ/ 
برقم ٣٥١٣٣٣٦٦٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٨هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلته برقم 
٣٤٣٥٩٨٢٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ، اخلاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( يف مطالبة 
مالية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة 
مع  احلكم،  عىل  املصادقة  تقرر  الدائرة  فإن  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه 
تنبيه فضيلته إىل إحلاق خالصة وافية ملا تم ضبطه بعد صدور احلكم يف اجللستني املؤرختني 
آله  نبينا حممد وعىل  املوفق، وصىل اهلل عىل  يف ١٤٣٥/٢/٨هـ و١٤٣٥/٤/١٦هـ، واهلل 

وصحبه وسلم.
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 ل٥تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة اخلرج

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٩٦٦٣٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٧ رقم القرار:٣٥٣٥٤٦٢٨  

بيعا-ارسلامنحةاأرضا-اطمبةانقلاتملمكيةا-اتملبيعامنحةاملاختصصا-ابيعامااالايممكا-ا
إبطالاتلبيعا-ارداتلدعوىا-اإعادةاتلثمنالممدعي.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)الاتبعامااليساعندك(.

أقام املدعى دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بنقل ملكية أرض إليه لكونه اشرتى منه 
رقم منحها وسلم له الثمن، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه باعه 
رقم منحة أرض حصل عليها وأن األرض مل يتم ختصيصها له وال حتديد موقعها، وقد أقر 
املدعي بصحة جواب املدعى عليه، ونظرًا ألن البيع باطل لعدم متلك املدعى عليه ملا باعه، 
لذا فقد أبطل القايض بيع املدعى عليه ملنحة األرض التي مل ختصص عىل املدعي وحكم برّد 
الدعوى وألزم املدعى عليه بإعادة كامل املبلغ املستلم للمدعي، ثم صدق احلكم من حمكمة 

االستئناف. 

اخلرج،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدّي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  بالنيابة  باخلرج  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناًء 
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٣٥٢٩٦٦٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٤٦٠٥٦٨ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٥/١٨هـ، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ افتتحت اجللسة الساعة 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  ربع  إال  العارشة 
قائاًل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( معه  احلارض  عىل  وادعى 
بتاريخ  حائل  يف  تقع  أرض  عن  عبارة  منحة  عليه  املدعى  من  اشرتيت  عليه:  دعواه  يف 
١٤٣١/٠٩/٢٩هـ، وسلمت له ثالثة وعرشين ألف ريال ومل يفرغ األرض باسمي؛ لذا 
أطلب إلزام املدعى عليه بإفراغ األرض باسمي، هذه دعواي، وبسؤال املدعى عليه أجاب 
قائاًل: ما ذكره املدعي يف دعواه غري صحيح، فلم أقم ببيعه قطعة أرض، وإنام بعت له رقم 
منحة طلبتها من عام ١٤١٨هـ ومل خيصص يل أي موقع، وال أعلم أين مكاهنا وال مساحتها 
ومل أقم بحيازهتا ومل يصدر أي صك يف املوضوع، وأنا غري مستعد لإلفراغ، هكذا أجاب، 
وبعرضه عىل املدعي قال: ما ذكره املدعي صحيح، حيث اشرتيت منه رقم منحة يف حائل 
ومل ختصص ومل حتدد، وأعطاين وكالة إلكامل إجراءاهتا، هكذا قرر، فبناًء عىل ما تقدم من 
الدعوى واإلجابة، وحيث أقّر املدعى عليه بدعوى املدعي من أنه باعه قطعة أرض ولكنها 
رقم منحة مل ختصص بعد ومل تفرز ومل يصدر هبا ما يثبتها وال موقعها وال مساحتها وقبل أن 
يملكها املدعى عليه وحيوزها، وحيث صادق املدعي عىل ذلك، وحيث إن البيع باطل لعدم 
متلك املدعى عليه ملا باعه، ولقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: “ال تبع ما ليس عندك”، وألن 
من رشوط صحة البيع ثبوت متلك املبيع للبائع، لذلك كله فقد أبطلت بيع املدعى عليه عىل 
املدعي ملنحة األرض التي مل ختصص، وحكمت برّد دعوى املدعي عىل املدعى عليه بإلزامه 
باإلفراغ، وحكمت عىل املدعى عليه بإعادة كامل املبلغ املستلم وقدره ثالثة وعرشون ألف 
ريال للمدعي، وبإعالم الطرفني باحلكم جرى إفهامهام بأنه سيجري تسليمهام نسخة من 
احلكم بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ، وأن من له اعرتاض عىل هذا احلكم فله التقدم بمذكرة 
يقدم  مل  وإذا  املحكمة،  إدارة  لدى  تودع  التاريخ  ذلك  من  يوما  ثالثني  خالل  اعرتاضية 
املعرتض اعرتاضه خالل تلك املدة فإن حقه يف طلب االستئناف والتدقيق يسقط ويكتسب 
احلكم القطعية، وذلك طبقا للمواد ١٧٦ و١٧٩ و١٨٧ و١٨٨ من نظام املرافعات، وكان 
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ختام اجللسة يف الساعة العارشة والنصف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه. وسلم حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ

احلقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  باخلرج  العامة  املحكمة  من  الواردة  املعاملة  عىل  بالرياض  االستئناف  بمحكمة 
وتاريخ   ٣٥١٤٦٠٥٦٨ برقم  لدينا  واملقيدة  ١٤٣٥/٧/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٥١٤٦٠٥٦٨
 ،)...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٨/٧هـ 
املسجل برقم ٣٥٢٩٣٩٤١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، اخلاص بدعوى / )...( . ضد/ 
يوجب  ما  يظهر  مل  املعاملة  وأوراق  والالئحة  الضبط  وصورة  الصك  وبدراسة   ،)...(

االعرتاض، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ٥1تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٤٥٠٦٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢١ رقم القرار:٣٥٣٢٥٠٣٠  

بأحدمهاا-ا تلبائعا ترصفا تملنحانيا-ا صدورا تلثمنا-ا تقميلا أرضنيا-ا منحا أملا بيعا-ا
مطالبةابقيماهاا-اطمبانقلاممكيةاتألخلىا-اإسلتراتلبائعابقبضاتلثمنا-ادفعهابعدمارشعيةا

تلبيعا-ابيعاباطلا-اإلزتمابلداتلثمن.

مااروياأناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاهنىاعناربحامااملايضمن.

أقام املدعى دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بتسليمه قيمة أرض ونقل ملكية أرض 
أخرى له وذلك ألنه اشرتى من املدعى عليه أمر املنح الذي خصصت األرضني بناء عليه 
بعد أن وكله املدعى عليه بمتابعة إجراءاهتا، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بتسلمه 
ثمن أمري املنح من املدعي ودفع بأن البيع حمرم رشعا ونظاما، ونظرًا ألن البيع الذى يدعيه 
املدعي بيع باطل، وألنه ادعى بذل جهد يف تطبيق املنحة والتعقيب عليها، لذا فقد حكم 
له  أن  املدعي  وأفهم  إليه،  املدعي  من  تسلمه  الذي  املبلغ  برد  عليه  املدعى  بإلزام  القايض 
فاعرتض  ذلك،  سوى  عام  النظر  ورصف  املنحة  تطبيق  يف  جهده  عىل  املثل  بأجرة  املطالبة 

املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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بالرياض، وبناء عىل  العامة  القايض يف املحكمة  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤١٤٥٠٦٢ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٧٧٠٨١٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ، 
افتتحت اجللسة، وفيها حرض )...( سعودي  املوافق ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ  ويف يوم االثنني 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية 
املدعى عليه هذا  لقد عرض عيل  قائال يف دعواه عليه:  املدين رقم )...(  السجل  بموجب 
احلارض أمرين ساميني بمنحه ووالده قطعتي أرض ٣٠م يف ٣٠م بالرياض، وكال األمرين 
مخسة  بمبلغ  األمرين  هذين  منه  اشرتيت  وقد  ١٤٢٥/٥/١٠هـ،  يف   ٦/٦٨٦٨ برقم 
ونقدا،  عدا  له  سلمتها  وقد  ريال،  ومخسمئة  ألفا  عرش  اثنا  أمر  لكل  ريال  ألف  وعرشين 
فيها حق  باملعاملة جعل يل  وقد وكلني هو وأبوه وكاالت هبذا اخلصوص مرفقة صورها 
متابعة األمر السامي واستخراج الصك والبيع والرشاء، وقد حاولت تطبيق هاتني املنحتني 
الصك، وملا  للمجمعة وقد سعيت يف استخراج  بالدرعية وتعذر ذلك، ثم جرى حتويلها 
تبقى حتويل املعاملة من البلدية إىل كتابة العدل قام املدعى عليه هذا احلارض بتوكيل شخص 
آخر يدعى )...(، وقد حرض املدعى عليه هذا احلارض ووالده واستلام صكي املنحتني األوىل 
للمدعى عليه هذا احلارض رقم القطعة )...( من املخطط املعتمد رقم )...( بموجب الصك 
الصادر من كتابة عدل املجمعة برقم ٣/٨ يف ١٤٣٤/٣/٢٤هـ، وصك والد املدعى عليه 
ال حيرضين رقمه، وقد أقمت دعوى عىل والد املدعى عليه يف حمكمة اجلمش، وحلف والد 
املدعى عليه أنه مل يستلم من ابنه أي مبلغ وأنه ال يعلم أنني اشرتيت املنحتني، لذا أطلب 
إلزام املدعى عليه هذا احلارض بأن يفرغ يل منحته بالصك املذكور آنفا، وأن يعطيني قيمة 
منحة والده مبلغا قدره مائتي ألف ريال، هذه دعواي، وبسؤال املدعى عليه أجاب بقوله: 
القادمة حمررا، ورفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة  أطلب مهلة إلحضار جوايب يف اجللسة 
القضائي  املكتب  بعمل  القائم  بالرياض  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  لدي  أخرى 
)...(، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض الطرفان، 
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وقدم املدعى عليه جوابا حمرر ومكتوبا نصه: )أواًل: ال يوجد لدى املدعي عقد بيع ليثبت به 
صحة ما يدعيه ومن الثابت أن املدعي عليه بينة األمر الذي يدعيه. ثانيًا: أن ما يدعيه املدعي 
من رشائه ألمر ساٍم فهو غري صحيح رشعًا ونظاما؛ ألن املبيع مل يكن موجودا وحمددا وقتها، 
وقد هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن بيع الغرر، كام أنني مل يكن لدي علم بحرمة هذا 
البيع. ثالثًا: املدعي أمهل األمر السامي وأكملت إجراءاهتا يف حمافظة املجمعة عن طريق وكيل 
آخر، يف مراجعة البلدية ووزارة البلدية والشؤون القروية بالرياض واملكتب اهلنديس وكتابة 
العدل بمحافظة املجمعة. رابعًا: املدعي قام ببيع األوامر البن عمه العميد/ )...(، الذي 
يعمل باحلرس الوطني بالقصيم بمبلغ ٤٠ ألفا لكال األمرين. خامسًا: أن األمر السامي هو 
جمرد وعد بإعطاء أرض ال يعلم مقدارها وال ظروفها وال ميعاد حصويل عليها، فكيف يل 
بيعها؟ فهذا البيع خيالف رشيعتنا اإلسالمية وال جيوز، فبيع األرض قبل ختصيصها واستالم 
ملكيتها ال يصح؛ ألن املالك غري قادر عىل تسليمها ومل تدخل يف ملكه بعد، وإنام األمر هو 
عليه  اهلل  قال صىل  وقد  حقيقيا،  استقرارا  امللك  تستقر يف  ومل  باملنح  الدولة  من  وعد  جمرد 
وسلم: ال حيل سلف وبيع، وال رشطان يف بيع، وال ربح ما مل يضمن وال بيع ما ليس عندك. 
رواه الرتمذي وغريه، وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح. وسئل الشيخ ابن باز رمحه اهلل: 
ما رأيكم يف الذين يأخذون منح األرايض يأخذون رقمها ويبيعوهنا قبل استالمها؟ فأجاب: 
هذا ال جيوز، هذا غرر، ما جيوز حتى حيوزها؛ يعرفها ويتم ملكه عليها. فمن رشوط صحة 
البيع يف الفقه االسالمي: أن يكون املبيع مقدورًا عىل تسليمه، فال يصح بيع سيارٍة مفقودٍة، 
هريرة  أيب  حديث  ذلك  ودليل  التسليم.  عىل  القدرة  لعدم  ذلك،  ونحو  اهلواء،  يف  طرٍي  أو 
ريض اهلل أن النبي صىل اهلل عليه وسلم: “هنى عن بيع الغرر”، أن يكون املبيع معلومًا عند 
البائع واملشرتي وقت العقد، فال يصح بيع يشٍء جمهول؛ كأن يقول: بعتك سياريت، فيقول 
املشرتي: قبلت، وهو مل ير السيارة وال يعلم صفاهتا، ودليل ذلك حديث أيب هريرة ريض اهلل 
عنه السابق يف النهي عن بيع الغرر، والعلم باملبيع يتحقق بأحد أمرين: األول: برؤية املبيع 
وقت العقد، أو قبله بزمٍن يسري ال يتغري فيه املبيع عادة. والثاين: بوصفه وصفًا منضبطًا يقوم 
مقام رؤيته، وهذا مل حيدث معنا، وبذلك انتفت رشوط عقد البيع من القدرة عىل التسليم 
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ومن إمكانية التسليم نفسها أو وصف اليشء وصف يعدم جهالته. ولقد اشرتكنا كلنا يف 
دعوى  برد  القضاء  فضيلتكم  من  ألتمس  لذلك  جائز.  غري  وأنه  غرر  بيع  عقد  أنه  جهالة 
وبعرضه عىل  السابقة،  مطالبتي  إنني مرص عىل  قائال:  قرر  املدعي  وبعرضه عىل  املدعي(، 
املدعى عليه أجاب قائال: إنه براءة لذمتي أن املدعى عليه مل يعطني مخسة وعرشين ألف ريال 
بل أعطاين ستة وعرشين ألف ريال، وال مانع من إعادهتا وتقدير أجرة تعقيبه عىل األرض 
وأعطيه إياها، هكذا قرر، وبعرضه عىل املدعي أجاب قائال: إين أرفض هذا العرض ومرص 
عىل دعواي، ثم جرى عرض الصلح عىل الطرفني فرفض املدعي الصلح إال بامئة ومخسني 
ألف ريال، ورفض ذلك املدعى عليه، وجرى حماولة الصلح بني الطرفني فتمسك )...(، 
ثم جرى تالوة ماجرى ضبطه عليهام فصادقا عليه، فبناء عىل ماتقدم من الدعوى واإلجابة، 
وبام أن البيع الذي يدعيه املدعي بيع باطل من عدة أوجه لغرره الفاحش وبيع ما ال يملك، 
ولنهي صىل اهلل عليه وسلم عن بيع اليشء قبل قبضه )ال تبع شيئا حتى تقبضه(، وألن فيه 
ربحا ملا مل يضمن وقد هنى صىل اهلل عليه وسلم عن ربح ما مل يضمن، وبام أن املدعي له جهد 
يف تطبيق املنحة والتعقيب عليها يستحق عليها أجرة املثل، لذلك كله حكمت بام ييل: أوال/ 
أن يدفع املدعى عليه للمدعي ستة وعرشين ألف ريال ثمن البيع الذي حصل سابقا وأقر 
املثل  بأجرة  املطالبة  للمدعي  ثانيا/ حيق  الطرفني.  املربم بني  العقد  لبطالن  املدعى عليه  به 
النظر عام سوى ذلك  ثالثا/ رصفت  املطالبة بذلك متى شاء.  له  املنحة  بتطبيق  عىل جهده 
من دعوى املدعي. وبعرضه قرر املدعى عليه قناعته به وقرر املدعي عدم قناعته به وطلب 
االستئناف، وقرر قائال: سأقدم اعرتايض عند رئيس املحكمة، فجرى إعطاؤه صورة من 
الصك ورفض استالم صورة احلكم، فأفهمته بوجوب تقديم مالديه خالل ثالثني يوما تبدأ 
من غدا الثالثاء، ويسقط حقه يف االستئناف بعدها، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالرياض يف يوم االثنني 
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املوافق ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة ٢٩: ١٠، وفيها حرض املدعي واملدعى 
وتاريخ   ٣٥٢٧٩٧٢٥ رقم  بالقرار  االستئناف  حمكمة  مقام  من  املعاملة  عادت  وقد  عليه، 
١٤٣٥/٦/١٥هـ الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة احلقوقية الرابعة، واملتضمنة 
املالحظة باألكثرية بام نصه: )الحظت الدائرة باألكثرية ما ييل: أوال/ مل يطبق فضيلة حاكم 
القضية املادة ١٦٦ من نظام املرافعات الرشعية. ثانيا/ صورة الضبط ينقصها جلسة احلكم 
وال بد من إرفاق صورة كاملة مصادق عليها بأهنا طبق األصل. ثالثا/ ذكر املدعي أنه سبق 
أن صدر دعوى بشأن املنحتني أقيمت يف حمكمة اجلمش ومل يتحقق من هذه الدعوى ويرفق 
صورة من احلكم بام عليه من تظهريات إن وجدت. رابعا/ حكم فضيلته عىل املدعى عليه 
ذلك.  عىل  الرشعي  مستنده  يبني  ومل  البيع  ثمن  من  ريال  ألف  وعرشين  ستة  مبلغ  بدفع 
ملالحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم. وباهلل التوفيق(، واستكامال ملا طلبه أصحاب الفضيلة فقد 
جرى تالوة ما سبق ضبطه عىل الطرفني من اجللسة السابقة جللسة احلكم فصادق الطرفان 
الثانية من إرفاق صورة من الضبط مصدق عليها فقد تم  عليها، وأما ما يتعلق باملالحظة 
استكامل ذلك، وأما ما يتعلق باملالحظة الثالثة فقد جرى سؤال الطرفني فقرر املدعي قائال: 
إن القضية املرفوعة يف حمكمة اجلمش هي ضد والد املدعى عليه فيام خيص منحته وتوجهت 
اليمني بحق والده فحلف عىل ذلك وقنعت باحلكم، وبسؤاله عن صورة من هذا احلكم أبرز 
تارخيه ١٤٣٤/٥/٢٨هـ،  برقم ١٣  املدعى عليه صورة صك صادرة من حمكمة اجلمش 
وتم إرفاق صورة منه يف املعاملة، وأما ما يتعلق برابعا فمستندي يف ذلك أن املدعى عليه أقر 
بأنه استلم من املدعي ستة وعرشين ألف ريال؛ وذلك ألن العقد باطل رشعا ومن لوازم 
بطالنه انتهاء آثاره، وقد استلم املدعى عليه من املدعي ستة وعرشين ألف ريال، فإذا أبطل 
العقد جيب أن يعود املبلغ ملن دفعه وهو املدعي، وهذا هو مستندي الرشعي، أيضا لقوله 
قررت  الفضيلة  أصحاب  طلبه  ما  استكامل  وبعد  لذا   ،Z²±°] تعاىل: 
وباهلل   ١١  :١٥ الساعة  متام  يف  اجللسة  وأغلقت  الزمها  إلكامل  لالستئناف  املعاملة  إعادة 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ.
االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة  احلقوقية  الدائرة  اطلعت  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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بالرياض عىل املعاملة الواردة هلا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض باخلطاب رقم 
٣٥١٥٠٣٦٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤هـ، واملقيدة لدينا بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٥هـ، املرفق 
القايض  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٢١٤٢٩٦ رقم  الصك  هبا 
والذي   ،)...( ضد /   )...( من /  املقامة  الدعوى  يف  احلكم  املتضمن   ،)...( باملحكمة / 
ما  وبدراسة  ١٤٣٥/٦/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٧٩٧٢٥ رقم  بالقرار  عليه  لوحظ  أن  سبق 
أجراه فضيلته بعد املالحظة قررت الدائرة املصادقة عىل احلكم، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٥٢تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالدمام

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٥١٣٨١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٦ رقم القرار:٣٥١٨٧٧٣٦  

شيكا تلدعوىا-ا إنكارا تلثمنا-ا طمبا مؤجلا-ا ثمنا نقديةا-ا بأورتقا ذهبا بيعا-ا
بالثمنا-ادفعابكونهاأدتةاضامنا-انكولاعنايمنياتلنفيا-ايمنياتملدعيا-اعقداباطلا-افقخا

تلعقدا-اإلزتمابلداتلذهبا-احكلاحضوري.

رداتليمنياعىلاتملدعي.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه مبلغ قدره مائة ومخسة وأربعون 
ألف ريال نظري رشاء املدعى عليه منه ذهبًا خامًا وزنه مخسامئة جرام هبذا الثمن مقسطًا عىل 
أقساط شهرية حلت مجيعها ومل يدفع له شيئا منها ثم حرر له شيكا باملبلغ ليس له رصيد 
قائم، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه يقوم بالتقيص عن عمالء 
املدعي ويزكيهم من حيث املالءة ويأخذ منه عمولة عىل ذلك وقد حرر للمدعي الشيك 
املذكور ضامنا يف حال عدم سداد أحد العمالء الذين قام بتزكيتهم ما عليه من مستحقات 
إلحضاره  وكيله  فاستمهل  دعواه  نفي  عىل  عليه  املدعى  يمني  املدعي  طلب  ثم  للمدعي، 
من  اليمني  طلب  فجرى  وكيله،  وال  عليه  املدعى  حيرض  مل  إمهاله  وبعد  الحقة،  جلسة  يف 
املدعي عىل صحة دعواه ونفى ما دفع به املدعى عليه فأداها طبق ما طلب منه، ونظرا ألن 
أن  إال  للمدعي  ليس  الرشيعة ألنه عقد ربوي، وألنه  باطل يف  املدعي  يدعيه  الذي  العقد 



287

يسرتد الذهب الذي سلمه، لذا فقد فسخ القايض العقد املدعى به وحكم عىل املدعى عليه 
حمكمة  من  احلكم  صدق  ثم  جرام،  مخسامئة  وزنه  خامًا  ذهبًا  للمدعي  يسلم  بأن  حضوريا 

االستئناف.

عىل  وبناء  بالدمام،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالدمام برقم ٣٣٣٥١٣٨١ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٥/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٣٩٦٠٢٦٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠٥/٢٢هـ، 
ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٣/١١/١٧هـ حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( الوكيل الرشعي عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
سعودي   )...( حلضوره  وحرض  ١٤٣٣/٠٣/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٩٤٥٩ برقم  بالدمام 
الوكالة  بموجب   ،)...( عن  الرشعي  الوكيل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بالدمام برقم ٢٦٠٦١ وتاريخ ١٤٢٩/٠٥/٠١هـ اجللد 
موكيل  من  ذهبًا   )...( ابنه  وهو  عليه  املدعى  موكل  اشرتى  قائاًل:  األول  وادعى   ،٧٤١٩
بمبلغ مائة ومخسة وأربعني ألف ريال، تدفع عىل أقساط شهرية، وقد حلت مجيع األقساط 
ومل يدفع منها شيئًا، ثم كتب شيكًا باملبلغ ومل يكن له رصيد، أطلب إلزام موكله بدفع املبلغ 
املذكور حااًل، وباستجواب املدعى عليه قال: ال علم يل عن الدعوى سوى أن موكيل كتب 
شيكًا باملبلغ، وال أعرف مقابل ماذا، لذا أطلب إمهايل للرجوع إىل موكيل ثم اجلواب، هذا 
وقد سألت املدعي عن وزن الذهب ووصفه فقال: ال أدري ومستعد لبيان ذلك يف جلسة 
بموجب  اجلنسية،  سعودي   )...( املدعي  حرض  ١٤٣٤/٠٣/١٤هـ  جلسة  ويف  الحقة. 
السجل املدين رقم )...( مع وكيله )...(، وسألته عن وزن الذهب وصفته وعن البينة عىل 
تسليمه الذهب للمدعى عليه فقال: أما صفة الذهب فهو سبائك خام، وأما وزنه والبينة 
فأطلب مهلة لتحديد الوزن وإحضار البينة. ويف جلسة ١٤٣٤/٠٤/٠١هـ حرض الطرفان، 
وسألت املدعي عن وزن الذهب فقال: مخسامئة جرام، أي نصف كيلو جرام، وطلبت من 
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املدعى عليه مزيد جواب فقال: إن املدعي يداين الناس ومهمة موكيل التقيص عن العمالء 
املدعي من  املالءة، ويأخذ عىل ذلك عمولة مقابل كل عميل، فطلب  ويزكيهم من حيث 
موكيل شيكًا بمبلغ مائة ومخسة وأربعني ألف ريال ضامنًا يف حال عدم سداد العمالء فإن 
مل يشرت  السداد، وموكيل  الشيك يف حال عدم  املذكور يف  باملبلغ  يرجع عىل موكيل  املدعي 
يمينه  املدعى عليه، وأطلب  ملا ذكر  قال: ال صحة  املدعي  املدعي، وبعرضه عىل  ذهبًا من 
فإن حلف عىل أنه مل يشرت مني ذهبًا ومل يكتب الشيك مقابل ذلك فأنا قانع بذلك وال أطالبه 
بيشء. ثم طلب الطرفان تأجيل اجللسة لرغبتهام يف الصلح، ويف جلسة ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ 
حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه، فأفهمت املدعي بأن اليمني توجهت عليه عىل صحة 
قائاًل:  وتلفظ  صيغتها،  فهم  أن  بعد  ألدائها  فاستعد  عليه،  املدعى  به  دفع  ما  ونفي  دعواه 
للمدعى عليه )...( نصف كيلو جرام من  بأنني سلمت  إله إال هو  الذي ال  العظيم  واهلل 
الذهب اخلام بعته عليه مقابل مبلغ مائة ومخسة وأربعني ألف ريال مؤجل ومل أستلم الثمن، 
وكتب يل شيكًا بذلك ومل يكن الشيك يف مقابل ما دفع به من ضامن، فبناًء عىل ما تقدم من 
الدعوى واإلجابة، وحيث أنكر املدعى عليه رشاء موكله للذهب، ودفع بأن الشيك حرره 
الذين تقىص عن حاهلم وزكاهم، وحيث  الغرماء  مل يوف  إذا  للمدعي لريجع عليه  ضامنًا 
أنكر املدعي ذلك ومل حيرض املدعى عليه البينة أو اليمني التي طلبها املدعي، وألن اليمني 
توجهت عىل املدعي عىل صحة دعواه ونفي ما دفع به املدعى عليه، وحيث حلف املدعي 
الرشيعة  باطل يف  املدعي  يدعيه  الذي  العقد  أن  وبام  املطلوب،  الوجه  املطلوبة عىل  اليمني 
ألنه عقد ربا، وألنه ليس للمدعي إال أن يسرتد الذهب الذي سلمه، لذا قررت فسخ العقد 
املدعى به، وقضيت عىل املدعى عليه )...( بأن يسلم للمدعي ذهبًا خامًا وزنه مخسامئة جرام 
أي نصف كيلو جرام حااًل، وبذلك حكمت حكاًم حضوريًا، وبعرضه عىل املدعي قنع به 
وسوف يبلغ به املدعى عليه حسب إجراءات التبليغ، وأنه يف حالة عدم قناعته باحلكم فله 
االعرتاض خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تبلغه باحلكم، فإذا مضت املدة دون تقديم 
التوفيق،  وباهلل  القطعية،  احلكم  ويكتسب  ساقطًا  يعترب  احلكم  متييز  يف  حقه  فإن  اعرتاضه 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ.
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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 بمدينة الدمام املساعد برقم ٣٣٩٦٠٢٦٧ وتاريخ 
١٤٣٥/١/٢هـ واملقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥٧١٢٨٧ وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ، املرفق 
هبا الصك الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ )...( املسّجل برقم ٣٤٢٣٤٧٠٥ 
وتاريخ ١٤٣٤/٦/٧هـ، اخلاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية حقوقية، وقد تضمن 
الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة 
يطلب  أن  إىل  فضيلته  تنبيه  مع  احلكم،  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية 
القضية،  يف  تم  بام  عليه  التهميش  ويتم  املدعي  من  الدعوى  يف  إليه  املشار  األصيل  الشيك 
وحيفظ يف ملف املعاملة قبل بعث املعاملة للتنفيذ، ولبيانه حرر يف ١٤٣٥/٣/٢٦هـ، واهلل 

ويل التوفيق.
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 ل٥تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٧٨٠٩٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٢ رقم القرار: ٣٥٣٤٩٩١٠ 

بيعا-اذهبابأورتقانقديةا-اثمنامؤجلا-اطمباتلثمنا-ابيعاحملما-اربويابغرياجنقها
نقيئةا-ارداتملقبوضابعقدافاسدا-ارداتلدعوىا-احقاتملطالبةابلداتلذهب.ا

1ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلذهبابالذهب،اوتلفضةابالفضة،اوتلربابالرب،اوتلشعريا
بالشعري،اوتلاملابالامل،اوتملمحاباملمح،امثالابمثل،اسوتءابقوتء،ايدتابيد،افإذتاتخامفتا

هذهاتألصناف،افبيعوتاكيفاشئال،اإذتاكانايدتابيد(.ا
٢ا-سولاشيخاتإلسالماتبناتيميةارمحهاتهلللا“ تملقبوضابالعقداتلفاسداجيبافيهاتلرتتدامنا

تجلانبنيافريداكلامنهاماعىلاتآلخلامااسبضهامنه”.
لا-اتلفقلةاتألوىلامناتملادةا)٧٦(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه مبلغ قدره واحد وأربعون ألف 
ريال باقي ثمن ذهب باعه عىل املدعى عليه بثمن مؤجل، وألن العقد هبذه الصفة عقد حمرم 
من  الرتاد  فيه  جيب  فاسد  بعقد  املقبوض  وألن  نسيئة،  جنسه  بغري  ربوي  بيع  لكونه  رشعًا 
الثمن،  باقي  له املدعى عليه  بأن يسلم  القايض برد مطالبة املدعي  اجلانبني، لذا فقد حكم 
وأفهمه بأن له مطالبة املدعى عليه بالذهب الذي باعه، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالرياض، وبناء عىل املعاملة 
املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض/املساعد برقم ٣٣٦٧٨٠٩٠ وتاريخ 
١٤٣٣/١١/٢٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢١٢٤١٨٢ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٧هـ، 
ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ افتتحت اجللسة الساعة ٩.٠٠، وفيها حرض 
املدعي )...( حامل السجل املدين رقم )...( ومل حيرض املدعى عليه، ومل يرد إلينا ما يفيد تبلغه 
بموعد هذه اجللسة، وإلعادة تبليغه رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى لدي أنا )...( القائم 
بأعامل فضيلة الشيخ )...( القايض يف املحكمة العامة بالرياض، ويف يوم األربعاء املوافق 
حيرض  ومل  سابقا  هويته  املدونة  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ 
املدعى عليه واحدًا وأربعني  بذمة  إن يل  قال:  الدعوى  املدعي عن  املدعى عليه، وبسؤال 
ألف ريال باقي قيمة ذهب اشرتيته باثنني وأربعني ألف ريال من أخوايت قبل ثالث سنوات، 
ثم اشرتاه مني بمبلغ مخسني ألف ريال، أطلب إلزامه بتسليم هذا املبلغ يل، هذه دعواي، 
وبطلب البينة منه أبرز ورقة من مطبوعات مكتب )...( للعقارات، وقد دون عليها بالقلم 
األزرق بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/١٥هـ ما نصه: )بسم اهلل الرمحن الرحيم. عقد بيع آجل. نعم 
أنا )...(، لقد بعت ذهبا بقيمة ٥٠ ألف ريال مخسني ألف ريال )...( آجلة تسدد كل سنة ٢٥ 
ألف ريال مخسة وعرشين ألف ريال، واهلل خري الشاهدين. )...( توقيعه )...( توقيعه )...( 
توقيعه شاهد )...( توقيعه(، كام أحرض للشهادة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( من مواليد مدينة الرياض يف ١٣٩٨/٠٦/٢٤هـ، وبسؤاله عن مالديه من 
باهلل  وأشهد  للعقارات،   )...( مكتب  يف  لنا  حيرض  حيث  املدعي  أعرف  إنني  قال:  شهادة 
العظيم أنه باع عىل املدعى عليه )...( حليا من الذهب األصفر بقيمة آجلة قدرها مخسون 
ألف ريال، سلم منها املدعى عليه تسعة آالف ريال، هذا مالدي وبه أشهد، وبعرض الورقة 
املشار إليها عىل الشاهد صادق عليها وعىل توقيعه الوارد فيها، وحيث إن من املقرر رشعا أن 
بيع الذهب ال جيوز إال يدا بيد فقد عرضت ذلك عىل املدعي فقال: إنني مل أكن أعلم بحرمة 
العقد الذي أبرمته مع املدعى عليه، وأنا اآلن أريد إبراء ذمتي وال أريد أن يدخل يل أي مال 
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حرام، وأكتفي باحلكم يل باملتبقي من رأس مايل وقدره ثالثة وثالثني ألف ريال، ثم أضاف: 
منه  فطلبت  قرر،  هكذا  ألف،  وثالثني  بواحد  وأكتفي  لذمتي  براءة  ألفني  أسقط  أنني  كام 
تزكية الشاهد، وإىل حني حضوره رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى لدي أنا )...( القايض 
افتتحت اجللسة  بالرياض، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ  العامة  يف املحكمة 
عنه،  ينوب  من  وال  عليه  املدعى  حيرض  ومل  أصالة  املدعي  حرض  وفيها   ،١٢  :٣٠ الساعة 
وبعد التأمل والدراسة، وملا كان املدعي قد باع املدعى عليه ذهبًا بمبلغ وقدره مخسون ألف 
ريال مؤجاًل عىل أن يسلم له يف كل سنة مبلغًا وقدره مخسة وعرشون ألف ريال، وألن بيع 
الربوي بغري جنسه يشرتط فيه التقابض يف جملس العقد وال جيوز البيع فيه نسيئة؛ ملا أخرجه 
قال:  أنه  اهلل عليه وسلم  اهلل عنه عن رسول اهلل صىل  الصامت ريض  مسلم عن عبادة بن 
وامللح  بالتمر،  والتمر  بالشعري،  والشعري  بالرب،  والرب  بالفضة،  والفضة  بالذهب،  )الذهب 
بامللح، مثال بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف، فبيعوا كيف شئتم، 
إذا كان يدا بيد(، واستنادًا عىل ما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل من أن: “املقبوض 
بالعقد الفاسد جيب فيه الرتاد من اجلانبني فريد كل منهام عىل اآلخر ما قبضه منه”. )اقتضاء 
الرصاط املستقيم، ٤٧/٢(، وحيث إن الدفع بعدم مرشوعية املصلحة يف الدعوى حتكم به 
املحكمة من تلقاء نفسها وفقًا الفقرة األوىل من املادة )٧٦( من نظام املرافعات الرشعية، 
مبلغًا  املدعى عليه  له  يسلم  بأن  املدعي  فقد قررت رد مطالبة  تقدم  ما  وتأسيسًا عىل مجيع 
وقدره واحد وثالثون ألف ريال، وأفهمته بأن له مطالبة املدعى عليه بالذهب الذي باعه، 
وبذلك حكمت، وبعرض احلكم عىل املدعي قرر عدم القناعة وطلب رفع احلكم ملحكمة 
االستئناف فأجبته لطلبه، وجرى تسليمه نسخة من احلكم لتقديم اعرتاضه عليه خالل مهلة 
أقصاها ثالثون يوما اعتبارا من تارخيه، ويكون حقه يف االعرتاض بعدها ساقطا ويكتسب 
احلكم القطعية بذلك وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ الساعة ١:٠٠.
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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 ٣٣٢١٢٤١٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٧هـ، واملقيدة لدينا برقم ٣٣٢١٢٤١٨٢وتاريخ 
١٤٣٥/٨/٤هـ، املرفق هبا الصك رقم ٣٥٢٧٦٢٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٣هـ، الصادر 
من فضيلة القايض/ )...(، اخلاص بدعوى/ )...( . ضد/ )...(، وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه والالئحة وأوراق املعاملة مل يظهر ما يوجب املالحظة، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ا٥تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف

تارخيها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢١٢٩١٤٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٠ رقم القرار:٣٥٢٧٤٦٠١  

بيعا تلعقدا-ا بفقخا دفعا تملمكيةا-ا إثباتا طمبا ثمنها-ا منا جزءا تقميلا عقارا-ا بيعا-ا
علبونا-اشيكاتابدونارصيدا-اثبوتاتنفقاخاتلعقدا-ارداتلدعوى.ا

مااجاءايفاتللوضاتمللبعا)اصا٥لل(: “ أواظهلاأناتملشرتيامعرسافممبائعاتلفقخا ا
لاعذراتلثمناعميهاكامالواكاناتملشرتيامفمقا”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليهم طالبًا إلزامهم بنقل ملكية عقار اشرتاه منهم إليه 
لكونه سلم هلم جزء من ثمنه وشيكات مرصفية بباقي الثمن، وبعرض موضوع الدعوى عىل 
وكيل املدعى عليهم أقر بالبيع ودفع بأن املبلغ املسلم من املدعي هو عربون وأهنم فسخوا 
العقد ألنه سلم هلم شيكات بدون رصيد ومل يلتزم بسداد الثمن حسب االتفاق، ونظرًا ألن 
الثمن مل يسلم حسب االتفاق وألن من رشوط العقد أن للبائع الفسخ إذا تأخر املشرتي عن 
دفع باقي الثمن، لذا فقد ثبت لدى القايض انفساخ العقد وحكم برد دعوى املدعي وأخىل 

سبيل املدعى عليهم منها، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أما بعد، فلدي أنا )...( 
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املعاملة  وبناء عىل  القطيف،  بمحافظة  العاّمة  باملحكمة   )...( القضائي  املكتب  القايض يف 
املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العاَمة بمحافظة القطيف برقم ٣٢١٢٩١٤٠ وتاريخ 
١٤٣٢/٠٤/١٧هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٢٤٠٢٢٢٢ وتاريخ ١٤٣٢/٠٤/١٧هـ، فقد 
حرض )...( سعودي اجلنسية، بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن )...(، 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالدمام برقم ٤٦٢٧ يف ١٤٣٢/٠١/٢٦هـ 
السجل  اجلنسية بموجب  باملجلس )...( سعودي  جلد ٩١٩٥، وادعى عىل احلارض معه 
املدين رقم )...( قائال:  لقد اشرتى موكيل من هذا احلارض أصالة عن نفسه وبصفته وكيال 
عن ورثة )...( العقار الواقع يف القطيف املسمى )...(، ويتكون من ثالث قطع، املشمولة 
والثاين  ١٣٩٩/٠٣/٠٧هـ،  يف   ١٧٣ برقم  األول  املحكمة  هذه  من  الصادرة  بالصكوك 
وقيمة  ١٣٩٩/٠٢/٢٩هـ،  يف   ١٥٨ برقم  والثالث  ١٣٩٩/١٠/٢٧هـ،  يف   ٥٨٣ برقم 
الرشاء اثنان وثالثون مليونا ومخسامئة ألف ريال، وقد تم تسليمه مليوين ريال، وذلك بتاريخ 
الرشاء ١٤٢٥/٠٣/١٠هـ، كام تم تسليمه الشيكات املسحوبة عىل البنك )...( برقم ٨٦ يف 
١٤٢٥/٠٣/٢١هـ بمبلغ مخسة ماليني ريال، والشيك الثاين برقم ٨٧ يف ١٤٢٥/٠٥/٢٤هـ 
عرش  أحد  بمبلغ  ١٤٢٥/٠٧/٢٣هـ  يف   ٨٨ برقم  الثالث  والشيك  ماليني،  مخسة  بمبلغ 
مليونا ومخسامئة ألف ريال، والشيك الرابع برقم ٨٩ يف ١٤٢٥/٠٩/٢٢هـ بمبلغ عرشة 
ماليني ريال، أطلب إلزامه باإلفراغ ملوكيل، هكذا ادعى، والنتهاء وقت اجللسة فقد رفعت. 
حرض  كام   ،)...( رقم  املدين  السجل  حيمل   )...( أصالة  املدعي  حرض  وفيها  افتتحت  ثم 
املدعى عليه أصالة عن نفسه وبصفته وكياًل عن )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و 
)...( و )...( و )...( أوالد )...( و )...( بنت )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
عدل القطيف برقم ٣٢ يف ١٤٢٧/٣/٦هـ جلد ٢/٤٧٢٣، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
وأنني  إليه،  املشار  باملبلغ  إليه  املشار  العقار  رشائه  من  املدعي  ذكره  ما  قائال:  أجاب  عليه 
استملت مبلغ مليوين ريال والشيكات املشار إليها فذلك صحيح، والشيكات مل يتم رصفها 
لعدم وجود رصيد هبا، وأما طلبه اإلفراغ فال نوافقه عليه؛ لكونه فسخ العقد، حيث قدم 
دعوى هبذه املحكمة لدى الشيخ )...( قبل أربع سنوات يطالب فيه بفسخ العقد، ومل يستمر 
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يف الدعوى وذلك لوجود الغبن، وقد وافقناه عىل الفسخ بام يف ذلك أخي )...( قبل وفاته، 
ومل نرجع له املليونني لكوهنا عربونا، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعي قال: ما ذكره 
املدعى عليه من طلبي فسخ العقار غري صحيح، والصحيح أنه قبل استكامل نواقص صكوك 
هذا العقار قام وكييل )...( من تلقاء نفسه بمطالبة املدعى عليهم بإعادة الدفعة األوىل من 
ثمن البيع وهي مليونا ريال وليست عربونا كام ذكر املدعى عليه ومل يوافقوين عىل الفسخ، 
هكذا قرر، وألن وكالة املدعى عليه ال ختوله اإلقرار فقد أفهمته بإحضار وكالة خمولة أو 
اإلرث  حرص  صكوك  وإحضار   )...( ورثة  مع  القادم  املوعد  يف  باحلضور  موكليه  إبالغ 
افتتحت وفيها حرض املدعى عليه ومل حيرض ما طلبته  فاستعد لذلك، ورفعت اجللسة. ثم 
رفعت  لذا  أحرضها،  مل  قال:  دعواه  عىل  بينته  عن  وبسؤاله  أصالة،  املدعي  حرض  ثم  منه، 
ثم  الصكوك.  مفعول  رسيان  من  وللتحقق  عليه،  املدعى  من  طلبته  ما  إلحضار  اجللسة 
افتتحت وفيها حرض املدعي واملدعى عليه أصالة ووكالة، وبسؤاله عام طلب منه يف اجللسة 
السابقة والتي قبلها فقال: أطلب إمهايل إلحضارها، هكذا قرر، وبسؤال املدعي عن بينته 
لسامع الدعوى غيابيا ضد بقية املدعى عليهم أبرز نسخة العقد املدونة عىل مطبوعات مكتب 
)...( مؤرخا يف ١٤٢٥/٣/١٠هـ، وهو يتضمن رشاء )...( ثالث قطع نخل بــ )...( من 
ورثة )...( بسعر مائتني وعرش رياالت للمرت )٢١٠ريال(، تسلم عىل دفعات: األوىل: مخسة 
يتضح  )مل  إضافية  ــال(  )٢٠٠٠٠٠٠ري ريال  مليونا  والثانية:  العقد،  توقيع  عند  ماليني 
وبعد  )٥٠٠٠٠٠٠ريال(،  ريال  ماليني  مخسة  االتفاقية  توقيع  من  شهرين  وبعد  املوعد(، 
أربعة أشهر من توقيع االتفاقية أحد عرش مليونا ومخسامئة ألف ريال )١١٥٠٠٠٠٠ريال(، 
ومساحة العقار تقريبا )١٦٠٠٠٠م( مائة وستون ألف مرت مربع والزيادة والنقصان بحسب 
يف   ١٧٣ واجلديدة  ١٣٩٩/١٠/٢٧هـ  يف   ٥٨٣ املناخ  املباع  صك  ورقم  األخرية  الدفعة 
١٣٩٩/٣/٧هـ و٥٨٢ يف ١٣٩٩/٢/٢٩هـ، ويتحمل املشرتي إكامل نواقص الصكوك، 
وأن يدفع باقي الثمن عند اإلفراغ لدى كاتب العدل، عىل أن ال تزيد عن ستة أشهر يف حني 
ريال  ألف  ومائة  مليونا  عرش  أحد  تقريبا  العدل  كاتب  لدى  للمشرتي  ــرار  اإلق
)١١١٠٠٠٠٠ريال( فقط، وحال التأخر عن دفع الباقي فللبائع الفسخ ومتلك العربون(، 
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والنتهاء وقت اجللسة فقد رفعت. ثم افتتحت وفيها حرض املدعي، كام حرض وكيله )...( 
حيمل السجل املدين ذا الرقم )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالدمام 
برقم )...( يف ١٤٣٣/٧/٧هـ، كام حرض املدعى عليه )...( حيمل السجل املدين ذا الرقم 
)...( أصالة عن نفسه وبصفته وكيال عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
القطيف برقم ٣٠ يف ١٤٢٩/٤/٢٩هـ جلد ٨/٥٢٧٩، وبصفته وكيال عن )...( و )...( 
العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  و )...( و )...( و )...( أوالد )...( و )...(، بموجب 
 ،)...( عن  وكيال  وبصفته   ،٧٥١٦ جلد  ١٤٢٩/٦/١٨هـ  يف   )...( برقم  بالدمام  الثانية 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالدمام برقم ٣٧٣٩٨ يف ١٤٢٩/٦/٢٥هـ 
الثانية  العدل  جلد ٧٥٣٢، وبصفته وكيال عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
عن  وكيال  وبصفته   ،٧٣١٤ جلد  ١٤٢٩/٦/٦هـ  يف   ٥٧٨٠١ برقم  جدة  حمافظة  بشامل 
يف   ٣٢٨٧٥ برقم  بالدمام  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   ،)...(
١٤٢٩/٦/٥هـ جلد ٧٤٨٧، وقرر املدعى عليه قائال: إنني وموكيل ورثة )...( وإن )...( 
و )...( مها إخوة لنا من األب وشقيقان لبعضهام بموجب صك حرص الورثة الصادرة من 
تويف  الذي   )...( أليب  أخي  الورثة  ومن  ١٣٩٨/٢/١٣هـ،  يف   ٨٠ برقم  املحكمة  هذه 
يف   ١/٥٦٦ برقم  بالقطيف  واملواريث  األوقــاف  دائرة  من  الصادر  الصك  بموجب 
قرر،  هكذا   ،)...( أخي  ورثة  حرص  صك  إلحضار  إمهايل  وأطلب  ١٤٠٥/١٢/٣هـ، 
القضية ثم عرضها عىل طريف  وباالطالع عىل الصكني وجدهتام كام ذكر، وقد جرى تأمل 
الدعوى فقرر وكيل املدعي قائال: إننا نطلب إثبات املبايعة، كام نطلب اإلفراغ ملوكيل، هكذا 
قرر، وقرر املدعى عليه قائال: ما ذكره موكيل يف جوابه عن الدعوى صحيح كله، هكذا قرر، 
ثم أضاف: إن املقصود بموافقتنا عىل فسخ املدعي كام ورد يف جواب أخي هو االنتظار ملا 
شيكات  سلمنا  املدعي  وإن  السابقة،  الغبن  املدعي  دعوى  يف  حكم  من  املحكمة  تصدره 
بدون رصيد؛ لذا فال نوافق عىل طلبه اإلفراغ، هكذا قرر، فقرر وكيل املدعي قائال: أطلب 
غري  ذلك  إن   : قال  ذلك  عن  أصالة  املدعي  وبسؤال  قرر،  هكذا  ذلك،  عن  للرد  اإلمهال 
صحيح، هكذا قرر، كام جرى مني الرجوع لعقد املبايعة فوجدت أن الرشط الثاين تضمن 
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لفظ )والعربون الذي دفعه املشرتي ال يعاد إليه(، ولكن مل أجد أنه دون عىل أصل العقد 
أبرز ورقة  املدعى عليه  إن  ثم  تعترب عربونا،  الدفعات  إحدى  أن  املدعى عليه  أبرزه  الذي 
اعرتاض عىل شيك مؤرخة يف ١٤٢٥/١١/١٦هـ وبذيلها ختم البنك )...(، وقد تضمن 
بإحضار  أفهمته  فقد  اإلقرار  )...( ال ختول  به رصيد، وألن وكالة  يوجد  احلساب ال  بأن 
وكالة خمولة أو إبالغ موكلته باحلضور، والنتهاء وقت اجللسة فقد رفعت. ثم افتتحت وقد 
وردنا كتاب مدير قسم السجالت باملحكمة ذو الرقم ٣٣١٣٠٦١٢٥ يف ١٤٣٣/٧/٣٠هـ 
عن الصكوك وقد تضمن )رسيان املفعول(، وقد أبرز املدعي صك حرص الورثة الصادر 
١٤٢٩/١١/٧هـ  يف   ٣/٨٨ الرقم  ذي  القطيف  بمحافظة  واملواريث  األوقاف  دائرة  من 
املجلد الثالث، ويتضمن وفاة )...( وانحصار إرثه يف والدته )...(، ويف زوجه )...(، ويف 
أوالده وهم )...( و )...( و )...( و )...( و )...( ال وارث له سواهم، كام أبرز الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل حمافظة اجلبيل ذات الرقم ٣٣٣٤٦٣٩٨ يف ١٤٣٣/١٠/٢٩هـ، 
وتتضمن توكيل )...( لــ )...( احلارض يف هذه اجللسة وختوله اإلقرار، فسألت الوكيل عن 
السابقة،  الورثة يف اجللسات  بقية  إنه مثل جواب  فقال:  الدعوى  جواب موكلته عن هذه 
هكذا أجاب، وبعرض نسخة االعرتاض املقدمة يف اجللسة املاضية عىل املدعي أجاب قائال: 
إن ورقة االعرتاض صحيحة، هكذا قرر، ورفعت اجللسة. ثم افتتحت وفيها حرض وكيل 
املدعي، كام حرض املدعى عليه أصالة ووكالة )...(، وبصفته وكيال )...(، بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل حمافظة القطيف ذات الرقم )...( يف ١٤٣٣/١٠/٢٩هـ، وبصفته 
وكيال عن )...( و )...( أوالد )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل القطيف ذات 
 )...( وعن   )...( عن  وكيال  وبصفته  ١٤٣٠/١/١٤هـ،  يف   ٧٣٠٦٠٧٠٠٠٢٠٧ الرقم 
أصالة عن نفسها وبواليتها عىل القارص )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
الصك  وقدم   ،٤/٥٥٠٨ جملد  ١٤٢٩/١١/٢٥هـ  يف   ١١ الرقم  ذات  القطيف  عدل 
املدعى  وبسؤال  سابقا،  له  اإلشارة  جرت  بأنه  اتضح  وقد  سابقة،  جلسة  يف  منه  املطلوب 
عليه: أفسخت أنت وموكلوك هذا العقد بسبب عدم السداد وال توافقون عىل إمضاء البيع؟ 
فقال: نعم، هكذا قرر، وأضاف: إنني مستعد إلبالغ )...( باحلضور غدا، وأطلب إمهايل يف 
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ذلك، هكذا قرر، لذا أمهل ورفعت اجللسة. ثم افتتحت وفيها حرض وكيل املدعي واملدعى 
عليهم )...( و )...( و )...( حيمل السجل املدين ذا الرقم )...(، وبعرض الدعوى عليه 
أجاب قائال : إنني أوكل )...( يف اجلواب عن هذه الدعوى وله حق اإلقرار، هكذا قرر، 
وبسؤال )...( اجلواب قرر قائال: إن جوايب هو كام قررته يف اجللسات السابقة، هكذا أجاب، 
وأضاف: أطلب تنفيذ االتفاق برشوطه، هكذا أضاف، وبسؤال الطرفني: ألديكام ما ترغبان 
تقديم  لسبق  اإلشارة  إضافة سوى  لدي  ليس  قائال:   )...( عليه  املدعى  فقرر  إضافته؟  يف 
املدعى عليهم: هل تم  قائال: أطلب سؤال  املدعي  الغبن، هكذا قرر، وقرر وكيل  دعوى 
إكامل نواقص الصكوك لتكون جاهزة عند اإلفراغ؟ هكذا قرر، وألنه ال ثمرة هلذا السؤال 
فإين مل أعرضه عىل املدعى عليهم، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واجلواب، وملصادقة وكيل 
املدعى عليهم عىل الدعوى ودفعه بأن الثمن مل يستلم حسب االتفاق، وبذلك فال يوافق 
عىل طلب املدعي اإلفراغ، وملصادقة املدعي عىل ذلك، وألن الرشط الثاين من رشوط العقد 
املدونة بالعقد املقدم من قبل املدعي أن للبائع الفسخ إذا تأخر املشرتي عن دفع باقي الثمن، 
صحيفة  ١٤٢٦هـ  عام  الثالثة  الطبعة  الرسالة  مؤسسة  طبعة  املربع  الروض  يف  قرره  وملا 
)٣٣٥(: )أو ظهر أن املشرتي معرس فللبائع الفسخ لتعذر الثمن عليه كام لو كان املشرتي 
املدعي وأخليت سبيل  العقد، ورددت دعوى  انفساخ  مفلسا(، لذلك كله فقد ثبت لدي 
من  بام سلم  املطالبة  له  بأن  املدعي  وكيل  وأفهمت  وبذلك حكمت،  منها،  عليهم  املدعى 
القناعة والرغبة يف تقديم الئحة  الثمن، وبعرض احلكم عىل وكيل املدعى عليه قرر عدم 
اعرتاضية، لذا تم تسليمه نسخة احلكم، وجرى اإلفهام بأنه يف حال ميض ثالثني يوما من 
القطعية  يكتسب  احلكم  وأن  يسقط،  تقديمها  احلق يف  فإن  الالئحة  تقديم  دون  اليوم  هذا 
حسب املادة ) ١٧٨( من نظام املرافعات الرشعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٣/٢٢هـ.

حمكمة  يف  الثانية  احلقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  هلل  احلمد 
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االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥٧٢٤٤٩١ وتاريخ 
برقم  القطيف  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/١١هـ 
القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/٢هـ،  وتاريخ   ٣٢٤٠٢٢٢٢
بشأن  ١٤٣٤/٣/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٤١٦٨٧٩١ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة 
والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  حقوقية،  قضية  يف   )...( ضد/   )...( دعوى/ 
نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  احلكم،  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية 

حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٦/١٠هــ.
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 ٥٥تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢١٨٣٤٢٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢١ رقم القرار:٣٥٣٢٤٨٠٩  

تلعقدا-اتشرتتطاعدماتأخريا تملمكيةا-ادفعابفقخا إثباتا بالاققيطا-اطمبا بيعا-اأرضا
تألسقاطا-اإلغاءاتلبيعا-اإسلترابالاأخلا-ارصفاتلنظل.

.Z_^[\]Z]1ا-سولهاتعاىلل
٢ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)اتملقمموناعىلارشوطهلا(.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليهم طالبًا إلزامهم بنقل ملكية أرض اشرتاها من مورثهم 
هلم،  األقساط  باقي  بسداد  واستعد  شهرية  أقساط  عىل  الثمن  من  جزء  له  سلم  أن  بعد  إليه 
دفع  عن  توقف  املدعي  بأن  ودفع  بصحتها  أقر  عليهم  املدعى  وكيل  عىل  الدعوى  وبعرض 
األقساط ومن رشوط العقد أنه يف حال التأخر يف سداد أي قسط فللاملك احلق يف إلغاء البيع 
بأن  ودفع  األقساط  سداد  عن  بتوقفه  املدعي  أقر  وقد  معه،  املربم  العقد  فسخوا  فقد  ولذلك 
من  أكثر  األقساط  سداد  عن  بتأخره  أقر  املدعي  ألن  ونظرًا  املادية،  ظروفه  سوء  هو  السبب 
عرشين عاما، وألنه أخل برشوط العقد، لذا فقد حكم القايض برصف النظر عن الدعوى، 

فاعرتض املدعي، 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  رئيس  إلينا من فضيلة  املحالة  املعاملة  وبناء عىل  بمحافظة جدة،  العامة  املحكمة 
املقيدة  ١٤٣٢/٠٥/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٢١٨٣٤٢٤ برقم  املساعد  جدة/  بمحافظة  العامة 
سعودي   )...( املدعي  حرض  ١٤٣٢/٠٥/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٢٥٧٣٥٨٢ برقم  باملحكمة 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية، بموجب 
رقم )...( بالوكالة عن )...( أصالة عن نفسه ووكالة عن )...( و )...( بنات )...( وعن 
)...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( بنات )...(، بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية شامل حمافظة جدة برقم ٨٧٢٤٤ وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ اجللد 
٦٤٩٥، املنحرص ورثة )...( يف زوجته )...( ويف أوالده منها وهم )...( و )...( و )...( و 
)...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( ويف أوالده )...( و )...( و )...(، 
بموجب الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ٢٤/١٢٩/١٠٠ يف ١٤٢٨/٠٤/٢٦هـ 
ومل حيرض بقية املدعى عليهم وال من ينوب عنهم، وقد تبلغوا لغري شخصهم باملوعد، فادعى 
)...( قائال يف دعواه: لقد اشرتيت قطعة األرض رقم ١٨/٨ الواقعة يف خمطط )...( املعتمد 
بالرقم )...( الواقع يف حي )...( بمحافظة جدة، وحدودها وأطواهلا كاآليت: شامال شارع 
عرض عرشة أمتار بطول الضلع مخسة عرش مرتا، وجنوبا ملك )...( بطول الضلع مخسة 
عرشة  عرض  شارع  وغربا  مرتا،  عرش  أربعة  الضلع  بطول   )...( ملك  ورشقا  مرتا،  عرش 
مربعة، من  أمتار  مائتان وعرشة  اإلمجالية  أربعة عرش مرتا، ومساحتها  الضلع  بطول  أمتار 
مورث املدعى عليهم مقابل مبلغ وقدره أربعون ألف ريال، مقسط عىل أقساط شهرية تبدأ 
يف ١٤٠٣/٠٣/٠٧هـ، ومقدار كل قسط ألف ريال، ومقابل أرض اخرى كانت ملكي يف 
املخطط املذكور وال أذكر رقمها وال حدودها وال أطواهلا، وقد سلمت هلم هذه األرض 
مبلغ وقدره  بذمتي  ريال، وتبقى هلم  ألف  مبلغا وقدره سبعة عرش  املبلغ  ودفعت هلم من 
املبلغ  بقية  بإفراغ األرض يل وأنا مستعد لدفع  إلزامهم  ثالثة وعرشون ألف ريال، أطلب 
هلم، علام بأنني أسكن يف األرض حمل الدعوى، هذه دعواي، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
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عن  وسؤاهلم  ملوكيل  للرجوع  وإمهايل  املبايعة  عقد  من  بصور  تزويدي  أطلب  قال:  عليه 
ذلك. ويف جلسة أخرى حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليهم وال من ينوب عنهم، وقد 
تبلغ من حرض يف اجللسة السابقة باملوعد ومل يرد ما يفيد بتبليغ بقية الورثة باملوعد، فجرى 
سؤال املدعي: هل لديه بينة تثبت صحة دعواه؟ فقال: نعم، وأبرز أربع عرشة كمبيالة من 
مطبوعات مكتب )...(، ومقدار كل كمبيالة مبلغ وقدره ألف ريال، وذكر املدعي بأنه سدد 
ملورث املدعى عليهم مبالغ هذه الكمبياالت فسلموه أصل هذه الكمبياالت، كام أبرز وثيقة 
مبايعة، ولالطالع عليها رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وحرض حلضوره 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( وكالة  عليه  واملدعى   ،)...( وكالة  عليه  املدعى 
املدين رقم )...(، بالوكالة عن و )...( و )...( و )...( أوالد )...(، بموجب الوكالة رقم 
٩٤٧٢١ يف ١٤٣٢/١١/٠٥هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل حمافظة جدة، ومل 
حيرض بقية املدعى عليهم وهم )...( و )...( أوالد )...( وال من ينوب عنهم، ومل يرد ما 
يفيد بتبلغهم باملوعد، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهم أجاب املدعى عليه وكالة )...( 
بقوله ما ذكره املدعي يف دعواه كله صحيح .إال أن العقد املربم بني الطرفني قد نص فيه عىل 
أنه يف حال تأخر املشرتي وهو املدعي يف سداد أي قسط يف الوقت املحدد فللاملك احلق يف 
إلغاء البيع، وتعترب أي منشآت عىل هذا املحدود ملكا من أمالكه، وقد تأخر املدعي يف سداد 
أكثر األقساط، لذا أطلب رد الدعوى، هكذا أجاب، كام أجاب املدعى عليه وكالة )...( 
بقوله: أطلب تزويدي بصور من العقد والكمبياالت وإمهايل لإلجابة عن ذلك يف جلسة 
قادمة، هكذا أجاب، ثم جرى عرض إجابة املدعى عليه وكالة )...( عىل املدعي فقال: ما 
ذكره املدعى عليه من وجود الرشط املذكور فهو صحيح، وقد تأخرت يف سداد االقساط 
طوال هذه املدة بسبب سوء ظرويف املادية، وعندما حتسنت ظرويف املادية أتيت اىل املدعى 
عليه وكالة هذا احلارض )...( قبل سبع سنوات تقريبا وطلبت منه إمتام البيع، وذكرت له 
بأين مستعد لسداد بقية األقساط، فقال يل: إنه يوجد بني الورثة خالف، فإذا تم حل اخلالف 
وبعرض  أجاب.  هكذا  اهلل -  شاء  مثلك -إن  هم  من  ومشكلة  مشكلتك  حل  فسيتم  بينه 
سنوات  سبع  قبل  أتاين  أنه  من  املدعي  ذكره  ما  قال:   )...( وكالة  عليه  املدعى  عىل  ذلك 



304

�إبطال وف�سخ

وطلب مني إمتام البيع فهو صحيح، ولكني اعتذرت منه وذكرت له بأن الورثة خمتلفون، 
وأن عليه إقامة دعوى يف املحكمة العامة، ومل أقل له بأنه سيتم حل اخلالف، هكذا أجاب، 
وقد جرى االطالع عىل العقد املربم بني الطرفني فوجد فيه ما نصه: )مكتب / )...( التاريخ 
٣/٧/ ١٤٠٣هـ ١٨/٨ وثيقة مبايعة، أقول وأنا املوقع فيه أدناه األمر بكتابة هذه الوثيقة 
للشيخ  بنيت عليها هي أرض مملوكة  التي  بأن االرض  املعتربة رشعًا  بأتم األوصاف  وأنا 
الصك  بموجب  الصحيح  بالرشاء  اليهم  آلت  التي  األرض  ضمن  وهي  ورشكاه،   )...(
تأكدت من  أن  الـمـعـتـمـد رقم )...(، وبعد  املخــطــــط  بأيدهيم، وبموجب  املوجود 
ملكيتهم هلذه االرض قمت بطوعي واختياري برشاء كامل املحدود ضمن خمطط )أ( من 
اجلزء املعتدى عليه بعد تصحيح األوضاع عىل الطبيعة، وحسب اتفاقي مع املالك وقبويل 
) ١٥م(  بطول   )...( بطول )١٥م( جـنوبًا  م  باملحدود حدوده كاآليت: شـاماًل شارع ١٠ 
شـرقًا )...( بطول )١٤م( غـربًا شارع ١٠ م بطول )١٤م(، وبمساحة إمجالية قدرها )٢١٠ 
م( فقط مائتان وعرشة أمتار، بمبلغ وقدره أربعون ألف ريال ال غري، وقد تسلم املالك دفعة 
قدرها ثالثة آالف ريال الغري، والباقي أقوم بدفعه عىل أقساط شهرية بمعدل ألف ريال 
شهريًا، ويف حالة تأخري عن تسديد أي قسط يف الوقت املحدد فللاملك احلق يف إلغاء البيع، 
وتعترب أي منشآت عىل هذا املحدود ملكًا من أمالكه، وقد وافق املالك عىل اإلفراغ يل عندما 
به.  ماجاء  املالك عىل  التــــــوفيق. تصديق  وباهلل  املحدود،  قيمة هذا  كامل  تسديده  يتم 
توقيع ختم املقر بام فيه االسم )...( رقم احلفيظة )...( تارخيها ١٣٨٦/٠٧/٠٢ مصدرها 
جدة التوقيع بصمة العنوان )...(. تصديق املالك عىل ما جاء به توقيع ختم(، وبعرضه عىل 
املدعى عليه وكالة )...( قال: إن هذا العقد صحيح، هكذا أجاب، وأما املدعى عليه )...( 
فطلب تزويده بصورة منه لعرضه عىل موكليه، فجرى تسليمه صورة منه. ويف جلسة أخرى 
حرض املدعي واملدعى عليه وكالة )...(، واملدعى عليه وكالة )...(، واملدعى عليه وكالة 
بموجب   ،)...( عن  بالوكالة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية،  سعودي   )...(
الوكالة رقم ٤١٨٢١ يف ١٤٣١/٠٥/٠٦هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل حمافظة 
باملوعد، وبعرض  بتبلغه  يفيد  ما  يرد  ينوب عنه، ومل  املدعى عليه وال من  جدة، ومل حيرض 
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الدعوى عىل املدعى عليهام وكالة  )...( و )...( أجابا قائلني: إن إجابتنا كإجابة املدعى عليه 
وكالة )...(، إال أن األرض تم بيعها عىل املدعي مقابل مبلغ وقدره أربعون ألف ريال فقط، 
وليس مقابل هذا املبلغ وأرض أخرى، هكذا أجابا، ثم جرى سؤال املدعى عليهم عن صك 
األرض فقالوا: إنه لدى فضيلة القايض هبذه املحكمة )...(، هكذا أجابوا، ثم جرى سؤال 
املدعي عام ذكره يف دعواه من أنه اشرتى األرض حمل النزاع مقابل أربعني ألف ريال وأرض 
أخرى فقال: لقد اشرتيت من زميل يل ال أذكر اسمه أرضا يف نفس املخطط بمبلغ وقدره 
املدعى  قبل مورث  تكوين جلنة من  ثم وقع عىل األرض مشكلة وتم  ريال،  ألف  ثالثون 
عليهم ومعهم )...( وآخرين وال أعلم إن كانت هذه اللجنة مشكلة من قبل الدولة أم ال، 
ثم اتفقت مع مورث املدعى عليهم عىل أن أتنازل عن األرض األوىل وأدفع مبلغا وقدره 
أربعون ألف ريال مقابل منحي األرض حمل النزاع، هكذا أجاب. ويف جلسة أخرى حرض 
من  وال  عليهم  املدعى  بقية  حيرض  ومل   )...( و   )...( وكالة  عليهام  واملدعى  أصالة  املدعي 
ينوب عنهم، وبسؤال املدعي عن املدة التي تأخر فيها عن سداد األقساط قال: لقد تأخرت 
ظرويف  حتسنت  وملا  املادية،  ظرويف  سوء  بسبب  سنة  عرشين  من  أكثر  األقساط  سداد  عن 
املادية قبل عرش سنوات تقريبا ذهبت للمدعى عليهم ألجل سداد بقية األقساط ثم اإلفراغ 
يل إال أهنم رفضوا، هكذا قرر، فبناء عىل ماتقدم من الدعوى واإلجابة، وما تضمنه العقد 
املدعي يف تسديد أي قسط  إذا تأخر  البيع  إلغاء  الطرفني من أن للاملك احلق يف  املربم بني 
من األقساط، ونظرا إلقرار املدعي بتأخره عن سداد هذه األقساط أكثر من عرشين عاما، 
\]Z] :وألن املدعي واحلالة هذه قد أخل برشوط العقد وقد قال اهلل تعاىل

]^_Z، ولقول املصطفى عليه الصالة والسالم: )املسلمون عىل رشوطهم(، لذا كله 
حكمت،  وبه  منه،  عليهم  املدعى  سبيل  وأخليت  املدعي،  دعوى  عن  النظر  رصفت  فقد 
وبعرض احلكم عىل املدعي قرر عدم القناعة وطلب التمييز، فأجيب لطلبه وجرى إفهامه 
بتعليامت االعرتاض، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، ففي يوم الثالثاء املوافق 
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إلينا  املحال  املدعي  من  املقدم  االستدعاء  عىل  بناء  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/١١هـ 
برقم ٣٤/٢٥٥٣١٣٠ يف ١٤٣٤/١١/١١هـ، املرفق به الالئحة االعرتاضية عىل احلكم، 
وقررت  حكمي،  عىل  يؤثر  ما  هبا  أجد  ومل  االعرتاضية  الالئحة  عىل  اطالعي  جرى  وقد 
أخرى  جلسة  ويف  التعليامت.  حسب  احلكم  لتدقيق  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  بعث 
 ٣٤٣٩٠٤٥٤ رقم  القرار  وبرفقها  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  أن  بعد  افتتحت 
والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  منه:  احلاجة  ونص  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ،  يف 
االعرتاضية تقرر باألكثرية إعادة املعاملة لفضيلة حاكمها لعرض الصلح الذي هو خري عىل 
طريف النزاع(، عليه فقد جرى بعث املعاملة لقسم اإلصالح ملحاولة اإلصالح بني الطرفني 
بموجب خطابنا رقم ٣٢٥٧٣٥٨٢ يف ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، فوردنا خطاهبم بالرقم نفسه 
املتضمن  ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ  يف  املؤرخ  حمرضهم  وبرفقه  ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ  بتاريخ 
ملحكمة  املعاملة  بعث  قررت  فقد  لذا  الورثة؛  بقية  حضور  لعدم  الصلح  عليهم  تعذر  أنه 
االستئناف علاًم بأنني ال زلت عىل ما حكمت به سابقًا، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من النبي بعده وبعد، فقد جرى اطالعنا نحن 
عىل  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة  احلقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
بعدد  املسجل  بجدة،  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
وكالة،   )...( ضد   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ،  وتاريخ   )٣٤٣٣٧٥٨٧(
االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  بباطنه،  دون  بام  فيه  واملحكوم 
تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري املبني عىل قرار الدائرة رقم ٣٤٣٩٠٤٥٤ 

يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٥٦تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: حمكمة البدائع العامة

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٧٥٥٣٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

رقم القرار:٣٥٣٣٤١٣٩ تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٩

بيعا-امزرعةا-اطمباإثباتاتملمكيةا-اإنكاراتلدعوىا-اشيكامصدقا-اشهادةاشهودا-ا
بيعافضويلا-ارداتلدعوى.ا

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)الاتبعامااليساعندك(.

مزرعة  بإفراغ  إلزامه  طالبا  ورثة  عن  وكيال  بصفته  عليه  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
عىل  الدعوى  وبعرض  مصدق،  بشيك  ثمنها  وسلمه  أحدهم  بواسطة  الورثة  من  اشرتاها 
يكون  أن  دون  الورثة  أحد  من  تم  الثمن  وقبض  البيع  بأن  ودفع  صحتها  أنكر  عليه  املدعى 
وكيال عن الباقني، وأن البائع ال يملك نصيبا يف املزرعة ألنه باع حصته منها عىل أحد الورثة، 
املذكور  الوارث  املزرعة وعليهام توقيع باالستالم من  بثمن  أبرز املدعي صورة شيكني  وقد 
بصفته بائعا، كام أحرض شاهدين فشهدا عىل بيع الوارث املذكور للمزرعة عىل املدعي، وقد 
تم إدخال البائع فقرر أنه باع املزرعة دون وكالة أو تفويض من باقي الورثة وأنه باع نصيبه مرة 
أخرى عىل أحد الورثة، وبعرض ذلك عىل املدعي قرر أنه ال يرغب بإثبات املبايعة يف نصيب 
للمزرعة  بيعه  وإمضائها، وألن  املبايعة  له صفة رشعية يف  ليس  البائع  ونظرًا ألن  باعه،  من 
يدخل يف بيع الفضويل الذي ال يصح إال بإجازة بقية املالك وهذا ما مل يتحقق، لذا فقد حكم 
القايض برصف النظر عن الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  النبي  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة العامة بمحافظة البدائع، بناء عىل املعاملة املقيدة لدينا برقم ٣٣٢١١٢٠٨٠ وتاريخ 
١٤٣٣/١١/٢٤هـ، عليه ففي هذا اليوم السبت ١٤٣٤/٢/١٦هـ ويف متام الساعة احلادية 
عن  وكيال  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  عرشة 
١٤٣٣/٧/٩هـ،  وتاريخ   ٢٨٥٥ برقم  البدائع  عدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   ،)...(
واإلنكار،  واإلقرار  واملدافعة  عليها  والرد  وسامعها  الدعوى  إقامة  حق  فيها  له  واملخول 
وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائاًل يف 
الوحيد عن كامل ورثة  الوكيل  حترير دعواه: اشرتى موكيل من هذا احلارض معي بصفته 
بمبلغ إمجايل قدرة  البدائع واملسامة مزرعة )...(  الواقعة بحي )...( جنوب  املزرعة  والده 
من  مصدقة  شيكات  بموجب  املبلغ  كامل  موكيل  دفع  وقد  ريال،  ألف  ومخسون  ثامنامئة 
مرصف )...( ألخ املدعى عليه )...(، إال أن املدعى عليه مل يفرغ املزرعة باسم موكيل حتى 
اآلن، أطلب إلزامه بإفراغ املزرعة ملوكيل حااًل، هذه دعواي، وبمناقشته عن حدود وأطوال 
أجاب  أو سنا  الورثة قارص عقاًل  يوجد من ضمن  املبايعة وهل  وتاريخ  املزرعة  ومساحة 
أكثر من سنة وال يوجد  بقوله: ال أعلم حدودها وأطواهلا ومساحتها واملبايعة كانت قبل 
قرص، وبسؤال املدعى عليه عن دعوى املدعي أجاب بقوله: ما ذكره املدعي يف دعواه غري 
صحيح ألبتة فلم أتفاوض ومل أقابل املدعي أصالة فضاًل عن إمتام البيع معه، وإنام طلب مني 
أخي )...( توقيع ورقة مبايعة بصفتي وكيال عن كافة الورثة فرفضت ذلك ومل أستلم شيئًا 
من قيمة املزرعة، هذه إجابتي، وبسؤال املدعي وكالة البينة قال: ليس لدي بينة سوى شيك 
مصدق من موكيل باسم املدعى عليه بكامل قيمة املزرعة البالغ ثامنامئة ومخسني ألف ريال، 
وشيك آخر خاص بقيمة السعي من موكيل للمدعى عليه بمبلغ واحد وعرشين ألف ريال 
ومائتني ومخسني رياال، ليس لدي بينات أخرى غري هذين الشيكني، وبعرضها عىل املدعى 
عليه وكالة قال: مل أستلم هذه الشيكات ومل أستفد وأسحب املبلغ الذي تضمنته، وبعرض 
ذلك عىل املدعي وكالة قال: أطلب إمهايل إلثبات استالم املدعى عليه مبلغ هذه الشيكات 
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فأجبته لطلبه، مع التأكيد عليه بإحضار عقد املبايعة إن وجد. ويف جلسة أخرى حرض )...( 
املدعي  عن  اجلديد  الوكيل  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل البدائع رقم ١٨٠٩ بتاريخ ١٤٣٣/٥/١هـ، كام 
حرض املدعى عليه أصالة ووكالة، وبسؤال املدعي عن ما وعد بإحضاره أبرز صورًا للشيكني 
اللذين ذكرمها يف اجللسة املاضية مذيلني باستالم )...( وتوقيعه عىل ذلك، كام أبرز يل صورة 
من كشف حساب موكله لدى البنك السعودي )...( والذي يبني فيه أن موكله أصدر شيكا 
مصدقا بمبلغ املزرعة اإلمجايل وباسم املدعى عليه، وبعرضها عىل املدعى عليه أجاب بقوله: 
الشيك املصدق قد يكون أصدر لكني مل أستلمه ومل أستفد منه، ال سيام وأن الذي أستلمه 
أنا من أستلم ال الشيك املصدق بإمجايل مبلغ املزرعة، وال شيك مبلغ  أخي )...( ولست 
السعي كام هو مذيل يف صور الشيكات، فموكل املدعي إنام كان يتفاوض مع أخي )...( 
وأخي )...( مل خيربنا بيشء وليس معه وكالة ختوله البيع والرشاء نيابة عن الورثة، كام أفيد 
فضيلتكم بأن أخي )...( قد باع نصيبه من هذه املزرعة واستلم ثمنها قبل أكثر من سنة، 
املدعى عليه  املدعي عام ذكره  البيع، وبمناقشة  املفاوضة وال يف  له احلق هنائيا ال يف  فليس 
وهل املفاوضة كانت مع احلارض مع من يملك وكالة عن بقية الورثة ختوهلم البيع والرشاء 
فأجاب بقوله: مل تكن مفاوضة مع وكيل رشعي عن بقية الورثة وإنام كانت مع األخ األكرب 
لنا الوسيط بني موكيل واملدعى عليهم املدعو  للمدعى عليهم، كام أضاف قائال: لقد نقل 
)...( صورة مغايرة متاما عام ذكره املدعى عليه احلارض، والسبب يف ذلك الثقة التي كانت 
بني موكيل واملدعى عليهم السيام وأهنم جريان، وعليه أطلب يمني الورثة عىل نفي دعواي، 
املغزى  عن  وبمناقشته  لديه،  ما  لسامع   )...( عليه  املدعى  أخ  إحضار  أطلب  ذلك  وقبل 
بإحضار )...( أجاب بقوله: غايتي من ذلك هو تصديق دعواي، وبسؤاله هل كان لدى 
)...( وكالة عن بقية الورثة ختوله البيع والرشاء؟ فأجاب بالنفي، ثم استدرك قائال: ال أدري 
فلم يربز ملوكيل أي وكالة، وكان يتحدث بصفته الشخصية، كام طلب املدعي إمهاله ملراجعة 
رفعت  املحدد  اجللسة  وقت  والنتهاء  ماذكر  األمر  وحيث  يلزم،  ما  تقرير  يف  الورثة  بقية 
اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان وبسؤال املدعى عليه عام لديه أجاب بقوله: لقد 
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بيع  عىل  موافقته  أو  تفاوضه  منهم  فأنكر كل  الدعوى  يف  جاء  مما  للتحقق  الورثة  راجعت 
املزرعة للمدعي، وإنام كان التفاوض والبيع واالتفاق بترصف فضويل مع أخينا األكرب )...( 
وليس له حق ألبتة يف املزرعة وليس لديه وكالة عن الورثة ختوله البيع واالستالم، والمانع 
لدي حاليا من أداء اليمني، ثم تداخل املدعي وكالة قائال: لدي بينات تثبت أن أخ الورثة 
األكرب )...( قام بإجراء املبايعة مع موكيل واستلم املبلغ، وعليه أطلب من فضيلتكم سامع 
بينايت يف ذلك، وإحضار )...( ملجلس احلكم وسامع ما لديه، وال أرى حاجة حاليا ألداء 
اليمني من قبل املدعى عليه احلارض، فجرى للمرة الثانية سؤال املدعي وكالة: هل تفاوض 
)...( مع موكلك بصفته الشخصية أم بوكالة عن بقية الورثة ختوله البيع واإلقرار؟ فأجاب 
بقوله: ال أدري هل لديه وكالة أم ال، وال يوجد عقد مبايعة بني موكيل و )...(، فاالتفاق 
واملبايعة كانت شفهيا، وحيث األمر ماذكر، وملزيد من التحقق والتثبت فقد أجبت املدعي 
وكالة لطلبه، وأفهمته بإحضار كافة بيناته من أوراق أو شهود، ورفعت اجللسة. ويف جلسة 
أخرى حرض املدعي وكالة، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( بصفته وكيل عن ورثة )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل البدائع رقم 
واإلقرار  واملدافعة  املرافعة  فيه حق  له  املخول  وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٤هـ   ٣٤١١٨٩٤٩٢
والصلح واالستالم والتسليم، وبسؤال املدعي وكالة عن ماتم االستفسار عنه يف اجللسة 
املاضية ومايريد إثباته أبرز ورقة هذا نصها: ))اشرتى موكيل املزرعة موضوع الدعوى من 
الورثة مجيعًا كل باسمه بمبلغ ٨٥٠.٠٠٠ ريال، وتم اإلجياب والقبول الرشعي، والذي 
نقله بني الطرفني االبن األكرب )...( الذي أكد قبل تسليمه القيمة أنه أخذ قبول الورثة للبيع 
عىل موكيل بالقيمة املحددة فردًا فردًا )...(، وبالتايل فقد التقت إرادة الطرفني البائع واملشرتى 
من إجياب وقبول، وهم مجيعًا بكامل اإلرادة الرشعية، وال سند وال حجة لدفع وكيل الورثة 
أنه مل يبع. ٢/ أن من أتم البيع وهو )...( املذكور استلم كامل قيمة املزرعة بموجب شيك 
قبل إصدار  قيمته تم سحبها من حساب موكيل  إن  إذ  النقدي،  الدفع  بمثابة  مرصيف وهو 
الشيك، ورغم ميض أكثر من سنة منذ استالمه للشيك وقبل رفع الدعوى وحتى تارخيه مل 
البيع  البيع أو إعادة استالم الشيك، وال شك أن يف ذلك تأكيدًا عىل  يطلب املذكور إلغاء 



311

واستمراره واالستفادة من القيمة أو عىل األقل حجزها لدى الورثة ملا يقارب سنتني. ٣/ 
أما عن أن وكيل الورثة مستعد ألداء اليمني عن أن الورثة مل يبيعوا عىل موكيل ورغم خمالفة 
ذلك للواقع والبيّنات والقرائن الواضحة وشهادة الشهود إال أن ما يلزم تأكيده أن اليمني ال 
توكيل فيها وأنه ال يقبل من الوكيل أداء اليمني بنفي فعل غريه، إذ إن من باع كام ذكرت 
الورثة مجيعًا كل باع حصته بنفسه، ونقل إرادهتم تلك أخيهم األكرب )...(، مؤكدًا بيعه هو 
وبيع بقية الورثة كل لنصيبه، واستلم كامل القيمة هبذه الصفة بشيك مصدق مضمون الدفع 
مستقطع القيمة من حساب موكيل. ٤/ إن )...( حدد يوم األربعاء املوافق ١٤٣٢/١١/٧هـ 
للحضور أمام كاتب عدل حمافظة البدائع لإلفراغ، وقد حرضت بوكالتي عن املشرتي من 
الرياض إلمتام ذلك، واتصلت عىل وكيل الورثة )...( يف صباح ذلك اليوم الذي ذكر أنه 
مشغول حاليًا وسيتصل بعد فراغه، ومل يدفع أو يذكر أنه أو الورثة مل يبيعوا، وبعد ذلك مل 
يرد عىل اتصااليت حتى انتهاء دوام ذلك اليوم، وعندها اتصلت بالوسيط من طرفه )...( 
الذي توىل نقل البيع، فطلب مني تسليمه شيك القيمة والسعي، وسوف يرتب موعدًا آخر 
القيمة  لشيكي   )...( املذكور  الورثة  أكرب  استالم  الحقًا  سلمني  حيث  ويبلغني،  لإلفراغ 
يتم،  مل  ما  وهذا  الورثة،  وكيل  وقت  حسب  اإلفراغ  موعد  حتديد  يتم  أن  عىل  والسعي، 
واستمرت املامطلة والتسويف حتى رفع الدعوى -ومل نسمع من الورثة أو وكيلهم قبل رفع 
الدكتور/  من  إثبات شهادة كل  أطلب  الدعوى - أي إشارة ملا دفع به من عدم البيع. ٥/ 
)...( ، واألستاذ/ )...( ، عىل ما ذكرت من بيع )...( لنصيبه، ونقله قبول بقية ورثة والده 
البيع بالقيمة التي ذكرت يف الدعوى واستالم القيمة. واهلل املوفق.((، وبسؤاله للمرة الثالثة: 
هل املبايعة متت مع )...( أصالة عن نفسه وبالوكالة وعن الورثة؟ أجاب بقوله: املبايعة متت 
معه أصالة عن نفسه كونه أحد الورثة ورشيكا يف املزرعة ونقل ملوكيل موافقة بقية الورثة 
دون أن يربز ما يثبت ذلك أو أن يربز وكالة عنهم، وطلب قيمة املزرعة، فمن باب الثقة قام 
يتعلق  آخر  شيكا  بتسليمه  وقام  مستقل،  بشيك  للمزرعة  اإلمجالية  القيمة  بتسليمه  موكيل 
بالسعي، وكل ذلك من باب الثقة به، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أصالة ووكالة احلارض 
أجاب بقوله: )...( ليس لديه توكيل أو تفويض ال شفهي وال خطي بإجراء البيع أو الرشاء، 
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البيع الذي أجراه مع  ببيع نصيبه من املزرعة عىل أخي )...( بعد  علام بأن أخي )...( قام 
املرافعة؟  باب  قفل  قبل  إضافته  تريدان  ما  لديكام  هل  املتداعيني:  وبسؤال  أصالة،  املدعي 
فأجاب املدعى عليه بالنفي بخالف املدعي الذي طلب تدوين شهادة الشهود التي تثبت أن 
يشهدون  الشهود  هل  مناقشته  فجرى  ملوكيل،  الورثة  بقية  موافقة  ونقل  نصيبه،  باع   )...(
بموافقة الورثة عىل البيع، فأجاب بقوله: ال، إنام يشهدون بأن )...( باع نصيبه ونقل موافقة 
بقية الورثة هلم، وملزيد من التحقق أفهمت املدعي وكالة بإحضار الشهود وكافة ما لديه من 
بينات وإثباتات يف اجللسة القادمة، ورفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرض املتداعيان 
وكالة، كام أحرض املدعي الشاهد )...( سعودي موجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاله 
بأنه باع أكثر من مرة مزرعة  عام لديه أجاب بقوله: أشهد هلل العظيم بأن )...( قد ذكر يل 
والده الواقعة جنوب )...( للمدعي أصالة، وكانت آخر مبايعة بمبلغ ثامنمئة ألف ريال، 
وأن الوسيط بينه وبني املشرتي املدعي أصالة هو )...(، وأن والدته )...( اشرتطت أن تبقى 
يف البيت وأن املشرتي وافق عىل هذا الرشط، هذا ما لدي وبه أشهد، وبمناقشته: هل ذكر 
املدعي  بالنفي، كام أحرض  فأجاب  املبايعة  الورثة عىل  كافة  موافقة  أخذ  قد  بأنه   )...( لك 
للشهادة وأدائها )...( سعودي بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاله عام لديه أجاب 
بقوله: أشهد هلل العظيم بأن )...( طلب مني عرض مزرعة والده عىل املشرتي بسعر ثامنمئة 
ومخسني ألف ريال مع اشرتاط السعي بأن يكون ألخيه ال حيرضين اسمه، فوافق املشرتي 
)...( عىل السعر وحرر الشيكات الالزمة لذلك، علام بأين طلبت منه الرجوع لكافة الورثة 
عىل  موافقتهم  وأخذ  الورثة  كافة  بمراجعة  قام  بأنه  يل  فرد  املبايعة،  عىل  موافقتهم  وأخذ 
املبايعة، هذا ما لدي وبه أشهد، وبمناقشة الشهود عن عالقتهم باملتداعيني ومكان إقامتهام 
وعملهام وإعامرمها فأجاب األول: بقوله أسكن يف حمافظة البدائع وأعمل مدرسا يف جامعة 
)...( وأبلغ من العمر ثامين ومخسني عاما وال تربطني باملتداعيني رشاكة، واملدعي ابن خاله 
واملدعى عليهم إخوة يل من الرضاع، وبسؤال املدعي وكالة: ألديك مزيد بينة عام تم رصده؟ 
فأجاب بالنفي، كام أضاف املدعى عليه وكالة بقوله: إن أخي )...( ليس له عالقة يف البيع 
وليس وكيال رشعيا، ولقد ترضر كافة الورثة من تأخر البت يف القضية ال سيام وأن فضيلتكم 
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من  االنتهاء  حلني  وإفراغها  بيعها  بعدم  املزرعة  عىل  باحلجز  وكالة  املدعي  مع  جتاوب  قد 
القضية، كام أؤكد لفضيلتكم بأن أخي )...( قد باع نصيبه عيل بعد بيعه عىل املشرتي املدعي 
أصالة واستلم كامل القيمة، وقد جرى مني حماولة الصلح بني الطرفني فلم أتوصل معهام 
التهميش  املبايعة مع  إثبات  به اآلن هو  نطالب  ما  بقوله:  املدعي وكالة  إىل يشء، كام علق 
بانتقال امللكية لكامل املزرعة وليس نصيب أحد من الورثة دون البقية، وحيث األمر ما ذكر 
جلسة  ويف  اجللسة.  رفعت  لديه  ما  وسامع   )...( وإلدخال  املحدد  اجللسة  وقت  والنتهاء 
أخرى حرض املتداعيان وكالة، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...(، وبسؤاله عن ما قام باختاذه يف املبايعة أجاب بقوله: لقد تفاوضت مع )...( يف بيع 
مزرعتنا جلارنا املدعي أصالة، علام بأنه ليس لدي وكالة عن أحد من الورثة ومل أفوض من 
باملفاوضة بحكم أين أكربهم، وكنت أحتدث مع  البيع وال يف غريه، وإنام قمت  قبله ال يف 
أخي  رفض  الشيكات  استالم  وعند  منهم،  ألحد  الرجوع  دون  اجلميع  عن  نيابة  الوسيط 
املبايعة، وطلب  أنا رفض استالم الشيكات وقبول  )...( الوكيل عن كافة الورثة بام فيهم 
مني إعادة الشيكات، وحلاجتي ورغبتي يف رسعة إمضاء املبايعة قمت ببيع نصيبي عىل أخي 
)...( واستلمت كامل املبلغ، هذا ما لدي، فجرى مني سؤال املدعي وكالة: هل ترغبون 
إثبات املبايعة يف نصيب )...( فأجاب بالرفض وطلب إثبات املبايعة لكافة الورثة، فبناء عىل 
ماتقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث صادق املدعي وكالة عىل أن املفاوض )...( يف املبايعة 
ليس لديه وكالة من بقية الورثة وأنه نقل موافقة بقية الورثة عىل املبايعة، وحيث أنكر املدعى 
عليه الوكيل الرشعي عن كافة الورثة الدعوى واملبايعة واملوافقة ورفض استالم الشيكات 
املبايعة  يف  الرشعية  الصفة  له  ليس   )...( أن  وبام  وقيمتها،  مبالغها  من  يشء  يرصف  ومل 
وإمضائها وإنام يدخل يف بيع الفضويل الذي قرر كثري من أهل العلم بعدم صحة البيع إال 
بإجازة بقية املالك وهذا ما مل يتحقق، ال سيام بعد سامع كافة مالدى املدعي من بينات وما 
أكده )...( يف هذه اجللسة، وليس للمدعي بينة موصلة عىل موافقة بقية الورثة عىل املبايعة 
واألصل العدم، وحيث رفض املدعي إمضاء البيع يف نصيب )...( ولقوله صىل اهلل عليه 
وسلم من حديث حكيم بن حزام: ))ال تبع ما ليس عندك(( لذلك كله فقد حكمت برصف 
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لتقديم  القناعة، واستعد  املدعي عدم  الطرفني قرر  املدعي، وبعرضه عىل  النظر عن طلب 
الئحة اعرتاضية، كام قرر املدعى عليه القناعة والرضا به، فجرى مني إفهام املدعي وكالة 
بأنه سوف يتم تسليمه يوم األحد القادم نسخة من احلكم لتقديم االعرتاض عليه يف مدة 
التتجاوز ثالثني يوما، وإال اكتسب احلكم القطعية، ففهم ذلك، وعليه حصل التوقيع من 
اجلميع يف متام الساعة الثانية عرشة، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٤/٦هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، ففي هذا اليوم اخلميس ١٤٣٥/٧/٢هـ، ويف متام الساعة العارشة 
والنصف فتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي وكالة، وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف 
وبرفقها قرار الدائرة احلقوقية األوىل رقم ٣٥٢٦١٣٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ، املتضمن 
وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطة  وصورت  الصك  ))وبدراسة  نصه:  ما  املقدمة  بعد 
املدعى عليه  الضبط أسامء موكيل  القايض يف  يدون فضيلة  مل  أوال:  ييل:  ما  املعاملة لوحظ 
)...( وذلك يف اجللسة املؤرخة يف ١٤٣٤/١١/٢هـ. ثانيَا: مل يطلب فضيلته صك حرص 
مل  ثالثًا:  باملعاملة.  منه  موثقة  صورة  ويرفق  مضمونه  ويدون  عليهم  املدعى  مورث  ورثة 
الدعوى وال  الزراعي حمل  امللك  املدعي وكالة يف دعواه حدود وأطوال ومساحة  يوضح 
بد من توضيح ذلك؛ ألنه من لوازم حترير الدعوى. رابعًا: توجد يف الضبط والصك أخطاء 
التكرار  القايض تصحيحها وحذف  بالقلم عىل فضيلة  إليها  مطبعية ولغوية وتكرار مشار 
ومقابلة ذلك مع السجل، ملالحظة ذلك وإجراء الالزم وإحلاق ما جيريه يف الضبط وصورته 
والصك وسجله، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم((، وعليه 
١٤٣٤/١١/٢هـ  جلسة  يف  عليه  املدعى  موكيل  بأن  الفضيلة  أصحاب  مشائخنا  أجيب 
الوكيل عن )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و  هم )...( 
)...( هم  باستثناء  )...( واملدعى عليه وموكليه  )...( وعن  أوالد   )...( و   )...( و   )...(
ورثة )...(، بموجب صك حرص اإلرث الصادر من هذه املحكمة برقم ٣/٢٠٥ وتاريخ 
١٤٢٥/٨/٢٥هـ املرفق نسخة منه، هذا ما يتعلق باملالحظة األوىل والثانية، أما املالحظة 
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وأطوال  حدود  إن  بقوله:  فأجاب  الزمها  عن  وكالة  املدعي  سؤال  مني  فجرى  الثالثة 
ومساحة امللك الزراعي حمل الدعوى كاآليت: شامال بقية مزرعة البائع )...( بطول ثالثمئة 
وواحد وعرشين مرت، وجنوبا شارع عرضه عرشة أمتار بطول ثالثمئة وتسع وعرشين مرتا، 
ورشقا مزرعة )...( بطول مئتني مرت، وغربا شارع عرضه مخسة وثالثني مرتا بطول مئتي 
مرت، واملساحة اإلمجالية قدرها أربعة وستون ألف مرت مربع وذلك حسب الصك الذي سبق 
أن طلبه مني فضيلتكم وأرفقته مع أوراق املعاملة برقم ٩٧، هكذا أضاف، هذا ما يتعلق 
باملالحظة الرابعة علام بأنه تم توجيه املوظف إلكامل الزم املالحظة الثالثة، هذا ما لزم بيانه 
املتبع، وعليه  يلزم حسب  ما  لتقرير  الفضيلة  املعاملة ألصحاب  بإعادة  وإحلاقه، ووجهت 
حصل التوقيع يف متام الساعة احلادية عرشة والربع، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه أمجعني.
اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا حممد وعىل  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل 
نحن قضاة الدائرة احلقوقية األوىل بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة 
من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة البدائع الشيخ )...( بـرقـم )٣٣٢١١٢٠٨٠( 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٢هــ، املحالـة إلـيـنـــا برقم )٣٥٣٠٣٣٣٩(، املرفق هبا الصك رقم 
الصادر من فضيلته، اخلاص بدعـوى/ )...(  )٣٥٢٠١٨٦٢( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ، 
وكياًل عن )...( ضد/ )...(، بشأن املطالبة بإفراغ مزرعة، وقد تضمن الصك حكم فضيلته 
برصف النظر عن دعوى املدعي عىل النحو املفصل فيه، وقد سبق منا دراسة الصك وصورة 
قرارنا  عىل  فضيلته  به  أجاب  ملا  وبدراستنا  املعاملة،  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه 
رقم ٣٥٢٦١٣٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٥٧تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٢ رقم القضية: ٥٢٩٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣ رقم القرار:٣٥١٩٤٧٤١  

تلعيبا-ا خيارا تلصكا-ا سجلا فقدتنا بنائهاا-ا تلخيصا تألمانةا رفضا أرضا-ا بيعا-ا
تلعيبا-ا إثباتا تملفعولا-اعجزاعنا تلعدلا-اتلصكاساريا إفادةاكاابةا تلثمنا-ا طمباردا

رصفاتلنظل.

عدماإثباتاتملدعيالمرضر.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه برد ثمن األرض التي اشرتاها منه وذلك 
أصل  وجود  لعدم  املحافظة  أمانة  من  هلا  بناء  ترخيص  استخراج  املدعي  استطاعة  لعدم 
للصك، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر ببيع األرض ودفع بعدم وجود سبب لفسخ 
البيع لكون الصك سليم وقد سبق له استخراج رخصة بناء وهدم لذات األرض قدم صورة 
العدل متضمنة أن الصك ساري املفعول، ووردت  إفادة كتابة  منها للقايض، وقد وردت 
إفادة املحكمة متضمنة أن سجل الصك مفقود، كام وردت إفادة أمانة املحافظة متضمنة أن 
املدعي مل يراجعها ليتم اتباع اإلجراءات النظامية اخلاصة بتحديد إمكانية استخراج رخصة 
بناء من عدمه، ونظرًا ألن املدعي مل يراجع األمانة مع إمهاله مدة كافية، وألن صك األرض 
ساري املفعول وقد قدم املدعى عليه صورة لرخصة بناء وهدم صادرة عىل ذات األرض 
حمل النزاع، لذا فقد حكم القايض برصف النظر عن دعوى املدعي وأفهمه بأن عليه مراجعة 
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اجلهات املسئولة إلكامل إجراءات البناء إن أراد ذلك، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من 
حمكمة االستئناف.

بناء  بمحافظة جدة،  العامة  املحكمة  القايض يف   )...( أنا  فلدي  احلمد هلل وحده وبعد، 
جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحال  االستدعاء  عىل 
وتاريخ   ٣٢١٨٧٤١ برقم  باملحكمة  املقيد  ١٤٣٢/٠٣/٠٤هـ،  وتاريخ   ٥٢٩٩ برقم 
افتتحت اجللسة، وفيها  ١٤٣٢/٠٣/٠٤هـ، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٢/٠٤/١٦هـ 
حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضوره 
املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤال املدعي عن 
دعواه أجاب قائال: إنني سبق أن اشرتيت أرضًا يف حي )...( بجدة بمساحة قدرها ٤٠٠م٢ 
البنك  أربعامئة مرت مربع، بمبلغ قدره سبعامئة ألف ريال، بموجب الشيك املسحوب عىل 
الصادر  الصك  بموجب  وذلك  ١٤٣١/٠١/١٢هـ،  وتاريخ   ٢٤/١١٤٠٥٩ رقم   )...(
من كتابة العدل األوىل برقم ٢٤٦ وتاريخ ١٤٠٢/٧/٢هـ، وبعد مراجعة فحص امللكيات 
من قبل األمانة تم خماطبة املحكمة العامة للتأكد من السجالت، فاتضح أنه ال أصل للصك 
هذه  ريال،  ألف  سبعامئة  وقدره  املبيع  ثمن  بإعادة  إلزامه  أطلب  لذا  الرضر؛  يب  أنزل  مما 
يف  جاء  ما  إن  قائال:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  املدعي  دعوى  يف  جاء  ما  وبعرض  دعواي، 
دعوى املدعي من رشاء األرض املذكورة باملبلغ املذكور أعاله فهذا صحيح، أما ما ذكره 
الرجوع إىل السجالت  من عدم وجود أصل للصك فهذا غري صحيح، ويمكن للمدعي 
اخلاصة بالصك والتأكد من ذلك، عليه فقد تقرر الكتابة لكتابة العدل األوىل بجدة ملطابقة 
ثم  اجللسة.  رفع  تقرر  فقد  اجلواب  ورود  حني  وإىل  واإلفادة،  سجله  عىل  املذكور  الصك 
سعودي   )...( أصالة  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٢/١٠/٠٨هـ  بتاريخ 
 )...( أصالة  عليه  املدعى  حلضوره  وحرض   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبالرجوع إىل أوراق املعاملة ظهر منها 
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خطاب فضيلة رئيس كتابة العدل األوىل بمحافظة جدة الوارد إلينا برقم ٣٢/١٠٦٤٦ يف 
١٤٣٢/٠٥/١٤هـ، املتضمن بأن الصك رقم ٢٤٦ يف ١٤٠٢/٠٧/٠٢هـ ساري املفعول 
وال يوجد ما يؤثر عليه حتى تارخيه بتملك )...(. انتهى، وبعرض ما جاء يف اإلفادة السابقة 
عىل املدعي أصالة أجاب قائال: إن مستند صك البيع املذكور أعاله هو الصك الصادر من 
هذه املحكمة برقم ٥٠٣ يف ١٤٠٠/٠٤/١٧هـ، كام أشري إىل هذا يف الصك، عليه فقد تقرر 
الكتابة إىل قسم السجالت يف هذه املحكمة لالستفسار عن أصل سجل الصك رقم ٥٠٣ 
يف ١٤٠٠/٠٤/١٧هـ املشار إليه أعاله، وحتى ورود اجلواب فقد تقرر رفع اجللسة. ثم 
بتاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٩هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي وحرض حلضوره املدعى 
عليه، وقد صدر خطابنا إىل قسم السجالت يف هذه املحكمة برقم ٣٢/٥٥٨٦٧٥ وتاريخ 
إفادة  أي  تردنا  ومل  أعاله،  إليه  املشار  الصك  سجل  عن  لالستفسار  ١٤٣٢/١١/١٨هـ 
اجللسة،  افتتحت  بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٤هـ  ثم  اجللسة.  رفع  تقرر  فقد  عليه  اآلن،  حتى 
وفيها حرض املدعي أصالة )...( وحرض حلضوره املدعى عليه وكالة )...( سعودي اجلنسية 
الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  الرشعي  الوكيل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
١٤٣٣/٠٩/٢٠هـ،  وتاريخ   ٧٩٨٦٩ برقم  جدة  حمافظة  شامل  الثانية  العدل  كتابة  من 
عليها،  واالعرتاض  هبا  والقناعة  األحكام  واستئناف  واملدافعة  باملرافعة  فيها  له  واملخول 
رقم  اخلطاب  بموجب  املحكمة  هذه  يف  السجالت  قسم  رئيس  من  اجلواب  ورد  وقد 
رقم  الصك  سجل  بأن  )نفيدكم  واملتضمن:  ١٤٣٣/٠٢/٠٣هـ  وتاريخ   ٣٢٥٥٨٦٧٥
)...( لالطالع  للشيخ  املفقودة  السجالت  ٥٠٣ يف ١٤٠٠/٠٤/١٧هـ جلد ١٠/٣ من 
واهلل حيفظكم (. وقد قرر املدعي قائال: إنني قد قمت برشاء العقار وأفرغته باسمي وذهبت 
الستخراج رخصة بناء، فأفادين قسم فحص امللكيات يف األمانة بأن سجل الصك مفقود يف 
املحكمة وال يمكن بناء عىل ذلك استخراج تراخيص للموقع، هكذا قرر، وبسؤال املدعي 
عن قيمة رشائه للعقار من املدعى عليه أجاب قائال: إنني اشرتيته من املدعى عليه بمبلغ 
قدره سبعامئة ألف ريال، وبعد االطالع عىل الصك املرفق ظهر منه صواب ما قرره املدعي 
من مبلغ الرشاء، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائال: إن املوقع قد صدرت 
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له رخصة بناء سابقة، وما ورد يف اإلفادة يشعر بأن العقار كان له سجل، ومن ثم فقد مما 
يدل عىل عدم مسؤولية موكيل عن ذلك، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب 
قائال: ما ذكره املدعى عليه وكالة كله غري صحيح، فاملدعى عليه باعني معيبا ال أستطيع 
التي  البناء  منه، وقد ذهبت بصورة من رخصة  منه واالنتفاع  بموجب األنظمة االستفادة 
أبرزها املدعى عليه إىل أمانة حمافظة جدة فأخربوين أن هذه رخصة قديمة وأن ال عربة هبا 
ملا  ذلك  رفضوا  جديدة  رخصة  إخراج  منهم  طلبت  وعندما  اجلديدة،  بالرخصة  والعربة 
العقار  رخصة  عن  لالستفسار  جدة  حمافظة  أمانة  إىل  الكتابة  تقرر  فقد  عليه  سابقا،  ذكرته 
املذكور، وهل يمكن استخراج رخصة بناء له من عدم ذلك؟ وحتى ورود اجلواب فقد تقرر 
املدعي أصالة  اجللسة، وفيها حرض  افتتحت  بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ  ثم  اجللسة.  رفع 
)...( وحرض حلضوره املدعى عليه وكالة )...(، وقد وردت املعاملة من أمانة حمافظة جدة 
برقم ٣٣٠٠٥٠٠٧٥٢ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٥هـ املقيد هبذه املحكمة برقم ٣٤٥٨٦٣٤ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٧هـ، والذي جاء فيها: )أفيدكم بأن أصحاب العالقة أو من ينوب 
أعاله  إليه  املشار  خطابكم  وبرفقه  للموقع   CDو كروكي  لعمل  األمانة  يراجع  مل  عنهم 
بمراجعة  لقد قمت  قائال:  أجاب  املدعي  ا.هـ، وبعرض ذلك عىل  ومشفوعاته لالطالع( 
األمانة عدة مرات، وما جاء يف خطاب األمانة املذكور غري صحيح، عليه فقد تقرر الكتابة مرة 
أخرى لألمانة لالستفسار عن رخصة العقار املذكور، وهل يمكن يف نظام األمانة استخراج 
تقرر رفع اجللسة. ثم  بإجابة وافية، وحتى ورود اجلواب فقد  أم ال وتزويدنا  بناء  رخصة 
بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي )...(، وحرض حلضوره 
املدعى عليه وكالة )...(، وقد وردت اإلفادة من أمني حمافظة جدة بموجب اخلطاب رقم 
 ٣٤١٤٤٧٥٣٢ برقم  املحكمة  هذه  يف  املقيد  ١٤٣٤/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٣٠٠٥٠٠٧٥٢
وتاريخ   ٣٤٥٨٦٣٤ رقم  خطابكم  إىل  )إشارة  واملتضمن:  ١٤٣٤/٠٦/١٤هـ،  وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/١٢هـ، املشار فيه إىل خطاب فضيلة الشيخ )...( القائم بعمل الشيخ )...( 
املدعي  قبل  من  املقامة  القضية  بخصوص  ١٤٣٤/٠٥/٠٧هـ  وتاريخ   ٣٤٥٨٦٣٤ رقم 
وطلب  ونحوه  عقار  ملكية  حول  بالنزاع  املتعلق   ،)...( عليه  املدعى  ضد   )...( املواطن 
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فضيلته سؤال األمانة عن العقار املرفق صورة من صكه ومدى إمكانية استخراج رخصة 
بناء له من عدمه، أفيدكم بأن أصحاب العالقة أو من ينوب عنهم مل يراجعوا األمانة لعمل 
كروكي وCD للموقع وذلك لنتمكن من اتباع اإلجراءات النظامية لدينا الستكامل إفادتكم 
بموجب كروكي تنظيمي للموقع الستخراج رخصة بناء من عدمه، وبرفقه خطابكم املشار 
املدعي قائال: إن وجه ترضري من  إليه أعاله وكامل مشفوعة لالطالع (.ا.هـ. وقد قرر 
العقار هو أنه بعد مراجعة أمانة حمافظة جدة الستخراج رخصة بناء أفادوين بأنه ال يمكن 
رخصة  استخراج  يمكن  ال  هذه  احلالة  ويف  له،  سجل  ال  العقار  متلك  صك  لكون  ذلك 
الصك  إنه بموجب  قائال:  املدعى عليه وكالة أجاب  قرر، وبعرض ذلك عىل  بناء، هكذا 
الذي قدمه املدعي ذي الرقم ٢٤٦ قام موكيل باستخراج رخصة بناء فأبرز من يده صورة 
من رخصة بناء صادرة من أمانة حمافظة جدة بتاريخ ١٤١١/٠١/٠٢هـ، تتضمن وجود 
بناء لصك العقار الذي قدمه املدعي أصالة وهو ذو الرقم ٢٤٦، كام أبرز املدعى  رخصة 
عليه وكالة رخصة هدم صادرة من أمانة حمافظة جدة عىل العقار ذاته، ورقم صكه هو ٢٤٦، 
جرى  وقد  املعاملة،  يف  الصورتني  هاتني  إرفاق  جرى  وقد  النزاع،  حمل  الصك  ذات  وهو 
واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  احلكم،  جملس  يف  التملك  صك  املدعي  تسليم 
وحيث إن املدعي يدعي ترضره من العقار بعدم استطاعته استخراج رخصة للبناء عليه، 
وحيث قد جرى بعث صك التملك ملرجعه لالستفسار عن سجله فوردت اإلفادة بكون 
ألمانة  الكتابة  جرت  قد  وحيث  سجله،  يف  يؤثر  ما  يوجد  وال  سليام  التملك  صك  أصل 
حمافظة جدة ألكثر من مرة فوردت اإلفادة مرتني بأن املدعي مل يقم بمراجعة األمانة لكي 
بناء  يتم إكامل الالزم حيال ذلك، وحيث إن املدعى عليه قد أبرز من يده صورة لرخص 
وهدم صادرة عىل ذات العقار حمل النزاع، وحيث ما ذكر أعاله ال يتضمن إثبات ما جاء يف 
دعوى املدعي من حصول الرضر والغبن يف متلكه للعقار من املدعى عليه، جلميع ما تقدم 
فقد حكمت برصف النظر عن دعوى املدعي، وأفهمته بأن عليه مراجعة اجلهات املسئولة 
البناء إن أراد ذلك، وبعرض ذلك عىل الطرفني قرر املدعي عدم قناعته  إلكامل إجراءات 
احلكم،  صك  من  بنسخة  املدعي  تسليم  وجرى  باحلكم،  قناعته  وكالة  عليه  املدعى  وقرر 
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وأفهم بأن له ثالثني يوما اعتبارا من تاريخ هذا اليوم لتقديم الئحته االعرتاضية، كام جرى 
فإن احلكم  النظامية  املدة  االعرتاضية خالل  تقديم الئحته  تأخره عن  بأنه يف حالة  إفهامه 
يكتسب الصفة القطعية ويسقط حقه يف االعرتاض، ففهم ذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األربعاء افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١٠، بعد ورود املعاملة 
من حمكمة االستئناف بموجب اخلطاب رقم ٣٤٢٠١٤١٢١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٣هـ، 
واملتضمن  ١٤٣٤/٠٩/٠٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٠١٤١٢١ برقم  املحكمة  هذه  يف  واملقيد 
القرار الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة حمكمة االستئناف أعضاء الدائرة احلقوقية الثالثة 
ذي الرقم ٣٤٣١٠١٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ واملتضمن: )وبدراسة احلكم وصورة 
ضبطه والئحته االعرتاضية تقرر إعادهتا لفضيلته للكتابة لألمانة، وطلب السبب الرئييس 
فرصة  املدعي  وإعطاء  املفصلة،  باإلجابة  األمانة  عىل  والتأكيد  بناء،  رخصة  إعطائه  لعدم 
أخرية ملراجعة األمانة، وإذا مل يراجع األمانة فيجرى الالزم حسب التعليامت، واهلل املوفق(، 
عليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم اهلل بأنه مل يظهر ما يستوجب الكتابة ألمانة جدة مرة 
أخرى، السيام وقد متت الكتابة هلم مرتني قبل ذلك بخطابات واضحة ظاهرة، وكانت إفادة 
األمانة متحدة ومجيع ذلك مرفق يف املعاملة، وقد جرى إفهام املدعي يف نص احلكم بأن عليه 
مراجعة أمانة حمافظة جدة الستكامل ما يلزم إن رغب ذلك، ويف حال حصوله عىل ما يثبت 
وقوع الرضر عليه فله مواصلة دعواه، وما يظهر اآلن هو عدم ثبوت موجب الرضر، هذا ما 
أجيب به أصحاب الفضيلة وفقهم اهلل، ومل أجد فيام ذكره أصحاب الفضيلة ما يؤثر عىل ما 
حكمت به وأمرت بإحلاق ذلك بصك احلكم وسجله ورفعه عىل حمكمة االستئناف، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٦هـ.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
االستئناف بالدائرة احلقوقية الثالثة بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل 
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الصك الصادر من فضيلة الشيخ: )...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة، واملسجل 
 ،)...( ضد:   )...( واملتضمن دعوى:  وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٠هــ،   ٣٤٢٤٧٤٧٤ بعدد 
واملحكوم فيه بام دون باطنه، وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت 
املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، وعىل فضيلة خلف الشيخ أو القائم بعمله إحلاق 
القرار السابق بالصك، ثم إيضاح بأن فضيلة مصدر احلكم قد انتقل من املحكمة وإحلاقه 
بالسجل قرار التصديق حتى يكتمل مجيع ما دار بخصوص املعاملة عىل وجه التفصيل، واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٥٨تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بجازان

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٧٩٦٠٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٠ رقم القرار:٣٥٣٧٩٦٩١  

بيعا-اأرضاسكنيةا-ارشطايفاتلعقدا-اعدماتملعارضةا-اوجودامعارضاعىلاتألرضا-ا
طمباتلفقخا-اإسلترابالدعوىا-ارشطاصحيحا-اإلزتمابلداتلثمن.

1ا-اسولاتلنبياصىلاتهللاعميهاواسمللا)تملقمموناعىلارشوطهل(.
تلرشعيةا تمللتفعاتا نظاما تملوتدا)1٦٥/ل/ب(اوا)ل1٧(اوا)1٨٧(اوا)ال٢(امنا ٢ا-ا

والئحاهاتلانفيذية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه برد ما سلمه له من ثمن أرض اشرتاها 
منه وذلك لوجود رشط يف العقد يتضمن رد الثمن يف حال معارضة الغري عىل متلك األرض 
للمدعي،  وتسليمها  األرض  تصفية  عليه  املدعى  يستطع  فلم  للتملك  معارض  ظهر  وقد 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن املعارض ال يملك األرض، ثم 
حرض املعارض وقرر معارضته عىل متلك املدعى عليه لألرض، وباطالع القايض عىل عقد 
البيع وجد فيه الرشط املشار إليه يف الدعوى، ونظرًا لوجود رشط بني الطرفني عىل رد الثمن 
يف حال وجود أي معارض، وألن هذا الرشط معترب رشعا، لذا فقد ألزم القايض املدعى عليه 
برد املبلغ املدعى به للمدعي، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بجازان،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بجازان برقم ٣٤٢٧٩٦٠٨ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/١٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٤٥٨٨٨٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ، 
ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٩، وفيها حرض 
وكالة  واملدعي   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( أصالة  املدعي 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة 
له  ختول  والتي  ١٤٣٣/١١/٢هـ  يف   ٣٣٣٥٣٣٢٥ برقم   )...( حمافظة  عدل  كتابة  من 
املطالبة وإقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة واإلنكار واإلقرار، كام حرض حلضورمها املدعى 
عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤال املدعي ادعى قائال: 
تقع يف مدينة جازان والتي حدودها وأطواهلا  املدعى عليه أرضا سكنية  لقد اشرتيت من 
كالتايل: شاماًل شارع عرض ١٠ أمتار وجنوبًا خمطط )...(، ورشقا شارع عرض ١٥ مرتا، 
وغربًا شارع عرض ١٠ أمتار، ومساحتها اإلمجالية تسعة آالف ومخسامئة وستة وثامنني مرتًا 
مربعًا، وذلك بمبلغ مليون وأربعامئة ألف ريال، وقد دفعت مبلغًا مقدمًا مخسامئة ألف ريال، 
البائع بإرجاع مجيع  والباقي عىل دفعتني، وقد نص يف العقد أنه عند وجود معارضة يقوم 
املبالغ املستلمة، وقد عارضني يف هذه األرض املدعو )...( ومل يستطع املدعى عليه تصفية 
ألف  مخسامئة  مبلغ  وهو  إياه  سلمته  الذي  املبلغ  بإرجاع  إلزامه  أطلب  فإين  وعليه  أرضه، 
عىل  بعت  أين  صحيح  قائال:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  دعواي،  هذه  ريال، 
ألف  مخسامئة  مبلغ  استلمت  وقد  املذكور،  وباملبلغ  الدعوى  يف  املوصوفة  األرض  املدعي 
هذه  يملك  ال  وهو  األرض  هذه  يف  املدعي  عارض  قد   )...( املدعو  أن  وصحيح  ريال، 
األرض، هذه إجابتي، وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب قائال: الصحيح ما جاء يف دعواي، 
وقد أحرضت املعارض )...( وأطلب سامع ما لديه، وبطلبه حرض املعارض )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاله عام لديه أجاب قائال: لقد اشرتيت هذه 
األرض املوصوفة أعاله يف الدعوى من رشكة )...( بمبلغ مليون ريال يف عام ١٤٢٤هـ، وقد 
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كانت هذه األرض منخفضة عن مستوى األسفلت، وقد قمت بردمها منذ ثالث سنوات 
من وقت ما اشرتيتها ومل يعارضني فيها أحد وهي اآلن حتت يدي ويف ترصيف، هذا ما لدي، 
افتتحت وفيها حرض املدعي أصالة واملدعي وكالة واملدعى عليه، وقد  ويف جلسة أخرى 
أبرز املدعي عقد بيع عقار برقم ٠٠١ يف ١٤٣٤/٠١/١٠هـ من إصدارات مكتب )...( 
العقاري، وباالطالع عليه وجدت أنه يتضمن وصف األرض املدعى هبا يف الدعوى أعاله، 
وأنه تم االتفاق بني كل من الطرف األول البائع )...( والطرف الثاين املشرتي )...(، كام 
تضمن العقد ما نصه: يكون الطرف األول البائع مسؤوال مسؤولية تامة عن األرض وعن 
أي معارضة عليها، ويف حالة عدم احلصول عىل حجة استحكام بسبب أي معارضة يدفع 
الطرف األول البائع مجيع املبالغ التي استلمها من الطرف الثاين املشرتي. انتهى نص احلاجة 
منه. و بعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: العقد صحيح والرشط كذلك صحيح، 
لذا وبناء عىل ما سلف من الدعوى واإلجابة، وإلقرار املدعى عليه بأن املدعي قد عارضه 
يف هذه األرض املدعو )...( عىل أهنا ملك له، وقد حرض املعارض يف اجللسة املاضية وقرر 
معارضته عىل هذه األرض، وإلقرار املدعى عليه بوجود رشط بينه وبني املدعي أنه يف حالة 
وجود أي معارض يقوم بإعادة املبالغ التي استلمها، وبام أن هذا الرشط معترب رشعا حلديث 
النبي صىل اهلل عليه و سلم: ))املسلمون عىل رشوطهم((. أخرجه البخاري، وعليه وعىل 
كل ما ذكر أعاله، قد ألزمت املدعى عليه )...( بدفع مبلغ مخسامئة ألف ريال للمدعي، وبام 
تقدم حكمت، وأفهمت من له حق االعرتاض بأن له تسلم صورة من صك احلكم بتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ استنادا للامدة التاسعة والسبعني بعد املائة من نظام املرافعات الرشعية، 
ويف حال عدم االستالم فسيتم إيداع احلكم بملف الدعوى، وبذلك تبدأ املدة املقررة نظاما 
إبداء تنازله عن طلب االستئناف استنادا للامدة اخلامسة  بتقديم االعرتاض عىل احلكم أو 
والستني بعد املائة الالئحة الثالثة الفقرة ب، فإذا انقضت املدة املحددة نظاما ومل يتقدم من له 
حق االعرتاض بيشء فسيتم التهميش بسقوط حق االعرتاض والتدقيق واكتساب احلكم 
للصفة القطعية وفقا للامدة السابعة والثامنني بعد املائة من نظام املرافعات الرشعية، فأبديا 
التوفيق،  وباهلل  والنصف  العارشة  الساعة  متام  يف  اجللسة  هذه  ختام  وكان  لذلك،  تفهمها 
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وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ.

اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ  املوافق  اليوم  هذا  ويف  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥٢١٦٣٦٥٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  االعرتاضية  الالئحة  وردتنا  وقد 
١٤٣٥/٠٧/٢٢هـ، واملكونة من ورقتني مقدمة من )...( بالوكالة من املدعى عليه )...(، 
وذلك بموجب الوكالة رقم ٣٥٨٥٤٢٩٠ يف ١٤٣٥/٧/٢هـ، والصادرة من كتابة العدل 
املرافعة واملدافعة وقبول األحكام واالعرتاض عليها،  الثانية بجازان، والتي ختول له حق 
املدعي  إذا مل حيصل  العقد  فيها فسخ  الالئحة االعرتاضية فوجد  وقد جرى االطالع عىل 
عىل حجة استحكام عىل األرض املتنازع عليها بسبب أي معارضة، ونجيب عىل ذلك أنه 
قد عارض املدعي املدعو )...( ومل يتمكن املدعي من استالم العني، وحيث إن من رشوط 
صحة البيع أن يكون املبيع مقدورا عىل تسليمه حال العقد ألنه ما ال يقدر عىل تسليمه شبيه 
باملعدوم واملعدوم ال يصح بيعه كام جاء يف كشاف القناع عن اإلقناع كتاب البيع ص٣٣٢، 
كام جاء يف الالئحة االعرتاضية املقدمة من املدعى عليه وكالة ما نصه: ثالثا/ األرض املتنازع 
النزاع رقم ٣١٤٦ يف  عليها هي جزء من مساحة كبرية ثبتت ملكيها بموجب صك فض 
١٤٠١/٨/٧هـ إلثبات ملكية موكيل هلذه األرض ا.هـ، ومعلوم أن صكوك قطع النزاع ال 
يستند عليها يف إثبات ملكية أو إفراغ نحوه كام جاء يف املادة الرابعة والثالثني بعد املائتني من 
نظام املرافعات الرشعية، لذا فال زلت عىل ما حكمت به سابقا، وقررت بعث كامل أوراق 
املعاملة إىل حمكمة االستئناف لتدقيق احلكم حسب املتبع، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ.
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 
القايض  الصادر من فضيلة  الصك  املرفق هبا  ٣٤١٤٥٨٨٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٩هـ، 
 )...( بدعوى /  اخلاص  وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٢هـ،   ٣٥٢٨٨٤٤٧ برقم   )...( باملحكمة 
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وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  أرض،  يف   )...( ضد/ 
نبينا حممد  اهلل عىل  املوفق، وصىل  باألكثرية، واهلل  املوافقة عىل احلكم  الدائرة  تقرر  املعاملة 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ل٥تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٧٦١٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٦ رقم القرار: ٣٥٣١٩٠٦٢ 

بيعا-اعقارا-اترصفاتلبائعايفاتملبيعا-اطمبارداتلثمنا-اإنكاراتلدعوىا-اشيكابالثمنا-ا
دفعابكونهاتقويةاحقاباتا-اعجزاعناإثباتاتلدفعا-ارفضايمنياتملدعيا-اسبولاسولاربا

تملالايفاصفةاخلوجها-اإلزتمابلداتلثمن.

سالاتبناسدتمةارمحهاتهللايفاتلكايفا)٢/ل1٦(ايفاباباتملضاربة” فصلافإناسالاتملالكلدفعتا
إليكاتملالاسلضااساللبلاسلتضااأوابالعكساأواساللغصبانيهاساللبلاأودعانيهاأوابالعكسا
أواساللأعلتكهاساللأجلتنيهاأواتلعكسافالقولاسولاتملالكاألنهاممكهافالقولاسولهايفاصفةا

خلوجهامنايده”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه برد ثمن أرض اشرتاها منه وسلمه كامل 
ثمنها بشيك مرصيف ثم ترصف املدعى عليه باألرض قبل تسليمها له، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه تسلم الشيك من املدعي مقابل تسوية حسابات 
بينهام ناشئة عن تعامل جتاري وقد عجز عن إثبات هذا الدفع كام أنه مل يقبل يمني املدعي 
عىل نفيه، ونظرًا ألن القول قول رب املال يف صفة خروجه من يده بيمينه، وألن املدعى عليه 
مل يقبل يمني املدعي، لذا فقد حكم القايض عىل املدعى عليه بتسليم املدعي املبلغ املدعى به، 
وله يمني املدعي متى طلبها، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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بالرياض، وبناء عىل  العامة  القايض يف املحكمة  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض/املساعد برقم ٣٤٩٧٦١٢ 
وتاريخ   ٣٤٥٠٦٣٤٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٧هـ،  وتــاريــخ 
١٤٣٤/٠٢/٢٧هـ افتتحت اجللسة وفيها املدعي وكالة )...( املدونة هويته ووكالته سلفا، 
وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن 
)...( سعودي اجلنسية حيمل السجل املدين رقم )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كاتب 
التجارة والصناعة برقم ٤٢٩٧ يف ١٤٣٣/٦/١٥هـ، والتي ختول  العدل املكلف بوزارة 
الوكيل املطالبة واملدافعة واملرافعة واملخاصمة واإلقرار واإلنكار والصلح وقبوله واإلبراء 
حلف  وطلب  الشهود  وسامع  والتعديل  واجلرح  عليها  والرد  الدعاوى  وسامع  والتنازل 
واألحكام  القرارات  واستالم  الرشعية  املحاكم  مجيع  أمام  واملثول  وردها  وقبوهلا  اليمني 
واالستالم  وتقديمها  واالستئناف  االعرتاض  لوائح  وإعداد  ومعارضتها  ونفيها  وقبوهلا 
واإليصاالت  واملستندات  واملذكرات  والقرارات  التجارية  واألوراق  لألحكام  والتسليم 
لقد  قائال:  األول  فادعى  ا.هـ،  بذلك  املتعلقة  واإلدارية  الرشعية  اإلجراءات  كافة  وإهناء 
اشرتى موكيل من املدعى عليه أصالة قطعة أرض تقع يف )...( بالرياض خلف اسرتاحة 
)...( تبلغ مساحتها عرشة آالف مرت تقريبا بثمن قدره مليونان ومائتان ومخسون ألف ريال، 
يف   )...( برقم   )...( البنك  عىل  مسحوب  شيك  بموجب  عليه  للمدعى  موكيل  سلمها 
١٤٢٩/١/٢٧هـ رصفه املدعى عليه، إال أن املدعى عليه مل يسلم العقار ملوكيل ومل يفرغه 
له، أطلب احلكم عليه بإفراغ العقار ملوكيل، هذه دعواي، فجرى سؤال املدعي وكالة حترير 
دعواه بذكر حدود العقار فقال: إن موكيل ال يعرف حدوده، حيث إنه مل يستلم الصك أو 
صورة منه، ومل يسبق أن اطلع عىل نسخة منه، كام أنه ال يوجد عقد حمرر بني الطرفني بذلك، 
وإنام كان التعاقد شفهيا، حيث وقف موكيل مع املدعى عليه أصالة عىل عني العقار، وبعد 
تعيينه وافق موكيل عىل رشاء العقار، وسلمه الشيك بموجبه عىل أنه ثمن له، وبسؤال املدعى 
عليه وكالة اجلواب قال: أطلب اإلمهال للرجوع ملوكيل وسؤاله اجلواب. ويف جلسة أخرى 
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حرض فيها املدعي وكالة )...( املدونة هويته ووكالته سلفا ومل حيرض املدعى عليه وال من 
ينوب عنه ومل يتقدم بعذر، وبسؤال املدعي حترير دعواه بخصوص العقار قال: إن موكيل 
يتعذر عليه معرفة حدود العقار إال بعد االطالع عىل الصك، ولذا فإنه يعدل عن طلبه إفراغ 
العقار إىل طلب إعادة الثمن وقدره مليونان ومائتان ومخسون ألف ريال، حيث يغلب عىل 
ظن موكيل أن املدعى عليه ترصف يف العقار ومل يعد حتت يده، ولذا أطلب إعادة ما استلمه 
من موكيل، وبسؤاله البينة عىل استالم املدعى عليه للمبلغ املدعى به قال: بينتي هي الشيك 
بينة  مزيد  )...(، وبسؤاله  املؤرخ يف ١٤٢٩/١/٢٧هـ ورقم   )...( البنك  املسحوب عىل 
املذكور وجدهتا كام عطف  الشيك  وباالطالع عىل صورة  الشيك،  لدي سوى  ليس  قال: 
الشيك  رصف  عن  لإلفادة  السعودي  العريب  النقد  ملؤسسة  الكتابة  النظر  واقتىض  عليه، 
سلفا،  ووكالته  هويته  املدونة   )...( وكالة  املدعي  فيها  حرض  أخرى  جلسة  ويف  املذكور. 
وحرض حلضوره )...( املدونة هويته ووكالته سلفا، وجرى تالوة ما سبق ضبطه يف اجللسة 
املاضية التي مل حيرضها املدعى عليه وكالة، وبسؤاله اجلواب عن الدعوى أجاب بقوله: إن 
هذه  يف   )...( القضائي  للمكتب  حمالة  الدعوى  هلذه  سابقة  بدعوى  تقدم  أن  سبق  املدعي 
املحكمة مقيدة برقم ٣٣/١٩٩٠٠٨٥٠ وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٠هـ، والشيك املذكور يف 
دعوى املدعي النزاع قائم فيه لدى املكتب القضائي )...(، ومل يبت يف القضية حتى حينه، 
هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب بقوله: الدعوى التي يذكرها املدعى عليه ال 
عالقة هلا هبذا الشيك، وما ذكره من عالقة غري صحيحة، وهي دعوى مستقلة، عندها أبرز 
“ما ذكره املدعي يف دعواه من أن موكله  املدعى عليه جوابا مكونا من ورقتني هذا نصه: 
اشرتى من موكيل أرضًا موصوفة يف )...( قد عاينها موكله ووقف عليها بنفسه ولكن ال 
يعلم رقمها ومل يطلع عىل صكها وأنه قدم الشيك املذكور كثمن هلذه األرض غري صحيح 
مجلة وتفصياًل، والصحيح أن سبب تقديم هذا الشيك ليس مقابل ثمن مبيع وإنام تسوية 
حلسابات بني موكيل واملدعي أصالة ناشئة عن معامالت جتارية متنوعة، وهي منظورة يف 
دعوى سابقة عىل هذه الدعوى لدى املكتب القضائي رقم )...( هبذه املحكمة وقيدت برقم 
٣٣/١٩٩٠٨٥٠ بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٠، حيث عمد املدعي الحقًا إىل تعديل مطالباته 
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يف تلك الدعوى وفصل قيمة هذا الشيك وقام برفع هذه الدعوى متذرعًا باختالف السبب 
بني الدعويني لكونه ثمن لعقار بقصد اهلروب من املقاصة، حيث إن موكيل يطالبه بمبالغ 
تفوق ما يدعي به بكثري، عليه فإننا نؤكد عىل عدم صحة سبب الشيك الذي بنى عليه هذه 
الدعوى لألسانيد التالية: أواًل/ عقد البيع املزعوم األصل فيه عدمه تأسيسًا عىل القاعدة 
املبلغ  فإن  إجيابًا وقبواًل وحماًل  البيع  املدعي عقد  يثبت  مل  العدم(، وحيث  الفقهية )األصل 
بمجرده ال ينهض إلثبات عقد البيع، وإال حلق لكل من قدم مااًل املطالبة بام شاء متى شاء 
من أمالك مدينة مدعيًا رشاءها منه. ثانيًا/ أن صورة البيع التي ذكرها املدعي يف دعوها غري 
مقبولة عقاًل وال عرفًا وال يمكن أن تقع من أبسط الناس فهاًم وعلاًم كوهنا تضمنت جهالة 
فاحشة، حيث قام بدفع مبلغ كبري يقدر باملاليني بشيك مصدق مقابل رشاء عقار جمهول ال 
يعلم عنه أبسط التفاصيل كرقم القطعة أو صورة من الصك، فضاًل عن تيقنه بوجود أرض 
مملوكة ملوكيل، كام مل تثبت معاينته أو وقوف موكيل معه عىل أي أرض. ثالثًا/ ال يستقيم عقاًل 
وال عرفًا أن يقوم شخص ما بتحرير شيك مصدق باملاليني لرشاء أرض موصوفة ال يعلم 
عنها شيئًا ثم بعد ذلك ال يطالب باإلفراغ ملدة جاوزت اخلمس سنوات من تاريخ رصف 
يتم اإلفراغ  العادة أن  الفقهية تنص عىل أن )العادة حمكمة( وقد جرت  الشيك، والقاعدة 
حلظة التقابض أو بعدها بمدة معقولة وال يرتاخى لسنوات طويلة دون أدنى سبب. رابعًا/ 
وباألخص  خصوصًا  املصدقة  والشيكات  عمومًا  الشيكات  أن  عىل  العرف  جرى  كام 
الشيكات التي تعد ثمنًا لعقار ال بد أن يوضح فيها مقابل الثمن يف تفاصيل الشيك وهو ما 
مل يتضمنه الشيك املذكور، حيث مل يتضمن أي تفاصيل ملقابل قيمته مما يدل عىل أنه جمرد مال 
وليس ثمن مبيع عىل األصل حتى يقدم املدعي ما يدل عىل خالف األصل، والقاعدة الفقهية 
عىل أن )األصل بقاء ما كان عىل ما كان( و)اليقني ال يزول بالشك(. وجلميع ما ذكر فإين 
أطلب عدم سامع دعوى املدعي يف البيع ورد هذه الدعوى شكاًل الحتاد مجيع عنارصها حماًل 
وسببًا وموضوعًا وخصومًا مع الدعوى السابقة واملنظورة حترزًا من صدور حكمني بنفس 
الشيك عماًل باملادة ٧١ من نظام املرافعات الرشعية والفقرة الثانية منها، وأطلب ضم هذه 
 )...( رقم  القضائي  املكتب  لدى  واملنظورة  سابقًا  املقامة  املالية  املقاصة  لدعوى  الدعوى 
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واملقيدة برقم ٣٣/١٩٩٠٨٥٠ وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٠، هذه إجابتي” ا.هـ. عليه اقتىض 
النظر الكتابة لفضيلة القايض باملكتب )...( الشيخ )...( لإلفادة عام ذكره املدعى عليه من 
سابقة، ويف جلسة أخرى حرض فيها )...( سجله املدين )...( وحرض املدعي وكالة )...( 
املدون هويته ووكالته سابقًا ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه ومل يقدم أي عذر رغم 
توقيع وكيله يف اجللسة املاضية وتبلغه هبذا املوعد، لذا قررت السري يف الدعوى، وبعرض ما 
كتابة  مني  جرت  أن  سبق  وكنت  عليه،  فصادق  وكيله  ذكره  مما  املدعي  عىل  ضبطه  سبق 
لفضيلة الرئيس باخلطاب رقم ٣٥/٢٠٢٠ يف ١٤٣٥/١/١هـ لإلفادة عن السابقة املحالة 
للمكتب القضائي )...( مع تزويدنا بصورة من ضبط القضية، فورد اجلواب رقم ٣٥٢٠٢٠ 
يف ١٤٣٥/١/٧هـ من فضيلة القايض باملكتب الشيخ )...( ومرفقا به صورة من صحيفة 
عليه  للمدعى   )...( املدعي  مطالبة  تتضمن  وجدت  عليها  وباالطالع  والضبط  الدعوى 
واثنان  وثالثامئة  ألف  ومخسون  وستة  ومائتان  ماليني  تسعة  وقدره  مبلغ  بتسليم   )...(
وأربعون ريال عبارة عن مبالغ مالية بذمة املدعى عليه وورد تفصيلها يف ضبط القضية لدى 
املكتب )...(، وليس من بينها املبلغ املدعى به يف القضية املحالة إلينا ال من جهة املقدار وال 
النقد العريب السعودي  من جهة الشيك ورقمه، كام سبق أن جرى منا الكتابة إىل مؤسسة 
مؤسسة  من  الرد  وردنا  وقد  ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٤٢٤٣٩٨٧٨ رقم  باخلطاب 
املتضمن  وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ  باخلطاب رقم ٣٥٣٨٦ -٣٤  السعودي  العريب  النقد 
مانصه: نود إفادة فضيلتكم بأن املؤسسة قامت بمخاطبة البنك )...( بشأن املوضوع أعاله 
وتلقت إجابتهم ومفادها بأن الشيك املشار إليه بمبلغ وقدره مليونان ومائتان ومخسون ألف 
ريال تم رصفه مقاصة لــ )...(، وبمخاطبة البنك )...( أفاد بأنه تم رصف الشيك لصالح 
حساب )...( رقم )...( ا.هـ وقرر املدعي قائال: إن هذه الدعوى منفصلة متاما عن الدعوى 
عىل  أخرى  دعاوى  يل  ويوجد  ارتباط،  أي  بينهام  وليس   )...( القضائي  للمكتب  املحالة 
بينها ويف هذه األثناء حرض )...( سجله املدين )...(  املدعي عليه ليست هذه القضية من 
بصفته وكياًل عن املدعى عليه )...( بصفته أصياًل وبصفته مديرًا أو رشيكًا يف كافة املؤسسات 
وتاريخ   )...( رقم  الوكالة  بموجب  فيها  رشيك  هو  التي  الرشكات  أو  يملكها  التي 



333

١٤٣٣/٦/١٥هـ الصادر من كاتب العدل املكلف يف وزارة التجارة والصناعة، واملتضمنة 
التوكيل يف املرافعة واملطالبة واملدافعة واإلقرار واإلنكار والصلح وغري ذلك، وجرى سؤال 
بينة موكله يف دفعه للدعوى بأن املبلغ استلمه يف حسابات أخرى  املدعى عليه وكالة عن 
فقال: القضية التي بني يديكم سبق للمدعي أن تقدم هبا لدى املكتب القضائي )...( فأفهمته 
بأن ماوردنا من فضيلة ناظر القضية يف املكتب املذكور ال عالقة له هبذه الدعوى، وبسؤال 
املدعي أصالة البينة عىل أن املبلغ املدعى به سلم للمدعى عليه ثمنًا لألرض حمل الدعوى 
فأجاب بقوله: إن التعامل تم بيني وبينه عىل مبدأ الثقة فبيننا تعامالت كثرية ومل أوثق بيعه 
لألرض بكتابة أو شهود وال يوجد لدي بينة سوى الشيك املرصوف حلساب املدعى عليه، 
هكذا قرر، فجرى سؤال املدعى عليه وكالة عن سبب استالم موكله للمبلغ أجاب بقوله: 
إنني ال أعرف سبب استالمه للمبلغ، هكذا أجاب، فأفهم بأن عىل موكله إحضار اجلواب 
عن ذلك اجللسة القادمة وإال عد ناكاًل عن اجلواب، ويف جلسة أخرى حرض فيها املدعي 
أصالة )...( يرافقه وكيله )...( واملدونة هويتيهام سلفا ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب 
واستعداده  باجللسة  بالعلم  املاضية  اجللسة  يف  وكيله  توقيع  رغم  عذر  أي  يقدم  ومل  عنه، 
إلحضار جواب موكله بخصوص دفعه بأن استالمه للشيك كان لغرض حسابات أخرى 
املدونة  عليه  املدعى  بالوكالة عن   )...( األثناء حرض  األرض، ويف هذه  ببيع  هلا  ال عالقة 
هويته ووكالته سلفا، وبسؤاله عام استمهل ألجله املدعى عليه أجاب بقوله: إن التعامل بني 
باألرض مطلقا وليس  له  الدعوى ال عالقة  الشيك حمل  عليه بخصوص  واملدعى  موكيل 
بينهام مبايعة عىل األرض، وقبضه موكيل ورصفه بصفته وكيال عن والده )...(، حيث إن 
والد موكيل يتعامل مع املدعي يف معامالت مالية كثرية، وقبض هذا الشيك بصفته وكيال 
عن والده بناء عىل احلسابات التي بني املدعي ووالد املدعى عليه، حيث يوجد بينهام حساب 
جار لتعامالت مالية تتعلق بإجيارات عقارات وتعامالت كثرية خالل مدة تتجاوز السبعة 
بالشيك  ملوكيل  عالقة  وال  مدينا،  احلساب  يكون  ومرة  دائنا  احلساب  يكون  فمرة  أعوام، 
سوى أنه وكيل لوالده، وال زال موكيل يرص عىل أن هذه الدعوى جزء من الدعوى التي 
تقدم هبا ضد موكيل املحالة للشيخ )...(، هكذا أجاب، وقدم ذلك يف جواب مكون من 
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ورقتني أرفقت باملعاملة، وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب بقوله: ما ذكره املدعى عليه وكالة 
من حسابات بيني وبني والده ال تعلق هلا هبذا الشيك، ولو كان هذا الشيك خيص والده أو 
حلساب والده لسجلته باسم والده ال باسمه هو، وقد قبضه بصفته الشخصية، وهذا الشيك 
خيص قيمة أرض كام ذكرت يف دعواي، ولذا فإين مرص عىل طلبي احلكم بإعادة قيمة الشيك، 
هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: الصحيح ما جاء يف دفعي للدعوى من 
أن التعامل بني املدعي ووالد املدعى عليه، وبسؤاله البينة عىل ذلك قال: بينتي هي كالتايل: 
بالدور  املكتب  إجيار  خصم  مقابل  ريال  ومائتي  ألفًا  وستني  ثامنامئة   ٨٦٠.٢٠٠ مبلغ   /١
السادس ملدة عام عن ٢٠٠٨م، بموجب سند استالم رقم ١٨٤ وتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٩م. 
بالدور  املكتب  إجيار  خصم  مقابل  ريال  ومائتا  ألفًا  وستني  ثامنامئة   ٨٦٠.٢٠٠ مبلغ   /٢
السادس ملدة عام عن ٢٠٠٩م، بموجب سند استالم رقم ٣٠٠ وتاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٩م. 
البنك )...( دفعة عىل  ألف ريال مقابل حوالة عىل  ثامنامئة ومخسني  مبلغ ٨٥٠.٠٠٠   /٣
احلساب اجلاري، بموجب حوالة بنكية موقعة من موكيل من بنك )...( إىل حساب املدعي 
بالبنك )...( . وجممل هذه املبالغ أكثر من قيمة الشيك، ولذا فهو ال يستحق يف ذمة موكيل 
أي يشء من قيمة الشيك، وبعرض ذلك عىل املدعي قال: هذه الدعوى ختص قيمة أرض، 
أما احلسابات التي يدعيها فهي دعوى مستقلة، ال تزال قيد النظر لدى مكتب قضائي آخر، 
وهي لدى حماسب قانوين ومل نورد فيها أي مبلغ خيص والده، هكذا أجاب، وبسؤال املدعى 
 )...( جمموعة  رشكته  يف  حماسبني  موكيل  والد  لدى  يوجد  قال:  بينة  مزيد  وكالة  عليه 
للمقاوالت يشهدون بأن املبلغ الذي استلمه موكيل أودعه يف احلساب اجلاري لوالد موكيل 
التي سبق رصدها، واألرض  وثالثا  وثانيا  أوال  بينتي وهي:  املذكور يف  والتفصيل  باملبالغ 
األرض  بيع  يف  موكيل  رغبة  استغل  وإنام  املدعي  عىل  موكيل  يبعها  مل  املدعي  يذكرها  التي 
ونسب بيعها لنفسه، علام أن موكيل يملك عدة أراض، وبعرض ذلك عىل املدعي قال وكيله: 
يثبت بأن قيمة  يتعامل باإلفادات الشفهية، وإذا كان املدعى عليه لديه ما  إن املحاسب ال 
الشيك ختص حسابات أخرى أو أن موكيل قبل بتحويل قيمته إىل تعامالت أخرى فعليه 
إثبات ذلك، وبسؤال املدعى عليه وكالة مزيد بينات قال: أكتفي بام ذكرت لكم، فأفهمته 
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الشيك  بأن  دفعه  ونفي  أرض،  قيمة  الشيك  أن  دعواه  املدعي عىل صحة  يمني  ملوكله  بأن 
الدعوى  من  سبق  ما  عىل  فبناء  يمينه،  أقبل  ال  فقال:  عليه،  املدعى  لوالد  حسابات  خيص 
واإلجابة، وإلقرار املدعى عليه باستالم مبلغ الشيك ودفعه بأن قيمة الشيك ختص حسابات 
مالية بني املدعي ووالد املدعى عليه، وإنكار املدعي هلذا الدفع وأن الشيك عبارة عن قيمة 
أرض، وألن ما قدمه املدعى عليه من بينات قارصة عن إثبات صحة دفعه، وملا قرره أهل 
العلم من أن القول قول مالك املال وباذله بيمينه، قال ابن قدامة رمحه اهلل يف 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 ا.هـ، لذلك كله فقد 
أفهمت املدعى عليه وكالة بأن ملوكله يمني املدعي عىل صحة دعواه بأن الشيك ثمن أرض 
وأنه ليس له عالقة باحلسابات التي بني والد املدعى عليه وبينه فقال: موكيل ال يقبل بيمينه، 
وقد استعد املدعي ألداء اليمني، لذلك كله فقد حكمت عىل املدعى عليه بتسليم املدعي 
مبلغا قدره مليونان ومائتان ومخسون ألف ريال، وله يمني املدعي عىل الصفة املذكورة أعاله 
القناعة وقرر املدعى عليه عدمها، وجرى إفهامه  متى طلبها، وبعرضه عليهام قرر املدعي 
باستالم نسخة احلكم هذا اليوم، وأن له ثالثني يوما من تارخيه لتقديم الالئحة االعرتاضية 
إن مل يقدمها سقط حقه يف االعرتاض واكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ.

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ  املوافق  االثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الساعة ٤٥: ١٠، وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف بالرياض برقم ٣٥١٣٨٥٤٠٧ 
احلقوقية  القضايا  لتمييز  اخلامسة  الدائرة  قضاة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٥/١٩هـ  وتاريخ 
املتضمن  ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ  وتاريخ   ٣٥٢٤٥٨٦٢ رقم  بالرياض  االستئناف  بمحكمة 
ييل:  ما  لوحظ  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  بدراسة  أنه 
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١ - ورد يف بداية الصك ما نصه: ))وفيها حرض املدعي وكالة )...( املدونة هويته ووكالته 
سلفًا(( ومل يدون فضيلته يف الصك اسمه كاماًل وهويته ورقم وتاريخ ومصدر ومضمون 
وكالته والبد منه. ٢ - مرفق )١( ضمن الالئحة االعرتاضية املقدمة من املدعى عليه وكالة 
واملقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٢٧٤٧٧٣ يف ١٤٣٥/٥/٢هـ يف الفقرة السادسة من املرفق 
يوضح مبلغ مدين قدره مليونان ومائتان ومخسون ألف ريال دفعة من مستحقات املدعى 
عليه بعد التصفية بتاريخ ٢٠٠٦/٢/١٤م، ومل نجد فضيلته طلب من فضيلة ناظر قضية 
املقاصة الشيخ )...( اإلفادة عن املبلغ املحكوم به هل هو داخل ضمن دعوى املقاصة لديه 
أم ال والبد منه، فعىل فضيلته مالحظة ذلك ا.هـ، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقني اهلل 
وإياهم إىل الصواب بخصوص الفقرة األوىل من قرار املالحظة فقد دونت هويته ووكالته 
يف ضبط القضية وهو )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بالوكالة عن 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية برقم ٣٤٢٠٣٨٦٩ واملخول 
له يف املطالبة واملرافعة واملدافعة وسامع الدعوى وغري ذلك، أما بخصوص الفقرة الثانية من 
القرار فقد جرت مني الكتابة لفضيلة القايض ناظر قضية املقاصة الشيخ )...( لإلفادة هل 
املبلغ املحكوم به داخل ضمن الدعوى املنظورة لديه بناًء عىل ما ورد يف الفقرة السادسة من 
الالئحة االعرتاضية والذي يوضح مبلغ مدين قدره مليونان ومائتان ومخسون ألف ريال 
بتاريخ ٢٠٠٦/٢/١٤م، وذلك باخلطاب  التصفية  دفعة من مستحقات املدعى عليه بعد 
رقم ٣٥١٥٦٨٠٤٧ يف ١٤٣٥/٥/٣٠هـ، فورد اجلواب برشح فضيلته عىل اخلطاب برقم 
٣٥١٥٦٨٠٤٧ يف ١٤٣٥/٦/١٧هـ، املتضمن إرفاق صورة الضبط، فجرى مني الرشح 
عىل ذلك بأن صورة الضبط سبق أن أرفقت باملعاملة، وجرى االطالع عليها قبل صدور 
احلكم، وأن طلب حمكمة االستئناف اإلفادة هل هذه الدعوى املحكوم فيها قيمة الشيك حمل 
الدعوى داخل ضمن دعوى املقاصة املنظورة لديكم، فورد اجلواب برقم ٣٥١٥٦٨٠٤٧ 
يف ١٤٣٥/٦/٢٧هـ املتضمن ما نصه: )نفيدكم أن الشيك املنظورة دعواه لديكم مل يذكر 
ضمن دعوى املدعي حسب صورة الضبط املرفقة، أما موضوع الشيك فتحديد ذلك من 
قبلكم( ا.هـ، لذا أمرت بإحلاق ذلك بالصك وسجله وإعادة املعاملة ملحكمة االستئناف وباهلل 
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التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ.
القضايا احلقوقية  لتمييز  الدائرة اخلامسة  احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة 
بمحكمة االستئناف بالرياض عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض 
 ٣٥١٣٨٥٤٠٧ برقم  لدينا  واملقيدة  ١٤٣٥/٧/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٨٥٤٠٧ برقم 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ 
)...( برقم ٣٥١٩٤٤٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢هـ، اخلاص بدعوى/ )...( وكالة سجل 
مدين رقم )...( ضد/ )...( وكالة، بشأن املطالبة بإفراغ عقار 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 ٣٥٢٤٥٨٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ 
قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله 

وصحبه وسلم.
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 ل٦تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٥٥٥٥٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٦ رقم القرار: ٣٥٢١٠٣٥٧ 

بيعا-اعقارا-اتقميلاتلثمنا-اإبطالاتلبيعا-اطمبارداتلثمنا-ادفعابكونهاأجلةاعقارا-ا
عدماتلبينةا-ايمنياتملدعيا-اثبوتاتلبيعا-اإلزتمابلداتلثمن.ا

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلامناأنكل(.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه برد ثمن أرض زراعية سلمه له مقابل 
رشائها منه ثم صدر حكم من املحكمة بإبطال البيع وإلزام املدعي بتسليم األرض للمدعى 
سلم  بأنه  ودفع  املدعي  عىل  األرض  بيع  أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  عليه، 
األرض للمدعي ليستثمرها وأنه قبض جزء من املبلغ املدعى به مقابل ثمن أول حمصول من 
إنتاج األرض، وبطلب البينة منه عىل ما دفع به مل يقم بينة عىل ذلك وطلب يمني املدعي عىل 
نفي ما دفع به فأدى املدعي اليمني عىل صحة دعواه وعىل نفي دفع املدعى عليه، وقد قرر 
املدعي أنه سلم اجلزء اآلخر من الثمن لوالد املدعى عليه املتوىف، ولذا فقد حكم القايض 
بإلزام املدعى عليه بسداد املبلغ الذي أقر بقبضه للمدعي وأن للمدعي املطالبة باملبلغ املتبقي 

من ورثة والد املدعى عليه، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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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  ١٤٣٤/١٠/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٥٥٥٥٢ برقم  املساعد  بحائل 
٣٤٢٣٣٦٣٢١ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ، والتي سبق أن صدر هبا الصك رقم ٥/٩٦ يف 
١٤٣٠/٠٨/١٣هــ الصادر من هذه املحكمة واملنقوض بقرار حمكمة االستئناف بالرياض 
رقم ٣٤٣٠٠٦٤٥ يف ١٤٣٤/٠٨/١٧هــ باألكثرية حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه يف جملس احلكم )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/١١/١٨هــ  يف   )...( رقم  الوكالة  بموجب   )...( رقم 
واإلقرار وردها  عليها  والرد  الدعوى  واملدافعة وسامع  املرافعة  فيها حق  وله  الثانية  حائل 
واالمتناع عنها )...( إلخ، قائاًل يف دعواه عليه: إنني اشرتيت من موكله أرضًا زراعية تقع 
يف )...( رقمها )...( و )...( من املخطط رقم )...(، وكانت ملكه بموجب قرار زراعي 
وبقيت  كاماًل  الثمن  بتاريخ ١٤١١/٠٩/١٦هــ وسلمته  ريال  ألف  أربعون  قدره  بمبلغ 
األرض لدى مدة عرش سنوات تقريبًا، وقمت بسداد مجيع القروض التي عىل األرض مبلغ 
قدره ٣٦٠٠٠٠ ثالثامئة وستون ألف ريال، وبعد أن سددت مجيع القروض تقدم ضدي 
التي أرشت  باسرتداد األرض  فيها  يطالب  بقعاء  بدعوى لدى حمكمة  املدعى عليه أصالة 
إليها يف دعواي؛ مربرًا دعواه بأهنا بيعت يل وليس هبا صك ملكية وإنام قرارًا زراعيًا والقرار 
ال يباع وال يشرتي وصدر احلكم ضدي بتسليمه األرض وأن يل حق املطالبة بام دفعت من 
ثمن واكتسب احلكم القطعية بقناعتي ومل يرفع ملحكمة االستئناف يف حينها اطلب احلكم 
عىل املدعى عليه أصالة بإعادة ما دفعته له ثمنًا يف األرض مبلغًا وقدره أربعون ألف ريال، 
هذه دعواي، ثم حرض املدعى عليه أصالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( فجرى سؤال املدعى عليه أصالة عن دعوى املدعي فأجاب قائاًل: ما ذكره املدعي 
يف دعواه من بيعه األرض الزراعية الواقعة يف )...( التي ذكر يف دعواه فغري صحيح، والذي 
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حصل أنني سلمته األرض املذكورة يف الدعوى التي اختص هبا بموجب القرار زراعي، ومل 
أستخرج عليها صكًا حتى اآلن ليستثمرها وحيييها، وسلمني مقابل ذلك مبلغ مخسة وثالثني 
ألف ريال شيكًا وهو قيمة أول حمصول من القمح من إنتاج األرض، وبقيت لديه األرض 
مدة سبع عرش سنة، وصحيح أنه كان عىل األرض قروض زراعية وسدد منها املدعي مبلغ 
وقدره ثالثامئة وستون ألف ريال وأعفي من قبل الدولة ما زاد عنه، وصحيح أنني تقدمت 
احلكم  وصدر  بأريض  اخلاص  الزراعي  القرار  ليسلمني  بقعاء  حمكمة  لدى  ضده  بدعوى 
يل بتسليمي القرار فاستلمته، وما يطالبه من املبلغ املدعى به ال أوافق عىل ما دفعه له؛ ألنه 
املدعي  إنتاج األرض، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل  استثمر األرض وما دفعه يل من 
أجاب قائاًل: ما ذكره املدعى عليه أصالة غري صحيح، والصحيح ما ذكرت، هكذا قرر، ثم 
جرى سؤال املدعى: هل لديه بينة عىل دعواه؟ فقال: نعم، وسأحرضها يف اجللسة القادمة، 
وعليه رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي واملدعى عليه وكالة، ثم قرر املدعى 
عليه وكالة بأن الصحيح أن موكيل استلم من املدعي مبلغ قدره أربعون ألف ريال من أجار 
واستثامر قبل سبع عرشة سنة، هكذا قرر، ونظرًا إىل إقرار املدعي وكالة بأن موكله استلم 
أجرة  مقابل  استلمه  بأنه  يدفع  ولكنه  اإلقرار،  حق  الوكالة  يف  وله  به،  املدعى  املبلغ  كامل 
واستثامر لألرض؛ لذا قررت العدول عن طلب البينة من املدعي وطلبها من املدعى عليه 
عىل ما دفع به؛ لذا سألت املدعى عليه وكالة: هل لديه بينة عىل أن ما استلمه موكله هو أجرة 
لألرض واستثامر وليس ثمنًا هلا؟ فأجاب قائال: ليس لدي بينة وأطلب يمني املدعى عليه 
عىل نفي ما دفعت به أنا وموكيل، هكذا قرر، وباالطالع عىل وكالته وجدت أهنا ختوله حق 
طلب اليمني، ثم جرى سؤال املدعى عليه عن استعداده حللف اليمني بعد تبيني خطر اليمني 
وعظمها له فقرر استعداده حللف اليمني، ثم قرر املدعي قائال: إنني سلمت املدعى عليه 
البيعة،  لوالده عند  ريال سلمته  ريال ومخسة آالف  ألف  مبلغ قدره مخسة وثالثون  أصالة 
وأحلف عىل تسليمه مخسة وثالثني ألف ريال، فطلبت منه حلف اليمني التي هذا نصها: 
واهلل العظيم الذي يعلم الرس وأخفى أنني اشرتيت من املدعى عليه أصالة )...( األرض 
املدعى بثمنها والواقعة يف )...( بمبلغ قدره أربعون ألف ريال، وسلمته مبلغ مخسة وثالثني 
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أو  املبلغ مقابل أجرة  ثمنًا هلا ومل أسلمه هذا  بيد والده  بيده ومخسة آالف ريال  ألف ريال 
هو  وبينه  بيني  الذي  بل  استثامر،  أو  أجرة  عىل  اتفاق  أي  وبينه  بيني  يكن  ومل  هلا،  استثامرًا 
بيع، واهلل العظيم، فحلف اليمني عىل الصفة املذكورة أعاله، ثم جرى االطالع عىل الصك 
مقامة  دعوى  يتضمن  فوجدته  املحكمة  هذه  من  الصادر  ١٤٣٠/١٣هــ  يف   ٥/٩٦ رقم 
أربعون  بمبلغ قدره  له  املدعى عليه أصالة عىل نحو دعواه لدي، وحكم  املدعي ضد  من 
ألف ريال بناء عىل بينة معدلة رشعا أحرضها املدعي، وحصل خمابرات بني فضيلة خلف 
حاكم القضية وحمكمة االستئناف، ثم نقض احلكم وهذا الصك مرفق باملعاملة، كام جرى 
االطالع عىل صورة الصك رقم ٢/٣٩ يف ١٤٢٨/٧/١٠هــ الصادر من املحكمة العامة 
اللفة رقم ٧١، ويتضمن دعوى مقامة من املدعي ضد املدعى  باملعاملة عىل  املرفق  ببقعاء 
النظر  برصف  احلكم  وصدر  منه  اشرتاها  كونه  هبا  املدعى  األرض  بتسليمه  أصالة  عليه 
عن مطالبته، وأن له مطالبته باملبلغ الذي سلم قيمة هلذه األرض ورفعت ملحكمة التمييز 
١٤١١/٩/١٦هــ  بتاريخ  مؤرخة  عادية  ورقة  املدعي  أبرز  كام  بمالحظات،  ووردت 
وتتضمن إقرارًا من املدعى عليه أصالة بأن باع األرض املدعى بثمنها بمبلغ قدره أربعون 
ألف ريال والتسديد مخسة آالف عربون ومخسة وثالثون ألف ريال من إنتاج القمح وموقع 
من املدعي واملدعى عليه أصالة ومن الشاهدين )...( و )...(، وبعرضها عىل املدعى عليه 
وكالة قرر عدم صحة العقد ومصادقته عىل صكوك األحكام املشار إليه أعاله، فبناء عىل 
ماتقدم من الدعوى واإلجابة وماقرره الطرفان، ونظرًا إلقرار املدعى عليه أصالة بأنه استلم 
من املدعي مبلغ قدره مخسة وثالثون ألف ريال ودفعه بأنه استلمها مقابل أجرة واستثامر 
لألرض املذكورة يف الدعوى وليس ثمنًا هلا، وإقرار املدعي بأن املبلغ الذي سلمه للمدعى 
عليه أصالة مخسة وثالثون ألف ريا ل ومخسة آالف ريال سلمها لوالد املدعى عليه أصالة، 
ونظرا إلقرار املدعى عليه وكالة بأنه ال بينة له عىل مادفع به هو وموكله من أن موكله استلم 
مبلغ مخسة وثالثني ألف ريال مقابل أجرة لألرض وليس ثمنًا هلا ورغبته بيمني املدعي عىل 
نفي مادفع به، ونظرًا إىل ماتضمنته صكوك األحكام وعقد البيع املشار إليهام بعاليه، ولقوله 
صىل اهلل عليه وسلم: )البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر(، فلكل ماتقدم فقد حكمت 
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ريال،  ألف  وثالثون  مخسة  قدره  مبلغًا  للمدعى  يدفع  بأن   )...( أصالة  عليه  املدعى  عىل 
ورصفت النظر عن ما زاد عن هذا املبلغ وقدره مخسة آالف ريال، وأفهمت املدعي بأنه إن 
كان له دعوى يف هذا املبلغ عىل ورثة والد املدعى عليه أصالة )...( فهو عىل دعواه، وبعرض 
القناعة، فجرى  عليه وكالة عدم  املدعى  به وقرر  القناعة  املدعي  قرر  الطرفني  احلكم عىل 
إفهامه بأنه سيتم تسليمه نسخة من احلكم بعد قفل حمرض هذه اجللسة وإصدار الصك، وأن 
له مهلة لتقديم الئحته االعرتاضية وقدرها ثالثون يومًا من تاريخ هذا اليوم، وإذا مل يتقدم 
بالئحته االعرتاضية خالهلا فإن حقه يف االعرتاض يسقط، ففهم ذلك، جرى النطق باحلكم 
نبينا  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  العارشة والنصف، وباهلل  الساعة  بتاريخ ١٤٣٥/١/١١هــ 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١١هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة السادسة لتمييز القضايا احلقوقية 
العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  بالرياض  االستئناف  بمحكمة 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٢٢٣٣٦٣٢١ برقم  املساعد  بحائل 
وتاريخ   ٣٥١١٣٣٦٨ برقم  املسجل   ،)...( الشيخ  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر 
١٤٣٥/١/١١هـ، اخلاص بطلب كل من )...( ضد )...( وكالة عن )...( يف مبلغ مايل 
عىل الصفة املوضحة بالصك، املتضمن حكم فضيلة بإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 
مخسة وثالثون الف ريال للمدعي ورصف النظر عن مازاد عن هذا املبلغ وقدره مخسة آالف 
ريال، وأفهم املدعي بأنه إن كان له دعوى يف هذا املبلغ عىل ورثة والد املدعى عليه أصالة 
املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  دعواه،  عىل  فهو 
قررنا املصادقة عىل احلكم، واللـه املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممــد وآلـه وصحبـه وسلم.
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 ٦1تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٢٩٥٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٧ رقم القرار:٣٥٢٢٦٩٦٤  

بيعا تلثمنا-ا ردا طمبا تملبيعا-ا تقميلا عنا عجزا تلرشكاءا-ا رضاا عدما عقارا-ا بيعا-ا
فضويلا-ابطالناتلبيعا-اإلزتمابلداتلثمن.

1ا-مااجاءايفاتلرشحاتلكبريا)ا/1٦(: “ تللتبعاأنايكوناممموكًاالهاأوامأذونًاالهايفابيعها
يفا يصح”.سالا ملا إذنها بغريا شيئًاا مالها بعنيا تشرتىا أوا إذنها بغريا غريها ممكا باعا فإنا
تإلنصافا)ا/ل٢٨(اعناهذتاتلقوللا“ وهواتملذهب.اوعميهاأكثلاتألصحاباوجزما
تلفلوع،اوتملحلر،اوتللعاياني،اوتحلاويني،اوتلنظل،ا تلوجيز،اوغريه.اوسدمهايفا بهايفا

وغريهل..”.
٢ا-اتملادةا)٥٥(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.

له من ثمن عقار اشرتاه  برد ما سلمه  إلزامه  املدعى عليه طالبا  املدعي دعواه ضد  أقام 
منه وذلك ألنه طلب من املدعى عليه تسليم العقار له فأخربه بأن العقار مملوك لورثة وأن 
بعضهم يرفض البيع، وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعى عليه أقر بصحتها وقرر أن موكله 
اشرتى العقار من الورثة إال أن أحدهم رفض بيع نصيبه له، وطلب مهلة لرد املبلغ املدعى 
به للمدعي فرفض املدعي إمهاله، ونظرًا ألن املدعى عليه وكالة أقر بأن موكله باع العقار 
وهو مل يملكه بعد، وألن ملك املبيع رشط لصحة البيع فمن باع ملك غريه مل يصح بيعه، لذا 
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فقد ثبت لدى القايض أن املدعى عليه باع عقارًا ال يملكه وحكم بعدم صحة البيع، وألزم 
املدعى عليه، وصدق  العقد، فاعرتض  يعيد للمدعي ما تسلمه من ثمن  بأن  املدعى عليه 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العاّمة باألحساء حرض )...( 
سعودي   )...( عليه  املدعى  حيرض  ومل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( رغم تبلغه بموعد هذا اجللسة بموجب توقيعه عىل 
ورقة تبليغ احلضور للمحكمة، وعليه وبناء عىل املادة اخلامسة واخلمسني من نظام املرافعات 
الرشعية والئحة التنفيذية فقد قررت سامع الدعوى غيابيًا، وبسؤال املدعي عن دعواه أجاب 
بقوله: لقد باعني املدعى عليه بيتًا يف حي )...( باملربز الذي يدعي أنه يملكه بموجب الصك 
الصادر من حمكمة املربز برقم ٣٦٨ لعام ١٣٩٧هـ، بثمن إمجايل قدره مائتان وتسعون ألف 
ريال بتاريخ ١٤٣٣/٢/٣هـ وقد سلمته من الثمن مبلغ وقدره مائة وعرشون ألف ريال عىل 
أن أسلمه الباقي عند اإلفراغ بعد مهلة عرشة أشهر، وبعد مرور هذا املهلة طلبت منه تسليم 
البيت، فطلب مني أن أؤجره البيت مدة ستة أشهر مقابل مبلغ قدره مخسة آالف ريال شهريًا 
البيت فأفادين بأن معه  انتهت هذه املدة وطلبت منه تسليمي  املتبقي، وقد  الثمن  حتسم من 
ورثة يشاركونه يف ملك البيت وأهنم يرفضون البيع، وأطلب احلكم عليه بأن يعيد يل املبلغ 
الذي سلمته له وقدره مائة وعرشون ألف ريال هذه دعواي. فطلبت من املدعي حترير دعواه 
بذكر حدود وأطوال ومساحة البيت حمل النزاع، فأجاب بقوله: إنني سوف أحرر دعواي يف 
اجللسة القادمة إن شاء اهلل. هكذا قرر، وعليه قررت رفع اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  كام  أصالة  املدعي  حرض 
الثانية باألحساء  العدل  الوكالة الصادرة من كتابة  بصفته وكياًل عن )...( وذلك بموجب 
واملرافعة  الدعاوى  إقامة  حق  ختوله  والتي  ١٤٣٤/٧/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٤٩٧٦١١٦ رقم 
اليمني  الدعوى والرد عليها واإلنكار واإلقرار والصلح والتنازل وطلب  واملدافعة وسامع 
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وردها واالمتناع عنها وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عىل األحكام وطلب االستئناف، 
املدعي: هل حرر دعواه بذكر  ا.هـ. وجرى سؤال  املحاكم الرشعية.  املبالغ لدى  واستالم 
النزاع؟ فأجاب بقوله: نعم، حدوده وأطواله كام ييل:  العقار حمل  حدود وأطواله ومساحة 
إىل ٢.٥٥م  الطريق ١.٧٠م  وعرض  بطول ٤.٥٠م  ينكرس  ثم  بطول ٣.٢٠م٢  نافذ  شاماًل 
غري منتظم ورشقًا بناء يبدأ من الشامل بطول ٣.١٠م ثم يتجه نحو الرشق بطول ٣.٢٨م ثم 
يتجه نحو اجلنوب بطول ١.٩٦م ثم يتجه نحو الرشق بطول ٨٨سم ثم يتجه نحو اجلنوب 
وجنوبًا  ٥.٨٠م  بطول  اجلنوب  نحو  يتجه  ثم  ٢٤سم  بطول  الرشق  نحو  يتجه  ثم  ٦.٢٤م 
بطول يبدأ من الرشق بطول ٥.٨٢م ثم يتجه نحو الشامل ٥.٤٨م ثم يتجه نحو الغرب بطول 
٤.٦٢م غربًا بطول يبدأ من الشامل بطول ٢.٩٤م ثم يتجه نحو الرشق بطول ٥م ثم يتجه 
نحو اجلنوب بطول ٤.٨٥م ثم يتجه نحو الرشق بطول ٢.١٨م ثم يتجه نحو اجلنوب بطول 
٢.٨٥م، وجمموع املساحة هي )١٢٠.٩٦(م٢، ودعواي ذكرهتا يف اجللسة املاضية، وبعرض 
دعواه عىل املدعى عليه وكالة أجاب بقوله: إن ما ذكره املدعي يف دعواه من أن موكيل باعه 
الصادر من  بتأريخ ١٤٣٣/٢/٣هـ، وأنه مملوك بموجب الصك  باملربز  بيتًا يف حي )...( 
حمكمة املربز برقم )...( لعام ١٣٩٧هـ، وأن الثمن قدره مائتان وتسعون ألف ريال بتاريخ 
ألف ريال، وأهنام  مائة وعرشون  مبلغًا قدره  الثمن  ١٤٣٣/٢/٣هـ، وأنه سلم موكيل من 
اتفقا عىل أن يسلم الباقي عند اإلفراغ. فهذا كله صحيح، وهذا البيت هو ملك لورثة )...( 
يبع  مل  فإنه  الورثة  أحد  إال  كلهم  وباعوه  منهم  موكيل  اشرتاه  وقد  مورثهم،  باسم  والصك 
ملوكيل نصيبه وسنرفع عليه قضية بذلك، وأما ما يطلبه فال يوافق موكيل عليه ويطلب مهلة 
مدهتا سنة من تارخيه وبعرض ذك عىل املدعي، قال: أرفض أي مهلة وأطلب تسليمي كامل 
املبلغ حااًل. هكذا قرر. ثم جرى سؤال الطرفني هل لدى أحد منهام ما يود أضافته عىل ما 
سبق؟ فأجاب كل واحد منهام بمفرده قائاًل: إنه ليس لدي سوى ما قدمت. فعليه وبناء عىل 
باع املدعى عليه  بأن موكله  أقر  الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعى عليه وكالة  ما تقدم من 
العقار املذكور يف الدعوى بالثمن املذكور فيها وأقر باستالم موكله جلزء من الثمن وقدره 
مائة وعرشون ألف ريال، وأقر بأن موكله باع هذا العقار ومل يملكه بعد، وملا هو متقرر لدى 
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أهل العلم من أن ملك املبيع رشط لصحة البيع وأن من باع ملك غريه مل يصح بيعه، قال يف 
الرشح الكبري )١٦/٤(:”الرابع أن يكون مملوكًا له أو مأذونًا له يف بيعه فإن باع ملك غريه بغري 
إذنه أو اشرتى بعني ماله شيئًا بغري إذنه مل يصح”، وقال املرداوي يف اإلنصاف، )٢٨٣/٤( 
عن هذا القول: )وهو املذهب. وعليه أكثر األصحاب وجزم به يف الوجيز، وغريه. وقدمه 
يف الفروع، واملحرر، والرعايتني، واحلاويني، والنظم، وغريهم.. (. ا.هـ. وملا تقدم كله فقد 
ثبت لدي أن املدعى عليه باع عقارًا ال يملكه وحكمت بام ييل: أواًل: عدم صحة هذا البيع. 
ثانيًا: إلزام املدعى عليه أصالة بأن يعيد للمدعي ما استلمه من ثمن هلذا العقد، وقدره مائة 
وعرشون ألف ريال. وبعرض احلكم عىل املدعى عليه وكالة، قرر عدم قناعته به، وطلب 
بأن عىل  وأفهمته  تسليمه نسخة من صك احلكم حااًل،  لطلبه، وقررت  فأجبته  االستئناف 
موكله تقديم معارضته خالل ثالثني يومًا من تأريخ اليوم، وأفهمته بأنه إن تأخر موكله عن 
ذلك سقط حقه يف تقديم االعرتاض واكتسب احلكم القطعية وفقًا للامدة الثامنة والسبعني 
بعد املائة نظام املرافعات الرشعية والئحتها التنفيذية، ففهم ذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/١/١٤هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل رسولنا حممد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنا 
املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة األحساء برقم ٣٤٢٧٠٢٤٠١ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/٢١هـ، واملقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥٦٠٩٨٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٨هـ، 
برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق 
قضية  يف   )...( ضد/   )...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٥/١/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٤٤١٧
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  حقوقية، 
ولبيانه  احلكم،  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة 

حرر يف ١٤٣٥/٤/٢٧هـ، واهلل ويل التوفيق.
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 ٦٢تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة اخلرج

تارخيها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢١٠٠٣٤٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٥ رقم القرار:٣٥٢٢٢٢٧٤  

بيعا-اعقاراملهونا-اصندوقاتلانميةاتلعقاريا-اتقميلاتلثمنا-اوفاةاتلبائعا-اعدمانقلا
تملمكيةا-اطمباتلورثةاتلفقخا-اتسائذتناتمللهتنا-اموتفقاهاعىلاتلبيعا-ارداتلدعوى.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)تملقمموناعىلارشوطهلاإالارشطااأحلاحلتمااأواحلما
حالال(.

أقام وكيل املدعني دعواه ضد املدعى عليه طالبا احلكم بفسخ بيع العقار الذي باعه مورثهم 
عليه لكونه مرهونا لصالح صندوق التنمية العقاري، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر 
للبائع وأنه مستعد بتحمل قرض الصندوق ولذا فإنه غري  الثمن  بأنه سلم  بصحتها ودفع 
موافق عىل فسخ البيع ويطلب نقل ملكية العقار إليه، وقد وردت إفادة الصندوق متضمنة 
املوافقة عىل نقل القرض باسم املدعى عليه، ونظرا لكون العلة يف املنع من بيع املرهون هي 
عدم ضياع حق املرهتن وهذه العلة تنتفى بموافقة املرهتن عىل نقل الرهن للمدعى عليه، لذا 
فقد ثبت لدى القايض بيع مورث املدعني العقار املذكور عىل املدعى عليه وتسلمه لثمنه مع 
حتمل املشرتي لقرض الصندوق، وحكم برد دعوى املدعني يف املطالبة بفسخ البيع، وقرر 
التهميش عىل الصك بذلك بعد اكتساب احلكم القطعية،فاعرتض وكيل املدعني، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة اخلرج، وبناء 
برقم  املكلف  باخلرج /  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٢٣١٠٧٧٤ وتاريخ  ٣٢١٠٠٣٤٨ وتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٠١هـ، 
وفيها  اجللسة،  فتحت  املوافق١٤٣٤/٠٦/١٩هـ  االثنني  يوم  ويف  ١٤٣٢/٠٤/٠١هـ، 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بوكالته عن كل من )...( 
بموجب  اجلنسية،  سعودية   )...( و   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية 
املدين رقم )...(، و  السجل  اجلنسية بموجب  املدين رقم )...(، و )...( سعودية  السجل 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و )...( سعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( و )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و )...( 
الصادرة من  الوكالة  املدين رقم )...(، وذلك بموجب  سعودية اجلنسية بموجب السجل 
كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض برقم ٩٦٣٧٥ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٤هـ، واملجعول 
فيها للوكيل حق املطالبة فيام خيصهم من املنزل الواقع يف حمافظة اخلرج، وله يف ذلك حق 
 )...( عن  والوكيل  والتسليم،  واالستالم  والصلح  واإلنكار  واالقرار  واملدافعة  املرافعة 
الصادرة من  الوكالة  املدين رقم )...(، وذلك بموجب  سعودية اجلنسية بموجب السجل 
اجلنسية  سعودية   )...( وعن  ١٤٣١/٨/١٤هـ،  وتاريخ   )...( برقم  اخلرج  عدل  كتابة 
بموجب السجل املدين رقم )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بالرياض برقم ٥٢٩٧٦ وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٤هـ، واملجعول له فيهام حق املطالبة واملرافعة 
سعودي   )...( عن  والوكيل  والتسليم،  واالستالم  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  واملدافعة 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بالرياض برقم ٣١٦٠٣ وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٤هـ، واملجعول له فيها حق إهناء كافة 
االجراءات املتعلقة بالبيت الواقع باخلرج العائد ملورثه )...(، وله حق سامع الدعوى والرد 
عليها واإلقرار واإلنكار واالستالم والتسليم، والوكيل عن )...( بصفته وكيال عن )...(، 
وتاريخ   ٥٤٣٤٣ برقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
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١٤٣٣/٧/١٩هـ، واملجعول له فيها حق املطالبة بنصيب موكلتيه من إرث مورثها، وله 
حق املداعاة واملخاصمة وسامع الدعاوى والرد عليها والقسمة، وادعى عىل احلارض معه يف 
املجلس الرشعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، ثم جرى تنبيه 
املدعي وكالة عىل عدم تكرار الغياب وتعهد بذلك، ثم ادعى املدعي وكالة قائال يف حترير 
دعواه عليه: إن موكيل هم ورثة )...( الذي تويف بتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٠هـ، وكان قد باع 
رمحه اهلل منزله الواقع يف حي )...( بمحافظة اخلرج عىل املدعى عليه هذا احلارض بتاريخ 
١٤١٤/٦/٨هـ، واململوك له بالصك الصادر من كتابة عدل اخلرج برقم ٤/٥٩٨ وتاريخ 
١٤٠٠/٨/٤هـ، واملرهون لصندوق التنمية العقاري بقيمة قدرها ثامنون ألف ريال٨٠٠٠٠ 
املنزل  الذي عىل  القرض  املدعى عليه  تقبل  كاملة، مع  املدعى عليه  اهلل من  استلمها رمحه 
لصالح صندوق التنمية العقاري وقدره ثالثامئة ألف ريال٣٠٠٠٠٠، ونظرا لكون مورثنا 
البيع  تاريخ  بنقل الصك باسمه من  املدعى عليه مل يقم  باع عينا مرهونة، ونظرا لكون  قد 
حتى اآلن، لذا فإن موكيل يطلبون فسخ البيع وإعادة املنزل هلم، هذه دعواي وأسأل املدعى 
عليه اجلواب، وبسؤال املدعى عليه عن دعوى املدعي أجاب قائال: إن ماذكره املدعي وكالة 
لقرض  ذكر مع حتميل  التي  بالقيمة  ذكر  الذي  املنزل  اشرتيت  فقد  كله صحيح،  يف دعواه 
موكليه  مورث  وسلمت  ريال٣٠٠٠٠٠،  ألف  ثالثامئة  وقدره  العقاري  التنمية  صندوق 
أربعة  دفع  أجل  من  العقاري  التنمية  لصندوق  الذهاب  عىل  معه  واتفقت  كاملة،  القيمة 
أقساط من القرض حتى أمتكن من نقل القرض باسمي، وفعال ذهبت للصندوق يف البداية 
لوحدي فأخربوين بأنه البد من حضور املالك أو إحضار وكالة رشعية عنه، فرجعت إليه 
وأخربته بذلك ولكنه مل حيرض معي للصندوق، وقد أعطاين وكالة، فلام راجعت الصندوق 
لكنه أخذ  بذلك  فأخربته  الوكالة،  القرض هبذه  نقل  يمكن  ناقصة وال  بأهنا  فيها أخربوين 
يامطل يب حتى مرض وأقعده املرض مدة طويلة حتى توفاه اهلل، وهو مل يقم بنقل القرض 
والصك باسمي، وما طلبه املدعي وكالة من فسخ البيع وإعادة املنزل ملوكليه فأنا غري مستعد 
له وغري موافق عليه، فاملنزل منزيل وقد اشرتيته باميل بعقد صحيح، وسلمت مورثهم القيمة 
الورثة  حرص  صك  وكالة  املدعي  أبرز  ثم  مالدي،  هذا  قبيل،  هلم  فالحق  وبالتايل  كاملة، 
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١٤٣٠/٣/٣هـ،  وتاريخ   ٩/١٠٠/١١٨ برقم  بالرياض  العامة  املحكمة  من  الصادر 
إرثه يف  وانحصار  بتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٠هـ،   )...( وفاة  يتضمن  وجد  عليه  وباالطالع 
زوجته )...( ويف أوالده )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و 
)...( و )...(، ومجيعهم بالغون، ثم جرى سؤال املدعي وكالة عن صك املنزل فقال: إنه 
جرى  ثم  الطرفان،  حرض  أخرى  جلسة  ويف  القادمة.  اجللسة  يف  وسأحرضه  لدي  موجود 
برقم  اخلرج  عدل  كتابة  من  الصادر  الصك  فأبرز  املنزل،  صك  عن  وكالة  املدعي  سؤال 
للعقار   )...( ملكية  يتضمن  وجد  عليه  وباالطالع  ١٤٠٠/٨/٤هـ،  وتاريخ   ٤/٥٩٨
ومن  ٢٢.٥٠م،  بطول   ٢٣١ رقم  األرض  الشامل  من  ييل:  كام  وأطواله  وحدوده  املذكور 
اجلنوب األرض رقم ٢٣٣ بطول ٢٢.٥٠م، ومن الرشق شارع بعرض ٢٧ بطول ٢٠.٥٠م، 
ومن الغرب األرض رقم ٢٤١ بطول ٢٠م، ومساحتها اإلمجالية قدرها أربعامئة ومخسون 
مرتا مربعا ٤٥٠م٢، وهو مرهون لصالح صندوق التنمية العقارية بمبلغ قدره ثالثامئة ألف 
ريال٣٠٠٠٠٠، وبعرضه عىل املدعى عليه وكالة صادق عليه، ثم قال املدعى عليه وكالة: 
لقد تويف عمي الشقيق يف هذا اليوم، لذا أطلب تأجيل املرافعة إىل جلسة أخرى. ويف جلسة 
أخرى حرض الطرفان وكانت قد جرت منا الكتابة لرئيس كتابة عدل اخلرج بموجب خطابنا 
رقم ٣٤٢١٦٨٥٦٨ وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٣هـ من أجل اإلفادة عن رسيان مفعول الصك 
رقم ٤/٥٨٩ وتاريخ ١٤٠٠/٨/١٠هـ ووجود أي مالحظات عليه من عدمها، فوردنا 
رشحه رقم ٣٤٢٢٦٩٣٣٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٨هـ املتضمن أن الصك ساري املفعول 
جرت  قد  وكانت  الطرفان  حرض  أخرى  جلسة  ويف  اإلفادة.  تاريخ  حتى  لسجله  ومطابق 
الكتابة من قبلنا ملدير صندوق التنمية العقارية باخلرج بموجب خطابنا رقم ٣٤٢٤٩٠٤٥٢ 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٣هـ من أجل اإلفادة عن مقدار القرض عىل الصك املذكور ومقدار 
املدعى  باسم  القرض  نقل  عىل  عدمها  من  الصندوق  وموافقة  واملسددة  املتبقية  األقساط 
عليه، فوردنا خطاب مدير مكتب صندوق التنمية العقارية باخلرج رقم ٣٤٩٢٢/١٦١٢ 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ املتضمن أن القرض الذي خيص )...( قدره ثالثامئة ألف ريال 
سدد منها ثامنية وأربعني ألف ريال، وتبقى من القرض مائتني واثنني ومخسني ألف ريال، 
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ومن ناحية نقل القرض باسم املدعى عليه فهو ممكن بعد أن يتم االتفاق بني أطراف املبايعة، 
بحيث يتم فتح ملف مبايعة ويوقع من قبل البائع واملشرتي عىل إهناء اجراءات نقل القرض 
وحتمل املشرتي سداد القرض، وبعرض ذلك عىل الطرفني قال املدعي وكالة: إن موكيل غري 
موافقني عىل نقل القرض باسم املدعى عليه ويطلبون فسخ البيع كام ذكرت سابقا، وقال 
املدعى عليه: إنني مستعد لتحمل املتبقي من قيمة القرض عىل الصك املذكور وقدره مائتان 
واثنان ومخسون ألف ريال، هذا ما لدي، ثم جرى االطالع عىل صورة من العقد املقدم من 
املدعي وكالة الصادر من مكتب )...( للعقارات برقم ٤٧ وبدون تاريخ، فوجد يتضمن بيع 
)...( عىل املدعى عليه العامرة املكونة من دورين اململوكة بالصك الصادر من كتابة العدل 
باخلرج برقم ٤/٥٩٨ وتاريخ ١٤٠٠/٨/٤هـ بقيمة إمجالية قدرها ثامنون ألف ريال صاف 
عىل البنك ٣٠٠٠٠٠ ريال صاف، وقد دفع الطرف الثاين من القيمة ثامنني ألف ريال نقدا 
كاتب  لدى  الثاين  الطرف  باسم  املبيع  إفراغ  عند  يدفع  ريال  ألف  أربعون  وقدره  والباقي 
العدل، وبعرضه عىل الطرفني قال املدعى عليه: إن القيمة كام ذكرت سابقا، وذكر املدعي 
وكالة هي ثامنني ألف ريال إضافة إىل حتميل للقرض، وقد سددت الثامنني ألف ريال ملورث 
املدعني كاملة واستعديت لتحمل املتبقي من القرض؛ ألن مورثهم كان قد سدد جزءا من 
وقال  لدي،  ما  هذا  باسمي،  ونقله  باملنزل  يل  احلكم  وأطلب  املنزل عيل،  بيع  قبل  القرض 
املدعي وكالة: إن ما ذكره املدعى عليه من أن القيمة كانت ثامنني ألف ريال ملورث موكيل 
إضافة إىل حتمل املدعى عليه للقرض فهذا صحيح، أما األربعون ألف ريال الواردة يف العقد 
فهي ليست صحيحة، ويبدو أهنا كتبت باخلطأ، هذا ما لدي، ثم جرى سؤال الطرفني: هل 
الدعوى واإلجابة،  من  ماتقدم  فبناء عىل  نضيفه،  ما  لدينا  ليس  فقاال:  يضيفانه؟  ما  لدهيام 
ونظرا ملا ذكره املدعي وكالة من قيمة املبيع وأن مورث موكليه استلم املبلغ املتفق عليه من 
املدعى عليه وقدره ثامنون ألف ريال ومل يتبق إال حتمل املدعى عليه القرض من صندوق 
التنمية إال أنه حتى تاريخ هذا اليوم مل يقم بنقل القرض باسمه، ونظرا ملصادقة املدعى عليه 
ثم  املدعني  مورث  مماطلة  هو  باسمه  القرض  نقل  عدم  وراء  السبب  بأن  ودفع  ذلك  عىل 
مرضه بعد ذلك، ونظرا ملا ورد يف خطاب صندوق التنمية العقارية من أن املتبقي من قيمة 
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بنقل  الصندوق  لدى  المانع  وأنه  ريال  ألف  ومخسون  واثنان  مائتان  قدره  مبلغ  القرض 
القرض باسم املدعى عليه متى ما استعد لتحمل سداد القرض، ونظرا الستعداد املدعى 
عليه بتحمل املتبقي من قيمة القرض وطلبه نقل الصك باسمه، وبناء عىل ماقرره املحققون 
من أهل العلم من عدم جواز بيع املرهون إال بإجازة املرهتن، وهو اختيار شيخ االسالم ابن 
املرهون هي عدم ضياع حق  بيع  املنع من  العلة يف  املذهب، ونظرا لكون  تيمية ورواية يف 
املرهتن، وهذه العلة تنتفي بموافقة املرهتن عىل نقل الرهن للمدعى عليه، وبناء عىل القاعدة 
الرشعية من أن األصل يف العقود والرشوط اإلباحة، قال صىل اهلل عليه وسلم: )املسلمون 
عىل رشوطهم إال رشطا أحل حراما أو حرم حالال(، ونظرا لكون الصك املذكور ساري 
املنزل   )...( بيع  لدي  ثبت  فقد  ماتقدم  لكل  اإلفراغ،  عند  عليه  لالعتامد  وصاحلا  املفعول 
اململوك بالصك الصادر من كتابة عدل اخلرج برقم ٤/٥٩٨ وتاريخ ١٤٠٠/٨/٤هـ عىل 
املدعى عليه )...( بقيمة قدرها ثامنون ألف ريال استلمها مورث املدعني، إضافة إىل حتمل 
قرض صندوق التنمية العقاري، ورددت دعوى املدعي وكالة يف املطالبة بفسخ البيع املذكور 
احلكم  اكتساب  بعد  بذلك  املذكور  الصك  عىل  التهميش  وقررت  ملوكليه،  املنزل  وإعادة 
للقطعية، وبام تقدم حكمت، وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة وقرر املدعي 
وكالة عدمها، فجرى إفهامه بأنه سيتم تسليمه نسخة من احلكم بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ 
اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  تارخيه،  من  يوما  ثالثون  أقصاها  مدة  يف  عليه  اعرتاضه  لتقديم 

وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٢/٢٠هـ.

القضايا احلقوقية  لتمييز  الدائرة اخلامسة  احلمد هلل وحده وبعد فقد، اطلعنا نحن قضاة 
بمحكمة االستئناف بالرياض عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة باخلرج 
برقم ٣٤٢٧٢٣٩٢٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ، واملقيدة لدينا برقم ٣٥١١٠٤١٧١ وتاريخ 
١٤٣٥/٤/١٧هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض/ )...( برقم ٣٥١٥٥٦٣١ 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢١هـ، اخلاص بدعوى/ )...( وكالة ضد/ )...( بشأن املطالبة بفسخ 
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بيع وإعادة البيت عىل الصفة املوضحة بالدعوى، واملتضمن حكم فضيلته كام هو موضح 
قررنا  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  بالصك، 

املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ل٦تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٢٩٤٦٩٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠٤ رقم القرار: ٣٥١٠٥٠٠٧ 

بيعا-اعقاراعىلاتخلارطةا-اتأخلايفاتقميلاتملبيعا-اطمبافقخاتلعقدا-اتسرتدتداتملدفوعا-ا
دفعابالاأخلايفاسدتداتألسقاطا-افقخاتلعقدامناطلفاوتحدا-اتشااملاتلعقداعىلاجهالةا-ا

إبطالاتلعقدا-اإلزتمابلداتملدفوع.ا

جهالةاتلعقد.

أقام املدعي دعواه ضد الرشكة املدعى عليها طالبا فسخ العقد املربم بينهام ورد مبلغ قدره 
مخسامئة وعرشة آالف ريال مقدم ثمن الوحدة السكنية حمل العقد التي باعتها الرشكة عليه 
الدعوى عىل وكيل  الوحدة، وبعرض  لتسليم  املتفق عليه  باملوعد  أخلت  ثم  اخلارطة  عىل 
املدعى عليها أقر بالدعوى وبتوقف موكلته عن العمل ألسباب خارجة عن اإلرادة ودفع 
بأن املدعي أخل قبل ذلك بالتزاماته يف سداد األقساط فقررت موكلته فسخ العقد من طرفها، 
ونظرا الحتواء العقد عىل جهالة يف املتفق عليه فقد حكم القايض ببطالن العقد واعتباره غري 
الرشكة، وصدق  فاعرتض وكيل  املدفوعة،  املبالغ  برد  عليها  املدعى  الرشكة  وألزم  منعقد 

احلكم من حمكمة االستئناف. 
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل 
برقم  جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
وتاريخ   ٣٣٧٤٩١٩٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠٤/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٩٤٦٩٦
سعودي   )...( حرض  ١٤٣٤/٠١/٢٨هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٣/٠٤/٢٠هـ، 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من 
حق  فيها  له  واملخول  ١٤٣٢/٧/٢٠هـ،  يف   ٥٤٤٦٩ رقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة 
سعودي   )...( حلضوره  وحرض  والتنازل،  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  واملدافعة  املرافعة 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل عن )...( بصفته املدير العام لرشكة )...( 
املحرر  رقم  العدل  الكاتب  ديب  حماكم  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  العقارية، 
للمملكة  العامة  القنصلية  من  عليها  واملصادق  ٢٠١٢/٤/١٠م،  يف   ٢٠١٢/١/٦٠٠٧٨
اخلارجية  وزارة  من  عليها  واملصادق  ١٤٣٣/٥/١٩هـ،  بتاريخ  ديب  يف  السعودية  العربية 
بتاريخ  السعودية  العربية  باململكة  العدل  وزارة  ومن  ١٤٣٣/٥/٢٣هـ،  بتاريخ 
والصلح،  واالنكار  واإلقرار  واملدافعة  املرافعة  حق  فيها  له  واملخول  ١٤٣٣/٥/٢٣هـ، 
مساحتها  البالغة   )...( الوحدة  موكيل  عىل  عليها  املدعى  باعت  قائال:  األول  وادعى 
١٣٣.٥٨م٢ الواقعة يف برج )...( بطريق الكورنيش بجدة بموجب عقد بيع عىل اخلريطة 
بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/١١م، والذي سوف تقيمه املدعى عليها عىل قطعة األرض رقم )٦( 
اململوكة بالصك رقم )٣٤٢( وتاريخ ١٤٢٢/٢/١هـ، وقد تم هذا البيع نظري ثمن إمجايل 
قدره ٢.٥٥٠.٠٠٠ ريال مليونان ومخسامئة ومخسون ألف ريال، تم االتفاق عىل سددها عىل 
أقساط وفقًا لآليت: ١٠% فور التوقيع عىل احلجز، و١٠% خالل ثالثني يوما من تاريخ احلجز، 
و١٠% خالل ١٢٠ يوما من تاريخ احلجز، و١٠% خالل ١٨٠ من تاريخ احلجز، و١٠% عند 
استكامل تشييد  العارش، و١٠% عند  الدور  استكامل تشييد  البوديوم، و١٠% عند  استكامل 
تشييد  استكامل  عند  الثالثون، و١٠%  الدور  تشييد  استكامل  عند  العرشون، و١٠%  الدور 
املبنى، و١٠% عند االنتهاء من تشييد املبنى والتسليم، علام بأن الرشكة قد اتفقت مع موكيل 
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مخسامئة  قدره  مبلغ  موكيل  سدد  ما  وبعد  ٢٠١١/٦/٣٠م،  أقصاه  بتاريخ  الوحدة  بتسليم 
عن  عليها  املدعى  بتوقف  فوجئ  األول،  والقسط  املقدمة  الدفعة  قيمة  ريال  ألف  وعرشة 
العمل يف قواعد  لبدء  ما زال يف مرحلة احلفريات والتجهيز  الربج والعمل وهو  العمل يف 
وأساســــات البــــرج، مما يثبت عــدم قـــدرة املدعى عليها عىل إهناء كامل الربج املكون 
من ثالثني طابقًا، إضافة إىل اخلدمات واملرافق يف املوعد املحدد وهو ٢٠١١/٦/٣٠م، وقد 
حذر موكيل املدعى عليها من جراء هذا التأخري، إاّل أهنا مل متتثل؛ فظل العمل متوقفًا إىل أن 
بدأت استئنافه مرة أخرى بعد انتهاء املوعد املحدد لتسليم الوحدة ملوكيل، وما زالت املدعى 
عليها تعمل تارة وتتوقف تارة أخرى، وعىل الرغم من مرور أكثر من سنة ومخسة أشهر عىل 
استالمه  عدم  من  كثريًا  موكيل  ترضر  وقد  التشطيب،  كاملة  الوحدة  لتسليم  املحدد  املوعد 
املبلغ  بإعادة  عليها  املدعى  وإلزام  العقد  بفسخ  احلكم  أطلب  املحدد،  موعدها  يف  للوحدة 
املسدد من موكيل وقدره مخسامئة وعرشة آالف ريال، هكذا ادعى، وبعرض ذلك عىل املدعى 
عليه وكالة أجاب قائال: ذكر املدعي أن موكلتي املدعى عليها أخلت بالتزاماهتا التعاقدية فيام 
يتعلق بتسليمه الوحدة حمل التعاقد، وأهنا تأخرت عن امليعاد املتفق عليه، وهذا غري صحيح، 
والصحيح أنه قد تم فسخ العقد املوصوف يف دعوى املدعي وكالة بسبب إخالله بالتزاماته 
تاريخ  فعند  إنــذاره،  رغم  عليه  املستحقة  األقساط  سداد  عن  لتقاعسه  نظرًا  التعاقدية 
٢٠٠٧/١٠/١١م أبرم املدعى مع الرشكة املدعى عليها عقد بيع تعاقد بموجبه عىل رشاء 
الوحدة حمل التداعي والكائنة بمرشوع )...( بجدة، وذلك نظري ثمن قدره ٢.٥٥٠.٠٠٠ 
ريال سعودي، يتم سداده عىل أقساط طبقا ملا هو موضح يف دعوى املدعي، وقد سدد املدعي 
قدره:  مبلغا  منه  موكلتي  استلمت  وقد  األول،  القسط  وكذلك  املقدمة  الدفعة  قيمة 
٨٤.٥١٠.٠٩١ ريال سعودي )مخسامئة وعرشة االف وواحد وتسعون رياال وأربعة وثامنون 
هللة( الذي يمثل ٢٠% من ثمن الوحدة، ثم بعد ذلك امتنع املدعي عن سداد باقي ما استحق 
بتاريخ  املستحق  الثاين  القسط  من  اعتبارًا  السداد  عن  امتنع  حيث  أقساط،  من  عليه 
٢٠٠٨/٠٢/٠٨م وتراكمت عليه عدة أقساط مستحقة، واستنادًا ملا نص عليه البند ٢/١٢ 
من العقد قامت موكلتي املدعى عليها بإنذار املدعي وطالبته بسداد املبالغ املتأخرة املستحقة 
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وتنبيهه أنه يف حالة عدم قيامه بتسوية ذلك املستحق عليه فإنه حيق ملوكلتي املدعى عليها فسخ 
العقد مع التعويض عن األرضار التي حلقت هبا من جراء إخالل املدعى بالتزامه، واستمر 
املدعي يف امتناعه عن سداد املستحق عليه، عند ذلك قامت موكلتي بفسخ العقد، علام بأن 
املرشوع مل يتوقف إطالقا إال بعدما صدرت الضوابط اجلديدة املتعلقة ببيع الوحدات العقارية 
عىل اخلارطة بموجب قرار جملس الوزراء رقم )٧٣( وتاريخ ١٤٣٠/٠٣/١٢هـ، املتضمن 
إيقاف مجيع املشاريع؛ وذلك لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط اجلديدة، وقد التزمت موكلتي 
الرتخيص  عىل  وحصوهلا  أوضاعها  توفيق  بعد  املرشوع  أعامل  مواصلة  يف  عليها  املدعى 
وبعرض  أجاب،  هكذا  الدعوى،  حمل  للعقد  موكلتي  فسخ  بإجازة  احلكم  أطلب  اجلديد، 
ذلك عىل املدعي وكالة أجاب: أطلب مهلة للجواب، هكذا أجاب، عند ذلك أفهمت املدعي 
العقد  العمل، كام أفهمته بإحضار  وكالة بسؤال موكله عن تاريخ توقف املدعى عليها من 
املوقع بني الطرفني. ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١١/٠٣هـ حرض املدعي وكالة )...( 
املثبت حضوره يف جلسة سابقة، كام حرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( الوكيل عن )...( بصفته املدير العام لرشكة )...( العقارية، بموجب الوكالة 
الصادرة من حماكم ديب الكاتب العدل رقم املحرر ٢٠١٢/١/٦٠٠٧٨ يف ٢٠١٢/٤/١٠م، 
بتاريخ  ديب  يف  السعودية  العربية  للمملكة  العامة  القنصلية  من  عليها  واملصادق 
ومن  ١٤٣٣/٥/٢٣هـ،  بتاريخ  اخلارجية  وزارة  من  عليها  واملصادق  ١٤٣٣/٥/١٩هـ، 
حق  فيها  له  واملخول  ١٤٣٣/٥/٢٣هـ،  بتاريخ  السعودية  العربية  باململكة  العدل  وزارة 
املرافعة واملدافعة واإلقرار واالنكار والصلح، وبسؤال املدعي وكالة عام استمهل من أجله 
أجاب قائال: أطلب مهلة ثانية لتحديد توقف املدعى عليها عن العمل يف العقار حمل النزاع، 
هكذا اجاب، وبسؤاله أبرز مذكرة عقد البيع وهو مكون من ثامن وستني صفحة، وقد تصادق 
الطرفان عىل صحته وجرى ضمه ألوراق املعاملة، وبسؤال املدعي وكالة عن تسديد موكله 
ألخر دفعة أجاب قائال: كان بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٢٨م هكذا أجاب، وبسؤاله اجلواب عام 
امتنع من  السابقة أجاب قائال: صحيح أن موكيل قد  املدعى عليه وكالة يف اجللسة  به  دفع 
تسديد األقساط منذ تاريخ ٢٠٠٨/٠٢/٠٨م وكان بسبب عدم إنجاز املدعى عليها لبناء 
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العقار، علام بأهنا بالتاريخ املذكور آنفا مل تبدأ يف العمل وهي مل حتصل عىل ترخيص البناء إال 
يف تاريخ ١٤٣٢/٠١/٠٦هـ؛ إذ موعد التسليم يف ٢٠١١/٠٦/٣٠م فيستحيل إنجازها يف 
الفرتة املتبقية ستة وأربعني طابقا، وصحيح أن املدعى عليها طالبتنا بسداد األقساط، وامتنع 
موكيل من سدادها للسبب املذكور أعاله، هكذا أجاب، وعليه رفعت اجللسة لدراسة العقد. 
ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/١١/١٩هـ حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( الوكيل عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة 
واإلقرار  واملدافعة  املرافعة  حق  فيها  له  واملخول  ١٤٣٢/٠٧/٢٠هـ،  يف   ٥٤٤٦٩ رقم 
واإلنكار والصلح والتنازل. ا.هـ وحرض حلضوره املدعى عليه وكالة )...( املثبت حضوره 
يف جلسة سابقة، ثم قرر املدعي وكالة قائال: إن موكيل قد سلم الدفعة املقدمة للعقد والقسط 
األول وامتنع من سداد القسط الثاين وما بعده؛ ألنه تيقن أن املعقود عليه لن يسلم يف التاريخ 
املتفق عليه، هكذا أضاف، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائال: صحيح املدعي 
أصالة سلم الدفعة االوىل والقسط األول وامتنع بعد ذلك تسليم الدفعات، هكذا أجاب، 
وقد جرى مّنا االطالع وقراءة كامل العقد املوقع بني طريف النزاع واملكّون من ثامٍن وستني 
عن  النزاع  طريف  وبسؤال  السابقة،  اجللسة  يف  النزاع  طرفا  عليه  تصادق  والذي  صفحة، 
)...( ومساحته  رقمه  النزاع  العقار حمل  قائلني:  أجابا  والرشاء  البيع  بالعقار حمل  التعريف 
اإلمجالية قدرها مئة وثالثة وثالثون مرتا وثامنية ومخسون سنتمرت مربع، هو من ضمن مرشوع 
إنشاء برج عىل الكورنيش بمحافظة جدة، هكذا أجابا، وبسؤاهلام عن مواصفات املبيع أجابا 
قائلني: مواصفاته مذكورة بالعقد يف امللحق رقم ٥ هكذا أجابا، عند ذلك جرى اطالعنا عىل 
ملحق عقد البيع للعقار حمل النزاع رقم ٥ وهذا نصه: )امللحق رقم ٥ املميزات والتجهيزات 
واملواصفات، املميزات: مواقف للسيارات، وصول مريح إىل املصعد من مواقف السيارات 
إىل الشقق، عدد ٤ مصعد وعدد ٢ سلم للطوارئ، محام سباحة منفصل للسيدات والرجال، 
للسيدات  منفصلة  صحية  نوادي  كبري،  واستقبال  واسعة  ردهة  رياضّية(،  )قاعة  مجينازيوم 
املعيشة  الشقة: غرفة  الذكي. مميزات  البيت  تقنية  والرجال بام يف ذلك ساونا وغرفة بخار، 
والطعام، يتوفر يف مجيع الغرف نوافذ بزجاج مزدوج، أرضيات مبلطة بالرخام، طالء المع 
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ببالط  مبلطة  األرضية  املطبخ  النوم،  غرف  يف  مدجمة  ختزين  أماكن  امللساء،  اجلدران  عىل 
سرياميك، بالط رساميك للجدران التي بني األرضية ووحدات املطبخ املعلقة عىل اجلدار، 
بالط  احلامم:  مميزات  للمطبخ.  رخام  لوح  مكسوة،  مطبخ  خزائن  للجدران،  جاف  طالء 
سرياميك لألرضية واجلدران، دوش فوق حوض احلامم، أدوات صحية بيضاء نموذجية، 
الصيانة:  رخام.  عتبة  مرآة،  الكروم،  من  مصنعة  نموذجية  صحية  وإكسسورات  جتهيزات 
يقوم احتاد املالك بإدارة ومتابعة الصيانة والعناية باملرافق املشرتكة يف العقار(. ا.هـ، وبعرض 
ذلك عىل طريف النزاع أجابا قائلني: صحيح هذا هو نص ملحق العقد رقم ٥ هكذا أجابا، 
بالنسبة لتفاصيل املواصفات فهي مفصلة يف عقد موكلتي مع  وأضاف املدعى عليه قائال: 
املقاول، وأبلغ هبا املدعي، هكذا أضاف، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة أجاب قائال: مل 
قائلني: هذا نصها، )يتعهد  ـ ٢( أجابا  املادة رقم )٨  نبلغ هبا، هكذا أجاب، وبسؤاهلام عن 
البائع بالعمل عىل بناء الوحدة وفقا للرسومات املرفقة بقدر اإلمكان وبطريقة تتفق وأصول 
ممارسة أعامل البناء الصحيحة ووفقا ملتطلبات كافة اجلهات املختصة(، هكذا أجابا، وبسؤاهلام 
عن املادة رقم )٨ ـ ٥( أجابا قائلني: هذا نصها، )يلتزم البائع بإنشاء البنية التحتّية والطرق 
الداخلّية وممرات املشاة واإلضاءة واملساحات اخلرضاء واملرافق عىل األجزاء املشرتكة وفقا 
ملخطط املرشوع(، هكذا أجابا، وبسؤاهلام عن املادة رقم )٩ ـ ١٣( أجابا قائلني: هذا نصها: 
يف  تعديالت  بأي  القيام  بعدم  إليه  امللكية  نقل  بعد  ولو  املشرتي  يلتزم  األوقات  مجيع  )يف 
الوحدة من الداخل أو اخلارج يكون من شأهنا املساس بسالمة املباين أو التصميم أو مكونات 
للواجهات  الطالء  لون  تعديل  له  جيوز  ال  كام  املشرتكة،  األجزاء  أو  واجهتها  أو  الوحدة 
اخلارجية أو الرشفات، ويف حال خمالفة ذلك حيق للبائع أو املدير أو الحتاد املالك عىل حسب 
األحوال عدم إمداد الوحدة بخدمات املرافق إىل أن يتم إزالة املخالفة، فضال عن إعادة احلال 
إىل ما كان عليه وذلك عىل نفقة املشرتي(، هكذا أجابا، وبسؤاهلام عن تاريخ تسليم الوحدة 
٢٠١١/٠٦/٣٠م  بامليالدي  قائلني:  أجابا  بينهام  املوقع  العقد  يف  عليه  املتفق  النزاع  حمل 
املوافق: ١٤٣٢/٠٧/٢٨هـ، هكذا أجابا، ثم قرر املدعي وكالة قائال: أطلب إلزام املدعى 
عليه بتسليم املبلغ الذي استلمته كامال وقدره مخسمئة وعرشة آالف وواحد وتسعون رياال 
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وأربع وثامنون هللة، هكذا قرر، ثم أضاف قائال: إن املدعى عليها باعت العقار حمل النزاع 
عىل اخلريطة قبل احلصول عىل ترصيح، هكذا أضاف، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب 
قائال: صحيح؛ ألن النظام مل يسمح ببيع الوحدات إال بتاريخ ١٤٣٠/٠٣/٠٢هـ وحصلت 
موكلتي عىل ترخيص البناء بتاريخ: ١٤٣٢/٠١/٠٦هـ هكذا أجاب. فبناء عىل ما سلف، 
 )...( رقم:  الوحدة  رشاء  عىل  عليها  املدعى  مع  تعاقد  موكله  أن  قرر  وكالة  املدعي  وألن 
بقيمة  مربع،  سنتمرت  ومخسون  وثامنية  مرتا  وثالثون  وثالثة  مئة  قدرها  اإلمجالية  ومساحتها 
قدرها مليونان ومخسمئة ومخسة ومخسون ألف ريال، وهذه الوحدة من ضمن برج سوف 
يقام عىل الكرنيش بمحافظة جدة تسّلم قيمة الوحدة عىل دفعات موضحة يف العقد تصادق 
املدعي  وقرر  ٢٠١١/٠٦/٣٠م،  تاريخ  أقصاه  موعد  يف  الوحدة  وتسّلم  الطرفان،  عليها 
وكالة بأن موكله قد امتنع عن سداد القسط الثاين وما بعده؛ ألن موكله تيّقن أن املّدة املتبقية 
ال تكفي إلنجاز الربج، وطالب بتسليم املبلغ الذي استلمته منه املدعى عليها وقدره مخسمئة 
وعرشة آالف وواحد وتسعون رياال وأربع وثامنون هللة، وبام أن املدعى عليه وكالة صادق 
عىل العقد وأن موكلته توقفت عن العمل لظروف خارجة عن إرادهتا، وأهنا قد استلمت من 
املدعي أصالة مبلغا قدره مخسمئة وعرشة آالف وواحد وتسعون رياال وأربع وثامنون هللة 
وطالب املدعي أصالة بتسليم املبالغ املرتتبة عليه يف ذمته إنفاذا للعقد، وبدراسة العقد وتأمله، 
وبام أن العقد املوقع بني طريف النزاع اشتمل عىل جهالة يف املتفق عليه، من ذلك توفري نوافذ 
زجاج مزدوج يف مجيع الغرف، وأرضياهتا مبلطة بالرخام، وأرضيات املطبخ وجداره مبلطة 
ببالط سرياميك، وطالء للجدران، ودورات املياه تكون ببالط سرياميك لألرضية واجلدران، 
وأدوات صحية بيضاء نموذجية، وإكسسورات صحية نموذجية مصنعة من الكروم، وهذه 
كلها جهالة يف املتفق عليه؛ فلم تستوَف مجيع األوصاف املؤثرة يف الثمن يف كل ما ذكر أعاله، 
يضاف لذلك أنه مل ُيذكر نوع األبواب اخلشبّية واحلديدّية وال نوعّية مواد السباكة وغريها 
وعدم تفصيل هذه املواصفات ُتصريرِّ العقد جمهوال، ويكون باطال وال يرتتب عليه آثاره، قال 
ابن رجب يف القاعدة السادسة واألربعني يف العقود الفاسدة هل هي منعقدة أو ال؟ قال: )ما 
التغليب وال الرساية والنفوذ  ال يرتتب عليه ذلك ]أي: ما ال يرتتب عليه حكم مبني عىل 



361

أحكام  عليه  وترتتب  منعقد  غري  أنه  املذهب  من  فاملعروف  واإلجارة[  والبيع  كالنكاح 
الغصب(، لذلك كله فقد أعلمُت طريف النزاع بأن عقدمها بيع ورشاء العقار حمل النزاع باطٌل 
سداد  بإكامل  أصالة  للمدعي  عليها  املدعى  مطالبة  من  آثاره  عليه  يرتتب  وال  منعقد،  غرُي 

الدفعات، وأمرت.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  األوىل  احلقوقية  بالدائرة  االستئناف 
عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بجدة برقم ٣٣/٧٤٩١٩٢ وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
واملتضمن  ــــ،  ١٤٣٤/١١/١٩ه وتاريخ   ٣٤٣٦٢٩٣٥ بعدد  واملسجل  بجدة،  العامة 
احلكم  وبدراسة  باطنه،  دون  بام  فيه  واملحكوم  العقارية،   )...( رشكة  ضد   )...( دعوى/ 
وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ا٦تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٩١٦٨٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧ رقم القرار:٣٥٣٠٧١٥٥  

بيعا-اجزءامشاعامناأرضا-اتقميلاتلثمنا-اوفاةاتملشرتيا-اترصفاتلبائعايفاتألرضا-ا
طمباتلورثةارداثمنهاا-اتعويضاعناربحافائتا-اإنكاراتلدعوىا-افقداأصلاتملبايعةا-اعدما

تالعادتدابصورهتاا-ارفضايمنياتملدعىاعميها-ارداتلدعوى.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)اتلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلامناأنكلا(.

أقام وكيل املدعني دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بإعادة قيمة جزء مشاع من أرض 
اشرتاه مورث موكليه من املدعى عليه وسلمه الثمن إال أنه مل ينقل ملكية نصيب مورثهم 
له ثم قام ببيع األرض عىل غريه، كام طلب تعويض موكليه عن أرباح األرض خالل تلك 
البينة من وكيل املدعني  البيع، وبطلب  السنوات،وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر 
قدم صورة مبايعة ُفقد أصلها فأنكرها املدعى عليه، كام قدم ورقة عادية ليس فيها ما يثبت 
الدعوى، وبعرض يمني املدعى عليه عىل وكيل املدعني قرر رفض موكليها هلا، ونظرًا ألن 
البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر، لذا فقد حكم القايض بعدم استحقاق املدعني ملا 

يدعونه جتاه املدعى عليه، فاعرتض وكيل املدعني، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، لديَّ أنا )...( القايض يف املحكمة العاّمة باألحساء، بناًء عىل املعاملة 
املحالة إلينا من فضيلة مساعد رئيس املحكمة العامة باألحساء برقم ٣٣٥٩١٦٨٢ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٠٩هـ  برقم ٣٣١٧٧١٣٤٨  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/١٠/٠٩هـ، 
وكياًل رشعيًا  كونه  )...( حال  رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  حرض 
عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال بموجب وكالة 
واملوكل  الثانية،  األحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٢/٦/٥هـ  بتاريخ   ٢١٠٧٧ رقم 
هبا من )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و )...( سعودية اجلنسية 
املدين رقم  السجل  اجلنسية بموجب  )...( سعودية  َو   ،)...( املدين رقم  السجل  بموجب 
)...(، َو )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، َو )...( سعودية اجلنسية 
املدين رقم  السجل  اجلنسية بموجب  )...( سعودية  َو   ،)...( املدين رقم  السجل  بموجب 
)...(، َو )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بالوكالة الصادة من كتابة 
عدل األحساء الثانية رقم ٣٣٨١٦٧٤ وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٩هـ واملخول له فيها باملطالبة 
واملرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار واالستالم والتسليم وكونه وكياًل عن )...( بحسب 
وكالته عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، بالوكالة الصادرة من 
كتابة عدل األحساء الثانية رقم ١٢١٦٥ يف ١٤٣٢/٤/٢هـ اجللد ٣٦٨٩ بوكالته الصادرة 
فيها  له  وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٤هـ واملخول  الثانية رقم ١٥٨٩٤  كتابة عدل األحساء  من 
واالستالم  واإلنكار  واإلقرار  والتنازل  والصلح  واملخاصمة  واملدافعة  واملرافعة  باملطالبة 
والتسليم، واملدعون أصالة هم ورثة )...( بموجب صك حرص الورثة الصادر من قايض 
األوقاف واملواريث رقم ٨١٠ تاريخ ١٤٠٩/١٠/٢٢هـ، وحرض املدعى عليه أصالة )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضوره وكيله الرشعي )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بالوكالة الصادرة من كتابة عدل األحساء 
الثانية رقم ٣٣١٠٢١٩٦ تاريخ ١٤٣/٦/٤هـ واملخول له فيها باملطالبة واملرافعة واملدافعة 
واإلنكار واإلقرار والصلح واالستالم والتسليم، وبسؤال املدعي وكالة عن دعواه قال: إنه 
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بـ  الكائنة  بتاريخ ١٤٠٢/٣/١٧هـ اشرتى مورث موكيل )...( اجلزء املشاع من األرض 
)...( واملسامة )...( التي تبلغ مساحتها ثالثامئة ومخسني مرتًا مربعًا تقريبًا من )...( بثمن 
يفرغ  مل  التاريخ  ريااًل، ومنذ ذلك  ألفًا ومخسامئة ومخسون  أربعامئة ومخسة وثالثون  وقدره 
املدعى عليه ملورث موكيل األرض، وقد ترصف املدعى عليه باألرض وذلك ببيعها، علاًم أن 
قيمتها ارتفعت عن ذي قبل، أطلب إلزام املدعى عليه بإرجاع قيمة األرض وتعويض موكيل 
بقيمة أرباح األرض خالل تلك السنوات، وال يطالب موكيل بإعادة األرض، هذه دعواي، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: إن ما ذكره املدعي من ملكي للمشاع يف 
األرض الكائنة بـ )...( واملسامة )...( صحيح، وما ذكره من بيعي هلذا املشاع للمدعو )...( 
فغري صحيح مجلة وتفصياًل، وبسؤال املدعي وكالة: هل لديك بينة عىل دعواك؟ قال نعم، 
لدي بينة، وهي إقرار خطي مصور مكتوب بخط املدعى عليه وشهود عىل هذا اإلقرار، وأنا 
مستعد إلحضارهم يف اجللسة القادمة، وأفهمت املدعي وكالة بأن عليه إحضار إثبات رشد 
موكلته )...(. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة واملدعى عليه املذكورة هويتهام سابقًا، 
بتوكييل  قامت  قد  املذكورة   )...( إن  قال:   )...( موكلته  رشد  إثبات  عن  املدعي  وبسؤال 
الورثة  حرص  إىل  وبالرجوع  الرشد،  سن  بلوغها  عىل  يدل  وهذا  سابقًا  املرصودة  بالوكالة 
وجدت أنه مل ينص فيه عىل وجود قارص، ثم سألت املدعي عن بينته التي وعد بإحضارها 
أبيض،  ورق  عىل  صورة  وأبرز  إقرار  صورة  سوى  لدي  ليس  فقال:  السابقة  اجللسة  يف 
ونصه: أقر وأعرتف أنا )...( بأنني قد بعت عىل احلارض معي يف هذا املجلس )...( كامل 
والدي،  من  باإلرث  يل  والعائدة  باهلفوف،   )...( بـ  الكائنة  األرض  من  مشاعا  مستحقي 
واملحدودة غربًا بالطريق العام، وشاماًل نافذ، وجنوبًا شارع، ورشقًا جماورين، وقد استلمت 
نقدًا  ريال  ومخسون  ومخسامئة  ألف  وثالثون  ومخسة  أربعامئة  وقدره  مبلغًا  العقد  جملس  يف 
بيدي، والباقي من القيمة وقدرها يتم احتسابه عىل أساس االنتهاء الذي سيتم االتفاق عليه 
مع وكيل رشكة )...(، فإن قلت املساحة عن املبلغ املدفوع أو زادت يتم إرجاع الفرق أو 
دفع الزيادة عىل أساس سعر املرت أربعة آالف ومخسامئة ريال. انتهى نصها. وبسؤال املدعي 
عن األصل قال: إن األصل مفقود، وبعرض هذه الصورة عىل املدعى عليه قال: إنني ال 
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أصادق عليها والتوقيع الذي فيها ليس توقيعي وال أعلم عنه شيئًا، فجرى سؤال املدعي: 
اليد عىل أوراق مؤسسة )...(  بينة؟ فقال: نعم، وأبرز ورقة مكتوبة بخط  هل لديه زيادة 
للتجارة مؤرخة يف ١٤٠٢/٣/٢٨هـ ونصها: األخ الفاضل )...( أرجو التكرم حال ما يتم 
بيع أرض )...( تسليم صايف مستحقي من األرض املذكورة بيد األخ )...(. انتهى نصها. 
)...( توقيعه شاهد )...( توقيعه َو )...( شاهد وتوقيعه، وكتب أسفل اإلقرار: يف حال بيع 
األرض املذكورة واستالمي ملستحق )...( مستعد لدفعه لـ )...(. توقيع دون اسم. مؤرخ 
الورقة  هذه  كتبت  إنني  قال:  عليه  املدعى  عىل  الورقة  هذه  وبعرض  ١٤٠٢/٤/٨هـ،  يف 
بخط يدي، حيث طلبت من ابن عمي )...( يف حال تم بيع أرض )...( أن يسلم مستحقي 
لألخ )...( لكي يقوم بإدخاله يف حسايب، حيث إنني كنت يف تلك الفرتة يف مهمة خارجية، 
وليس يف هذا اإلقرار ما يدل عىل البيع من قبيل، هكذا أجاب، فجرى سؤال املدعى عليه 
)...( عىل  لقد بعت نصيبي يف أرض  فقال:  بعد ذلك  الذي اشرتى األرض  املشرتي  عن 
هذا احلارض املدعي يف عام ١٤١٥هـ بثمن وقدره مائة ومخسون ألف ريال، وبعرض ذلك 
انني وقت الرشاء مل أكن اعلم أهنا قد  عىل املدعي قال: ما ذكره املدعى عليه صحيح، إال 
بيعت سابقًا عىل أخي، هكذا أجاب، فجرى سؤال املدعي: هل لديه زيادة بينة؟ فقال: ليس 
الصادر  الصك  فأبرز  بموكليه،  اخلاص  الورثة  حرص  املدعي  من  فطلبت  بينة،  زيادة  لدي 
من قايض األوقاف واملواريث برقم ٨١٠ يف ١٤٠٩/١٠/٢٢هـ، وفيه ثبوت وفاة )...( 
إرثه يف زوجته )...( ويف والدته )...( وأوالده )...( و )...( و )...( و )...(  وانحصار 
و )...( و )...( و )...( و )...( الوارث له سواهم، وجرى سؤاله عن املرأة )...( فقال: 
إن والدة مورث موكيل توفيت، وأبرز الصك الصادر من قايض األوقاف واملواريث برقم 
٩١ يف ١٤٢٨/٣/٢٩هـ واملتضمن ثبوت وفاة )...( يف ١٤٢٧/٨/١٣هـ وانحصار إرثها 
يف أوالدها )...( و )...( و )...( أوالد )...( ومن غريه وهم )...( و )...( و )...( أوالد 
)...(، وهم بالغون. انتهى املقصود منه. فسألته هل: لديه وكالة عن بقية ورثة )...(؟ فقال: 
لدي وكالة عنهم، فأبرز وكالته عن )...( و )...( برقم ٣٤٥٨٤٤٤٨ يف ١٤٣٤/٥/٨هـ 
الصادرة من عدل األحساء الثانية وعن )...( برقم ٢٩٧٤١ يف ١٤٣٠/٨/١٨هـ الصادرة 
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من عدل األحساء الثانية، وهاتان الوكالتان ختوالن املدعي احلارض املرافعة واملدافعة واإلقرار 
واإلنكار والصلح وغري ذلك وعن )...( و )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
الدمام الثانية برقم ٥٦٩٩٤ يف ١٤٢٩/١٠/٢٦هـ جلد ٧٧٢٨ والتي ختوله حق املطالبة 
البينة والدفع وقبول احلكم واالعرتاض  الدعاوى والرد عليها وإقامة  واملخاصمة وسامع 
عليه وغري ذلك، فجرى سؤال املدعي: هل بقي أحد من الورثة مل يقم بتوكيله؟ فقال: لقد 
تم توكييل من مجيع الورثة، وبتأمل ما سبق أفهمت املدعي وكالة بأن ليس ملوكليه إال يمني 
املدعى عليه عىل أنه مل يقم ببيع األرض الواردة يف الدعوى الكائنة بحي )...( باهلفوف عىل 
مورثهم )...( بثمن وقدره أربعامئة ومخسة وثالثون ألفًا ومخسامئة ومخسون ريااًل نقدًا، ومل 
يستلم هذا الثمن من مورثهم، وليس ملورثهم عليه مستحق بوجه من الوجوه، فقال املدعي 
وكالة: إن موكيل ال يقبلون يمني املدعى عليه، هكذا أجاب، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
الوارد يف الدعوى لقاء رشاء  باملبلغ  واإلجابة، ونظرًا لكون املدعني يطالبون املدعى عليه 
موكلهم األرض حمل النزاع يف حياته وأنكر املدعى عليه حصول البيع مع مورث املدعني 
واستالمه للثمن وال بينة للمدعني موصلة عىل صحة ما جاء يف دعواهم، وما أبرزه املدعي 
وكالة من صورة املبايعة ال يكفي لالستناد عليها يف ثبوت البيع لعدم وجود األصل وإنكار 
وغري  مبهمة  فهي  عليه  املدعى  هبا  أقر  التي  الثانية  الورقة  وأما  الصورة،  هلذه  عليه  املدعى 
أن  املدعني، ولكون األصل  ثبوت حق  واضحة وفيها إمجال وال يمكن االعتامد عليها يف 
البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر ورفض املدعون يمني املدعى عليه، لذلك كله فقد 
حكمت بعدم استحقاق ما يدعيه املدعون جتاه املدعى عليه وأخليت سبيل املدعى عليه، 
وبعرض  ذلك،  طلبوا  ما  متى  عليه  املدعى  من  اليمني  ملوكليه  بأن  وكالة  املدعي  وأفهمت 
احلكم عىل وكيل املدعني قرر املعارضة عليه، فأفهمته بمراجعتنا بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٢هـ 
ثالثون  وهي  لالعرتاض  النظامية  املدة  خالل  املعارضة  لتقديم  احلكم  صورة  الستالم 
يومًا، فإذا مضت هذه املدة دون تقديم االعرتاض سقط حق املدعني يف طلب االستئناف، 
واكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ.
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فقد   )...( بعد،  أما  وآله وصحبه  والسالم عىل رسولنا حممد  والصالة  احلمد هلل وحده 
اطلعنا نحن قضاة الدائرة احلقوقية األوىل يف حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة 
العامة باألحساء برقم ٣٣١٧٧١٣٤٨ وتاريخ  الواردة من فضيلة مساعد رئيس املحكمة 
١٤٣٥/٦/٢٤هـ، واملقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥١٩٨١٠١٣ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ، 
املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ / )...(، املسجل برقم ٣٥٢٤٦٦٧٧ وتاريخ 
١٤٣٥/٥/١٧هـ، اخلاص بدعوى/ ورثة )...( 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 ١٤٣٥/٧/٧هـ، 

واهلل ويل التوفيق.
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 ٦٥تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بينبع

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٤٥٠٨٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٢ رقم القرار: ٣٥٣٥٠٢٤١ 

بيعا-اسيارةا-اعدماتقميلاتملبيعا-اطمبارداتلثمنا-اعدماتلبينةا-ايمنياتملدعيا-اتبميغا
شخيصا-اسامعاتلدعوىاغيابياا-اتعذراتلابميغاباوجهاتليمنيا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابلدا

تلثمن.ا

1ا-سولاتبناتلقيلارمحهاتهللايفاإعالماتملوسعنيا)1/1ل1(: “ وتلذياجاءتابهاتلرشيعةاأنا
تليمنياترشعامناجهةاأسوىاتملادتعينيافأياتخلصمنياتلجحاجانبهاجعمتاتليمنيامنا

جهاهاوهكذتامذهباتجلمهور”.
٢ا-ماانقمهاتملاورديارمحهاتهللايفاأدباتلقايضا)٢/ل٢ل(اعنامجعامناأهلاتلعملامناجوتزا
تلقضاءاعىلاتلغائباتملقارتاوإناملايكنامعاتملدعيابينةاحاىاالايكوناتالماناعاسببًااإىلا

إسقاطاتحلقوقاتلايانصباتلقايضاحلفظها.ا

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه برد مبلغ قدره أربعون ألف ريال سلمه له 
ثمنا لسيارة اتفق معه عىل رشائها منه إال أن املدعى عليه مل يسلمه املبيع، كام ذكر يف دعواه أنه 
سلم جزءًا من ثمن السيارة إىل املدعى عليه نقدا وسلمه مقابل باقي الثمن عدد من األغنام 
بعد اتفاقهام عىل تقييمها، وقد غاب املدعى عليه مع تبلغه بالدعوى لشخصه، وبطلب البينة 
من املدعي قرر أنه ال بينة لديه وطلب يمني خصمه عىل نفي دعواه، وبعد تعذر تبليغ املدعى 
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عليه بتوجه اليمني عليه قرر القايض توجيه اليمني عىل املدعي بوصفه أقوى املتداعيني فأداها 
طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه بدفع املبلغ املدعى به للمدعي، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  بناء  بينبع،  العامة  املحكمة  يف  القايض   ، )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بينبع/املساعد برقم ٣٤١٤٥٠٨٤ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٧٧٠٩٦١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ، 
ويف يوم السبت ١٤٣٤/٠٤/١٣هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( ومل حيرض املدعى عليه وال وكيل عنه، وعليه رفعت اجللسة. 
ويف جلسة أخرى حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه، وجرى االطالع عىل كتاب مدير 
مركز رشطة ينبع النخل برقم ٤/١٣/٦١٨/٢٢ يف ١٤٣٤/٤/١٣هـ املتضمن: “نفيدكم 
أن كتابكم وردنا بتاريخ ١٤٣٤/٤/٩هـ واملوعد يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٤/١٣هـ ومل 
يكن هناك وقت كاٍف إلبالغ املذكور، علاًم أنه تم البحث عنه ومل نتمكن من التوصل إليه” 
ا.هـ، ونظرًا لعدم تبلغ املدعى عليه لذا فقد قررت إعادة إبالغه وأفهمت املدعي بمتابعة 
إبالغ املدعى عليه. ويف جلسة أخرى حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه ومل يرد ما يفيد 
تبلغه بموعد الدعوى رغم الكتابة لرشطة ينبع النخل بالكتاب رقم ٣٥١٥٣٧٨١ بتاريخ 
١٤٣٥/١/١٥هـ، ونظرًا ألنه البد من إبالغ املدعى عليه لذا رفعت اجللسة. ويف جلسة 
أخرى حرض املدعي،ومل حيرض املدعى عليه وال وكيل عنه ومل يقدم عذرًا عن ختلفه، رغم 
تبلغه لشخصه بموعد هذه اجللسة، وبناًء عليه فقد قررت السري يف الدعوى، وبسؤال املدعي 
تقريبًا عدد )٢٦(  إنني سلمته قبل ثالث سنوات  قائال:  عن دعواه قال: أدعي عىل )...( 
ستة وعرشين رأسًا من الغنم عىل دفعات متفاوتة، واتفقت معه عىل تقديرها بمبلغ قدره 
٢٢٠٠٠ اثنان وعرشون ألف ريال، وسلمته بعدها مبالغ مالية وصلت إىل ١٨٠٠٠ ثامنية 
عرش ألف ريال عىل عدة دفعات، ليكون جمموع ما استلمه مني يعادل مبلغًا قدره ٤٠٠٠٠ 
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أربعون ألف ريال، وذلك مقابل أن يسلمني سيارة نوع )...( صنع ١٩٩٧م إال إنه مل يفعل 
ذلك ومل يسلمني السيارة حتى تارخيه، وقد انقطع عني وأصبح ال يرد عىل اتصااليت، وحيث 
مل يِف يل بام تم التعاقد معه؛ لذا أطلب إثبات ذلك وإلزام املدعى عليه بإعادة ما استلمه مني 
وقدره أربعون ألف رياٍل حااًل، هذه دعواي، هكذا ادعى املدعي، وبسؤاله عن البينة عىل 
العقد أحد، وأطلب يمينه عىل نفي دعواي،  بينة ومل حيرضنا حني  دعواه، قال: ليس لدي 
هكذا قال، وعليه وإلبالغ املدعى عليه بتوجه اليمني عليه رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى 
الكتابة إلبالغ املدعى عليه بتوجه  حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه وقد سبق أن متت 
اليمني عليه برقم ٣٥٦٨٣٠٠٢ يف ١٤٣٥/٣/٦هـ إال انه مل يرد اجلواب حتى تارخيه؛ لذا 
وحتى ورود اجلواب رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه، 
وجرى االطالع عىل إفادة قسم حمرضي اخلصوم املرفقة يف املعاملة املتضمنة خماطبة مركز 
الرشطة إلبالغ املدعى عليه ومل يرد اجلواب منهم حتى تارخيه، وقرر املدعي قائاًل: إين قد 
تعبت وحلقني الرضر من طول إجراءات القضية ومماطلة املدعى عليه يف احلضور، هكذا 
قال، وبناء عليه، ونظرًا ألنه سبق أن تبلغ املدعى عليه لشخصه هبذه الدعوى إال إنه مل حيرض 
ومل يقدم عذرًا عن ختلفه ومل يراجع فيام بعد مما يعني مماطلته وهتربه من جملس القضاء، وبام 
مع  القضاء  جملس  عن  عليه  املدعى  غياب  تكرر  أن  إال  موصلة  بينة  لديه  ليس  املدعي  أن 
تبلغه لشخصه يرجح جانب املدعي، وملا قرره أهل العلم من أن اليمني إنام ترشع يف جانب 
أقوى املتداعيني، قال ابن القيم: “والذي جاءت به الرشيعة أن اليمني ترشع من جهة أقوى 
اليمني من جهته وهكذا مذهب اجلمهور”  املتداعيني فأي اخلصمني ترجح جانبه جعلت 
إعالم املوقعني١٠١/١، ولذا فقد أفهمت املدعي بتوجه اليمني عليه مكملة لدعواه، فقال: 
إين مستعد أن أحلف عىل دعواي، فأفهمته بعظم شأن اليمني و ماجاء من الوعيد يف شأن 
اليمني الكاذبة، فقال: إين أحلف عىل حق يل، فأذنت له أن حيلف، فحلف قائاًل: واهلل العظيم 
واهلل العظيم واهلل العظيم إن يل بذمة املدعى عليه )...( مبلغًا قدره أربعون ألف ريال سلمتها 
له عىل دفعات عىل أن يسلمني سيارة ومل يسلمني السيارة أو ما دفعته له حتى تارخيه، واهلل 
العظيم، هكذا أحلف، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واليمني، وملا قرره مجع من أهل العلم 
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سببًا  االمتناع  يكون  ال  حتى  بينة  املدعي  مع  يكن  مل  إن  و  املسترت  الغائب  عىل  القضاء  من 
إىل إسقاط احلقوق التي نصب القايض حلفظها )أدب القايض للاموردي٣٢٣/٢(، وبام أن 
بذمة  أن  ثبت لدي  فقد  لذا وملا سبق كله  املوضحة أعاله؛  الصفة  اليمني عىل  بذل  املدعي 
املدعى عليه )...( للمدعي مبلغًا قدره أربعون ألف ريال، وألزمته بسدادها للمدعي حااًل، 
وبذلك حكمت، وقررت تزويد املدعى عليه بنسخة من احلكم لتقديم اعرتاضه إن أراد يف 
خالل ثالثني يوما من تاريخ استالمه نسخة احلكم، وإن مضت املدة ومل يتقدم باعرتاضه فإن 
حقه يف طلب االستئناف يسقط ويكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل ال نبي بعده وبعد، بناء عىل املعاملة الواردة إلينا 
١٤٣٥/٧/٢٦هـ،  وتـاريـخ   ٣٤٧٧٠٩٦١ برقـم  ينبع  بمحافظة  العامة  املحكمة  من 
 ٣٥٤٦٢١٧٥ برقم  املنورة  باملدينة  االستئناف  حمكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  واملحالة 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٣٠هـ، فقـد جـرى مّنا نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة احلقوقيـة الثانية 
فضيلة  الصادر من  احلكم  االطالُع علـى هذا  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف  يف حمكمة 
 ٣٥٢٤٤٧١١ بعـدد  ينبع،واملسجل  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ،املتضمن دعوى )...( ضد )...( ، املحكوم فيـه بام دون بباطنه، 
وبدراسـة احلكم وصـورة ضبطـه تقـررت املصادقة علـى احلكم، مع تنبيه فضيلته بأن يذكر 
السجل املدين للمدعى عليه، وأن يذكر مستقباًل نوع احلكم هل هو حضوري أم غيايب، واهلل 

املوفق. وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ٦٦تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٧٢٢٤٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣ رقم القرار: ٣٥١٩٤٨٥٤ 

بيعا-اسيارةا-اعدماتقميلاتملبيعا-اطمبارداتلثمنا-اسنداسبضا-ايمنياتملدعيا-اتعذرا
تلابميغا-اسامعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيايبا-اإلزتمابلداتلثمن.ا

 .Z_^[\]Z]1ا-سولهاتعاىلل
٢ا-اسولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)عىلاتليدامااأخذتاحاىاتؤديه(.ا

لا-اسولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلاتملدعىاعميها(.
اا-اتملوتدا)٥٧/ل(اوا)لا٢(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.ا
٥ا-اتلفقلةا)٥/1٧٦(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاتلقديل.

مقابل  هلا  سلمه  مبلغ  برد  إلزامها  طالبا  عليها  املدعى  املؤسسة  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
ثمن سيارة اشرتاها منها إال أهنا مل تسلمه السيارة، ومل حيرض من يمثل املدعى عليها وتعذر 
تبليغ مالكها بالدعوى لعدم معرفة عنوان هلا فتم سامع الدعوى غيابيا، وبطلب البينة من 
املدعي أبرز سند قبض باملبلغ، ولتقوي جانبه بالسند فقد جرى طلب اليمني منه عىل صحة 
دعواه فأداها طبق ما طلب منه، ونظرًا ألن األصل عدم اسرتجاع املدعي ملاله حمل الدعوى 
وكذلك عدم تسلمه للسلعة حمل العقد، لذا فقد حكم القايض عىل املدعى عليها غيابيا بدفع 

املبلغ املدعى به للمدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٣٧٢٢٤٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٩٢٦٦٦٤ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/٠٩هـ، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٣٠: ٠٨، وفيها حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ومل 
حيرض من يمثل املدعى عليها مؤسسة )...(، وقد وردنا خطاب مدير رشطة حمافظة جدة 
برقم ٢٥/١/٢٠/٨٨٦٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ واملتضمن: )نفيد فضيلتكم بأنه تم 
البحث والتحري عن املذكور ومل يتم العثور عليه وباالتصال عىل جواله رقم )...( أكثر من 
مرة ويف أوقات متفاوتة ومل يتم الرد ومازال البحث جاريا( ا.هـ، وقد أبرز املدعي صورًا من 
السجل التجاري للمؤسسة املدعى عليها مؤسسة )...( برقم )...( وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢هـ، 
واملتضمن أن اسم صاحبها هو: )...( بالسجل املدين رقم )...(، وحيث تم إيقاف خدمات 
املدعى عليه بموجب خطابنا رقم ٣٤٢٧٥٨٧٤٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣هـ، ومل تردنا أي 
إفادة كام مل يراجعنا املدعى عليه وال من يمثله حتى اليوم، عليه وبناء عىل الفقرة الثالثة من 
املدعى  الدعوى غيابيا يف حق  النظر يف  فقد قررت  املرافعات الرشعية  نظام  املادة ٥٧ من 
عليها مؤسسة )...(، وادعى املدعي قائال: لقد سلمت للمدعى عليها )...( مناولة املدعو 
ريال، بموجب سند قبض رقم ٠٤٥١  ألف  ثالثة وستون  مبلغا قدره )٦٣،٠٠٠(   )...(
وتاريخ ٢٠١٣/٠٦/١٣م، واملحرر عىل أوراق مؤسسة )...(، واملتضمن )تم حتويل مبلغ 
ألف ريال عربون عىل حساب بنك )...( وباقي املبلغ كاش، السيارة )...( أبيض ٢٠٠٨ 
خليجي( ا.هـ، وذلك مقابل قيمة سيارة )...( اللون أبيض سنة الصنع )٢٠٠٨م(، وذلك 
حسب ما هو مدون يف سند القبض املذكور أعاله، ومل تسلمني املدعى عليها وال صاحبها 
عنوان  إىل  ذهبت  حيث  إليها،  الوصول  أستطع  ومل  اليوم  تاريخ  حتى  السند  حمل  السيارة 
املدعى عليها ومل أجد أي أحد يف مقر املؤسسة، كام ذهبت للعنوان املدون يف السجل واتضح 
املسلم هلا وقدره ثالثة  املبلغ  بإعادة كامل  املدعى عليها  إلزام  العنوان، أطلب  عدم صحة 
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أبرز أصل سند  البينة عىل صحة دعواه  املدعي  وستون ألف ريال، هذه دعواي، وبسؤال 
القبض رقم ٠٤٥١ وتاريخ ٢٠١٣/٦/١٣م املشار إليه أعاله، وتم تزويد املعاملة بنسخة 
وعدم  السند  حمل  السيارة  استالمه  وعدم  دعواه  صحة  عىل  اليمني  املدعي  وبسؤال  منه، 
استالمه من مبلغ الدعوى شيئا استعد لذلك،ثم حلف قائال: واهلل العظيم الذي ال إله إال 
هو أنني سلمت للمدعى عليها مؤسسة )...( مناولة املدعو )...( مبلغا قدره ثالثة وستون 
ألف ريال، بموجب سند قبض رقم ٠٤٥١ وتاريخ ٢٠١٣/٠٦/١٣م واملحرر عىل أوراق 
مؤسسة )...(، وذلك مقابل قيمة سيارة )...( اللون أبيض سنة الصنع )٢٠٠٨م( حسب ما 
هو مدون يف سند القبض املذكور أعاله، ومل تسلمني املدعى عليها وال صاحبها السيارة حمل 
السند حتى تاريخ اليوم ومل تعد يل من مبلغ الدعوى شيئا حتى اليوم، هكذا حلفن فبناء عىل 
ما سلف، وبناء عىل عدم العثور عىل املدعى عليها أو صاحبها لتبليغه باملوعد رغم البحث 
املتمثلة يف سند القبض رقم ٠٤٥١  بينة املدعي  عنه وإيقاف خدمات املؤسسة، وبناء عىل 
املؤسسة  بختم  واملختوم   )...( مؤسسة  أوراق  عىل  واملحرر  ٢٠١٣/٠٦/١٣م  وتاريخ 
املدعى عليها، وبناء عىل أن األصل عدم اسرتجاع املدعي ملاله حمل الدعوى وكذلك عدم 
استالمه للسلعة حمل العقد، وبام أن اليمني ترشع يف جانب أقوى املتداعيني، وبناء عىل يمني 
املدعي عىل صحة دعواه وعدم استالمه السيارة حمل السند وعدم استالمه من مبلغ الدعوى 
اليد ما أخذت  [Z_^[\]Z، وحلديث: )عىل  شيئا، ولقوله تعاىل: 
رواه  عليه(  املدعى  عىل  واليمني  املدعي  عىل  )البينة  وحلديث:  األربعة،  رواه  تؤديه(  حتى 
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 الثالثة من املادة ٥٧ 
من نظام املرافعات الرشعية، وبناء عىل املادة ٢٤٠ من ذات النظام ونص احلاجة منها: )عىل 
أن يستمر العمل باللوائح املعمول هبا حاليا بام ال يتعارض مع هذا النظام إىل أن تصدر تلك 
اللوائح(، وبناء عىل الالئحة اخلامسة من املادة ١٧٦ من نظام املرافعات الرشعية القديم، 
ونصها )إذا تعذر تسليم نسخة صك احلكم الغيايب إىل املحكوم عليه أو وكيله رفع احلكم إىل 
حمكمة التمييز بدون الئحة اعرتاضية، وال يمنع ذلك من التامس إعادة النظر وفق أحكامه 
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املقررة يف هذا النظام(، لذلك كله، فقد حكمت عىل املدعى عليها الغائبة عن جملس القضاء 
مؤسسة )...( بدفع مبلغ قدره ثالثة وستون ألف ريال للمدعي )...( . وبه قنع املدعي، 
وقررت بعث احلكم ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم لتعذر العثور عىل املدعى عليها أو 
من يمثلها، وأقفلت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٩، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ.

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   ٣٤١٩٢٦٦٦٤ برقم  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٢١هـ 
املتضمن  ١٤٣٥/٣/٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٦٦٧٢٤ بعـدد  واملسجل  جدة  بمحافظة  العامة 
دعوى )...( ضد مؤسسة )...(، املحكوم فيـه بام دون باطنه، وبدراسـة الصك وصـورة 
ضبطـه تقـرر املوافقـة علـى احلكم، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه 

وصحبـه وسلم.
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 ٦٧تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بأهبا

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٦٠٧٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠١ رقم القرار:٣٥٣٠٠١٥٩  

تلبيعا-ا فقخا طمبا وليها-ا إذنا عدما مميزا-ا صبيا منا أليفةا-ارشتؤهاا حيوتناتا بيعا-ا
فاتورةاتلرشتءا-ايمنياتملدعيا-احكلاحضوريا-اإبطالاتلبيعا-اإلزتمابلداتلثمن.

فإنهايصحا تملميزاوتلقفيها تلصبيا “ إالا تملقنعامعاتإلنصافا)1/٧٢٥(:  1ا-امااجاءايفا
ترصفهامابإذناوليهامايفاإحدىاتللوتياني”.

بصحةاترصفه،ا تملميزا يفا روتيةا لناا أنا يعنيا  “  :)٧٢٥/1( تإلنصافا ٢ا-سولاصاحبا
ووسوفهاعىلاإجازةاتلويل.ابخالفاتلقفيه”.

٢ا-مااجاءايفازتداتملقاقنعامعاتللوضا)٥/1لل(: “ أنايكوناتلعاسداوهواتلبائعاوتملشرتيا
جائزاتلارصفاأياحلتامكمفاارشيدتافالايصحاترصفاصبياوسفيهابغرياإذناويلافإنا

أذناصح”. 

ابنه  بيع قطتني اشرتامها  بفسخ  املدعى عليه طالبا احلكم  املحل  املدعي دعواه ضد  أقام 
املميز منه دون إذن وليه املدعي، كام طلب إلزام املدعى عليه برد ثمن القطتني، ومل حيرض من 
يمثل املحل مع تبلغ أحد العاملني فيه بالدعوى فقرر القايض سامعها ضده بغيابه، وبطلب 
البينة من املدعي أبرز فاتوريت رشاء القطتني، كام أنه أدى اليمني عىل صحة دعواه طبق ما 
طلب منه، ونظرًا لتخلف من يمثل املدعى عليه عن احلضور، وألن ذلك يعد نكوال عن 
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اجلواب وقرينة عىل صحة دعوى املدعي، وألن اإلذن للصبي ال يعرف إال من جهة املدعي 
فيكون القول قوله بيمينه، لذا فقد ثبت لدى القايض عدم صحة البيع املوصوف يف الدعوى 
وحكم حضوريا عىل املدعى عليه بأن يعيد للمدعي املبلغ املدعى به، ثم صدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بأهبا، وبناء عىل املعاملة 
املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بأهبا/ املساعد برقم ٣٤٣٠٦٠٧٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٦٠٣٣٩١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ، 
ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٠٨/١٥هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠ : ١٠ وفيها حرض 
عليه وال من  املدعى  )...( ومل حيرض  رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي 
يمثله، وكانت قد وردتنا إفادة حمرضي اخلصوم املؤرخة يف ١٤٣٤/٨/١٤هـ وتتضمن: أنه 
تم االتصال عىل املدعي ملعرفة عنوان املدعى عليه فلم يرد، وحيث ال يوجد عنوان واضح 
وال رقم هاتف للمدعى عليه لذا تعذر علينا إحضاره ا.هـ، عليه واألمر ما ذكر فقد قررت 
إعادة تبليغ املدعى عليه باملوعد املحدد. يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١٠/١٩هــ الساعة 
٠٩.٣٠ ويف املوعد املحدد افتتحت اجللسة الساعة ١٠، وفيها حرض املدعي ومل حيرض أحد 
عن )...(، لذا فقد سألت املدعي عن دعواه فقال: إين أوجه دعواي هذه عىل صاحب حمل 
)...(، حيث قام ابني الصغري البالغ من العمر إحدى عرشة سنة برشاء هرتني من حمل )...( 
بثمن قدره ألفان وعرشة رياالت، فلام سألت ابني عن املحل الذي اشرتى اهلرتني منه دلني 
عىل )...( فجئت عىل املحل فأخربين أحد العامل هناك بأن العني املباعة ال ترد، ومل يتجاوب 
معي، ونظرًا ألن البيع حصل من صبي دون إذين فإين أطلب فسخ ذلك البيع، وإعادة مبلغ 
ألفان وعرشة رياالت، هذه دعواي وأسأل اجلواب، هكذا قال، وكانت قد  البالغ  الرشاء 
وردتنا إفادة حمرضي اخلصوم وتتضمن اسم املستلم )...( وصفته عامل باملحل. ا.هـ ثم 
مع  قطة  بيع  وتتضمن  يف ١٤٣٤/٥/٢٢هـ   ٣٩٦٦ برقم  األوىل  بيع  فاتوريت  املدعي  أبرز 
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بيع  برقم ٤٥١٣ يف ١٤٣٤/٤/٢٥هـ، وتتضمن  والثانية  فقط  ريال  بثمن سبعامئة  صغري 
قط ذكر رصايص بمبلغ تسعامئة ومخسني رياال حفظت صور هلام بأوراق املعاملة ا.هـ، ثم 
سألت البينة عىل ما جاء يف دعواه فقال: إنه ال بينة لدي سوى الفاتورتني املرصودتني بعاليه، 
١٤٣٤/١٢/٢٣هـ  االثنني  يوم  إىل  اجللسة  برفع  أمرت  فقد  تقدم  ما  ولتأمل  قال،  هكذا 
الساعة العارشة صباحا. ويف املوعد املحدد افتتحت اجللسة الساعة ١٠.٠٠ وفيها حرض 
املدعي ومل حيرض صاحب حمل )...( وال من يمثله، ثم سألت املدعي عن اسم صاحب حمل 
)...( فقال: إين ال أعرفه، وأصحح دعواي هذه لتكون عىل املحل أيا كان صاحبه، ثم سألته 
عن مبلغ الفواتري فقال: إن الثمن الفعيل للقطط هو ألف وستامئة وثامنني رياال وهناك مائة 
ومخسون رياال دفعها ابني للمحل وذلك نظري بقاء القطط معه ملدة أسبوع، حيث إن ابني 
أعاد القطط وطلب منه العامل هناك أن يعطيه مائة ومخسني رياال عن إطعامها ملدة أسبوع، 
وهناك مائة وثامنون رياال هي إطعام لتلك القطط والتي بقيت مع األطفال قرابة مخسة أيام، 
هكذا قال، ولكني مع ذلك فإين أقرر تصحيح دعواي هذه للمطالبة بثمن القطط البالغ ألف 
وستامئة وثامنني رياال وأحرص دعواي فيها فقط، وال بينة لدي سوى ما أبرزته من أوراق، 
هكذا قال، ثم سألته: أين القطط اآلن؟ فقال: لقد أخذها املحل بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٣هـ 
والقطط الزالت معه إىل اآلن، هكذا قال، ولتأمل ما تقدم أمرت برفع اجللسة إىل يوم األحد 
املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ الساعة ٠٨.٣٠ ويف املوعد املحدد افتتحت اجللسة الساعة ١٠ 
اليمني عىل املدعي  وفيها حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه وال من يمثله، ثم عرضت 
فاستعد لبذهلا فحلف قائال: واهلل العظيم الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة أن ابني 
الصغري املدعو / )...( البالغ من العمر إحدى عرشة سنة قام برشاء هرتني من حمل )...( 
بثمن قدره ألف وستامئة وثامنني ريال، وإين مل آذن البني املذكور يف هذا الرشاء، واهلل العظيم، 
هكذا حلف، فبناء عىل ما سلف من الدعوى، ولتخلف من يمثل املحل املدعى عليه عن 
احلضور عىل الرغم من علم أحد عامل املحل بموعد إحدى اجللسات، وألن املتخلف عن 
احلضور جيعل يف حكم الناكل عن اجلواب وقرينة عىل دعوى املدعي، وبناء عىل ما أبرزه 
هذه  يف  املدعي  جانب  ولقوة  املاضية،  اجللسة  يف  مضموهنا  رصد  بيع  فاتوريت  من  املدعي 
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الدعوى، والدعاء املدعي عدم اإلذن البنه املذكور بعاليه بالرشاء، وألن اإلذن ال يعرف إال 
من جهة املدعي لذا فالقول قوله، وملا نص عليه أهل العلم حيث قال ابن قدامة يف املقنع: إال 
الصبي املميز والسفيه فإنه يصح ترصفهام بإذن وليهام يف إحدى الروايتني، قال يف اإلنصاف: 
يعني أن لنا رواية يف املميز يصح ترصفها بإذن وليهام يف إحدى الروايتني ووقوفه عىل إجازة 
العاقد وهو  يكون  )أن  الروض:  مع  املستقنع  زاد  األفكار. وجاء يف  بيت  الويل. ٧٢٥/١ 
البائع املشرتي جائز الترصف أي حرا مكلفا رشيدا، فال يصح ترصف صبي وسفيه بغري إذن 
ويل فإن أذن صح( لقوله تعاىل: [¶ ¸Z أي اختربوهم. قال يف احلاشية: فدلت عىل 
جوازه مع اإلذن، ولعدم إذن الويل كام جاء يف الدعوى، ولبذله اليمني عىل النحو السابق، 
حمل  عىل  وحكمت  الدعوى  يف  املوصوف  البيع  صحة  عدم  لدي  ثبت  فقد  ذلك  عىل  بناء 
)...( بأن يعيد للمدعي ألف وستامئة وثامنني رياال، وبام تقدم حكمت، واعتربته حضوريا 
يف حق املدعى عليه، وسوف يتم إرسال نسخة من احلكم إىل املحل لتقديم االعرتاض عليها 
خالل ثالثني يوما من تاريخ االستالم، فإن مضت املدة دون تقديم اعرتاض فإن حقه يف 
االعرتاض يسقط ويكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

احلقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/١٦هـ،  يف   ٣٤١٦٠٣٣٩١ برقم  بأهبا 
 )...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٥/١/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٤٠٠٤ برقم   )...( الشيخ/ 
ضد/ )...(، بشأن مبلغ مايل، املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بالصك ومفصل فيه، 
املوفق،  املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم، واهلل  وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ٦٨تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٧٧٢٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٦ رقم القرار: ٣٥١٦٩٠٣٤ 

بيعا-احمطةاحملوساتا-اغبنايفاتلثمنا-افقداأهميةاتملشرتيا-اطمباتلبائعاإبطالاتلبيعا-ا
صحةا تلاعاسدا-ا عندا تملشرتيا إدرتكا عدولا-ا شهودا شهادةا واليةا-ا عميها تملدعىا إنكارا

تلبيعا-ارداتلدعوى.

تلقاعدةاتلفقهيةلاتملقلامؤتخذابإسلتره.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه والية طالبًا إبطال بيع نصيبه من حمطة حمروقات عىل 
املوىل عليه لوجود غبن يف ثمن املبيع ولكون املوىل عليه كان فاقدًا لألهلية عندما تم البيع، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه والية أنكر صحتها ودفع بأن البيع الذي تم بني الطرفني 
بيع صحيح وال غبن يف ثمن املبيع، وأن والده املوىل عليه كان متمتعا بأهليته عندما أجرى 
املبايعة، وبطلب البينة من املدعي أحرض شاهدي عقد البيع فشهدا بام يؤيد جواب املدعى 
عليه والية، ولذا فقد حكم القايض برد دعوى املدعي بطلب إبطال بيع حصته من املحطة 
عىل املدعى عليه لعدم استحقاقه ما يطالب به، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.
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أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناء  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
برقم  املكلف  املنورة/  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
٣٤٢٤٧٧٢٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٣٠٦٤٧٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ، ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/٠٩/١٧هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٣٠: ٠١ ظهرا وفيها حرض املدعي وكالة املواطن / )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...( بوكالته عن والده )...( الصادرة من كتابة عدل املدينة برقم )...( 
يف ١٤٣٣/١١/١٣هـ والتي ختوله إقامة الدعاوي واملرافعة وسامع الدعاوي والرد عليها 
واإلنكار واإلقرار والصلح والتنازل واإلبراء وطلب اليمن ورده واالمتناع عنه وإحضار 
فيها وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عىل االحكام وطلب  والبينات والطعن  الشهود 
سعودي   )...( املواطن /  عليه  املدعى  حلضوره  وحرض  الصكوك.  واستالم  االستئناف 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بواليته عىل والده / )...( بموجب صك الوالية 
الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٤٢٩٠٠٥٩ يف ١٤٣٤/٨/٧هـ، وقرر املدعي وكالة قائال 
يف دعواه: إن والدي كان رشيكا لوالد املدعى عليه يف حمطة حمروقات مسامه بمحطة )...( 
. واململوكة لوالده بموجب  امللك )...(  البرتولية والواقعة بحي )...( عىل طريق  للمواد 
الصك الصادر من كتابة عدل املدينة برقم ٣٤٠١١٧٠٠٠٥٠٥ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٩هـ، 
ببيع نصيبه من هذه  قام بموجبها موكيل  اتفاقية مبايعة  تاريخ ١٤٣٤/٣/٢٧هـ متت  ويف 
املحطة لصالح رشيكه والد املدعى عليه )...(، وذلك بعد تقدم املدعى عليه بشكوى ضد 
موكيل وممارسة بعض الضغوط عليه مما جعله يضطر للتنازل عن حصته يف املحطة لصالح 
هذا  صدور  وكذلك  موكيل،  عىل  غبن  فيه  والبيع  االتفاق  هذا  إن  وحيث   ،)...( رشيكه 
االتفاق من قبل شخص فاقد لألهلية وهو والد املدعى عليه )...(، لذا أطلب سؤال املدعى 
عليه الويل عن دعواي، واحلكم بإلغاء البيع وإثبات الرشاكة السابقة، وبيع املحطة لصالح 
الطرفني. هذه دعواي. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه الويل أجاب قائال: ماذكره املدعى 
عليه منه ماهو صحيح ومنه ماهو غري صحيح، فالصحيح أنه يوجد رشاكة سابقة يف املحطة 
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املدعي  موكله  نصيب  ببيع  اتفاقية  وحصول  ووالدي،  موكله  بني  الدعوى  يف  املوصوفة 
لصالح والدي، واإلفراغ لصالح والدي، أما غري الصحيح فهو ماذكره من ممارسة ضغوط 
عىل موكله لبيع نصيبه لوالدي، فقد قام بفعل ذلك بطوعه واختياره وبحضور شهود عىل 
ذلك، كام أن ما ذكره من أن والدي فاقد لألهلية يف ذلك االتفاق فهذا غري صحيح أيضا 
وبشهادة الشهود، كام أن البيع ليس فيه غبن وليس مثله يغبن، فاملدعي هو من سعر العقار 
وأمىل اتفاقية البيع واستلم املدعي قطعتي أرض لقاء هذا البيع وترصف هبا بالبيع، لذا ليس 
للمدعي أصالة أي حق يف مطالبته، هذه إجابتي، وبعرضه عىل املدعي وكالة قال: ما ذكرته 
هو الصحيح فقد كان والد املدعى عليه فاقدا لألهلية يف تاريخ االتفاق، وطلب موكيل من 
وكالئه استخراج والية عىل والدهم فرفضوا ذلك، فاضطر موكيل لالستجابة هلم حلاجته 
املاسة للامل، وقد وقع هذا االتفاقية وأكمل إجراءات اإلفراغ لذا فموكيل عىل دعواه هذا 
مالدي، وبعرضه عىل املدعى عليه الويل قال: ماذكره املدعي وكالة غري صحيح فوالدي كان 
يف ذلك احلني يف وعيه ومل يطلب منا إصدار والية عىل والدنا ومل يذكر ذلك ألي جهة سواء 
املحكمة أو كتابة العدل، هذا مالدي، وبناء عليه جرى سؤال املدعي وكالة: هل لديه بينة 
عىل إكراه موكله عىل هذا االتفاق فقال: نعم، لدى موكيل البينة وسوف حيرضها يف اجللسة 
القادمة، كام قررت االستفسار عن رسيان مفعول صك املحطة حمل الدعوى. و.يف جلسة 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( أصالة /  املدعي  حرض  أخرى 
وحرض حلضوره املدعى عليه وكالة / )...( . بوكالته عن أخيه / )...( عن والده / )...(، 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل املدينة برقم ٣٤١٢٩٧٦٥٨ يف ١٤٣٤/١٠/٧هـ 
واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوي  وسامع  واملدافعة  واملرافعات  الدعاوي  إقامة  ختوله  التي 
فيها  والطعن  والبينات  الشهود  وإحضار  عنه  واالمتناع  ورده  اليمني  وطلب  واإلنكار 
واإلجابة واجلرح والتعديل والطعن بالتزوير وقبول األحكام ونفيها والتامس إعادة النظر 
واستالم صكوك األحكام، حيث وردنا خطاب رئيس كتابة عدل املدينة املنورة األوىل رقم 
٣٤٢٢٢٠٥٨٦ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٤هـ ونص احلاجة منه: ))الصك املرفق صورته رقم 
املدعى  أبرز  كام  املفعول،  ساري   )...( اخلاص  ١٤٣٤/٢/٢٩هـ  يف   ٣٤٠١١٠٠٠٥٠٥
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عقد مؤرخ يف ١٤٣٤/٣/٢٧هـ ونصه: نظرا لوجود عقارات مشرتكة بني )...( و )...(، 
وهي عبارة عن حمطة حمروقات واملسامة بمحطة )...( والواقعة يف )...( عىل طريق امللك 
الناحية  من  إليها  املشار  املحطة  بجوار  تقع  أرض  وقطعة   )...( امللك   )...( بجوار   )...(
الشاملية وعىل نفس الطريق ومها مناصفة بينهام لك منهام اثنا عرش قرياط، وقد عرضتا للبيع 
وسيمت املحطة بمبلغ ثالثة عرش مليون ريال واملربع بأربعة ماليني، وقد رغب )...( ببيع 
التنازل لـ )...( عام خيصه يف  ما خيصه ورغب )...( رشاء ماخيص )...( يف املحطة مقابل 
١٤٠٤/٣/٣هـ،  يف   ٥/٣٣ الصك  رقم  به  اخلاص  املربع  يعطيه  وكذلك  املذكور  املربع 
كاملة  املحطة  تصبح  ذلك  ضوء  وعىل  له،  املالصق  الذكر  السالف  املربع  بجانب  والواقع 
ملكا من أمالك )...(، واملربعان املذكوران ملكا من أمالك )...( بيع مقايضة بينهام، وعىل 
مني سؤال  ثم جرى  الشهود.  الطرفني وشهادة  بتوقيع  مذيل  التوقيع واإلشهاد.  تم  ذلك 
املدعي: هل أحرضت البينة عىل اإلكراه وعدم أهلية املدعى عليه )...( وقت االتفاق التي 
وعدت هبا يف اجللسة املاضية؟ فأجاب بقوله: نعم: أحرضت البينة، فقد أحرضت شاهدي 
عقد االتفاق ومها كل من / )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و/ 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاهلام عام لدهيام من شهادة؟ 
بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٧هـ  بأن املدعي )...( اتصل يب  قائاًل:  شهد كل واحد منهام بمفرده 
وطلب مني الشهادة عىل اتفاقية بينه وبني خاله املدعى عليه )...( إلهناء ما بينهام من خالف، 
فحرضت يف منزل املدعى عليه )...(، ومل أال حظ أي يشء يدل عىل إكراه املدعي عىل هذه 
االتفاقية التي نصت عىل تنازل املدعي عن حصته يف حمطة )...( لصالح املدعى عليه )...( 
لقاء تنازل املدعى عليه )...( عن قطعة أرض ونصف لصالح املدعي )...( كام أين مل أحلظ 
عىل املدعي عليه )...( عدم إدراك ملا حوله، حيث وقع االتفاقية بحضورنا ويف ختام املجلس 
ماذا  أعرف  وال  حماسبة  بيننا  يكون  سوف  يقوالن:  املتفقني  سمعت  االتفاقية  توقيع  وبعد 
يقصدون هبذا اليشء، وأضاف الشاهد )...( قائاًل: ال أعلم عن إدراك املدعى عليه، هكذا 
شهدا، وبعرض شهادة الشاهدين عىل املدعى عليه وكالة قال: “شهادة الشاهدين صحيحة 
وهو ما حصل أثناء االتفاقية”، ثم جرى سؤال املدعي ما هو الغبن احلاصل يف هذه االتفاقية 
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؟ فأجاب بقول: بأين بعت حصتي من املحطة حمل الدعوى بأقل ماسيمت به بتقديري وهو 
مبلغ ثالثة عرش مليونًا )١٣٠٠٠٠٠٠( ريال مقابل ما تنازل به يل خايل املدعى عليه )...( 
من قطعة األرض ونصف برشط إجراء املحاسبة وتسليمي كامل حقوقي املتبقية يل عندهم 
بدون دعاوى حتى أمتكن من سداد ما بذمتي من حقوق للناس ومل تتم املحاسبة فحصل 
الغبن بذلك وحلقني الرضر، هذا مالدي، ثم جرى عرض الصلح عىل الطرفني وتذكريمها 
بفضله خاصة مع كوهنام قرابة وبينهام رحم دون إرضار بحق القارص فلم يستجب أيًا منهام 
لذلك، فبناء عىل ما تقدم، وبام أن املدعي ادعى بام ادعى به، وبام أن املدعى عليه والية نفى 
دعواه، وبعد سامع البينة التي شهدت بصحة االتفاقية وإدراك املدعى عليه أصالة )...( حني 
االتفاق، وحيث إن املتقرر رشعًا هو حال املتعاقدين وقت التعاقد، وحيث إن املدعي دفع 
باإلكراه وال بينة له عىل ذلك، وحيث أقر بشهادة الشاهدين أنه هو من قدر العقارات حمل 
الدعوى وهو من مجع املتعاقدين والشهود، وملؤاخذة املقر بإقراره، وجلميع ما سلف، فقد 
حكمت برد دعوى املدعي بطلب إبطال تنازله عن حصته من املحطة حمل الدعوى لصالح 
املدعى عليه لعدم استحقاقه ما يطالب به. وبعرضه عىل املتداعني قنع املدعى عليه وكاله 
وعارض املدعي وطلب االستئناف فأجيب لطلبه، وأفهم بأن عليه أن يقدم الئحة اعرتاضية 
عىل احلكم خالل ثالثني يومًا من تاريخ استالمه نسخة من صك احلكم، ويف حال انقضاء 
املدة وعدم تقديم الئحته خالهلا فيعد حقه يف طلب االستئناف ساقطًا، ويكتسب احلكم 
القطعية، ففهم ذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠١/١٧هـ.

الواردة  املعاملة  عىل  بناء  وبعد،  بعده  نبي  ال  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
إلينا من املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٤١٣٠٦٤٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ 
واملحالة إلينا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة رقم ٣٥١١٠٥٨٥ وتاريخ 
الثانية  احلقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  رئيس  نحـن  مّنا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ، 
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فضيلة  الصادر من  احلكم  هذا  االطالع علـى  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف  يف حمكمة 
وتاريخ   ٣٥١١٩٦١٦ بعـدد  واملسجل   ،)...( املنورة  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض 
باطنه،  دون  بام  فيـه  املحكوم   )...( ضد   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٠١/١٨هـ، 
املوافقـة علـى احلكم،  تقـررت  والالئحة االعرتاضية  وبدراسـة احلكم وصـورة ضبطـه 
ذلك  ومالحظة  ألصوهلا  ملطابقتها  والوكاالت  الصكوك  صور  لتصديق  فضيلته  تنبيه  مع 
مستقباًل وتصحيح األخطاء املشار إليها بالقلم، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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�إبطال وف�سخ

 ل٦تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣١٥٨٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٧ رقم القرار: ٣٥١٧٠٢٨٧ 

بيعا-انصيبامناعقارا-اسصوراتلبائعاعقالا-اطمباإبطالاتلبيعا-اإنكاراتلقصوراتلعقرا-ا
صكاواليةا-اصدورهاماأخلتاعناتلبيعا-ارصفاتلنظل.

.Z_^[\]Z]1ا-سولهاتعاىللا
٢ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)اتملقمموناعىلارشوطهلا(.

أقام املدعي وكالة ووالية دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إبطال بيع موكليه ووالدته القارصة 
عقال أنصبتهم من عقار مشرتك بني الطرفني عىل املدعى عليه وذلك ألنه اشرتاها بثمن زهيد 
كام أن والدته املوىل عليها باعت نصيبها وهي غري مدركة كام طلب إعادة تثمني العقار وإعطاء 
كل رشيك نصيبه من الثمن الفعيل، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بالرشاء والرشاكة 
باعتبار  معه  دخلوا  لكوهنم  العقار  تثمني  إعادة  رفض  أنه  كام  العقيل  والدته  قصور  وأنكر 
حصصهم اإلرثية، واستعد بتسليم نصيب والدته هلا، ونظرًا ألن األصل يف العقود الصحة، 
وألن موكيل املدعي دخلوا مع املدعى عليه برضاهم وخرجوا برضاهم وهم بالغون عاقلون 
راشدون حتى األم كذلك كون صك الوالية مل يصدر إال متأخرا عن البيع، لذا فقد حكم 
دعوى  عن  النظر  ورصف  عليها  للويل  الوالدة  نصيب  بتسليم  عليه  املدعى  بإلزام  القايض 

املدعني ضد املدعى عليه، فاعرتض وكيل املدعني، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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بناًء  املنورة،  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  لدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
١٤٣٤/٩/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢١٩٦٠٩ برقم  املحكمة  هبذه  املقيدة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٤٤٣١٥٨٥ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  واملحالة 
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ففي  عليه  ١٤٣٤/٩/٢٠هـ، 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية،  سعودي   )...( حرض  وفيها  والنصف،  الثامنة  الساعة 
الوكالة  بموجب   )...( بنات   )...( و   )...( و   )...( من  وكياًل عن كل  بصفته   )...( رقم 
١٤٣٤/٤/٨هـ،  وتاريخ   )...( الرقم  ذات  الثانية  املنورة  املدينة  عدل  كتابة  من  الصادرة 
والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  حق  له  ختول  والتي 
وإحضار  عنه  واالمتناع  ورده  اليمني  وطلب  والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها 
الشهود والبينات والطعن فيها وقبول األحكام ونفيها وبواليته عىل والدته )...(، بموجب 
ومل  ١٤٣٤/٧/٤هـ  وتاريخ   ٣٤٢٥٩٠٣١ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الوالية  صك 
مريض،  أنه  يتضمن   )...( مستوصف  من  صادر  خطاب  أرسل  وقد  عليه،  املدعى  حيرض 
وعليه فقد جرى رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة ووالية )...( وحرض 
حلضوره املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤال 
املدعي عن دعواه ادعى قائاًل: لقد تويف والدنا )...( بتاريخ ١٤١٦/١٢/٢٩هـ بموجب 
صك حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم ١٦/١٢٥ وتاريخ ١٤١٧/١٢/٢٦هـ 
وترك لنا عقاران يف املدينة املنورة عبارة عن عامرة تقع يف أرض )...( مكونة من مخس شقق 
وثالث دكاكني مملوكة للمدعى عليه أخريًا بعد املزاد العلني حسب الصك رقم ٢/٤/٥٣ 
األربعاء  يوم  العلني  باملزاد  بيعها  تم  وقد   )...( حي  يف  يقع  وعقار  ١٤١٥/٤/١٢هـ  يف 
١٤٢٨/٢/٣هـ للعامرة ويوم اخلميس ١٤٢٨/٢/٤هـ للعقار بحكم من املحكمة حيث 
كان مبلغ العامرة مليون وأربعامئة ألف ريال واملستودع مائتني وسبعون ألف ريال وقد رسى 
املذكورين  الورثة  أقنع  املدعى عليه )...( ورشكائه، وقد  العامرة يف أرض )...( عىل  مزاد 
أعاله بالدخول معه رشاكة بالعامرة عىل أن يدفع هو حصة باقي الورثة، ويكون هو له النسبة 
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العامرة  نفس  والبنات وإخوانه معه يف  األم  اإلفراغ مع  توزيع اإلرث، وتم  األكرب حسب 
الثالثة  الدكاكني  رشكاء وهنا بدأت املشكلة، حيث مل يكن يسلمهم نصيبهم من إجيارات 
تسكن  والثانية  فيها  هو  يسكن  واحدة  املتبقية  الشقق  من  واثنان  املؤجرة  الثالث  والشقق 
النصيب األكرب  له  أن  العامرة رغم أهنم رشكاء معه بحجة  التي يف   )...( )...( و  )...( و 
من العامرة ومل يكتفي بذلك فحسب، حيث قام املدعى عليه بإخراج إخوانه من العامرة يف 
فرتة زمنية طويلة بنفس قيمة املزاد العلني دون مراعاة فارق ارتفاعات العقارات دون أن 
عف  يثمن العقار أو يكون يف مزاد علني قبل إفراغ كل واحدة؛ ألن العقارات زادت الضرِّ
من قيمتها بعد املزاد بأشهر، حيث كان تاريخ املزاد العلني ١٤٢٨/٢/٣هـ، وسلم للبنات 
)...( و )...( و )...( نصيبهم وأفرغوا له، كام أفرغت له والوالدة فإنه مل يسلمها نصيبها 
إىل اآلن، فادعى عىل خصمي بأن موكلتي )...( و )...( و )...( و )...( دخلوا معه رشاكة 
يف نصيب كل واحدة منهم يف عامرة أرض )...( املكونة من أربعة أدوار و ملحق وثالثة 
دكاكني يف مزاد علني يف تاريخ ١٤٢٨/٢/٣هـ، وكان ال يعطيهم نصيبهم من اإلجيارات 
تثمني  أطلب  علني  مزاد  يقيم  أو  العقار  يثمن  أن  دون  فرتات  عىل  العامرة  من  وأخرجهم 
العقار املذكور وإعطاء كل رشيك نصيبه، كام أطلب إلزامه بتسليم قيمة اإلجيارات ملوكيل كام 
أنه حني إفراغ الوالدة له كانت التدرك وأطلب إلغاء إفراغ حقها له، هذه دعواي، وبعرض 
العلني  باملزاد  العقار  املدعي وكالة من رشاء  ما ذكره  قائاًل:  املدعى عليه أجاب  ذلك عىل 
وإدخال موكليه معي يف العقار رشاكة فهذا صحيح، وكان كل واحد منهم حسب نصيبه 
من اإلرث، وقد اشرتيت نصيب كل واحدة منهم بموجب شيك مصدق وتم اإلفراغ يل 
موكليه دخلوا معي  لكون  فغري وجيه  للعامرة  بالتثمني  مطالبته  أما  باسمي،  اآلن  والصك 
ريال يف  ألف  ثالثني  قيمتها  املؤجرة التتعدى  الدكاكني  أن  كام  اإلرثية،  باعتبار حصصهم 
أن  فاتفقنا  العامرة كانت حتتاج صيانة، فعرضت ذلك عىل موكليه  استلمت  السنة، وحني 
تكون الصيانة من مبالغ اإلجيارات، وحني رغبوا باخلروج أعطيتهم نصيبهم إال والديت فقد 
كتبت هلا شيكًا مصدقًا وحقها حمفوظ عندي، أما ما ذكره من أن والديت أفرغت يل وهي ال 
تدرك فغري صحيح، وأنا ال أعلم كيف استخرج صك الوالية لوالديت وهي مدركة حتى 
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هذا اليوم، هذا جوايب، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة أجاب بقوله: الصحيح ما ذكرته، 
وقد استغل ضعف النساء وظلمهم، أطلب إلزامه بام ذكرت يف دعواي، فبناًء عىل ما تقدم 
من الدعوى واإلجابة، وإلقرار املدعى عليه بدخول موكيل املدعي معه يف العامرة املذكورة، 
وألن األصل يف العقود الصحة، وألن الشارع يسعى لتصحيح العقود ما أمكن، وألن موكيل 
املدعي دخلوا مع املدعى عليه برضاهم وخرجوا برضاهم وهم بالغون عاقلون راشدون 
السنة ١٤٣٤هـ،  إال يف شهر رمضان هلذه  مل يصدر  الوالية  األم كذلك؛ كون صك  حتى 
يف  ما  مجيع  انتقل  وقد  مكتملة  هتميشاته  فإذا  إليه  املشار  العامرة  صك  عىل  االطالع  وبعد 
باطنه لصالح املدعى عليه، وألنه لو ادعى كل أحد الغرر أو الرضر مل تستقر العقود ولقوله 
تعاىل: [Z_^[\]Z، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: )املسلمون عىل 
رشوطهم(، وألن مايطالب به املدعي وكالة من أن والدته وموكلته أفرغت للمدعى عليه 
وهي التدرك أمر غري مقبول كون صك الوالية كام ذكرت مل يصدر إال متأخرًا، واألصل أن 
املرأة مدركة وعاقلة قبله، وإلقرار املدعى عليه بأن حق والدته ونصيبها بعد خروجها من 
العامرة حمفوظ عنده، وإلقرار املدعي وكالة بأن موكليه سوى والدته قد استلموا نصيبهم من 
املدعى عليه، وألن وكالته ختوله حق اإلقرار، ولكل ما تقدم من تسبيب قررت ماييل: أواًل/ 
إلزام املدعى عليه بتسليم نصيب والدته اإلرثي وقدره مائتان وستة عرش ألفا وثامنامئة وستة 
وسبعون ريااًل للمدعي كونه هو الويل عليها. ثانيًا: رصفت النظر عن دعوى املدعي وكالة 
ضد املدعى عليه، هذا ماظهر يل وبه حكمت، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه 
القناعة باحلكم، وأما املدعي وكالة فأبدى عدم القناعة وطلب استئناف احلكم بالئحة، فتم 
إفهامه بأن عليه املراجعة خالل عرشة أيام الستالم نسخة من صك احلكم لالعرتاض عليه 
خالل ثالثني يومًا، وأنه بمضيها وعدم تقديم اعرتاضه يكتسب احلكم القطعية ويسقط حقه 
يف االعرتاض، وباهلل التوفيق، حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل ال نبي بعده وبعد، بناء عىل املعاملة الواردة إلينا 
١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢١٩٦٠٩ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  من 
واملحالة إلينا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة رقم ٣٥١٢٨٧١٧ وتاريخ 
يف  الثانية  احلقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  رئيس  نحـن  مّنا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ 
حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة االطالع علـى هذا احلكم الصادر من فضيلة القايض 
باملحكمة العامة باملدينة املنورة )...(، واملسجل بعـدد )...( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، 
باطنه، وبدراسـة احلكم وصـورة  فيـه بام دون  املتضمن دعوى )...( ضد )...( املحكوم 
لتعديل  فضيلته  تنبيه  مع  احلكم  علـى  املوافقـة  تقـررت  االعرتاضية  والالئحة  ضبطـه 
شهر إصدار صك الوالية يف أسباب حكمه من رمضان إىل رجب وكذلك تصديق صور 
الصكوك والوكاالت بمطابقتها ألصلها، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى 

آلـه وصحبـه وسلم.
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 ل٧تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١٣٠٨٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٧ رقم القرار: ٣٥١٨٨٧٨٤ 

بيعا-اديناعىلاتلغريا-اوفاةاتملدينا-اطمبارداتلثمنا-انقدابنقدا-اربااحملما-اعقداباطلا-ا
إلزتمابلداتلثمن.

ربويةاتلعقد.

عن  تنازله  مقابل  له  سلمه  مبلغ  برد  إلزامه  طالبا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
التي بذمة طرف ثالث ثم تبني للمدعي بأن الشخص املذكور متوىف، وبعرض  مستحقاته 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن املدعي يعلم بوفاة الشخص الذي تنازل له 
عن ديونه عليه مقابل املبلغ املدعى به، ونظرًا ألن ما تعاقد عليه الطرفان عقد باطل اشتمل 
بإلزام املدعى عليه  النقدية وهو ربا حمرم باإلمجاع، لذا فقد حكم القايض  عىل بيع الديون 
احلكم من حمكمة  عليه، وصدق  املدعى  فاعرتض  للمدعي حااًل،  به  املدعى  املبلغ  بإعادة 

االستئناف.

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 
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٣٤٣١٣٠٨٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٦٣٨٤٤٥ وتاريخ 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املدعي  حرض  ١٤٣٤/٠٧/٠٨هـ، 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض   ،)...(
)...(، وادعى املدعي قائاًل: إنه يف ١٤٣٣/١/٢٦هـ اتفقت مع املدعى عليه عىل أن أعطيه 
مليون ريـ)١.٠٠٠.٠٠٠(ـال مقابل أن يتنازل يل عن مستحقاته التي بذمة )...( ومقدارها 
مخسة ماليني ومئتني وسبعني ألف ومائة ريـ)٥.٢٧٠.١٠٠(ـال ريال، وهي ثابتة بقرار جلنة 
األوراق التجارية ذي الرقم ١٦٤ يف ١٤٠٣/٨/٢٣هـ، وقد أعطيته املبلغ املتفق عليه ثم 
اتضح يل بأن املدعى عليه خدعني، ألن )...( متوف، ولذا أطلب إلزام املدعى عليه بإعادة 
املبلغ الذي سلمته له، هكذا ادعى، وبعرض دعوى املدعي عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: 
التي بذمة  تنازلت للمدعي عن ديوين  اتفاقنا فصحيح، وقد  املدعي من  ما ورد يف دعوى 
مليون  مبلغ  منه  استلمت  ثم  متوف،   )...( بأن  وأبلغته  ريال،  مليون  مقابل   )...( املدعو 
ريـ)١.٠٠٠.٠٠٠(ـال وأعطيته وكالة ختوله املطالبة بالدين املذكور، وأعطيته كذلك تنازاًل 
فسخ  يطلب  الدعوى  هذه  عيل  أقام  وزيادة  سنة  ميض  وبعد  املذكور،  الدين  عن  لصاحله 
االتفاق، وأنا ال أقبل بذلك وغري مستعد إلعادة املليون ريال له، هكذا أجاب، وبسؤاهلام: 
هل لدى أحدمها إضافة عىل ما سبق؟ أجاب كل واحد منهام: ليس لدي سوى ما قدمت، 
هكذا أجابا، ثم جرى قفل باب املرافعة، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى املحررة واإلجابة 
املقررة لصحة الدعوى واخلالية من أي دفع صحيح ملا طلبه املدعي، وألن ما تعاقد عليه 
ألزمت  فقد  باإلمجاع،  حمرم  ربا  وهو  النقدية  الديون  بيع  عىل  اشتمل  باطل  عقد  الطرفان 
املدعى عليه بإعادة املبلغ املدعى به للمدعي حااًل، هذا ما ظهر يل وبه حكمت، وبعرض 
احلكم عىل الطرفني قرر املدعي القناعة باحلكم وقرر املدعى عليه االعرتاض، وطلب رفع 
بتعليامت االستئناف، وجرى تسليمه  احلكم ملحكمة االستئناف بالئحة اعرتاضية، فأفهم 
نسخة من احلكم لتقديم اعرتاضه يف مدة أقصاها ثالثون يومًا تبدأ هذا اليوم، وأفهم بانه إذا 
مل يقدم شيئًا خالل ذلك يسقط حقه يف االعرتاض ويكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٢هـ.
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حمكمة  يف  الثانية  احلقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥١٠٤٣٦ برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
برقم  القطيف  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/١/١هـ، 
٣٤١٦٣٨٤٤٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض 
بشأن  ١٤٣٤/١١/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٥٩٥٢١ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة 
دعوى )...( ضد )...( يف قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلة القايض بام هو 
املصادقة عىل  قررنا  املعاملة  وأوراق  الصك وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه،  مدون ومفصل 
احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٣/٢٧هـ.
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 ٧1تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٨٤٨٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٤ رقم القرار: ٣٥٣٥٤١٥٠ 

تلفقخا-ا موجبا ثبوتا عدما تلعقدا-ا عنا خارجا سببا تلفقخا-ا طمبا عقارا-ا بيعا-ا
تأمنياباسياتلثمنا-ارصفاتلنظلا-اإلزتمابنقلاتملمكية.ا

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا احلكم بفسخ عقد بيع املنزل الذي باعه عليه 
وذلك ألسباب خارجة عن موضوع العقد، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بالرشاء 
املنزل  باقي ثمن  بتسليم  بالبيع، وقرر استعداده  به  السبب ال عالقة  الفسخ لكون  ورفض 
ولذا  املدعي،  لصالح  باملبلغ  مصدقا  شيكا  القضية  ملف  يف  أودع  ثم  رغب  متى  للمدعي 
فقد حكم القايض برصف النظر عن الدعوى ونقل ملكية العقار للمدعى عليه، فاعرتض 
املدعي عىل احلكم بالئحة اعرتاضية ادعى فيها أن البيع معلق عىل رشط تسليم الثمن خالل 
سنة من تاريخ البيع إال أنه عجز عن إثبات ذلك، ولذا فلم يظهر للقايض ما يؤثر عىل ما 

حكم به، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

وبناء  باألحساء،  العاّمة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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برقم  األحساء  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
٣٤٥١٨٤٨٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٦٢٧٠٢٦ وتاريخ 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  ١٤٣٤/١١/١٩هـ 
املدين رقم )...( وكياًل  السجل  اجلنسية بموجب  وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي 
الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن 
الصادرة من كتابة عدل األحساء الثانية برقم ٣٤١٤٣١١٩٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٥هـ 
والتي ختوله يف املطالبة وإقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة، قائاًل يف حترير دعواه: إنه بتاريخ 
١٤٣٠/٨/٧هـ بعت املدعى عليه أصالة )...( كامل البيت املقام عىل األرض املفرزة من 
بـ )...(، وحدوده وأطواله ومساحته كام ييل: شاماًل حيده  الواقعة  الغربية  اجلنوبية  القطعة 
 )...( بيت  ورشقًا  سنتمرت،  وعرشة  مرتًا  عرش  ستة  ١٦.١٠م  بطول  ٦.٤٠م  عرض  نافذ 
بطول ٨.٥٠م ثامنية مرت ومخسون سنتمرت، وجنوبًا بيت )...( بطول ١٦.١٠م ستة عرش 
بطول  سنتمرت  وستون  أمتار  سبعة  ٧.٦٠م  عرض  نافذ  وغربًا  سنتمرتات،  وعرشة  مرتًا 
٨.٥٠م ثامنية ومخسون سنتمرت، والبالغ مساحتها )٢٩٧.٨٥م٢( مائتان وسبعة وتسعون 
مرتًا مربعًا ومخسة وثامنون سنتمرت مربع، واململوك يل بموجب الصك الصادر من كتابة عدل 
األوىل باألحساء برقم ٦/٢/٦٧ وتاريخ ١٤٣٠/٧/١٩هـ، وقد كان ثمن املبيع ثالثامئة 
ألف ريال، وذلك بموجب املبايعة الصادرة من مكتب )...( للخدمات العقارية برقم ٤٤٣ 
وتاريخ ١٤٣٠/٨/٧هـ، سلمني املدعى عليه من قيمة املبيع مبلغ مائتي ألف ريال وبقي يف 
ذمته مبلغ مائة ألف ريال، كام سلمت له البيت وهو يسكنه اآلن، ونظرًا لكون املدعى عليه 
قام بسب زوجتي واهتمها بأهنا )...(، كام أنه اهتم زوجة ابني بأهنا )...(؛ ألجل ذلك أطلب 
فسخ البيع وإعادة البيت يل، وأنا مستعد إلعادة املبلغ الذي سلمه يل، هذه دعواي، وبعرض 
ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: إن ما ذكره املدعي من رشاء موكيل له كامل البيت املشار 
يف الدعوى لوصفه وثمنه واملدفوع منه واملتبقي صحيح كله، وما ذكره املدعي من أن موكيل 
سب زوجة املدعي وزوجة ابنة فال علم يل بذلك، وعىل فرض صحة ذلك فزوجة املدعي 
هي ابنة موكيل املدعى عليه وينبغي عليها أن تقبل زلة أبيها وال عالقة للمبايعة بالعالقات 
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املتبقي، وقد طلب  املبلغ  لدفع  املبايعة وهو مستعد  يمتنع من فسخ  لذا فموكيل  األخرى، 
موكيل من املدعي أكثر من مرة استالم املبلغ املتبقي وإفراغ البيت له إال أن املدعي امتنع من 
ذلك، هذه إجابتي، وبسؤال املدعي عن ذلك قال: إنني ال أزال مطالبًا بفسخ املبيع، فسألت 
املدعي عن صك البيت فقال: ليس بيدي اآلن وأطلب رفع اجللسة إلحضار الصك، وبناء 
عىل ذلك سيجري رفع اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرض املدعي واملدعى عليه وكالة 
وأبرز املدعى عليه شيكًا مصدقًا باملبلغ املتبقي وقدره مائة ألف ريال وهو مسحوب عىل بنك 
)...( برقم ٢٧٦٧٠٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥هـ، كام أبرز املدعي صك البيت املدعى به 
فوجدته كام ذكر يف الدعوى، وباالطالع عليه وجدته صاحلًا لالعتامد عليه يف اإلفراغ ونحوه 
كام متت الكتابة ملصدره لإلفادة عن رسيان مفعوله، فورد اجلواب من كتابة عدل األحساء 
“الصك  منه:  احلاجة  ونص  ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٤٢٩٠١٦٦١ برقم  األوىل 
ببيع  أقّر  املدعي  أن  وبام  واإلجابة،  الدعوى  سامع  فبعد  املفعول”،  وساري  لسجله  مطابق 
البيت املذكور يف الدعوى عىل املدعى عليه وطلب فسخ البيع ألسباب خارجة عن موضوع 
عقد البيع، وقد امتنع املدعى عليه من فسخ البيع وسلم كامل الثمن املتبقي بموجب شيك 
مصدق، وتأخري تسليم جزء من ثمن املبيع ليس موجبًا للفسخ؛ إذ الثمن يستقر يف الذمة، 
ورصفت  الدعوى،  يف  املوصوف  البيت  عليه  للمدعى  املدعي  بيع  لدّي  ثبت  ذلك  ألجل 
النظر عن مطالبته بفسخ املبايعة ورد املبيع، وألزمت املدعي بإفــراغ البيت للمدعــى عليه، 
وبذلك حكمت، وبعرض احلكم عىل املدعي قرر عدم قناعته باحلكم وأنه يرغب يف رفعه 
ملحكمة االستئناف بعد تقديمه الئحة اعرتاضيه عىل احلكم، فأفهمته بمراجعتي يوم األحد 
املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ لتسليمه نسخه من احلكم، وأن له مدة ثالثني يومًا من التاريخ 
املحدد الستالم نسخة احلكم، فإذا مل يقدم اعرتاضه خالل املدة املقررة فإن حقه يف طلب 
القطعية  الصفة  احلكم  اكتساب  وفور  ذلك،  ففهم  ساقطًا،  يكون  احلكم  عىل  االعرتاض 
بانتقاله للمدعى عليه ونقل  البيت  الشيك للمدعي والتهميش عىل صك  سيجري تسليم 
ذلك إىل هامش سجله من قبل مصدره، وبعرض التوقيع عىل املدعي رفض التوقيع وقد كان 
ذلك بحضور وشهادة كاتب الضبط )...( وموظف املكتب )...( وبناء عىل املادة ٤/٦٨ من 
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نظام املرافعات جرى رصد هذا املحرض فإن حرض املدعي خالل ثالثني يومًا فسوف يمكن 
من التوقيع عىل عدم القناعة، وسيعطى نسخه من صك احلكم لتقديم الالئحة االعرتاضية 
١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ،  املوافق  األحد  يوم  تبدأ  التي  االعرتاض  مدة  من  املتبقية  املدة  خالل 
وإال سقط حقه يف طلب االستئناف واكتسب احلكم الصفة القطعية، وسيهمش عىل الضبط 
وصك احلكم بذلك، وللبيان حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم.
الئحة  املدعي  قدم  وحيث  وكالة،  عليه  واملدعى  املدعي  حرض  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
اعرتاضية مكونة من ورقتني، وقد وجدت فيها ما ذكره املدعي من أن بينهام رشطا يقيض 
بسداد قيمة املبيع خالل سنة من تاريخ البيع، فإذا مل يسدد املبلغ خالل سنة فإن املبايعة تعترب 
الغية ويتم إعادة املبيع للبائع، وبسؤال املدعى عليه عن ذلك: قال ال صحة ملا ذكره املدعي، 
وبسؤال  فليحرضها،  ذلك  عىل  بينة  للمدعي  كان  وإن  اخلصوص،  هبذا  رشط  بيننا  فليس 
املدعي عن ذلك قال: لدي بينة عىل ذلك وأطلب رفع اجللسة إلحضارها، فجرى االطالع 
وبسؤال  فيها،  حمررًا  املدعي  ذكره  الذي  الرشط  أجد  فلم  املدعي  إليها  املشار  املبايعة  عىل 
املدعي عن ذلك قال: نعم الرشط الذي ذكرته مل يكتب يف املبايعة وإنام كان مشافهة بيننا، 
وبناء عىل طلب املدعي رفعت اجللسة إلحضار البينة. ويف جلسة أخرى حرض املدعى عليه 
وكالة ومل حيرض املدعي، ونظرًا لكون هذه اجللسة حمددة لسامع بينة املدعي ومل حيرض املدعي 
وال بينته لذا سألت املدعى عليه وكالة: هل موكلك مستعد ألداء اليمني عيل نفي الرشط 
هكذا  املحكمة،  طلبتها  متى  اليمني  ألداء  مستعد  فموكيل  نعم،  فقال:  املدعي  ذكره  الذي 
قرر، لذا ال أزال مستمرًا عىل ما حكمت به، وسيجري رفع املعاملة ملقام حمكمة االستئناف 
لتدقيق احلكم، وللبيان جرى حتريره يف ١٤٣٥/٥/١٨هـ، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم.

حمكمة  يف  الثانية  احلقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  هلل  احلمد 
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االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥١٥٩٦٠٣٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٦/٢هـ، الواردة من فضيلة مساعد رئيس املحكمة العامة بمحافظة األحساء برقم 
القايض  الصادر من فضيلة  الصك  املرفق هبا  ٣٤٢٦٢٧٠٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٦هـ، 
بشأن  ١٤٣٥/٢/١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٣٦٧٧ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة 
والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  حقوقية،  قضية  يف   )...( ضد/   )...( دعوى/ 
االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم، مع التنبيه عىل فضيلته بإفهام املدعي 
بأن له يمني املدعى عليه متى طلبها قبل بعث املعاملة، وأيضًا أن عبارة )وألزمت املدعي 
بإفراغ البيت للمدعى عليه( ال حمل هلا ما دام فضيلته قد أثبت الرشاء، وأنه سيهمش عىل 
صك العقار بانتقاله للمدعى عليه، فعىل فضيلة مراعاة ذلك مستقباًل، واهلل املوفق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٨/١٤هـ.
 



399

 ٧٢تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بينبع

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٣٣٦٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٢ رقم القرار:٣٥٣٢٦٣٢٨  

بالقصورا تلعملا عدما تلبيعا-ا إبطالا تلويلا طمبا عقالا-ا تلبائعا سصورا أرضا-ا بيعا-ا
إفهاما تلدعوىا-ا تماناعهاعنادفعهاا-اردا بالقيمةا-ا تملدعيايفامتمكاتألرضا تلعقرا-احقا

باللجوعاعىلاتملشرتياتألول.

ففيهاروتياانلا أناسقلا بعدا أدركها ماا “ فأماا تملغنيا)ل1/ل٧ا(:  تبناسدتمةايفا 1ا-سولا
إحدتمهااأناصاحبهاأحقابهابالثمناتلذياحقبابهاعىلامااأخذه..،اوهواسولاأيباحنيفةا
وتلثورياوتألوزتعياومالكاملااروىاتبناعباساريضاتهللاعنها)أنارجاًلاوجدابعريًتا
لهاكاناتملرشكوناأصابوهافقالالهارسولاتهللاصىلاتهللاعميهاوسمللاإناأصباهاسبلاأنا

نققمهافهوالكاوإناأصباهابعدامااسقلاأخذتهابالقيمة”. 
٢ا-سولاتلش�يخاعبدتللمحنابناحق�نايفاجمموعةاتللسائلاوتملقائلاتلنجديةا)٦٥/1ل(: 
“ ويفاكالماتلعمامءامناأئمةامذهبنااومنابعدهلامناماأخلياتحلنابمةاأنهاالايأخذهااإالا
بالثمناتلذياتشرتيتابهاوهواأعدلاإناشاءاتهللاتعاىلاولهاأصلايفاكالماأئمةاتملذهب”.

أقام املدعي والية دعواه ضد املدعى عليها طالبًا إلزامها بإعادة أرض اشرتهتا من طرف 
املدعى عليها  الدعوى عىل  القارص عقال، وبعرض  املدعي  ابن  ثالث كان قد اشرتاها من 
ومل  لألهلية  فاقد  من  أواًل  بيعت  األرض  بأن  تعلم  مل  بأهنا  ودفعت  األرض  برشاء  أقرت 
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حيدث تواطؤ مع البائع عىل ذلك ورفضت إعادهتا وطلبت إدخال الطرف الثالث الذي باع 
األرض عليها يف الدعوى إال أنه مل حيرض، وقد قرر املدعي رفضه دفع قيمة األرض للمدعى 
عليها، ونظرًا ألن املدعى عليها متلكت األرض بسبب مرشوع وقد رفض املدعي تسليمها 
ثمن األرض، لذا فقد حكم القايض برد الدعوى، فاعرتض املدعي والية، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف مع إفهام املدعي والية أن له إقامة الدعوى عىل البائع بطلب القيمة.

عىل  وبناء  بينبع،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بينبع املساعد برقم ٣٥٨٣٣٦٣ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٠٥٧١٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ، 
ويف يوم األحد املوافق١٤٣٥/٠٣/١١هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٨، وفيها حرض 
القارص  ابنه  عىل  وليًا  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
وتاريخ  برقم ٣٤١٢٧٣٩  بينبع  العامة  املحكمة  من  الصادر  الوالية  بموجب صك   )...(
عليها  والرد  الدعوى  وسامع  واملخاصمة  املداعاة  حق  خيوله  والذي  ١٤٣٤/٠١/١٤هـ 
احلكم  جملس  يف  معه  احلارضة  عىل  وادعى  حقوق،  من  له  ما  مجيع  واستالم  البينة  وإقامة 
قبل  من  هبا  واملعرف   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( الرشعي 
ابني  زوجها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائاًل يف دعواه: إن 
القارص كان يمتلك األرض الواقعة يف خمطط )...( واملحدودة شاماًل قطعة رقم )...( بطول 
مخسة وثالثني مرتًا ومخسة سنتميرتات، وجنوبًا استطراف عرض ٤م بطول مخسة وثالثني 
مرتًا ومخسة سنتميرتات، ورشقًا قطعة رقم )...( بطول واحد وعرشين مرتًا ومخسة وعرشين 
سنتميرت،  وعرشين  ومخسة  مرتًا  وعرشين  واحد  بطول  عرض٢٠م  وغربًا شارع  سنتميرت، 
واململوكة  إمجالية )٧٤٠.٤٥( سبعامئة وأربعون مرتًا ومخسة وأربعون سنتميرت،  بمساحة 
له بموجب الصك رقم ٤/٦/١٢٣ وتاريخ ١٤٢٧/٠٧/٢٩هـ جلد ٤/٦/٤٣٩، وقد 
قام ابني القارص بإفراغ األرض إىل املدعو )...( يف تاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٦هـ كام هو ظاهر 
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من التهميش عىل صك املدعية املرفق باملعاملة، ومل أعلم عن ذلك إال بعد ميض حوايل سنة، 
ثم تم االجتامع باملدعو )...( وتم االتفاق بيننا عىل أن يقوم بتسعري األرض وإعادة قيمتها 
١٤٣٣/١٢/٢٥هـ  يف  االتفاق  ذلك  وكان   )...( يدعى  شخص  عىل  باعها  قد  إنه  حيث 
الدعوى  ببيع األرض حمل   )...( قام  االتفاق، وبعد ذلك  يلتزم هبذا  منه ومل  املرفق نسخة 
إىل املدعى عليها هذه احلارضة؛ لذا أطلب إعادة هذه األرض حمل الدعوى، هذه دعواي، 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليها أجابت قائلًة: ما ذكره املدعي وكالة يف دعواه من رشائي 
لألرض حمل الدعوى من املدعو )...( فصحيح، وقد اشرتيتها بمبلغ قدره ثالثامئة وأربعون 
ألف ريال من مكتب )...(، وقد سلمت للمكتب مبلغ وقدره )٥٠٠٠( مخسة آالف ريال 
انتقلت من املدعو )...( إىل املدعو )...(،  قيمة السعي ومل أعلم عن هذه األرض إال أهنا 
وقد قمت عىل إثر ذلك برشائها، وأطلب إدخال املدعو )...( يف الدعوى وأنا أرفض إعادة 
األرض، هذه إجابتي، ثم جرى سؤاهلا عن صك التملك فقالت: سوف أحرضه يف اجللسة 
تلقاء  الرشعية ونصها”للمحكمة من  املرافعات  نظام  الثامنني من  املادة  وبناًء عىل  القادمة، 
نفسها أو بناًء عىل طلب أحد اخلصوم أن تأمر بإدخال من كان يف إدخاله مصلحة للعدالة 
أو إظهار للحقيقة” ا.هـ فقد جرى إدخال املدعو )...( وسوف يتم إبالغه حسب املعتاد يف 
التكليف باحلضور. ويف جلسة أخرى حرض املدعي بالوالية واملدعى عليها املدونة هويتهام 
سابقًا ومل حيرض املدعو )...( رغم تكليفه باحلضور هلذه اجللسة، ثم أبرزت املدعى عليها 
الصك املتنازع عليه، وباالطالع عليه وجدته مطابقًا ملا قرره املدعي بالوالية، ثم أبرز املدعي 
بالوالية أصل ورقة االتفاق بني املدعي بالوالية واملدعو )...( فوجدته مطابقًا ملا ذكره، ثم 
جرى االستفسار عن رسيان مفعول الصك من عدمه وأي مالحظات عليه، وحلني ورود 
املدونة  عليها  واملدعى  بالوالية  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفعت  اجلواب 
هويتهام سابقًا ومل حيرض املدعو )...( رغم تكليفه باحلضور هلذه اجللسة، وقد سبق الكتابة 
لكتابة عدل حمافظة ينبع بخطابنا رقم ٣٥١٢٣٤٧٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ لإلفادة 
عن رسيان مفعول الصك رقم٤/٦/١٢٣ وتاريخ ١٤٢٧/٠٧/٢٩هـ من عدمه وهل هو 
صالح لالعتامد عليه عند اإلفراغ وأي مالحظات عليه، فوردنا خطاهبم رقم ٣٥١٢٣٤٧٧٦ 
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وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ املتضمن: “نفيدكم أنه بالبحث يف سجالت اإلدارة لدينا تبني 
يف   ٣٤٢٧٥٨٢٣٢ رقم  بينبع  العامة  املحكمة  رئيس  خطاب  عىل  بناًء  موقوف  الصك  أن 
١٤٣٤/١٢/٠٣هـ” ا.هـ، ثم جرى سؤال املدعي: هل لديه استعداد بأن يدفع القيمة التي 
اشرتهتا هبا املدعى عليها؟ فأجاب قائاًل: إين غري مستعد لدفع هذه القيمة وأطلب إعادهتا 
املدعيان،  حرض  اخرى  جلسة  ويف  أجاب.  هكذا  باعها،  من  إىل  عليها  املدعى  وترجع  يل 
فجرى مني سؤال املدعى عليها: هل تعلم عند رشاء األرض أهنا مباعة من غري ذي صفة؟ 
بيعت  قائلًة: إين مل أعلم أن هذه األرض قد  البائع؟ فأجابت  وهل حصل تواطؤ منها مع 
من شخص فاقد األهلية، ولو علمت ملا اشرتيتها، هكذا أجابت، فجرى مني االطالع عىل 
صك الوالية رقم ٣٤١٢٧٣٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٤هـ فوجدته مطابقا ملا ذكره املدعي 
بالوالية، فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعى عليها صادقت عىل صحة 
انتقلت ملكيتها  العلم بأن األرض حمل الدعوى قد  بالوالية ودفعت بعدم  دعوى املدعي 
بغري الوجه الرشعي، وبام أن املدعي قد امتنع عن دفع قيمة األرض للمدعى عليها بالقيمة 
أو  املغصوب  ماله  فيمن وجد عني  العلم  أهل  أقوال  الراجح من  أن  به، وبام  التي اشرتهتا 
املرسوق إىل من آلت إليه بطريق مرشوع هو أن صاحبها األصيل يستحقها مع دفع الثمن ملن 
هي بيده، وقال ابن قدامة يف مسألة حكم ما أخذه أهل احلرب من أموال املسلمني فأدركه 
أحق  صاحبه  أن  إحدامها  روايتان:  ففيه  قسم  أن  بعد  أدركه  ما  )فأما  قسمته:  قبل  صاحبه 
ما أخذه )...( ، وهو قول أيب حنيفة والثوري واألوزاعي  به عىل  الذي حسب  بالثمن  به 
ومالك ملا روى ابن عباس ريض اهلل عنه: )أن رجاًل وجد بعريًا له كان املرشكون أصابوه، 
فقال له رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك وإن أصبته بعد ما 
قسم أخذته بالقيمة( ينظر املغني )٤٧٠/١٠( وينظر يف معناه كشاف القناع )٧٨/٣(، وقال 
الشيخ عبدالرمحن بن حسن رمحه اهلل: )ويف كالم العلامء من أئمة مذهبنا ومن بعدهم من 
متأخري احلنابلة أنه ال يأخذها إال بالثمن الذي اشرتيت به وهو أعدل إن شاء اهلل تعاىل وله 
أصل يف كالم أئمة املذهب( ينظر جمموعة الرسائل واملسائل النجدية )٣٦٥/١(، وبام أن يد 
املدعى عليها يد عادلة حمقة ملكتها بسبيل مرشوع قائم عىل املعاوضة بالرشاء ومل يكن بينها 
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وبني من غصبها تواطؤ فلم تكن يدها يد اعتداء؛ لذا وملا تقدم فقد رددت دعوى املدعي 
بالوالية ضد املدعى عليها يف استحقاقه لألرض حمل الدعوى وبه حكمت، وبعرضه عىل 
بالوالية قرر عدم قناعته باحلكم وطلب متييزه والرفع ملحكمة االستئناف مستعدا  املدعي 
لتقديم الئحة اعرتاضية فأجبته لطلبه، وأفهمته بأن عليه مراجعة املحكمة خالل عرشة أيام 
الستالم نسخة من صك احلكم ومن ثم تقديم الئحته االعرتاضية خالل ثالثني يومًا من 
تاريخ االستالم، ففهم ذلك، كام جرى إفهام املدعي بالوالية بأن له التقدم بدعوى ضد من 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  الدعوى،  حمل  األرض  غصبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، بناء عىل املعاملة الواردة 
١٤٣٥/٧/١٢هـ  وتاريخ   ٣٥٤٠٥٧١٢ برقم  بينبع  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من 
واملحالة إلينا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٤٢٣٦٤٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٧/١٤هـ، فقـد جـرى مّنا نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة احلقوقيـة األوىل يف حمكمة 
املنورة االطالع علـى الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(  املدينة  االستئناف بمنطقة 
القايض باملحكمة العامة بينبع، واملسجل بعـدد ٣٥٢٧٨٥٥٩ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥هـ، 
املتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( يف إعادة مبيع املحكوم فيـه بام دون بباطنه، وبدراسـة 
الصك وصـورة ضبطـه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قـررنا املوافقـة علـى احلكم، 
مع تنبيه فضيلته إىل إفهام املدعي بالوالية بأن له إقامة الدعوى عىل املدعو/ )...( بالقيمة، 

وباهلل التوفيق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه أمجعني.
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 ل٧تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٢٠٧٩٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٥ رقم القرار: ٣٥٣٦٥٢٩٠ 

بيعا-احملاجتاريا-ارشتكةاتملدعيايفاتملحلا-اطمباتلفقخا-ادفعابعدماتلعملابالرشتكةا-ا
إخبارابالرشتكةابعداتلبيعا-اتغليلاباملشرتيا-ارداتلدعوى.ا

1ا-اسولاشيخاتإلسالماتبناتيميةايفاتلفااوىاتلكربىلا“ ولواوتطأاتملالكارجالاعىلاأنايبيعا
دترهاويظهلاأهناالمبائعاالاأنهايبيعهاابطليقاتلوكالةافهلاجتعلاهذهاتملوتطأةاوكالةاوإنا
ملايأذنايفابيعهاالنفقهاأماجيعلاغلورتافإنهامااأذنايفابيعافاسدالكناسصداتلاغليلافهلا

يعاسبابجعلاتلبيعاصحيحااأمابضامناتلاقليل”.
٢ا-تلقاعدةاتلفقهيةلاتلغاراضامن.

أقام وكيل املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا احلكم بفسخ عقد بيع حمل جتاري اشرتاه 
طلب  كام  ببيعه،  له  يأذن  ومل  املحل  ذلك  يف  للبائع  رشيك  موكله  أن  بدعوى  عليه  املدعى 
أقر برشاء املحل  املدعى عليه  الدعوى عىل  تعويض موكله عام حلقه من الرضر، وبعرض 
من البائع ودفع بأنه ال يعلم عن رشاكة املدعي يف املحل وأن البائع نفى وجود رشيك له 
فيه، وبرد ذلك عىل وكيل املدعي قرر أن موكله أخرب املدعى عليه برشاكته يف املحل املذكور 
بعد البيع وقبل نقل املحل باسم املدعى عليه، وألن املدعي بذلك قد غرَّ املدعى عليه بعدم 
إخباره بالرشاكة قبل البيع والغار ضامن،لذا فقد حكم القايض بعدم استحقاق املدعي ملا 
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يدعيه، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالرياض، وبناء عىل املعاملة 
املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض املكلف برقم ٣٥١٢٠٧٩٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٥٩٤٢١٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ، ويف 
يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٤/١٠هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١٠، وفيها حرض )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن )...( بموجب الوكالة 
وإقامة  املطالبة  فيها  له  املخول  الدرعية رقم ٣٤٧٨٦٢٥٣،  كتابة عدل حمافظة  الصادرة من 
الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح وطلب 
اليمني ورده واالمتناع عنه وغريه، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( قائال يف دعواه عليه: إن هذا احلارض اشرتى من رشيك موكيل )...( 
حمل خضار وفواكه بنظام التقبيل يف حي )...( بالرياض شارع )...( املكون من ستة فتحات، 
مقابل ثمن وقدره مخسامئة ألف ريال، وهذا املحل رشاكة بني موكيل وبني البائع وهو مسجل 
الرضر  البيع وتعويض موكيل عن  فأطلب فسخ  بالبيع،  البائع ومل يرض موكيل   )...( باسم 
احلاصل عليه، هكذا ادعى، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه: أجاب ما ذكره املدعي وكالة من 
الرشاء وثمنه فصحيح، وما ذكره من كون موكله رشيكا للبائع فال علم يل بذلك، وبعرض 
ذلك عىل املدعي وكالة أجاب بأن موكيل قد أخرب املدعى عليه برشاكته يف املحل املذكور بعد 
ما ذكره  املدعى عليه أجاب:  املدعى عليه، وبعرض ذلك عىل  باسم  املحل  نقل  البيع وقبل 
املدعي وكالة من إخبار موكله يل بالبيع فصحيح، ولكنه مل يقدم يل ما يثبت رشاكته، وقد قمت 
املدعي  وكيل  وبني  بينه  بأن  وأخربين  ذلك،  فنفى  املحل  يف  رشاكة  وجود  عن  البائع  بسؤال 
واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  الرشاء،  بعد  إال  بذلك  خيربين  ومل  سابقة  مشاكل 
ملا  املدعي وفقا  أن  الرشاء، وبام  بعد  إال  املدعى عليه برشاكته  بأنه مل خيرب  املدعي  أقر  وحيث 
العلم ومنهم شيخ اإلسالم  املدعى عليه والغار ضامن كام هو مقرر عند أهل  ادعاه قد غر 
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ابن تيمية رمحه اهلل كام يف الفتاوى الكربى بام نصه: )ولو واطأ املالك رجال عىل أن يبيع داره 
املواطأة وكالة وإن مل يأذن يف  الوكالة فهل جتعل هذه  يبيعها بطريق  أنه  للبائع ال  ويظهر أهنا 
التغرير فهل يعاقب بجعل  بيع فاسد لكن قصد  فإنه ما أذن يف  لنفسه أم جيعل غرورا  بيعها 
البيع صحيحا أم بضامن التقرير(، لذا فلم يثبت لدي استحقاق املدعي ملا يدعيه عىل املدعى 
عليه، وأخليت سبيل املدعى عليه، وبه حكمت، وبعرض احلكم عىل املدعي قرر عدم القناعة 
وطلب االستئناف وأجيب لطلبه، وأفهم بأن عليه تقديم الئحة اعرتاضية عىل احلكم خالل 
ثالثني يوما من تسلمه صورة احلكم بعد يومني، يسقط بعدها حقه يف االستئناف ويكتسب 
احلكم القطعية، وفقا للامدة ١٨٧ من نظام املرافعات الرشعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٤٥: ٠٨، وفيها عادت املعاملة من الدائرة الثانية لتدقيق القضايا احلقوقية ملحكمة االستئناف 
املتضمن:  ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٦٣٠١٧ رقم  القرار  وبرفقها  بالرياض 
وبدراسة الصك وصورة الضبط والالئحة وأوراق املعاملة يالحظ باألكثرية أن فضيلته مل 
يتأكد من علم املدعي بالبيع، وهل اعرتاض يف احلال أم ال؟ وهل ما ذكره سببا ملا حكم به 
ينطبق عىل هذه الدعوى أم ال؟ وهل الرشاكة ثابتة حتى يصح ما سبب به فضيلته ملا حكم به 
أم ماذا؟ قايض استئناف )...( ختم وتوقيع وله وجهة نظر قايض استئناف )...( ختم وتوقيع 
رئيس الدائرة )...( ختم وتوقيع. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم اهلل بأن علم املدعي 
من البيع واعرتاضه يف احلال ال أثر له يف هذه الدعوى، وإنام املؤثر هو علم املدعى عليه أن 
املدعي رشيك، فلو علم املدعى عليه بالرشاكة واشرتى دون إذن الرشيك لقام حق املدعي 
يف دعواه، أما مع عدم علمه بالرشاكة فال وجه لدعوى املدعي لكونه غر املدعى عليه بعدم 
إثبات رشاكته وإظهارها لتعلم، وإال لبطلت بيوع الناس ومعامالهتم يف كل دعوى للرشاكة 
غري ظاهرة، وأما مناقشة هل الرشاكة ثابتة أم ال فال وجه له مع عدم إثبات علم املدعى عليه 
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أثر عليه، وباهلل  املدعى عليه مل يكن هلا أي  يعلم هبا  ثابتة ومل  الرشاكة  فلو كانت  بالرشاكة، 
التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا احلقوقية بمحكمة 
برقم )٣٥١٥١٠١٢٣(  بالرياض  العامة  املحكمة  الواردة من  املعاملة  بالرياض عىل  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٢هـ، واملقيدة لدينا برقم )٣٥١٥١٠١٢٣( وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ 
باملحكمة / )...(، املسجل برقم )٣٥٢٠٤١٥٨(  القايض  الصادر من فضيلة  املرفق هبا الصك 
و  الصك  وبدراسة   ،)...( ضد /  وكالة   )...( بدعوى /  اخلاص  ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ،  وتاريخ 
صورة ضبطه والالئحة وأوراق املعاملة مل يظهر لألكثرية ما يوجب النقض بعد اجلواب األخري، 

وصىّل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ا٧تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٢٩٤٣١٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٠ رقم القرار: ٣٥٢٧٤٢٦٣ 

بيعا-اتسلاجتاريا-اعدماإمتاماتلبيعا-اطمبارداتلثمنا-اإنكاراسبضها-اشيكا-احتققامنا
رصفها-اإلزتمابلداتلثمن.

1ا-مااجاءايفاتلكشافا)1/٦ال(: “ فأمااإناأنكلهاثلاثبتافادعىاسضاءاأواإبلتءاسابقاا
ماا فقاللا ألفًاامناسلض،ا تدعىاعميها فموا نصًا،ا ببّينةا أتىا وإنا منه،ا ملايقمعا إلنكارها
تسرتضتامنهاشيئا،اأوامناثمنامبيعافقاللامااتباعتامنهاشيئا،اثلاثبتاأنهاتسرتضاأوا
تشرتىاببينةاأواإسلترافقاللاسضياهامناسبلاهذتاتلوست،اأواأبلأينامناسبلاهذتاتلوست؛ا
ملايقبلامنهاولواأسامابهابينة؛األناتلقضاءاأواتإلبلتءاالايكوناإالاعناحقاسابق،اوإنكارا

تحلقايقايضانفياتلقضاءاأواتإلبلتءامنه،افيكونامكذباالدعوتهاوبيناهافالاتقمع”.
٢ا-تملادةا)٦٨(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعي دعواه ضد الرشكة املدعى عليها طالبا إلزامها برد مبلغ قدره مائة واثنا عرش 
ألفا ومخسامئة ريال ثمن اسم جتاري عقاري اشرتاه من املدعى عليها ومل تسلمه له، وبعرض 
البينة من  الدعوى عىل وكيل املدعى عليها أنكر قبض موكلته للمبلغ املدعى به، وبطلب 
إفادة  وردت  وقد  عليها،  املدعى  الرشكة  ألمر  مسحوب  باملبلغ  شيك  صورة  قدم  املدعي 
مؤسسة النقد متضمنة رصف الشيك من قبل املدعى عليها، وبعد طلب اجلواب من وكيل 
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الرشكة طلب مهلة لذلك فرفض القايض إمهاله، ونظرًا ألنه ال جيوز تكرار املهلة جلواب 
واحد إال لعذر مقبول، وألن وكيل املدعى عليها أنكر يف جوابه تسلم املبلغ، وألن كل ادعاء 
بعد إنكاره يعد تكذيبا لدعواه فال يقبل منه، لذا فقد حكم القايض عىل الرشكة املدعي عليها 
بأن تسلم للمدعي املبلغ املدعى به، فاعرتض وكيل املدعى عليها، وصدق 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   ٣٣٧٩٩٥١٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠٤/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٣٢٩٤٣١٨
سعودي   )...( حرض  ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٣/٠٤/٢٧هـ، 
بوكالته عن )...(، بموجب  الوكيل عن )...(  املدين رقم )...(  السجل  اجلنسية بموجب 
بشامل جدة رقم ٦٧٣٤٢ يف ١٤٣٣/٧/٣٠هـ،  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة 
واملخول له فيها حق املداعاة واملخاصمة وسامع الدعاوى والرد عليها.ا.هـ، والوكيل عن 
الثانية بشامل جدة رقم ٣٤٤٩٣١٣٦ يف  العدل  الوكالة الصادرة من كتابة  )...( بموجب 
عليها  والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة  املرافعة  حق  فيها  له  واملخول  ١٤٣٤/٤/٢١هـ، 
والصلح. ا.هـ وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
الوكيل عن )...( بصفته مدير الرشكة يف رشكة )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بشامل جدة رقم ٣٤١٤٣٩٧٦٧ يف ١٤٣٤/١١/٦هـ، واملخول له فيها حق 
املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها. ا.هـ وادعى األول قائال: إن موكيل )...( 
أن يشرتي  املدعى عليها رشكة )...(  الرشكة  اتفق مع  قد  بصفته وكيال عن زوجته )...( 
اسام جتاريا عقاريا )...( مقابل مبلغا قدره مئة واثنا عرش ألفا ومخسمئة ريال، وقد استلمت 
املدعى عليها كامل القيمة وامتنعت من إمتام عملية البيع، أطلب إلزام املدعى عليها بتسليم 
املبلغ املدعى به وقدره مئة واثنا عرش ألفا ومخس مئة ريال، هكذا ادعى، وبعرض ذلك عىل 
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املدعى عليه وكالة أجاب قائال: ما ذكره املدعي وكالة كله غري صحيح، وموكلتي مل تستلم 
املبلغ املدعى به من املدعية  من املدعية أي مبلغ مايل، ومتى ثبت أن موكلتي قد استلمت 
)...( فإن موكلتي مستعدة بام يتقرر عليها، هكذا أجاب، وبسؤال املدعي وكالة عن بينته أبرز 
شيكا وجرى اطالعنا عليه وهذا نصه: )جمموعة )...( املالية التاريخ: ١٤٢٩/٠٩/٠٦هـ 
رقم الشيك: ٠٠٠١١٥ ادفعوا بموجب هذا الشيك ألمر رشكة )...( مبلغا قدره مئة واثنا 
جدة  يف   )...( الرشكة  امتياز  حق  واضحة(  غري  )كلمة  غري  ال  ريال  مئة  ومخس  ألفا  عرش 
اإلمضاء )...( (. ا.هـ، وكنا قد كتبنا ملؤسسة النقد العريب لالستفسار عن الشيك املذكور 
آنفا بموجب كتابنا رقم: ٣٤٢٧٦٣٩٢٣ يف ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، فوردنا اجلواب برقم ١٩٢ 
ـ ٣٥ يف ١٤٣٥/٠١/١٥هـ ونص احلاجة منه: )إشارة خلطابكم رقم ٣٤٢٧٦٣٩٢٣ يف: 
١٤٣٤/١٢/٢٥هـ بشأن دعوى )...( ضد رشكة )...( وطلبكم اإلفادة عن الشيك رقم 
والتأكد من رصفه،  املالية  املسحوب عىل جمموع )...(  ٠٠٠١١٥ يف ١٤٢٩/٠٩/٠٦هـ 
نود إفادة فضيلتكم بأن املؤسسة قامت بمخاطبة جمموعة )...( املالية بشأن املوضوع أعاله 
وتلقت إجاباهتم ومفادها أنه تم رصف الشيك لصالح املدعى عليها(. ا.هـ وبعرض ذلك 
عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائال: أطلب مهلة للجواب، هكذا أجاب، عند ذلك جرى 
إفهامه مرتني وثالثا وأنه إذا مل جيب فسوف يتم السري يف الدعوى وأنه ال داعي للمهلة، فقرر 
املدعى عليه وكالة  فبناء عىل ما سلف، وألن  قائال: أطلب مهلة للجواب، هكذا أجاب، 
املدعي  وأقام   )...( املدعية  من  مايل  مبلغ  ألي  موكلته  استالم  وأنكر  املدعي  دعوى  أنكر 
أن  النقد  إفادة مؤسسة  املرصود أعاله وقد تضمنت  الشيك  تؤيد دعواه، وهي  بينة  وكالة 
املدعى عليها قد سحبت املبلغ حمل الدعوى،وقد طلب املدعى عليه وكالة مهلة للجواب 
الثامنة والستون من نظام  املادة  للمرافعة، وقد جاءت  له، بل يعد تطويال  وطلبه ال داعي 
املرافعات ونصها: )إذا دفع أحد الطرفني بدفع صحيح وطلب اجلواب من الطرف اآلخر 
فاستمهل ألجله فللقايض إمهاله متى رأى رضورة ذلك، عىل أنه ال جيوز تكرار املهلة جلواب 
واحد إال لعذر يقبله القايض(، وطلب املدعى عليه وكالة ليس له رضورة، وعىل فرض أن 
املدعى عليه وكالة دفع بدفٍع فإنه ال يقبل، ألنه قد أنكر يف جوابه استالم املبلغ، فكل ادعاء 
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الكشاف ٣٤١/٦: )فأما  يقبل منه، قال يف اإلقناع ورشحه  يعد تكذيبا لدعواه، فال  بعده 
إن أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا إلنكاره مل يسمع منه، وإن أتى ببّينة نصًا، فلو 
ادعى عليه ألفًا من قرض، فقال: ما اقرتضت منه شيئا، أو من ثمن مبيع فقال: ما ابتعت 
منه شيئا، ثم ثبت أنه اقرتض أو اشرتى ببينة أو إقرار فقال: قضيته من قبل هذا الوقت، أو 
أبرأين من قبل هذا الوقت؛ مل يقبل منه ولو أقام به بينة؛ ألن القضاء أو اإلبراء ال يكون إال 
عن حق سابق، وإنكار احلق يقتيض نفي القضاء أو اإلبراء منه، فيكون مكذبا لدعواه وبينته 
فال تسمع(، لذلك كله فقد أمرت املدعى عليها رشكة )...( أن تسلم للمدعية: )...( مبلغا 
قدره مئة واثنا عرش ألفا ومخس مئة ريال، وبذلك قضيت، وبإعالن احلكم قرر املدعي وكالة 
قناعته به، أما املدعى عليه وكالة فقرر عدم القناعة واستعد لتقديم الئحة اعرتاضية، فجرى 
اعتبارا  يوما  تقديم الئحته خالل ثالثني  له احلق يف  بأن  تسليمه نسخة من احلكم، وأفهم 
من تاريخ هذا اليوم، وإذا انتهت املدة ومل يقدم الئحته سقط حقه يف االعرتاض، واكتسب 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسّلم.  التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل  احلكم القطعية، وباهلل 

حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
االستئناف بالدائرة احلقوقية األوىل بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل 
املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة املكلف برقم ٣٣/٧٩٩٥١٨ 
وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
العامة بمحافظة جدة، واملسجل بعدد ٣٥٢٣٢٤٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٤هــ، واملتضمن 
دعوى )...( ضد )...( بصفته مديرًا يف رشكة )...( واملحكوم فيه بام دون باطنه، وبدراسة 
احلكم وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقرر باألكثرية املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.





قر�ض
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
 ٣٤١٠٦٦٥٣ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
وتاريخ   ٣٤٥٥٧٢٦٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٠٣هـ،  وتــاريــخ 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  ١٤٣٤/٠٣/٠٣هـ 
وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بغرب مكة برقم ٣٤٣١٣٠١٠ يف ١٤٣٤/٣/١٥هـ، والتي ختوله حق املرافعة 
إلخ،  اليمني  وطلب  والتعديل  واجلرح  واإلنكار  عليها  والرد  الدعاوي  وسامع  واملدافعة 
وادعى األول قائال: إن املدعى عليه طلب مني إقراضه ليتزوج، فطلب مني أواًل مخسني ألفا 
فسلمتها له، ثم طلب مني مائة ومخسني ألف ريال فسلمته له، ثم طلب مني مئتي ألف ريال 
فسلمتها له، ثم طلب مني مئتي ألف ريال فسلمتها له، وجمموع ذلك ستامئة ألف ريال وكان 
ذلك يف عام ١٤١٥هـ، أطلب احلكم عليه بتسليمها يل، وأسأل وكيله اجلواب، هذه دعواي، 
فعرضتها عىل املدعى عليه وكالة فقال: إنني مل أتبلغ بصحيفة الدعوى، وأطلب إمهايل إىل 
اجللسة القادمة إلحضار اإلجابة، هكذا أجاب، ثم سألت املدعي: ما صلتك باملدعى عليه؟ 
فقال إن بيني وبينه تعاماًل جتاريًا ورشاكة قبل تاريخ القرض؛ لذلك أقرضته وإال فليس بيني 
وبينه قرابة وال صداقة. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان وقدم املدعى عليه وكالة عريضة 
جواب مفادها أن ما ذكر املدعي يف دعواه من إقراضه ملوكيل ستامئة ألف ريال فغري صحيح، 
وليس له يف ذمة موكيل أي حق، وإنام هذه دعوى كيدية أراد منها الكيد ملوكيل ملا أقام عليه 
املدعي غري مقبولة  إن دعوى  ثم  املحكمة،  القايض هبذه   )...( الشيخ  لدى  موكيل دعوى 
حسب العرف الدارج بني الناس؛ ألن الزواج ال يكلف هذه التكاليف الباهظة، خاصة أن 
موكيل من البادية وزواجهم ال تدفع فيه هذه املبالغ ا.هـ و أحرض املدعي )...( ... اجلنسية 
بموجب اإلقامة رقم )...( وشهد بقوله: إنني أعرف )...( و )...( وقد كنت مالزمًا لـ)...( 
وصديقًا لالثنني صداقة محيمة نجتمع كل يوم أكثر من مرة وبيننا حمبة كاإلخوان، وأشهد أنه 

 لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٠٦٦٥٣ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠٨ رقم القرار: ٣٥١٠٨٤٢٩ 

عدما إليهاا-ا تلليبةا تطلقا شاهدا-ا شهادةا تلدعوىا-ا إنكارا بدلها-ا ردا طمبا سلضا-ا
توثيقاتلدينا-امالءةاتملدعىاعميها-ارفضاسبولايمينها-ارداتلدعوى.

سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)لوايعطىاتلناسابدعوتهلاالدعىارجالادماءاسوماوأموتهللا
ولكناتليمنياعىلاتملدعىاعميه(.

وبعرض  منه،  اقرتضه  مايل  مبلغ  برد  إلزامه  طالبا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
واحدًا  شاهدًا  أحرض  املدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها،  أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى 
منها وال  أقوى  ما هو  يعارضها  أال  فيها  الشهادة يشرتط  فشهد بصحة دعواه، ونظرًا ألن 
مع  سيام  ال  الريبة  إىل  تدعو  أمور  فيها  وجد  الشاهد  شهادة  وألن  والشك،  الريبة  تدخلها 
سكوت املدعي عن املطالبة مدة طويلة، وألن املدعي مل يوثق املبلغ الذي سلمه بشيك أو 
إيداع يف حساب املدعى عليه مع أنه كان يوثق ما هو أقل منه، وألن املدعى عليه قدم كشف 
حسابه لفرتة ادعاء إقراضه من املدعي واتضح منه مالءته وأنه حييل وحيال عىل حسابه مبالغ 
كبرية تفوق املبلغ املدعى به، وألن البينة غري املعتربة رشعًا كعدمها، وألن املدعى عليه رفض 
يمني املدعى عليه، لذا فقد حكم القايض برد الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
 ٣٤١٠٦٦٥٣ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
وتاريخ   ٣٤٥٥٧٢٦٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٠٣هـ،  وتــاريــخ 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  ١٤٣٤/٠٣/٠٣هـ 
وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بغرب مكة برقم ٣٤٣١٣٠١٠ يف ١٤٣٤/٣/١٥هـ، والتي ختوله حق املرافعة 
إلخ،  اليمني  وطلب  والتعديل  واجلرح  واإلنكار  عليها  والرد  الدعاوي  وسامع  واملدافعة 
وادعى األول قائال: إن املدعى عليه طلب مني إقراضه ليتزوج، فطلب مني أواًل مخسني ألفا 
فسلمتها له، ثم طلب مني مائة ومخسني ألف ريال فسلمته له، ثم طلب مني مئتي ألف ريال 
فسلمتها له، ثم طلب مني مئتي ألف ريال فسلمتها له، وجمموع ذلك ستامئة ألف ريال وكان 
ذلك يف عام ١٤١٥هـ، أطلب احلكم عليه بتسليمها يل، وأسأل وكيله اجلواب، هذه دعواي، 
فعرضتها عىل املدعى عليه وكالة فقال: إنني مل أتبلغ بصحيفة الدعوى، وأطلب إمهايل إىل 
اجللسة القادمة إلحضار اإلجابة، هكذا أجاب، ثم سألت املدعي: ما صلتك باملدعى عليه؟ 
فقال إن بيني وبينه تعاماًل جتاريًا ورشاكة قبل تاريخ القرض؛ لذلك أقرضته وإال فليس بيني 
وبينه قرابة وال صداقة. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان وقدم املدعى عليه وكالة عريضة 
جواب مفادها أن ما ذكر املدعي يف دعواه من إقراضه ملوكيل ستامئة ألف ريال فغري صحيح، 
وليس له يف ذمة موكيل أي حق، وإنام هذه دعوى كيدية أراد منها الكيد ملوكيل ملا أقام عليه 
املدعي غري مقبولة  إن دعوى  ثم  املحكمة،  القايض هبذه   )...( الشيخ  لدى  موكيل دعوى 
حسب العرف الدارج بني الناس؛ ألن الزواج ال يكلف هذه التكاليف الباهظة، خاصة أن 
موكيل من البادية وزواجهم ال تدفع فيه هذه املبالغ ا.هـ و أحرض املدعي )...( ... اجلنسية 
بموجب اإلقامة رقم )...( وشهد بقوله: إنني أعرف )...( و )...( وقد كنت مالزمًا لـ)...( 
وصديقًا لالثنني صداقة محيمة نجتمع كل يوم أكثر من مرة وبيننا حمبة كاإلخوان، وأشهد أنه 
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كان بني )...( و )...( معامالت مالية من رشاء عقارات ورشاكات بينهام، وكنت مطلعًا عىل 
دعوة  من  األول  خرج  حينام  لـ)...(  قال   )...( حرضت  ١٤١٥هـ  عام  ويف  كله،  ذلك 
ألصهاره احلديثني قال: يا )...( أبغى أتزوج تكفى ساعدين وخذ اليل تبي، قال )...(: طيب 
ريال،  ألف  املجلس مخسني  ذلك  بمكة وسلم يف   )...( بيت  ثم حرضت يف جملس  أبرش، 
ريال،  ألف  مئتي  سلمه  وبعدها  ريال،  ألف  ومخسني  مائة  سلمه  أسبوعني  بقرابة  وبعدها 
وبعدها سلمه مئتي ألف ريال، وكان كل ذلك يف املكان نفسه وكان الوقت مغربًا أو عشاء 
التي ذكرهتا، هكذا شهد،  الدفعات  كان ذلك، وقد سلمه هذا عىل  أي شهر  أذكر يف  وال 
فسألته: ما احلديث الذي دار أثناء تسليم املبالغ؟ فقال: كان يدور يف موضوع الزواج وماذا 
أو  أو دين  املبلغ قرض  التسليم هذا  أو )...( عند  سيفعل، )...( ثم سألته هل قال )...( 
التي طلبت مني للزواج، ثم  الفلوس  سلفة، فقال: ال مل يقولوا ذلك لكن قال )...( هذه 
سألته: ما معنى قول )...( خذ اليل تبي؟ فقال: إنه يقصد ساعدين يف الزواج بنقد وخذ بدهلا 
من الرشاكات التي بيني وبينك يف األرايض إذا بعنا، ثم سألته: كيف كان وضع )...( املايل؟ 
فقال: كان وضعه سيئًا وقد ساعده )...( يف أكثر من مرة، ثم سألته عن )...( هل هو ميلء؟ 
فقال: نعم هو مبسوط وعنده خري، فسألته: هل من عادته أن يقرض الناس؟ فقال: ال ليس 
من عادته ذلك، لكن لقرب )...( منه ورشاكته له أقرضه، فسألته ملاذا: مل يسلمه بشيك؟ 
فقال: إن )...( أحيانا يتعامل بالنقد والغالب بشيك وذلك إذا كان املبلغ كبريًا، فسألته: من 
كان حارضًا معكم أثناء التسليم؟ فقال: ال يوجد معنا أحد بل نحن الثالثة فقط. فسألته هل 
أخذ )...( عىل )...( سندًا أو إقرارًا باالستالم؟ فقال: ال مل أره أخذ شيئًا من ذلك، فسألته: 
هل رأيت )...( هبذا القرض بعد التسليم؟ فقال: ال مل أره طالبه، ثم سألته: هل وقع بني 
الطرفني اختالف بعد ذلك؟ فقال: نعم، قد اختلفوا وأقام بعضهم عىل بعض دعاوي، ثم 
سألته: متى كان االختالف؟ فقال: بدأ االختالف يف عام ١٤١٧هـ، ثم سألته: أال ترى أن 
الستامئة ألف ريال كبرية عىل الزواج؟ فقال: إن )...( توسع يف الزواج واستأجر قاعة كبرية 
وأومل بذبائح وأحرض مغنني ال تقل أجرهتم عن تسعني ألف ريال، ثم جرى وعظ الشاهد 
وتذكريه باهلل عز وجل، فقال: مل أشهد إال بام علمت أنه حق، هكذا قرر. ويف جلسة أخرى 
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حرض املدعي وحرض حلضوره املدعى عليه أصالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، وقدم عريضة جواب مفادها أن دعوى املدعي خمالفة للعادة والعرف فهي 
مرفوضة أصال، ثم إنه يعلم لدى عامة الناس وخاصتهم أن أهل منطقة املدعي ليس لدهيم 
التهاون والتفريط لألموال ليقرضوا ستامئة ألف ويسكتوا طيلة هذه السنني، وفيها أيضًا أن 
املدعي مدفوع من آخرين ليقيم هذه الدعوى الباطلة لإلرضار يب، ثم إن لدي البينة عىل أن 
املدعي أقر يف عام ١٤٢٢هـ أنه ليس له يف ذمتي يشء وال رشاكة كلمة )...( فقال املدعي له 
ليس يل يف ذمة )...( يشء، ثم إنني أقرضت املدعي مخسة ماليني ومائة ألف ريال بموجب 
شيكات وسندات قرض حسن موقعه بتوقيعه وتقدمت هبا هلذه املحكمة لسداد هذا الدين، 
واعرتف بأنه استلم مني مليون وستامئة ألف ريال وذلك يف الدعوى املنظورة لدى الشيخ 
إلمتام  مبلغا  يقرضني  أن  منه  وأطلب  ويستلمه  املبلغ  هذا  أقرضه  أن  يعقل  فهل   ،)...(
زواجي؟ ثم إن لدي البينة عىل مالءيت يف ذلك الوقت أعني زواجي الذي تم يف عام ١٤١٥هـ 
فلست بحاجة أن أقرتض من املدعي شيئًا، فأما الشاهد الذي أحرضه املدعي فقد شهد زورًا 
وتكلم بخالف الواقع وأطعن فيه ويف شهادته، أما هو فكان ال يصيل أراه حترض الصالة وهو 
جالس ال يقوم إليها، وأما شهادته فهي متناقضة ومردودة، فمن ذلك قوله أنه كان حيرض 
وجيلس معنا دائاًم وهذا غري صحيح، بل كان سائقًا للمدعي وجيلس يف سيارته ينتظر ولو 
عرش ساعات وال يتجرأ أن جيلس معنا، ثم إنه ذكر أن بينه وبني املدعي رشاكات وأعامل 
وذكر أن أحوايل املادية ضعيفة، فكيف جيتمع مثل هاتني احلالتني، ثم سألت املدعى عليه هل 
لديه بينة عىل طعنه يف الشاهد الذي أحرضه املدعي؟ فقال: ليس لدي بينة، ثم أبرز املدعي 
صورة من عقد النكاح يتضمن زواج املدعى عليه من )...( عىل مهر قدره مخسون ألف ريال 
ودون رشوط يف ١٤١٥/٦/٧هـ رقم ١٤/١٠٤ والصادر من هذه املحكمة، ثم قال املدعى 
الدعاوى  الئحة  عليه  نصت  بام  دعواه  عن  النظر  رصف  بعد  املدعي  جمازاة  أطلب  عليه: 
زواجه  وقت  مالءته  عىل  ودليال   )...( شاهده  إلحضار  عليه  املدعى  استعد  ثم  الكيدية، 
املذكور. ويف جلسة أخرى حرض املدعي واملدعى عليه أصالة وقدم الثاين ورقة من كشف 
حسابه مؤرخة يف ١٤١٤/٣/١٤هـ املوافق ١٩٩٣/٨/١٣م عىل مطبوعات البنك )...( 
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الالفتة  املبالغ  من  فيه  فوجدت  األصل،  طبق  صورة  بأهنا  البنك  تصديق  بأعاله  التجاري 
بستة  آخر  وشيك  ١٩٩٣/٨/٣م،  يف  ريال  ألف  ستامئة  و  بمليون  منه  صدر  شيك  للنظر 
ماليني ريال يف ١٩٩٣/٨/٤م، وشيك بامئة و مخسني ألف ريال يف ١٩٩٣/٨/٤م، ومثلها 
أيضًا يف ١٩٩٣/٨/٥هـ، وشيك بامئتني و مخسة وأربعني ألفا يف ١٩٩٣/٨/٨هـ، كل هذه 
ثامنية  ١٩٩٣/٧/٣١م  يف  املذكور  بحسابه  تلقى  كام  عليه  املدعى  من  صدرت  الشيكات 
ماليني ريال بشيك ويف ١٩٩٣/٨/٨م ثالثامئة ومخسني ألف ريال بشيك، كام أبرز املدعى 
عليه سند القبض رقم ١٢٢ يف ١٤١٤/٩/١٢هـ الصادر من املدعي عىل مطبوعات املدعى 
عليه بأن املدعي استلم من املدعى عليه مليوين ريال قرضة حسنة، ومثله أيضًا برقم ١٠٦ أنه 
استلم من املدعى عليه مليون وستامئة ألف ريال بالشيك رقم ٣٨٨٦٦٥٤ يف ١٩٩٣/٨/٣هـ 
قرضة حسنة واملذيل بتوقيع املدعي كام أبرز صورة من الشيك الصادر من البنك )...( برقم 
٧٤٠٧٥٥ يف ٢٣/فرباير/١٩٩٤م ألمر احلقوق املدنية بمكة حيمل مليوين ريال، ذيل بأنه 
بيننا وبني )...(، وأسفل منه تذييل من املدعي بتوقيعه استلمت أصل هذا  املعاملة  إلهناء 
الشيك قرضة حسنة قال املدعي، وبسؤال املدعى عليه عن استشهاده هبذا الشيك قال: إنه 
كانت بيني وبني )...( وحكم عليه بتسليمي هذا املبلغ وجريت الشيك للمدعي واستلمه، 
وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب قائاًل: أما املبلغ الذي يف كشف احلساب الصادر من البنك 
)...( فصحيح أنه استلمت املليون وستامئة ألف ريال لكنها رشاكة بيني وبينه، وأما سندات 
البنك  الصادر من  الشيك  املدعى عليه وألصق توقيعي عىل صورها، وأما  القبض زورها 
)...( فلم أستلمه والتذييل املذكور عليه مزور عيل، هكذا قرر، وبسؤال املدعى عليه عن 
شاهده الذي وعد بإحضاره وقال: إنه حاليًا يف املدينة ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( األخري  وأحرض  عليه  واملدعى 
فشهد بقوله: إنني كنت رشيكا ل )...( و )...( وانفضت رشاكتنا، وأشهد أين رأيت )...( 
هذا احلارض سلم )...( هذا احلارض مليوين ريال بشيك جريه له باسمه واستلمه )...( وقد 
أتى إيل )...( و )...( قبل أكثر من سنة يف معرض السيارات وقالوا يل نبي”نشكي” )...(، 
قلت لكم يشء عنده، قال: )...( يل عنده ثالثون مليون، وقال يل )...( أنا الذي”دزيت” 
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)...( عىل )...( وأنا أقدر أطلعه واشهد انه حينام وقعت بيننا وبني )...( خصومة أردت أنا 
و )...( أن نشتكي )...( وجينا إىل )...( قلنا له لك يشء عند )...( قال أبد مايل عنده يشء، 
فوضت أمري هلل، وكان ذلك قبيل شكوانا ل )...( عام ١٤٢٠هـ أو ١٤٢١هـ هكذا شهد 
وبعرض الشاهد وشهادته عىل املدعي قال: الشاهد موظف ومعقب لدى )...( واما شهادته 
فام شهد به أنني قلت: مايل عند )...( يشء فغري صحيح، ثم كيف اذكر له ما بيني وبني )...( 
وهو مل يستخرج حقه من )...( وما ذكره أن )...( دفعني هلذه الدعوى غري صحيح هكذا 
قال وبعرض ما ذكر املدعي عىل الشاهد قال: لست موظفا لدى )...( وال معقبا بل أنا يل 
عميل يف بيع الشاحنات وال تربطني ب )...( حاليا رابطة ومن حني اشتكيناه واصطلحنا 
شكاين   )...( إن  يل  وقال   )...( يل  حرض  حينام  املايض  العام  إال  أره  مل  ١٤٢٢هـ  عام  معه 
أريدك تصلح بيننا، هكذا قال، وبعرضه عىل املدعى عليه قال: ما ذكره املدعي أن الشاهد 
ثم  قال،  هكذا  لدي،  يعمل  أن  عن  غني  وهو  صحيح  غري  لدي  معقب  أو  موظف   )...(
سالت املدعي هل لديه بينه عىل أن الشاهد يعمل لدى املدعى عليه قال: ليس لدي بينه عىل 
بينه، ثم سالت الطرفني هل لدهيام ما  أن الشاهد يعمل لدى املدعى عليه قال: ليس لدي 
املبلغ الذي سلمه  يضيفانه فقاال: ال ليس لدينا ما نضيفه، ثم سألت املدعي: ملاذا مل يوثق 
بشيك أو إيداع يف حساب املدعى عليه مع أنه كان يوثق ما هو أقل منه؟ قال ذاك تفريط مني 
ولو كنت أعلم أن األمور ستصل هلذا املبلغ مل أترك التوثيق، ثم سألت املدعي: ملاذا سكت 
طيلة هذه املدة؟ قال: لقد وقع بعض املوانع منعتني مثل اخلسارة التي وقعت عيل وهربت 
من البلد بسببها، فسألته: كم لبثت خارج البلد؟ قال: أقمت ثامنية أشهر ثم عدت، هكذا 
حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفع  جرى  القضية  يف  واحلكم  والنظر  وللتأمل  أجاب، 
الطرفان فعرضت الصلح عىل الطرفني فلم يتوجها إليه، وبعد النظر يف الدعوى واإلجابة 
وما قدمه الطرفان من شهود وأوراق، وألن دعوى املدعي تنحرص بطلب رد بدل القرض 
الذي أقرضه للمدعى عليه، واألخري ينكر هذا القرض ومل يقم املدعي بينة عىل دعواه سوى 
هذا الشاهد، وألن الشهادة يشرتط فيها أال يعارضها ما هو أقوى منها وال تدخلها الريبة 
والشك. وبعد التأمل يف شهادة الشاهد وجدت فيها أشياء تدعو إىل الريبة، من ذلك قوله: 
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إن املبلغ سلم عىل دفعات ويف مكان واحد وبحضورهم الثالثة وحدهم دون غريهم، وال 
خيفى أن مثل ذلك يصعب وقوعه أن يقع، واملبلغ يسلم عىل دفعات وال حيرض معهم أحد 
غريهم، ومن ذلك أن املدعي سلم ذلك املبلغ نقدا يف كل مرة، ومعلوم أن العادة اجلارية بني 
الناس أن هذا املبلغ بل ما هو أقل منه ال يسلم نقدا احتياطا واحرتازا خاصة وأن املدعي 
تاجر ومثله عادة يمتهن التعامل باملال وحيتاط له، بل املدعي ظهر من األوراق التي أبرزها 
املدعى عليه أنه يسلم املبالغ للمدعى عليه إما بشيك أو أمر بإيداع عىل حسابه وهي أقل من 
عموم  وعوائد  عليه  املدعى  زواج  إلمتام  كان  املبلغ  إن  قوله:  ذلك  ومن  به،  املدعى  املبلغ 
الناس شاهدة بأن الزواج ال يكلف هذا املبلغ بل وال نصفه، خاصة مع ما أحرضه املدعي 
ألفا، وكذلك ما ذكره أن اخلصومة  املهر مخسون  املدعى عليه، وأن  من صورة عقد نكاح 
املبلغ إال متأخرا، ومما  الطرفني من عام ١٤١٧هـ ومع ذلك مل يدع املدعي هبذا  بدت بني 
يدفع دعوى املدعي عموما أن املدعى عليه أثبت بكشف حسابه أنه قبيل زواجه كان حييل 
أن  املدعي  يكذب دعوى  مما  به وذلك  املدعى  املبلغ  تفوق  كبرية  مبالغ  وحيال عىل حسابه 
املدعى عليه كان حني زواجه حمتاجا، وأيضا فام شهد به الشاهد )...( دليل مكذب لدعوى 
املدعي فإنه إقرار من املدعي أنه ليس له يف ذمة املدعى عليه يشء وهذا اإلقرار واقع بعد 
الزمن الذي يذكره املدعي وقتا لالقرتاض، وال شك أن هذا اإلقرار مكذب لدعوى املدعي 
وشاهده الذي أحرضه ويكفي يف رد شهادة الشاهد هذا اإلقرار الذي شهد به )...(، ثم ان 
سكوت املدعي طيلة هذه املدة التي تقارب عرشين سنة ملفت للنظر وداع إىل الشك يف هذه 
الدعوى مع ترصيح شاهد املدعي أن اخلالفات بني الطرفني نشبت من عام ١٤١٧هـ فكيف 
يسكت مع وجود الداعي إىل الشكوى وهو اخلالف طيلة هذه املدة لذلك كله وألن البينة 
غري املعتربة رشعا كعدمها، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: )لو يعطى الناس بدعواهم الدعى 
رجال دماء قوم وأمواهلم ولكن اليمني عىل املدعى عليه( متفق عليه، لذلك كله فقد عرضت 
اليمني للمدعي من املدعى عليه فقال ال ارغب يف يمينه فلام تقدم مجيعا فقد رددت دعوى 
املدعي وبه حكمت وأفهمت املدعي بان له اليمني عىل املدعى عليه متى رغبها بنفي دعواه 
وبعرضه عىل املدعي مل يقنع به، فأفهمته بتعليامت االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 
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نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٢هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
االستئناف بالدائرة احلقوقية األوىل بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل 
املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٥٥٧٢٦٧ وتاريخ 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ 
العامة بمكة املكرمة واملسجل بعدد ٣٤٣٦٢٥٣٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هــ، واملتضمن 
باطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه  بام دون  فيه  دعوى/ )...( ضد/ )...( واملحكوم 
والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٨٣٨٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٨ رقم القرار:٣٥١٤٢١٥٢  

سلضا-اطمباردابدلها-اتماناعاعناتجلوتبا-اتكلتراطمبهاثالثًاا-اإنذتراتملدعىاعميها-ا
نكولاعناتجلوتبا-اإلزتمابدفعاتملبمغ.

تملادةا)4ل(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة إلزامه برد باقي مبلغ اقرتضه منها، وبعرض 
الدعوى عىل وكيل املدعى عليه طلب إمهاله لتسليم املستندات، فجرى تكرار طلب اجلواب 
منه ثالث مرات فأرص عىل طلبه، وبعد إنذار وكيل املدعى عليه بأنه إن مل جيب عىل الدعوى 
فإنه يعد ناكاًل عن اجلواب ويقىض عليه بنكوله، وألنه أرص عىل عدم اجلواب عىل الدعوى، 
لذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه أن يدفع للمدعية املبلغ املدعى به، فاعرتض وكيل 

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 
٣٤٣٠٨٣٨٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٦١٤٢٦٩ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ، ويف يوم األحد ١٤٣٤/١١/٠٩هـ افتتحت اجللسة يف الساعة ٠٠: 
٠٨، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن 
)...( بصك الوكالة ذي الرقم ٣٤١٣٦٣٠٦٧ والتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ، الصادر من 
كتابة العدل الثانية شامل حمافظة جدة، كام حرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن )...( بصك الوكالة ذي الرقم ٣٤١٣٤٦٦٦٥ 
وادعى  مكة،  مدينة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ  والتاريخ 
 ( وقدره  مبلغًا  منها  اقرتض  وقد  عليه  للمدعى  زوجة  كانت  موكلتي  إن  قائال:  األول 
٨١٥١٥( واحد وثامنون ألفًا ومخسامئة ومخسة عرش رياال، وعندما طلبت منه املدعية إعادة 
املبلغ قال هلا سأرجعها إليك واهلل يقدرين أعوضك أكثر منها، وقد حولت له موكلتي املبالغ 
وقد  ٢٠١٢/١٠/٠١م  تاريخ  إىل  ٢٠١١/٠١/٠١م  تاريخ  بني  حسابه  عىل  حساهبا  من 
وقدره  مبلغ  عليه  وبقي  ريال،  وستامئة  ألفا  عرش  اثنا   )١٢٦٠٠  ( وقدره  مبلغا  هلا  أرجع 
املدعى  بإلزام  احلكم  أطلب  رياال،  عرش  ومخسة  وتسعامئة  ألفا  وستون  ثامنية   )٦٨٩١٥(
عليه بإعادة املبلغ املتبقي وقدره )٦٨٩١٥( ثامنية وستون ألفا وتسعامئة ومخسة عرش رياال 
مع تنازل موكلتي عن مطالبتها بالتعويض الذي ذكره، هكذا ادعى، وبسؤال املدعى عليه 
اإلجابة أجاب قائال: أطلب إمهايل لتسليمي املستندات، هكذا أجاب، فجرى تكرار السؤال 
عليه ثالثًا بأن عليه اإلجابة، فأرص وجرى إفهامه بمضمون املادة الرابعة والستني من نظام 
املرافعات الرشعية وجرى إنذاره من أنه إذا مل جيب عىل دعوى املدعي ُعدَّ ناكاًل وقيض عليه، 
إال أنه أرصَّ وللمدعي يف صك الوكالة حق املرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار والصلح 
والتنازل واإلبراء وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عىل األحكام وللمدعى عليه يف صك 
الوكالة حق املرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار وقبول األحكام واالعرتاض عليها، فبناء 
مبلغ وقدره  بإعادة  املدعى عليه  واملتضمنة مطالبته  املدعي وكالة  تقدم من دعوى  ما  عىل 
املدعى عليه  ألفا وتسعامئة ومخسة عرش رياال، وبناء عىل إجابة  ثامنية وستون   )٦٨٩١٥ (
واملتضمنة النكول عن اجلواب، وبناء عىل املادة الرابعة والستني من نظام املرافعات الرشعية 
مالق  غري  بجواب  أجاب  أو  كليًا  اجلواب  عن  عليه  املدعى  امتنع  )إذا  عىل:  تنص  التي 
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ه  للدعوى كرر عليه القايض طلب اجلواب ثالثا يف اجللسة نفسها، فإذا أرص عىل ذلك َعدَّ
ناكاًل بعد إنذاره أو أجرى يف القضية ما يقتضيه الوجه الرشعي( ا.هـ نقل نصًا، وقد كرر 
عليه ثالثًا إال أنه أرص، فقد ثبت لدي أن بذمة املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( للمدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
مبلغًا وقدره ) ٦٨٩١٥( ثامنية وستون ألفا وتسعامئة ومخسة عرش ريااًل، وعليه فقد ألزمت 
بأن يدفع للمدعية  املدين رقم )...(  املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
ثامنية   )٦٨٩١٥  ( وقدره  مبلغًا   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودية 
املدعى عليه  ألفا وتسعامئة ومخسة عرش ريااًل، وبه حكمت، وبإعالن احلكم عىل  وستون 
مراجعة  عليه  بأن  فأفهم  اعرتاضية،  الئحة  لتقديم  واستعد  التمييز  وطلب  اعرتض  وكالة 
ميعاد  عليه  فات  وإذا  احلكم،  نسخة  الستالم  ١٤٣٤/١١/١١هـ  الثالثاء  يوم  املحكمة 
واكتسب  االعرتاض  يف  حقه  سقط  االعرتاضية  الئحته  يقدم  ومل  يومًا  ثالثون  االعرتاض 
احلكم القطعية، واختتمت اجللسة يف الساعة الثامنة والنصف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٠٩هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األربعاء ١٤٣٤/١١/١٩هـ افتتحت اجللسة يف الساعة 
الثانية عرشة، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته 
الرقم ٣٤١٣٤٦٦٦٥ والتاريخ  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ  الوكالة ذي  وكيال عن )...( بصك 
وأفهم  احلكم،  نسخة  واستلم  املكرمة  مكة  مدينة  غرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادر 
بتعليامت التمييز كام يف اجللسة املاضية فتفهم ذلك، واختتمت اجللسة. ثم يف يوم األربعاء 
١٤٣٤/١٢/٠٤هـ افتتحت اجللسة يف الساعة العارشة والربع، وفيها حرض )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن )...( بصك الوكالة ذي الرقم 
٣٤١٣٤٦٦٦٥ والتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٨هـ الصادر من كتابة العدل الثانية بغرب مدينة 
وتاريخ   ٣٤٢٧٧٠٩٧٥ برقم  املحكمة  يف  املقيدة  االعرتاضية  الئحته  وقدم  املكرمة،  مكة 
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لدراستها،  اجللسة  ورفعت  بمرفقاهتا،  ورقات  ثالث  من  املكونة  ١٤٣٤/١٢/٠٤هـ 
الساعة  يف  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٦هـ  الثالثاء  يوم  يف  ثم  اجللسة.  واختتمت 
املقدمة من املدعى عليه املذكور رقم  العارشة والربع وباالطالع عىل الالئحة االعرتاضية 
قيدها وتارخيه أعاله مل أجد هبا ما يؤثر عىل ما حكمت به، وكل ما فيها هو طلب املستندات 
وليس فيها إجابة عىل دعوى املدعية، لذا قررت رفع كامل املعاملة والصك وصورة مصدقة 
الصك  عىل  استجد  ما  إحلاق  بعد  االستئناف  ملحكمة  االعرتاضية  والالئحة  الضبط  من 
التوفيق، وصىل اهلل عىل  العارشة والنصف، وباهلل  الساعة  والسجل، واختتمت اجللسة يف 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٦هـ.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، نحن قضاَة االستئناف بالدائرة 
هذا  عىل  االطالُع  مّنا  جرى  املكرمة،  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  اخلامسة  احلقوقية 
بعدد  املسجل  بجدة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  احلكم 
٣٤٣٥٤٦٢٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٩هـ، املتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...(، املحكوم 
فيـه بام دون باطن الصك، وبدراسة احلكم وصـورة ضبطـه والالئحة االعرتاضية تقـرر 
آلـه  نبينا حممد وعلـى  اهلل علـى  التوفيق، وصلـى  املوافقـة علـى احلكم، وباهلل  باألكثرية 

وصحبـه وسلم.
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 ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٩٢٨٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٧ رقم القرار:٣٥٢١١٦١٨  

سلضا-اطمباردابدلها-اإسلتراخطيا-اشهادةاشهوداعدولا-ايمنياتالساظهارا-اتبميغا
شخيصا-اسامعاتلدعوىاغيابياا-احكلاحضوريا-اإلزتمابلداتملبمغ.

1ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلبينةاعىلامناتدعىاوتليمنياعىلامناأنكل(.
2ا-تملوتدا)لل/1(اوا)لا1(اوا)8ا1(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.

إلزامه برد مبلغ مايل اقرتضه منه، وقد غاب  أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا 
من  البينة  وبطلب  غيابه،  مع  ضده  سامعها  فتم  بالدعوى  لشخصه  تبلغه  مع  عليه  املدعى 
شاهدين  أحرض  كام  به،  املدعى  باملبلغ  عليه  املدعى  إىل  منسوبًا  خطيًا  إقرارًا  أبرز  املدعي 
معدلني رشعًا فشهدا بصدور إقرار املدعى عليه أمامهام، ثم أدى املدعي يمني االستظهار 
عىل عدم تسلمه املبلغ املدعى به من املدعى عليه، ونظرًا ألن عدم حضور املدعى عليه بعد 
تبلغه بموعد اجللسة يعد نكواًل عن اجلواب والناكل يقىض عليه بنكوله، وألن املدعي أقام 
البينة عىل دعواه وأدى اليمني املطلوبة منه عىل أن املدعى عليه مل يقم بسداد املبلغ، لذا فقد 
حكم القايض حضوريا عىل املدعى عليه بأن يدفع للمدعي املبلغ املدعى به حاال، 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 
 ٣٤٢٦٣١٠٥٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١١/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٥١٩٢٨٣
وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ افتتحت اجللسة 
رقم  املدين  السجل  بموجب  )...( سعودي  أصالة  املدعي  حرض  وفيها   ،١١  :٣٠ الساعة 
الوارد  اخلطاب  بموجب  وذلك  باملوعد،  تبلغه  رغم   )...( عليه  املدعى  حيرض  ومل   )...(
وتاريخ   )...( برقم  بالغربية  امللكي  باحلرس  الثانية  العسكرية  الرشطة  كتيبة  قائد  من  إلينا 
توقيعه  وأخذ  املحدد  باملوعد  عليه  املدعى  إبالغ  تم  أنه  واملتضمن  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، 
من  واخلمسني  اخلامسة  املادة  من  األوىل  الفقرة  عىل  وبناء  ا.هـ،  التبليغ  مذكرة  أصل  عىل 
دعواه  عن  املدعي  وبسؤال  حضوريًا،  الدعوى  يف  السري  قررت  الرشعية  املرافعات  نظام 
وهي  ريال  ألف  وستون  وسبعة  مائة  وقدره  مبلغًا  مني  استلم  عليه  املدعى  إن  قائال:  أفاد 
قرضة حسنة ومل يسددين إياها، أطلب إلزامه بسداده يل، هذه دعواي، وبسؤال املدعي البينة 
 )...( رقم  بطاقة   )...( أنا  أقر   ( واملتضمن:  ١٤٣٣/٠٨/٢٢هـ  يف  املؤرخ  اإلقرار  أبرز 
تارخيها ١٤١٨/٤/١٠هـ أنني اقرتضت من )...( مبلغ وقدره مائة وسبعة وستون ألف 
١٤٣٤/٠٨/٢٥هـ  تاريخ  يف  هذا  املبلغ  بتسديد  أقوم  أن  عىل  وذلك  غري،  ال  فقط  ريال 
الثاين  الشاهد  توقيع.  الشاهد األول )...(  توقيع.  فيه )...(  بام  املقر  الشاهدين.  واهلل خري 
)...( توقيع( ا.هـ، وبسؤاله هل لديك مزيد بينة؟ أجاب قائال: نعم، ومستعد إلحضارها 
ثم يف جلسة أخرى حرض  اجللسة.  تأجيل  القادمة، هكذا أجاب، وعليه جرى  اجللسة  يف 
املدعي أصالة )...( املدونة هويته سابقا، وبسؤال املدعي البينة التي وعد بإحضارها أحرض 
أحرض  كام   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  سعودي   )...( من  كال  وأدائها  للشهادة 
للشهادة وأدائها )...( سعودي بموجب السجل املدين رقم )...(، ثم شهد كل واحد منهام 
بمفرده قائال: أشهد هلل تعاىل أننا قد حرضنا للمدعى عليه )...(، وقد أقر أمامنا أن يف ذمته 
للمدعي مبلغا وقدره مائة وسبعة وستون ألف ريال، ووقع وبصم إقرارا بذلك، وكان ذلك 
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الشاهدين كال من  لتعديل  الرتاويح، هكذا شهدا، كام أحرض  بعد صالة  يف شهر رمضان 
)...( سعودي بموجب السجل املدين رقم )...( و )...( سعودي بموجب السجل املدين 
رقم )...(، فشهد كل واحد منهام بمفرده قائال: إن الشاهدين )...( و )...( ثقات عدول 
إنني  قائال:  أجاب  املدعي  عىل  اليمني  وبعرض  شهدا،  هكذا  وعلينا،  لنا  شهادهتام  ونقبل 
مستعد ألداء اليمني، هكذا أجاب، عند ذلك ذكرت املدعي بخطر اليمني وبقوله صىل اهلل 
عليه وسلم: )من اقتطع مال امرئ مسلم بيمني كاذبة لقي اهلل وهو عليه غضبان( أخرجه 
البخاري، فاستعد للحلف فأذنت له، فحلف قائال: واهلل العظيم إن يل بذمة املدعى عليه 
)...( مبلغا وقدره مائة وسبعة وستون ألف ريال قرضة حسنة، ومل أستلم منها شيئا، هكذا 
تبلغه  فبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعي، وبام أن عدم حضور املدعى عليه بعد  حلف، 
بموعد اجللسة يعد نكواًل عن اجلواب، والناكل يقىض عليه بالنكول، ولقوله صىل اهلل عليه 
وسلم: ) البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر (، وبام أن املدعي أقام البينة عىل دعواه وأن 
له يف ذمة املدعى عليه )...( مبلغًا وقدره مائة وسبعة وستون ألف ريال قرضة حسنة وأدى 
اليمني املطلوبة منه عىل أن املدعى عليه مل يقم بسدادها، وجلميع ما تقدم فقد حكمت عىل 
املدعى عليه )...( أن يدفع للمدعي )...( مبلغا وقدره مائة وسبعة وستون ألف ريال حالة 
حكام حضوريا، وبعرضه عىل املدعي أصالة قرر القناعة، وأمرت بإكامل ما يلزم حيال إبالغ 
املدعى عليه الغائب باحلكم حسب املادة )٤/١٧٦( واملادة )١٧٨( من الالئحة التنفيذية 
لنظام املرافعات الرشعية، وذلك عن طريق حمرضي اخلصوم باملحكمة، ومن حني استالم 
املدعى عليه صورة من صك احلكم حيسب له ثالثون يوما إلبداء االعرتاض عىل احلكم، 
فإن مضت هذه املدة ومل يقدم اعرتاضه فإنه يسقط حقه يف طلب االستئناف ويكتسب احلكم 
القطعية، وأغلقت اجللسة الساعة ٤٥: ٠٨، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن رئيس 
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عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  الثالثة  احلقوقية  الدائرة  وأعضاء 
الصك الصادر من فضيلة الشيخ: )...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة، واملسجل 
 ،)...( ضد:   )...( واملتضمن دعوى:  وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٣هــ،   ٣٥١٠٤١٨١ بعدد 
واملحكوم فيه بام دون باطنه، وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت 

املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 
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 8اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٥٦٧٣٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

رقم القرار:٣٥٣٣٥٩٤٩ تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٣٠

تلدعوىا تبميغاشخيصا-اسامعا تملدعيا-ا إسلتراخطيا-يمنيا بدلها-ا ردا سلضا-اطمبا
غيابياا-احكلاحضوريا-اإلزتمابلداتملبمغ.

.Z_^[\]Z]1ا-سولهاتعاىللا
2ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)تملقمموناعىلارشوطهل(.ا

3ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)عىلاتليدامااأخذتاحاىاتؤديه(.
4ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلاتملدعىاعميه(.ا

لا-تملوتدا)ال/ل،2(اوا)9ا1/1(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه برد مبلغ مايل اقرتضه منه، وقد غاب املدعى 
عليه مع تبلغه لشخصه بالدعوى فقرر القايض السري يف الدعوى حضوريا بحق املدعى عليه، 
البينة من املدعي قدم إقرارًا خطيًا منسوبًا إىل املدعى عليه باملبلغ املدعى به، كام أنه  وبطلب 
أدى اليمني عىل صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القايض عىل املدعى عليه بدفع 

املبلغ املدعى به للمدعي، 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 
٣٥٢٥٦٧٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٢٦٩٠٧٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ افتتحت اجللسة الساعة 
حرض  كام   ،)...( رقم  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   ...  )...( املدعي  حرض  وفيها   ،٠٨  :٣٠
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن املدعي بموجب 
الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٦هـ،  الوكالة رقم ٣٤١١٤٧٨٠٥ 
وسامع  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  حق  ختوله  والتي  جدة،  حمافظة  شامل 
ورده  اليمني  وطلب  واإلبراء  والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوى 
واالمتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها واإلجابة واجلرح والتعديل والطعن 
واملحكمني  اخلرباء  بتقارير  والطعن  واملحكمني  اخلرباء  وتعيني  التحكيم  وطلب  بالتزوير 
االستئناف  وطلب  األحكام  واالعرتاض عىل  ونفيها  األحكام  وقبول  واستبداهلم  وردهم 
والتامس إعادة النظر وإهناء ما يلزم حضور اجللسات يف مجيع الدعاوى لدى مجيع املحاكم 
واستالم املبالغ بشيك لدى املحاكم الرشعية، ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من يمثله، 
وقد وردنا التبليغ من عمدة حي )...( عىل أصل ورقة التبليغ ذات الرقم )بدون( وتاريخ 
أصل  عىل  توقيعه  وأخذ  لشخصه،   )...( عليه  املدعى  تبليغ  واملتضمن  ١٤٣٥/٥/٢هـ 
ورقة التبليغ يف ١٤٣٥/٥/٥هـ. فبناء عىل الفقرة الثانية من املادة ٥٧ من نظام املرافعات 
ادعى  ثم   ،)...( عليه  املدعى  حق  يف  حضوريًا  الدعوى  يف  السري   قررت  فقد  الرشعية 
املدعي وكالة بمذكرة هذا نصها: قام موكيل بإقراض املدعى عليه قرضة حسنة بمبلغ قدره 
ذلك  بإعادة  يقوم  أن  بتاريخ ١٤٣٢/٤/١هـ عىل  ريال  ألف  )٢٥٠٠٠( مخسة وعرشون 
املبلغ خالل عام من تاريخ إقراض موكيل له، بموجب إقرار خطي من املدعى عليه مؤرخ 
بأنني قد أخذت من السيد/  أنا )...(  يف ١٤٣٢/٤/١هـ عىل أوراق )...(، ونصه: )أقر 
رشعي  قرض  وذلك  ريال  ألف  وعرشون  مخسة  ريال  ألف   ٢٥٠٠٠ وقدره  مبلغ   )...(
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بذمتي وسأقوم بتسديده له خالل عام من تارخيه وعىل ذلك أوقع واهلل خري الشاهدين. املقر 
بام فيه”إمضاء”( ومذيل بختم شخيص للمدعى عليه، إال أن املدعى عليه وحتى تارخيه مل 
يقم بإعادة املبلغ رغم عدة مطالبات ودية له بذلك، لذا أطلب إلزام املدعى عليه بإعادة مبلغ 
القرض وقدره مخسة وعرشون ألف ريال، مع احتفاظ موكيل بحقه يف إقامة دعوى مستقلة 
يف مطالبة املدعى عليه بام تكبده موكيل من أتعاب املحاماة إلقامة هذه الدعوى ومالحقة 
املدعى عليه يف املطالبة بمبلغ الدعوى، هذه دعواي، وبسؤال املدعي وكالة البينة عىل صحة 
أبرز املدعي وكالة أصل اإلقرار  الدعوى، ثم  إليه يف  املشار  بينتي هي اإلقرار  دعواه قال: 
املشار إليه يف الدعوى فوجدته طبقا ملا ذكره، وتم تزويد املعاملة بنسخة منه، وبعرض اليمني 
عىل املدعي أصالة عىل صحة الدعوى وعدم استالمه من مبلغ الدعوى شيئًا استعد لذلك، 
ثم حلف قائال: واهلل العظيم الذي ال إله إال هو القابض الباسط عامل الغيب والشهادة بأنني 
قد أقرضت املدعى عليه )...( قرضا حسنًا مبلغًا قدره مخسة وعرشون ألف ريال بتاريخ 
١٤٣٢/٤/١هـ عىل أن يقوم بإعادة ذلك املبلغ يل خالل عام من تاريخ إقرايض له، بموجب 
بتوقيع  املدعى عليه مؤرخ يف ١٤٣٢/٤/١هـ عىل أوراق )...(، ومذيل  إقرار خطي من 
املبلغ رغم  بإعادة  يقم  مل  تارخيه  عليه وحتى  املدعى  أن  إال  عليه،  للمدعى  وختم شخيص 
عدة مطالبات ودية له بذلك، ومل أستلم من مبلغ الدعوى شيئا حتى اليوم. هكذا حلف. 
فبناء عىل ما سلف، وبناء عىل عدم حضور املدعى عليه رغم تبلغه، وبناء عىل بينة املدعي 
عىل صحة دعواه املتمثلة يف إقرار خطي منسوب للمدعى عليه مؤرخ يف ١٤٣٢/٤/١هـ 
حمرر عىل أوراق )...(، وملا قرره أهل العلم من أن اليمني ترشع يف جانب أقوى املتداعيني، 
وبناء عىل أن األصل عدم استالم املدعي من مبلغ الدعوى شيئا، وبناء عىل يمني املدعي عىل 
\]Z] :صحة الدعوى وعدم استالمه من مبلغ الدعوى شيئًا، ولقوله تعاىل

]^_Z، وحلديث )املسلمون عىل رشوطهم( رواه الرتمذي وأبو داوود، وحلديث: 
)عىل اليد ما أخذت حتى تؤديه( رواه األربعة، وحلديث: )البينة عىل املدعي واليمني عىل 
املدعى عليه( رواه الرتمذي، قال أبو عيسى: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صىل 
الفقرة  البينة عىل املدعي واليمني عىل املدعى عليه، وبناء عىل  اهلل عليه وسلم وغريهم أن 
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الثانية من املادة ٥٧، وبناء عىل الفقرة األوىل من املادة ١٧٩، وبناء عىل الالئحة السادسة من 
املادة ٥٧ من نظام املرافعات الرشعية، لذلك كله، فقد حكمت عىل املدعى عليه )...( بدفع 
مبلغ قدره مخسة وعرشون ألف ريال للمدعي )...(. وبه قنع املدعي، وقررت حتديد موعد 
الستالم املدعى عليه نسخة احلكم، ومن ثم تبليغه به، وإفهامه بأن له حق االعرتاض عىل 
احلكم خالل ثالثني يوما من تاريخ املوعد املحدد الستالمه نسخة احلكم، وإال سقط حقه 
يف االعرتاض، واكتسب احلكم القطعية، وأقفلت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٩، وباهلل التوفيق، 

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

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى اطالعنا نحن 
عىل  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة  احلقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
بعدد  واملسجل  بجدة،  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
 ،)...( ... اجلنسية ضد   )...( املتضمن دعوى  ٣٥٢٥٧٨٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ، 
واملحكوم فيه بام دون باطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت 

املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 9اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٥٤٠٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٥ رقم القرار:٣٥١٣٦٧٠٨  

كشفا تالشتترتكا-ا مبمغا ردا طمبا تقميمهاا-ا عنا توسفا تعاونيةا-ا مجعيةا سلضا-ا
حقابا-ايمنياتملدعيا-اتبميغالغرياتلشخصا-اإعالنايفاتلصحيفةا-احكلاغيايبا-اإلزتما

بدفعاتملبمغ.

سلتراهيئةاكباراتلعمامءارسلا)4ل1(ايفال141٠/2/2هت.
قاعدة األصل يف القابض ملال غريه الضامن

قاعدة اليمني ترشع يف جانب أقوى املتداعيني

الذي سلمه هلا بحواالت  املبلغ  برد  إلزامها  أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها طالبًا 
تسليم  توقفها عن  بعد  تديرها وذلك  كانت  التي  التعاونية  اجلمعية  للمشاركة يف  مرصفية 
أموال اجلمعية للمشاركني فيها، ومل حترض املدعى عليها مع تبلغها لغري شخصها بالدعوى، 
يتضمن  حساب  كشف  أبرز  املدعي  من  البينة  وبطلب  الصحف،  إحدى  يف  اإلعالن  فتم 
حتويل املبلغ املدعى به حلساب املدعى عليها، كام أنه أدى اليمني عىل صحة دعواه طبق ما 
طلب منه، ونظرًا ألن اليمني ترشع يف جانب أقوى املتداعيني ولرتجح جانب املدعي ولبذله 
اليمني، وألن األصل فيام قبض من مال الغري الضامن، لذا فقد ثبت لدى القايض أن يف ذمة 
املدعى عليها للمدعي املبلغ املدعى به، وحكم غيابيًا بإلزامها بسداده للمدعي حاال وهي 
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عىل حجتها متى حرضت، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  بناء  بالقطيف،  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة إيل من فضيلة الرئيس برقم ٣٤١٥٥٤٠٨ يف ١٤٣٤/٤/٦هـ حرض املدعي 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ومل حترض املدعى عليها )...(، وقد 
ورقة  وبرفقه  ١٤٣٤/٤/١٣هـ  يف   ٣٤٨٤٤٩٣٤ برقم  التحضري  قسم  رئيس  كتاب  ورد 
التحضري املؤرخة يف ١٤٣٤/٤/٧هـ التي تتضمن تبلغ املدعى عليها لغري شخصها ونصها: 
)تسلمت صورة ورقة التبليغ ومرفقاهتا الساعة ١٠ من يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٣٤/٤/٩هـ 
املدعى  حترض  ومل  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  توقيعه(،  أخ  صفته   )...( املستلم  اسم 
باملحرض  عليها  ومذيل  ١٤٣٤/٤/٢٧هـ  يف  املؤرخة  التحضري  إفادة  وردت  وقد  عليها، 
املعد من قسم التحضري ونصه: تم التكرار عىل منزل املدعى عليها وال يوجد أحد واجلوال 
جلسة  ويف  املحرضين.  قبل  من  عليها  املدعى  إبالغ  ولتعذر  منه،  احلاجة  نص  ا.هـ  مغلق 
أخرى حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وقرر قائاًل: إن املبلغ 
املذكور يف املعاملة يل وخيصني وليس البني هذا ما قرره، وقد وردت ورقة التبليغ املؤرخة 
يف ١٤٣٤/٥/١١هـ ومذيل عليها باملحرض املعد من املحرض )...( ونصه: ال يوجد أحد 
يف  ق  ١٨٧٤/٨/٢١/ص  رقم  صفوى  مركز  رشطة  مدير  سعادة  كتاب  ورد  وقد  ا.هـ، 
والذي  ١٤٣٤/٦/١٠هـ  يف   ٣٤١٣٩٥٣٢٩ برقم  املحكمة  يف  واملقيد  ١٤٣٤/٦/٧هـ، 
يتضمن أن املدعى عليها مل تتجاوب معهم وقد أرفق باألوراق حمرض معد من قبل العمدة 
مؤرخ يف ١٤٣٤/٦/٦هـ ويتضمن أنه جرى االنتقال ملنزل )...( عدة مرات ومل يرد عليه 
أحد وتم االتصال عن طريق اهلاتف ومل يتجاوب معه أحد كام أرفق باألوراق حمرضا اتصال 
أحدمها مؤرخ يف ١٤٣٤/٥/٢٨هـ واآلخر يف ١٤٣٤/٥/٢٩هـ أعدا من قبل رشطة مركز 
صفوى وقد تضمنا عدم صحة الرقم، فجرى إفهام املدعي بأن له أن يعلن عن موعد اجللسة 
القادم يف أحد الصحف فاستعد له، ويف جلسة أخرى وقد أعلن املدعي عن موعد انعقاد 



436

قر�ض

جلسة هذا اليوم يف صحيفة )...( بعدد )...( يف ١٤٣٤/٦/٢٨هـ عىل الصفحة اخلامسة 
قائاًل:  وادعى  ففهمه،  غيابيًا  دعواه  تسمع  أن  له  بأن  املدعي  إفهام  فجرى  منها  والعرشين 
مدهتا   )...( احلكم  جملس  عن  الغائبة  عليها  املدعى  بإدارة  تعاونية  مجعية  يف  اشرتكت  لقد 
عرشين شهرًا وقدر السهم الواحد فيها مبلغ مخسامئة ريـ٥٠٠ـال، وقد شاركت بسهمني 
انقطعت عن  ألفًا ومخسامئة ريـ١٥٥٠٠ـال، ثم  وسلمت للمدعى عليها مبلغ مخسة عرش 
بأن املدعى عليها مل تسلم ملن حل أجله يف  تسليمها وذلك لعلمي من قبل بعض اجلريان 
استالم مبلغ اجلمعية مبلغه، أطلب إلزامها بإرجاع ما استلمته مني وقدره مخسة عرش ألفًا 
ميض  بعد  شاركت  وإنام  اجلمعية  ابتداء  يف  أشارك  مل  بأين  علاًم  ريـ١٥٥٠٠ـال،  ومخسامئة 
بعض األشهر منها بداًل عن أحد من خرج، كام أين مل أقم بالتحويل مبارشة للمدعى عليها، 
وإنام كان التحويل عن طريق حساب ابني البنكي، هذا ما ادعى به، وبسؤاله: هل اشرتطوا 
يف اجلمعية بعد انتهائها تكرارها من جديد؟ أجاب قائاًل: ال مل يشرتطوا علينا ذلك، هذا ما 
أجاب به، وبسؤاله عن بينته عىل طبق دعواه أبرز كشف حساب )...( صادر من بنك )...( 
البنك  بخاتم  منه  إىل ١٤٣٢/٩/٢٥هـ ختم عىل كل ورقة  للفرتة من ١٤٣٢/٣/٢٤هـ 
لفرع صفوى، كام تضمن حتوياًل ملبلغ ألف ريـ١٠٠٠ـال بتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٥هـ وملبلغ 
الشخص  لذات  حساب  كشف  أبرز  كام  ١٤٣٢/٩/٢٣هـ،  بتاريخ  ريـ١٠٠٠ـال  ألف 
كل  عىل  ختم  ١٤٣٣/٤/٣هـ  إىل  ١٤٣٢/٩/٢٦هـ  من  للفرتة  البنك  ذات  من  صادر 
بتاريخ  ريـ١٠٠٠ـال  ألف  ملبلغ  حتوياًل  تضمن  كام  صفوى  لفرع  البنك  بخاتم  منه  ورقة 
ألف  وملبلغ  ١٤٣٢/١١/٢٨هـ  بتاريخ  ريـ٥٠٠ـال  مخسامئة  وملبلغ  ١٤٣٢/١٠/٣٠هـ 
ريـ١٠٠٠ـال بتاريخ ١٤٣٣/١/١هـ وملبلغ ألف ريـ١٠٠٠ـال بتاريخ ١٤٣٣/٢/١هـ 
لذات  حساب  كشف  أبرز  كام  ١٤٣٣/٣/٧هـ  بتاريخ  ريـــ١٠٠٠ـــال  ألف  وملبلغ 
ختم  ١٤٣٣/١٠/٧هـ  إىل  ١٤٣٣/٤/٤هـ  من  للفرتة  البنك  ذات  من  صادر  الشخص 
البنك لفرع صفوى، كام تضمن حتوياًل ملبلغ ألف ريـ١٠٠٠ـال  عىل كل ورقة منه بخاتم 
ألفي  ملبلغ  و  بتاريخ١٤٣٣/٦/٨هـ  ريـ١٠٠٠ـال  ألف  ملبلغ  و  ١٤٣٣/٥/٦هـ  بتاريخ 
١٤٣٣/٨/٧هـ  بتاريخ  ريـ٢٠٠٠ـال  ألفي  ملبلغ  ١٤٣٣/٧/٦هـ  بتاريخ  ريـ٢٠٠٠ـال 
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كام أبرز كشف حساب لذات الشخص صادر من ذات البنك للفرتة من ١٤٣٣/١٠/٨هـ 
إىل ١٤٣٤/٤/١٥هـ ختم عىل كل ورقة منه بخاتم البنك لفرع صفوى كام تضمن حتوياًل 
ملبلغ ثالثة آالف ريـ٣٠٠٠ـال بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٥هـ ومجيع احلواالت املذكورة كانت 
إىل حساب )...(، وبسؤال املدعي عن صاحب احلساب املحول منه أجاب قائاًل: إنه ابني 
)...( إال أنه يقوم بالتحويل من مايل هذا ما أجاب به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة عىل ما 
قدم أجاب قائاًل: إنني أكتفي بام أبرزت، هذا ما أجاب به، وجرى سؤال املدعي عن ابنه 
فأحرض )...( املذكور سلفًا، وبسؤاله عن مبلغ حمل الدعوى أجاب قائاًل: لقد قمت بتحويل 
مجلة من املبالغ املايل أليب )...( إىل حساب )...( بام جمموعه مبلغ مخسة عرش ألفًا ومخسامئة 
ريـ١٥٥٠٠ـال وهي أليب وليست يل، هذا ما أجاب، به فجرى إفهام املدعي بأن له أن حيلف 
عىل أن املبلغ الذي قام بتحويله يف حساب املدعى عليها الغائبة عن جملس احلكم )...( عن 
طريق حساب ابنه )...( وقدره مخسة عرش ألفًا ومخسامئة ريـ١٥٥٠٠ـال كان لقاء دخوله 
يف اجلمعية التي كانت بإدارهتا وأن حقه من املبلغ املذكور باق يف ذمة املدعى عليها الغائبة 
عن جملس احلكم مل يربئها منه ففهمه واستعد ببذل اليمني وأذنت له ببذهلا، فحلف قائاًل: 
واهلل العظيم إن املبلغ الذي قمت بتحويله يف حساب املدعى عليها الغائبة عن جملس احلكم 
ألفًا ومخسامئة ريـ١٥٥٠٠ـال كان  ابني )...( وقدره مخسة عرش  )...( عن طريق حساب 
لقاء دخويل يف اجلمعية التي كانت بإدارهتا، وأن حقي من املبلغ املذكور باق يف ذمة املدعى 
عليها الغائبة عن جملس احلكم مل أبرئها منه، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى وجلواز اجلمعيات 
التعاونية وممن أفتى بجوازها من املتقدمني احلافظ أبو زرعة العراقي رمحه اهلل ومن املتأخرين 
املنشور  بالقرار رقم ١٦٤ يف ١٤١٠/٢/٢٦هـ  البالد  العلامء يف  كبار  هيئة  أغلب أعضاء 
كشوف  من  املدعي  أبرزه  وملا   ،٣٤٩ -٣٥٠ وصحيفة  ج٢٧  اإلسالمية  البحوث  جملة  يف 
احلسابات التي تتضمن حتويل قدر املبلغ املدعى به حلساب املدعى عليها الغائبة عن جملس 
احلكم وألن اليمني تتجه يف جانب أقوى املتداعيني ولرتجح جانب املدعي بام أبرزه من بينة، 
وألن األصل فيام قبض من مال الغري الضامن ولبذل املدعي لليمني حسب ما طلب منه، وملا 
قرره األصحاب رمحهم اهلل بأن من ادعى عىل غائب أو مسترت يف البلد أو ميت أو صبي أو 
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جمنون وله بينة سمعت ويستحلفه احلاكم عىل بقاء حقه وملا تضمنته إفادة )...( من أن املبلغ 
الذي قام بتحويله من حسابه إىل حساب املدعى عليها الغائبة عن جملس احلكم إنام كان ألبيه 
وليس له، ولتعذر إبالغ املدعى عليها بموعد اجللسة، وملا تم اإلعالن عنه يف أحد الصحف 
عن موعد جلسة سامع الدعوى، لذا فقد ثبت لدي يف ذمة املدعى عليها الغائبة عن جملس 
احلكم )...( للمدعي )...( املبلغ املدعى به وقدره مخسة عرش ألفًا ومخسامئة ريـ١٥٥٠٠ـال 
عىل  وهي  غيابيًا  عليها  املدعى  حق  يف  احلكم  ويعد  حكمت،  وبه  حااًل،  بسداده  وألزمتها 
حجتها متى حرضت بناء عىل الالئحة الرابعة للامدة السادسة واخلمسني من نظام املرافعات 
الرشعية، وسيتم بعث كامل املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم لسبق تعذر إبالغها 
بموعد اجللسة، وللبيان حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه أمجعني.

حمكمة  يف  الثانية  احلقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٤٢٦٢٢١٠٨ وتاريخ 
برقم  القطيف  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٤/١١/١٩هـ، 
القايض  الصادر من فضيلة  الصك  املرفق هبا  ٣٤٨٢٨١٧٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ، 
بشأن  وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ،  برقم ٣٤٣٣٧٩٣١  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة 
وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  حقوقية،  قضية  يف   )...( ضد/   )...( دعوى/ 
وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  احلكم،  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٢/٥هـ.
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 8٠تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بأيب عريش
تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٠٦٤٣ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري
تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٥ رقم القرار:٣٥٢٤٣٥٢٢  

سيارةا رشتءا تقميمهاا-ا طمبا تألسقاطا-ا حمولا تلزرتعيةا-ا تلانميةا صندوقا سلضا-ا
نقلا-ادفعابعدماتالنافاعاهباا-اإلزتمابلداتملبمغ.

.Z_^[\]Z]1ا-سولهاتعاىللا
2ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)تملقمموناعىلارشوطهلاإالارشطااحلماحالالاأوا

أحلاحلتماا(.

أقام املدعي -صندوق التنمية الزراعية -دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بتسليم    
الصندوق باقي مبلغ تم إقراضه له مقابل رشاء سيارة نقل مربد عىل أن يسدده للصندوق 
الدعوى  وبعرض  األقساط،  مجيع  عليه  فحلت  بذلك  يلتزم  مل  أنه  إال  شهرية  أقساط  عىل 
السيارة وال سداد أقساطها  بأنه مل يستطع العمل عىل  عىل املدعى عليه أقر بصحتها ودفع 
املقرتض  التزام  يتضمن  فوجده  الطرفني  بني  املربم  العقد  عىل  القايض  اطلع  وقد  لفقره، 
بسداد كامل األقساط ويف حال توقفه أو عدم مزاولته للنشاط حيق للصندوق الترصف يف 
السيارة والرجوع عىل املقرتض بالباقي، وألن املدعى عليه أقر بأخذ السيارة وأهنا موجودة 
لديه، وألنه مل يلتزم بسداد األقساط حتى حلت مجيعها عليه، لذا فقد ثبت لدى القايض أن 
املبلغ  بتسليم  بإلزامه  به وحكم  املدعى  املبلغ  الزراعية  التنمية  املدعى عليه لصندوق  بذمة 
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للصندوق، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بأيب عريش، وبناء عىل 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة برقم ٣٤٣٥٠٦٤٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٧٣٤٤٧٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ، ويف يوم األحد املوافق 
١٤٣٥/٠١/٢٨هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١١، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( حال كونه مفوض من قبل صندوق التنمية الزراعية برقم 
٥٠٤ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٨هـ، وادعى عىل احلارض معه يف جملس احلكم )...( سعودي 
اقرتض  املدعى عليه  إن  قائال يف حترير دعواه:   )...( املدين رقم  السجل  اجلنسية بموجب 
من صندوق التنمية الزراعية مبلغ وقدره مائة واثنان وثالثون ألف واثنان ومخسون ريال 
وذلك مقابل رشاء سيارة نقل مربد، عىل أن يسدد األقساط ــ ابتداء من العقد املربم بتاريخ 
١٤٢٦/١١/٥هـ ورقم العقد ٠٩٠٢٤٤٠٦٨ ومقدار القسط ألفني ومائتني ريال وقد سدد 
قسط واحد وقدره ٢٢٥٢ ريال ومل يلتزم بالباقي، وقد حلت مجيع األقساط عليه والسيارة 
بحوزته وقد تبقى من ثمن القرض ١٢٩٨٠٠ريال، نطلب إلزامه بسداد املبلغ املتبقي وقدره 
١٢٩٨٠٠ريال،  هذه دعواي، وأسأل املدعى عليه اجلواب، وبسؤال املدعى عليه عام جاء 
يف دعوى املدعي أجاب بقوله: ما ذكره املدعي من السيارة واألقساط والقرض فصحيح، 
وقد أخذت السيارة ومل أستطع تشغيلها وسددت قسطًا واحدًا فقط وعجزت عن تشغيلها 
وحاولت تسليمهم ولكنهم رفضوا ذلك وأنا فقري فكيف أسدد وأنا مل أستطع التشغيل، هذه 
إجابتي، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل العقد املربم بينهام برقم 
كامل  بسداد  عليه  املدعى  إلزام  واملتضمن  ١٤٢٦/١١/٥هـ  وتاريخ   ٠٩٠٢٤٠٤٠٦٨
األقساط ويف حال توقفه أو عدم مزاولته النشاط حيق للبنك الترصف يف السيارة والرجوع 
عىل املقرتض بالباقي، وحيث أقر املدعى عليه بأخذ هذه السيارة باألقساط وهي موجودة 
\] Z] يلتزم باألقساط وحلت كاملة، ولقول اهلل تعاىل:  لديه إىل اآلن ومل 
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]^_Z، ولقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: )املسلمون عىل رشوطهم إال رشطا حرم 
حالال أو أحل حراما( رواه الرتمذي وصححه األلباين، عليه فقد ثبت لدي أن بذمة املدعى 
عليه مبلغًا وقدره مائة وتسعة وعرشون ألف ريال وثامنامئة ريال لصندوق التنمية الزراعية 
بجازان وألزمته بسدادها، هذا ما ظهر يل وبه حكمت، وبعرض ما قررته وحكمت به قرر 
املدعي القناعة وقرر املدعى عليه عدم القناعة، وطلب استئنافه بالئحة اعرتاضية يقدمها، 
فأجبته لطلبه، وأفهمته بتعليامت االستئناف فأبدى فهمه هلا، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة احلقوقية الثالثة بمحكمة االستئناف 
برقم  عريش  بأيب  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  عسري  بمنطقة 
بشأن   )...( ضد/   )...( بدعوى/  اخلاصة  ١٤٣٥/٣/٨هـ،  وتاريخ   ٣٤١٧٣٤٤٧٦
مبلغ مايل املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( برقم ٣٥١٣٢١٥٢ وتاريخ 
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  املتضمن  ١٤٣٥/١/٣٠هـ، 
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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 81تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٤٣١٩٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٤ رقم القرار:٣٥١٢٥٦١٩  

شاهدا بينهلا-ا سارصينا وجودا تلقلضا-ا بلدا ورثاها مطالبةا تملقرضا-ا وفاةا سلضا-ا
معدلارشعاا-اشيكا-اإفادةامؤسقةاتلنقدا-احتققارصفاتملورثالمشيكا-ايمنياتساظهارا

وتكميلالمبينةا-اإلزتمابالقدتدامناتلركة.

شهادةاشاهدامعايمنياتملدعي.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليهم طالبًا إلزامهم برد مبلغ مايل اقرتضه مورثهم منه ثم 
تويف ومل يرد له بدله، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أصالة ووكالة ووالية قررت عدم 
املدعي أحرض شاهدًا معداًل رشعًا  البينة من  الدعوى من عدمها، وبطلب  علمها بصحة 
النقد  إفادة مؤسسة  باملبلغ وقد وردت  أنه قدم صورة شيك  فشهد عىل صحة دعواه، كام 
بأن الشيك تم رصفه لصالح املورث، ثم أدى املدعي اليمني تكملة لبينته واستظهارًا حلال 
املتوىف، ولذا فقد حكم القايض عىل الورثة املدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي املبلغ املدعى 

به من تركة مورثهم، ثم صدق 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 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٧٦١١٩٣ وتاريخ  ٣٤١٤٣١٩٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ، 
١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ حرض )...( سجله )...( بصفته وكيال عن )...( سجله )...( بالوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية شامل جدة برقم ٣٤٢٦٦٨٣٤ يف ١٤٣٤/٣/٣هـ، وهي 
عىل  وادعى  عليه  واالعرتاض  باحلكم  والقناعة  اليمني  وطلب  واملدافعة  املرافعة  له  ختول 
احلارضة معه يف املجلس الرشعي / )...( سجلها )...( أصالة عن نفسها وبواليتها عىل ابنها 
)...( املولود يف ١٤٢٠/٤/١٢هـ وابنتها )...( املولودة يف ١٤٢٥/٩/٢هـ ولدي ابن )...( 
وذلك بموجب صك الوالية الصادر من هذه املحكمة برقم ٢٤٨٧١٤٥٦١١٣٢٣١١٠٠٩ 
يف ١٤٣١/١١/٢٣هـ، وبوكالتها عن ابنتها )...( سجلها )...( بالوكالة الصادرة من كتابة 
املرافعة  هلا  ختول  وهي  ١٤٣١/١٢/٣٠هـ،  يف   ١٠٤٤٦٢ برقم  جدة  شامل  الثانية  العدل 
وذلك   ،)...( سجلها   )...( عن  وبوكالتها  عليه  واالعرتاض  باحلكم  والقناعة  واملدافعة 
بلندن  السعودية  العربية  اململكة  بسفارة  القنصيل  القسم  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
واملدافعة  املرافعة  هلا  ختول  وهي  ١٤٣١/١٢/١٨هـ  يف   ١٠٨٣ برقم  املتحدة  باململكة 
واإلقرار والتنازل واملصادق عليها من وزارة اخلارجية ومن فرع وزارة العدل بجدة وذلك 
بصفة املدعى عليهم ورثة )...( سجله )...( وذلك بموجب صك حرص الورثة الصادرة 
من هذه املحكمة برقم ٢٤٨٧١٤٥٦١١٣١٣١١٠١٠ يف ١٤٣١/١١/٢٣هـ واملتضمن 
وفاته يف ١٤٣١/١١/١٣هـ وانحصار ورثته يف والدته )...( ويف زوجته )...( ويف أوالده 
منها )...( البالغة و )...( املولود يف ١٤٢٠/٤/١٢هـ و )...( املولودة يف ١٤٢٥/٩/٢هـ 
املدعى عليهم  إن ملوكيل يف ذمة مورث  قائال يف دعواه عليهم:  ا.هـ،  له سواهم  ال وارث 
مائتني وأربعني ألف ريال اقرتضها من موكيل يف ٢٠٠٧/٨/١٣م عىل أن يعيد املبلغ خالل 
سنة، وحيث مل يدفع مورث املدعى عليهم املبلغ أطلب احلكم عىل ورثة )...( أن يدفعوا 
قالت: ال  املدعى عليها أصالة ووكالة ووالية  ريال، وبسؤال  ألف  مائتني وأربعني  ملوكيل 
أعلم عن صحة ما ذكره املدعي وكالة، وبسؤال املدعي وكالة عن بينته أحرض للشهادة )...( 
قائاًل: إن املدعي )...( هو صديق يل وللمتوىف  ... اجلنسية باإلقامة رقم )...( حيث قرر 



444

قر�ض

أن عمري حوايل  ابن خايل وأسكن يف حمافظة جدة، كام  )...( هو  أن  اهلل، كام  )...( رمحه 
اتصل يب لطلب  قد  املدعى عليهم  بأن مورث  تعاىل  قائال: أشهد هلل  ثم شهد  سبعني عاما 
أقرضه  حيث   )...( أصالة  املدعي  عىل  أرشدته  وقد  ريال،  ألف  وأربعني  مائتني  اقرتاض 
املبلغ وقد أقر مورث املدعى عليهم أمامي بأنه اقرتض املبلغ من املدعي أصالة، وقد كتب له 
املدعي أصالة شيكًا باملبلغ، هذا ما لدي، وبعرض ذلك عىل املدعى عليها قالت: إن الشاهد 
ألمر  شيكًا  وكالة  املدعي  أبرز  ثم  به،  يثق  زوجي  وكان  بالعدالة  ومعروف  عندي  مزكى 
مورث املدعى عليهم باملبلغ املدعى به وذلك بموجب الشيك املسحوب عىل مرصف )...( 
برقم )...( يف ٢٠٠٧/٨/١٣م، وعليه جرى إفهام املدعي وكالة بإحضار املعدلني لشاهده، 
وتقرر الكتابة ملؤسسة النقد لإلفادة عن رصف الشيك ورفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى 
حرض املدعي وكالة حال حضور موكله، كام حرضت املدعى عليها أصالة ووكالة ووالية 
حسب اهلوية الوطنية التي أبرزهتا حيث قرر املدعي قائال: لقد أحرضت املزكني لشاهدي، 
وبطلبهام حرض )...( سجله )...( و )...( سجله )...( حيث شهد كل واحد منهام بعدالة 
النقد العريب برقم  الشاهد )...( املذكور، وأنه صالح للشهادة، كام وردنا خطاب مؤسسة 
٢٦٢٣٢٤ يف ١٤٣٤/٨/٢٤هـ يتضمن أنه تم سحب الشيك املشار إليه يف اجللسة السابقة 
بمبلغ مائتني وأربعني ألف ريال ألمر )...(، ورصفه مقاصة يف ١٤٢٨/٨/١هـ ا.هـ. هذا 
وبسؤال املدعي أصالة: هل حيلف اليمني تكملة لشاهده؟ قال: أنا مستعد بحلف اليمني، 
وبطلبها بعد وعظه بعظم اليمني حلف قائال: أقسم باهلل العظيم إن هذه الدعوى صحيحة 
قبل حوايل ست  ريال  ألف  مائتني وأربعني  املدعى عليهم )...( اقرتض مني  وإن مورث 
سنوات وذلك بموجب الشيك املذكور ومل يتم سداد أي يشء من املبلغ، واهلل العظيم، هكذا 
حلف، فبناء عىل الدعوى وجواب املدعى عليها أصالة ووكالة ووالية وحيث حلف املدعي 
اليمني تكملة للشهادة وبعد االطالع عىل صك حرص ورثة املتوىف املذكور وصكوك الوكالة 
والوالية، لذا حكمت عىل ورثة )...( أن يدفعوا للمدعي )...( مائتني وأربعني ألف ريال 
من تركة املتوىف املذكور، وبتالوته عىل املدعى عليها أصالة ووكالة ووالية قررت القناعة به، 
ولكون من ضمن املحكوم عليهم قرص، لذا أفهمت الطرفني بأنه سيتم رفع املعاملة ملحكمة 



445

االستئناف لتدقيق احلكم، وأمرت بتنظيم صك بذلك وتسجيله، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 
عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٠٤هـ.

لألحوال  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  وبعد،  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 
مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية 
املحكمة  إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس  الواردة  املعاملة  منا االطالع عىل  املكرمة، جرى 
الصك  املشتملة عىل  بمحافظة جدة رقم ٣٤/٧٦١١٩٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ  العامة 
رقم ٣٤٣٩٠٣٩٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض 
باملحكمة العامة بجدة، املتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( أصالة ووكالة، وبواليتها عىل 
واهلل  احلكم،  عىل  املوافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  مايل،  مبلغ  يف  ولدهيا 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 82تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٣٧٥٧٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٩ رقم القرار:٣٥٣٨٨٧٤٨  

سلضا-اوفاةاتملقرضا-امطالبةاورثاهابلداتلقلضا-اإنكاراتلدعوىا-اشهادةاعىلاإسلترا
تملورثا-ادفعابإصاباهابخلفامبكلا-اتقليلاطبيا-ايمنياتلنفيا-ارداتلدعوى.

تملوتدا)ال/2(اوا)لل1(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليهم طالبًا إلزامهم برد مبلغ مايل اقرتضه مورثهم منه 
ثم تويف ومل يرد له بدله، وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعى عليهم أنكر صحتها، وبطلب 
بثبوت  أمامهام  عليهم  املدعى  مورث  إقرار  عىل  فشهدا  شاهدين  أحرض  املدعي  من  البينة 
املبلغ املدعى به يف ذمته وأضاف أحدمها بأن ذلك قبل وفاته بسنتني، وبعرض الشهادة عىل 
وكيل املدعى عليهم طعن فيها بأن مورثهم كان مصابًا آنذاك باخلرف املبكر، وقد ورد تقرير 
طبي من املستشفى يثبت إصابة مورث املدعى عليهم باخلرف قبل اإلقرار املذكور، ثم طلب 
املدعي يمني اثنني من الورثة عىل نفي دعواه فحلفا عىل نفي علمهام بالدعوى، ونظرًا ألن 
التقرير الطبي أثبت ما دفع به املدعى عليه أصالة ووكالة من أن والده وقت حتمل الشاهدين 
للشهادة كان قارصًا عقاًل، وألن املدعي طلب يمني املدعى عليهام عىل نفي دعواه ومل يطلب 
يمني باقي الورثة، وألهنام أديا اليمني طبق ما طلب منهام، لذا فقد حكم القايض برد دعوى 
املدعي جتاه املدعى عليهم أصالة ووكالة بشأن هذه الدعوى وأخىل سبيلهم منها، وصدق 
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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 ٣٤٣٣٧٥٧٤ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ،  برقم ٣٤١٧٥٩٩١٩  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ 
ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض )...( ... اجلنسية 
عن  باألصالة   )...( رقم  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   ...  )...( حرض  كام   )...( رقم  اإلقامة 
نفسه وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة رقم ٣٩٥ يف ١٤٣٣/١١/٠٢هـ الصادرة من 
اجلمهورية )...( واملصدقة من وزارة اخلارجية بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠١هـ ووزارة العدل 
بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ، ووكيال عن )...( و )...( و )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية يف جنوب الرياض برقم ٣٣٤٤٧٤٦٥ بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٨هـ، 
الرياض  جنوب  يف  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  ووكيال 
عىل  ولية  بصفتها   )...( عن  ووكيال  ١٤٣٤/٠٣/١٤هـ،  بتاريخ   ٣٤٣٠٩٤٠٠ برقم 
الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( ولدي   )...( و   )...( القارصين 
الوالية  صك  بموجب  ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ  يف   ٣٤٨٩٧٢٩١ برقم  الرياض  جنوب  يف 
الصادر من املحكمة العامة برقم ٣٤٢٦٠٩٩١ يف ١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ، وختوله الوكاالت 
حق املرافعة واملدافعة و اإلقرار واإلنكار والصلح وطلب التحكيم وقبول احلكم وطلب 
االستئناف وطلب اليمني وردها ما عدا الوكالة األوىل وكالة علوي، فقد تضمنت بأن له 
حق املرافعة واملطالبة والرد و الدفع والطلب والطعن، كام أبرز صك حرص الورثة الصادر 
بتاريخ   )...( وفاة  واملتضمن  برقم ٣٤٥٩٥٨٥ يف ١٤٣٤/٠٣/١٠هـ  املحكمة  من هذه 
١٤٢٨/٠٨/٠٨هـ وانحصار ورثته يف زوجته )...( ويف أوالده )...( و )...( و )...( و 
)...( و )...( و )...( و )...( ال وارث له سواهم، وبسؤال املدعي عن دعواه قال: إنني 
قد أقرضت )...( مورث املدعى عليهم مبلغًا وقدره مائة وثالثون ألف ريال منذ أكثر من 



448

قر�ض

عرش سنوات ومل يكن لديه قدرة عىل السداد حتى تويف، وأنا اآلن أطالب ورثته بالسداد عن 
املدعى عليه أصالة ووكالة  املدعي عىل  مورثهم من تركته، هذه دعواي، وبعرض دعوى 
قال: غري صحيح ما جاء يف دعوى املدعي مجلة وتفصيال، هكذا أجاب، وبسؤال املدعي عن 
بينته قال: نعم، لدي بينة وهي شهادة ثالثة أشخاص سمعوا إقرار املتوىف قبل وفاته بسنتني 
ونصف، وقد أبرز املدعي ورقة فيها ما نصه: )نفيدكم نحن ١ـ )...( ٢ـ )...( ٣ـ )...( بأنه 
متت دعوتنا من السيد )...( )...( اجلنسية، وقد طلب منا السيد )...( الشهادة عىل مبلغ 
عند السيد )...(، وهو عبارة عن مائة وثالثني ألف ريال، وقد اعرتف السيد )...( أمامنا 
نحن الثالثة وهو يف كامل قواه العقلية، وتم بعد ذلك توثيق كالمه واعرتافه بناء عىل طلب 
التوقيع   )...( الشاهد  والبصمة  التوقيع   )...( الشاهد  حقه.  لضامن  وذلك   ،)...( السيد 
أصالة  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  ا.هـ،  والبصمة(  التوقيع   )...( الشاهد  والبصمة 
ووكالة أجاب قائال: إن والدي كان مصابًا بخرف مبكر حسب التقارير الطبية حينام حرض 
املدعي ومن معه وال يعي ما يقول، وسوف أحرض التقارير الطبية بذلك، هكذا أجاب، كام 
القادمة، ويف جلسة  الورقة يف اجللسة  املذكورين يف  الشهود  بأنه سوف حيرض  املدعي  قرر 
أخرى بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ حرض املدعي واملدعى عليه احلارضان يف اجللسة السابقة 
وقد أحرض املدعي بينته الشاهد األول )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( وبسؤاله عن شهادته قال: أشهد هلل بأين حرضت يف بيت )...( مورث املدعى عليهم، 
وسئل هل تريد من )...( شيئا؟ قال: ال، فقلنا له: ولكن )...( يريد منك مبلغ مائة وثالثني 
ألف ريال، قال: ما قاله )...( صحيح، وكان ذلك قبل وفاته بسنتني تقريبًا، وكان فيام يظهر 
إقامة  اجلنسية حيمل   ...  )...( الثاين  والشاهد  أشهد عليه،  ما  العقلية، هذا  قواه  بكامل  يل 
رقم )...( وشهد قائال: أشهد هلل بأين حرضت يف بيت )...( مورث املدعى عليهم وسئل: 
هل تريد من )...( شيئا؟ قال: ال فقيل له: ولكن )...( يريد منك مبلغ مائة وثالثني ألف 
ريال، قال: ما قاله )...( صحيح، وكان يف ما يظهر يل بكامل قواه العقلية، وال أذكر تاريخ 
حتمل الشهادة، هذا ما أشهد عليه، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: أطعن بشهادهتم؛ 
مقرب  صديق  فإنه  الثاين  الشاهد  وأما  املدعي،  هو  أعامله  يدير  الذي  األول  الشاهد  ألن 
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بأربع سنوات،  للمدعي، وألن والدي كان يعاين من اخلرف وال يعي ما يقول قبل وفاته 
بتاريخ ١٤٢٤/١٢/١٦هـ، وكان قد بدأ اخلرف بوالدي  ولدي تقرير طبي بذلك صادر 
واملدعي  بتاريخ ١٤٢٨/٠٨/٠٨هـ،  والدي  وفاة  أشهر، وكانت  بثالثة  التاريخ  قبل هذا 
أحرض شهوده و شهدوا بام قال والدي بعد مرضه باخلرف، حيث شهدوا قبل وفاته بسنتني 
إىل ثالث سنني حسب قوهلم، ووالدي مصاب باخلرف قبل وفاته بثالث سنوات وثامنية 
الطبي والصادر من مستشفى )...(  التقرير  أبرز نسخة من  يوما، وقد  أشهر وأربعة عرش 
برقم )...( ـ ورقم امللف ٢٦٤١٥٧ بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢٣م بدل مفقود، وكان التقرير 
بتاريخ ٢٠٠٤/٠٢/٠٧م ونص التقرير ) السيد/ )...( مريض ... اجلنسية عمره ٥٠ عاما، 
يشكو من تراجع يف الذاكرة احلديثة منذ ٢ ـ ٣ أشهر، وهو مصاب بارتفاع يف الضغط وداء 
والتصوير  احلديثة،  الذاكرة  العصبي إصابته يف  الفحص  أظهر  منذ ١٠ سنوات،  السكري 
املقطعي يف الكمبيوتر يف الدماغ أظهر احتشاءات دماغية متعددة، التشخيص خرف مبكر( 
ا.هـ، كام أضاف املدعى عليه وكالة بقوله: إن والدي قد تويف قبل سبع سنوات تقريبًا ومل 
أقمت  أين  الدعوى هو  رفعه  املاضية، وسبب  السنة  آخر  إال يف  الدعوى عليه  املدعي  ُيقم 
دعوى ضده يف هذه املحكمة فقال يل املدعي: بام أنك أقمت ضدي دعوى فأنا سأقدم ضدك 
دعوى، هكذا أجاب، وبسؤاله عن أساس التقرير قال: لدى املستشفى وأطلب الكتابة له، 
هكذا أجاب، فأجيب لطلبه، ويف جلسة أخرى بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ حرض املدعي 
التقرير الطبي من مستشفى )...(  واملدعى عليه احلارضان يف جلسات سابقة، وقد وردنا 
برقم ١٣/ أ / ٣٥ يف ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ اخلاص باملريض )...(، ويعود تاريخ التقرير إىل 
١٤٢٤/١٢/١٦هـ ونصه ) أن املريض )...( عمره ٥٠ عاما يشكو من تراجع يف الذاكرة 
احلديثة منذ ٢ـ ٣ شهور، وهو مصاب بارتفاع يف الضغط وداء سكري منذ عرش سنوات، 
للدماغ  بالكمبيوتر  املقطعي  الذاكرة احلديثة والتصوير  العصبي إصابة يف  الفحص  وأظهر 
أظهر احتشاءات دماغية، والتشخيص: خرف مبكر( ا.هـ، وبسؤال املدعي هل لديه زيادة 
بينة قال: ال، هكذا قرر، لذا فقد أفهمت املدعي بأن له يمني البالغني من املدعى عليهم عىل 
نفي علمهم بأن املدعي أقرض مورثهم )...( املبلغ املدعى به وال جزءًا منه، وغري البالغ له 
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طلب يمينه عىل هذه الصفة بعد بلوغه فقال: أطلب يمني املدعى عليه هذا احلارض وأخيه 
)...( فقط ألهنم أكرب الورثة ومها اللذان بالقرب من والدهم وأعلم بترصفاته، وأما بقية 
الورثة فال أطلب يمينهم ال حارضًا وال مستقبال، هكذا طلب، وبعرض ذلك عىل املدعى 
عليه أصالة ووكالة قال مستعد ألداء اليمني املطلوبة وكذلك موكيل )...(، وسوف أبلغه 
١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ  بتاريخ  أخرى  جلسة  ويف  أجاب،  هكذا  القادمة،  للجلسة  باحلضور 
حرض املدعي )...( كام حرض املدعى عليه أصالة ووكالة )...( احلارضان يف جلسات سابقة 
كام حرض املدعى عليه )...( ... اجلنسية حيمل رخصة اإلقامة رقم )...(، وبسؤال املدعى 
بإقراض  علمهم  نفي  عىل  اليمني  ألداء  استعدادهم  عن   )...( أبناء   )...( و   )...( عليهام 
املدعي لوالدهم مبلغ وقدره مائة وثالثون ألف ريال قالوا: نعم، هكذا أجابا، فأفهمتهام بإثم 
اليمني الغموس فقاال: نحن صادقان يف يميننا، فأذنت هلام بذلك، فحلف املدعى عليه األول 
)...( قائاًل: واهلل العظيم إنني ال أعلم أن والدي )...( قد اقرتض من املدعي )...( املبلغ 
املدعى به وهو مائة وثالثني ألف ريال وال جزءًا منه واهلل العظيم، ثم حلف املدعى عليه 
الثاين )...( قائاًل: واهلل العظيم إنني ال أعلم أن والدي )...( قد اقرتض من املدعي )...( 
املبلغ املدعى به، وهو مائة وثالثني ألف ريال وال جزءًا منه واهلل العظيم هكذا حلفا، فبناًء 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وألن ما أحرضه املدعي من بينة قد دفع املدعى عليه 
فيها قارص عقاًل  الشهادة من والده كانت حاله  الشاهدين  بأن وقت حتمل  أصالة ووكالة 
الطبي الصادر من مستشفى )...(، ولطلب املدعي يمني  التقرير  وقد ثبت ذلك بموجب 
املدعى عليهام )...( و )...( أبناء )...( وأدائهام اليمني عىل الصفة املطلوبة وعدم طلبه يمني 
املدعى عليهم أصالة ووكالة ورثة  املدعي جتاه  الورثة، لذلك كله فقد رددت دعوى  بقية 
)...( بشأن هذه الدعوى وأخليت سبيلهم منها، وبه حكمت، وبعد إعالنه فإن هذا احلكم 
حضوري وبناء عىل املادتني ٢/٥٧ و ١٦٥ من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية، 
فقد أفهمت املدعي بأن له حق االعرتاض عىل هذا احلكم خالل مدة ثالثني يومًا تبدأ من 
القضية واستالم نسخة منه من مكتبنا وهو  إيداع صك احلكم يف ملف  التايل ملوعد  اليوم 
الئحته  خالهلا  يقدم  ومل  االعرتاض  مدة  انتهت  إذا  وأنه  ١٤٣٥/٧/٣٠هـ،  اخلميس  يوم 
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االعرتاضية فيسقط حقه يف االعرتاض ويكتسب احلكم القطعية، وأفهمت املدعى عليهم 
أصالة ووكالة بمراجعتنا بعد هناية مدة االعرتاض، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ.

القضايا  لتدقيق  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
احلقوقية بمحكمة االستئناف بمنطقة الرياض عىل املعاملة الواردة بخطاب فضيلة رئيس 
برقم  واملقيدة  ١٤٣٥/٩/١٢هـ  وتاريخ   ٣٤١٧٥٩٩١٩ برقم  بالرياض  العامة  املحكمة 
القايض  الصادر من فضيلة  الصك  املرفق هبا  ٣٤١٧٥٩٩١٩ وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٣هـ، 
باملحكمة الشيخ / )...( املسجل برقم ٣٥٣٢٨٧٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦هـ، اخلاص 
مالية عىل  مطالبة  بشأن   )...( )...( ضد /ورثة  رقم  اإلقامة  اجلنسية   ...  )...( بدعوى / 
وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  بالصك،  املوضح  النحو 
املعاملة قررت الدائرة أنه مل يظهر ما يوجب النقض، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وآله وصحبه وسلم.
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 83تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٦٣٦٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨ رقم القرار:٣٥٢٩٥٣٤٤  

سبلا سامعهاا عدما تإلعقارا-ا بدعوىا دفعا شيكا-ا إسلترا-ا بدلها-ا ردا طمبا سلضا-ا
تلاكميفابالقدتدا-اإلزتمابلداتملبمغ.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تمللءامؤتخذابإسلتره”.

وبعرض  منه،  اقرتضه  مبلغ  باقي  برد  إلزامه  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
باملبلغ؛  معرس  لكونه  السداد  يستطيع  ال  بأنه  ودفع  بصحتها  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى 
وطلب رد دعوى املدعي وإفهامه بمطالبته حني يساره، وبعرض ذلك عىل املدعي مل يصادق 
أنه سلمه إلدارة  وقرر  به  املدعى  املبلغ  بكامل  املدعي شيكًا مرصفيًا  أبرز  ثم  إعساره،  عىل 
احلقوق املدنية سدادًا لدين سابق عىل املدعى عليه بناء عىل طلبه، فأقر املدعى عليه بصحة 
الشيك، ونظرًا إلقرار املدعى عليه باملبلغ املدعى به ودفعه باإلعسار، وألن ما دفع به املدعى 
عليه غري معترب؛ ألن دعوى اإلعسار ال تسمع إال بعد تكليف مدعيه بالسداد، لذا فقد حكم 
القايض بإلزام املدعى عليه أن يسلم للمدعي املبلغ املدعى به، 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 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم: ٣٤٥١٦٣٦٣ 
وتاريخ   ٣٤٢٦١٦٤٢٦ برقم:  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١١/١٨هـ،  وتاريخ: 
 ...  ،)...( حرض:  ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ  املوافق:  االثنني  يوم  ويف  ١٤٣٤/١١/١٨هـ، 
اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم: )...( وحرض حلضوره: )...( ... اجلنسية بموجب 
رخصة اإلقامة رقم: )...(، وادعى األول قائال: إن املدعى عليه قد اقرتض مني مبلغًا قدره: 
ثالثامئة وأربعون ألف ريال سدد منها مبلغًا قدره أربعون ألف ريال، وبقي يف ذمته مبلغ 
قدره: ثالثامئة ألف ريال أطلب إلزامه بسداده، هكذا ادعى. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه 
أجاب قائال: أطلب مهلة مدهتا عرشة أيام للجواب، هكذا أجاب. ويف يوم األحد املوافق: 
املثبت   ،)...( أصالة:  عليه  واملدعى   ،)...( أصالة:  املدعي  حرض  ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ 
ما  قائال:  أجاب  أجله  من  استمهل  عليه عام  املدعى  وبسؤال  حضورمها يف جلسة سابقة، 
ذكره املدعي كله صحيح مجلة وتفصيال، فقد أقرضني مبلغًا قدره: ثالث مئة وأربعون ألف 
ريال ملا كنت موقوفًا يف احلقوق املدنية بجدة إثر مطالبة مالية مرتتبة عيّل فقام املدعي بإقرايض 
املبلغ حمل الدعوى وسددت الغريم وأطلق رساحي، وقد سددت املدعي من القرض مبلغًا 
قدره: أربعون ألف ريال، وبقي يف ذمتي مبلغًا قدره: ثالثامئة ألف ريال وال أستطيع سدادها 
هكذا  يساري،  حني  بمطالبتي  وإفهامه  املدعي  دعوى  رد  وأطلب  معرسًا،  شخصًا  لكوين 
أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب قائال: غري صحيح ما ذكره املدعى عليه أنه معرس، 
به  املدعى  للمبلغ  تسليمه  كيفية  عن  املدعي  وبسؤال  أجاب.  هكذا  ميلء،  شخص  هو  بل 
للمدعى عليه أبرز صورة شيك مرصيف مصّدق وجرى اطالعنا عليها وهذا نصها: )رقم 
الشيك: )...( يف: ٢٠١٠/٠١/٠٦م ادفعوا بموجب هذا الشيك ألمر: مدير إدارة احلقوق 
املدنية بجنوب جدة ـ سداد مديونية )...( مبلغًا قدره: ثالثامئة وأربعني ألف ريال(. ا.هـ 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: هذا الشيك صحيح وهو حمل القرض، هكذا 
أجاب. فبناء عىل ما سلف، وألن املدعى عليه قد أقر أنه اقرتض من املدعي مبلغًا قدره: 
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ثالثامئة وأربعون ألف ريال، سدد منها مبلغًا قدره أربعون ألف ريال وقد صادق عىل ذلك 
املدعي، وهو إقرار معترب للقاعدة )املرء مؤاخذ بإقراره(، وقد دفع املدعى عليه بأنه شخص 
معرس ال يستطيع السداد وأنكر ذلك املدعي، وما دفع به املدعى عليه دفٌع غري معترب؛ ألن 
دعوى اإلعسار ال تسمع إال بعد تكليف مدعيه بالسداد، لذلك كله فقد أمرت املدعى عليه 
أن يسلم للمدعي مبلغًا قدره: ثالثامئة ألف ريال، وبذلك قضيت. وبإعالن احلكم عليهام 
قرر املدعي قناعته باحلكم، أما املدعى عليه فقرر معارضته عىل احلكم واستعد بتقديم الئحة 
مدة  يف  الئحته  تقديم  يف  احلق  له  بأن  وأفهم  احلكم  من  نسخة  تسليمه  فجرى  اعرتاضية، 
أقصاها ثالثون يومًا اعتبارًا من تاريخ هذا اليوم، وإذا انتهت املدة ومل يقدم الئحته سقط 
حقه يف االعرتاض واكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  األوىل  احلقوقية  بالدائرة  االستئناف 
برقم  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل 
٣٤/٢٦١٦٤٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٦هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ 
وتاريخ   ٣٥٢٤٣٢٥٠ بعدد  واملسجل  جدة،  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض   )...(
اجلنسية،   ...  )...( ضد/  اجلنسية   ...  )...( دعوى/  واملتضمن  ١٤٣٥/٥/١٥هــ، 
واملحكوم فيه بام دون باطنه، وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت 

املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 84تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٤١١٢٤ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٤ رقم القرار: ٣٥١٦٥٧٩١ 

تخاالفايفاصفةا إثباتها-ا تملالا-اعدما سبضا بالاوكلايفا دفعا بدلها-ا ردا سلضا-اطمبا
خلوجاتملالا-اسبولاسولاصاحبهابيمينها-ارفضايمنياتملدعيةا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعا

تملبمغ.

تإلسلترامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة إلزامه برد مبلغ مايل اقرتضه منها، وبعرض 
ليقوم  باملبلغ  املدعية أعطته شيكات  بأن  املبلغ ودفع  بقبض  أقر  املدعى عليه  الدعوى عىل 
املدعى  البينة من  وبطلب  منه،  تربعًا  لطلبها  فاستجاب  نقدًا  املال  املدعية  وتسليم  برصفها 
عليه عىل ما دفع به عجز عن إثبات ذلك مع إمهاله مدة كافية، ونظرًا ألن القول قول املدعية 
هي  ببينة  املبلغ  عليه  املدعى  استالم  كان  وملا  يمينها،  مع  يدها  من  املبلغ  خروج  صفة  يف 
الشيكات املرصفية فإنه ال يقبل قوله يف الرد إال ببينة، لذا فقد ثبت لدى القايض أن يف ذمة 
املدعى عليه للمدعية املبلغ املدعى به وحكم بإلزامه بدفع املبلغ هلا، فاعرتض املدعى عليه، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٣٥٤١١٢٤ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٨/٢١هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٥٨٦١٦٨ وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢١هـ، 
ويف يوم السبت ١٤٣٤/٠١/٢٤هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١٠، وفيها حرض )...( 
 )...( عن  بوكالته   )...( عن  وكياًل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
 ٣٣١٨٠٦٧٤ برقم  املكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  صك  بموجب 
واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  فيها  له  واملخول  ١٤٣٣/٧/١٩هـ،  وتاريخ 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حلضوره  وحرض  إلخ،   )...( واإلجابة  واإلنكار 
املدين رقم )...( وادعى األول قائاًل: إن هذا احلارض كان جارًا ملوكلتي )...( ويرتبط بعالقة 
صداقة وجرية مع ابنيها ) )...( و )...( ( حصل بسببها عىل قرضة حسنة أربعامئة ألف ريال 
عىل فرتات كالتايل: )٢٠٠٠٠٠( ريال قرض بتاريخ ١٤٣١/١٢/١هـ. )١٠٠٠٠٠( ريال 
١٤٣٢/١/٢هـ.  بتاريخ  قرض  ريال   )١٠٠٠٠٠( ١٤٣١/١٢/١٧هـ.  بتاريخ  قرض 
يتهرب ويامطل يف  أنه أخذ  إال  أكثر من مرة  املبلغ  املدعى عليه سداد  وقد طلبت موكلتي 
السداد، عليه أطلب احلكم عليه بسداد أربعامئة ألف ريال الذي تسلمه من موكلتي، هذه 
استلمت  أين  من  وكالة  املدعي  ذكره  ما  قائاًل:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  وبعرضه  دعواي، 
أربعامئة ألف ريال عىل ثالث دفعات بموجب شيكات صحيح، وأما دعواه بأنه كان مقابل 
هذه  رصف  مني  طلبت  بأهنا  والصحيح  صحيح،  فغري  املبلغ  هلا  أرد  مل  وأين  حسنة  قرضة 
الشيكات وتسليمها املبلغ نقدًا ألهنا حتتاجه فاستجبت لطلبها تربعًا )فاعل خري(، ورددت 
ولدهيا  مع  رشيك  إين  بل  فحسب  لعائلتها  جارًا  لست  بأين  علاًم  حوالة،  ال  نقدًا  املبلغ  هلا 
)...( و )...( ابني )...( يف مؤسسة مقاوالت فضت يف ١٤٣٢/٣/١٠هـ، هكذا أجاب، 
وبعرضه عىل املدعي وكالة أجاب: الصحيح ما ادعيت به ولدي البينة، وأبرز صورًا لثالثة 
شيكات مسحوبة عىل مرصف )...( صادرة من املدعية ألمر املدعى عليه األول برقم ٧ يف 
٢٠١٠/١٠/١٢م بامئتي ألف ريال والثاين برقم ٩ يف ٢٠١٠/١١/٢٣م، والثالث برقم 
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١٠ يف ٢٠١٠/١٢/٨م كل واحد منها بمئة ألف ريال، وبعرضها عىل املدعى عليه قال: 
نقدًا  املبلغ  وسلمت  املدعية،  طلب  عىل  بناء  ورصفتها  استلمتها  التي  الشيكات  هذه  نعم 
للمدعية يف اليوم الذي رصفت فيه الشيك ا.هـ فسألته البينة عىل دفعه فطلب مهلة لذلك، 
ورفعت اجللسة. ويف يوم الثالثاء ١٤٣٤/٠٤/٠٢هـ افتتحت اجللسة الساعة احلادية عرشة 
والنصف صباحًا، وفيها حرض وكيل املدعي )...( ومل حيرض املدعى عليه وقد قدم اعتذاره 
عن حضور هذه اجللسة، لذا فقد رفعت اجللسة. ويف يوم االثنني ١٤٣٤/٥/١٣هـ الساعة 
احلادية عرشة والنصف فتحت اجللسة، وفيها حرض )...( وكيل املدعية، وحرض حلضوره 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وكياًل عن )...( بموجب صك 
الثانية برقم )...( وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٩هـ، واملخول  العدل  الصادر من كتابة  الوكالة 
 )...( والصلح  واإلقرار  واإلنكار  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  فيها  له 
١٤٣٤/٥/٤هـ،  املؤرخة  التبليغ  ورقة  بموجب  اجللسة  بموعد  تبليغه  جرى  حيث  إلخ، 
وبسؤاله عن البينة التي استعد موكله بإحضارها قرر بأنه مل يتمكن من إحضارها ويطلب 
الثالثة واألخرية إلمهاله  القادمة ستكون  بأن اجللسة  إفهامه  فقد جرى  مهلة أخرى، عليه 
إلحضار بينة، وأنه إن مل حيرضها أو مل حيرض بعذر مقبول فإنه سيعد عاجزًا عن إحضارها 
البينة يف اجللسة  وله يمني املدعية عىل نفي رد املبلغ هلا، فقرر قائاًل بأن موكله إن مل حيرض 
لذا  موكيل،  به  دفع  ما  نفي  عىل  املدعية  يمني  يطلب  فإنه  مقبول  بعذر  حيرض  مل  أو  القادمة 
رفعت اجللسة. ويف يوم األحد ١٤٣٤/٧/٣٠هـ فتحت اجللسة الساعة التاسعة والنصف 
 )...( عن  وكياًل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها 
بوكالته عن )...( بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة العدل الثانية بمكة برقم )...( 
واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  فيها  له  وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ واملخول 
واإلنكار )...( إلخ، ومل حيرض املدعى عليه وال من يمثله ومل يتقدم بعذر مقبول حتى اآلن، 
وفيها حرضت  األحد ١٤٣٤/١١/٢٣هـ  يوم  اجللسة. ويف  رفعت  ما سبق  ولتأمل  عليه 
املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، بصحبة زوجها، وحرض 
اجللسة  عن  ختلفهام  سبب  عن  سؤاله  فجرى   ،)...( وكيله  ومعه  عليه  املدعى  حلضورها 
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املاضية، فأجاب املدعى عليه أصالة بأنه وقع عليه حادث مروري، وأما وكيله فأجاب بأنه 
كان مسافرا خارج مكة، وبسؤاهلام عن البينة عىل دفعه فأجاب بأنه مل حيرضها لكونه موقوفا 
من ١٤٣٤/١٠/٣٠هـ، فعرضت عليه يمني املدعية عىل نفي ما دفع به، فقرر بأنه ال يطلب 
ورفع  مهلة،  يطلب  بأنه  عليه  املدعى  فأجاب  يضيفانه  ما  لدهيام  كان  إن  فسألتهام  يمينها، 
اجللسة إلحضار البينة، بينام أجابت املدعية بالنفي، عليه وبعد قفل باب املرافعة، وبناء عىل 
دعوى املدعية املستوفاة رشوط سامعها حتريرًا وطلبا واختصاصا بأن املدعى عليه اقرتض 
منها أربعامئة ألف ريال، وإلقرار املدعى عليه بقبض الشيكات ورصفها من املرصف وأنه 
استلم األربعامئة ألف ريال من حساب املدعية من املرصف، ودفع بأنه قبض املبالغ بصفته 
وكياًل يف القبض فقط وأنكر بأنه قرضة حسنة، كام دفع بأنه سلم كامل املبلغ للمدعية، عليه 
وألنه جرى إمهاله ثالثًا إلحضار البينة عىل دفعه إال أنه مل حيرضها، عليه وألن القول قول 
املدعية يف صفة خروج املبلغ من يدها مع يمينها، وعىل دفع املدعى عليه بأنه وكيل قبض 
فقط فإن الراجح من كالم أهل العلم بأن املؤمتن ال يقبل قوله يف الرد إن كان استلم املبلغ 
ببينة إال ببينة عليه، وألن املدعى عليه استلمه بشيك مرصيف عليه فإن استالمه له كان ببينة 
وال يقبل قوله يف الرد إال ببينة ومل حيرضها، عليه وملجموع ما تقدم فقد ثبت لدي بأن يف ذمة 
املدعى عليه )...( أربعامئة ألف ريال للمدعية )...( وألزمته بدفعه هلا وبه حكمت، وجرى 
القناعة  قرر عدم  املدعى عليه  يوم األحد ١٤٣٤/١١/٢٣هـ، وبعرضه عىل  به يف  النطق 
طالبًا متكينه من تقديم الئحة اعرتاضية، فأفهم بأن عليه مراجعة املحكمة خالل عرشة أيام 
لتسليمه صورة من الصك له من بعده أو من بعد املدة املرضوبة له”العرشة أيام” أهيام قبل 
أو من بعد ورود الصك من السجل - إن تأخر عن العرشة أيام - ثالثني يومًا يقدم خالهلا 
الئحته االعرتاضية فإن مل يفعل يسقط حقه يف االعرتاض ويكتسب احلكم الصفة القطعية، 
وصحبه  آله  حممد وعىل  نبينا  اهلل وسلم عىل  الثانية عرشة، وصىل  الساعة  اجللسة  وأقفلت 

أمجعني.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاَة 
املعاملة  السابعة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل  الدائرة احلقوقية 
وتاريخ   ٣٣/١٥٨٦١٦٨ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
املتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٧٢٤٩٦ برقم  املسجل  املكرمة  بمكة  العامة 
االعرتاضية  والئحته  ضبطـه  وصـورة  الصك  وبدراسة   ،)...( ضد  وكالة   )...( دعوى 
آلـه  وعلـى  حممد  نبينا  علـى  اهلل  وصلـى  املوفق،  واهلل  احلكم،  علـى  املوافقـة  تقـررت 

وصحبـه وسلم.
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 ل8تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالدمام

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٧٤٤٧٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٧ رقم القرار:٣٥١٨٩٨٩٥  

بدفعا إلزتما تلنفيا-ا يمنيا إثباتها-ا تلقلضا-اعدما بقدتدا دفعا بدلها-ا ردا سلضا-اطمبا
تملبمغ.

تإلسلترامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليها طالبة إلزامها برد مبلغ مايل اقرتضه منها، وبعرض 
الدعوى عىل وكيل املدعى عليها أقر بصحتها ودفع بأن موكلته سددت مبلغ القرض كامال 
للمدعية، وبطلب البينة منه عىل ما دفع به قرر أنه ال بينة لديه وطلب يمني املدعية عىل نفي 
سداد  نفي  عىل  الرشعية  اليمني  حلفت  ثم  بذلك  استعدت  املدعية  عىل  ذلك  وبرد  دفعه، 
املدعى عليها للقرض، ولذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليها بأن تدفع للمدعية املبلغ 

املدعى به حااًل، فاعرتضت املدعى عليها، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بالدمام،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٧٤٤٧٣ برقم  بالدمام  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠٢/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٧٣٩٢٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٣هـ 
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بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( حرضت  ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( زوجها  من  واملعروفة   )...( رقم  املدين  السجل 
بالوكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب  املدين رقم )...( وحرض حلضورها املدعى عليه 
السجل املدين رقم )...( الوكيل الرشعي عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين 
 ٣٤٣٦٧١٥٨ برقم  بالدمام  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم 
الدعاوى والرد عليها  املرافعة واملدافعة وسامع  وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٤هـ، والتي ختوله 
 )...( عنه  واالمتناع  ورده  اليمني  وطلب  واإلبراء  والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار 
املرأة بقوهلا: إن يل بذمة موكلة املدعى عليه مبلغًا وقدره مخسون ألف ريال  إلخ، وادعت 
أقرضتها إياه يف ١٤٣٣/٠٥/٠١هـ ومل ترد املبلغ حتى تارخيه، أطلب إلزام موكلته بدفعه 
حااًل، وباستجواب املدعى عليه قال: صحيح، اقرتضت موكلتي من املدعية مبلغ مخسني 
ألف ريال، ولكن موكلتي أعادت إليها املبلغ كاماًل وردت القرض، هكذا أجاب، وبعرضه 
عىل املدعية قالت: ال صحة ملا ذكر املدعى عليه فلم ترد عيّل موكلته املبلغ، هكذا أجابت، 
وبعرضه عىل املدعى عليه قال: الصحيح ما ذكرت، وعندي بينة مستعد بإحضارها يف جلسة 
الحقة، هكذا أجاب، ويف جلسة ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ حرض الطرفان، وسألت املدعى عليه 
عن البينة فقال: ال بينة عند موكلتي وتطلب يمني املدعية املغلظة عىل أهنا مل تستلم منها املبلغ 
املذكور، هكذا أجاب، وبعرض اليمني عىل املدعية استعدت ألدائها بعد أن جرى ختويفها 
من احللف الكاذب ومن مغبة اليمني الفاجرة وتلفظت قائلة: واهلل العظيم الذي ال إله إال 
هو الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور بأنني مل أستلم من موكلة املدعى عليه )...( 
املبلغ املدعى به وقدره مخسون ألف ريال وال بعضه وأنه ال يزال يف ذمتها، هكذا حلفت، 
فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أقر املدعى عليه باستالم موكلته للمبلغ 
بينة هلا، وطلب يمني املدعية عىل عدم استالمها للمبلغ،  املدعى به ودفع بأهنا أعادته وال 
وحيث استعدت املدعية ألداء اليمني وتلفظت هبا عىل الوجه املطلوب، لذا ألزمت املدعى 
عليها أصالة )...( بأن تدفع للمدعية )...( مبلغًا وقدره مخسون ألف ريال حااًل، وبذلك 
متييز  وكالة  عليه  املدعى  وطلب  املدعية  به  قنعت  الطرفني  عىل  احلكم  وبعرض  حكمت، 
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احلكم فأجبته لطلبه، وأمرت بتسليمه نسخة من احلكم هذا اليوم لتقديم اعرتاضه خالل 
مدة أقصاها ثالثون يومًا، فإذا انقضت املدة دون تقديم اعرتاضه فإن حقه يف متييز احلكم 

يسقط ويكتسب احلكم القطعية. 

حمكمة  يف  الثانية  احلقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  هلل  احلمد 
 ٣٥٤٨٨٦٣٠ برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
برقم  الدمام  بمدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٢/١٥هـ  وتاريخ 
القايض  الصادر من فضيلة  الصك  املرفق هبا  ٣٤١٩٨٧٤٧٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٢هـ، 
بشأن  ١٤٣٤/٦/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٤٢٤٦٩١١ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة 
دعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلة القايض بام 
فيه، وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية  هو مدون ومفصل 
والتاريخ  ٣٤٣٢٥٣٥٥/ق٢/ب  الرقم  ذو  قرارنا  بموجبها  وصدر  املعاملة  وأوراق 
١٤٣٤/٩/٢٤هـ، قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٣/٢٧هـ.
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 ل8تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٤٢٧٢٠١٢٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٢ رقم القرار: ٣٥١٢٢٣٦٤ 

إسلترا إثباتها-ا عنا عجزا مضاربةا-ا مالا رأسا بكونها دفعا بدلها-ا ردا طمبا سلضا-ا
مكاوبا-ادفعابصورياها-اعدماتلبينةاعميهاا-اإلزتمابلداتملبمغ.

 
تلقاعدةاتلفقهيةلا“ الاعذراملناأسل”.

ساعدةلاتألصلايفاتلقابضاملالاغريهاتلضامنا

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه برد مبلغ مايل اقرتضه منه، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أقر بتسلمه املبلغ من املدعي وأنكر أن يكون قد أخذه منه قرضًا، ودفع بأنه 
رأس مال مضاربة يف بطاقات اتصال وقد خرسه فيها، وبطلب البينة من املدعى عليه عىل ما دفع 
به أحرض شاهدا فشهد بام ال يوصل إلثبات الدعوى وعجز املدعى عليه عن تقديم بينة سوى 
ذلك، ثم قدم املدعي إقرارا كتابيًا من املدعى عليه باملبلغ وأنه قرض حسن، وبعرضه عليه دفع 
بصورية اإلقرار، ومل يقدم ما يثبت هذا الدفع، وألنه ال عذر ملن أقر واملرء مؤاخذ بإقراره فقد 
املدعى عليه،  به، فاعرتض  املدعى  املبلغ  للمدعي  أن يسلم  املدعى عليه  بإلزام  القايض  حكم 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٢١٤٨٢٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٢/٠٢/٢٠هـ،  وتاريخ   ٤٢٧٢٠١٢٤
وفيها  اجللسة،  افتتحت  املوافق١٤٣٢/٠٤/٢٨هـ  السبت  يوم  ويف  ١٤٣٢/٠٢/٢٠هـ، 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل الرشعي عن )...(، 
وذلك بالوكالة الصادرة من كتابة عدل مكة املكرمة /٢ برقم ٢٣٥٣ يف ١٤٣٢/١/٢١هـ 
وادعى عىل  والصلح،  والتنازل  واإلقرار  اجللسات  واملدافعة وحضور  املرافعة  التي ختوله 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( الرشعي  املجلس  يف  معه  احلارض 
وتسعون  مخسة  وقدره  مبلغًا  موكيل  من  استدان  املذكور  إن  عليه:  دعواه  يف  قائال   )...(
يردها يف موعد أقصاه  أن  املرفق، عىل  السند  القرض احلسن حسب  ألف ريال عىل سبيل 
معه  مرارًا  حاولت  ولقد  ويسوف،  يامطل  أخذ  له  مطالبتي  وعند  ١٤٢٨/٦/٣٠هـ، 
عليه  املدعى  عىل  احلكم  أطلب  السداد،  يف  النية  حسن  حتى  يبد  ومل  جدوى،  دون  ولكن 
بالوجه الرشعي، هذه دعواي، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره 
مخسة  قدره  مبلغ  وهو  استلمته  الذي  املبلغ  أن  والصحيح  صحيح،  غري  دعواه  يف  املدعي 
وتسعون ألف ريال سعودي هو مسامهات يف بطاقات سوا، وقد سلمت املبلغ ألخي )...( 
به يف مسامهات بطاقات سوا، وقد خرست  باملتاجرة  الذي قام  وهو سلمه للمدعو )...( 
املسامهة ولدي شهود عىل ذلك وسوف أحرضهم يف اجللسة القادمة، ثم يف جلسة أخرى 
وبالوكالة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املدعي  وكيل  حرض 
رقم ٢٣٥٣ وتاريخ ١٤٣٢/١/٢١هـ الصادرة من كتابة عدل مكة الثانية )...(، وحرض 
املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وأحرض املدعى عليه 
املبلغ  الشاهد )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وشهد قائاًل: إن 
قدره مخسة وتسعون ألف ريال ليس قرضًا حسنًا وإنام هو مسامهة يف مسامهات بطاقات سوا 
أسوة بغريه من املسامهني، هكذا شهد، وبعرض الشهادة عىل املدعي قال: أرفض الشهادة 
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التالية: أواًل: وجود سند يثبت حقي باالستالم للقرض احلسن.  مجلة وتفصيال لألسباب 
١٤٢٧/٦/١هـ  يف  كتب  والسند  ١٤٢٥هـ  بنهاية  انتهت  سوا  بطاقات  مسامهات  ثانيًا: 
عىل أن يعطى مهلة سنة للسداد وأخذ باملامطلة والتسويف. ثالثًا: أن الشاهد مل ير التسليم 
واالستالم وإنام الدارج أن كل املبالغ املالية تدخل يف مسامهات بطاقات سوا، بينام مسامهات 
بطاقات سوا يشء والقرض احلسن يشء آخر، فإما أن يدحض البينة ببينة وإال يسلمني ما 
أقرضته، هذا ردي، وبعرضه عىل املدعى عليه قال: أطلب حضور املدعي أصالة وحضور 
الشاهد )...( والشاهد )...(، وعليه تأجلت القضية. ثم يف جلسة أخرى حرض الطرفان 
وفيها طلبا مهلة إلحضار شاهدي السند، وعليه تأجلت اجللسة. ثم يف جلسة أخرى لدي 
)...( عليه، ويف  الشيخ  بمحافظة جدة خلف فضيلة  العامة  املحكمة  القايض يف   )...( أنا 
حرض  وفيها   ،١١  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٣/١١/١٦هـ  الثالثاء  يوم 
املدعي وكالة )...( املدونة هويته ووكالته سابقًا، وحرض حلضوره املدعى عليه أصالة )...( 
املدونة هويته سابقا، وبتالوة ما تم ضبطه سابقًا صادق عليه الطرفان، وبسؤال الطرفني عن 
شاهدي السند ذكر املدعي وكالة أن الشاهد )...( قد تويف، وأما الشاهد اآلخر وهو )...( 
فهو يسكن يف مكة أطلب سامع شهادته، وعليه فقد أمرت بالكتابة إىل رئيس املحكمة العامة 
بمكة املكرمة أو من ينيبه لسامع شهادة املدعو )...( سعودي اجلنسية ويسكن يف )...( بمكة 
حرض  أخرى  جلسة  يف  ثم  اجللسة.  تأجيل  تم  ورودها  وحلني   )...( جواله  ورقم  املكرمة 
بالرغم من  املدعى عليه )...(  املدونة هويته ووكالته سابقا ومل حيرض  املدعي وكالة )...( 
املكرمة  العامة بمكة  املحكمة  الكتابة الستخالف  املاضية، وحيث جرت  تبلغه يف اجللسة 
بخطابنا رقم ٣٣/٢٠٤٥٨٥٦ يف ١٤٣٣/١١/٢٠هـ ومل يردنا يشء حتى تارخيه، وعليه 
جرى رفع اجللسة حلني ورود اجلواب من حمكمة مكة املكرمة العامة. ثم يف جلسة أخرى 
حرض املدعي وكالة )...( املدونة هويته ووكالته سابقا وحرض حلضوره املدعى عليه )...( 
املدونة هويته سابقا وقد وردنا خطاب املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤/٤٠٨٦٢٤ يف 
١٤٣٤/٢/١٨هـ املتضمن أنه بإحالة اخلطاب لفضيلة القايض )...( أفاد أنه مل يراجعه أحد 
بخصوص هذه القضية، وقد تم طلب الشاهد )...( ووردت إفادة حمرضي اخلصوم رقم 
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٣٣١٦٨٦٥٦ يف ١٤٣٤/١/٢٠هـ املتضمنة أنه مل يتوصلوا للعنوان املذكور، وتم االتصال 
الشهادة  أنه ال يستطيع احلضور وليس لديه جديد يف  عليه وتبليغه بحضور اجللسة وأفاد 
سوى ما ذكره سالفًا ا.هـ، ثم ذكر املدعى عليه قائال: إن لديه شاهدًا يشهد عىل أن املبلغ إنام 
هو ضمن مسامهة بطاقات سوا وليس قرضًا حسنًا، وأطلب االمهال إلحضاره، هكذا قرر، 
املدونة هويته  املدعي وكالة )...(  ثم يف جلسة أخرى حرض  تأجيل اجللسة.  وعليه جرى 
ووكالته سابقا وحرض حلضوره املدعى عليه وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( بصفته وكيال عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة عدل جنوب جدة الثانية 
برقم ٣٤٤٥١١٣٥ يف ١٤٣٤/٤/١٣هـ، وبسؤال وكيل املدعى عليه وكالة عن البينة التي 
وعد موكله بإحضارها أجاب قائال: إن بينتي هي الشاهد )...( وقد حرض للمحكمة ولكن 
ومل  مرة  من  أكثر   )...( الشاهد  عىل  النداء  جرى  وقد  أجاب،  هكذا  ذهب،  أين  أدري  ال 
حيرض، وقد جرى االطالع عىل اإلقرار الذي قدمه املدعي ونصه: )أقر أنا املدعو / )...( 
بأنني استلمت من املدعو )...( مبلغ وقدره مخسة وتسعون ألف ريال قرضًا حسنًا وأنني 
مستعد بسدادها يف مدة أقصاها ١٤٢٨/٦/٣٠هـ دون أي مماطلة أو تأخري، وهذا إقرار مني 
بذلك، وأذنت ملن يشهد واهلل خري الشاهدين. املقر بام فيه )...( توقيعه شاهد )...( توقيعه 
وشاهد )...( توقيعه( ا.هـ، عليه وجلميع ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وألن املدعى عليه 
أقر باستالمه مبلغًا وقدره مخسة وتسعون ألف ريال عىل أنه قرض حسن وذلك عىل ما جاء 
يف إقراره، وألن اإلقرار حجة عىل املقر، وألنه ال عذر ملن أقر، وألن املرء مؤاخذ بإقراره، 
فبناء عىل ما تقدم فقد حكمت عىل املدعى عليه )...( بأن يدفع للمدعي )...( مبلغًا وقدره 
املدعى  القناعة وقرر وكيل  املدعي  قرر  الطرفني  ريال، وبعرضه عىل  ألف  مخسة وتسعون 
احلكم  من  نسخة  تسليمه  وجرى  طلبه  إىل  فأجيب  االستئناف،  وطلب  القناعة  عدم  عليه 
لالعرتاض عليه خالل ثالثني يومًا تبدأ من تاريخ احلكم، وإذا انتهت مدة االعرتاض ومل 
القطعية،  احلكم  ويكتسب  االستئناف،  طلب  يف  حقه  فيسقط  االعرتاضية  بالالئحة  يتقدم 

وأغلقت اجللسة الساعة ٤٥: ١٠. 
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يف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٩:٣٠ وفيها حرض 
املدعي أصالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ووكيل املدعى عليه 
بمنطقة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد  سابقا،  ووكالته  هويته  عن  املنوه   )...(
مكة املكرمة بخطاب فضيلة رئيسها رقم ٣٤١٣٥٦٧٤٣ يف ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ وبرفقها 
والصالة  وحده  هلل  احلمد  نصه:  وهذا  ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ  يف   ٣٤٢٤٦٨٧٠ رقم  القرار 
الدائرة احلقوقية  والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فقد جرى اطالعنا نحن رئيس وعضوي 
املحكمة  هذه  إىل  الواردة  املعاملة  عىل  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة 
العامة بمحافظة جدة املساعد رقم ٣٢/١٤٨٢٤ وتاريخ  بخطاب فضيلة رئيس املحكمة 
١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ املشتملة عىل احلكم الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
دعوى  املتضمن  ١٤٣٤/٠٤/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٨٧٢٠٠ بعدد  املسجل  بجدة  العامة 
والالئحة  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة  باطنه،  دون  بام  فيه  واملحكوم   )...( ضد   )...(
مل  القضية  ناظر  أن فضيلة  ييل: ١ -  ما  لفضيلة حاكمها ملالحظة  إعادهتا  تقرر  االعرتاضية 
املقرر  السند املربز من املدعي عىل املدعى عليه ويسأله عن مضمونه. ٢ - أن من  يعرض 
رشعًا أن )البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر(؛ لقوله صىل اهلل عليه وسلم: )شاهداك 
أو يمينه(، ملالحظة ذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 
وجوابًا  ا.هـ،   )...( الدائرة:  رئيس   / )...( استئناف:  قايض   / )...( د.  استئناف:  قايض 
الرابعة يف حمكمة االستئناف  الدائرة احلقوقية  الفضيلة رئيس وعضوا  ملا الحظه أصحاب 
بمنطقة مكة املكرمة بقرارهم رقم ٣٤٢٤٦٨٧٠ يف ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ أجيب أصحاب 
املربز من  السند  القرار: جرى عرض  االوىل من  املالحظة  اهلل بخصوص  الفضيلة وفقهم 
املدعي عىل وكيل املدعى عليه الذي ختوله الوكالة حق اإلقرار فأجاب قائاًل: إن هذا اإلقرار 
البينة عىل صورية اإلقرار  بتوقيع موكيل )...( ولكنه صوري، هكذا أجاب، وبسؤاله عن 
أجاب قائاًل: حاولت إحضار البينة ومل أستطع، هكذا أجاب، وبخصوص املالحظة الثانية 
من القرار فإن املدعى عليه أحرض للشهادة وأدائها الشاهد )...( وهذا الشاهد مل يكن شاهدًا 
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يف سند اإلقرار املذكور، وأيضًا فقد ذكر املدعي ما يضعف شهادته من أن السند كان بتاريخ 
١٤٢٧/٠٦/٠١هـ ومسامهات بطاقات سوا انتهت بنهاية عام ١٤٢٥هـ، وأيضًا الشاهد مل 
ير التسليم واالستالم مما يضعف شهادته مما يدل عىل أن بينة املدعي أقوى وهي إقرار املدعى 
حسن،  قرض  أهنا  عىل  ريال  ألف  وتسعون  مخسة  وقدره  مبلغًا  املدعي  من  باستالمه  عليه 
الساعة  به سابقا، وأغلقت اجللسة  واإلقرار أقوى األدلة، وعليه فالزلت عىل ما حكمت 
١٠.٠٠، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فقد جرى اطالعنا نحن رئيس وعضوي 
الدائرة احلقوقية الرابعة يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة عىل الصك الصادر من 
فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة، واملسجل بعدد ٣٤١٨٧٢٠٠ 
وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٤هـ، املتضمن دعوى )...( ضد )...( واملحكوم فيه بام دون باطنه، 
واهلل  احلكم،  عىل  املوافقة  تقررت  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ا8تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٩٠٧٥٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٩ رقم القرار: ٣٥١٣٠٦٤٢ 

سلضا-اطمباردابدلها-ادفعابكونهارأسامالامضاربةا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتا
بيمينها-ايمنيا تلافليطا-اسبولاسولاتملضاربا أوا تلاعديا باخلقارةا-اعدما تملضاربةا-ادفعا

تملدعىاعميها-اثبوتاتخلقارةا-اإلزتمابلداباسيارأساتملال.

1-اشهادةاتلشاهدينامعاتليمني.
2-اتملضاربايدهايداأمانةاالايضمناإالابالاعدياأواتلافليط.

وبعرض  منه،  اقرتضه  مايل  مبلغ  برد  إلزامه  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
يف  به  للمضاربة  املدعي  من  تسلمه  بأنه  ودفع  املبلغ  بقبض  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى 
سوق األسهم لصاحله ثم خرس يف املضاربة وبقي بعض رأس املال، وبطلب البينة من املدعى 
عليه عىل ما دفع به أحرض شاهدين معدلني فشهدا بصحة ما دفع به، كام أنه أدى اليمني عىل 
خسارته يف املضاربة، ونظرًا لكون العامل يف املضاربة أمينًا فال يضمن ما مل يتعد أو يفرط، 
وألنه يقبل قول العامل بيمينه يف خرسان املضاربة، لذا فقد ثبت لدى القايض أن املال الذي 
دفعه املدعي كان مضاربة بيد املدعى عليه وأنه خرس فيها، وحكم بإلزامه برد باقي رأس 

املال، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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القايض   )...( أنا  لدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
يف املحكمة العامة بالطائف، يف هذا اليوم األحد املوافق ١٤٣٤/٦/١١هـ عقدت اجللسة 
يف   ٣٤١٠١٩٢١٢ برقم  املقيدة  قرض  يف   )...( ضد   )...( من  املقدمة  الدعوى  يف  للنظر 
١٤٣٤/٤/٢٧هـ، واملحال إيل من فضيلة الرئيس برقم ٣٤١٩٠٧٥٣ يف ١٤٣٤/٤/٢٧هـ، 
)...(، كام حرض  املدين رقم  السجل  اجلنسية بموجب  )...( سعودي  املدعي  وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن املدعي بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف برقم ٣٤٤٥٥٤٩٦ يف ١٤٣٤/٤/١٤هـ، 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  حلضورمها  وحرض 
املدعى عليه مبلغ مخسني ألف ريال  )...(، وبسؤال املدعي عن دعواه قال: لقد أقرضت 
بدهلا  يل  يرد  ومل  املدة  مضت  وقد  شهر،  خالل  بدهلا  يل  يرد  أن  عىل  ١٤٢٧/١/٢٣هـ  يف 
حتى اآلن، أطلب سؤاله وإلزامه بدفع مخسني ألف ريال يل، هذه دعواي، وبعرضها عىل 
املدعى عليه أجاب قائاًل ما ذكره املدعي يف دعواه غري صحيح، والصحيح أين استلمت منه 
هذا املبلغ وهو مخسون ألف ريال بتاريخ ١٤٢٧/١/٢٣هـ من أجل املضاربة به يف سوق 
األسهم، وقد قمت باملضاربة وقد حصل عليه خسارة ومل يتبق منه سوى مخسة آالف ريال 
تقريبًا، وقد راجعته عدة مرات إلعادة املتبقي له ولكنه يرفض قبوله وإذا حلف املدعى عليه 
أجاب،  له، هكذا  لدفعه  فأنا مستعد  للمضاربة  به هو قرض وليس  يدعي  الذي  املبلغ  أن 
وبعرض جوابه عىل املدعي قال لن أحلف ولدي بينة عىل دعواي وهو سند وأبرز سندًا هذا 
نصه: )أقر وأعرتف أنا املدعو/ )...( حامل حفيظة رقم )...( وتاريخ ١٤٢٩/٦/١هـ بأين 
مقرتض من )...( مبلغًا وقدره ٥٠٠٠٠ مخسون ألف ريال عريب سعودي وأقوم بسداد املبلغ 
املذكور يف موعد أقصاه ١٤٢٧/٢/٢٥هـ وأذنت ملن يشهد واهلل خري الشاهدين وعىل ذلك 
أوقع توقيع املقر بام فيه االسم )...( توقيعه( ا.هـ، وبعرضه عىل املدعى عليه قال: صحيح 
بيني وبني  بعد وقد حصل  فيام  إال  يتبني يل مضمونه  مل  السند ولكن  أنني وقعت عىل هذا 
املدعي وطرف ثالث يدعى )...( اتفاق يفيد بأن املبلغ املدعى به مسامهة وليس قرضًا وأبرز 
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العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني  ورقة هذا نصها: )احلمد هلل رب 
وبعد ١ - لقد تم االتفاق بني كل من األطراف الثالثة ٢ -الطرف األول )...( حامل بطاقة 
 ١٤٠٧/١١/١٩ يف   )...( رقم  بطاقة  حامل   )...( الثاين  الطرف  املستثمر٣ -   )...( رقم 
االتفاق  تم  وقد  ١٤٠٨/١/١٢هـ،  يف   )...( رقم  بطاقة  حامل   )...( الثالث  ٤ -الطرف 
ريال  ألف   ٥٠٠٠٠ وقدره  مبلغ  بإيداع  الثاين  الطرف  من  كل  يقوم  أن   - ١ اآليت:  عىل 
يقوم  أن   - ٢ واخلسارة.  للربح  قابلة  ريال  آالف  عرشة   ١٠٠٠٠ سهم  كل  قيمة  مسامهة 
الطرف الثالث بإيداع مبلغ٢٠٠٠٠ عرشين ألف ريال قيمة سهمني قابلة للربح واخلسارة. 
ذلك  وعىل  السعودية  السوق  أسهم  يف  بتسويقها   )...( املستثمر  األول  الطرف  يقوم   - ٣
توقيعه   )...( الثاين  الطرف  توقيعه   )...( األول  الطرف  الشاهدين  خري  واهلل  االتفاق  تم 
الشاهد )...( توقيعه الطرف الثالث )...( توقيعه الشاهد )...( توقيعه( ا.هـ، وبعرضه عىل 
املدعي قال: هذا االتفاق غري صحيح ومل أوقع عليه، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: 
الصحيح أن املدعي قد وقع عليه ولدي شهود عىل هذا االتفاق يشهدون بذلك وأطلب 
أنا )...(  مهلة إلحضارهم فأجبته لطلبه، ولذلك رفعت اجللسة. ثم عقدت اجللسة لدي 
االثنني  اليوم  هذا  )...( يف  القايض /  لفضيلة  واخللف  بالطائف  العامة  باملحكمة  القايض 
املوافق ١٤٣٤/١١/٣هـ وفيها حرض املدعي وكالة )...( كام حرض املدعى عليه )...(، ثم 
جرى تالوة ما سبق ضبطه عىل املتداعيني فصادقا عليه، ثم جرى سؤال املدعى عليه عن 
الشهود الذي طلب مهلة إلحضارهم فأجاب بقوله: لقد أحرضهتم للشهادة، هكذا أجاب، 
 )...( الرشعي  املجلس  يف  فحرض  لدهيم،  ما  لسامع  مفرقني  الشاهدين  بإدخال  أمرت  ثم 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاله عام لديه أجاب بقوله: أشهد 
باهلل العظيم إنني كنت حارضًا يف املدرسة وطلب )...( و )...( من )...( أن يعطياه مبلغًا 
معلومًا  ريال، وكان هذا  ألف  )...( مخسني  فأعطاه  األسهم،  به يف سوق  ليعمل  املال  من 
لدى مجيع احلارضين من املعلمني أهنا عىل سبيل املشاركة القابلة للربح واخلسارة، هذا ما 
لدي وأشهد به، هكذا شهد، ثم حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
العظيم إين كنت حارضًا حني  باهلل  بقوله: أشهد  لديه أجاب  للشهادة، وبسؤاله عام   )...(
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اتفق )...( و )...( عىل أن يعطيا )...( مبلغ مايل ليعمل به هلام يف سوق األسهم، ويكون لـ 
)...( نصيب من أرباح األسهم مقابل عمله فيها وكان ما أعطاه )...( لـ )...( مبلغ وقدره 
للربح واخلسارة، هذا ما لدي وأشهد  القابلة  املشاركة  مخسون ألف ريال وأهنا عىل سبيل 
به، هكذا شهد، ثم جرى عرض الورقة التي أبرزها املدعى عليه وسبق ضبطها يف اجللسة 
األوىل وعليها توقيعا الشاهدين احلارضين، فصادقا عىل توقيعهام وشهدا بام فيها، ثم جرى 
سؤال املدعي هل لديه ما يقدح يف الشهود وشهادهتم فأجاب بقوله ليس لدي ما يقدح يف 
الشهود وأما شهادهتم فغري صحيحة والصحيح ما جاء يف الدعوى، هكذا أجاب، ثم جرى 
رفع اجللسة إلحضار مزكني للشهود، ثم عقدت اجللسة وفيها حرض املدعي أصالة )...( 
املدعى عليه )...(، وجرى  املدين رقم )...( كام حرض  سعودي اجلنسية بموجب السجل 
سؤال املدعى عليه عن مزكي الشهود الذين وعد بإحضارهم، فقال: أحرضهتم وهم )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، وبسؤاهلام عن الشاهدين شهدا بعدالتهام، ثم جرى سؤال املدعي أصالة: 
هل سلمت للمدعي مبلغا آخر غري املبلغ املدعى به؟ فأجاب بقوله: ال مل أسلمه سوى مبلغ 
وقدره مخسون ألف ريال وهي املبلغ املدعى به عبارة عن قرضة حسنة، هكذا أجاب، ثم 
اجللسة  والتي جرى رصدها يف  املدعي  أبرزها  التي  الورقة  عليه عن  املدعى  جرى سؤال 
إين وقعت عىل  بقوله:  فأجاب  املبلغ عبارة عن قرض حسن،  بأن  إقراره  األوىل وتتضمن 
هذه الورقة يف البنك عند تسلمي للمبلغ املدعى به ومل أكن أعلم بام حتتويه وأخربين املدعي 
حينها أهنا ورقة تفيد أن املبلغ للمشاركة يف األسهم فلام علمت بعد ذلك بام تتضمنه كتبنا يف 
املدرسة ورقة بعدها وهي التي جرى رصدها يف اجللسة األوىل وتفيد بأن املبلغ للمشاركة، 
هكذا أجاب، ثم جرى سؤال املدعي عن الورقة التي أبرزها هل هي بخطه أم بخط املدعى 
عليه؟ فأجاب بقوله: هي بخطي ولكن املدعى عليه كتب اسمه ووقع عليها بعد قراءهتا، 
هكذا أجاب، وبسؤال املدعى عليه عن املبلغ املتبقي لديه أجاب بقوله بقي من املبلغ املدعى 
به بعد املضاربة واهنيار سوق األسهم مبلغ وقدره أربعة آالف ومخسامئة وعرشون ريااًل، 
هكذا أجاب، ثم جرى حتليفه عىل ذلك فاستعد لذلك وحلف بقوله: واهلل العظيم الذي ال 
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إله إال هو عامل الغيب والشهادة أن املبلغ الذي استلمته من املدعي )...( وقدره مخسون ألف 
ريال عبارة عن مبلغ للمشاركة يف األسهم قد عملت فيه يف سوق األسهم فخرسته ومل يبق 
منه سوى مبلغ وقدره أربعة آالف ومخسامئة وعرشون ريااًل واهلل، هكذا حلف، فبناء عىل ما 
تقدم من الدعوى واإلجابة، وملا قرره الفقهاء أن املال املدفوع إذا هلك فقال رب املال كان 
قرضًا وقال العامل كان قراضا أن القول قول رب املال بيمينه )كشاف القناع ٥٢٦/٨(، 
بيد املدعى عليه، وحيث  املال كان مضاربة  وحيث أوصلت الشهادة املعدلة رشعًا إىل أن 
إن العامل يف املضاربة أمني وال ضامن عىل األمني ما مل يتعد أو يفرط وحيث حلف املدعى 
عليه عىل املال الباقي بعد خسارته كام طلبت منه، فقد ثبت لدي أن املال الذي دفعه املدعي 
للمدعى عليه هو عبارة عن مضاربة يف سوق األسهم وثبت لدي خسارة املدعى عليه هلذا 
املال وأنه مل يبق منه سوى مبلغ وقدره أربعة آالف ومخسامئة وعرشون ريااًل، لذا فقد ألزمت 
املدعى عليه بدفع مبلغ وقدره أربعة آالف ومخسامئة وعرشين ريااًل للمدعي، وبه حكمت، 
وبعرضه عليهام قرر املدعي عدم قناعته وقرر املدعى عليه قناعته، فأفهمت املدعي بتعليامت 
نبينا حممد  التوفيق، حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، وصىل اهلل وسلم عىل  االستئناف، وباهلل 

وعىل آله وصحبه أمجعني.

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 بالطائف، واملسجل بعـدد 
٣٤٣٧٤٥٣٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ،املتضمن دعوى )...( ضد )...(، املحكوم فيـه 
املوافقـة  تقـررت  باطنه، وبدراسـة احلكم وصـورة ضبطـه والئحته االعرتاضية  بام دون 

علـى احلكم، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 88تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٩٨١٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٠ رقم القرار:٣٥٣٤٧٥٠٩  

سلضا-اطمباردابدلها-ادفعابعدماحمولاتألجلا-اتعميقهاعىلابيعاأرضا-اإنكاراتلدفعا-ا
إلزتمابلداتملبمغ.

1-اتإلسلترامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.
2-اتملادةا)3ل(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه برد مبلغ قرض حسن سلمه له بشيك 
بذلك،  يف  مل  أنه  إال  الشيك  تاريخ  من  شهر  خالل  له  عليه  املدعى  يرده  أن  عىل  مرصيف 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر باقرتاض مبلغ الشيك وأنكر حتديد املدعي أَلَجل 
أنكر  وقد  له،  أرضا  يبيع  حتى  إمهاله  املدعي  عىل  اشرتط  بأنه  ودفع  القرض  ببدل  الوفاء 
املدعي قبوله لذلك الرشط، ونظرًا إلقرار املدعى عليه باقرتاض املبلغ املدعى به من املدعي، 
و ألن املدعى عليه يمكنه بيع تلك األرض متى شاء وسداد ما بذمته للمدعي، لذا فقد حكم 
القايض عىل املدعى عليه بأن يسلم للمدعي املبلغ املدعى به، فاعرتض املدعى عليه، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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بالرياض، وبناء عىل  العامة  القايض يف املحكمة  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٣٠٩٨١٠ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٦٢١١١٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ، 
ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٠٩/٢٢هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١١ لسامع دعوى 
)...( ضد )...(، ومل حيرض املدعي وال املدعى عليه وال من ينوب عنهام، ومل يتقدم أي منهام 
بعذر مقبول والنتهاء وقت اجللسة فقد جرى شطب الدعوى للمرة األوىل وفقًا للامدة ٥٣ 
من نظام املرافعات الرشعية، ويف جلسة أخرى حرض املدعى عليه )...( سعودي بموجب 
 ٣٤١٢٩٥١٥٨ رقم  الوكالة  بموجب   )...( عن  وكيال  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل 
وإقامة  املطالبة  ختوله  التي  عرقة  عدل  كتابة  من  والصادرة  ١٤٣٤/١٠/٦هـ،  وتاريخ 
والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح ومل  الدعاوى  واملدافعة وسامع  واملرافعة  الدعوى 
الثانية. ويف جلسة  للمرة  الدعوى  لذا جرى شطب  بعذر؛  يتقدم  املدعي )...(، ومل  حيرض 
املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن  السجل  أخرى حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب 
 ٣٤٨٣٠٩٣٧ رقم  الوكالة  بموجب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  سعودي   )...(
وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض، والتي ختوله 
احلق يف املطالبة وإقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار 
الشهود والبينات والطعن  اليمني ورده واالمتناع عنه وإحضار  واإلنكار واإلبراء وطلب 
وكالة  عليه  املدعى  حلضوره  وحرض  النظر،  إعادة  والتامس  ونفيها  األحكام  وقبول  فيها 
)...(، وبسؤال املدعي وكالة عن دعواه قال: إن موكيل قد أقرض موكل هذا احلارض مبلغًا 
وقدره أربعامئة ألف ريال بموجب الشيك رقم )...( وتاريخ ١٤٣٣/٩/٢٢هـ املسحوب 
عىل البنك )...( عىل أن يرده له بعد شهر من تاريخ الشيك، ولكن املدعى عليه أصالة مل 
املدعى عليه وكالة عن ذلك واحلكم  أطلب سؤال  لذا  اآلن؛  املذكور حتى  املبلغ  برد  يقم 
عىل موكله بأن يسلم ملوكيل مبلغًا وقدره أربعامئة ألف ريال حااًل، هذه دعواي، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه وكالة قال: أطلب إمهايل ملراجعة موكيل حيث إين مل أستلم صحيفة 
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الدعوى قبل هذه اجللسة فأجبته لطلبه. ويف جلسة أخرى حرض )...( املدونة هويته ووكالته 
يف جلسة سابقة وحرض حلضوره املدعى عليه وكالة )...( املدونة هويته ووكالته يف جلسة 
سابقة وبسؤال املدعى عليه وكالة عن إجابته عىل دعوى املدعي وكالة قال: ما ذكره املدعي 
وكالة من أن موكله قد أقرض موكيل مبلغًا وقدره )٤٠٠.٠٠٠( أربعامئة ألف ريال قرضًا 
حسنًا فصحيح، وقد استلم موكيل املبلغ كاماًل بالشيك املذكور يف اجللسة املاضية، وأما ما 
ذكره من أن موكيل يسدد له املبلغ بعد شهر فغري صحيح، والصحيح أنه أطلق املدة ثم إن 
موكيل قد وعد املدعي أصالة بأن يسدد له املبلغ املذكور بعد أن يبيع أرضًا له يف األحساء 
وال أعلم هل باعها موكيل اآلن أو ال، هكذا أجاب وقرر، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة 
قال ما ذكره املدعى عليه وكالة من أن السداد مرشوط ببيع األرض املذكورة غري صحيح، 
والصحيح أنه قال ملوكيل إن لدي أرضًا يف األحساء سوف أقوم ببيعها خالل شهر وأسدد 
عليه  املدعى  إن  وحيث  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  قرر،  هكذا  املبلغ،  لك 
وكالة قد اعرتف بأن موكله قد اقرتض من املدعي أصالة املبلغ املذكور وقدره )٤٠٠٠٠٠( 
أربعامئة ألف ريال، وأنه استلم منه املبلغ كاماًل بموجب الشيك املذكور، وألن املدعى عليه 
مل يشرتط عىل املدعي سداد املبلغ املقرتض يف تاريخ معني، وحيث إنه بإمكان املدعى عليه 
بيع األرض املذكورة يف أي وقت شاء وسداد ما بذمته للمدعي، وتأسيسًا عىل مجيع ما تقدم 
فقد حكمت عىل املدعى عليه أصالة بأن يسلم للمدعي أصالة مبلغًا وقدره )٤٠٠٠٠٠( 
به  يقنع  ومل  وكالة  املدعي  به  قنع  الطرفني  عىل  احلكم  وبعرض  حااًل،  ريال  ألف  أربعامئة 
املدعى عليه وكالة وطلب االستئناف، فأجبته لطلبه وجرى تسليمه نسخة من احلكم لتقديم 
اعرتاضه عليه خالل مهلة أقصاها ثالثون يومًا اعتبارًا من تاريخ هذا اليوم، ويكون حقه يف 
االعرتاض بعدها ساقطًا ويكتسب احلكم القطعية بذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ.

االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة  احلقوقية  الدائرة  اطلعت  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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بالرياض عىل املعاملة الواردة هلا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض باخلطاب رقم 
١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ  بتاريخ  لدينا  واملقيد  ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٤١٦٢١١١٩
فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ  وتاريخ   ٣٥٢٦٢٨١٣ رقم  الصك  هبا  املرفق 
وبدراسة   ،)...( ضد/   )...( من /  املقامة  الدعوى  يف  احلكم  املتضمن   ،)...( القايض / 
الدائرة املصادقة عىل  الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررت 
احلكم، مع تنبيه فضيلته إىل العمل بالفقرة الثانية من الئحة املادة ٢/٥٥ من النظام اجلديد، 

وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.





رهن
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به، 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  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٥٣٤٨٠١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٧١٢٨٣٨ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٧هـ، ففي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٥/١١هـ افتتحت اجللسة الساعة 
اإلقامة رقم  بموجب رخصة  اجلنسية   ... املدعي/)...(  وفيها حرض  )٣٠: ١٠( صباحا، 
إفادة حمرضي اخلصوم من  ينوب عنه، وقد وردتنا  املدعى عليه وال من  )...(، ومل حيرض 
بتسلمه  وتعهد  الطلب  صورة  زميله  املحل  يف  العامل  )استلم  تتضمن:   )...(/ املحرض 
كام   ،)...(/ املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفعت  وعليه  باملراجعة(،  وإفهامه 
الصادرة من جدة برقم / املدعى عليه /)...( ...اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة  حرض 

)...(، وبسؤال املدعي عن حترير دعواه ادعى قائال: لقد أقرضني املدعى عليه عرشين ألف 
ريال بتاريخ ١٤٣٤/٨/١٩هـ، عىل أن أرد له بدل القرض يف ١٤٣٤/١١/٣٠هـ، وقد 
عرشة  من  وأربعة  جرامات  وعرشة  أربعامئة  وزنته   ٢١ عياره  جنيهات  ذهبيا  حزاما  رهنته 
جرام، وقد جئته قبل موعد السداد وأحرضت بدل القرض وطلبت منه رد احلزام، إال أنه 
القرض إىل ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ،  تاريخ تسليم  بتعديل  بأن احلزام غري جاهز فقمنا  أفادين 
وعند جميئي له مرة أخرى يف املوعد املحدد اعتذر بسبب وفاة والدته، وهكذا يف كل مرة 
القرض يف أي وقت.  يتهرب مني وأنا مستعد بسداد  الرهن  القرض واستالم  آتيه لسداد 
أطلب إلزامه بتسليمي احلزام املرهون، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: 
أنه جاءين  إال  السداد كله صحيح،  القرض والرهن وموعد  املدعي من  ما جاء يف دعوى 
تاريخ  حتى  فأمهلته  لديه  القرض  بدل  توفر  لعدم  إمهاله  وطلب  ١٤٣٤/١١/٣٠هـ  يف 
١٤٣٤/١٢/٣٠هـ ومل حيرض يف هذا التاريخ فبعت احلزام بثمن قدره اثنان ومخسون ألفا 
وثامنامئة ريال، وأنا مستعد برد هذا املبلغ له بعد خصم حقي منه البالغ قدره عرشون ألف 

 لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٤٨٠١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٧ رقم القرار:٣٥٣٤٤٩٩٥  

رهنا-اذهبا-امقابلاسلضا-اعدماحمولها-اتساعدتدابالوفاءا-اطمبارداتمللهونا-ادفعا
بلدا إلزتما تملدعيا-ا يمنيا باعديلاتألجلا-ا إسلتراخطيا تمللهونا-ا بيعا تلوفاءا-ا بالاأخلايفا

تمللهون.

تإلسلترامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبا إلزامه برد حزام ذهبي جنيهات عياره )٢١( 
وزنته أربعامئة وعرشة جرامات وأربعة من عرشة جرام، قام املدعي برهنه عنده مقابل مبلغ 
القرض قبل حلول أجله إال أن  ببدل  بالوفاء  املدعي استعد  مايل اقرتضه منه، وذلك ألن 
املدعى عليه ماطل يف رد املرهون، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها ودفع 
بأن املدعي قد تأخر يف الوفاء ببدل القرض عند حلول أجله فقام ببيع احلزام،  كام قرر أنه 
مستعد برد باقي ثمن بيع احلزام بعد حسم مبلغ القرض منه، وقد قدم املدعي إقرارا خطيا 
من املدعى عليه يتضمن حضور املدعي له لرد بدل القرض، وأن املدعى عليه طلب إمهاله 
لعدم جتهيز احلزام املرهون، ثم أدى املدعي اليمني عىل صحة دعواه طبق ما طلب منه، وألن 
ما دفع به املدعى عليه يكذبه اإلقرار املكتوب بخط يده، وألن اليمني ترشع يف جانب أقوى 
املتداعيني، لذا فقد حكم القايض عىل املدعى عليه أن يسلم للمدعي احلزام املرهون املدعى 
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به، 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  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٥٣٤٨٠١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٧١٢٨٣٨ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٧هـ، ففي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٥/١١هـ افتتحت اجللسة الساعة 
اإلقامة رقم  بموجب رخصة  اجلنسية   ... املدعي/)...(  وفيها حرض  )٣٠: ١٠( صباحا، 
إفادة حمرضي اخلصوم من  ينوب عنه، وقد وردتنا  املدعى عليه وال من  )...(، ومل حيرض 
بتسلمه  وتعهد  الطلب  صورة  زميله  املحل  يف  العامل  )استلم  تتضمن:   )...(/ املحرض 
كام   ،)...(/ املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفعت  وعليه  باملراجعة(،  وإفهامه 
الصادرة من جدة برقم / املدعى عليه /)...( ...اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة  حرض 

)...(، وبسؤال املدعي عن حترير دعواه ادعى قائال: لقد أقرضني املدعى عليه عرشين ألف 
ريال بتاريخ ١٤٣٤/٨/١٩هـ، عىل أن أرد له بدل القرض يف ١٤٣٤/١١/٣٠هـ، وقد 
عرشة  من  وأربعة  جرامات  وعرشة  أربعامئة  وزنته   ٢١ عياره  جنيهات  ذهبيا  حزاما  رهنته 
جرام، وقد جئته قبل موعد السداد وأحرضت بدل القرض وطلبت منه رد احلزام، إال أنه 
القرض إىل ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ،  تاريخ تسليم  بتعديل  بأن احلزام غري جاهز فقمنا  أفادين 
وعند جميئي له مرة أخرى يف املوعد املحدد اعتذر بسبب وفاة والدته، وهكذا يف كل مرة 
القرض يف أي وقت.  يتهرب مني وأنا مستعد بسداد  الرهن  القرض واستالم  آتيه لسداد 
أطلب إلزامه بتسليمي احلزام املرهون، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: 
أنه جاءين  إال  السداد كله صحيح،  القرض والرهن وموعد  املدعي من  ما جاء يف دعوى 
تاريخ  حتى  فأمهلته  لديه  القرض  بدل  توفر  لعدم  إمهاله  وطلب  ١٤٣٤/١١/٣٠هـ  يف 
١٤٣٤/١٢/٣٠هـ ومل حيرض يف هذا التاريخ فبعت احلزام بثمن قدره اثنان ومخسون ألفا 
وثامنامئة ريال، وأنا مستعد برد هذا املبلغ له بعد خصم حقي منه البالغ قدره عرشون ألف 
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رهن

القرض  باطنها عقد  أبرز ورقة مكتوب يف  املدعي  البينة من  ريال، هكذا أجاب. وبطلب 
بداية  يف   )...(/ السيد  )حرض  نصه:  ما  مكتوب  ظهرها  وعىل  منهام  وموقع  الطرفني  بني 
ذي القعدة لسداد املديونية، وذلك لعدم جتهيز احلزام يف الفرتة املتفق عليها تم التعديل إىل 
تاريخ ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ(.اهـ. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: صحيح أنني كتبت 
هذا الكالم بخط يدي ولكن املقصود منه إمهال املدعي لسداد القرض، هكذا قرر. وعليه 
فقد عرضت عىل املدعي اليمني فحلف قائال: )واهلل العظيم إنني عرضت عىل املدعى عليه 
هو  وأنه  لديه  املرهون  احلزام  يل  لريد  ١٤٣٤/١٠/٢٤هـ  تاريخ  من  كامال  القرض  سداد 
أنا من امتنع عن سداد القرض وإنني كنت مستعدا  الذي امتنع عن تسليم احلزام ولست 
بالسداد من ١٤٣٤/١٠/٢٤هـ وحتى اليوم واهلل والعظيم(، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة، وألن املدعى عليه أقر بأنه كتب بأن احلزام غري جاهز للتسليم، وادعى أنه أمهل 
املدعي حتى ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ، وهذا ادعاء يكذبه اإلقرار املكتوب بخط يده، وهذا كله 
عىل التسليم بصحة رشط بيع املرهتن للرهن، وألن اليمني ترشع يف جانب أقوى املتداعيني، 
وألن املدعي حلف عىل أنه كان مستعدا بسداد القرض قبل موعد استحقاقه وحتى اليوم؛ 
لذلك كله فقد حكمت عىل املدعى عليه أن يسلم للمدعي احلزام املرهون وهو حزام ذهبي 
جنيهات عياره ٢١ وزنته أربعامئة وعرشة جرامات وأربعة من عرشة جرام. وبعرض احلكم 
عىل املدعى عليه قرر عدم القناعة وطلب استئناف احلكم بالئحة اعرتاضية، فجرى إفهامه 
لتقديم اعرتاضه خالهلا،  يوما  له مهلة ثالثني  اليوم وأن  بأنه سيسلم نسخة احلكم يف هذا 
وإذا انتهت املدة ومل يقدم الئحته سقط حقه يف االعرتاض واكتسب احلكم القطعية. وتم 
إقفال اجللسة الساعة )٠٠: ١٠(. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ.

قضاَة  نحن  مّنا  جرى  فقد  وبعد،  اهلل،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
االطالُع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  اخلامسة  احلقوقية  بالدائرة  االستئناف 
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عىل هذا احلكم الصادر من فضيلة الشيخ / )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة  
ضد /   )...( دعوى /  املتضمن  ١٤٣٥/٦/١هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٦١٥٨٩ بعدد  املسجل 
الصك، وبدراسة احلكم وصـورة ضبطـه  بباطن  بام دون  فيـه  املحكوم  )...(... اجلنسية  
والئحته االعرتاضية  تقرر باألكثرية املوافقة عىل احلكم. وباهلل التوفيق، وصلـى اهلل علـى 

نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
بيع / إثبات بيع

1٦/ 1 33٦٨3٦1٧1إثبات بيع قارص عقال قبل فقد أهليته

22/ 1 3431٦4432إثبات بيع منزل قبل وفاة املورث 

2٧/ 1 33٦٠344٩3املطالبة بإثبات رشاء نصيب من منزل  

31/ 1 341315٠44إثبات بيع نصيب من عقار ُيدفع فيه باإلكراه
بيع / عربون

4٠/ 1 344٠22٨5رد عربون لعدول املشرتي 

44/ 1 3444٠٧٨٨٦رد نصف عربون صلحًا لعدول املشرتي 
بيع / نقل ملكية

5٠/ 1 33542٦1٠٧نقل ملكية عقار ُيدفع فيه بالغبن

5٧/ 1 335٨4٨51٨نقل ملكية جزء من عقار من متوىف

٦2/ 1 3422٦31٠٩نقل ملكية أرض ُيدفع فيها بالفسخ 

إفراغ منفعة صربة من قارص عقاًل قبل فقد 
األهلية

3452٧٠251٠ 1 /٦٧

     احلقوقي
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٧2/ 1 341٩٨21111إلزام بنقل ملكية سيارة 

٧٦/ 1 34255٧1412تسليم أصل صك عقاٍر وإفراغ بعضه رهنًا  

٨3/ 1 351٧4٦٨413طلب تسليم أرض يتعذر تسليمها 
بيع / تسليم ثمن

٨٨/ 1 35٧353114إثبات ثمن مبيع يف ذمة متوىف 

٩2/ 1 33٦3٩٨٨15تقادم يف املطالبة بثمن أرض مدة طويلة

٩٩/ 1 353121٩1٦تسليم باقي ثمن أرض ُيدفع فيها بالغرر

1٠3/ 1 334٠2٠2٠1٧تسليم باقي ثمن سيارة متوىف

1٠٩/ 1 3352٩55٦1٨تسليم ثمن سيارة مل يثبت بيعها

114/ 1 33٦4٨٩٨٧1٩تسليم ثمن سيارة ُيدفع فيها بالسداد

12٠/ 1 33٦522٠12٠تسليم باقي أقساط سيارة 

123/ 1 343٦5٧٦21تسليم باقي أقساط سيارة 

12٧/ 1 3415٦23٨22تسليم األقساط احلالة وحلول األقساط املؤجلة

13٠/ 1 341٩٠5٨523تسليم باقي أقساط سيارة 

133/ 1 3431٧33٩24تسليم باقي أقساط سيارة 

13٨/ 1 3241٩٨٠125تسليم باقي ثمن أثاث مستعمل 

144/ 1 341٧24٦32٦تسليم باقي ثمن أسهم 
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

152/ 1 3433٠53٦2٧تسليم مبلغ حاٍل من ثمن أسهم 

15٦/ 1 331٨32٠22٨تسليم ثمن بضاعة عطور 

1٦٠/ 1 33٧٠٧٦٧42٩تسليم باقي ثمن خرسانة ُيدفع فيه بالتأجيل

1٦٦/ 1 34٦1٧313٠تسليم باقي نقل قدم مصنع وثمن موجوداته

1٧3/ 1 3451٨31431تسليم ثمن حديد بناء 

1٧٧/ 1 351٧35٠32تسليم ثمن ناقة 

1٨1/ 1 344٩21٨233تسليم ثمن مكيفات مع حلول األقساط املؤجلة

1٨٧/ 1 353٦51٠34تسليم ثمن متور 

تسليم ثمن بطاقات اتصال مع حلول األقساط 
املؤجلة

344٩245235 1 /1٩2

1٩٦/ 1 3515٧٧٨23٦تسليم ثمن بطاقات اتصال 

2٠٠/ 1 3412213٦3٧تسليم ثمن طائرْين 
بيع / غبن

إعادة تقدير ثمن لتحقيق الغبطة واملصلحة 
لقارص

4٦2٠3٨ 1 /2٠٦

فسخ بيع ُيدفع فيه بالغبن الفاحش من تاجر مع 
وجود رضا

3225٩٠٨٧3٩ 1 /213

223/ 1 35٩11534٠إبطال بيع سيارة بدعوى الغبن بعد الترصف
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
بيع / عيب

22٨/ 1 335٩2٨٩٧41دفع أرش عيب سيارة

232/ 1 34٦٩1٩٨42استبدال سيارة معيبة استخدمت بعد العلم

235/ 1 3442144243إثبات عيب حمتمل

243/ 1 33٧٠4٨٦144فسخ بيع سيارة معيبة

24٧/ 1 35451٨٩45فسخ بيع سيارة معيبة

254/ 1 345٠٨55٠4٦فسخ بيع ناقة بدعوى العيب

فسخ بيع معدة بدعوى وجود عيب بعد 
الترصف

3513٨1٧4٧ 1 /25٨

فسخ بيع مكينة بدعوى وجود عيب بعد 
الترصف

35٦٦24٦4٨ 1 /2٦4

بيع / إبطال وفسخ

2٦٨/ 1 34323٧٧٠4٩إعادة رأس مال سلم لبطالنه

2٧٧/ 1 352٩٦٦3٠5٠إبطال بيع رقم منحة أرض

2٨٠/ 1 34145٠٦251إبطال بيع رقم منحة أرض

2٨٦/ 1 333513٨152إبطال بيع ذهب بالتقسيط

2٩٠/ 1 33٦٧٨٠٩٠53إبطال بيع ذهب بثمن مؤجل

2٩4/ 1 3212٩14٠54فسخ البيع لتقديم شيكات بدون رصيد
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

3٠1/ 1 321٨342455فسخ البيع لإلخالل برشوط السداد

3٠٧/ 1 33٦٧553٠5٦بيع فضويل مل جيزه املالك

 رد ثمن األرض بدعوى فقدان أصل سجل 
الصك

52٩٩5٧ 1 /31٦

رد ثمن أرض لإلخالل برشط عدم وجود 
معارضة

342٧٩٦٠٨5٨ 1 /323

32٨/ 1 34٩٧٦125٩رد ثمن أرض لترصف البائع هبا

33٨/ 1 34455552٦٠إعادة ثمن أرض حكم ببطالن بيعها

343/ 1 34532٩52٦1رد ثمن عقار بيع من غري مالكه

34٧/ 1 321٠٠34٨٦2فسخ بيع عقار مرهون وافق املرهتن عىل بيعه

354/ 1 332٩4٦٩٦٦3فسخ بيع عقار عىل اخلارطة للجهالة

إعادة قيمة جزء مشاع من أرض بدعوى ترصف 
البائع فيها 

335٩1٦٨2٦4 1 /3٦2

3٦٨/ 1 34145٠٨4٦5رد ثمن سيارة مل يسلمها البائع

3٧2/ 1 343٧224٦٦٦رد ثمن سيارة مل يسلمها البائع

3٧٦/ 1 343٠٦٠٧٧٦٧رد ثمن قطط اشرتاها صبي دون إذن وليه

3٨٠/ 1 3424٧٧2٠٦٨إبطال بيع بدعوى الغبن وفقد األهلية 

3٨٦/ 1 344315٨5٦٩إبطال بيع بدعوى الغبن وفقد األهلية 
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

3٩1/ 1 34313٠٨2٧٠إبطال بيع دين

3٩4/ 1 3451٨4٨2٧1فسخ بيع منزل بدعوى التأخر يف السداد 

3٩٩/ 1 35٨33٦3٧2إبطال بيع قارص ملشرٍت حسن النية 

4٠4/ 1 3512٠٧٩4٧3فسخ عقد بيع حمل بدعوى عدم رضاه كرشيك 

4٠٨/ 1 332٩431٨٧4رد قيمة اسم جتاري لعدم تسليمه
قرض

414/ 1 341٠٦٦53٧5ادعاء قرض مع وجود ما يكذبه

422/ 1 343٠٨3٨4٧٦رد قرض

42٦/ 1 3451٩2٨3٧٧رد قرض

43٠/ 1 3525٦٧3٠٧٨رد قرض

434/ 1 341554٠٨٧٩رد مال مقرتض يف مجعية تعاونية

43٩/ 1 3435٠٦43٨٠رد قرض صندوق التنمية الزراعية 

442/ 1 341431٩٨٨1رد قرض عىل متوىف مع إنكار الورثة

44٦/ 1 3433٧5٧4٨2رد قرض متوىف أقر يف حال اخلرف

452/ 1 3451٦3٦3٨3رد مال مقرتض مع الدفع باإلعسار

455/ 1 33541124٨4رد قرض مع الدفع بالرد

4٦٠/ 1 34٧44٧3٨5رد قرض مع الدفع بالرد
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

4٦3/ 1 42٧2٠124٨٦رد قرض والدفع بكونه رأس مال مضاربة

4٦٩/ 1 341٩٠٧53٨٧رد قرض والدفع بكونه رأس مال مضاربة

4٧4/ 1 343٠٩٨1٠٨٨رد قرض خمتلف يف أجله 
رهن

4٨٠/ 1 34534٨٠1٨٩رد مرهون يف قرض قبل حلول األجل
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رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

1/ 15بيع

1/ 413قرض

1/ 4٧٩رهن

2/ 5ضامن

2/ 2٧1رد مبلغ 

2/ 3٠٩كفالة

2/ 3٦3حوالة

2/ 3٧3صلح

2/ 4٠1وكالة

3/ 5رشكة

3/ 13٩اإلجارة

3/ 3٦٩مقاولة

4/ ٦٧شفعة

4/ ٧5وديعة

4/ ٨٩جعالة

4/ ٩5سمرسة

4/ 12٧أتعاب حماماة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

4/ 14٧هبة وعطية

4/ 1٩1إعسار

4/ 2٧٧عقار

4/ 3٩3إخالء عقار

5/ 5استطراق

5/ 23إهناءات عقار

5/ 141اسرتداد حيازة

5/ 1٨1تسليم مستندات

5/ 215مطالبة بيت املال

5/ 2٦5منع رضر وإزالته

5/ 331منازعة تنفيذ

5/ 35٧حجز حتفظي
أحوال شخصية

٦/ 5مواريث

٦/ 1٦1إهناءات املواريث

٦/ 225وقف

٧/ 5إهناءات الوقف

٧/ 2٩5وصية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٧/ 335إهناءات الوصية

٧/ 4٠1والية

٨/ 5إهناءات الوالية

٨/ 1٧3نكاح

٨/ 1٨1عضل

٨/ 2٦3صداق

٨/ 331جهاز الزوجية

٨/ 33٩خلع

٨/ 34٩طالق

٩/ 5فسخ النكاح

٩/ 1٦1انقياد

٩/ 2٠1لعان

٩/ 211نسب

٩/ 241نفقة

٩/ 2٨3حضانة

٩/ 3٨٩زيارة
جنائي

1٠/ 5االعتداء عىل النفس
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1٠/ 5قتل

1٠/ ٨٩إثبات مسؤولية

1٠/ 115دية

1٠/ 2٧5اعتداء

1٠/ 41٧االعتداء عىل العرض

1٠/ 41٧زنا

1٠/ 4٨1دعارة وقوادة

11/ 5عمل قوم لوط وشذوذ جنيس

11/ ٦٩حترش

11/ ٩٩ابتزاز

11/ 143تغييب فتاة

11/ 15٧استدراج وخطف

11/ 2٠5قذف وسب وشتم

11/ 345مسكر

11/ 441خمدرات

11/ 441هتريب

11/ 4٩٩ترويج

11/ 543تصنيع
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

11/ 555تعاطي

12/ 5حيازة

12/ 115نقل

12/ 141رسقة

12/ 315سحر

12/ 3٧٩ردة

12/ 3٩3اعتداء عىل املال

12/ 3٩3إتالف ممتلكات

12/ 455خيانة أمانة

12/ 513غسل أموال

12/ 51٩نصب واحتيال

12/ 531شهادة زور

12/ 545عقوق

12/ 55٩عمل وقت الصالة

12/ 5٦٧جماهرة بإفطار

13/ 5مظاهرات

13/ 41اجتار بالبرش

13/ 55إزعاج سلطات



499

رقم الصفحةتصنيف فرعي

13/ ٧5تسرت عىل الغري

13/ 1٠3انتحال شخصية

13/ 111إيذاء الغري

13/ 21٧تفحيط

13/ 225انتهاك حرمة منزل

13/ 2٦٧جرائم معلوماتية

13/ 2٩٩   استغالل الرقية

13/ 313شكاوى ودعاوى كيدية
رشوط الدعوى

13/ 3٧٩صفة املدعي

13/ 4٠1صفة املدعى عليه

13/ 435حترير الدعوى

13/ 4٦5االختصاص الوالئي 

13/ 4٦5رشط التحكيم

13/ 4٨5االختصاص الدويل

13/ 4٩3اختصاص ديوان املظامل

13/ 53٩اهليئات العاملية

13/ 54٧اللجان التأمينية



الفهر�س العام لكامل املجلدات

500

رقم الصفحةتصنيف فرعي

13/ 553جلنة فض منازعات صناعة الكهرباء

13/ 5٦3اللجنة املرصفية

13/ 5٦٩اللجنة اإلعالمية

13/ 5٧3االختصاص النوعي

13/ 5٩٩االختصاص املكاين






